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D ecyzja niełatwa, ale może uzdrowić kondy-
cję szpitala – przekonywał radę Wiktor To-
łoczko Starosta Pyrzycki. 

W maju 2013 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego pod-
jęła uchwałę dotyczącą połączenia Szpitala Po-
wiatowego w Pyrzycach z Zakładem Opiekuńczo-
Leczniczym i likwidacji oddziałów położniczo-
ginekologicznego i neonatologicznego. Zmiany te 
odbiły się szerokim echem w pyrzyckich me-
diach, a także w dyskusjach prowadzonych przez 
mieszkańców naszego powiatu. Informacje, które 
„krążą” w mediach nie zawsze odzwierciedlają 
stan faktyczny i często mijają się z prawdą. Dlate-
go w dzisiejszym numerze poruszamy kilka waż-
nych tematów dotyczących funkcjonowania na-
szego szpitala. Mamy nadzieję, że lektura tych 
artykułów pozwoli Państwu zrozumieć powód, 
dla którego radni podjęli tę trudną, ale bardzo 
rozsądną i odpowiedzialną decyzję. 

Redakcja 

O  tym, że mamy niż 
demograficzny wiedzą 

wszyscy. Dzietność w Pol-
sce jest jedną z najniższych 
na świecie, plasując nas na 
212 miejscu na 222 kraje 
świata. Dane GUS wskazują, 
że kolejne lata przyniosą 
spadek liczby urodzeń oraz 
spadek przyrostu naturalne-
go. Ta kryzysowa sytuacja 
znajduje swoje odzwiercie-
dlenie we wszystkich sfe-
rach życia społecznego. 
Również Szpital Powiatowy 
w Pyrzycach musiał się 
z m i e r z y ć  
z gwałtownie 
malejącą liczbą 
urodzeń. Staty-
s t y c z n i e ,  
w ostatnim roku, 
w szpitalu odby-
wało się 27 po-
rodów miesięcz-
nie. To zbyt 
mało, aby można było utrzy-
mywać obsadę dwóch od-
działów. Oddziały położni-
czo-ginekologiczny i neona-
tologiczny, funkcjonujące  
w tym szpitalu, od 2009 
roku zaczęły przynosić stra-
ty. W 2009 r. było to 300 
tys. zł, w 2010 r. – 400 tys. 
zł, w 2011 r. - 700 tys. zł,  
a w 2012 r. – 900 tys. zł. 
Szpital w tych latach osiągał 
pozytywny wynik finansowy 
ponieważ pozostałe oddziały 

i poradnie spe-
cjalistyczne wy-
p r a c o w y w a ł y 
środki, którymi 
pokryty został 
n i e k o r z y s t n y 
wynik finansowy 
oddziałów położ-
n i c z o -
ginekologicznego i neonato-
logicznego. Projekt planu 
finansowego Szpitala Powia-
towego na rok 2013, który 
zakładał deficyt nie został 
zaakceptowany przez Radę 
Społeczną działającą przy 

Szpitalu Powia-
towym. Rada 
z o b o w ią z a ł a 
dyrektora do 
wprowadzenia 
takich zmian, 
które pozwolą 
na utrzymanie 
płynności finan-
sowej i umożli-

wią podnoszenie jakości 
świadczonych usług. Kon-
sultacje z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia wskazały 
na jeden możliwy sposób 
zwiększenia kontraktu – 
poszerzenie opieki długoter-
minowej. Na te usługi jest 
olbrzymie zapotrzebowanie. 
W miejsce oddziałów przy-
noszących straty można 
zwiększyć kontrakt na opie-
kę długoterminową o 100 %. 
Dyrektor Szpitala przedsta-

wił projekt reor-
ganizacji Zarzą-
dowi Powiatu 
P yr z yc k i e go . 
Zarząd pozy-
tywnie przyjął tę 
p r o p o z y c ję  
i przygotował 
projekt uchwały 

Rady Powiatu Pyrzyckiego 
w tej sprawie. Chcąc poznać 
opinię Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, Konsultanta 
Wojewódzkiego, rad spo-
łecznych, związków zawo-
dowych, pracowników oraz 
mieszkańców powiatu, Za-
rząd zorganizował w dniu 25 
kwietnia 2013 r. otwarte 
spotkanie, na którym oma-
wiano projekt reorganizacji. 
W sesji Rady Powiatu Py-
rzyckiego, zwołanej w celu 
podjęcia uchwały o likwida-
cji dwóch oddziałów i połą-
czenia Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego ze Szpitalem 
Powiatowym uczestniczyła 
Julita Jaśkiewicz dyrektor 
Zachodniopomorskiego Od-
działu Wojewódzkiego NFZ, 
Tomasz Żukowski zastępca 
dyrektor ZOW NFZ oraz 
prof. dr hab. n. med. Zbi-
gniew Celewicz konsultant 
wojewódzki w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii 
dla województwa zachod-
niopomorskiego. 
Dokończenie na str. 2. 

P oradnia „K” – przewidy-
wane jest przyjmowanie 

kobiet przez 5 dni w tygo-
dniu w godzinach rannych  
i popołudniowych. Poszerza-
my działalność nad opieką 
kobiety ciężarnej. Powiedzia-
ła zastępca dyr. ds. lecznic-
twa Ilona Mędzin. W ramach 

poradni będą wykonywane 
badania:  KTG,  USG  
i wszystkie pozostałe badania 
diagnostyczne. Ponadto  
w ramach poradni ginekolo-
gicznej oprócz pełnej diagno-
styki będzie możliwość wy-
konania drobnych zabiegów 
nie wymagających pobytu na 
oddziale szpitalnym, pod 
opieką lekarzy ginekologów, 
anestezjologów i położnej. 
Szkoła rodzenia będzie nadal 
funkcjonowała. Większość 
zabiegów (80%) przeprowa-
dzanych dotychczas na od-
dziale ginekologiczno-
położniczym będzie wykony-
wana w ramach opieki ambu-
latoryjnej. 

Z wi ązek zawodowy 
działający przy Szpita-

lu Powiatowym w Pyrzy-
cach potwierdził, że likwi-
dacja oddziałów położniczo
-ginekologicznego i neona-
tologicznego jest wynikiem 
pogłębiającej się straty  

w działalności tych oddzia-
łów, a dalsze ich funkcjono-
wanie pogorszy kondycję 
ekonomiczną Szpitala. Mię-
dzyzakładowa Organizacja 
Z w i ą z k o w a  N S Z Z 
„Solidarność” zaakceptowa-
ła takie rozwiązanie, jako 

sposób na utrzymanie do-
tychczasowej formy praw-
nej Szpitala i niedopuszcze-
nie do przekształcenia go  
w spółkę kapitałową.  
 
Dokończenie na str. 2. 
 

PORADNIA „K” – 5 DNI  
W TYGODNIU 

ZGODA ZWI ĄZKÓW ZAWODOWYCH 

TRUDNA, ALE ODPOWIEDZIALNA DECYZJA 
ZMIANY ORGANIZACYJNE W SZPITALU POWIATOWYM 

CZY ZMIANY W SZPITALU  
SĄ KONIECZNE? 

D zieci rodzi się coraz 
mniej, a przybywa 

osób starszych, które często 
potrzebują stałej opieki. Dla 
pracujących i zabieganych 
członków rodzin, w których 
są osoby wymagające stałej 
opieki, możliwość skorzy-

stania z usług oddziałów 
opieki długoterminowej jest 
wybawieniem. Specjali-
styczna pomoc w odzyska-
niu człowiekowi przewlekle 
choremu możliwie najwięk-
szego zakresu sprawności  
i niezależności oraz popra-

wie jakości jego życia,  
a także zaangażowanych 
c z ł o n k ó w  r o d z i n y 
(bliskich), to główne zada-
nia Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Pyrzycach.  
 
Dokończenie na str. 2. 

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI 

W  dniu 3 maja obcho-
dziliśmy 222 rocz-

nicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. Z tej okazji 
w Kościele Najświętszej 
Marii Panny w Pyrzycach 
została odprawiona uroczy-
sta msza św. w intencji 
Ojczyzny. We mszy św. 
udział wzięły poczty sztan-
darowe Komendy Powiato-
wej Policji, Komendy Po-
wiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, szkół  
z terenu powiatu pyrzyckie-
go, organizacji pozarządo-

wych i partii 
politycznych 
oraz przedsta-
wiciele władz 
s a mo r ząd o -
wych. Po 
mszy św. dele-
gacje złożyły 
w i ą z a n k i 
k w i a t ó w 
w kruchcie 
kościoła pod 
tablicą upa-
mi ę t n i a jącą 
u c h w a l e n i e 
Kons t y t uc j i  
3 Maja. 

26  kwietnia w Zespole 
Szkół Nr 1 i Zespo-

le Szkół Nr 2 RCKU  
w Pyrzycach odbyło się 
uroczyste pożegnanie ab-
solwentów klas matural-
nych. To właśnie w tym 
dniu wielu uczniów ukoń-
czyło kolejny etap swojej 
edukacji. Wręczano nagro-

dy uczniom wzorowym, 
laureatom konkursów  
i olimpiad oraz wyróżniają-
cym się w sporcie oraz  
w pracy na rzecz szkoły. 
Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko nagrodził najlep-
szych uczniów. W Zespole 
Szkół Nr 1 w Pyrzycach 
nagrodę za uzyskanie naj-

wyższej średniej ocen 5,6 
otrzymał Karol Klęczar,  
w Zespole Szkół Nr 2 RC-
KU za uzyskanie najwyż-
szej średniej ocen 5,08 na-
grodę otrzymała Sandra 
Gołuch, a za wybitne osią-
gnięcia sportowe nagrodę 
otrzymał Patryk Żukowski.  

