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WYDARZENIA 

W niedzielne popołudnie 14 październi-
ka w Starostwie Powiatowym w Pyrzy-
cach odbyło się spotkanie władz samo-
rządowych ze środowiskiem komba-
tanckim. Podczas spotkania Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego 
Norbert Obrycki wręczył Kazimierzowi 
Buczyńskiemu oraz Stanisławowi Ol-
chowemu srebrne Odznaki Honorowe 
Gryfa Zachodniopomorskiego. Przed 
uroczystą dekoracją Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko przedstawił sylwetki 
odznaczonych osób. Kazimierz Buczyń-
ski jako osadnik osiedlił się na Zie-
miach Odzyskanych 20 grudnia 1947 r. 
zamieszkując w miejscowości Jesiono-
wo. W roku 1957 objął gospodarstwo 
rolne, które prowadził do roku 1989,       
a następnie przeszedł na emeryturę rol-
niczą. Pan Buczyński bardzo aktywnie 
działał w organach Rady Gminy. Przez 
okres 2 kadencji był radnym, członkiem 
Komisji Rolnictwa. W czasie II wojny 
światowej był czynnym uczestnikiem 
walk o odzyskanie Ziem Zachodnich, 
uczestniczył w forsowaniu Odry. Jest 
jedną z niewielu żyjących już osób, 
która brała czynny udział w zdobywa-
niu Berlina. Stanisław Olchowy wraz     

z rodzicami przybył na Ziemie Odzy-
skane 10 lutego 1947 r. Od roku 1947 
mieszka w miejscowości Jesionowo.    
W czasie II wojny światowej przebył 
cały szlak bojowy aż do Berlina. Był 
jednym z tych żołnierzy, którzy brali 
udział w forsowaniu Odry. Po wojnie 
wraz z rodzicami prowadził zakład ko-
łodziejski oraz małe gospodarstwo rol-
ne. Pan Olchowy jest osobą cieszącą się 
bardzo dużym autorytetem wśród 
mieszkańców, zarówno swojej miejsco-
wości, jak i gminy. Za swoje zasługi 
niejednokrotnie był odznaczany meda-

lami i odznaczeniami.  
Odznaka Honorowa Gryfa Zachodnio-
pomorskiego jest najwyższym odzna-
czeniem Województwa Zachodniopo-
morskiego. Sejmik Województwa Za-
chodniopomorskiego nadaje złotą lub 
srebrną odznakę osobom fizycznym 
oraz różnym podmiotom, których cało-
kształt działalności zawodowej, spo-
łecznej i publicznej, lub też zakres reali-
zowanych zadań przyczynia się do roz-
woju Pomorza Zachodniego, pomnoże-
nia jego dóbr materialnych i kultural-
nych, a także do szeroko rozumianej 

promocji wojewódz-
twa w kraju i za gra-
nicą. Prezes Związku 
Kombatantów RP      
i Byłych Więźniów 
Politycznych Leszek 
Kowalski podzięko-
wał Staroście za zor-
ganizowanie spotka-
nia oraz Marszałkowi 
Województwa za 
uhonorowanie człon-
ków Związku. 

W.B.D. 

Na mocy tajnego Paktu Ribben-
trop – Mołotow, a w szczególno-
ści na mocy jego tajnego załącznika 

ZSRR zobowiązał się do wystąpienia 
zbrojnego przeciw Polsce w sytuacji, 
gdyby III Rzesza znalazła się w stanie 
wojny z Polską. Armia Czerwona zła-
mała tym samym postanowienia pol-
sko-sowieckiego układu o nieagresji. 
Jej działania doprowadziły do maso-
wych prześladowań narodowościo-
wych, aresztowań, osadzeń w obo-
zach koncentracyjnych, egzekucji, 
morderstw i powszechnych deporta-
cji na ziemiach wschodnich II Rze-
czypospolitej przyłączonych do 
ZSRR. 
W 68 rocznicę agresji ZSRR  na Pol-
skę 17 września po raz 12 w Kozieli-
cach uczczono pamięć poległych         

i pomordowanych przez Armię Czerwo-
ną. W uroczystym apelu udział wzięli 
przedstawiciele władz samorządowych: 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński, 
Wójt Bielic Zdzisław Twardowski, 
Wójt Warnic Ireneusz Szymański oraz 

gospodarz uroczystości Wójt Kozielic 
Edward Kiciński. W trakcie uroczysto-
ści z rąk mjr. Adama Gwiazdowskiego 
nominację do stopnia porucznika rez. 
otrzymał podporucznik rez. Władysław 
Sadłoń. 
Po uroczystym apelu zebrani spotkali 

się w kościele parafialnym by 
uczestniczyć we Mszy Św. kon-
celebrowanej przez Ks. Probosz-
cza Tomasza Koszyka. Uroczy-
stość podsumowano w świetlicy 
ZS w Kozielicach, gdzie ucznio-
wie z tej szkoły przedstawili  
program artystyczny. 

