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70 ROCZNICA OFIAR KATYNIA 
 

11 kwietnia 2010 r. w kościele pw. WNMP w Pyrzycach zo-
stała odprawiona msza św. z okazji 70 rocznicy Pamięci Ofiar Ka-
tynia, Sybiraków oraz tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej 
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Podczas uroczystej 
mszy św. uczczono pamięć poległych wspólną modlitwą.  
W 70 rocznicę zbrodni katyńskiej pod Tablicą Sybiraków oraz pod 
Pomnikiem Ofiar Katynia delegacje władz samorządowych, służb 
mundurowych, szkół oraz przedsiębiorstw złożyły wiązanki kwia-
tów. 

P.L. 

12 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach pracownicy Starostwa oraz szefo-

wie jednostek powiatowych uczcili minutą ciszy pamięć tragicz-
nie zmarłych w katastrofie lotniczej prezydenckiego samolotu pod 
Smoleńskiem. Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko w okolicznościo-
wym wystąpieniu podkreślił wagę tragicznego wypadku dla 
wszystkich obywateli naszej Ojczyzny. Wyraził słowa współczucia 
dla rodzin oraz poruszył temat przemijania ludzkiego życia ukaza-
ny w wierszu ks. Jana Twardowskiego „Spieszmy się”. Ks. pro-
boszcz Tadeusz Zachara poprowadził wspólną modlitwę w intencji 
ofiar katastrofy. 

W.B.D. 

POŻEGNANIE POSŁA RP  
SEBASTIANA KARPINIUKA 

21 kwietnia w Kołobrzegu odbyła się uroczystość po-
grzebowa Posła RP Sebastiana Karpiniuka, który zginął 
tragicznie 10 kwietnia br. w katastrofie prezydenckiego 
samolotu pod Smoleńskiem. W uroczystości pogrzebowej 
udział wzięli: pełniący obowiązki Prezydenta RP Marsza-
łek Sejmu Bronisław Komorowski, Premier RP Donald 
Tusk, posłowie, członkowie Klubu Parlamentarnego PO, 
samorządowcy województwa zachodniopomorskiego. 
Powiat Pyrzycki reprezentowali Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko i dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach 
Ryszard Grzesiak. 
Mszę św. polową w intencji posła odprawił ordynariusz 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej bp Edward Dajczak. 

W.B.D. 

W  d n i u  
13 kwietnia 
 2010 r. o godzi-
nie 1600 w sali 
konferencyjnej 
Urzędu Miej-
skiego w Lipia-
nach odbyła się 
XXXV nadzwy-
czajna sesja 
Rady Miejskiej 
w Lipianach. 
Radni, sołtysi oraz przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego uczci-
li minutą ciszy pamięć tragicz-
nie zmarłych w katastrofie sa-
molotu pod Smoleńskiem: Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lecha Kaczyńskiego, jego 
małżonki Marii Kaczyńskiej, 
ostatniego prezydenta RP na 
uchodźstwie Ryszarda Kaczo-
rowskiego, członków oficjalnej 
polskiej delegacji na obchody 
70. rocznicy Mordu Katyńskie-
go, wśród których znajdowali 
się wybitni Polacy: senatoro-
wie, posłowie, szefowie wielu 
instytucji państwowych, przed-

stawiciele organizacji społecz-
nych, duchowni, najwyższa 
kadra dowódcza Polskich Sił 
Zbrojnych, jak również funk-
cjonariusze Biura Ochrony 
Rządu oraz członkowie załogi 
samolotu. Zgromadzeni na sesji 
podpisali również dwa listy 
kondolencyjne skierowane do 
Marszałka Sejmu Bronisława 
Komorowskiego oraz Marszał-
ka Senatu Bogdana Borusewi-
cza wyrażające żal i smutek po 
utracie przez Polskę tak wielu 
wybitnych obywateli. 

UMiG Lipiany 

MINUTA CISZY 

NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ  
W LIPIANACH 
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Dnia 16 marca 2010 roku w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury  
w Lipianach odbyło się spotkanie 
z okazji Światowego Dnia Inwali-
dy, pod hasłem „Troska o człowie-
ka niepełnosprawnego – ważnym 
elementem społecznego działa-
nia”, zorganizowane przez Burmi-
strza Lipian oraz Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów  O/R w Lipianach. Spotkanie 
poprowadziła Prezes PZERiI O/R 
Danuta Japoł. Sekretarz Gminy 
Lipiany wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Lipianach wrę-
czyli na ręce pani Prezes list gratulacyj-
ny z życzeniami dla wszystkich człon-
ków związku. W części artystycznej 
wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola 
Miejskiego im. Kubusia Puchatka, pod 
opieką Ewy Dymkowskiej i Alicji Sie-
niuć, zuchy ze Szkoły Podstawowej  
w Lipianach, pod kierunkiem Beaty 
Fras oraz Zespół wokalno-taneczny 
„Promyczek” z Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Edukacyjn o-Wych owawczego  
w Nowielinie,  pod opieką Liliany Pajor 
i Elżbiety Gawińczyk. W trakcie uro-

czystości można było obejrzeć wystawę 
oraz zakupić na kiermaszu ozdoby świą-
teczne wykonane przez dzieci z Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Nowielinie. 
20 kwietnia w Urzędzie Miejskim  
w Pyrzycach Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach 
również zorganizował spotkanie z oka-
zji tego święta. Spotkanie rozpoczęło 
się uczczeniem minutą ciszy pamięci 
tragicznie zmarłych w katastrofie rządo-
wego samolotu pod Smoleńskiem.  
W spotkaniu uczestniczyli członkowie 

PZERiI w Pyrzycach, przedstawiciele 
jednostek samorządowych: Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Sekre-
tarz Powiatu Mirosław Gryczka, 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiń-
ski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Pyrzycach Andrzej Gumowski, 
Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szy-
mański, przedstawiciel Wójta Gmi-
ny Przelewice oraz dr Elżbieta Gra-
bińska-Gawrońska. Starosta Pyrzyc-
ki z okazji Obchodów Światowego 
Dnia Inwalidy wręczył Przewodni-
czącej PZERiI Zdzisławie Dziobie 
kwiaty z najlepszymi życzeniami. 

W kolejnej części uroczystości Prze-
wodnicząca Związku Zdzisława Dzioba, 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński 
oraz Wójt Gminy Warnice Ireneusz 
Szymański wręczyli prezenty okolicz-
nościowe członkom Związku, którzy 
ukończyli 80 lat. Spotkanie z okazji 
obchodów Światowego Dnia Inwalidy 
uświetnił swoim występem Zespół Śpie-
waczy „Biesiada” z Warnic. 

W.B.D. 

1 kwietnia Starosta Pyrzycki 
Wiktor Toloczko wręczył po-
wołanie na stanowisko p.o. Po-
wiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Pyrzycach Monice 
Wróbel. Jednocześnie podzię-
kował za współpracę dotych-
czasowej p.o. Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego Izabeli 
Deja-Wojtasik, która nie wyra-
ziła chęci dalszej pracy na tym 
stanowisku. Po zmianie przepi-
sów z początkiem roku 2010 r. 
to w kompetencji starosty,  
w porozumieniu z wojewódz-
kim inspektorem sanitarnym, pozostaje 
powoływanie powiatowego inspektora 
sanitarnego. W marcu Starosta Pyrzycki 

ogłosił konkurs na to stanowisko. Do 
konkursu zgłosiły się 3 osoby, z których 
jedna nie posiadała wymaganych 

uprawnień. Po szczegółowej 
analizie ofert Starosta podjął 
decyzję o powołaniu na stano-
wisko Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego Moniki Wróbel. Mo-
nika Wróbel pracuje już 10 lat  
w pyrzyckim „sanepidzie”, czyli 
od początku utworzenia tej instytu-
cji. Będzie pełniła obowiązki po-
wiatowego inspektora do momentu 
otrzymania tytułu specjalisty  
w dziedzinie promocji zdrowia  
i edukacji zdrowotnej. Wtedy bę-
dzie mogła objąć stanowisko po-
wiatowego inspektora sanitarnego. 

P.L. 

ZMIANY W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZ NEJ  

ŚWIATOWY DZIE Ń INWALIDY 

W związku z tragicznymi wydarzeniami z soboty 10 kwietnia 
2010 roku Pyrzycka Rada Młodzieżowa we współpracy  
z Samorządem uczniowskim Zespołu Szkół Nr 1 im. Nobli-
stów Polskich zorganizowała Marsz Milczenia w hołdzie ofia-
rom katastrofy lotniczej. Uczestnicy wyrazili swój żal i szacu-
nek dla tych, którzy zginęli. Marsz rozpoczął się przy pyrzyc-
kiej studzience i przebiegał ulicą Warszawską, Lipiańską  
i 1Maja. Zakończył się przy Urzędzie Miasta i Gminy, gdzie 
złożono kwiaty i zapalono znicze przy zdjęciu prezydenckiej 
pary. Uczestnicy wpisali się do księgi kondolencyjnej. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne 
uczczenie pamięci ludzi, którzy dla wielu z nas byli wzorami 
do naśladowania. Dziękujemy policjantom za zapewnienie 
bezpieczeństwa zebranym.  

S.W. 

