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SZANOWNI MIESZKAŃCY
POWIATU PYRZYCKIEGO

 W dniach 13 – 15 lipca 
na terenie Gór Skrzynkowskich                
w Lipianach odbył się III Piknik 
Militarny zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Lipiański Klub 
Motorowy „Partyzanci”.
 Podczas spotkania z „Par-
tyzantami” mieszkańcy Lipian         
i Gminy Lipiany mogli podziwiać 
pojazdy zabytkowe: motory, samo-
chody, a także pojazdy terenowe. 
Z podziwem obserwowali pokazy 
jazdy tymi pojazdami, szczególnie 
efektowne przejazdy 
przez przygotowane 
tzw. „błotko” i staw       
z wodą.
 B u r m i s t r z    
Lipian wraz z Prze-
wodniczącym Rady 
Miejskiej w Lipianach 
serdecznie podzięko-
wali organizatorom za 
tak wspaniałą impre-
zę, a na ręce Prezesa 
Stowarzyszenia Pana 

Mariusza Szpakowskiego przeka-
zali list gratulacyjny i specjalnie 
przygotowaną statuetkę przez Pana 
Longina Juszkę – artystę kowala      
z Lipian.
  Wszyscy zebrani na 
III Pikniku mogli posmakować 
wyśmienitej grochówki przygo-
towanej przez „Partyzantów”, 
skosztować szaszłyków i dokonać 
zakupów na stoisku z odzieżą mili-
tarną.
   M.Z.
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P I K N I K  M I L I T A R N Y 

  
  
   

 Gmina Przelewice 
zajęła III miejsce w ko-
lejnej edycji konkursu pt. 
,,Najbardziej ekologiczna 
gmina’’. Konkurs został 
ogłoszony w 2006 roku 
przez Marszałka Woje-
wództwa oraz WFOŚiGW 
w Szczecinie. 
 To zaszczytne III 
miejsce otrzymaliśmy za 
okres działań prowadzo-

nych na rzecz środowi-
ska w latach 2004 - 2006. 
Środki uzyskane z nagród 
zostaną przeznaczone na 
inwestycje służące ochro-
nie naszego środowiska. 
 W dniu 27 lipca
w sali Anny Jagiellonki 
Zamku Książąt Pomorskich 
Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego 
Norbert Obrycki, Prezes 
Zarządu WFOŚiGW Lech 
Pieczyński oraz Wiceprze-
wodniczący Rady Nad-
zorczej WFOŚiGW Paweł 
Niedźwiedź wręczyli Wój-
towi Gminy Markowi Ki-
bale statuetkę, dyplom oraz 
symboliczny czek w wyso-
kości 100 tysięcy złotych.

       B.O.

 PRZELEWICE 
 NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNĄ 

GMINĄ

  

 Oddajemy w Państwa ręce pierw-
szy numer informatora „NASZ POWIAT 
magazyn samorządowy Powiatu Pyrzyc-
kiego”. Dzięki niemu wiedza na temat dzia-
łań samorządu powiatowego, samorządów 
gminnych, a także jednostek im podległych 
będzie pełniejsza. 
 Naszym celem jest przekazy-
wanie informacji, opisywanie ważnych 
wydarzeń, przekazywanie istotnych ko-
munikatów i ostrzeżeń. Będziemy unikać 
tematów związanych z polityką, prowa-
dzeniem polemik, komentowania faktów, 
a w szczególności przekazywania in-
formacji nierzetelnych i tendencyjnych.
 Pismo powstało z inicjatywy Sta-
rosty Pyrzyckiego, na którą pozytywnie 

odpowiedziały Gminy Lipiany i Przelewi-
ce. Stąd zawarte w nim informacje dotyczyć 
będą głównie wydarzeń, działań, sukcesów 
i porażek w powiecie oraz w ww gminach. 
Wyrażamy jednak przekonanie, że pozo-
stałe gminy niebawem do nas dołączą. 
 Jesteśmy grupą kilku osób o róż-
nych doświadczeniach zawodowych i jest 
to dla nas nowe wyzwanie. Mamy nadzieję, 
iż oddając w Państwa ręce to wydawnictwo 
uda nam się pokazać efekty pracy samorzą-
dów. 
 Przekazany dziś pierwszy numer  
zapewne daleki od ideału zawiera elemen-
ty, które chcielibyśmy rozwijać. Czekamy 
więc na Państwa uwagi, co do treści pisma. 
Sugestie czytelników pozwolą nam bo-

wiem dostosować tematykę informatora do 
potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. 
Oczekujemy na sygnały od Państwa, wska-
zujące jakie informacje winny znaleźć się 
na łamach naszego pisma. Życzymy sobie 
aby nie było tematów, o których nie mo-
glibyśmy naszych czytelników poinformo-
wać. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, 
że będzie to bardzo trudne do wykonania. 

Oddając w Państwa ręce pierwszy numer 
prosimy o łagodną ocenę i oczekujemy na 
propozycje i opinie czytelników.
     
 Życzymy miłej lektury
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NASZ POWIATAKCJE SPOŁECZNE

 Rozpoczęła się kolejna, ogólno-
polska kampania społeczna z zakresu profi-
laktyki HIV/AIDS pod hasłem „W życiu jak 
w tańcu, każdy krok ma znaczenie”. Głów-
nym zadaniem kampanii jest zmniejszenie 
liczby nowych zakażeń wirusem HIV drogą 
kontaktów seksualnych. Tegoroczna kam-
pania skierowana jest do osób dorosłych 
(18 – 39 lat) aktywnych seksualnie, które 
żyją w związku lub taki związek planują 
w przyszłości. Akcja szczególną uwagę 
zwraca na konsekwencje, jakie może nieść 
za sobą częsta zmiana partnerów.  To po-
wszechnie stosowane zjawisko, choć natu-
ralne, to z tego powodu potraktowane zbyt 
lekkomyślnie może zaważyć na całym ży-
ciu człowieka. Dlatego kampania zachęca 
do podejmowania bezpiecznych zachowań, 
budowania związków, gdzie rozmawia się 
o swojej przyszłości,  a wreszcie poznaje 
swój status serologiczny poprzez wykona-
nie testu na HIV. 
 Motyw tańca w  tegorocznej kam-
panii uzasadniony jest dodatkowo następu-

jącym elementem. Muzyka i taniec zostały 
uznane w światowej kampanii Dance4Life 
za uniwersalny symbol, który łączy ludzi w 
różnym wieku, różnych narodowości i róż-
nych przekonań. Za pomocą tańca można 
w przyjazny sposób mówić    o trudnych te-
matach i docierać do szerokiego grona od-
biorców. Wspomniana kampania uzyskała 
patronat UNAIDS oraz nagrodę Komisji 
Europejskiej. Tym samym polska kampa-
nia 2007 wpisuje się w kampanię świato-
wą. 
 Oficjalne dane epidemiologiczne 
wykazują, że w Polsce zakażonych wiru-
sem HIV jest ok.11 tys. osób, aż 30 % sta-
nowią kobiety. 
 Istotnym elementem akcji jest 
przekazanie w prasie, radiu, telewizji             
i internecie informacji, które uświadomią 
każdemu odbiorcy,  ze problem HIV/AIDS  
może dotyczyć każdego z nas. 
 Mamy nadzieję, że kampania 
uświadomi społeczeństwu fakt, że „W ży-
ciu, jak w tańcu każdy krok ma znaczenie”. 

Liczymy także, że wiedza na temat HIV/
AIDS będzie wykorzystywana przez lu-
dzi w praktyce, co odzwierciedli się m.in. 
w ilości wykonanych testów w kierunku 
HIV.
Adresy Punktów Konsultacyjno- Diagno-
stycznych, w których można zrobić ano-
nimowo i bezpłatnie test w kierunku HIV 
zamieszczamy poniżej

 Państwowa Inspekcja Sanitarna

„W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”
SPOŁECZNA KAMPANIA MULTIMEDIALNA PROFILAKTYKI HIV/AIDS

 
 W dniach od 4 do 21 lipca na te-
renie Powiatu Pyrzyckiego odbywały się 
bezpłatne badania mammograficzne dla 
pań  w wieku 50-59 lat, które zostały prze-
prowadzone w ramach programu wcze-
snego wykrywania raka piersi, finansowa-
nego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Organizatorem akcji profilaktycznej było 
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Za-
chodniopomorskie  Centrum Onkologii  
w Szczecinie, Szpital  Powiatowy w  Pyrzy-
cach,  Stowarzyszenie „Nasz Szpital”  w Py-
rzycach oraz gminy powiatu pyrzyckiego.
 Podczas powiatowej kampanii na 
rzecz walki   z rakiem piersi mammobus za-
gościł w miejscowościach: Przelewice, Brze-

sko, Pyrzyce, Bielice, Kozielice,Lipiany. 
Z bezpłatnych badań skorzystało łącznie 
918 kobiet.
 Do akcji promocyjnej związanej    
z zachęceniem mieszkanek powiatu do wy-
konywania badań mammograficznych włą-
czył się również działający w ramach Ligi 
Obrony Kraju Klub Łączności, organizując 
XXII Piknik Eterowy
w Lipianach pod hasłem „Daj sobie szan-
sę”.
 W trakcie pikniku funkcjono-
wał punkt konsultacyjny, w którym panie 

mogły zasięgnąć specjalistycznych infor-
macji na temat badania piersi oraz skorzy-
stać z profesjonalnych porad i konsultacji. 
 Podsumowaniem akcji przepro-
wadzonej na terenie powiatu były zorga-
nizowane w dniu 23 lipca br. w Starostwie 
Powiatowym w Pyrzycach prelekcje na te-
mat działań profilaktycznych w chorobach 
nowotworowych, które przeprowadziły: 
dr Sabina Mikee - z-ca dyrektora Zachodnio-
pomorskiego Centrum Onkologii w Szcze-
cinie oraz Mirosława Mackiewicz ze Sto-
warzyszenia Kobiet „Agata” w Szczecinie.
 