P.L. 

SPOTKANIE WŁADZ SAMORZ ĄDOWYCH ZE ŚRODOWISKIEM KOMBATANCKIM 

68 ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ 
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Podczas tegorocznych Dożynek Gmin-
nych zorganizowanych 23 października 
Rosiny miały zaszczyt przyjąć wielu 
znamienitych gości. W uroczystościach 
tych udział wzięli: Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Nor-
bert Obrycki, Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Burmistrz Miasta Woldegk 
dr Ernst Jurgen Lode, Przewodniczący 
Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, 

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Marszałkow-
skiegoWojciech Kuźmiński, Przewod-
niczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Jan 
Olech, Przewodniczący Rady Gminy    
w Przelewicach Zdzisław Pijewski, 
posłowie: Sławomir Nitras, Arkadiusz 
Litwi ński, Krzysztof Zaremba, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Pyrzyce Kazi-
mierz Lipiński, Wójt Gminy Warnice 
Ireneusz Szymański, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Lipiany Krzysztof Bo-
guszewski, Wójt Gminy Bielice 
Zdzisław Twardowski, Radni Gmi-
ny Przelewice, Radni Powiatu Py-
rzyckiego, Wójt Gminy Przelewice 
Marek Kibała, rolnicy i mieszkańcy. 
Uroczystość rozpoczęła się korowo-
dem dożynkowym i prezentacją 
wieńców z następujących sołectw: 
Lucin, Kosin, Żuków, Jesionowo, 
Płońsko, Rosiny, Lubiatowo, Kluki, 
Kłodzino oraz Spółdzielcza Agrofir-
ma Witkowo. Korowód poprowadzi-

ła kapela ,,JUTRZENKA" z Przelewic 
pod kierownictwem Pana Mariana So-
pińskiego. Tuż przed rozpoczęciem 
mszy świętej, tradycyjnym zwyczajem 
Starościna Dożynek - Teresa Hess         
i Starosta - Aleksander Ulhurski wrę-
czyli Proboszczowi Tadeuszowi Drew-
kowi chleb wypieczony z tegorocznych 
zbiorów i poprosili o odprawienie Mszy 
Świętej Dziękczynnej za rolników. Po 
Mszy Starościna i Starosta Dożynek 
przekazali chleb wypieczony z tego-
rocznej mąki jako symbol ciężkiej pra-
cy rolnika Wójtowi Gminy Przelewice 
Markowi Kibale. Następnie Wójt powi-
tał wszystkich przybyłych gości i zapro-
sił do wspólnego dzielenia się chlebem. 
Podczas trwania uroczystości nastąpiło 
wręczenie Honorowych Odznak Gryfa 
Zachodniopomorskiego. Srebrne Hono-
rowe Odznaki Gryfa Zachodniopomor-
skiego otrzymali Zdzisław Pijewski 
oraz Marian Świderski. Aktu wręczenia 
dokonał Marszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego Norbert Obrycki 
w towarzystwie Przewodniczącego 
Platformy Obywatelskiej Donalda Tu-
ska. Krótkie przemówienia do wszyst-
kich uczestników wygłosił Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego 
Norbert Obrycki, Przewodniczący Plat-
formy Obywatelskiej Donald Tusk oraz 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko. 
Podczas uroczystości zostały ogłoszone 

wyniki konkursu na „Czystą            
i piękną posesję wiejską'' w trzech 
kategoriach. W kategorii na najbar-
dziej czystą i piękną posesję z zabu-
dową budynkami mieszkalnymi 1 i 2 
rodzinnymi:  I miejsce - Teresa i Ma-
rian Momot z Żukowa, II miejsce - Da-
nuta Majchrzak z Kłodzina, III miejsce 
- Marianna Paszewska z Lubiatowa.    
W kategorii na najbardziej czystą       
i piękną zagrodę: I miejsce - Ryszard 
Wieliczko z Bylic, II miejsce - Danuta  
i Ryszard Kaczmarek z Żukowa, III 
miejsce - Elżbieta Paplicka z Jesiono-
wa. W kategorii na najbardziej czystą 
i piękną posesję z zabudową budyn-
kami mieszkalnymi wielorodzinnymi: 
I miejsce - Maria i Jan Łodygowscy      
z Kłodzina, II miejsce - Teresa Szulc     
z Laskowa. Komisja Konkursowa przy-
znała również wyróżnienie dla Pana 
Andrzeja Borkowskiego za zagospoda-
rowanie terenu wokół sklepu. Nagrody 
dla zwcięzców wręczył Prezes Zachod-
niopomorskiej Izby Rolniczej Edward 
Sadłowski. W części artystycznej swój 
program zaprezentowali uczniowie       
z Publicznej Szkoły Podstawowej         
w Kłodzinie, zespół „Jutrzenka” z Prze-
lewic oraz zespół folklorystyczny           
z Mostkowa. Ponadto uczestnicy tego-
rocznego Święta Plonów mogli skorzy-
stać z porad Terenowego Zespołu Do-
radców z Pyrzyc, zapoznać się z oferta-