MARSZ MILCZENIA 
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Szpital Powiatowy w Pyrzycach 
jest trzecią w województwie,  
a pierwszą powiatową placówką, 

która otrzymała certyfikat „Szpital 
bez bólu”. Certyfikat został przyzna-

ny 29 marca 2010 r. w Krakowie na 
posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej. 
Organizatorami projektu „Szpital bez 
bólu” są: 
Polskie Towarzystwo Badania Bólu, 
Polskie Towarzystwo Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii, 
Towarzystwo Chirurgów Polskich, 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, 
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne  
i Traumatologiczne. 
W czerwcu 2009 roku Szpital zgłosił do 
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu 
chęć przystąpienia do programu 
„Szpital bez bólu”. Chcieliśmy zostać 
szpitalem, w którym zostałaby podnie-
siona jakość uśmierzania bólu poopera-
cyjnego. Wśród wymagań, które musiał 
spełnić szpital, aby uzyskać taki doku-
ment jest m.in. obowiązek mierzenia 

bólu u pacjentów po operacji, a także 
informowania chorych przed zabiegiem, 
jakiego bólu mogą się spodziewać po 
operacji i w jaki sposób będzie on 
uśmierzony. Personel szpitalny prze-
szedł odpowiednie przeszkolenie. 
Wprowadzono monitoring natężenia 
bólu u wszystkich operowanych pacjen-
tów, standardowo cztery razy na dobę. 
Wprowadziliśmy dokumentację doty-
czącą pomiarów bólu i zastosowanego 

postępowania, zgodnie z rekomendacja-
mi uśmierzania bólu. Monitorujemy 
ewentualne, niepożądane działania 
zastosowanego leczenia. Chociaż są to 
standardowe rozwiązania w krajach 
Unii Europejskiej u nas ich opracowa-
nie i wdrożenie jest nadal kwestią do-
brej woli szpitala. Prowadzenie proce-
dur uśmierzania bólu to przede wszyst-
kim komfort dla naszych pacjentów, 
ale zwiększa też potencjalnie szanse na 
uzyskanie lepszych kontraktów na 
świadczone usługi z Zachodniopomor-
skim Oddziałem Wojewódzkim Naro-

dowego Funduszu Zdrowia w Szczeci-
nie, ze względu na większy napływ pa-
cjentów. Dzięki dużemu zaangażowaniu 
i zrozumieniu personelu lekarskiego  
i pielęgniarskiego oraz dużemu uporowi 
dyrektora Szpitala Ryszarda Grzesiaka  
i jego zastępcy ds. Lecznictwa Ilony 
Mędzin udało się zrealizować szczytne 
przedsięwzięcie, tj. uzyskać certyfikat 
„Szpital bez bólu”.  

21 kwietnia w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Noblistów Polskich w Pyrzycach odbył 
się Konkurs recytatorsko-wokalny  
w językach obcych im. Henryki Melo-
nek. Konkurs poezji na stałe wpisał się 
już w kalendarz imprez szkolnych,  
w którym licznie i chętnie biorą udział 
uczniowie szkoły. Patronka konkursu 
Henryka Melonek przez wiele lat uczy-
ła w naszej szkole języka rosyjskiego. 
Była jedną z najbardziej lubianych na-
uczycielek, organizatorka wielu wycie-
czek po Polsce i Europie, wieloletnia 
opiekunka Samorządu Uczniowskiego, 
przyjaciółka młodzieży. Odeszła od nas 
przedwcześnie 26 kwietnia 2006 roku, 
ale na zawsze pozostanie w pamięci 
swoich uczniów i przyjaciół – powie-
działa na wstępie uczennica ZS Nr 1 
Anita Orzechowska. Celem konkursu 
jest propagowanie języków obcych, 
ukazanie piękna słowa i bogactwa kul-
turalnego innych państw. W konkursie 
uczniowie prezentowali swój kunszt 
recytatorski, dzielnie i brawurowo re-
cytowali wiersze znanych autorów, 
śpiewali piosenki, a także przedstawili 

własnoręcznie wykonane prace m.in. 
rysunki, kolczyki. Organizatorami kon-
kursu były nauczycielki z ZS Nr 1: 
Bożena Malicka, Danuta Kuna, Joanna 
Wikieł-Gibalska, Iwona Kibic oraz 
Joanna Rojek nauczycielka ZS Nr 2 
RCKU w Pyrzycach. Poziom konkursu 
był wyrównany, wobec czego wyłonie-
nie zwycięzców było dla komisji dość 
trudnym zadaniem. Jury po przesłucha-
niu uczestników dokonało oceny wg 
następujących kryteriów: dobór reper-
tuaru, interpretacja utworów, kultura 
słowa, ogólny wyraz artystyczny. Jak 
to w konkursach bywa, ktoś powinien 
zostać zwycięzcą. Wyniki konkursu 
przedstawiają się następująco: piosen-

ka: I miejsce Katarzyna Grabowska  
i Kacper Roman – ZS Nr 2 RCKU,  
II miejsce ex aequo: najmłodsza uczest-
niczka Aleksandra Cywińska – Publicz-
ne Gimnazjum w Pyrzycach oraz Marta 
Banasiuk – ZS Nr 1. W kategorii 
wiersz, I miejsce zajęła Natalia Bień-
kowska - ZS Nr 1, II miejsce Mateusz 
Dudziak - ZS Nr 1. W rękodzielnictwie 
jury I miejsce przyznało Inezie Szmi-
gielskiej i Aleksandrze Kurzyńskiej za 
wykonane kolczyki, II miejsce zajęła 
Daria Szwarc – rysunek. Ponadto jury 
przyznało wyróżnienia, które otrzyma-
li: Łael Al Halawani, Marzena Zieliń-
ska oraz Oleksii Holokoz. Laureaci 
konkursu otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez Starostę Pyrzyckiego Wiktora 
Tołoczko, które w jego imieniu wręczył 
Wicestarosta Jarosław Stankiewicz. 
Konkurs zakończył się bisem w wyko-
naniu zwycięzców konkursu w katego-
rii piosenka, którzy brawurowo zaśpie-
wali utwór pt. „Time to say goodbye” 
Andrea Bocelli i Sarah Brightman. 

W.B.D. 

24 marca 2010 r. został rozstrzygnięty konkurs fotograficznym pod tytułem „Zima 
zawitała do Lipian”. Konkurs odbywał się pod patronatem Burmistrza Lipian 
Krzysztofa Boguszewskiego. W Urzędzie Miejskim w Lipianach odbyło się spo-
tkanie, na którym Burmistrz wręczył zwycięzcom nagrody. 
Wyniki konkursu: I miejsce – Bożena Wesołkin, II miejsce – Nina Roszak,  
III miejsce – Angelika Pieczonka, wyróżnienie – Alicja Wereśniak. 

UMiG Lipiany 

SZPITAL BEZ BÓLU 

KONKURS RECYTATORSKO-WOKALNY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W  PYRZYCACH 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
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To już tradycja, 9-10 kwietnia br.  
w Zespole Szkół Nr 2 Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Pyrzycach odbyły się XXXIV 
Eliminacje Okręgowe Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 
W sześciu blokach tematycznych 
podzielonych na dwa etapy ucznio-
wie wielu szkół rolniczych z nasze-
go okręgu zmagali się z zadaniami 
e t a p u  p i s e m n e g o  
i praktycznego. Bloki tematyczne 
obejmowały: agrobiznes, żywienie 
człowieka i gospodarstwo domowe, 
ogrodnictwo, produkcję zwierzęcą  
i mechanizację rolnictwa. Nagrody dla 
zwycięzców poszczególnych bloków 
wręczyli przedstawiciele władz uczelni 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego między innymi prof. 
nadzw. dr hab. Cezary Podsiadło, Staro-
sta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz 
przedstawiciel Polskiej Izby Gospodar-
czej (głównego sponsora olimpiady). 
Władze uczelni zapewniły dyrekcję 
Zespołu Szkół Nr 2 RCKU, że kolejna 
edycja olimpiady nie tylko eliminacje 
okręgowe, ale również jubileuszowa 
XXXV olimpiada szczebla centralnego 
odbędzie się właśnie w Zespole Szkół 
Nr 2 RCKU w Pyrzycach. 
Wyniki w poszczególnych blokach 
przedstawiają się następująco: 
agrobiznes: 
1. Magdalena Barańska ZS Nr 2  
RCKU Pyrzyce, 103 pkt. (opiekun Ewa 
Cywińska) 
2. Eryk Banaszczyk ZS Nr 2 RCKU 
Pyrzyce, 87 pkt. (opiekun Ewa Cywiń-

ska) 
3. Monika Michala ZS Ekonomiczno – 
Rolniczych Słubice, 81 pkt. 
żywienie człowieka i gospodarstwo 
domowe: 
1. Katarzyna Mazurek ZS Gastrono-
micznych Gorzów Wlkp., 89 pkt. 
2. Damian Kraule ZS Nr 6 im. Mikołaja 
Reja Szczecin, 87 pkt. 
3. Justyna Bardziej ZS Nr 1 Choszczno,  
84 pkt. 
produkcja zwierzęca: 
1. Sandra Zakrzewska ZS im. Oskara 
Langego Biały Bór, 87 pkt. 
2. Magdalena Kopij ZS im. St. Staszica 
Szczecinek, 81 pkt. 
3. Agnieszka Winkler ZS im. Oskara 
Langego Biały Bór, 74 pkt. 
ogrodnictwo: 
1. Wojciech Senderek ZS Nr 2 RCKU 
Pyrzyce, 87 pkt. (opiekun Małgorzata 
Mierzwa) 
2. Iwona Pietrzyńska ZS Ogrodniczych 
Gorzów Wlkp., 85 pkt. 