222 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW  
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Z  dniem 1 kwietnia 
 2013 r. stery pyrzyc-

kiej Komendy Policji prze-
jął mł. insp. Leszek Ciar-
kowski, dotychczasowy 
Zastępca Komendanta Po-
wiatowego Policji w Star-
gardzie Szczecińskim.  
W dniu 2 kwietnia w sali 
konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach 
odbyło się uroczyste prze-
kazanie sztandaru Komendy 
Powiatowej Policji w Py-
rzycach nowemu Komen-
dantowi.  W uroczysto-
ści udział wziął Komendant 
W o j e wó d z k i  P o l i c j i  
w Szczecinie nadinsp. Woj-
ciech Olbryś, który oficjal-
nie wręczył akt mianowania 
na nowe stanowisko mł. 

insp. Leszkowi Ciarkow-
skiemu, który na stanowi-
sku zastąpił mł. insp. Piotra 
Ostrowskiego, obecnego 
Zastępcę Komendanta Wo-
j e wó d z k ie go  P o l i c j i  
w Szczecinie. Mianowanie 
Komendanta i przywitanie 
sztandaru odbyło się  
w obecności przedstawicieli 
władz samorządowych oraz 
współpracujących na co 
dzień z pyrzycką Policją 
instytucji. Mł. insp. Leszek 
Ciarkowski ma 53 lata, jest 
absolwentem Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie i 
Wyższej Szkoły Umiejętno-
ści Społecznych w Pozna-
niu, w Policji służy od 33 
lat. Funkcje kierownicze 
zaczął pełnić od 1999 roku, 

kiedy to został kierowni-
kiem Sekcji Dochodzenio-
wo-Śledczej w Stargardzie 
Szczecińskim. Rok później 
został Naczelnikiem Wy-
działu Prewencji w tej sa-
mej jednostce, a w 2005 
roku został ekspertem  
w Inspektoracie Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji  
w Szczecinie. Od 2009 roku 
pełnił funkcję Zastępcy 
Naczelnika Wydziału Pre-
wencji KWP w Szczecinie, 
a rok później został miano-
wany na stanowisko Zastęp-
cy Komendanta Policji  
w Stargardzie Szczeciń-
skim.  

D.S. 

W  dniu 22 kwietnia 
2013 r. Zarząd Po-

wiatu Pyrzyckiego podjął 
uchwałę w sprawie ogłosze-
nia konkursu na kandydata 
na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 1 w Py-
rzycach. Do konkursu mo-
gła przystąpić osoba, która 
spełniała łącznie wymaga-
nia określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie wy-
magań, jakim powinna od-
powiadać osoba zajmująca 

stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierowni-
cze w poszczególnych ty-
pach szkół i rodzajach pu-
blicznych placówek. Swoje 
oferty kandydaci mogli 
składać w terminie do 14 
maja 2013 r. Następnie Za-
rząd Powiatu Pyrzyckiego 
podjął uchwałę w sprawie 
powołania Komisji konkur-
sowej w celu wyłonienia 
kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 
1 w Pyrzycach. Zgodnie  

z rozporządzeniem MEN  
w skład komisji konkurso-
wej wchodzą następujące 
osoby: trzech przedstawi-
cieli organu prowadzącego, 
dwóch przedstawicieli orga-
nu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, po jednym 
przedstawicielu – rady pe-
dagogicznej, rady rodziców 
i związków. Łącznie powo-
łana komisja liczyła 10 
członków. W dniu 28 maja 
2013 r. odbyło się postępo-
wanie konkursowe. Do kon-
kursu przystąpiła jedna oso-
ba. Komisja konkursowa, 

po zapoznaniu się z przed-
stawionymi dokumentami  
i koncepcją funkcjonowania 
i rozwoju szkoły, w tajnym 
głosowaniu wyłoniła jako 
kandydata na dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 1 w Py-
rzycach przy ul. Lipiańskiej 
2 Roberta Sójkę. Zgodnie  
z zapisami ustawy o syste-
mie oświaty Zarząd Powia-
tu Pyrzyckiego powierzył 
wyłonionemu kandydatowi 
stanowisko dyrektora na  
5 lat szkolnych tj. od 1 
września 2013 r. do 31 
sierpnia 2018 r.  

Dokończenie ze str. 1. 
 

P ołączenie Szpitala Po-
wiatowego i Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego 
pozwoli na zwiększenie 
kontraktu z Zachodniopo-
morskim Oddziałem Naro-
dowego Funduszu Zdrowia 
w Szczecinie o 100% na 
opiekę długoterminową,  
a co za tym idzie liczba łó-
żek zwiększy się do ok. 70. 
Na tą chwilę na przyjęcie do 
ZOL oczekuje 36 osób.  
Po powiększeniu oddziału 
znacząco skróci się czas 
oczekiwania na przyjęcie 
chorego. Zakład udziela 
całodobowych świadczeń 
zdrowotnych, które obejmu-
ją swoim zakresem pielę-
gnację, opiekę i rehabilita-
cję osób nie wymagających 
hospitalizacji oraz zapewnia 
im kontynuację leczenia 
farmakologicznego, a także 
prowadzi edukację zdrowot-
ną tych osób i członków ich 
rodzin. Zapewnia pacjentom 
następujące świadczenia: 

•lekarskie, 

•pielęgniarskie,  

•rehabilitację zgodną z zale-
ceniem lekarza,  

•badania i terapię psycholo-
giczną, 

•terapię zajęciową, 

•leczenie farmakologiczne  
i dietetyczne, 

•zabezpieczenie w leki  
i wyroby medyczne, 

•konsultacje specjalistycz-
ne, 

•edukację i promocję zdro-
wia, 

Okres pobytu wynosi trzy 
miesiące z możliwością 
przedłużenia do sześciu. Do 
zakładu trafiają osoby ze 
skierowaniami od lekarza 
pierwszego kontaktu bądź 
lekarza prowadzącego  
z danego oddziału szpitalne-
go. Dzięki połączeniu obu 
jednostek nastąpi możli-
wość aplikacji o środki  
z funduszy norweskich  
w kwocie ok. 2,5 mln zł na 
rozbudowę i modernizację 
Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego. 

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI 

NOWY DYREKTOR 

NOWY SZEF PYRZYCKIEJ POLICJI 

ZGODA ZWI ĄZKÓW ZAWODOWYCH 

Dokończenie ze str. 1. 
 

I nformacja o likwidacji 
oddziałów położniczo-

ginekologicznego i neonato-
logicznego wzbudziła zrozu-
miałe niezadowolenie i oba-
wy, szczególnie wśród żeń-
skiej części mieszkańców 
naszego powiatu. Znalazły się 
osoby, które wykorzystując to 
niezadowolenie próbują zbić 
kapitał polityczny i głosząc 
populistyczne hasła negują 
słuszność tej decyzji. Jednak 
proces reorganizacji został 
przygotowany tak, aby nie 
spowodował zagrożenia bez-

pieczeństwa i ograniczenia 
dostępu do opieki medycznej. 
Doskonale to uzasadnił prof. 
Zbigniew Celewicz Konsul-
tant Wojewódzki. Przypo-
mniał on rozmowę z dyrekto-
rem Szpitala w Pyrzycach, 
która odbyła się na początku 
roku 2013. Rozmowa doty-
czyła możliwości poprawy 
sytuacji finansowej szpitala. 
Gdy się okazało, że szpital 
nie może otrzymać takiej 
pomocy, zaczęto rozmawiać  
o reorganizacji. Na pytanie 
czy zamkniecie oddziałów 
położniczo-ginekologicznego 
i neonatologicznego spowo-

duje zagrożenie bezpieczeń-
stwa zdrowotnego kobiet, 
prof. Celewicz przeanalizo-
wał dane, którymi dyspono-
wał i odpowiedział – „Nie 
widzę zagrożenia dla bezpie-
czeństwa zdrowotnego kobiet 
z powiatu pyrzyckiego, jeżeli 
nie będzie w nim oddziału-
g i n e k o l o g i c z n o -
położniczego”. Kobieta ro-
dząca, to osoba, która pod 
kontrolą lekarza poradni „K” 
jest w stanie określić przewi-
dywany termin porodu.  
W części ginekologicznej 
mamy najczęściej do czynie-
nia z planowanymi zabiegami 

operacyjnymi, których liczba, 
w takim szpitalu jak w Pyrzy-
cach nie przekracza 10  
w skali miesiąca. Pozostałe to 
są najczęściej drobne zabiegi, 
które są finansowane w po-
radnictwie ambulatoryjnym  
i nie wymagają pobytu  
w szpitalu. Zabiegi ginekolo-
giczne można planować  
z pewnym wyprzedzeniem. 
W szpitalu w Pyrzycach nie 
ma listy oczekujących, gdyż 
pacjentki są obsługiwane na 
bieżąco. W województwie 
zachodniopomorskim notuje 
się spadek urodzeń. Z badań 
wynika, że spada także liczba 
kobiet w wieku rozrodczym. 
W 2012 r. w szpitalu w Py-
rzycach odbyły się 322 poro-
dy. Na rok 2013 prognoza 
wynikająca z danych za 
pierwsze cztery miesiące, 
wynosi 240. Mniej niż jeden 
poród dziennie. Obsługę 
kosztownego oddziału gine-