   WZiOS

ŻYCIE JEST BEZCENNYM DAREM
W dniu 28 czerwca br. w Starostwie Powia-
towym w Pyrzycach odbyło się posiedze-
nie Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Szpital”          
w Pyrzycach, podczas którego większością 
głosów zdecydowano o przeprowadzeniu 
zbiórki z przeznaczeniem na sprzęt i apa-
raturę ratującą życie.  
Tematem przewodnim obrad, poza omó-
wieniem zagadnień związanych z realizacją 
programu PEAD „Dostarczanie żywności 
dla najuboższej ludności UE” było podję-
cie uchwały o przeprowadzeniu zbiórki pu-
blicznej mającej na celu pomoc Szpitalowi 
Powiatowemu w Pyrzycach. 
Przypomnijmy, że Stowarzyszenie „Nasz 
Szpital” ma na swoim koncie zbiórkę      
publiczną, dzięki której w ubiegłym roku 
w ramach akcji „I Ty możesz pomóc szpi-
talowi” wsparto zakup nowoczesnej klasy 
laparoskopu dla Szpitala Powiatowego       
w Pyrzycach. Sukces tej zbiórki zachęcił 
jej organizatorów do podejmowania kolej-
nych inicjatyw, które przyczynią się do wy-
posażenia szpitala w nowoczesną aparaturę 
niezbędną do ratowania życia. 

Zbiórka rozpocznie się we wrześniu i bę-
dzie trwała do końca przyszłego roku.

   
   WZiOS

ZBIÓRKA NA SPRZĘT 

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny 
70-490 Szczecin

ul. Wojska Polskiego 160
poniedziałek, środa - 1515 - 1915

Koszalin, ul. Zwycięstwa 136
czynny w środy godz. 1500- 1900               

tel. 3460511
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AKCJE SPOŁECZNE/EDUKACJA

W powiecie pyrzyckim trwa za-
początkowana w 2006 r. akcja 
dostarczania żywności dla naj-
uboższych mieszkańców, której 
organizatorami są Stowarzy-
szenie „Nasz Szpital” w Pyrzy-
cach oraz Starostwo Powiatowe             
w Pyrzycach. W ramach pro-
gramu PEAD „Dostarczanie 
żywności dla najuboższej lud-
ności UE” rozdysponowano już 
ponad 300 ton żywności. 
Od momentu rozpoczęcia ak-
cji, sprawna organizacja do-
staw żywności pozwoliła na 
rozdysponowanie przy udziale 
gminnych ośrodków pomocy 
społecznej w Bielicach, Ko-
zielicach, Lipianach, Przelewi-
cach, Pyrzycach i Warnicach 
artykułów spożywczych w po-
staci: mleka, kaszy, makaronu, 
sera, ryżu i innych produktów. 
Z takiej formy pomocy stale ko-
rzysta blisko 3000 podopiecz-
nych.
Program PEAD niweluje po-
wstawanie w społeczeństwie 
trudnych sytuacji życiowych,  
w szczególności głodu i ubó-
stwa oraz wspiera najuboższych 
mieszkańców w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb. Dzię-
ki jego realizacji podopieczni 
Ośrodków Opieki Społecznej 
otrzymują możliwość stabilne-
go i długoterminowego wspar-
cia produktami spożywczymi, 
co umożliwia im przezwycię-
żanie trudnych sytuacji życio-
wych, których nie są  w stanie 
pokonać sami.
Organizacja dostaw żywności 
odbywa się przy współpracy     
z podmiotami gospodarczymi    
z terenu powiatu,  w szczegól-
ności ze Spółdzielnią Mleczar-
ską „Kościan” Oddział w Py-
rzycach oraz Centralą Nasienną 
w Pyrzycach, dzięki którym 
możliwe jest jej magazynowa-
nie.
  
  WZiOS 

 Wiosną tego roku w Zespole Szkół Nr1 
im. Noblistów Polskich w Pyrzycach, z inicja-
tywy pani Dyrektor Wandy Kłodawskiej zrodził 
się pomysł napisania projektu unijnego w ra-
mach programu „Szkoła Równych Szans”. Jest 
to program rozwojowy dla szkół województwa 
zachodniopomorskiego, zorganizowany przez 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fun-
dację Edukacji dla Demokracji oraz Społeczne 
Towarzystwo Oświatowe. Twórcy tego pro-
gramu założyli kilka celów, do których nale-
żą m.in.: wyrównywanie szans edukacyjnych, 
zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecz-
nych uczniów z terenów wiejskich oraz prze-
zwyciężanie barier w dostępie do wykształce-
nia. To wszystko ma wpłynąć na zwiększenie 
ich szans na rynku pracy.

 Wychodząc na przeciw tym założe-
niom w ZS Nr 1 w Pyrzycach powołano zespół 
w składzie: Joanna Wikieł – Gibalska, Elżbie-
ta Kulik, Dariusz Dziengowski oraz Waldemar 
Pender. Pracę  tego  zespołu  wsparł   Robert 
Filipski, który jest przedstawicielem Zachod-
niopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz pre-
zesem Międzyszkolnego Klubu Sportowego 
„Wiking” ze Szczecina. Wspólnie ta grupa osób 
opracowała projekt „Pyrzycka Akademia Tury-
styki – mój wybór, moja przyszłość”, który zo-
stał wysłany do Szczecina i był jednym ze 135 
pomysłów zgłoszonych ze szkół województwa 
zachodniopomorskiego. Pod koniec maja 2007 
roku, gdy podano wyniki konkursu, okazało się, 
że wymogom konkursowym sprostało 95 szkół, 
a projekt ZS Nr 1 w Pyrzycach uplasował się 
na 28 miejscu. Na realizację projektu Szko-
le przyznano prawie 90 tysięcy złotych. 
 Na czym polega ten projekt i ja-
kie są jego główne założenia? Pyrzycka 
Akademia Turystyki (PAT) swoim progra-
mem obejmie, co najmniej 130 uczniów 
z ZS Nr1 w Pyrzycach.  Będą  oni  pracować 
w czterech głównych grupach tematycznych: 
1)turystyka piesza, 2)turystyka aktywna i eks-
tremalna, 3)ekologia i ochrona przyrody, 4)gru-
pa reportersko-krajoznawcza. Podczas realiza-
cji programu uczestnicy zdobędą umiejętności 
turystyczne, organizacyjne oraz pozyskiwania 