3. Mateusz Matyjaszek  
ZS Nr 2 RCKU Pyrzyce, 84 
pkt. (opiekun Małgorzata 
Mierzwa) 
mechanizacja rolnictwa: 
1. Daniel Popowicz ZS Rolniczych 
Złotów, 100 pkt. 
2. Maciej Wyderski ZS Nr 2 RCKU 
Pyrzyce, 99 pkt. (opiekunowie An-
drzej Kazimierczak, Tomasz Błaże-
jewski). 
3. Mariusz Karczmarek ZS Tech-
nicznych Jastrowie, 97 pkt. 
produkcja roślinna: 
1. Adam Sośniak ZS Nr 4 RCKU 

Wałcz, 106 pkt. 
2. Piotr Jackiewicz ZS Nr 4 RCKU 
Wałcz, 101 pkt. 
3. Przemysław Kowalczyk ZS Nr 4 RC-
KU Wałcz, 91 pkt. 
Dyrektor ZS Nr 2 RCKU Paweł Pal-
czyński podziękował przyjaciołom 
szkoły, którzy wsparli organizacyjnie  
i finansowo Olimpiadę Wiedzy i Umie-
jętności Rolniczych, współorganizatoro-
wi Starostwu Powiatowemu w Pyrzy-
cach oraz głównemu sponsorowi - Pol-
skiej Izbie Gospodarczej Maszyn  
i Urządzeń Rolniczych. Dyrektor po-
dziękował również sponsorom: Agrolex 
Sp. z o.o.; Składnicy Maszyn Rolni-
czych „Rolnik”; Pyrzyckiemu Przedsię-
biorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.; 
Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej 
Oddział Pyrzyce; Viburnum; PSS Spo-
łem; GS Samopomoc Chłopska.  

T.B. 

W dniu 30 marca 2010 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Lipianach, jak co roku, 
odbyło się spotkanie Burmistrza 
Lipian Krzysztofa Boguszew-
skiego z tegorocznymi maturzy-
stami Liceum Ogólnokształcące-
go w Lipianach. Organizowanie 
takich spotkań ma na celu zapo-
znanie młodych ludzi, wkracza-
jących w dorosłe życie, z zasa-
dami funkcjonowania samorzą-
du gminnego, wewnętrznymi 
regułami funkcjonowania urzę-
du oraz jego strukturą organiza-
cyjną. Na tegorocznym spotkaniu obecny był również Skarb-
nik Gminy Krzysztof Walerowski, który w sposób prosty  
i rzeczowy wyjaśnił zgromadzonym maturzystom zasady two-
rzenia i funkcjonowania budżetu gminy Lipiany. Omówił 
strukturę dochodów i wydatków ubiegłorocznego budżetu. 
Wiele uwagi Skarbnik poświecił na wyjaśnienie sposobów 
finansowania dużych inwestycji gminnych na przykładzie 
zakończonej już budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 

2010” oraz trwającej budowy 
hali sportowej, która jest naj-
większą, od przeszło 20 lat, 
inwestycją Gminy Lipiany. Ko-
lejnym punktem spotkania była 
prezentacja multimedialna doty-
cząca osiągnięć roku 2009, któ-
rą bezpośrednio omówił Bur-
mistrz Lipian. Zawierała ona 
wszystkie inwestycje gminne  
w zakresie między innymi dro-
gownictwa, ochrony środowiska 
i gospodarki komunalnej oraz 
estetyzacji miasta. Burmistrz 
Lipian wspomniał również  

o najbliższych zamierzeniach. Na zakończenie spotkania ma-
turzyści mogli zadawać pytania Burmistrzowi oraz powie-
dzieć, jak oni widzą zmiany zachodzące w Gminie Lipiany  
w ostatnich latach, a także przedstawić swoje pomysły i suge-
stie na dalszy rozwój naszej gminy. Przecież to właśnie oni za 
kilka lat będą decydowali o przyszłości gminy i jej mieszkań-
ców. 

UMiG Lipiany 

XXXIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJ ĘTNOŚCI ROLNICZYCH 

SPOTKANIE Z MATURZYSTAMI 
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Stowarzyszenie „Aktywne Prze-
lewice” w dniu 20 marca br.,  

z inicjatywy Bożeny Fiszer zorgani-
z o w a ł o ,  w  p o m i e s z c z e -
niach  „Dworku” na folwarku w Prze-
lewicach, pokaz pieczenia chleba wraz 
z różnego rodzaju pastami. Gościem 
specjalnym spotkania była Zofia 
Z m a r z l i k ,  s p e c j a l i s t k a 
w dziedzinie tradycyjnego wypieku 
chleba. Podczas pokazu panie miały 
okazję poznać recepturę przygotowa-
nia i wypieku chleba. Mogły też bez-
pośrednio obserwować proces jego po-
wstawania. Pokaz był dla nich cieka-
wym doświadczeniem, a największe 
zainteresowanie wzbudziła degustacja 
przygotowanego wcześniej pieczywa 
wraz ze smacznymi pastami. Chleb jest 
jednym z naszych podstawowych arty-
kułów spożywczych. Stąd działania  

w kierunku przypominania tradycyjnych 
receptur i sposobów jego wypiekania są 
cenną oraz godną naśladowania inicja-
tywą. Warto też dodać, że produkty 
Bożeny Fiszer („Smalec przelewicki”  
i „Rolada z dzikiej kaczki”) zostały 
u m i esz cz on e  w op r a c o wa n i u  
pt. „Produkty Regionalne Województwa 

Zachodniopomorskiego”, wydanym 
przez ZODR w Barzkowicach. Jest to 
bardzo dobry przykład, zachęcający 
inne osoby z terenu naszej gminy, 
które posiadają zdolności kulinarne  
i receptury, przekazywane z pokole-
nia na pokolenie, do rejestracji swych 
tradycyjnych  produktów w Zachod-
niopomorskim Urzędzie Marszałkow-
skim.  Wójt Gminy Marek Kibała 
złożył gratulacje Bożenie Fiszer za 
osiągnięcia w dziedzinie kulinarnej  
i za osobiste zaangażowanie w pro-

mocję produktów lokalnych Gminy 
Przelewice.  Serdecznie zapraszamy 
Państwa do włączenia się w tworzenie 
kolejnych lokalnych produktów promu-
jących Gminę Przelewice.  

A.G. 
 

16 marca br. 
uczniowie Pu-
blicznej Szkoły 
Podstawowej 
w Jesionowie 
uczestniczyli  
w koncercie  
z okazji roku 
chopinowskie-
go.  Mieli oka-
zję wysłuchać 
f r a g m en t ó w 
utworów Fry-
deryka Chopi-
na (polonezy, 
mazurki, preludia itp.), granych przez 
muzyka Filharmonii Szczecińskiej An-
drzeja Prus-Wakulskiego. Było to z pew-
nością nowe i ciekawe doświadczenie 
dla dzieci, gdyż na co dzień nie obcują  

z muzyką 
p o w aż n ą . 
Utwory prze-
platano ko-
mentarzami 
Bożeny Mor-
dal, dzięki 
którym dzieci 
mogły lepiej 
poznać życie 
i twórczość 
w y b i t n e g o 
kompozytor. 
Była to także 
lekcja historii 

dla uczniów w dwusetną rocznicę uro-
dzin Fryderyka Chopina. 

B.S. 

PRL - TAK DALEKO,  
TAK BLISKO... 

 
Publiczne Gimnazjum w Przelewicach, 
w związku z ogłoszeniem przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej roku 
szkolnego 2009/2010, Rokiem Historii 
Na jn owszej  r eal izu je pr ojekt  
pt. "Schyłek PRL i narodziny  
III Rzeczpospolitej". Autorzy projektu: 
Teofila Guc, Natalia Kibała, Edyta 
Kobus i Dariusz Jałoszyński zaprasza-
ją do obejrzenia w bibliotece Publicz-
nego Gimnazjum wystawy pod tytu-
łem "PRL tak daleko, tak blisko...". 
Wystawa prezentuje oryginalne pa-
miątki, ciekawostki techniczne i eks-
ponaty z okresu PRL i I Solidarności. 
Jest podróżą w niezbyt odległą, a nie-
znaną młodzieży przeszłość. 

D.J. 