mi przygotowanymi przez firmy 
nawozowe oraz paszowe. Naj-
młodsi uczestnicy dożynek cie-
szyli się bogatą ofertą przygoto-
waną przez wystawców zaba-
wek i loterią fantową. Wszyscy 
mogli posilić się pyszną gro-
chówką i bigosem. Dożynki 
zakończyły się zabawą taneczną 
przy zespole „RETRO”. Składa-
my hołd za pracę rolników. Do 
zobaczenia za rok. 

B.O. 

WYDARZENIA 

GMINNE DOŻYNKI ROSINY 2007 

Apel do Organizacji  
Pożytku Publicznego 

 
Szanowni Państwo przypominamy, iż zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami urzędy skarbowe zostały zobo-
wiązane do przekazywania na wniosek podatnika 
kwoty 1% podatku wynikającego z zeznania podatko-
wego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). 
W związku z tym do dnia 20 listopada 2007 roku or-
ganizacje pozarządowe powinny dostarczyć do swoich 

urzędów skarbowych następujące informacje: 
• numer jednego rachunku bankowego na który 
mają wpłynąć zdeklarowane przez podatnika daro-
wizny – potwierdzony przez bank prowadzący ra-
chunek, 
• pełną nazwę organizacji, 
• NIP, 
• adres siedziby, 
• nr KRS 

Informacja ta powinna zostać opatrzona podpisem oso-
by uprawnionej do reprezentowania OPP. 



REMONT CHODNIKA 
WZDŁU Ż ULICY  
POZNAŃSKIEJ 

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach 
w imieniu Powiatu Pyrzyckiego w dniu 
11 października podpisał umowę z wyko-
nawcą wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego - Przedsiębiorstwem 
Budowlanym ISOBAU Polska Jarosław 
Stacherzak ze Szczecina, na remont czę-
ści chodnika w ciągu ulicy Poznańskiej  
w Pyrzycach. Remontem objęty został 
prawostronny chodnik na odcinku od 
wyjazdu ze stacji paliw PKN ORLEN do 

skrzyżowania z ulicą Owocową o po-
wierzchni 700 metrów kwadratowych. 
Dotychczasowa nawierzchnia z płytek 
betonowych zastępowana jest kostką be-
tonową polbruk. 

Z.D.P. 

NASZ POWIAT 
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CHODNIK  
W LINIACH 

 
W dniu 26 września 2007 r. komisja zło-
żona z przedstawicieli Zarządu Dróg Po-
wiatowych, Urzędu Gminy w Bielicach   
w obecności przedstawiciela wykonawcy 
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, 
dokonała odbioru końcowego chodnika 
wybudowanego wzdłuż drogi powiatowej 
nr 1351Z Gardno – Pyrzyce w miejsco-
wości Linie. Inwestycję zrealizowano we 
współpracy jednostek samorządu teryto-
rialnego Powiatu Pyrzyckiego i Gminy 
Bielice na mocy zawartego w czerwcu 
2007 r. porozumienia. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 67 912,90 zł, z czego 

kwotę 40 000,00 zł sfinansuje Powiat, 
pozostałą wartość Gmina. Efektem 
współdziałania Powiatu i Gminy jest no-
wo wybudowany chodnik z kostki beto-
nowej tupu polbruk o długości 294 mb     
i powierzchni 468 m2. 

Z.D.P. 