kologiczno-położniczego 
trzeba zapewnić przez całą 
dobę i chciałoby się, aby ci 
ludzie pracowali efektywnie. 
Założenia opieki ginekolo-
giczno-położniczej przewidu-
ją, że rozwijane będą te pla-
cówki, które odnotowują 
minimum 500 porodów rocz-
nie. Zapis taki, z różnych 
powodów, nie został wprowa-
dzony. Małe oddziały będą 
traciły rację bytu. W woje-
wództwie zachodniopomor-
skim funkcjonują szpitale 
posiadające wyższy stopień 
referencyjności (szpitale kli-
niczne), które posiadają odpo-
wiednią kadrę i zaplecze oraz 
sprzęt do podtrzymania funk-
cji życiowych dziecka, które 
urodziło się przedwcześnie. 
W odległości nie przekracza-
jącej 40 km znajdują się szpi-
tale w: Barlinku, Stargardzie 
Szczecińskim, Gryf inie  
i w Szczecinie Zdrojach. Or-

dynatorzy oddziałów gineko-
logiczno-położniczych i dy-
rektorzy tych szpitali gwaran-
tują, że są w stanie przyjąć 
kobiety w ciąży wymagające 
szpitalnego leczenia gineko-
logicznego z terenu powiatu 
pyrzyckiego. Warunki w ja-
kich te oddziały funkcjonują 
są bardzo dobre (wie o tym 
wiele kobiet z powiatu py-
rzyckiego, które wybrały je 
jako miejsce porodu). W Bar-
linku jest budowany od pod-
staw nowoczesny oddział, 
który zostanie oddany do 
użytku w przyszłym roku. 
Ważne jest też doświadczenie 
i praktyka pracujących tam 
lekarzy. Rozbudowane porad-
nictwo ambulatoryjne zagwa-
rantuje bezpieczeństwo zdro-
wotne kobietom mieszkają-
cym na terenie powiatu py-
rzyckiego. 

Dokończenie ze str. 1 
 

P omiędzy Szpitalem 
Powiatowym, Zakła-

d e m  O p i e k uń c z o -
Leczniczym i MOZ NSZZ 
„Solidarność” zostało za-
warte porozumienie, które 
zabezpiecza przyszłość pra-
cownikom.  
„Przedmiotem niniejszego 
porozumienia jest: 1. Połą-
czenie Szpitala Powiatowe-

go w Pyrzycach z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym  
w Pyrzycach: 
Szpital Powiatowy w Pyrzy-
cach przejmuje wszystkich 
pracowników Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego w Py-
rzycach na zasadach 231 
Kodeksu Pracy: 
Gwarantuje zatrudnienie 
zgodne z zawartymi umowa-
mi o pracę przez Zakład 
Op iekuńczo -Lec zn i c zy  

w Pyrzycach, 
Gwarantuje zachowanie 
dotychczasowych warunków 
płacy pracownikom przej-
mowanego zakładu, 
Pracownikom zatrudnionym 
na czas nieokreślony gwa-
rantuje się minimum 3 letni 
okres zatrudnienia w Szpita-
lu Powiatowym w Pyrzy-
cach”.  

CZY ZMIANY W SZPITALU S Ą KONIECZNE? 
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W  dniu 13 maja br. 
w Szpitalu Powiato-

wym w Pyrzycach odbyło 
się spotkanie z okazji Dnia 
Pielęgniarek i Położnych. 
Podczas spotkania Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
złożył na ręce pielęgniarki 
naczelnej, pielęgniarek od-
działowych oraz wszystkim 
pielęgniarkom zatrudnio-

nym w szpitalu serdeczne 
podziękowania za pomoc, 
którą codziennie niosą lu-
dziom jej potrzebującym. 
Życzenia z tej okazji złożył 
także Ryszard Grzesiak 
dyrektor Szpitala Powiato-
wego w Pyrzycach. 

Z espół Szkół Nr 2 Rol-
nicze Centrum Kształ-

cenia Ustawicznego w Py-
rzycach w nowy rok szkol-
ny wejdzie z nową nazwą. 
Zmiana nazwy dotyczy 
charakteru szkoły. Przez 
wiele lat w Zespole Szkół 
Nr 2 dominowały kierunki 
związane z rolnictwem. 
Obecnie szkoła nie kształci 
tylko na potrzeby rolnictwa, 
stała się szkołą wielozawo-
dową z rozbudowaną gałę-
zią szkół dla dorosłych. 
Kształcenie na potrzeby 
rolnictwa maleje z roku na 
rok. Powiat pyrzycki nadal 
jest zagłębiem rolniczym, 
ale zmiany zachodzące  

w tej dziedzinie gospodarki 
wymagają mniejszej liczby 
pracowników. W miejsce 
drobnych gospodarstw po-
wstają pojedyncze wysoko 
zmechanizowane gospodar-
stwa wielkoobszarowe. 
Zmniejsza się rynek pracy 
dla absolwentów szkół rol-
niczych. W połączeniu  
z reformą szkolnictwa za-
wodowego ma to wpływ na 
strukturę Zespołu Szkół Nr 
2. Rozwija się szkoła 
kształcąca absolwentów  
w szerokiej grupie zawo-
dów, organizująca różno-
rodne zawodowe kursy 
kwalifikacyjne zarówno dla 
młodzieży, jak i dorosłych. 
Zaproponowano usunięcie  
z  nazwy okreś len ia 
„Rolnicze”. Nowa nazwa 
jest bardziej adekwatna do 
charakteru działalności tej 
placówki. Zmianę nazwy 
poparła rada pedagogiczna, 
rada rodziców oraz samo-
rząd uczniowski. Pozytyw-
ną opinię wyraził też Za-
rząd Powiatu Pyrzyckiego. 

M łodzież a narkotyki, 
nielegalnie wytwa-

rzany i sprzedawany alko-
hol oraz bezpieczeństwo 
na drogach, to główne za-
gadnienia omawiane  
w trakcie debat społecz-
nych pyrzyckich policjan-
tów z mieszkańcami. Na 
początku czerwca odbyły 
się debaty z mieszkańcami 
gmin Warnice i Kozielice. 
Na początku każdego ze 
spotkań Komendant Powia-
towy Policji w Pyrzycach, 
mł. insp. Leszek Ciarkowski 
przedstawił uczestnikom 
debaty stan bezpieczeństwa 
na terenie powiatu pyrzyc-
kiego za rok 2012 w porów-

naniu do roku 2011 oraz 
założenia i cele na rok bie-
żący. Sytuację na terenie 
poszczególnych gmin oma-
wiali dzielnicowi, którzy na 
co dzień zajmują się proble-
mami mieszkańców danych 
miejscowości. Głównymi 
zagadnieniami jakie oma-
wiano w trakcie debat, to 
stanowiąca dla mieszkań-
ców duży problem, niezgod-
na z prawem sprzedaż napo-
jów alkoholowych w skle-
pach na tzw. zeszyt. Sprze-
dawcy oraz ich klienci wi-
dać nie do końca zdają sobie 
sprawę z tego, że picie „na 
kredyt” może pogłębić i tak 
już widoczne zjawisko alko-

holizmu, który często pro-
wadzi do pojawienia się 
przemocy w rodzinie. Poli-
cjanci zwracali uwagę 
mieszkańców na to, by nie 
pozostawać obojętnym  
i zawiadamiać odpowiednie 
instytucje o pojawiających 
się symptomach świadczą-
cych o stosowaniu przemo-
cy w rodzinach z lokalnej 
społeczności. Wczesne dzia-
łanie odpowiednich służb  
w wielu przypadkach może 
pozwolić uniknąć tragedii,  
o których coraz częściej 
dowiadujemy się z mediów. 
Nie mniej ważną kwestią 
poruszaną w trakcie spotkań 
było bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym. Uczestnicy 
debat mieli okazję obejrzeć 
przygotowany przez funk-
cjonariuszy pyrzyckiej Ko-
mendy Policji krótki film 
edukacyjny na temat skut-
ków nieodpowiedzialnych 
zachowań na drodze. Teren 
gminy Warnice jest szcze-
gólnie narażony na wystę-
powanie negatywnych zja-

wisk w ruchu drogowym 
przede wszystkim z uwagi 
na przebiegającą tam drogę 
wojewódzką. Temat aktual-
ny jest tym bardziej, że 
przed nami okres wakacyj-
ny, kiedy właśnie tą drogą 
część turystów podróżuje do 
miejscowości nadmorskich. 
W trakcie debat uczestnicy 
wspólnie wypracowali pro-
pozycje rozwiązań proble-
mów najbardziej doskwiera-
j ących mieszkańcom.  
A tych problemów, mniej-
szych lub większych ciągle 
jest wiele, dlatego dużo jest 
do zrobienia. Aby wszelkie 
działania podejmowane 
przez Policję mogły przyno-
sić pożądane efekty, ważne 
jest by opierały się na wza-
jemnej współpracy z miesz-
kańcami poszczególnych 
gmin. Dlatego też takie de-
baty, jak w Warnicach  
i w Kozielicach planowane 
są we wszystkich gminach 
powiatu pyrzyckiego.  