Poakcesyjny Program Wsparcia 
Obszarów Wiejskich (PPWOW) 
realizowany jest w Gminie Przele-
wice od dwóch lat. Bieżący rok bę-
dzie poświęcony zarówno kontynu-
acji działań w zakresie świadczenia 
usług Integracji Społecznej, jaki  
i utrwalaniu osiągniętych rezulta-
tów. W związku z tym w dniu  
7 kwietnia 2010 r. odbyły się warsz-
taty utrwalania ww. rezultatów.  
W warsztatach uczestniczyli przed-
stawiciele organizacji pozarządo-
wych, sołtysi, pedagodzy, pracowni-
cy Urzędu Gminy i Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz osoby realizują-
ce usługi w ramach PIS.  Warsztaty 
otworzył, witając uczestników, Janusz 
Wójtowicz – Sekretarz Gminy, a prowa-

dził je Krzysztof Musiatowicz – Kon-
sultant Regionalny PPWOW, który 
przedstawił główne założenia warszta-

tów. Następnie Anna Garzyńska – 
Koordynator gminny PPWOW do-

konała podsumowania usług realizo-
wanych w ramach Programu Integra-
cji Społecznej w latach 2008 i 2009. 
W trakcie spotkania uczestnicy 
warsztatów pracowali nad określe-
niem rezultatów, aktywności, a także  
korzyści materialnych i niematerial-
nych, dzięki którym osiągnięto suk-
cesy w gminie podczas realizacji 
usług. Pracowano również nad okre-
śleniem zaobserwowanych zmian  
w poszczególnych obszarach realiza-
cji usług i wskazaniem działań, które 
należy zrealizować w przyszłości.  

 
A.G. 

AKTYWNE PRZELEWICZANKI 

USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  

KONCERT CHOPINOWSKI 
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W dniu  28 marca 2010 r. przed 
Urzędem Miejskim w Lipianach 
pracownicy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipianach oraz 
podopieczni wraz z opiekunami Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym w Nowielinie zorganizowali 
Kiermasz Świąteczny, na którym 
można było zakupić świąteczne wy-
pieki sekcji kulinarnej, ozdoby wiel-
kanocne i stroiki wykonane przez 
dzieci z sekcji plastycznej, wyroby 
ceramiczne sekcji ceramiki oraz 
różnorakie prace o tematyce wielkanoc-
nej. O godz. 11.00 na dziedzińcu lipiań-
skiego kościoła odbył się konkurs na 
najpiękniejszą palmę wielkanocną zor-
ganizowany przez Miejsko- Gminny 

Ośrodek Kultury, Burmistrza Lipian  
i Parafię Lipiany. Niestety uczestników 
nie było zbyt wielu, bo zaledwie piętna-
stu, jednak urok wykonanych (w więk-
szości przez dzieci) palm przyćmiewał 

wietrzną i niezbyt przychylną nam 
pogodę. Konkurs  ten ma wieloletnią 
tradycję i był już współorganizowa-
ny przez Burmistrza Lipian - Krzysz-
tofa Boguszewskiego. Palmy były 
oceniane w trzech kategoriach: naj-
większa palma, najładniejsza palma, 
oraz palma wykonana rodzinnie. 
Warto również wspomnieć, że naj-
większa palma, wykonana przez ro-
dzeństwo Piskorowskich, miała po-
nad trzy metry wysokości, najład-
niejsza palma zrobiona była przez 
siostry Jarząbkówny, a najładniejszą 

palmę rodzinną wykonały dzieci z ro-
dziny Brejczak. Nagrody były naprawdę 
wspaniałe, a żaden uczestnik nie wy-
szedł z kościoła z pustymi rękoma. 

UMiG Lipiany 

Mieszkańcy gminy Przelewice 
uczcili pamięć ofiar katastrofy 

samolotu, którym leciała polska delega-
cja na obchody 70-tej rocznicy zbrodni 
katyńskiej, łącząc się w bólu i modli-
twie.  W katastrofie prezydenckiego 
samolotu TU-154 M zginęło wielu wy-
bitnych Polaków, na czele z Prezyden-
tem Lechem Kaczyńskim i jego małżon-
ką Marią. Tragiczna śmierć 96 osób to 
ogromna strata dla Polski. Na czas trwa-
nia żałoby na terenie gminy Przelewice 
na obiektach publicznych zostały zawie-
szone flagi przepasane kirem. Pojawiły 
się nie tylko na budynkach urzędowych, 
ale również na wielu domach. Ponadto 
w dniu sobotniej tragedii,,łącząc się  
z naszym narodem i rodzinami ofiar 
katastrofy, na stronie internetowej Gmi-
ny Przelewice zamieszczono kondolen-
cje. Pan Wójt na czas żałoby odwołał 
także wszystkie imprezy, w tym uroczy-

stość z okazji 50-lecia pożycia małżeń-
skiego oraz rozgrywki sportowe. Dnia 
12 kwietnia 2010 r. we wszystkich 
szkołach na terenie gminy  uczczono 
pamięć ofiar uroczystym apelem i minu-
t ą  c i s z y  o r a z  p r z yg o t o w a -
no okolicznościowe wystawy i gazetki. 
Natomiast w kościołach odbyły się 
msze święte w intencji ofiar tragicznego 
lotu. W uroczystej mszy świętej za Oj-

czyznę, która odbyła się w ko-
ściele św. Floriana w Jesionowie 
uczestniczyli: Wójt Gminy Przele-
wice - Marek Kibała wraz z małżonką, 
przedstawiciele Ochotniczej Straży Po-żarnej w Jesionowie, a także nauczycie-
le i uczniowie z PSP Jesionowo oraz 
mieszkańcy gminy. Mszę św. celebro-
wał ks. proboszcz Waldemar Szczurow-
ski. W kazaniu nawiązał do dwóch waż-
nych wydarzeń, tj. 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej i tragedii w Smoleńsku. 
Uczestnicy nabożeństwa, oddając hołd 
parze prezydenckiej i pozostałym ofia-
rom katastrofy oraz łącząc się z pogrą-
żonymi w bólu rodzinami i bliskimi, 
przy ołtarzu  zapalili znicze.  Podczas 
mszy św.  poczty sztandarowe OSP 
pełniły honorową wartę.  

UG Przelewice 

GMINA PRZELEWICE Ł ĄCZY SIĘ W SMUTKU Z CAŁYM NARODEM 

9 kwietnia w Starostwie Powiato-
wym w Pyrzycach odbyło się spo-
tkanie autorskie z  Anną Gliszczyń-
ską psychologiem i podróżniczką, 
k t ór a  pr zed sta wi ła  r e la c ję 
z wyprawy na wulkany Ekwadoru. 
„Ekwador” w języku hiszpańskim 
oznacza „równik”. Tak więc sama 
nazwa kraju wiele mówi. Ekwador 
leży dokładnie na równiku i po jego 
dwóch stronach. W niedalekim są-
siedztwie stolicy Ekwadoru Quito 
znajduje się obszar ziemi zwany Mitad del Mundo („środek 
świata”). Z daleka wzrok przyciąga 30 metrowy monument, 
którego boki wyznaczają cztery kierunki świata, a szczyt zaj-
muje pięciotonowa kula ziemska. Wulkany są bez wątpienia 
niebywałą atrakcją Ekwadoru. Są wulkany, na które mogą 
wejść tylko wytrawni wspinacze, są takie, których w ogóle nie 
można zobaczyć z bliska, są też takie, których zdobycie nie 

stanowi zbyt dużego problemu – 
opowiadała podróżniczka. Podczas 
spotkania wszystkim zebranym 
udzieliła się niezwykła atmosfera, 
którą wytworzyła pani Ania swoimi 
opowieściami. Z ogromną pasją opo-
wiadała, jak trudne były momenty  
w trakcie zdobywania wierzchołków: 
Pasochoa (4200 m), Pichincha  
(4800 m), Illniza (5126 m), Cotopaxi 
(5897 m), Chimborazo (6310 m). 
Opowieściom towarzyszyła przygo-

towana przez podróżniczkę prezentacja multimedialna 
z wyprawy oraz regionalna muzyka ludowa. W spotkaniu 
uczestniczyli Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, z-ca Burmi-
strza Pyrzyc Teresa Jasińska oraz licznie przybyli przyjaciele, 
a także osoby zainteresowane poznaniem dalekich zakątków 
świata. 

W.B.D. 

RELACJA Z WYPRAWY NA WULKANY EKWADORU 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
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23 marca br. mi-
nał termin składa-
nia prac na kon-
kurs, który ogłosi-
ła bibl ioteka  
w  O b r y c i e .  
24 marca spotkała 
się komisja kon-
kursowa i miała 
nie lada kłopot.  
O ile wyłonienie 
pierwszego miej-
sca było łatwe  
i oczywiste, o tyle 
pozostałe miej-
sca... wydawały 
się być równorzędne. Podczas oceny 
komisja brała pod uwagę pomysło-
wość, pracochłonność, estetykę wy-
konania i samodzielność (tak, tak 
drogie mamy, siostry i babcie....). Po 
burzliwych obradach komisja kon-
kursowa zdecydowała o następują-
cych wynikach: 
1. miejsce – Simona Redzisz, 
2. miejsce – Kornelia Ruchlicka oraz 
Oliwia Ruchlicka, 
3. miejsce – Malwina Nowak, 
4. miejsce – Gabrysia Sarnat, 
5. Miejsce – Ola Furmańska oraz 
Karolina Furmańska. 
Bardzo spodobała nam się różnorod-
ność pomysłów i technik wykonania 
prac konkursowych. Były kraszanki, 
wyklejanki, drapanki i oklejanki,  

a także rysowanki. W piątek, 26 
marca w bibliotece gminnej w Obry-
cie odbyło się uroczyste zakończenie 
konkursu wielkanocnego oraz wrę-
czenie nagród i dyplomów wszyst-
kim uczestnikom zabawy. Ewa Cza-
włytko, bibliotekarka z Obryty, wrę-
czyła każdej uczestniczce nagrodę  
i dyplom. Swój udział w nagradza-
niu dzieci miał także sklep J. Miel-
czarka z Obryty, który ufundował 
słodkie dodatki do upominków  
i nagród. Na koniec wszyscy razem 
podzielili się swoją wiedzą na temat 
tradycji wielkanocnej, malowania 
jajek, historii i zalet tych prawdziwie 
wiosennych świąt! 