WIZYTA BISKUPA  
W NASZEJ SZKOLE 

 
4 września 2007 roku gościli śmy    
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Żukowie znamienitego gościa – 
Jego Ekscelencję Księdza Biskupa 
Jana Gałeckiego. Dostojnemu go-
ściowi towarzyszyli w wizycie: 
ksiądz dziekan Leszek Konieczny     
i gospodarz naszej parafii – ksiądz 
Mirosław Gębicki. Uroczystość 
zaszczycił swoją obecnością Wójt 
Gminy Przelewice – Marek Kibała. 
Dyrektor Marlena Żelaskowska 
podkreśliła, iż jest to pierwsza wi-
zyta biskupa w 60–letniej historii 
naszej szkoły. Pokrótce opowiedzia-
ła o życiu i działalności szkoły. 
Równie ciepło i gorąco Jego Eksce-
lencję przywitały dzieci w swoim 
programie artystycznym. Wśród 
wielu życzeń dla Księdza Biskupa 
znalazły się życzenia z okazji złote-
go jubileuszu 50-lecia kapłaństwa. 
Przemawiając do dzieci i do na-
uczycieli, Ksiądz Biskup zwrócił 
uwagę na najważniejsze wartości     
i prawdę zawartą w Dekalogu. To 
właśnie według tych drogowskazów 
powinniśmy kierować się w naszym 
życiu. Na spotkaniu nie zabrakło 
wspólnego śpiewu, wesołych sytu-
acji i okolicznościowych wierszy-
ków, którymi Ksiądz Biskup obda-
rzał niemal wszystkich. Na koniec 
wspólnego spotkania Jego Eksce-
lencja udzielił nam wszystkim Bo-
żego błogosławieństwa u progu 
nowego roku szkolnego. Po części 
oficjalnej Biskup wraz z towarzy-
szącymi gośćmi zwiedził naszą 
szkołę. Z wielką uwagą i życzliwo-
ścią wysłuchał informacji o obecnej 
sytuacji, warunkach w jakich się 
uczymy i pracujemy. Zwieńczeniem 
tej ważnej i serdecznej wizyty było 
spotkanie Biskupa i zaproszonych 
gości z gronem nauczycieli przy 
herbacie i domowym cieście. Przy-
jeżdżając do naszej szkoły, Biskup 
odwiedził wcześniej Szkołę Filialną 
w Przywodziu, gdzie również zgo-
towano Mu serdeczne przyjęcie       
i zaproszono na smaczne śniadanie, 
przy którym spotkał się z tamtej-
szym gronem pedagogicznym. Że-
gnając się Ksiądz Biskup zapewnił 
nas, że chętnie ponownie odwiedzi 
naszą szkołę. Szczęść Boże! Księże 
Biskupie, trzymamy Księdza Bisku-
pa za słowo. 

M.K. 

Przy Zespole Szkół w Warnicach oddano 
do użytku boisko ze sztuczną nawierzch-
nią. Uroczystego otwarcia 17 październi-
ka dokonali: Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Wójt Warnic Ireneusz Szy-
mański oraz Wiceprezes Ludowych Ze-
społów Sportowych Województwa Za-
chodniopomorskiego Stani-
sław Kopeć. Poświęcenia 
obiektu dokonał ksiądz An-
drzej Dernoga. Po uroczystym 
otwarciu odbyło się spotkanie 
w hali sportowej, w trakcie 
którego Starosta pogratulował 
gospodarzowi gminy tak pięk-
nego obiektu. Natomiast 
uczniom Zespołu Szkół prze-
kazał sprzęt sportowy w posta-
ci piłek do gry w koszykówkę, 
siatkówkę i piłkę nożną. 
Uczniowie przygotowali wy-

stępy artystyczne, w trakcie których za-
prezentowali swoje umiejętności wokal-
ne, taneczne i gimnastyczne. Życzymy 
wszystkim mieszkańcom Powiatu Py-
rzyckiego, aby w każdej gminie były 
obiekty o podobnym standardzie 

P.L. 

OTWARCIE BOISKA PRZY ZESPOLE  
SZKÓŁ W WARNICACH 

WYDARZENIA 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl            5         naszpowiat@pyrzyce.pl 

Edukacja, to nie tylko nauka, to postrze-
ganie potrzeb innych i wychodzenie im 
naprzeciw, to kształtowanie postaw szla-
chetnych, kształcenie w kierunku rozwo-
ju najlepszych ludzkich wartości. Dzień 
Edukacji Narodowej jest świętem 
wszystkich pracowników oświaty, którzy 
przyczyniają się do zdobywania przez 
młode pokolenia doskonałej wiedzy         
i umiejętności. 
15 października w Starostwie Powiato-
wym w Pyrzycach odbyło się spotkanie  
z okazji Obchodów Dnia Edukacji Naro-
dowej. Zebranych przywitał Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu          
i Turystyki Starostwa Powiatowego       
w Pyrzycach Andrzej Jakieła. Życzenia 
wszystkim pracownikom oświaty z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej składali 
Starosta Pyrzycki oraz Przewodniczący 