środków. Zajęcia prowadzone będą w formie 
warsztatów, wykładów z pokazem, zajęć prak-
tycznych i wyjazdów terenowych. Organizowa-
ne będą rajdy, konkursy i szkolenia wyjazdowe. 
W efekcie ma powstać Inicjatywa Młodzieżowa 
zrzeszająca młodzież realizującą program, two-
rzącą gotowy wniosek do władz samorządowych 
z własnej inicjatywy dotyczący dużej imprezy 
lub innego projektu turystycznego, organizują-
ca szereg imprez turystycznych dla społeczno-
ści  lokalnej.  Ponadto  młodzież  uczestnicząca    
w programie ma możliwość zdobycia upraw-
nień Młodzieżowego Organizatora Turystyki, 
kursów pedagogicznych lub ich rozszerzenia.
 PAT to nie tylko przygotowanie lidera 
działającego w swoim regionie, wsi, mieście 
ale również zdobycie wiedzy i przygotowania 
specjalistyczne do studiów uniwersyteckich, pe-
dagogicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
kierunków: geografia, turystyka i rekreacja, 
ekonomia turystyki itp. oraz przygotowujące do 
zajęć na uprawnienia państwowe i turystyczne 
np. przewodnik terenowy, pilot wycieczek, ka-
dra pedagogiczna placówek wypoczynku dzieci 
i młodzieży czy też przodownicko-instruktorska 
PTTK oraz sportów aktywnych i przygodo-
wych.
 Przed wakacjami, w dniach 14-19 
czerwca 2007r. odbyły się pierwsze zajęcia 
ogólnoturystyczne i rekrutacyjne, mające na 
celu zachęcić uczniów do udziału w realizow-
nym projekcie. Warsztaty prowadził pan Robert 
Filipski ze Szczecina. Natomiast 21 czerwca     
w ZS Nr 1  w Pyrzycach koordynator projek-
tu, pan Waldemar Pender zorganizował spo-
tkanie informacyjne dla społeczności lokalnej 
w ramach tzw. wizyty doradczej pani Jolanty 
Bedner ze Szczecina, która wspiera funkcjo-
nowanie naszego projektu z ramienia organi-
zatorów całego programu. Ponadto w spotka-
niu uczestniczyli pani Dyrektor Szkoły, zespół 
osób, które przygotowały projekt, przedstawi-
ciele Starostwa Pyrzyckiego, Rady Rodziców, 
Samorządu Uczniowskiego oraz lokalne media 
(Gazeta Ziemi Pyrzyckiej i Telewizja Kablo-
wa „Aura”). Na spotkaniu tym szczegółowo 
omówiono całość naszego przedsięwzięcia.
Zasadnicza część projektu „Pyrzycka Akade-
mia Turystyki – mój wybór, moja przyszłość” 
będzie realizowana od września 2007r. i trwać 
będzie do stycznia 2008r. Bieżące działania bę-
dzie można śledzić na stronie internetowej, która 
powstanie we wrześniu. Z pewnością realizacja 
tego projektu w znacznym stopniu wzboga-
ci zakres usług edukacyjnych oferowanych 
w Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich                              
w Pyrzycach.                      
    W.P.

PYRZYCKA AKADEMIA TURYSTYKI 
W ZS NR1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH       ŻYWNOŚĆ 

            DLA 
NAJUBOŻSZYCH 
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Rozpoczynamy kolejną edycję  warsztatów z umiejętności  komu-
nikacyjnych: „Szkoła dla Rodziców”  – w oparciu o podręcznik 
Adele Faber & Elaine Mazlisch

„Jak mówić żeby dzieci nas słuchały 
i jak słuchać  żeby dzieci do nas mówiły”

Warsztaty przewidują zajęcia z zakresu:
   jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami,
   jak zachęcić dziecko do współpracy,
   zamiast stosowania kar,
   zachęcanie do samodzielności,
   pochwały i szacunek do samego siebie,
   uwalnianie dzieci od grania ról,  

Zajęcia obejmują siedem 3-godzinnych spotkań, prowadzonych 
raz na dwa tygodnie w godzinach popołudniowych. Kolejna          
edycja rozpoczyna się w połowie września 2007r.

Informacje można uzyskać w sekretariacie Poradni 
osobiście lub telefonicznie (091 5 700 744)

      PSP

 W dniach   06-24 lipca 2007r. w siedzibie Powiatowego 
Urzędu Pracy realizowany był projekt o nazwie „Kształtowanie 
umiejętności poszukiwania pracy”, skierowany do osób bezrobot-
nych . 
 W ramach programu 
odbyło się szkolenie w Klu-
bie Pracy, na którym uczest-
nicy poznali własne słabe 
i mocne strony, ucząc się jed-
nocześnie twórczego myślenia 
oraz logicznego i efektywne-
go rozwiązywania problemów. 
 Dużym   zainteresowaniem  cieszyła się se-
sja poświęcona rynkowi pracy przygotowana przez po-
średników pracy K. Hornatkiewicza i P. Reteckiego 
oraz asystenta Eures – K. Niewiadomską. Wszyscy otrzyma-
li wykaz pracodawców na lokalnym rynku oraz wiedzę, jak ko-
rzystać z sieci Eures w czasie poszukiwania pracy poza Polską.
        Po odbyciu szkolenia, 11 z pośród 13 uczestników zostanie 
objtych trzymiesięcznym przygotowaniem zawodowym w miejscu 
pracy,  po którym część z nich uzyska zatrudnienie.  
      PUP

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

W PYRZYCACH

INWESTYCJE 

W KWALIFIKACJE DEFICYTOWE

 Wszyscy znamy problemy komu-
nikacyjne związane z przejazdem przez 
Pyrzyce. Teren miasta, który powoduje 
poważne ograniczenie prędkości, jest przy-
czyną powstawania niespotykanych dotąd 
korków. Szczególnie w sezonie letnim 
przy wzmożonym ruchu w kierunku mo-
rza należy się liczyć z poważnymi utrud-
nieniami już od granic miasta Lipiany. 
 Optymistyczną informacją dla 
kierowców i mieszkańców powiatu jest fakt 
rozpoczęcia prac związanych z budową no-
wej drogi ekspresowej S – 3 od Szczecina 
(węzeł „KLUCZ”) do Gorzowa Wielkopol-
skiego (węzeł „Gorzów Północ”).  Zakoń-
czenie inwestycji planuje się na 31 grudnia 
2008 roku.
 W 2006 roku rozpoczęto prace 
związane z nabyciem gruntów pod pas dro-
gowy. Droga ekspresowa przebiegać będzie 
w układzie geograficznym północ – połu-
dnie między innymi przez gminy Kozielice 
i Pyrzyce. W projektowanym układzie tra-
sa ta przecina zarówno grunty stanowiące 
własność osób  fizycznych jak   i grunty 
stanowiące  własność  Powiatu   Pyrzyc-
kiego: drogi Gryfino – Linie, Pyrzyce – Za-
łęże i Przydarłów – Derczewko. Za zajęte 

nieruchomości właścicielom wypłaca się 
odszkodowanie. Przedmiotem wykupu 
objętych  zostało  6 działek wydzielonych 
z pasów drogowych w/w dróg powiato-
wych, o ogólnej powierzchni 2,7695 ha. 
W toku postępowania administracyjne-
go prowadzonego przez Wojewodę  Za-
chodniopomorskiego  ustalono wysokość 
odszkodowania na kwotę 323.000,00 zł. 
Kwota ta dotyczy czterech działek ewi-
dencyjnych. Zarząd Powiatu Pyrzyckiego 
wniósł zastrzeżenia, co do poprawności 
wyliczenia odszkodowania, podnosząc, iż 
kwota ta nie obejmuje wartości infrastruktu-
ry technicznej m.in. nawierzchni asfaltowej. 
Racje powiatu nie zostały uwzględnione,                   
w decyzji o jego ustaleniu stwierdzono, iż 
odszkodowanie przysługuje jedynie za sam 
grunt. Powiat Pyrzycki szacuje, iż wartość 
samej nawierzchni to ok. 512.000,00 zł. 
W takiej sytuacji Zarząd Powiatu musiał 
skorzystać z możliwości wniesienia odwo-
łania od decyzji Wojewody. W postępowa-
niu odwoławczym Minister Budownictwa 
potwierdził słuszność wnoszonych przez 
Powiat argumentów i sprawę przekazał do 
ponownego rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie 
Ministra Budownictwa jest podstawą do 

doliczenia do ustalonego już odszkodowa-
nia wartości elementów składowych (as-
faltu) wywłaszczanych dróg powiatowych. 
Wskazana kwota 512.000,00 zł ustalona 
została na podstawie sporządzonego na 
potrzeby odwołania operatu szacunkowe-
go i może ulec niewielkiej zmianie, gdyż 
wysokość odszkodowania ustala Woje-
woda w postępowaniu administracyjnym. 
 Podobne postępowania o wypła-
tę odszkodowania wszczęto w przypadku 
pozostałych dwóch działek zajętych pod 
drogę krajową położonych w Przydarłowie 
i Swochowie. 
 Wpływy z tytułu odszkodowań za 
drogi zostały ujęte po stronie przychodów 
w budżecie powiatu na 2007 rok. Ze wzglę-
du na złożoność przedmiotowych postępo-
wań oraz konieczność sporządzenia aktu-
alnych operatów szacunkowych można się 
spodziewać, iż sprawa wypłaty odszkodo-
wań zakończy się w IV kwartale bieżącego 
roku.
 O dalszych losach sprawy              
poinformujemy na łamach gazety.

    J.L.