UG Warnice 

Zespół Szkół Nr 1 w Pyrzycach 
został zakwalifikowany do udzia-
łu w programie „As kompetencji” 

projekt realizowany jest w ramach 
działania POKL , Priorytet III 

„Wysoka jakość systemu oświaty”, 
Działanie 3.3 „poprawa jakości kształ-
c e n i a ” ,  P o d d z i a ł a n i e  3 . 3 . 4 
„Modernizacja treści i metod kształce-
nia-projekty konkursowe”. Celem pro-
jektu  „As kompetencji” jest umożliwie-
nie uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
rozwoju kompetencji matematyczno-
fizycznych lub kompetencji  z  przedsię-
biorczości, poprzez udział w zajęciach 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Pro-
jekt jest  realizowany na obszarze woje-
wództwa zachodniopomorskiego, wiel-
kopolskiego i lubuskiego. Uczestnicy 
projektu to 1920 uczniów z 90 szkół 
ponadgimnazjalnych, z czego 1800 
uczniów będzie rozwijało swoje zainte-
resowania i kompetencje w ramach za-
jęć pozalekcyjnych, realizowanych  
w 180 Uczniowskich Grupach Projekto-
wych, liczących po 10 uczniów, a 120 
uczniów będzie miało możliwość  roz-

wijania swoich zainteresowań i kompe-
tencji w ramach zajęć pozaszkolnych 
organizowanych na uczelniach wyż-
szych, w ramach 12 Naukowych Kół 
Projektowych, liczących po 10 uczniów. 
Projekt jest realizowany w okresie od 
kwietnia 2010 r. do sierpnia 2012 r. 
Dzięki projektowi uczniowie począwszy 
od II semestru roku szkolnego  
2009/2010, aż do sierpnia 2012 r. sko-
rzystają z bezpłatnych zajęć pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych w ramach Po-
nadregionalnego Szkolnego Ruchu Na-
ukowego, wpływających na rozwój ich 
kompetencji kluczowych w zakresie 
nauk matematyczno-fizycznych lub 
przedsiębiorczości. Każdy uczeń weź-
mie udział w zajęciach prowadzonych 
przez kadrę  dydaktyczną wyższych 
uczelni. Uczniowie w ramach projektu 
będą mieli możliwość korzystania  
z nowoczesnych pomocy dydaktycz-
nych i edukacyjnych zakupionych  
w ramach projektu. Udział w projekcie 
będzie mieć pozytywne przełożenie na 

wyniki matur poprzez wsparcie eduka-
cyjne w ramach prowadzonych zajęć 
oraz materiałów e-learnigowych. Po-
przez współpracę z kadrą dydaktyczną 
uczniowie będą mieli możliwość zapo-
znania się z akademickim środowi-
skiem, realiami oraz możliwościami 
edukacyjnymi, poprzez co zachęcimy 
uczestników do kontynuacji nauki na 
kierunkach studiów związanych 
z kompetencją matematyczno-fizyczną 
lub przedsiębiorczością. Uczniowie 
dzięki projektowi będą mogli korzystać 
z nowoczesnych rozwiązań edukacyj-
nych wykorzystujących portal edukacyj-
ny, za pomocą którego będą udostępnia-
ne interaktywne materiały edukacyjne 
oraz tworzone grupy dyskusyjne. Uzu-
pełnieniem zajęć pozalekcyjnych i po-
zaszkolnych będą festiwale naukowe  
z nagrodami dla autorów najlepszych 
projektów, wykłady pokazowe, nauko-
we wycieczki krajowe lub zagraniczne. 
Dzięki pracy zespołowej opartej 
na  metodzie projektu uczniowie nabędą 
nowe kompetencje przydatne w dalszej 
nauce lub pracy zawodowej. 

DZIAŁANIA „NIELETNI” 
 

W odpowiedzi na oczekiwania lokalnej spo-
łeczności, pedagogów szkolnych, rodziców, 
mających na uwadze dobro oraz prawidłowy 
rozwój młodzieży w piątek 16 kwietnia 2010 r. 
odbyła się akcja policyjna „Nieletni”. Na tere-
nie miasta Pyrzyce 17 funkcjonariuszy po cy-
wilnemu, między innymi z  Ogniwa Patrolowo 
– Interwencyjnego, Rewiru Dzielnicowych, 
Ruchu Drogowego, Wydziału Kryminalnego 
oraz Zespół ds. Nieletnich Komendy Powiato-
wej Policji w Pyrzycach przeprowadzili działa-
nia zmierzające do ujawnienia młodzieży za-
grożonej demoralizacją. Działania te swoim 
zasięgiem objęły przede wszystkim rejon Pu-
blicznego Gimnazjum w Pyrzycach oraz miej-
sca odwiedzane przez młodzież w czasie 
„wagarów”. Przede wszystkim skupiono się na 
młodzieży opuszczającej zajęcia szkolne, za-
grożonych demoralizacją oraz zajmujących się 
dystrybucją środków odurzających. W wyniku 
tych działań ujawniono 24 nieletnie osoby za-
grożonych demoralizacją, przede wszystkim 
palaczy papierosów. Osoby nieletnie zostały 
doprowadzone do Komendy Policji w Pyrzy-
cach a następnie oddane pod opiekę rodziców 
lub pedagoga szkolnego. Działania takie będą 
przeprowadzane sukcesywnie nie tylko na tere-
nie miasta Pyrzyce, ale również całego powiatu 
pyrzyckiego. Należy nadmienić, że bardzo po-
mocnym „narzędziem” w tym zakresie okazał 
się system monitoringu znajdujący się w Ko-
mendzie Policji w Pyrzycach, operujący kame-
rami znajdującymi się w rożnych miejscach 
miasta.  

M.K. 

AS KOMPETENCJI 

KONKURS NA PISANK Ę WIELKANOCN Ą 
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W rywalizacji o zakwalifikowanie się 
do eliminacji wojewódzkich w zmaga-
niach drużyn szkół powiatu pyrzyckiego 
brało udział 12 szkół podstawowych 
oraz 6 gimnazjów. Szkoły były repre-
zentowane przez 3-osobowe drużyny 
wyłonione w eliminacjach szkolnych  
i gminnych. Komisja sędziowska, oce-
niała zmagania w konkurencjach: testu 
sprawdzającego znajomość przepisów 
ruchu drogowego, jazdy rowerem  
w miasteczku ruchu drogowego i pomo-
cy przedmedycznej. Przeprowadzenie 
konkurencji przebiegało w sposób nie-
zwykle sprawny dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu funkcjonariuszy Ko-
mendy Powiatowej Policji oraz Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Pyrzy-
cach. Wszyscy uczniowie wykony-
wali również zadania sprawnościo-
we po torze przeszkód pod facho-
wym okiem Jana Utnika oraz An-
drzeja Domagały. 
W klasyfikacji zespołowej szkół 
podstawowych: 
I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Jesionowie, która 
zakwalifikowała się do eliminacji 
wojewódzkich,  
II miejsce – SP w Kłodzinie,  
III miejsce – SP w Żabowie. 
W klasyfikacji indywidualnej szkół 
podstawowych:  
I miejsce i nagrodę – rower górski 
otrzymał Krystian Pospychała ze SP  
w Okunicy 
II miejsce i nagrodę – aparat cyfrowy 
CANON otrzymał Michał Kotarski ze 
SP w Jesionowie 
III miejsce i nagrodę – pamięć flash 
Sony otrzymał Jakub Kwiatkowski ze 
SP w Kłodzinie 
IV miejsce  i  nagrodę  – odtwarzacz 
MP4 Sony otrzymał Rafał Miśkiewicz 
ze SP Nr 2 w Pyrzycach 
V miejsce i  nagrodę – słuchawki otrzy-
mał Jakub Mateusz Rojek ze SP w Ża-
bowie 
VI miejsce i nagrodę – radio z CD 
i mp 3 otrzymał Łukasz Huber ze SP w 
Mielęcinie 

W klasyfikacji zespołowej gimnazjów: 
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum 
w Bielicach, która zakwalifikowała się 
do eliminacji wojewódzkich,  
II miejsce – Gimnazjum w Pyrzycach, 
III miejsce – Gimnazjum w Przelewi-
cach. 
W klasyfikacji indywidualnej gimna-
zjum: 
I miejsce i nagrodę – rower górski 
otrzymał Wiktor Szkarapata z ZS Bieli-
cach 
II miejsce i nagrodę – aparat cyfrowy 
CANON otrzymała Roksana Chmiel  
z GP w Pyrzycach  
III miejsce i nagrodę –  pamięć flash 