D.S. 

O d 1 lutego 2013 roku 
do 31 grudnia 2014 

roku w Zespole Szkół Nr 1 
w Pyrzycach realizowany 
jest w ramach środków  
z Europejskiego Funduszu 
Spo łecznego  Pro jek t 
„Nauka moją szansą”. 
Głównym celem projektu 
jest przede wszystkim przy-
gotowanie grupy 480 
uczniów do matury. Uczest-
nicy projektu mają zapew-
nione pomoce dydaktyczne, 
posiłek oraz zabezpieczony 
transport do miejsca za-
mieszkania. Wartość pro-
jektu to 1 119 400 zł, w tym 
wkład własny Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach 

to 55 970 zł. Projekt prze-
widuje dodatkowe zajęcia  
z przedmiotów takich jak: 
matematyka, fizyka chemia, 
biologia, geografia, infor-
matyka, język niemiecki  
i język angielski. Zajęcia 
prowadzone są w blokach 
edukacyjnych po 12 tygo-
dni, przez 2 godziny tygo-
dniowo w grupach po  
8 osób. Uczniowie mają 
możliwość uczestniczenia  
w 3 zajęciach jednocześnie. 
Zostaną zorganizowane  
i przeprowadzone warsztaty 
z psychologiem i pedago-

giem. Zajęcia z doradztwa 
zawodowego mające na 
celu zwiększenie świado-
mości na temat możliwości 
wyboru ścieżki zawodowej 
uczniów oraz wsparcie psy-
chologiczne. Prowadzone 
będą zajęcia na kompleksie 
basenowym w Gryfinie dla 
140 uczniów i uczennic.  
W grupach 10 osobowych, 
przez 3 miesiące, uczniowie 
będą poznawać podstawy 
nauki pływania pod okiem 
wykwalifikowanych in-
struktorów nauki pływania. 
Zajęcia odbywać się będą  

w czasie wolnym od nauki. 
Dodatkowo uczestnikom 
zostanie zapewniony posi-
łek regeneracyjny oraz pod-
stawowy sprzęt do pływania 
m.in. czepki, okulary, stroje 
kąpielowe itp. Uczniowie 
biorący udział w dodatko-
wych zajęciach będą rozwi-
jać swoje zainteresowania 
poprzez angażowanie się do 
samodzielnego przeprowa-
dzania doświadczeń na 
sprzęc ie zakupionym  
w projekcie. Wyposażone 
zostaną m. in. pracownia 
chemiczna, fizyczna, geo-
graficzna, informatyczna 
oraz pracownie językowe.  

W  dniu 20 maja 2013 
roku w Pyrzyckim 

Domu Kultury odbyły się 
powiatowe eliminacje Festi-
walu Piosenki o Zdrowiu 
organizowane przez Powia-
tową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Pyrzy-
cach przy współudziale 
Agencji Rynku Rolnego 
Oddział Terenowy w Szcze-
cinie oraz jednostek samo-
rządowych: Urząd Miasta  
i Gminy w Lipianach, 
Urząd Miasta i Gminy  
w Pyrzycach, Urząd Gminy 
w Kozielicach. Honorowy 
patronat nad konkursem 
objął Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko. Tego-
roczna tematyka Festiwalu 

ukierunkowana była na ob-
chody Światowego Dnia 
bez Tytoniu ze szczególnym 
uwzględnieniem profilakty-
ki chorób spowodowanych 
paleniem tytoniu, wpływu 
czynnego i biernego palenia 
tytoniu na zdrowie człowie-
ka, zdrowego stylu życia 
bez nałogów i zachowań 
ryzykownych dla zdrowia 
np. z uwzględnieniem in-
nych substancji psychoak-
tywnych. Do konkursu 
przystąpiło 7 placówek 
o ś w i a t o w o -
wychowawczych: Przed-
szkole Publiczne Nr 4  
w Pyrzycach, Niepubliczne 
Przedszkole z Oddziałem 
I n t e g r a c y j n y m 

„Promyczek” w Pyrzycach, 
Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Pyrzycach, Szkoła Pod-
stawowa w Żabowie, Szkoła 
Podstawowa w Warnicach, 
Zespół Szkół w Kozielicach 
– szkoła podstawowa, Ze-
spół Szkół w Lipianach – 
szkoła podstawowa i gimna-
zjum. Nad całością elimina-
cji czuwało jury w składzie: 
Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Pyrzycach Monika 
Wróbel, instruktor śpiewu  
z Pyrzyckiego Domu Kultu-
ry Łucja Szutkowska oraz 
przedstawiciel Agencji Ryn-
ku Rolnego Oddział Tere-
nowy w Szczec in ie 

Agnieszka Cieślicka. Komi-
sja konkursowa po burzli-
wej naradzie wyłoniła zwy-
cięzców, którzy będą repre-
zentować Powiat Pyrzycki 
podczas Festiwalu na szcze-
blu wojewódzkim. W kate-
gorii szkoły podstawowe 
pierwsze miejsce zajęli 
uczniowie z Zespołu Szkół 
w Lipianach: Magda Cybul-
ska, Daria Grzelak, Natalia 
Dzido i Dawid Brejczak.  
W kategorii szkoły gimna-
zjalne - uczniowie Zespołu 
Szkół w Lipianach w skła-
dzie: Zuzanna Kiezik, Mag-
dalena Światłowska, Natalia 
Brejczak, Oliwia Marciniak 
i Kacper Borkowski. Wszy-
scy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i nagrody ufundowa-
ne przez Starostwo Powia-
towe w Pyrzycach, Urząd 
Miasta i Gminy w Pyrzy-
cach, Urząd Miasta i Gminy 
w Lipianach, Urząd Gminy 
w Kozielicach, Agencję 
Rynku Rolnego Oddział 
Terenowy w Szczecinie 
oraz Wojewódzką Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Szczecinie. 

NAUKA MOJ Ą SZANSĄ 

DEBATY O BEZPIECZ ŃSTWIE ZMIANA NAZWY 
SZKOŁY  

FESTIWAL PIOSENKI O ZDROWIU  

DZIEŃ PIELĘGNIARKI 
I POŁOŻNEJ 
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T ak naprawdę żadna 
miejscowość nie może 

funkcjonować bez straży 
pożarnej. To właśnie straża-
cy, bez względu na zagroże-
nie życia, ratują nasze mie-
nie i zdrowie. Stoją na stra-
ży ludzkich domostw, bo-
gactw naturalnych i kulturo-
wych. 18 maja 2013 r.  
w Pyrzycach odbyły się 
Wojewódzkie Obchody 

Dnia Strażaka. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą św.  
w kościele p.w. WNMP, 
koncelebrowaną przez ks. 
biskupa Władysława Blina, 
który przyjechał z Białorusi, 
aby przewodniczyć mszy 
świętej za zachodniopomor-
skich strażaków. Po zakoń-
czeniu uroczystej mszy św. 
pododdziały, poczty sztan-
darowe oraz zaproszeni 

goście przemaszerowali na 
plac przy Starostwie Powia-
towym w Pyrzycach, gdzie 
odbywała się dalsza część 
obchodów. Po odegraniu 
hymnu i podniesieniu flagi 
państwowej, wszystkich 
przybyłych na uroczysty 
apel przywitał Komendant 
Wojewódzki PSP w Szcze-
cinie - nadbryg. Henryk 
Cegiełka. W tej części zo-
stały wręczone odznacze-
nia: złote oraz srebrne me-
dale za Długoletnią Służbę, 
srebrne oraz brązowe od-
znaki „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożaro-
wej”, nagrody pieniężne, 
dyplomy Komendanta 
Głównego, Medal Honoro-
wy im. Józefa Tuliszow-
skiego oraz awanse na wyż-
sze stopnie. Prezydium Za-
rządu Głównego OSP RP 
nadało Złoty Znak Związku, 
Medal Honorowy im. Bole-
sława Chomicza oraz złoty  
i brązowy medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa. Krystyna 
Nawój wyrecytowała swoje 
dwa wiersze: „Zabiegany 
Człowiek” oraz „Sprawność 
strażaka”, które były hoł-
dem i podziękowaniem za 
tę trudną służbę. Wśród 
zaproszonych gości by-
li:  Sławomir Preiss senator 
RP, Renata Zaremba po-
słanka na Sejm RP, Magda-
lena Kochan posłanka na 
Sejm RP, Bartosz Arłuko-

wicz Minister Zdrowia, 
Andrzej Dycha Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie 
Gospodarki, Marcin Zydo-
rowicz Wojewoda Zachod-
niopomorski, nadbryg. Ma-
rek Kowalski Zastępca Ko-
mendanta Głównego PSP.  
Z okazji Wojewódzkich 
Obchodów Dnia Strażaka 
Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko złożył na ręce 
Komendanta Wojewódzkie-
go PSP w Szczecinie - nad-
bryg. Henryka Cegiełki  list 
gratulacyjny oraz pamiątko-
we publikacje. Stało się już 
tradycją, że strażacy, pre-
zentując swoje umiejętno-
ści, łączą je ze wspólną 
zabawą. Była to okazja do 
oderwania się od codziennej 
służby. Mieszkańcy mieli 
też możliwość poznania, jak 
wygląda praca strażaków. 
Zapoznania się ze sprzętem 
pożarniczym, poszerzenia 
umiejętności z zakresu 
udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej oraz 
skorzystania z symulatora 
dachowania. Do dyspozycji 
najmłodszych był pożarni-
czy tor przeszkód, mini 
park zabaw, konkursy eko-
logiczne Lasów Państwo-
wych, malowanie twarzy 
oraz motocykle z lipiańskie-
g o  s t o w a r z y s z e n i a 
„Partyzanci”. Nie zabrakło 
części artystycznej. Zebra-
nych na placu bawił zespół 