BUDOWA DROGI S-3 A BUDŻET 

EDUKACJA/NIERUCHOMOŚCI



NASZ POWIAT

 www.pyrzyce.pl    6   naszpowiat@pyrzyce.pl

 W  roku  bieżącym  w  Wydziale  Geodezji  i  Gospodarki  
Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w  Pyrzycach, a  tak-
że  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej  i Kar-
tograficznej  kontynuowane  są  prace  nad  informatyzacją  zasobu  
geodezyjnego  i  kartograficznego.  W  szczególności  dotyczą  one  
prowadzonej  ewidencji  gruntów  i  budynków.
 Wdrożone  z  początkiem  roku  nowe  oprogramowanie  
znacznie  usprawniło  pracę.  Zgromadzono  w  zasobie  numerycz-
nym  dane  ewidencyjne  liczbowe  i  opisowe  dotyczące gruntów,  
budynków,  lokali,  a  także  właścicieli  nieruchomości  w  jednej  
zintegrowanej  bazie danych.  Umożliwia  to  przeszukiwanie  za-
sobu  zarówno  według  danych  opisowych,  jak  i  danych  graficz-
nych  ewidencyjnej  mapy  numerycznej.   Nowe  oprogramowanie  
praktycznie  do  minimum  ogranicza  możliwość  popełnienia   
błędów,  zarówno  przez  wykonujących  prace  geodetów  jak          
i  pracowników  obsługujących  państwowy  zasób  geodezyjny      
i  kartograficzny.
 Warto  zaznaczyć, że  powiat  pyrzycki  jest  jednym           
z  pięciu  pierwszych  w  województwie  zachodniopomorskim  
powiatów,  które  zdecydowały  się  na  pełną  integrację  funkcjo-
nujących dotychczas  niejako  obok  siebie  dwóch  baz  danych  
tzn.  opisowych  i graficznych  obsługiwanych   przez  dwa  różne  
systemy.  Należymy  również  do  nielicznych  powiatów  dyspo-
nujących  w  części  graficznej  pełną  informacją  o  budynkach.  
Niestety  nie  wszystkie informacje  zgromadzone  w  ewidencji  
gruntów  i  budynków  są  aktualne.  Prowadzona  od    lat  pięć-
dziesiątych  ewidencja  gruntów  i  budynków (obecnie  mająca  
zmienić  się  w  nowoczesny  kataster  nieruchomości),  zawiera  
niestety  również  nagromadzone w  przeszłości  błędy.
Trzeba  ze  smutkiem  stwierdzić, że  zdecydowana  ich  więk-
szość  polega  na  innym  niż wykazanym  w  ewidencji  sposobie  
wykorzystania  nieruchomości  i wynika  z  zaniedbań  samych 
właścicieli  lub  władających.  Zapominają  oni  o  ustawowym  
obowiązku  zgłaszania  zmiany  danych  zawartych  w  ewidencji         
w  ciągu  30  dni  od  momentu  powstania  zmiany.  
 Informatyzacja  ewidencji  gruntów  i  budynków  po-
zwala  jednak  te  rozbieżności  sukcesywnie  eliminować. 
Wypada  dodać,  że   ewidencja  gruntów  i  budynków  jest  
rejestrem  publicznym,   a  jej  prowadzenie  jako  zadanie  
z  zakresu  administracji  rządowej  powierzono  staroście.  
Dane  zawarte w  ewidencji  stanowią  podstawę  planowa-
nia  przestrzennego,  gospodarczego,  wymiaru  podatków 
i  świadczeń,  oznaczania  nieruchomości  w  księgach  wieczy-
stych,  statystyki  publicznej i  gospodarki  nieruchomościami.
Niestety  nieodpłatny  dostęp  do  tych  danych (bez  prawa  udo-
stępniania  ich  osobom  trzecim ) mają   nieliczni ,  a  wśród  nich  
gminy,  którym  informacja  nagromadzona  w  ewidencji  jest  
najbardziej  potrzebna.
W  najbliższym   czasie  podjęte  zostaną  działania,  które  umoż-
liwią głównie  gminom  wygodniejszy  i  pełniejszy  dostęp  do  tej  
informacji.  

GEODETA  POWIATOWY
KRZYSZTOF KUNCE

INFORMATYZACJA EWIDENCJI 
GRUNTÓW I BUDYNKÓW

W dniach 20-22 lipca druhny i druhowie z Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z Gminy Przelewice uczestniczyli
w wymianie strażackiej, która odbyła się w Woldegk (Niemcy). 
Organizatorzy uzyskali wsparcie finansowe z Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. Na młodych strażaków czekało wiele 
zadań do wykonania  w grupach zespołowych  polsko-niemiec-
kich. Głównie były 
to akcje ratownicze 
i gaśnicze, w tym 
gaszenie upozoro-
wanych pożarów, 
prowadzenie działań 
z zakresu ratownic-
twa chemicznego 
na terenie wycieku 
oleju napędowego  
oraz przeprowadza-
nie działań ratowniczo-medycznych. Dzięki  tym ćwiczeniom  
młodzież  mogła wykazać się sprawnością i umiejętnością 
udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz  poszerzyć wiedzę   
z zakresu taktyk pożarniczych. Było to już nie pierwsze  spo-
tkanie polskich i niemieckich druhów, kolejne odbędzie się na 
terenie Gminy Przelewice.            A.G. 
  

 Zaplanowane wydatki inwestycyjne (majątkowe) na za-
dania w 2007 r. z zakresu dróg będących w gestii samorządu po-
wiatowego wynoszą 1 547 383 zł. 
 W zdecydowanej większości dysponentem środków bę-
dzie Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach, który środki prze-
znaczył na:
a) zakup ciągnika wraz z osprzętem do prowadzenia prac utrzyma-
niowych na drogach,
b) kontynuację modernizacji drogi powiatowej nr 1562Z Mecho-
wo – Letnin,
c) remont prawostronnego chodnika przy ul. Poznańskiej na od-
cinku od stacji paliw PKN ORLEN do skrzyżowania z ulicą Owo-
cową,
d) remont zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1581Z 
przejście przez miejscowość Kozielice - przy Zespole Szkół 
w miejscowości Kozielice. 
 Część środków finansowych Powiat Pyrzycki zdecy-
dował się przekazać, w formie dotacji celowej, gminom za-
interesowanym realizacją zadań na sieci dróg kategorii po-
wiatowej. Dotychczasowo zawarto porozumienia, z gminami:
a) Gminą Bielice na budowę jednostronnego chodnika wzdłuż dro-
gi powiatowej nr 1351Z Gardno – Pyrzyce w miejscowości Linie,
b) Gminą Warnice na wykonanie chodnika wzdłuż drogi powia-
towej nr 1571Z Obryta – Lubiatowo w miejscowości Cieszysław, 
Zaborsko,
c) Gminą Lipiany na remont chodnika wzdłuż drogi powiato-
wej nr 1572Z na odcinku ulicy Myśliborskiej w mieście Lipiany.  
      
      ZDP
    

FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
DRÓG POWIATOWYCH

MŁODZIEŻOWE 
DRUŻYNY POŻARNICZE 

NIERUCHOMOŚCI/WYDARZENIA
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 Tegoroczne Dni Województwa Za-
chodniopomorskiego odbywały się  w Po-
znaniu w dniach 22-23 czerwca pod hasłem 
„Zachodniopomorskie Morze Przygody”. 
To była już V Edycja DWZ, w których pre-
zentowały się powiaty z terenu wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.  Podobnie jak 
w roku ubiegłym Starostwo pyrzyckie za-
prezentowało powiat na stoisku wykona-
nym według własnego projektu przez Wio-
lettę Balcerzyk-Drygaś,       Kamillę Jasiejko 
oraz Pawła Leśniewskiego.
 Stoisko Powiatu zaprezentowało 
to, co jest najpiękniejsze w powiecie, a więc 
piękne krajobrazy, poprzeplatane jeziora-
mi i zabytkami architektury. Każda z gmin 
mogła pochwalić się czymś wyjątkowym,
o czym zwiedzający nasze stoisko mogli 
się przekonać, oglądając przygotowane 
prezentacje multimedialne z najpiękniej-
szych miejsc każdej gminy. Zwiedzający 
mogli podziwiać wyroby naszych rze-
mieślników i artystów: sztukę użytkową 
rzeźbiarza Wilhelma Walkarza, kowalstwo 
artystyczne Longina Juszko, liczne hafty 
wykonane przez: Stanisławę Maciaszek, 
Henrykę Sikorę, Jadwigę Świerczyńską, 
Stanisławę Rybkę, Annę Wrzosek, Tere-
sę Kędziorę, Irenę Srokę, Astrid Czarnec-