Sony otrzymał Damian Stempień z ZS 
Bielice 
IV miejsce i nagrodę – radio z CD  
i mp3 otrzymała Alicja Wolińska z GP 
w Pyrzycach 
V miejsce i nagrodę – mysz UBS otrzy-
mał Sebastian Leszkiewicz z ZS w Li-
pianach 
VI miejsce i nagrodę – pamięć flash 
Sony otrzymał: Szymon Tinelt z GP  
w Przelewicach 
Pozostali zawodnicy otrzymali również 
bardzo atrakcyjne nagrody, opiekuno-
wie odebrali dyplomy, podziękowania  
i drobne upominki, a dla wszystkich 
uczestników przewidziano ciepły posi-
łek. Nagrody wręczał Wiktor Tołoczko 
Starosta Pyrzycki, insp. Marek Lenkie-
wicz Komendant Powiatowy Policji  
w Pyrzycach oraz sponsorzy nagród. 
Turniej przeprowadzony został przez 
Komitet Organizacyjny w składzie: 

Przewodniczący Wiktor Tołoczko 
Starosta Pyrzycki, Wiceprzewodni-
czący Waldemar Kędziora dyrektor 
Wydziału Infrastruktury TiK Starostwa 
Powiatowego, nadkomisarz Ryszard 
Niewiadomski z KPP, Andrzej Jakieła 
dyrektor Wydziału Oświaty KSTiP, 
Sekretarz Anna Bajon inspektor w Wy-
dziale OKSTiP  oraz członkowie  Miro-
sław Rabiega  Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, Anna Za-
sadzińska dyrektor Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego, Beata 
Kwiecień  inspektor w Wydziale 
OKSTiP, Kazimierz Jaborowski z KPP, 
Andrzej Drabczyk inspektor w Wydzia-

le ITiK, Łukasz Kruk nauczyciel 
SOSW. Funkcję Sędziego Głównego 
pełnił sierżant sztabowy Tomasz 
Żurowski z KPP w Pyrzycach. 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
dziękuje wszystkim sponsorom za 
zaangażowanie oraz finansowe, rze-
czowe i organizacyjne wsparcie Tur-
nieju. Liczne i cenne nagrody ufun-
dowali bądź pomogli w organizacji 
sponsorzy którym  dziękujemy. 
Szczególne podziękowania dla Anny 
Zasadzińskiej dyrektor SOSW, za 

pomoc w organizacji i udzielenie gości-
ny oraz dla wszystkich pracowników 
Starostwa Powiatowego, Komendy Po-
wiatowej Policji, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Jana 
Utnika i Andrzeja Domagały zaangażo-
wanych w przygotowanie i przeprowa-
dzenie Turnieju. 
Eliminacje wojewódzkie Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym odbę-
dą się w dniach  6- 7 maja 2010 r.  
w Hotelu „PANORAMA”, ul. Radosna 
60 w Szczecinie - życzymy drużynom 
ze SP w Jesionowie oraz z Gimnazjum 
w Bielicach, reprezentujących powiat 
pyrzycki, osiągnięcia jak najlepszych 
wyników.  

A.B. 

Policjanci z Pyrzyc w toku przeprowadzonej sprawy ustalili  
i zatrzymali odpowiedzialnego za fałszywe zawiadomienie 
Straży Pożarnej o pożarze. Dyżurny Straży Pożarnej w paź-
dzierniku ubiegłego roku odebrał telefon o pożarze zabudo-
wań gospodarczych na jednej spod lipiańskich wsi. Z relacji 
wynikało, że zniszczeniu ulec mogą również zabudowania 
mieszkalne. Po przybyciu na miejsce straż stwierdziła, iż to 
fałszywy alarm i nie ma żadnego pożaru. Sprawę zgłoszono 
na Komendę Policji w Pyrzycach. Policjanci po przeprowa-

dzeniu analizy nagrania i czynności operacyjnych ustalili nu-
mer abonenta i kto fałszywie zawiadomił straż pożarną. Oso-
bą tą okazał się 34 letni bezrobotny mieszkaniec wsi powiatu 
myśliborskiego. Mężczyzna ten odpowiedział już za popełnio-
ne wykroczenie przed Sądem Rejonowym Wydziałem Grodz-
kim w Pyrzycach, gdzie sąd wymierzył mu za ten czyn 15 dni 
aresztu. Niech konsekwencje zachowania tego mężczyzny 
będą przestrogą dla innych żartownisiów! 

M.K. 

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU  
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

ODPOWIEDZIAŁ ZA FAŁSZYWY ALARM  
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Kolejnym sukcesem młodych 
pyrzyckich siatkarzy, zakończyły 

się zawody rozgrywane tym razem 
w ramach Ćwierćfinału Mistrzostw Pol-
ski Młodzików. W zawodach rozegra-
nych w Sulęcinie zawodnicy „ŻAKA”, 
podopieczni Roberta Toboły, zajęli dru-
gie miejsce uzyskując awans do półfina-
łu MP. W zawodach, które odbyły się  
9-10 kwietnia 2010 roku, nasi młodzi 
siatkarze uzyskali następujące wyniki:  
Żak Pyrzyce - Olimpia Sulęcin 2:1 
Żak Pyrzyce - Polonia Jastrowie 2:1 
Żak Pyrzyce - Gwardia Wrocław 1:2 
Wyniki poszczególnych spotkań świad-
czą o wyrównanym, wysokim poziomie 
zespołów, które spotkały się w tej gru-
pie, także duże słowa uznania należą się 
naszej drużynie, która z tej rywalizacji 
wyszła obronną ręką, ulegając nieznacz-
nie, tylko faworyzowanej Gwardii Wro-
cław. Końcowa tabela turnieju: 

Gwardia Wrocław  6 pkt.  
Żak Pyrzyce   5 pkt. 
Olimpia Sulęcin  4 pkt. 
Polonia Jastrowie  3 pkt. 

O skali tego sukcesu świadczy fakt, że 
jest to dopiero trzecie takie osiągnięcie 
w historii sportu na ziemi pyrzyckiej. 
Poprzedni taki wynik miał miejsce  
w 2002 roku, kiedy to podopieczni An-
drzeja Kępki także dotarli do półfinału 
MP, a pierwszymi, którzy dotarli tak 
daleko w rozgrywkach ogólnopolskich 
byli juniorzy prowadzeni przez Dariu-
sza Jagiełło w … 1991 r. Miejmy na-
dzieję że na podobne sukcesy nie bę-
dziemy musieli czekać kolejną dekadę, 
a dobrym prognostykiem w kierunku 
następnych sukcesów jest bardzo dobry 
system szkolenia dzieci i młodzieży  
w pyrzyckiej siatkówce chłopców. Ko-
lejnymi zawodami będzie Półfinał Mi-
strzostw Polski, który zostanie rozegra-

ny w Jastrzębiu (woj. śląskie) w dniach 
23-25 kwietnia 2010 r. Przeciwnikami 
„Żaka” w tych zawodach będą zespoły, 
które od lat w młodzieżowej siatkówce 
są w ścisłej krajowej czołówce: KS Ja-
strzębie Borynia, UKS SMS Łódź, AZS 
UWM Olsztyn. Trzon zespołu stanowią 
zawodnicy, którzy są uczniami Publicz-
nego Gimnazjum w Pyrzycach. Skład 
zespołu: Paweł Świętanowski – Libero, 
Tomasz Szymański – kapitan, Jakub 
Cichowicz, Michał Fabisiak, Bartosz 
Zieliński, Michał Kuźnicki, Dawid Su-
doł, Konrad Gołębiowski, Kacper Szla-
ski, Igor Dobiszewski, Mateusz Pieczy-
kolan, Jakub Adach, Grzegorz Czajka. 
Życzymy powodzenia i awansu do Fina-
łu Mistrzostw Polski Młodzików. 

R.T. 

10 dni po rozpoczęciu astronomicznej 
wiosny, 30 marca 2010 r. na 
malowniczych trasach janow-
skiego rezerwatu przyrody roze-
grano mistrzostwa powiatu  
w indywidualnych biegach prze-
łajowych szkół podstawowych  
i gimnazjalnych organizowanych 
przez Powiatowy Międzyszkol-
ny Ośrodek Sportowy w Pyrzy-
cach. Tradycją już stało się, że 
biegacze spotykają się w Jano-
wie by walczyć o tytuł najlep-
szych przełajowców w powiecie. 
Tradycją, ponieważ po raz trzeci 
z rzędu niezwykle trudne i selek-
tywne trasy biegowe znajdujące się na 
terenie gminy Warnice zweryfikowały 
możliwości 198 uczniów naszego po-
wiatu. Cezary Kalaga – nauczyciel w-f 
szkoły podstawowej w Warnicach przy-
gotował zawody od strony organizacyj-
nej. Przejrzyście oznakował 6 tras bie-
gowych i czuwał, w asyście strażaków  
z OSP w Warnicach, nad bezpieczeń-
stwem biegających. Wójt Ireneusz Szy-
mański, który dokonał oficjalnego 
otwarcia imprezy, zapewnił wszystkim 
uczestnikom mistrzostw gorące kiełba-
ski z grilla i ciepły napój. To był strzał 
w „10”, ponieważ pogoda nie rozpiesz-
czała uczestników zawodów. Poczęstu-
nek był przyczynkiem do odbudowania 
sił, którymi trzeba było mądrze gospo-
darować na trasie przełajów. Po części 
oficjalnej przyszedł czas na prawdziwe 
bieganie. Zgodnie z regulaminem Woje-
wódzkiego Szkolnego Związku Sporto-
wego w Szczecinie dziewczęta  
z „podstawówki” biegały na 800 me-
trów, chłopcy mieli do pokonania 1000 
metrów. Uczniowie gimnazjum mieli do 

wyboru następujące dystanse: dziewczę-
ta 1200 i 2000 metrów, chłopcy 1500  
i 2500 metrów. Emocji nie brakowało  
w żadnym z biegów, nie brakowało 
również – jak to bywa w sporcie – 
mniejszych czy większych niespodzia-
nek. Ale właśnie ta nieprzewidywalność 
jest w sporcie prawdziwym „nerwem”. 
Przed ogłoszeniem oficjalnych wyni-
ków i nagrodzeniem najlepszych biega-
czy przełajowych mieliśmy niezwykle 
profesjonalny i trafiający do zgroma-
dzonych uczniów i nauczycieli pokaz 
pierwszej pomocy, w wykonaniu Ceza-
rego Kalagi, który został po pokazie 
nagrodzony spontanicznymi brawami. 
On sam, życzył wszystkim, aby takich 
sytuacji zagrażających życiu ludzi było 
jak najmniej. Ostatnim akcentem powia-
towych biegów przełajowych było na-
grodzenie najlepszych uczniów. Deko-
racji dokonały Ewa Rebeko – dyrektor 
SP Warnice i Małgorzata Jakubowska – 
dyrektor Gimnazjum. 
Końcowe wyniki zawodów:  
Szkoły Podstawowe: 