Rady Powiatu. 
Nauczyciele, którzy przeszli na zasłużo-
ną emeryturę: z Zespołu Szkół Nr 2 Rol-
niczego Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego: Kazimierz Błaszczyk, Elżbieta 
Gołąb, Stanisław Iwasiuk, Jan Koło-
szycz, Grażyna Krawczyk, Wiesław 
Kruszewski, Janusz Urbański, Danuta 
Wyzińska-Matoszko zostali uhonorowa-
ni przez Starostę Pyrzyckiego oraz Prze-
wodniczącego Rady Powiatu statuetkami 
z podziękowaniem za wieloletnią eduka-
cję młodych pokoleń Pyrzyczan. 
Nagrody Starosty Pyrzyckiego otrzymali 
wszyscy dyrektorzy powiatowych placó-
wek oświatowych oraz nauczyciele, któ-
rzy w minionym roku odznaczyli się 
szczególną aktywnością zawodową: 
Wiesława Sosnowska – z-ca dyrektora 
ZS Nr 1, 

Waldemar Pender – ZS NR 1, 
Dariusz Jagiełło – ZS NR 1, 
Marian Osękowski – z-ca dyrektora  
ZS NR 2, 
Anna Bogusz – ZS NR 2, 
Edward Skrzyczewski – ZS NR 2, 
Ryszard Lizak – SOSW, 
Arkadiusz Odachowski – SOSW, 
Kinga Piskrzyńska-Lizak – SOSW. 
Spotkanie zakończyła wymiana wspo-
mnień oraz prezentacja osiągnięć że-
gnanych i nagradzanych nauczycieli. 

A.B. 

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ DZIEŃ EDUKACJI  
NARODOWEJ  
W OKUNICY 

 
Dnia 12 października w Szkole Pod-
stawowej w Okunicy odbyły się uro-
czyste obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej. W uroczystościach uczestni-
czyli: Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko i Burmistrz Pyrzyc Kazimierz 
Lipiński. Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej Starosta złożył pani dyrektor 
Wandzie Michalak oraz wszystkim 
nauczycielom, pedagogom a także 
pracownikom administracyjnym 
Szkoły Podstawowej w Okunicy naj-
serdeczniejsze życzenia. Uroczysto-
ściom towarzyszył przygotowany 
przez uczniów krótki program arty-
styczny, po którym nastąpiło uroczy-
ste pasowanie „pierwszaków” na 
uczniów. 

P.L. 

Na zaproszenie Starosty Pyrzyckiego   
w dniu 4 października w siedzibie Sta-
rostwa odbyło się spotkanie z członka-

mi Komisji Gospodarki Infrastruktury      
i Ochrony Środowiska Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, wło-
darzami Gmin oraz Zarządem Powiatu. 
Tematem przewodnim spotkania było 
zaprezentowanie dotychczas zrealizo-
wanych w ramach funduszy Unii Euro-
pejskiej projektów inwestycyjnych oraz 
przedstawienie planów na przyszłość. 
Gospodarzem spotkania był Starosta 
Pyrzycki, który zaprezentował dotych-

czasowe wykorzystanie środków unij-
nych w poszczególnych gminach Po-
wiatu oraz przedstawił najważniejsze 
do realizacji zadania w nowym okresie 
programowania. 
W drugiej części spotkania wszyscy 
uczestnicy mieli możliwość zapoznania 
się w terenie z omawianymi inwesty-
cjami. 
Podczas wizji lokalnej zaprezentowano: 

• nowo powstałe boisko wielo-
funkcyjne z nawierzchnią poliure-
tanową przy ZS nr 1 oraz 
• wykonane ze środków unij-
nych prace termomodernizacyjne 
na terenie Szpitala Powiatowego   
w Pyrzycach. 

Ponadto w ramach środków unijnych 
na potrzeby szpitala zakupiona została 
również aparatura i sprzęt specjalistycz-
ny. 
Burmistrz Pyrzyc omówił planowaną 
inwestycję kompleksu sportowo - re-
kreacyjno - wypoczynkowego, który 
będzie zlokalizowany w miejscu daw-
nego kąpieliska miejskiego. Natomiast 

Gmina Przelewice pokazała odbudowa-
na „stodołę” z przeznaczeniem na oran-
żerię w której planowana jest kolekcja 
roślin śródziemnomorskich. Ponadto 
zaproszeni goście mieli możliwość 
zwiedzenia odrestaurowanego pałacu    
z XIX w., którego inwestycja sfinanso-
wana została ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Inicjatywy Wspólnoto-
wej INTERREG III A oraz ze środków 
budżetu państwa. 

W.B.D. 