ką, oraz Genowefę Tarnowską. Dużą 
popularnością wśród zwiedzających 
cieszył się odrestaurowany Pałac 
w Ogrodzie Dendrologicznym 
w Przelewicach oraz przepiękne krze-
wy ozdobne. Uwagę przyciągały rów-
nież przelewickie mydła zapachowe 
produkowane m.in. na bazie lawen-
dy, sosny, anyżu, mięty i eukaliptusa. 
  W corocznym konkursie na 
najpiękniejsze stoisko wszyscy przed-
stawiciele z poszczególnych powiatów 
oddawali swoje głosy. W tym roku lau-
reatem, a zarazem zwycięzcą DWZ 
w Poznaniu został Powiat Drawski. 
  Wszystkim zaangażowanym 
w stworzenie tak pozytywnego wizerunku 
naszego powiatu, instytucjom wpierają-
cym, wystawcom  i sponsorom takim jak: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
„BARD” w Warnicach, Pani Ewie  i Olgier-
dowi Kustosz prowadzącym Gospodarstwo 
Pasieczne w Przelewicach, Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Pyrzy-
cach, Pani Irenie Kołodziej prowadzącej 
Przetwórnię Warzyw  „IRENA” w Chabo-
wie serdecznie dziękujemy za udział w na-
szej prezentacji.
 Do odwiedzenia Powiatu Pyrzyc-

kiego zapraszał Zespół Folklorystyczny 
„PORANEK” z Tetynia, bawiąc wszystkich 
zwiedzających swoistym ludowym kunsz-
tem.
 Zaprezentowanie województwa 
zachodniopomorskiego poza jego granica-
mi okazało się trafnym pomysłem Marszał-
ka Województwa Zachodniopomorskiego 
Norberta Obryckiego. Wielkopolanie oraz 
liczni turyści z kraju i za granicy pozytyw-
nie odebrali ofertę przygotowaną przez po-
szczególne powiaty naszego województwa.
 V edycja okazała się udanym 
przedsięwzięciem, które mamy nadzieję 
przyniesie wymierne efekty. 
   W.B.D.

DNI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W POZNANIU

 W 1919 roku ustawą z 24 
lipca Sejm powołał do życia Policję 
Państwową, której zadaniem stała 
się ochrona bezpieczeństwa, spoko-
ju i porządku publicznego. Święto 
Policji ustanowiono dnia 24 lipca, 
jest to dzień wyjątkowy dla wszyst-
kich służb policyjnych, łączy się 
w nim teraźniejszość z międzywo-
jenną przeszłością.
 26 lipca br. w Starostwie Powiatowym odbyły się Uroczyste Ob-
chody Święta Policji w Pyrzycach. Wszyscy zaproszeni na uroczystość 
goście minutą ciszy uczcili pamięć ofiar tragicznego wypadku, który miał 
miejsce w Grenoble oraz tragicznej śmierci policjantów Komendy Powia-
towej Policji w Stargardzie Szczecińskim. W dalszej części uroczystości 
Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach Marek Lenkiewicz w imieniu 
własnym  oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ta-
deusza Pawlaczyka przekazał wszystkim policjantom najserdeczniejsze ży-
czenia za pełną zaangażowania pracę, podczas wykonywania trudnej służby.
Podczas uroczystości z rąk insp. Marka Lenkiewicza funkcjonariusze 
otrzymali mianowania na wyższe stopnie Policyjne. Ponadto Komendant 
nagrodami pieniężnymi wyróżnił 69 policjantów oraz pracowników cy-
wilnych Komendy.  Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz zaproszeni 
przedstawiciele Samorządów Gminnych złożyli na ręce Komendanta Mar-
ka Lenkiewicza oraz wszystkich pracowników Komendy Powiatowej Po-
licji w Pyrzycach życzenia kolejnych awansów, dalszego sumiennego wy-
konywania obowiązków służbowych oraz powodzenia w życiu osobistym.
       W.B.D

 W dniu 7 lipca z inicjatywy Zarządu Klu-
bu Łączności w Lipianach odbył się XXII Pik-
nik Eterowy Lipiany 2007. W pikniku uczestni-
czyło szerokie grono pasjonatów krótkofalarstwa 
z kraju i z zagranicy oraz lokalni sympatycy łączności.
 Oficjalne otwarcie imprezy rozpoczęły krótkie 
wystąpienia Prezesa Klubu Łączności Bronisława Lawren-
tifa, Burmistrza Lipian Krzysztofa Boguszewskiego oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipianach Mariusza 
Marka Przybylskiego. W trakcie pikniku przy akompania-
mencie muzycznym odbywały się pokazy łączności m.in. 
łączności przez satelitę, łączności emisjami cyfrowymi, 
łączności UKF i KF, a także liczne zawody i konkursy.   
Tegoroczna impreza była doskonałą okazją nie tylko do 
wspólnej zabawy. „Daj sobie szansę...” to przewodnie ha-
sło pikniku, które skierowane zostało do kobiet w celu za-
chęcenia ich do robienia mammografii. Podczas spotkania 
funkcjonował punkt konsultacyjny, w którym panie mogły 
zasięgnąć specjalistycznych informacji na temat badania 
piersi oraz skorzystać z profesjonalnych porad i konsultacji.
 XXII Piknik Eterowy, był kolejną imprezą, w trak-
cie której krótkofalowcy zaangażowali się w promocję zdro-
wia, bowiem w zeszłym roku podczas akcji „I Ty możesz 
pomóc szpitalowi”, miłośnicy krótkofalarstwa włączyli się                  
w zbiórkę datków na zakup laparoskopu dla szpitala 
w Pyrzycach.
    UMiG Lipiany

ŚWIĘTO POLICJIPIKNIK ETEROWY

WYDARZENIA
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Szanowni państwo!  
 Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko ma przyjemność poinfor-
mować, iż projekt Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości pt. „Kobiety 
na zachodniopomorskim rynku pracy”, który realizowany był również 
na terenie Powiatu Pyrzyckiego został wyróżniony statuetką  „Najlep-
sza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu Dobre praktyki EFS.  
   W dniu 2 lipca 2007 r. statuetka wraz z dyplomem zo-
stała wręczona przez Panią Grażynę Gęsicką, Minister Roz-
woju Regionalnego oraz Nikolausa van der Pasa, Dyrekto-
ra Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 
i Równych Szans Komisji Europejskiej, podczas konferencji Eu-
ropejski Fundusz Społeczny – 50 lat inwestycji w kapitał ludzki.
 W ramach inicjatywy odbyło się 20 edycji szkoleń dla ko-
biet z województwa zachodniopomorskiego, w zakresie rozpoczyna-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także poszukiwania 
pracy. Proces rekrutacji uczestniczek i organizacji szkoleń realizowa-
ny był przez Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsiebiorczości, dzia-
łające od 10 lutego 2005 r. w Starostwie Powiatowym  w Pyrzycach.
  Na terenie Powiatu Pyrzyckiego szkolenie odbyło się w dniach 
25 – 27 kwietnia 2006 r.  i wzięło w nim udział 13 uczestniczek. Miło nam 
poinformować, że w ramach tego przedsięwzięcia  4 uczestniczki podjęły 
pracę (w administracji, poligrafii, usługach komunalnych oraz poradnic-
twie  psychologiczno – pedagogicznym). Trzy panie odbyły staże i przygo-
towania zawodowe, natomiast dwie uczestniczą w dalszych szkoleniach 
prowadzonych przez Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości.
Tak wymierne efekty aktywizacji zawodowej kobiet świad-
czą o potrzebie realizacji takich działań oraz mobilizu-
ją do wytężonej pracy na rzecz lokalnej społeczności.
      