Dziewczęta 800 m:  
1 miejsce Roksana Hermanowicz  
SP 2 Pyrzyce 
2 miejsce Dominika Odachowska 
SP 2 Pyrzyce 
3 miejsce Ewa Popławska  
SP Mielęcin  
Chłopcy 1000 m:  
1 miejsce Damian Cieślak  
ZS Kozielice 
2 miejsce Mateusz Sobczak  
SP Lipiany 
3 miejsce Michał Augustyniak 
SP Mielęcin  
Szkoły Gimnazjalne: 
Dziewczęta 1200 m: 

1 miejsce Sofia Ennaoui ZS Lipiany 
2 miejsce Oktawia Kaźmierczak  
PG Pyrzyce 
3 miejsce Agata Wiśniewska ZS Kozie-
lice 
Chłopcy 1500 m: 
1 miejsce Daniel Stankiewicz PG Py-
rzyce  
2 miejsce Maciej Piwoni PG Pyrzyce 
3 miejsce Michał Balcerzak PG Pyrzyce  
Dziewczęta 2000 m: 
1 miejsce Paulina Starzyńska PG Pyrzyc  
2 miejsce Małgorzata Ćwirta PG Pyrzy-
ce  
3 miejsce Alicja Prajzendanc PG Przele-
wice  
Chłopcy 2500 m: 
1 miejsce Bartosz Jabłoński PG Przele-
wice  
2 miejsce Jakub Ostrowski PG Pyrzyce  
3 miejsce Łukasz Socha PG Przelewice  

P.O. 

SIATKARZE „ ŻAKA” PYRZYCE W PÓŁFINALE MISTRZOSTW POLSKI 

WIOSENNE BIEGANIE 
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27 marca br. odbył się 
pierwszy z turniejów sza-
chowych, zaplanowanych 
do realizacji w ramach 
zadań publicznych Gmi-
ny Przelewice w 2010 r. 
Turniej realizowany był 
przez Przelewickie Sto-
warzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy Szanse”. 
Udział w turnieju wzięli 
uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjum gminy Przelewice oraz zapro-
szeni zawodnicy Klubu Szachowego 
„Laser” Barlinek (opiekun: Krzysztof 
Borowski) i uczniowie pyrzyckich 
szkół podstawowych i gimnazjum 
(opiekun: Renata Bohan-Bohanowicz). 
Rozgrywki prowadzone były syste-
mem szwajcarskim (7 rund).  
W kategorii szkół podstawowych naj-
lepszymi okazali się zawodnicy Klubu 
„Laser” Barlinek: 
1. Mieszko Kucz 6,0 pkt. Lasker Barli-
nek 
2. Damian Borowski 6,0 pkt. Lasker 
Barlinek 
3. Igor Patrzałek 5,0 pkt. Lasker Barli-
nek 
Natomiast wśród uczniów naszych 
szkół najlepszymi byli:  
Maciej Kopecki 9 miejsce 4,0 pkt. 
SP Kłodzino 
Mikołaj Cegłowski 10 miejsce 3,5 pkt. 

SP Kłodzino 
Paweł Dolina 11 miejsce 3,5 pkt.  
SP Kłodzino 
W kategorii gimnazjum najlepsi za-
wodnicy to: 
1. Piotr Piska 5,0 pkt. PG Pyrzyce 
2. Dominik Pluta 5,0 pkt. PG Pyrzyce 
3. Dominik Rak 5,0 pkt. PG Pyrzyce 
4. Krzysztof Prymus 4,5 pkt. PG Prze-
lewice 
Turniej cieszył się dużym zaintereso-
waniem, a co ważne był okazją do 
nawiązania współpracy szkół podsta-
wowych i gimnazjów powiatu pyrzyc-
kiego oraz myśliborskiego w populary-
zacji królewskiej gry i podnoszenia 
umiejętności szachowych dzieci i mło-
dzieży. Gościnne Przelewice, co widać 
po miejscach zajętych przez młodych 
szachistów :-), już dziś zapraszają na 
turniej jesienny. 

B.P.  

Znaczący i spektakularny sukces od-
niósł Wojciech Piwowarczyk, uczeń 
Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach 
podczas Wojewódzkiej Gimnazjady  
w Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych, rozegranych 19 kwietnia 2010 r. 
w Policach. Ten uzdolniony i bardzo 
pracowity biegacz – na co dzień zawod-
nik LKS „Spartakus”, podopieczny tre-
nera Dariusza Kufla – zdominował naj-
dłuższy bieg mistrzostw województwa 
na dystansie 2500 metrów. Gdy wbiegał 
na metę jego przewaga wynosiła ponad 
100 metrów, mógł więc pozwolić sobie 
na triumfalne uniesienie rąk w geście 
zwycięstwa i uśmiech do dopingujących 
go opiekunów i uczniów szkół powiatu 
pyrzyckiego. Choć przed biegiem był 
wymieniany w gronie kandydatów do 
medalu, to jednak sam Wojtek studził 
zapędy kibiców mówiąc, że jest się  
z kim ścigać, ponieważ przyjechała czo-
łówka biegaczy przełajowych woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Tym 
większy to sukces tego sympatycznego 
zawodnika. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że jest to pierwszy złoty medal  
w rywalizacji sportu szkolnego, prowa-
dzonej przez Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w Szczecinie, dla 
naszego powiatu w tym roku szkolnym. 
O krok od medalu była koleżanka szkol-
na i klubowa Wojtka, Paulina Starzyń-
ska, która w biegu na 2000 m uplasowa-
ła się na 4 miejscu. Wspaniałym fini-
szem zdołała wyprzedzić kilka rywalek, 
jednak zabrakło trochę dystansu do 
miejsca na podium. Gdyby trasa była 
dłuższa o 100 – 200 metrów… Na tym 
samym dystansie Małgorzata Ćwirta 
uzyskała również wartościowy wynik, 
kończąc go na 7 miejscu. Z kolei bieg 
na 1200 metrów dziewcząt rozpoczął się 
dla nas bardzo obiecująco i zaskakują-
co. Uczennica Zespołu Szkół w Lipia-
nach Sofia Ennaoui – zaczęła go w ści-

słej czołówce, po 800 metrach 
była na 3 miejscu jednak potknę-
ła się, zgubiła rytm biegu i dała 
się wyprzedzić trzem innym ry-
walkom. Ale wysokie 7 miejsce  
w stawce ponad 100 zawodniczek nale-
ży uważać za bardzo dobry rezultat. 
Kilka ciepłych słów należy się również 
Jakubowi Ostrowskiemu z PG w Pyrzy-
cach. Biegnąc na najdłuższym dystansie 
w kategorii chłopców – 2500 metrów, 
finiszował na wysokim 9 miejscu.  
A trzeba podkreślić, że przed nim jesz-
cze 2 kolejne lata, aby „wskoczyć” na 
podium i dorównać Wojciechowi Piwo-
warczykowi. Podsumowując tegoroczną 
Wojewódzką Gimnazjadę i Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych, należy podkre-
ślić dobrą pracę szkoleniową trenera 
Dariusza Kufla. W biegach średnich  
i długich trudny i wyczerpujący trening 
poparty talentem i zaangażowaniem 
zawodników przekłada się na wysoki 
wynik sportowy. W klasyfikacji powia-
tów powiat pyrzycki uplasował się na 
bardzo wysokim 3 miejscu.     

P.O. 

MAMY MISTRZYNIE  
POLSKI! 