INWESTYCJE W POWIECIE 

WYDARZENIA 
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Zarząd Pyrzyckiego Koła Polskiego 
Związku Niewidomych zorganizował 
spotkanie z okazji Obchodów 
Dnia Białej Laski. Spotkanie to 
odbyło się 11 października         
w Restauracji „Faraon”. Podczas 
uroczystości Przewodniczący 
Zarządu Janusz Wrzask podzię-
kował Staroście Pyrzyckiemu 
Wiktorowi Tołoczko, Wicestaro-
ście Pyrzyckiemu Jarosławowi 
Stankiewiczowi oraz Sekretarzo-
wi Powiatu Mirosławowi Grycz-
ce za pomoc i wsparcie Pyrzyc-
kiego Koła w jego działalności 
na rzecz osób niewidomych        
i słabowidzących. Starosta prze-
kazał na ręce Przewodniczącego 

list gratulacyjny z najlepszymi życze-
niami, gratulując objęcia na kolejne 4 

lata funkcji Przewodniczącego 
Zarządu. W kolejnej części uro-
czystości Starosta wraz z Sekre-
tarzem Powiatu wręczyli upo-
minki okolicznościowe dzieciom 
oraz osobom dorosłym zrzeszo-
nym w Kole. Spotkanie swymi 
występami uświetnił zespół śpie-
waczy „Seniorita” z Pyrzyc oraz 
dzieci z Ośrodka Edukacyjno-
R e h a b i l i t a c y j n o -
Wychowawczego z Nowielina. 

W.B.D. 

DZIEŃ BIAŁEJ LASKI 

Na przełomie kwietnia i maja 2007 
roku Starostwo złożyło w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Za-
chodniopomorskiego wniosek w trybie 
konkursowym o wsparcie finansowe 
kosztów remontu, polegającego na wy-
mianie okien w sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół nr 2 RCKU w Pyrzycach. 
Uchwałą Sejmiku Województwa otrzy-
maliśmy na powyższy cel pomoc finan-
sową w wysokości 18.100 zł. Po zapo-
znaniu się z ofertami kilku firm na wy-
konawcę prac wybrano Zakład Usługo-
wo Produkcyjno Handlowy „Framex I” 
z Morzyczyna, który sam nietypowe 
okna wyprodukował. 
Do wymiany było między innymi          
8 okien o wymiarach 270 cm x 540 cm 

każde. „Stare” okna wykonane z kątow-
ników stalowych i szyb były w dużym 
stopniu zużyte, a przede wszystkim 
nieszczelne. Po demontażu i wstawie-
niu nowych okien z PCV z wypełnie-
niem (szyby) z poliwęglanu, sala jest 
szczelna, cieplejsza, a jej estetyka ule-
gła znacznej poprawie. Nowe okna to 
również nadzieja na mniejsze nakłady 
na ogrzewanie sali, z której ciepło nie 
będzie już „uciekało” centymetrowymi 
szczelinami. 
Całkowity koszt tego remontu zamknie 
się kwotą ponad 45 tysięcy złotych. 

 

A.J. 

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ 

Uchwałą Rady Ministrów RP został 
przyjęty do realizacji Rządowy pro-
gram wspierania organów prowadzą-
cych w zapewnieniu bezpiecznych wa-
runków nauki, wychowania i opieki     
w publicznych szkołach i placówkach 
pn. „Monitoring wizyjny w szkołach     
i placówkach”. W ramach tego progra-
mu  organy prowadzące szkoły mogą 
wprowadzić w podległych jednostkach, 
w celu poprawy bezpieczeństwa 

uczniów, monitoring wizyjny. Realiza-
cja zadania przeznaczona jest na lata 
2007-2009. W tym czasie w szkołach, 
bursach, internatach i innych jednost-
kach oświatowych zostanie zainstalo-
wanych 5 837 zestawów monitoringo-
wych standardowych tj. 2 kamerowych, 
4 325 zestawów rozszerzonych tj.         
8 kamerowych oraz 441 zestawów po-
średnich. Powiat wystąpił z 4 wnioska-
mi o dofinansowanie monitoringu,        
w tym jeden z wniosków dotyczył roz-
szerzenia istniejącego monitoringu       
w Zespole Szkół Nr 2 RCKU. W bieżą-
cym roku otrzymaliśmy 15 000 zł dota-
cji do instalacji monitoringu w Zespole 
Szkół Nr 1. W tej szkole będzie funk-
cjonowała 1 kamera zewnętrzna przed 
wejściem do szkoły oraz 7 kamer we-
wnątrz obiektu szkoły. Po zapoznaniu 
się z pięcioma ofertami firm, które 