      PCWP

NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA
 Wizję szarych chmur nad wakacjami w Czernicach 
rozwiali ludzie dobrej woli, którzy jako sponsorzy lub orga-
nizatorzy wypoczynku wsparli naszą placówkę. Dzięki Nim 
dzieci miały możliwość pobytu na obozach, wycieczkach         
i kolonii.
 Kościół Ewangelicki ze Szczecina zabrał dzieci na 
kilkudniową wycieczkę do Torunia i obóz do Dymina.
 Duża grupa dzieci spędziła część wakacji u za-
przyjaźnionych rodzin w Szwecji i w kraju. Byliśmy także 
uczestnikami obozu sportowego w Barlinku organizowane-
go przez spółkę Milana Zaplatilka z Pragi we współporozu-
mieniu ze Szczecińską Fundacją Talent – Promocja – Po-
stęp. 
 Zorganizowany pobyt w okolicy Strasburga                     
w Niemczech umożliwił dzieciom Fundusz Małych Projek-
tów POMERANIA – INTERREG IIIA.
 Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach 
zabrali nas nad morze do Międzyzdrojów.
 Przed nami jeszcze wyjazd na obóz do Czaplinka, 
którego organizatorem jest Fundacja Przyjaciółka. Czekamy 
też na środki od Towarzystwa Nasz Dom, które przeznaczy-
my na wyjazd do kina.  
 W imieniu naszych dzieci pragniemy wyrazić sza-
cunek i podziękowanie dla wszystkich sponsorów i osób 
zaangażowanych w organizację wypoczynku naszym dzie-
ciom.
 Przed nami wizja nowych wydatków związanych 
z zakupem podręczników i mundurków szkolnych. Będzie-
my szczerze wdzięczni za każdy rodzaj pomocy i wsparcia 
udzielony dzieciom, a ich uśmiech i radość niech będzie po-
dziękowaniem za pamięć i ofiarność.
    D.D. Czernice

RADOŚĆ I UŚMIECH DZIECKA

 
 25 lipca br. w Starostwie Powia-
towym w Pyrzycach odbyło się spotkanie  
z Marszałkiem Województwa Zachod-
niopomorskiego Norbertem Obryckim.
 Podczas wizyty Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko oprowadził Mar-
szałka po nowo oddanym do użytku  bo-
isku wielofunkcyjnym z nawierzchnią 
poliuretanową przy Zespole Szkół Nr 1 
w Pyrzycach. Po zwiedzeniu boiska za-
proszeni goście wraz   z Marszałkiem udali 
się na spotkanie do Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach. Podczas spotkania omawiana 

była trudna sytuacja finansowa szpitala oraz 
koncepcje jego rozwoju. Dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach Ryszard Grze-
siak poinformował również o podwyższeniu 
standardów świadczenia usług medycznych. 
Kolejnym punktem wizyty było zapoznanie 
się z działającym na terenie  Powiatu Pyrzyc-
kiego Centrum Powiadamiania Ratunkowe-
go. Komendant Powiatowy PSP Mirosław 
Rabiega przedstawił historię powstania CPR    
w Pyrzycach, a także zapoznał zaproszonych 
gości z działalnością służb ratowniczych.
Spotkanie zwieńczyła wizyta w Ogrodzie 
Dendrologicznym  w Przelewicach. Podczas 
wizyty Dyrektor Ogrodu Maria Syczewska 
oraz S ekretarz Gminy Janusz Wójtowicz 
oprowadzili Marszałka po najciekawszych 
miejscach w  Ogrodzie.   Marszałek  oraz za-
proszeni goście zachwycali się wspaniałymi 
okazami drzew i krzewów, a także odrestau-
rowanym Pałacem znajdującym się na terenie 
ogrodu.  
 W spotkaniu udział wzięli: Mar-
szałek Województwa Zachodniopomor-
skiego Norbert Obrycki, Dyrektor Gabi-

netu Marszałka  Przemysław Kowalewski, 
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Wojciech Kuźmiński, Prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Jan Olech, 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Wice-
starosta Jarosław Stankiewicz oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej Andrzej Gumowski.
   
    B.O. i W.B.D.

WIZYTA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDARZENIA
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WYDARZENIA

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

W dniu 29 maja 2007 Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzy-
cach wzbogacił się o  nowy ciągnik wraz ze specjalistycz-
nym osprzętem umożliwiającym wykonywanie szeregu prac 

związanych z utrzymaniem stanu dróg powiatowych 
administrowanych przez tutejszy zarząd.
 W skład osprzętu wchodzi ładowacz czołowy, ramię 
hydrauliczne umożliwiające instalowanie różnych głowic 
roboczych: głowica do ścinania poboczy głowica do kosze-
nia traw i krzaków oraz głowica do frezowania pni.
 W pierwszej kolejności sprzęt rozpoczął prace zwią-
zane z jednokrotnym wykoszeniem poboczy dróg powiato-
wych.
 Mamy nadzieje, iż zakup maszyny był trafną inwe-
stycja, która wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na na-
szych drogach.    
      ZDP

ZAWODY WĘDKARSKIE W LIPIANACH

 Lipiański Klub Wędkarski kolejny raz zorganizował 
zawody wędkarskie. Tym razem były to klubowe zawody 
spławikowe, a odbyły się 28 lipca tego roku na jeziorze Wądół. 
Swój udział w zawodach zgłosiło 12 zawodników. Dzień 
zapowiadał się ładnie. Niestety aura spłatała małego psikusa 
w postaci szybko spadającego ciśnienia, co niekorzystnie 

wpłynęło na końcowe wyniki.  Okazało się jednak, że to załamanie 
pogodowe nie zachwiało kunsztem wytrawnego wędkarza Mari-
usza Jarocińskiego,  który wynikiem ponad 3,5 kg złowionych ryb 
zajął zdecydowanie pierwsze miejsce, za które otrzymał nagrodę
w postaci kuchenki mikrofalowej. Drugie miejsce wywalczył 
Grzegorz Stryjewski otrzymując nagrodę w postaci 
kołowrotka,  a na trzeciej pozycji uplasował się Mieczysław  
Japał, otrzymując torbę wędkarską. Zawody zakończyły 
się wspólną zabawą przy ognisku z pieczoną kiełbaską
i ciekawymi opowieściami o wędkarskich przygodach. Nie 
zabrakło również przedstawicieli lokalnych władz samorządowych 
Krzysztofa Boguszewskiego Burmistrza Lipian, Krzysztofa 
Walerowskiego Skarbnika Urzędu Miasta oraz Mariusza Mar-
ka Przybylskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipi-
anach (uczestnika zawodów), którzy mimo wielu ważnych 
spraw zaszczycili swoją obecnością wędkarską imprezę. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno nie-
dawno utworzonemu stowarzyszeniu jak i zawodnikom. 
     
     UMiG Lipiany

POKAZY RATOWNICTWA
	 W	 dniu	 18	 sierpnia	 na	 plaży	 miejskiej	
w	Lipianach	oraz	na	Przystani	Żeglarskiej	„Wądół”	odbył	się	po-
kaz	akcji	ratowniczych	przygotowany	przez	Jednostkę	Ratownic-
twa	Wodnego	Gryfińskiego	Klubu	Płetwonurkowego	„Raffer”.
	 W	czasie	pokazów	miała	miejsce	uroczystość	nagrodze-
nia	Pana	Macieja	Pietruczuka,	który	w	dniu	29	lipca	2007	roku	
uratował	 życie	 tonącemu	 piłkarzowi	 Odry	 Chojna.	 Burmistrz	
Lipian	Krzysztof	Boguszewski	wraz	 z	Przewodniczącym	Rady	
Miejskiej	Mariuszem	Przybylski	 uhonorowali	 bohatera	 pamiąt-
kowym	grawerowanym	dyplomem	oraz	zegarkiem.	Maciej	Pie-
truczuka	otrzymał	także	podziękowania	od	Jednostki	Ratownic-
twa	Wodnego	z	Gryfina,	a	także	Złotą	odznakę	od	Prezesa	MKS	
„STAL”	Lipiany	Pana	Roberta	Kozłowskiego.
    
	 	 	 	 UMiG	Lipiany
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POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTÓW
 
 Jednym z publicznych, po-
nadgminnych zadań powiatów okre-
ślonych w ustawach jest ochrona praw 
konsumenta. W tym celu  rada każde-
go powiatu powinna powołać rzeczni-
ka konsumentów. Zgodnie z ustawami 
o samorządzie powiatowym oraz 
o ochronie konkurencji i konsu-
mentów Rada Powiatu Pyrzyc-
kiego Uchwałą Nr XXII/122/04 
z dnia 29 grudnia 2004 r. na stanowi-
sko Powiatowego Rzecznika Konsumentów powołała Mariusza 
Majaka, który wykonuje zadania z zakresu ochrony konsumentów 
w połowie etatu. 

Do obowiązków Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów należy:
a)  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i infor-
macji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
b) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów 
prawa miejscowego  w zakresie ochrony interesów konsumentów,
c)  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw 
i interesów konsumentów,
d) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Han-
dlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
e) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub               
w przepisach odrębnych. 
 

Zwracam  uwagę, że konsumentem jest każda osoba fi-
zyczna która dokonuje czynności prawnej nie związa-
nej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, czy za-
wodową. Takim zatem osobom rzecznik może udzielać 
pomocy i występować w ich imieniu do przedsiębiorców. 
Powyższa informacja jest pierwszą mającą na celu 
przede wszystkim poinformowanie konsumentów
z terenu Powiatu o funkcjonowaniu instytucji rzecznika. 
 W przyszłych numerach naszego biuletynu skupi-
my się na informacjach z działalności rzecznika oraz na po-
radach jak właściwie dokonywać reklamacji towarów nie-
zgodnych z umowami konsumenckimi, czy też jak uniknąć 
kłopotów związanych z zawieraniem niektórych umów.
         