Kapela Irlandzka From Py-
ritz. Przed rozpoczęciem 
oficjalnych uroczystości  
w Pyrzyckim Domu Kultu-
ry odbyło się sympozjum 
dla uczniów II klas szkół 
ponadgimnazjal-
nych z terenu po-
wiatu pyrzyckiego 
pod nazwą „Wł ącz 
myś lenie, bądź 
bezpieczny”. Pod-
czas tego sympo-
zjum Starosta Py-
rzycki Wiktor To-
łoczko, Komendant 
Powiatowy PSP  
w Pyrzycach Miro-
sław Rabiega oraz 
Komendant Powia-
towy KPP w Pyrzy-
cach Leszek Ciar-
kowski wręczyli 
przedstawicielom 
szkół średnich fan-
tomy oraz profesjo-
nalne apteczki do 

nauki udzielania pierwszej 
pomocy. Fantomy oraz ap-
teczki ufundowała Powiato-
wa Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Py-
rzycach. 

27  kwietnia br. na pla-
cu folwarcznym  

w Przelewicach odbyły się 
„VI Przelewickie Dni Fol-
warku”. Głównym organi-
zatorem i pomysłodawcą 
imprezy był Wójt Gminy 
Przelewice, a patronat objął 
Starosta Pyrzycki. Uroczy-
stego otwarcia „VI Przele-
wickich Dni Folwarku” 
dokonał Marek Kibała Wójt 
Gminy w asyście Wiktora 
Tołoczko Starosty Pyrzyc-
kiego i Mariana Świderskie-
go Przewodniczącego Rady 
Gminy Przelewice oraz 
Ernsta-Jürgena Lode Bur-
mistrza Miasta Woldegk. Po 
przywitaniu gości i wystaw-
ców, Wójt zaprosił wszyst-
kich do miłego spędzania 
czasu i aktywnego korzysta-
nia z bogatej oferty, którą 
przygotowano na tego-
roczną imprezę. Wśród za-
proszonych gości byli 
przedstawiciele samorzą-
dów powiatowych i gmin-
nych, jednostek organiza-
cyjnych, proboszczowie 
oraz przyjaciele gminy. 
Podczas imprezy prezento-
wany był  bogaty program 
artystyczny. Oferta była 
bardzo urozmaicona, czyli 
dla różnego typu odbior-
ców. Były koncerty zespo-
łów rockowych, pop, folk-
lorystycznych i melodie 
peruwiańskie. Prezentowały 
się zespoły: m.in. z Klubu 
Wojskowego w Stargardzie 
Szczecińskim  (pod kierow-
nictwem Augusta Maćko-
wiaka), "QUATRO MEN"  
i "YOUNG STARS" z Py-

rzyc (pod opieką Łucji 
S z u t k o w -
skiej),  „JUTRZENKA”  
z Przelewic, Luis Castro,  
a także chór szkolny z Mia-
sta Woldegk. Wśród uczest-
ników imprezy duże zainte-
resowanie wzbudziły wystę-
py przelewickiej grupy ta-
n e c z n e j  f i t n e s s 
„ZUMBA” (pod opieką 
Pauliny Kubała). Dodatko-
wą atrakcją były przejażdż-
ki kucykiem i pokazy wol-
tyżerki zespołu Die Reiter  
z miasta Woldegk oraz im-
prezy towarzyszące: m.in. 
turniej szachowy, prowa-
dzony przez Bogusława 
Pecucha, mini-turniej tenisa 
stołowego, konkurs strzela-
nia z wiatrówki pod nadzo-
rem  Ośrodka Młodzieżo-
wego  LOK, działającego 
przy Klubie Wojskowym  
w Stargardzie Szczecińskie-
go, wesołe miasteczko, baj-
kowy plac zabaw dla dzieci 
pod opieką Anny Roman, 
konkursy dla dzieci prze-
prowadzone przez Krzysz-
tofa Kędziorę i Stanisława 
Warejko. Dla zwycięzców 
poszczególnych konkursów 
były atrakcyjne nagrody. 
Duże zainteresowanie 
wzbudził pokazowy mecz  
w tenisa stołowego rozegra-
ny pomiędzy Starostą  
a Wójtem. W trakcie impre-
zy odbyła się zbiórka pu-
bliczna zorganizowana 
przez Komitet Organizacyj-
ny z PSE „Wyrównajmy 
szanse” na organizację 
atrakcyjnych form spędza-
nia czasu wolnego dla dzie-

ci i młodzież z terenu gmi-
ny w okresie wakacji. Fun-
datorami nagród głównych 
byli: Wójt Gminy, Starosta 
Pyrzycki, Ogród Dendrolo-
giczny w Przelewicach oraz 
Ewa i Olgierd Kustosz. 
Tegoroczna impreza była 
doskonałą okazją do ekspo-
nowania wyrobów ręko-
dzielniczych oraz  lokal-
nych i tradycyjnych produk-
tów m.in. pierogów, krokie-
tów, barszczyku, ciast  
i miodów, które prezento-
wal i :  Stowarzyszenie 
„Rosiny – to my”, Rada 
Sołecka w Przelewicach 
wraz z Ireneuszem Jungiem 
z F.H.U. „IRGO” Przelewi-
ce, Rada Rodziców działa-
jąca przy PG Przelewice, 
LGD „Ziemia Pyrzyc-
ka” (Giżyn, Krępcowo), 
Dawid Trzepizor, Halina 
Kociołek  z Jesionowa  
i Zofia Rożuk z  Letnina,  
a także Jadwiga Czerwczak 
z gospodarstwa rolnego 
Kiełpin koło Gorzowa Wl-
kp., która wyrabia tradycyj-
ne lody domowe.  Na im-
prezie nie mogło zabraknąć 
oferty Ogrodu Dendrolo-
gicznego, związanej ze 
sprzedażą roślin ozdobnych 
i możliwością skorzystania 
z bezpłatnych konsultacji z 
zakresu uprawy roślin 
ozdobnych, projektowania  
i urządzanie ogrodów. 
Podczas Przelewickich Dni 
Folwarku zainteresowanie 
wzbudził pokaz cięcia blach 
samochodu przez strażaków 
z OSP Przelewice po symu-
lowanym wypadku i pokaz 

technik ratowniczych. Była 
też okazja do bezpłatnych 
konsultacji w ramach Mo-
bilnego Punktu Informacyj-
nego - zorganizowanego 
przez Lokalny Punkt  Infor-
macyjny Funduszy Europej-
skich przy Starostwie Po-
wiatowym w Pyrzycach. 
Byli z nami również przed-
stawiciele z LGD „LIDER 
POJEZIERZA”  i  LGD 
„Ziemia Pyrzycka”. Na 
stoisku wystawowym pre-
zentowano ofertę edukacyj-
ną ZS Nr 2 RCKU w Pyrzy-
cach. Gwiazdą wieczoru 
byli An Dreo & Karina - 
laureaci Europejskiego Fe-
stiwalu Coverów, prezento-
wali włoskie utwory  „Al 
Bano & Romina Power 
Show”.  Na koncert licznie 
przybyli fani zespołu z róż-
nych regionów. Podczas 
koncertu śpiewali fragmen-
ty piosenek i tańczyli. Po 
koncercie odbyła się zaba-
wa taneczna z DJ-em, pod-
czas której uczestnicy im-
prezy bawili się do późnych 
godzin nocnych. Konferan-
sjerami imprezy byli Anna 
Garzyńska i Ryszard Tań-
ski. Choć pogoda w tym 
dniu w pełni nam nie dopi-
sała, ale dużo atrakcji, jakie 
zapewnili organizatorzy 
imprezy dostarczyło uczest-
nikom wiele radości i nieza-
pomnianych wrażeń. Skła-
damy serdeczne podzięko-
wania wszystkim wystaw-
com i zespołom  oraz 
uczestnikom za aktywny 
udział w imprezie.  Warto 
dodać, że z licznych atrakcji 