zgłosiły chęć wykonania instalacji, zo-
stała wybrana firma ZCE Anmit ze 
Szczecina. Atutem tej firmy jest do-
świadczenie w wykonywaniu podob-
nych instalacji w jednostkach oświato-
wych. Zaproponowane rozwiązania 
takie jak zapis cyfrowy obrazów, reje-
stracja i przechowywanie z wykorzysta-
niem komputerów oraz możliwość 
przesyłania obrazów przez internet 
spełniają założone w programie para-
metry techniczne monitoringu. 
Przyjęty do realizacji system umożliwia 
również rozbudowę pod potrzeby szko-
ły o dalsze 5-8 kamer. 
Przewidywany termin uruchomienia 
monitoringu to 7 grudnia br. Zakłada-
my, że w 2008 r. a najpóźniej w 2009 r. 
monitoringiem zostaną objęte wszyst-
kie powiatowe jednostki oświatowe. 

A.J. 

MONITORING W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 

WYDARZENIA 
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W pierwszy czwartek  października       
w Restauracji „Faraon” w Pyrzycach 
członkowie Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy w Pyrzycach uroczyście ob-
chodzili swoje święto - „Dzień Seniora” 
oraz XV-lecie reaktywowania PZERI   
w Pyrzycach. W uroczystości udział 
wzięła przewodnicząca Zarządu Okrę-
gowego PZERI w Szczecinie Danuta 
Frontczak, przedstawiciele władz po-
wiatu oraz gmin, a także licznie przyby-
li na tę uroczystość członkowie Związ-
ku. Podczas uroczystości przyznano 
honorowe złote odznaki za zasługi na 
rzecz Związku, które przyznał Zarząd 
Główny PZERI w Warszawie. Honoro-
we odznaki za całokształt współpracy     
i wspieranie działalności związkowej 
otrzymali: Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Sekretarz Powiatu Mirosław 
Gryczka oraz Burmistrz Pyrzyc Kazi-
mierz Lipiński. Za wybitne zaangażo-
wanie w życie związkowe i wieloletnią 
pracę w Zarządzie Oddziału zostali wy-
różnieni: Stanisława Lipiec wiceprze-
wodnicząca Zarządu Oddziału oraz 
Józef Zalewski Skarbnik Zarządu Od-
działu. Złote honorowe odznaki otrzy-
mali również związkowcy, za długolet-

nią przynależność do związku i aktyw-
ną działalność: Maria Durkin, Anna 
Szustak, Regina Marciniak, Janina 
Zienkiewicz, Irena Słoninka, Piotr Żuk, 

Ryszard Kurkowski, Gerard Młodojew-
ski. Złotą Odznakę na wniosek wszyst-
kich członków Związku otrzymał rów-
nież Przewodniczący Zenon Matoszko - 
za wieloletnią pełną zaangażowania 
pracę społeczną na rzecz oddziału.      
W okolicznościowych wystąpieniach 
zaproszeni goście kierowali pod adre-
sem wszystkich członków Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Pyrzycach mnóstwo ciepłych 
słów, dominowały życzenia zdrowia 
oraz pogody ducha na codzień. Uroczy-
stość uświetnił występ artystyczny Ze-

społu Śpiewaczego „Seniorita”, 
prężnie działającego na terenie 
Powiatu Pyrzyckiego. 

Podobnie jak w Pyrzycach również       
w Warnicach w dniu 11 października 
obchodzono Dzień Seniora na uroczy-
stym spotkaniu zorganizowanym przez 
Polski Związek Emerytów, Rencistów     
i Inwalidów Koło Warnice. W spotka-
niu uczestniczyli: Wicestarosta Pyrzyc-
ki Jarosław Stankiewicz, Wójt Warnic 
Ireneusz Szymański, Zenon Matoszko 
Przewodniczący Zarządu Oddziału Re-
jonowego PZERI w Pyrzycach. Trady-
cją jest, że w czasie obchodów Dnia 
Seniora wieloletni członkowie, którzy 
ukończyli 80 lat życia, otrzymują od 
Starosty drobne upominki. W tym roku 
zostały uhonorowane: Anna Kasiak, 
Władysława Kubacka i Halina Iwasiuk. 
Okolicznościowe upominki wręczył 
Wicestarosta, składając Jubilatom oraz 
wszystkim członkom Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło w Warnicach najserdeczniejsze 
życzenia, pogody ducha i pomyślności 
w życiu osobistym. 

W.B.D. ,P.L. 