      Rzecznik Praw Konsumenta

OSTRZEŻENIE PRZED ZAOPATRYWANIEM SIĘ W MIĘSO 
I PRZETWORY MIĘSNE ZE ŹRÓDEŁ NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

 Powiatowy Lekarz Weterynarii   
w Pyrzycach informuje, że w ostatnim 
czasie obserwuje się wzrost zatruć ludzi 
spożywających produkty pochodzenia 
zwierzęcego (w tym mięso). W związku 
z powyższym przypominam o obowiązku 
badania mięsa, które zostało pozyskane     
w uboju gospodarczym. Obowiązek bada-
nia poubojowego mięsa w gospodarstwie 
wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. 
o produktach pochodzenia zwierzęcego,
a jego niebadanie zgodnie z kodeksem 
wykroczeń jest wykroczeniem za co 
grozi kara grzywny i przepadek mięsa. 
W przypadku badania mięsa świń i dzików 
konieczne jest dodatkowe badanie w kie-
runku włośnicy, które może wykonać tylko 
lekarz weterynarii przy pomocy mikrosko-
pu. Mięso świń, owiec i kóz pozyskane           
w gospodarstwie (po zbadaniu) może być 
wykorzystane tylko w tym gospodarstwie, 
w którym dokonano uboju (nie może być 
wprowadzone do obrotu tj. odsprzeda-
wane, darowane, itp.).Mimo takich ob-
ostrzeń prawnych zdarzają się hodowcy 

lub handlarze, którzy ubijają zwierzęta 
i wprowadzają do obrotu mięso bez badania.
Przypominam hodowcom i myśliwym  
o konieczności badania mięsa oraz uczu-
lam ich na to, że to oni mogą przyczynić 
się do spowodowania zatruć między in-
nymi własnych dzieci lub wnuków. Za-
trucie może mieć przebieg ciężki (co 
potwierdziło ostatnie zatrucie włośnicą 
w naszym województwie w miesiącu maju 
i czerwcu) lub może doprowadzić nawet 
do śmierci konsumentów. Przestrzegam 
także wszystkich konsumentów aby nie 
zaopatrywali się w  mięso z nieznanych 
źródeł, od osób obcych, sąsiadów czy na-
wet rodziny, ponieważ właśnie te osoby 
mogą być nieświadome zagrożenia jakie 
mogą spowodować lub kierują się chęcią 
szybkiego zysku, ukrywając uboje gospo-
darcze przed Inspekcją Weterynaryjną.  
Obecnie na terenie Powiatu Pyrzyc-
kiego pod nadzorem Inspekcji We-
terynaryjnej znajdują się następują-
ce zakłady przetwórstwa mięsnego:

1.   Rzeźnia „Delicjusz” w Kłodzinie - ubój 
bydła i świń.
2.  Rzeźnia A. Węgrowskiego w Żabowie 
- ubój świń.
3.  Rzeźnia A. Młynarskiego w Lozicach - 
ubój świń.
4. Zakład Przetwórstwa Mięsnego                      
E.   Kowalczyk w Pyrzycach ul. Szosa Star-
gardzka
5. Zakład Przetwórstwa Mięsnego                        
A. Baran w Przelewicach
Mięso i przetwory mięsne zakupio-
ne od innych osób lub innych pod-
miotów (wyłączając sklepy) mogą 
stać się źródłem zatruć pokarmowych. 
 
Powyższe ostrzeżenie kieruję szczególnie 
do mieszkańców gminy Lipiany, gdzie 
nie ma tradycji badania mięsa po ubo-
ju, i w związku z tym występuje tu naj-
większe zagrożenie masowych zatruć. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów  w Pyrzycach
przyjmuje interesantów  w siedzibie Starostwa

 przy ul. Lipiańskiej 4 w pokoju 121
 codziennie w godzinach pracy Starostwa

w poniedziałek od 800 do 1600

 w pozostałe dni tygodnia od 730 do 1530

Porady telefoniczne pod nr 091 5700757, w. 121
 e-mail: rzecznik @pyrzyce.pl

WARTO WIEDZIEĆ
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 To był dobry rok dla sportu 
szkolnego w  Powiecie Pyrzyckim. Dzie-
ci i młodzież uzdolniona sportowo mia-
ła możliwość rywalizowania ze swoimi 
rówieśnikami w bogatej ofercie przy-
gotowanej przez Powiatowy Międzysz-
kolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach.                                           
W blisko 50 zawodach w ubiegłym roku 
szkolnym wzięło udział aż 4.974 osób.
 PMOS zaproponował kilka no-
wych form rywalizacji. Zdecydowanie 
największym zainteresowaniem cieszyły 
się Halowe Zawody L.A. z Cyklu Grand 
Prix, które odbywały się w każdej z pięciu 
hal naszego powiatu ( Bielice, Przelewice, 
Warnice, Kozielice oraz Pyrzyce). Była to 
znakomita reklama lekkiej atletyki i obiek-
tów sportowych naszego powiatu.
 Jesteśmy przekonani, że po waka-
cjach „wzięcie” będzie miała piłka siatkowa 
plażowa już umieszczona w kalendarzu im-
prez sportowych wszystkich typów szkół. 
A to za sprawą nowo powstałego pięknego 
obiektu przy ZS nr 1 w Pyrzycach. Mowa 

oczywiście o boisku wielofunkcyjnym przy 
tej szkole, które rozpoczęło swoją działal-
ność ostatniego dnia nauki - 22 czerwca 
2007r. Inne imprezy sportowe również 
będą się tam odbywać jak np. mini piłka 
nożna czy piłka ręczna.
 Bardzo wysokie 2 miejsce we 
współzawodnictwie sportowym szkół pro-
wadzonym przez WSZS w Szczecinie zaję-
ła SP 2 Pyrzyce wyprzedzając 336 innych 
szkół województwa zachodniopomorskie-
go ulegając tylko SP 3 ze Złocieńca. Na 5 
miejscu rywalizację gimnazjów zakończy-
ło PG w Pyrzycach, na 15 - G Kozielice. 
Natomiast ZS nr 1 w Pyrzycach „ finiszo-
wał” na 16 miejscu.
 W ubiegłym roku szkolnym 
uczniowie Powiatu Pyrzyckiego zdobyli 7 
medali:
- złoty: czwórbój l.a. chłopców- SP 2 Py-
rzyce (op. Piotr Olech),
- brązowy:szachy drużynowo – ZS nr 1 Py-
rzyce (op. Dariusz Jagiełło),
- siatkówka chłopców – ZS nr 1 Pyrzyce 

(op. Dariusz Jagiełło),
- tenis stołowy dziewcząt - ZS nr 2 
Pyrzyce (op. Krzysztof Szymański),
- indywidualne biegi przełajowe – Aneta 
Walencik – PG Pyrzyce (op. D. Kuźnicka),
- indywidualne zawodu l.a. – Joan-
na Gontarz – rzut dyskiem PG Pyrzyce                                   
(op. D. Kuźnicka),
- indywidualne zawodu l.a. -  Szymon No-
wicki – 110mppł – ZS Kozielice (op. Piotr 
Klapenda)
 Choć mamy wakacje to młodzi 
sportowcy nie próżnują. Dowodem na to 
jest imponująca ilość chętnych, którzy 
chcą sprawdzić jak biega się po pierwszej 
w Pyrzycach sztucznej nawierzchni, czy 
chcących pograć w „ plażówkę” na pro-
fesjonalnym boisku. Ten widok napawa 
optymizmem i daje nadzieje na jeszcze 
lepsze występy pyrzyckich sportowców, 
czego życzymy wszystkim mieszkańcom 
Powiatu Pyrzyckiego.
   PMOS

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PMOS
 W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

Piłka do siatkówki, pogoda, 
piasek oraz chęci – to naj-
lepszy sposób na spędzenie 
wolnego czasu. 1 sierpnia 
na boisku wielofunkcyjnym 
przy Zespole Szkół Nr 1 
w Pyrzycach odbył się 
Otwarty Turniej w Piłce 
Siatkowej Plażowej.  
 Do udziału w turnie-
ju zgłosiło się 11 drużyn 
2-osobowych: DINO- Team, 
LECH – Team,  III- i,  MA-
X-ie,  KAZIKI,  KANIKU-

ŁY, COKOLWIEK,  BABY, CZARNE KONIE,  SZU- SZU,  JANKI  oraz 
2 drużyny 3- osobowe chłopców ze szkół podstawowych FC GŁOŚNIKI
 i FC KRÓTKA.
 Bezapelacyjnie, najlepszą drużyną turnieju okazał się zespół 
LECH-Team w składzie Adam Tołoczko i Błażej Gajek. Drugie miejsce 
wywalczył zespół Czarne Konie – Marcin Wieliczko i Roman Zalewski, 
natomiast trzecie miejsce wywalczył zespół DINO Team – Tomasz Kalski 
i Dominik Olszówka.
Turniej koordynowali: Dariusz Jagiełło oraz Rafał Krzentowski. 
Pozostałe miejsca zajęły zespoły:
IV KANIKUŁY
V  KAZIKI
VI MAX-ie
 Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko wszystkim uczestnikom turnie-
ju wręczył pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom puchary.           
        W.B.D.