podczas imprezy można 
było skorzystać dzięki  na-
szym sponsorom, którzy 
udzielili wsparcia rzeczo-
wego i finansowego, w tym 
w szczególności firmy: 
Stargard WIND Sp. z o.o. 
Karsko Pyrzyckie, Firma 
„ENEOS” Sp. z o.o. Szcze-
cin, „SALTEX EUROPA” 
S p .  z  o . o .  W r o -
cław,  „Karsko” Sp. z o.o. 
K a r s k o  P y r z y c k i e , 
„Delicjusz” Kłodzino, 
Agrofirma Witkowo,  Staro-
sta Pyrzycki, BS  Wolin O/
Lipiany, F.H.U. IRGO Ire-
neusz Jung Przelewice, 
„KOSTRUBIEC” Produ-
cent Mebli Biurowych Za-
kład produkcyjny Sąborze, 
Jackowski Studio Dominika 
Jackowski Stargard Szcze-
ciński, Ogród Dendrolo-
giczny w Przelewicach, 
Beata Woźniak radna Rady 
Gminy Przelewice i Gospo-
darstwo Pasieczne  państwa 
Kustoszów. Dziękujemy 
także wszystkim tym, któ-
rzy włączyli się w organiza-

cję i promocję tego niezwy-
kłego przedsięwzięcia,  
w tym: pracownikom Urzę-
du Gminy w  Przelewicach 
oraz pracownikom obsłu-
gi,  strażakom Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przelewi-
cach, Komendzie Powiato-
wej Policji i Straży Gminnej 
w Lipianach, a także służ-
bom porządkowym. Dzię-
kujemy również PSE 
„Wyrównajmy szanse” oraz 
wszystkim życzl iwym  
i wspierającym nasze przed-
sięwzięcie osobom, a także 
lokalnym mediom, w tym 
Telewizji Szczecin, Redak-
cji Polskiego Radia Szcze-
cin i Radia Plus Lipiany, 
Redakcji Głosu Szczeciń-
skiego i Dwutygodnika 
„Puls Powiatu”, a także 
wszystkim tym, którzy  
w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do uświetnienia 
naszej imprezy. 

A.G. 

VI PRZELEWICKIE DNI FOLWARKU  

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRA ŻAKA  
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28  maja br. odbyło się 
walne zebranie 

członków Stowarzyszenia 
Działkowców „Zieleniec”  
w Pyrzycach. Zatwierdzono 
sprawozdanie zarządu za 
okres od ostatniego walnego 
we wrześniu 2012 r. i przy-
jęto plan pracy oraz prelimi-
narz finansowy na rok 2013. 
Utrzymano składkę człon-
kowską w wysokości 10 zł 
od członka. Małżeństwa  
i osoby bliskie użytkujące 
wspólnie działkę, płacą jed-
ną składkę członkowską. 
Stowarzyszenie planuje 
prowadzić akcję informa-
cyjną wśród działkowców 
za zmianą modelu zarządza-
nia działkami, poprzez ich 
powrót pod władztwo gmi-
ny i podpisywanie umów ze 
stowarzyszeniami oraz 
działkowcami. Jeśli PZD 
zostanie zlikwidowany, to 
średnia roczna opłata za 
działkę zmniejszy się wów-
czas do ok. 30 zł. Pozostałe 
opłaty (na potrzeby ogrodu, 
za media i śmieci) pozosta-
ną na podobnym poziomie, 
jak dziś. „Zieleniec” będzie 
nadal lobbował wśród poli-
tyków i posłów za przyję-
ciem projektu ustawy, która 
zdemonopolizuje zarządza-
nie działkami i umożliwi 
istnienie i działanie wielu 
stowarzyszeń – zgodnie  
z zasadą społeczeństwa oby-
watelskiego. Wyrazem tego 
jest także uchwała walnego 
zebrania o skierowaniu do 
Marszałka Sejmu i klubów 
parlamentarnych listu sto-
warzyszenia w sprawie nie-
zbędnych zapisów w nowej 
ustawie o ogrodach działko-

wych. Gośćmi walnego ze-
brania byli Starosta Pyrzyc-
ki Wiktor Tołoczko oraz 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Ryszard Grzesiak, 
którzy w swoich wystąpie-
niach podkreślili znaczenie 
oddolnej inicjatywy spo-
łecznej, jaką stało się stowa-
rzyszenie i zadeklarowali 
pomoc w dalszych jego 
działaniach na rzecz przy-
wrócenia lokalnej samo-
rządności działkowej .  
W liście do Marszałek Sej-
mu RP i klubów parlamen-
tarnych można przeczytać „ 
W 1990 w Polsce przywró-
cony został samorząd tery-
torialny. Zgodnie z ustawo-
wymi zapisami, grunty na 
terenie gmin w większości 
są ich własnością. Także te 
przeznaczone pod ogrody 
działkowe. Tymczasem od 
lat pożytki od użytkowni-
ków ogrodów działkowych 
pobiera Polski Związek 
Działkowców. Korzysta  
z gruntów, na których się 
uwłaszczył na podstawie 
niekonstytucyjnych przepi-
sów. Po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 11 lipca 
2012 Związek podjął działa-
nia mające zapewnić utrzy-
manie praw do gruntów 
oraz nie dopuścić do inicja-
tyw tworzenia się samo-
dzielnych stowarzyszeń. 
Państwo Polskie jest prze-
zeń przedstawiane jako 
przeciwnik ogrodów dział-
kowych. Starsze pokolenia 
działkowców straszy się 
odbieraniem altan i wysoki-
mi podatkami. W obywatel-
skim projekcie ustawy  
o ogrodach działkowych 

PZD pokazuje proste zamia-
ry. Doprowadzić do ponow-
nej centralizacji i utrzymać 
stanowiska. Panie i Panowie 
Posłowie! Nie gońcie za 
elektoratem. Działkowcy  
w większości chcą powrotu 
do realiów, czyli do gmin  
i do samorządności. Za 
Związkiem opowiada się 
tylko 50-tysięczna kadra 
wieloletnich jego działaczy. 
Działkowcy doskonale ro-
zumieją, że skoro ziemia 
jest gminna, to jej należą się 
opłaty. Jak to może być, by 
nad 400-metrowym skraw-
kiem ziemi przeciętnego 
działkowca zarządzały 
struktury okręgowe i cen-
tralne. Po co to komu po-
trzebne. Oddajcie inicjatywę 
samym działkowcom. Do-
skonale poradzą sobie bez 
PZD, a zawiązując się  
w stowarzyszenia, sami 
będą partnerem dla gmin. 
Jak wyobrażacie sobie Pań-
stwo ideę społeczeństwa 
obywatelskiego, centralnie 
zarządzanego? Działki dla 
działkowców, a nie dla 
Związku.”. W dniu 21 maja 
w Starostwie Powiatowym 
w Pyrzycach odbyło się 
spotkanie z Posłanką na 
Sejm RP Zofią Ławryno-
wicz. Spotkanie dotyczyło 
p r o j e k t u  u s t a w y 
o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Trybunał 
Konstytucyjny w lipcu ubie-
głego roku uznał za nie-
zgodne z Konstytucją RP 24 
przepisy obecnej ustawy 
o ogrodach działkowych. 
Nowa ustawa musi zostać 
uchwalona do stycznia 2014 
r. i musi być zgodna 
z konstytucją. Zofia Ławry-
nowicz przedstawiła projekt 
ustawy Platformy Obywa-
telskiej. Uczestnicy spotka-
nia zadawali wiele pytań,  
a dyskusja była bardzo me-
rytoryczna. Posłanka obie-
cała spotkać się jeszcze raz 
z działkowcami, aby przed-
stawić wyniki prac podko-
misji na temat nowej usta-
wy. 

W  dniach 19-20 kwiet-
nia 2013 roku  

w Zespole Szkół Nr 2 RC-
KU w Pyrzycach odbyła się 
XXXVII Olimpiada Wie-
dzy i Umiejętności Rolni-
czych. Podczas olimpiady 
uczestnicy rywalizowali  
w sześciu blokach tema-
tycznych – mechanizacja 
rolnictwa, architektura kra-
jobrazu, agrobiznes, żywie-
nie człowieka i gospodar-
stwo domowe, produkcja 

zwierzęca oraz produkcja 
roślinna. Uczniowie Zespo-
łu Szkół Nr 2 RCKU repre-
zentowali szkołę w czterech 
z nich. Nie zawiedli zajmu-
jąc wysokie miejsca pre-
miowane wyjazdem na etap 
centralny olimpiady. Należą 
do nich Maciej Romanow-
ski – blok mechanizacja 
rolnictwa, Ilona Jabłońska – 
blok architektura krajobrazu 
i Sandra Gołuch – blok 
agrobiznes. Wszystkim 

uczestnikom, a zwłaszcza 
uczniom, którzy zakwalifi-
kowali się do etapu central-
nego gratulujemy i życzy-
my powodzenia. Szczegól-
ne podziękowania kieruje-
my do sponsorów, bez któ-
rych wsparcia nie udałoby 
się zorganizować tak waż-
nego przedsięwzięcia jakim 
jest OWiUR – KRUS od-
dział w Koszalinie, AGRO-
LEX, SMR Rolnik, Zachod-
niopomorska Izba Rolnicza, 
Agroma Olsztyn, Lechman 
Agrotechnika, Autoszyby, 
ANWIL Grupa Orlen, Gru-
pa Azoty, Kuchnia domowa 
PHU PRESTO, Zachodnio-
pomorski Uniwersytet 
Technologiczny, Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach, 
ZS Nr 2 RCKU w Pyrzy-
cach. 

T.B. 