 
W dniach 8-9 kwietnia 2010 r. w Słupsku 
odbyły się Mistrzostwa Polski w Piłce 
Nożnej Halowej dziewcząt „Sprawni ra-
zem”. Po raz kolejny świetnie zaprezento-
wały się zawodniczki powiatu pyrzyckie-
go. Drużyna województwa zachodniopo-
morskiego w składzie: Jowita Latusz, Julita 
Latusz, Patrycja Skorża, Joanna Dobosz 
(wszystkie z Pyrzyc), Aleksandra Gniadek, 
Magdalena Głowacka (Suliszewo) oraz 
Marlena Schroeder (Police) zdobyły tytuł 
mistrzyń Polski. W drodze po złoty medal 
reprezentantki zachodniopomorskiego 
przeszły przez eliminacje jak burza, poko-
nując bez straty gola województwo dolno-
śląskie – 10:0, małopolskie 5:0 i wielko-
polskie 6:0. W meczu finałowym po bar-
dzo zaciętym pojedynku z piłkarkami wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego, po 
upływie regulaminowego czasu był remis 
1:1. Dopiero dogrywka i gol późniejszego 
króla strzelców mistrzostw Julity Latusz 
(14 bramek) przechylił szalę zwycięstwa 
na korzyść naszych reprezentantek. Zwy-
cięstwo 2:1 pozwoliło dziewczętom cie-
szyć się z tytułu mistrzyń Polski. Gratula-
cje i słowa uznania należą się również tre-
nerowi reprezentacji województwa zachod-
niopomorskiego, nauczycielowi w-f w SO-
SW w Pyrzycach Arkadiuszowi Odachow-
skiemu.  

ZŁOTY WOJTEK! 

WIOSENNY TURNIEJ SZACHOWY 
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Zespół Szkół Nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Pyrzycach przy ul. Li-

piańskiej 2, z myślą o absolwentach 
gimnazjów przygotował nową ofertę edu-
kacyjną. Wszystkie klasy mają opracowa-
ny 3-letni program ciekawych, rozwijają-
cych uzdolnienia i zainteresowania, zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Propo-
nujemy nowoczesną edukację pozwalają-
cą ukształtować w pełni samodzielnie 
myślącego, potrafiącego rozwiązywać 
problemy, świadomego swoich praw  
i obowiązków człowieka-obywatela.  
W roku szkolnym 2010/2011 proponuje-
my utworzenie następujących klas: 

KLASA JĘZYKOWA 
Kandydaci do tej klasy powinni dyspono-
wać bazą umiejętności z jednego języka 
obcego (język angielski lub niemiecki), 
którą systematycznie będą poszerzać, 
ucząc się dodatkowo drugiego języka. Dla 
chętnych nauka języka francuskiego na 
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. 
Zajęcia prowadzone będą przez doświad-
czonych nauczycieli (egzaminatorów 
maturalnych), którzy oprócz profesjonal-
nego treningu językowego będą starali się 
zainteresować uczniów historią i kulturą 
krajów niemieckiego i angielskiego ob-
szaru językowego. Rozwijanie umiejętno-
ści językowych nastąpi poprzez doskona-
lenie sprawności językowej (słuchanie, 
czytanie, pisanie, mówienie), lecz rów-
nież przez kształtowanie początkowej 
znajomości języka obcego i przyjemności 
obcowania z tym językiem. Część zajęć 
prowadzonych będzie w sali multimedial-
nej z użyciem nowoczesnego sprzętu 
dydaktycznego. Uczniowie poznają tech-
niki i strategie zdawania egzaminu języ-

kowego, które umożliwi ą im podjęcie 
studiów na różnych kierunkach również 
na uczelniach zagranicznych. 

KLASA  
MATEMATYCZNO- FIZYCZNA 

W tej klasie matematykę i fizykę realizu-
jemy w zakresie rozszerzonym. Nauka 
ukierunkowana jest na działanie i do-
świadczenie. Będzie realizowana innowa-
cja pedagogiczna, modyfikacja programu 
nauczania matematyki. Będziemy praco-
wać przy komputerach oraz z użyciem 
kalkulatorów graficznych. Nowoczesne 
nauczanie matematyki sprawi, że uczeń 
będzie samodzielnie odkrywał, formuło-
wał i rozwiązywał problemy. Proponuje-
my dodatkowo udział w zajęciach kół 
przedmiotowych z matematyki i fizyki, 
udział w warsztatach i konkursach przed-
miotowych. Proponowany profil klasy 
przygotowuje do podjęcia studiów uni-
wersyteckich, technicznych, ekonomicz-
nych. 

KLASA  
BIOLOGICZNO- CHEMICZNA 

Klasa realizować będzie innowacyjny 
zmodyfikowany program nauczania bio-
logii. Uczniowie mają możliwość uczest-
niczenia w zajęciach laboratoryjnych, 
wykładach prowadzonych przez pracow-
ników naukowych Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczeń tej 
klasy powinien być dobry z biologii, che-
mii i fizyki. Realizacja programu trzech 
przedmiotów kierunkowych opiera się na 
kształtowaniu umiejętności w oparciu  
o solidne podstawy wiedzy. Nauka w tej 
klasie gwarantuje dobre przygotowanie 
do studiów medycznych, farmacji, ko-
smetologii, psychologii, rehabilitacji, 

analityki medycznej, fizyki medycznej 
oraz wszystkich kierunków przyrodni-
czych. 

KLASA  
HUMANISTYCZNO-  
PUBLICYSTYCZNA 

Do tej klasy zapraszamy uczniów z zain-
teresowaniami humanistycznymi: języ-
kiem polskim i historią. Młodzież tej kla-
sy pozna język teatru, prasy, filmu. Szko-
ła realizować będzie innowacyjne, zmo-
dyfikowane programy nauczania historii, 
WOS i wiedzy o kulturze. Będzie możli-
wość regularnego udziału w szczecińskim 
życiu kulturalnym, warsztatach teatral-
nych i dziennikarskich. Klasa przygotuje 
Cię do podjęcia studiów humanistycz-
nych, m.in. na kierunkach: filologia pol-
ska, prawo,  dziennikarstwo, kulturo-
znawstwo, socjologia, politologia, itd. 

KLASA OGÓLNA  
W tej klasie uczniowie realizują program 
klasy ogólnej oraz zmodyfikowany, inno-
wacyjny program geografii. Mile widzia-
ni są ci wszyscy, którzy jeszcze nie zde-
cydowali, jakie studia, szkołę czy zawód 
wybiorą w przyszłości, nie mają sprecy-
zowanych zainteresowań czy hobby. Na-
uka w tej klasie może pomóc w określe-
niu drogi przyszłej kariery (wiedza o spo-
łeczeństwie, turystyka). Uczniom wybie-
rającym tę klasę proponujemy pracę  
w Szkolnym Kole Turystyki, które oferu-
je liczne wycieczki, rajdy, udział w kon-
kursach tematycznych. 
Prowadzimy również nabór do 3 letniego 
liceum wieczorowego dla dorosłych. 
Zapraszamy na dzień otwarty szkoły  
w dniu 26 maja 2010 r. 
 

Serdecznie zapraszamy członków orga-
nizacji pozarządowych, przedsiębiorców, 
osoby zakładające działalność gospodar-
czą, rolników i wszystkich zainteresowa-
nych do wizyty w pyrzyckim LPI. 
Głównym zadaniem LPI jest udzielanie 
kompleksowych informacji na temat 
możliwości pozyskania środków z Unii 
Europejskiej. Uzyskacie tutaj państwo 
informacje związane z programem,  
z którego Wasz pomysł mógłby dostać 
dofinansowanie. W szczególności do 
zadań LPI należy nieodpłatne świadcze-
nie usług informacyjnych dotyczących: 
wstępnej analizy potrzeb, wymagań  
i oczekiwań usługobiorcy oraz możliwo-
ści realizacji usługi; 
programów operacyjnych wynikających 
z Narodowej Strategii Spójności,  
a w szczególności: 
- Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
- Programu Operacyjnym Kapitał Ludz-
ki, 

- Programu Europejskiej Współpracy 
Transgranicznej, 
- Programu Operacyjnym Infrastruktura  
i Środowisko, 
- Programu Operacyjnym Innowacyjna 
Gospodarka, 
głównych założeń, priorytetów, celów 
funduszy europejskich; 
zasada współfinansowania wniosków  
o dofinansowanie projektów mogących 
ubiegać się o dotację z programów ope-
racyjnych, kryteriów oceny i wyboru 
projektów oraz obowiązujących w tym 
zakresie procedur; 
trybu i terminów składania wniosków  
o dofinansowanie projektów; 
danych teleadresowych instytucji zarzą-
dzających, pośredniczących i wdrażają-
cych; 
dokumentów, które są niezbędne do pra-
widłowego przygotowania wniosków  
o dofinansowanie projektów; 
wymaganych załączników do wniosków 
o dofinansowanie projektów; 

Punkt zajmuje się również rozpowszech-
nianiem materiałów informacyjnych  
i promocyjnych oraz organizacją szkoleń 
i spotkań informacyjnych dla potencjal-
nych beneficjentów. 
Służymy informacją oraz kontaktem  
z instytucją prowadzącą nabór wnio-
sków, jednak nie pomagamy wypełniać 
aplikacji. Informacje udzielane są w for-
mie: 
- konsultacji bezpośrednich - odbywają-
cych się w siedzibie LPI, 
- rozmów telefonicznych, 
- korespondencji elektronicznej i kore-
spondencji pisemnej. 
 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, 
w godzinach pracy Starostwa Powiato-
wego, ul. Lipiańska 4, 74 -200 Pyrzyce,  

poniedziałek 8:00 – 16:00 
wtorek – piątek 7:30 – 15:30 

tel. 91 570 06 80, fax. 91 886 32 13, e-
mail: lpi@pyrzyce.pl 
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