OTWARTY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ 
 W piątek 
27 lipca na 
boisku wielo-
funkcyjnym 
przy Zespo-
le Szkół nr 
1 w Pyrzy-
cach odbył 
się Pierwszy 
Otwarty Tur-
niej w Stre-

etball’u. Przy słonecznej aurze, niewielkie podmuchy 
wiatru “ocierały” pot z czoła chłopcom, którzy pokazali 
wysoki poziom gry. Frekwencja była umiarkowana a do 
udziału w turnieju zgłosiły się  4 drużyny. 
 Chłopcy wymyślili oryginalne nazwy dla 
swych zespołów. Pan Robert Toboła, który sprawnie 
przeprowadził turniej, wsparł jako uczestnik drużynę 
“Czego szukacie?” która zajęła ostatecznie 2 miejsce.
Końcowe wyniki przedstawiają się następująco:
1m: “Kropla Beskidu” Marek Pelc, Adam Tołoczko, 
Zbyszko Kiełpiński
2m: “Czego szukacie?”
3m : “Drużyna Św. Ottona”
4m : “Stonka Team”
Każda drużyna otrzymała puchar i dyplom ufundowany 
przez dyrektora PMOS - Piotra Olecha,  które wręczył 
Starosta Pyrzycki - Wiktor Tołoczko.
     PMOS

STREETBALL

SPORT
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SZANOWNI ROLNICY 
POWIATU PYRZYCKIEGO

 Starosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko dostrzegając, nowe możliwości zbycia             
i zakupu produktów rolnych na polskim 
rynku, serdecznie zaprasza wszyst-
kich producentów zbóż, mięsa, cukru 
i innych poduktów rolnych oraz inne 
podmioty gospodarcze na bezpłatne 
szkolenie pt.: „Makler Warszawskiej 
Giełdy Towarowej”, które odbędzie 
się w Zespole Szkół nr 1 Pyrzyce, ul. 
Lipiańska 2 w dniu 20 września 2007 r. 
o godz. 11:00.
  Celem szkolenia jest zdobycie 
umiejętności sprawnego posługiwania 
się platformą handlu internetowego 
(IGT), by samodzielnie dokonywać tran-
sakcji kupna lub sprzedaży towarów 
na Warszawskiej Giełdzie Towarowej.

 Osoba będąca kandydatem na ma-
klera powinna spełniać poniższe kryteria:
• posiadać pełną zdolność do czynności 
prawnych, 
• korzystać w pełni z praw publicznych, 
• nie być karaną za przestępstwa 
przeciwko mieniu, przeciwko doku-
mentom, za fałszowanie pieniędzy, 
papierów wartościowych, znaków urzę-
dowych, za przestępstwa skarbowe, 
• zapoznać się z regulacjami e-WGT ( na 
stronie internetowej www.ewgt.com.pl)
• zdać egzamin maklerski, kończący prak-
tyczne przeszkolenie 
 Po zakończeniu szkolenia oso-
by zainteresowane uzyskaniem Li-
cencji Maklera, będą mogły złożyć 
wniosek i otrzymać uprawnienia do zawie-
rania transakcji na platformie internetowej 
w charakterze Członka Zwyczajnego lub 

w charakterze Członka Publicznego e-WGT.
 W ramach WGT nie są pobierane
opłaty z tytułu wystawiania ofert w tabeli 
ofert oraz na sesjach przetargowych. Rów-
nież otrzymanie i posiadanie statusu Człon-
ka Giełdy nie wiąże się z żadnymi opłatami.
Pobierane są jedynie: 
1. prowizja transakcyjna z tytułu transak-
cji zawartych na sesjach przetargowych                     
w wysokości 0,3% wartości transakcji               
liczone od każdej ze stron, 
2. jednorazowa opłata za wydanie licencji 
maklerskiej w wysokości 100 PLN.
 Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie prosimy o zgłaszanie chęci udziału  
w szkoleniu do p. Moniki Lewandowskiej 
w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach 
pok. 208 lub tel. 0915701680 w. 172, 
pcwp@pyrzyce.pl, do  dnia 13.09.2007r. 
    PCWP

 Na boisku wielofunkcyjnym przy      
 Zespole Szkół Nr 1 w Pyrzycach 
9 sierpnia odbył się I Wakacyjny Turniej 
piłki nożnej 5-osobowej mężczyzn o Puchar 
Starosty Pyrzyckiego.
 Do turnieju zgłosiły się 4 zespoły: 
Bordeux, Stróżewo, MLKS „SOKÓŁ” oraz 
ASFALTOVIA.
Wyniki turnieju przedstawiają się 
następująco:
I miejsce – Bordeux – kpt. Łukasz Migdał
II miejsce – MLKS „SOKÓŁ” – kpt. Michał 
Rutkowski
III miejsce – Stróżewo – kpt. Andrzej 

Hałasa
IV miejsce – ASFALTOVIA – kpt. 
Witold Mocarski. 
 Królem Strzelców został 
zdobywca 6 bramek – Łukasz Migdał 
kpt. Zespołu Bordeux. 
 Poziom gier   w turnieju był 
bardzo wysoki, walczono zacięcie ale 
zgodnie z zasadami fair-play. Zawod-
nikom dopisywał humor oraz pogoda 
jak na zamówienie.
Triumfatorom dyplomy oraz pu-
chary wręczył  Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko. Nad sprawnym przebiegiem 

turnieju bacznie czuwał Sędzia Główny 
Marek Olech - serdecznie dziękujemy.
   W.B.D. 

PIERWSZY WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - ROZEGRANY

 Dnia 7 lipca na stadionie spor-
towym w Przelewicach odbył się IV Tur-
niej Sportowo-Rekreacyjny dla dzie-
ci  i młodzieży z terenu Gminy Przelewice 
i gmin ościennych. Otwarcia Turnieju doko-
nał Pan Marek Kibała Wójt Gminy Przelewi-
ce, zachęcając dzieci i młodzież do aktywne-
go uczestnictwa w rozgrywkach sportowych. 
 Program Turnieju obejmował 
rozgrywki sportowe w ramach wielobo-
ju sprawnościowego, rozgrywki piłki noż-
nej w różnych kategoriach wiekowych oraz 
gry i zabawy sportowe. Chętnych do udziału                                          
w poszczególnych konkurencjach sportowych 
było dużo, a ich zaangażowanie widoczne 
w rywalizacji sportowej. Poza tym dużą 
atrakcję wzbudziły pokazy wschodnich sztuk 
walki, pokazy ratownicze młodzieżowych 
drużyn strażackich, występy z programem 
artystycznym uczniów z PSP Kłodzino oraz 

występ zespołu folklorystycznego “Jutrzenka”. 
 W trakcie Turnieju przedstawiciele 
Policji  z Pyrzyc i Lipian znakowali rowery i roz-
dawali kamizelki odblaskowe dla rowerzystów 

celem zwiększenia ich bezpieczeństwa jazdy 
oraz przeprowadzili akcję drogową w ramach 
Kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007”. 
Natomiast Panie Renata Kozicka i Hanna Pe-
cuch z Przelewickiego Stowarzyszenia “Wy-

równajmy Szanse” zorganizowały loterię fanto-
wą, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
 Na zakończenie Turnieju zwycięzcy 
konkursów i rozgrywek sportowych otrzy-
mali atrakcyjne nagrody, wręczane przez 
Marka Kibałę Wójta Gminy Przelewice, 
dr Marię Ziarkowską Wiceprzewodniczącą 
RG Przelewice i Waldemara Pendera Prze-
wodniczącego Komisji Społecznej RG Prze-
lewice. Ponadto wszyscy uczestnicy Turnie-
ju poczęstowani zostali gorącym posiłkiem
i darmowymi lodami. Pomimo niesprzy-
jającej aury pogodowej, uśmiech na twa-
rzach uczestników świadczył o ich za-
dowoleniu z imprezy.  

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, 
KTÓRZY WŁĄCZYLI  SIĘ W ORGANIZACJĘ NASZEGO 

WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIECIA!!!

    
    A.G.

SPORT TO DOBRY SPOSÓB NA PROMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA!

SPORT/OGŁOSZENIA

„NIE DAJCIE ZARABIAĆ POŚREDNIKOM - SAMI DECYDUJCIE O CENIE”