 

W  rywalizacji o za-
kwalifikowanie się 

do eliminacji wojewódzkich 
brało udział 9 szkół podsta-
wowych oraz 6 gimnazjów 
z powiatu pyrzyckiego. 
Szkoły były reprezentowane 
przez 3-osobowe drużyny 
wyłonione w eliminacjach 
szkolnych i gminnych. Ko-
misja sędziowska, oceniała 
zmagania w czterech kon-
kurencjach - testu spraw-
dzającego znajomość prze-
pisów ruchu drogowego, 
jazdy rowerem w miastecz-
ku ruchu drogowego, jazdy 
rowerem po torze przeszkód 
i pomocy przedmedycznej. 
Turniej przebiegał w sposób 
niezwykle sprawny dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu 
funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji. Wszy-
scy uczniowie wykonywali 
zadania sprawnościowe po 
torze przeszkód oceniani 

f a c h o w y m 
okiem przez 
Jana Utnika oraz 
Łukasza Kruka. 
W kategor i i 
szkół podstawo-
wych I miejsce 
zajęła drużyna 
ze Szkoły Pod-
stawowej w Je-
sionowie, która 
zakwalifikowała 
się do eliminacji 
wojewódzkich. 
Zwycięską dru-
żynę, pod opieką 
Waldemara Kle-
menskiego, two-
rzyli Kacper 
Skawiński, Ja-
kub Skawiński, 
Sandra Paliwo-
da. Ko lejne 
miejsca zajęły 
szkoły w Żuko-
wie, Brzesku, 
Okunicy, Mielę-

cinie, Warni-
cach, Pyrzy-
cach, Kozieli-
cach i w Kło-
dzinie. W kla-
syfikacji indy-
w i d u a l n e j  
I miejsce i na-
grodę - rower 
otrzymał Jakub 
Skawiński ze 
SP w Jesiono-
wie. Kolejne 
miejsca zajęli 
Kacper Ska-
wiński ze SP  
w Jesionowie  
z namiotem  
w nagrodę, 
Adrian Gajew-
ski ze SP  
w Brzesku – 
ponton, Jakub 
Sitkowski ze 
SP w Żukowie 
– śpiwór, Pa-
weł Bochan-

Bochanowicz ze SP w Brze-
sku – komplet oświetlenia 
rowerowego, Oskar Siegie-
da z SP w Warnicach – licz-
nik do roweru, Oliwier Le-
wandowski SP w Mielęci-
nie – licznik do roweru.  
W kategorii gimnazjów  
I miejsce zajęła drużyna  
z gimnazjum w Przelewi-
cach, która zakwalifikowała 
się do eliminacji wojewódz-
kich. Zwycięską drużynę, 
pod opieką Waldemara Kle-
menskiego, tworzyli Jakub 
Kwiatkowski, Michał Ko-
tarski i Maciej Biskup. Ko-
lejne miejsca zajęły gimna-
zja w Bielicach, Warnicach, 
Społeczne Gimnazjum  
w Pyrzycach, w Kozielicach 
i Gimnazjum Mistrzostwa 
Sportowego w Pyrzycach. 
W klasyfikacji indywidual-
nej I miejsce i nagrodę - 
rower otrzymał Michał Ko-
tarski z PG w Przelewicach. 

Kolejne miejsca zajęli Ja-
kub Kwiatkowski z PG  
w Przelewicach z namiotem 
w nagrodę, Maciej Biskup  
z PG  w Przelewicach – 
ponton, Adrian Kaźmier-
czak z PG w Bielicach – 
śpiwór, Jakub Swat z PG  
w Warnicach –komplet 
oświetlenia rowerowego, 
Jakub Przybył  z PG w Bie-
licach – licznik do roweru, 
Jacek Rojek SG w Pyrzy-
cach – licznik do roweru. 
Pozostali zawodnicy otrzy-
mali również atrakcyjne 
nagrody oraz ciepły posiłek. 
Nagrody wręczali Wicesta-
rosta Pyrzycki Robert Bety-
na, Wójt Gminy Warnice 
Anna Hackiewicz-Gębska, 
Komendant Państwowej 
Policji w Pyrzycach mł. 
insp. Leszek Ciarkowski; 
dyrektor WITiK Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach 
Jarosław Stankiewicz. 

TURNIEJ BEZPIECZE ŃSTWA W RUCHU DROGOWYM  

DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW  

XXXVII OLMPIADA  
WIEDZY I UMIEJ ĘTNOŚCI ROLNICZYCH  

P o przejściu Mirosława Gryczki na emeryturę, z dniem 1 kwietnia 2013 r. na stanowisku 
Sekretarza Powiatu Pyrzyckiego został zatrudniony Mariusz Majak, który dotychczas 

pełnił funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

Od 1 kwietnia 2013 r. funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów przejął Krzysztof 
Jastrzębski. 

ZMIANY KADROWE W STAROSTWIE 
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D nia 22 marca w Py-
rzyckiej Szkole Mu-

zycznej I-stopnia odbył się 
Wieczór Olimpijski z mu-
zyką i poezją. Gościem wie-
czoru była Monika Pyrek 
lekkoatletka, olimpijka  
z Sydney, Aten, Pekinu  
i Londynu, 69-krotna rekor-
dzistka Polski w skoku  
o tyczce, wielokrotna Mi-
strzyni Polski. Obecna  
w czołówce światowej nie-
przerwanie od 2000 roku. 

Jedna z sześciu kobiet, któ-
re zdobywały dla Polski 
medale Mistrzostw Świata. 
Podczas spotkania Monika 
Pyrek opowiadała, jak wy-
glądał jej dzień, który wy-
pełniony był ciężkimi tre-
ningami. Nie narzekała. 
Sympatycznie wspominała 
okres ciężkiej pracy, której 
owocem był udział w Igrzy-
skach Olimpijskich. Pod-
czas spotkania zaproszeni 
goście mieli możliwość 

wysłuchania wierszy, które 
recytowała Magdalena Win-
cenciak. Natomiast piękno 
muzyki poważnej zaprezen-
towali uczniowie PSM I-
stopnia. W spotkaniu udział 
wzię l i przedstawiciele 
władz samorządowych, 
członkowie Pyrzyckiego 
Klubu Olimpijczyka, spor-
towcy z terenu powiatu 
pyrzyckiego oraz zaprosze-
ni goście.  

B iegi Dnia Olimpijskie-
go odbywają się  

w ponad 200 krajach na 
całym świecie. Organizo-
wane są dla uczczenia rocz-
nicy urodzin Pierre de Co-
ubertine, twórcy nowożyt-
nego ruchu olimpijskiego 
oraz rocznicy powstania 
Międzynarodowego Komi-
tetu Olimpijskiego. Mają na 
celu upowszechnianie bie-
gania jako najprostszej for-
my ruchu, promocję aktyw-
ności fizycznej i zdrowego 
stylu życia. W Polsce,  
w tym roku, Bieg Dnia 

Olimpijskiego odbędzie się 
w Ogrodzie Dendrologicz-
nym w Przelewicach w dniu 
21 czerwca br. o godz. 1100. 
W programie przewidziano 
8 biegów w różnych kate-
goriach wiekowych, bieg 
VIP-ów, wyścig na wóz-
kach dla osób niepełno-
sprawnych oraz olimpijski 
marsz Nordic Walking trasą 
„Tysiąca barw”. Każdy 
uczestnik biegu otrzyma 
pamiątkową koszulkę. Zwy-
cięzcy biegów otrzymują 
puchary, a wszyscy uczest-
nicy - dyplomy ukończenia 

biegu. Odbędzie się rów-
nież losowanie nagród rze-
czowych. Organizatorzy: 
Gmina Przelewice, Powiat 
Pyrzycki  i Pyrzycki Klub 
Olimpijczyka przy współ-
udziale Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, Zachodnio-
pomorskiej Rady Olimpij-
skiej, Szczecińskiego Klubu 
Olimpijczyka i Ogrodu 
Dendrologicznego w Prze-
lewicach serdecznie zapra-
szają do udziału! 

1  czerwca na zbiorniku 
wodnym Sicina w Py-

rzycach odbyły się zawody 
wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka. Organizatorem 
zawodów był Polski Zwią-
zek Wędkarski Koło Nr 41 
Pyrzyce. W zawodach 
udział wzięli uczniowie  
z terenu powiatu pyrzyckie-
go. Impreza, jak co roku, 
cieszyła się ogromnym zain-
te re so wa n i e m wś r ód 
uczniów. W tegorocznych 
zawodach wzięła udział 
ponad setka dzieci i mło-
dzieży. Uczestnicy starto-
wali w pięciu kategoriach. 
Zadaniem uczestników za-

wodów było w przeciągu 
godziny złowić jak najwięk-
szą ilość ryb. W kategorii 
„przedszkolaki” zwyciężył 
Marcel Kowalski łowiąc 
1540 g ryb, w tym najwięk-
szą rybę karaś – 500 g. Ko-
lejne miejsca zajęły Julia 
Błażejewska – 1340 g  
i Martyna Przybyła – 1220 
g .  W  k a t e g o r i i 
„dziewczęta”: Ewa Błaże-
jewska – 1760 g, Maja Ma-
lanowska – 1275 g – naj-
większa ryba leszcz – 755 g, 
Agata Pawicka. W kategorii 
„chłopcy” szkoła podstawo-
wa klasy I-III: Kacper Wie-
czorek – 570 g, Jakub Bo-

czek – 247 g, Tytus Osę-
kowski – 165 g, największa 
ryba – Filip Skrzyczewski – 
leszcz 120g. W kategorii 
„chłopcy” szkoła podstawo-
wa klasy IV-VI: Oskar Se-
kutowicz – 1012 g, Wiktor 
Senderek – 560 g, Bartosz 
Kazimierczak – 450 g, naj-
większa ryba – Wiktor Suł-
kowski. W kategori i 
„chłopcy” gimnazjum: Ja-
kub Kucharczyk – 2340 g, 
Marcin Bienias – 1275 g – 
największa ryba karp – 525 
g, Mateusz Szymański – 
1015 g. Puchary zwycięz-
com wręczyli Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Pyrzycach Ryszard 
Grzesiak, Prezes PZW Koło 
nr 41 w Pyrzycach Grzegorz 
Rogalewicz oraz dyrektor 
Biura PZW Okręg w Szcze-
cinie Emilian Pilch.  Uczest-
nicy zawodów otrzymali 
nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu wędkarskiego. Or-
ganizator zapewnił ciepły 
posiłek dla wszystkich dzie-
ci, nie zabrakło tradycyj-
nych kiełbasek, a także na-
poi oraz słodyczy. 

B iorąc pod uwagę skalę 
problemu i ilość inter-

wencji dotyczących nie-
uczciwych praktyk stoso-
wanych przez przedstawi-
cieli handlowych, Urząd 
Komunikacji Elektronicznej 
pod koniec 2012 r. rozpo-
czął kampanię informacyjną 
skierowaną do konsumen-
tów 50+ „Ufaj, ale spraw-
dzaj”. Celem akcji "Ufaj, 
ale sprawdzaj" jest eduko-
wanie konsumentów nara-
żonych na nieetyczne prak-
tyki handlowe przedstawi-
cieli operatorów. Działania 
Urzędu są kierowane przede 
wszystkim do konsumen-
tów mających niewystarcza-
jącą wiedzę na temat zasad 
panujących na rynku teleko-
munikacyjnym i podatnych 
na zabiegi marketingowe 
wykorzystujące niewiedzę 
na temat uprawnień 
i obowiązków użytkowni-

ków usług telekomunika-
cyjnych. We współpracy 
z rzecznikami konsumen-
tów oraz lokalnymi władza-
mi miast i powiatów Urząd 
Komunikacji Elektronicznej 
organizuje seminaria eduka-
cyjne, w trakcie których 
specjaliści z Centrum Infor-
macj i  Konsumenckiej 
udzielają konsumentom 
porad i odpowiedzi na pyta-
nia. Starosta Pyrzycki oraz 
Powiatowy Rzecznik Kon-
sumentów w Pyrzycach 
zapraszają na spotkanie 
ze specjalistami z Centrum 
Informacji Konsumenckiej. 
Spotkanie odbędzie się 
w dniu 3 lipca 2013 r. 
o godz. 12.00 w sali nr 12 
(parter) Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach, ul. Li-
piańska 4. Celem spotkania 
jest przybliżenie słucha-
czom technik sprzedażo-
wych sprzecznych z dobry-

mi obyczajami i zasadami 
współżycia społecznego, 
które są wykorzystywane 
przez niektórych przedsta-
wicieli handlowych. Możli-
wość zawierania umów 
o świadczenie usług teleko-
munikacyjnych we wła-
snym domu niewątpliwie 
jest dużym udogodnieniem 
dla konsumentów, niestety 
niekiedy możliwość ta nie-
sie za sobą poważne zagro-
żenia. Świadomość istnienia 
tych zagrożeń jest podstawą 
do tego, aby móc im sku-
tecznie przeciwdziałać 
i podpisywać umowy 
o świadczenie usług teleko-
munikacyjnych w sposób 
przemyślany, tak abyśmy 
w przyszłości nie zostali 
niemiło zaskoczeni faktem 
zmiany dostawcy usług lub 
rozczarowani wyższą opłatą 
abonamentową. 

P owiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Pyrzycach 

informuje, że w dniu 17 
maja 2013 r. badaniem 
w  laboratorium wytrawia-
nia mięsa w Śmiłowie 
stwierdzono włośnicę  
u świń pochodzących z go-
spodarstwa we wsi Jesiono-
wo. Jeden z hodowców ze 
wsi Jesionowo sprzedał 
cztery tuczniki do rzeźni.  
U dwóch tuczników stwier-
dzono włośnicę. Z docho-
dzenia epizootycznego wy-
nika, że do zakażenia doszło 
w wyniku zjedzenia przez 
świnie gryzoni znajdujących 
się w gospodarstwie. 
W związku z tym uznano, 
że w miejscowości Jesiono-
wo oraz sąsiadujących miej-
scowościach znajdują się 
gryzonie zainfekowane wło-
śnicą, co stwarza zagrożenie 
przeniesienia zakażenia na 
świnie.  

W związku z po-
wyższym ostrzega się 
mieszkańców powiatu py-
rzyckiego, w szczególności 
hodowców trzody, aby prze-

prowadzali regularne akcje 
deratyzacyjne i badali 
wszystkie przeznaczone do 
spożycia sztuki trzody 
chlewnej w kierunku wło-
śnicy! Włośnica jest dla 
ludzi ciężką chorobą paso-
żytniczą. Zarazić można się 
jedynie jedząc niebadane, 
zainfekowane larwami wło-
śnia mięso. Jednocześnie 
Powiatowy Lekarz Wetery-
narii informuje, że w przy-
padku dokonywania uboju 
zwierząt w gospodarstwie, 
w celu produkcji mięsa na 
użytek własny należy:  

•na co najmniej 24 godziny 
przed dokonaniem uboju 
świń, cieląt do 6 miesiąca 
życia, owiec i kóz fakt ten 
zgłosić do Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Py-
rzycach w formie pisemnej 
bądź ustnej (tel. 91 570 44 
24),  

•uboju może dokonać osoba 
posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje,  

•mięso świń i nutrii podda-

nych ubojowi oraz mięso 
dzików odstrzelonych, obo-
wiązkowo poddaje się bada-
niu na obecność włośni,  

•mięso pozyskane na użytek 
własny nie może zostać 
wprowadzone do obrotu,  

•w przypadku uboju cieląt 
do 6-go miesiąca życia, 
owiec i kóz fakt ten należy 
zgłaszać pisemnie wraz  
z oświadczeniem o zagospo-
darowaniu materiału szcze-
gólnego ryzyka na własny 
koszt. 

Punkt przyjęcia prób mięsa 
do badania w kierunku wło-
śnicy znajduje się przy tere-
nowej pracowni diagnostyki 
włośnicy w Kłodzinie 65, 
74-210 Przelewice. Próby 
przyjmowane są w ponie-
działki i czwartki w godzi-
nach 900-1000. W pozostałe 
dni informacje o badaniu 
mięsa udziela lekarz wetery-
narii Artur Konieczny, pod 
n u m e r e m  t e l e f o n u  
692296817. 

UWAGA WŁO ŚNICA!  UFAJ,  
ALE SPRAWDZAJ  

WIECZÓR OLIMPIJSKI Z MONIK Ą PYREK  

BIEG DNIA OLIMPIJSKIEGO  

ZAWODY W ĘDKARSKIE  
Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

B ardzo dobrze zaprezen-
towali się gimnazjali-

ści z Bielic i Kozielic na 
mistrzostwach wojewódz-
twa w lekkiej atletyce, które 
odbyły się 12 czerwca 2013 
r. w Białogardzie.  
Aż z czterema medalami 
wrócili z nich uczniowie  
z Zespołu Szkół Publicz-
nych w Bielicach i Zespołu 
Szkół w Kozielicach. 
Srebrne zdobyli: Marcelina 
Dydymska (ZSP Bielice)  
pchnięcie kulą 9,87 m 
(opiekun Leszek Domszy)  
i Damian Cieślak (ZS Ko-

zielice) skok w dal 6,08 m 
(opiekun Piotr Klapenda), 
zaś brązowe Weronika 
Maćkowiak (ZSP Bielice) 
skok w dal 4,79 m (op. L. 
Domszy)  i Jakub Woźniak 
(ZS Kozielice) bieg na 1000 
m 2:42,0 (op. P. Klapenda). 
Oprócz miejsc na podium 
było też kilka wysokich 
lokat: 4 miejsce Magdalena 
Matyjasik bieg na 600 m – 
1:43,7 s (ZS Kozielice),  
5 miejsce Klaudia Hetman 
rzut oszczepem – 26,82 
(ZSP Bielice), 5 m Damian 
Cieślak skok wzwyż – 180 

cm (ZS Kozielice), 6 m Ka-
rol Żelewski bieg na 300 m 
– 38,4 (ZS Kozielice), 6 m 
Szymon Karasiewicz bieg 
na 2000 m – 6:14,1 s (ZS 
Lipiany),  7 m Aleksandra 
Kuźnicka – rzut dyskiem – 
24,02 m (PG Pyrzyce), 8 m 
Emilia Legieżyńska rzut 
dyskiem – 22,52m (PG 
Przelewice). Po raz kolejny 
szkolni sportowcy udowod-
nili wysoką pozycję w lek-
kiej atletyce na szczeblu 
wojewódzkim. To cieszy.  

P.O. 
 

4 MEDALE W BIAŁOGRADZIE 