DZIEŃ SENIORA 

W piątek 26 pażdziernika w Urzędzie 
Miejskim w Pyrzycach odbyło się Wal-
ne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Zarządu Rejonowego PZERI w Pyrzy-
cach. 
Na tę okoliczność przybyli członkowie 
związku, a także zaproszeni goście: 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński. 
Zebranie rozpoczął przewodniczący 
Zenon Matoszko, przedstawiając spra-
wozdanie z działalności Zarządu w Py-
rzycach za okres 2003-2007. „Na dzi-
siejszym walnym zebraniu sprawoz-
dawczo-wyborczym rozliczymy się 
jako Zarząd, ze swej pięcioletniej dzia-
łalności i poddamy się ocenie człon-
ków. Dzisiejsze walne zgromadzenie 
powoła nowy skład Zarządu Oddziału 
na następne pięć lat. Wybierzmy takich 
przedstawicieli związku, którzy będą 
godnie nas reprezentować na zewnątrz, 
utrzymywać partnerskie stosunki z wła-
dzami samorządnymi i będą ciągle dbać 
o poprawę bytu, zdrowia i zagospodaro-
wania wolnego czasu emerytów, renci-
stów i inwalidów”- powiedział Zenon 
Matoszko. 
Podczas wystąpienia przewodniczący 
poinformował zebranych członków oraz 
gości, iż podczas społecznej pracy       

w latach 2003-2007 prezydium Zarządu 
odbyło 52 posiedzenia, na których pod-
jęto 40 uchwał, a dotyczyły one m.in. 
problematyki zarządzania oddziałem, 
wykorzystywania funduszy związko-
wych, ocenę współpracy z organami 
samorządowymi, a także wnioskowanie 
o przyznanie odznaczeń i wyróżnień. 
Przedstawił również stany liczbowe 
członków w poszczególnych gminach    
i mieście Pyrzyce (miasto Pyrzyce liczy 
437 członków, gm. Pyrzyce - 71, gm. 
Warnice - 92, gm. Przelewice - 45, gm. 
Kozielice -35 oraz gm. Bielice - 40).  
W kolejnej części zebrania odbyły się 
jawne wybory członków zarządu.         
W głosowaniu udział wzięło 55 delega-
tów, oddając tym samym 55 ważnych 
głosów. Skład zarządu po wyborach 
przedstawia się następująco: przewod-
nicząca Zdzisława Dzioba, v-ce prze-
wodniczącae Stanisława Lipiec oraz 
Krystyna Kaczorowska, sekretarz Maria 
Kozłowska, skarbnik Helena Szewczyk, 
członkowie: Henryk Schulz, Józef Sa-
dłoń, Danuta Domszy, Maria Mrocz-
kowska, Antonina Drabczyk oraz Elż-
bieta Dubicka. 
Zenon Matoszko przewodniczył oddzia-
łem związku przez 15 lat, był promoto-
rem życia związkowego, wyczulonym 

na potrzeby członków oraz osób po-
krzywdzonych przez los, którym zaw-
sze był gotów nieść pomoc. Podzięko-
wał za społeczną pracę wszystkim 
członkom, zarządowi oraz sponsorom. 
Jak sam powiedział „musi odpocząć, 
poczuć smak zasłużonej emerytury”, 
dodając jednocześnie, że „nie starzeje 
się ten, kto nie ma na to czasu”. 
Członkowie związku oraz zaproszeni 
goście brawami podziękowali byłemu 
przewodniczącemu za zaangażowanie. 
Nie zabrakło tradycyjnego „sto lat”, 
które panu Matoszko wyśpiewali od 
serca wszyscy zebrani. Zenon Matoszko 
nie krył wzruszenia - to miła chwila dla 
każdego, gdy tak wielu mówi 
„dziękuję”. 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz 
członkowie związku zaproponowali 
jednomyślnie, aby pana Zenona wyróż-
nić w szczególny sposób - wnioskując   
o nadanie tytułu Honorowego Przewod-
niczącego. 
Gratulujemy panu Zenonowi dotych-
czasowych osiągnięć, a nowo wybrane-
mu Zarządowi PZERI życzymy wy-
trwałości, zaangażowania oraz zrozu-
mienia społeczeństwa na potrzeby 
„ludzi trzeciego wieku”. 

W.B.D. 

WYBORY, WYBORY …. ZMIANY W ZARZ ĄDZIE PZERI 

WYDARZENIA 
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9 października 2007 r. Elżbieta Ga-
bruch - Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Pyrzycach uczestniczyła w Pa-
sewalku w spotkaniu zorganizowanym 
przez tamtejsze Publiczne Służby Za-
trudnienia. W spotkaniu tym uczestni-
czyli również dyrektorzy oraz kadra 
EURES innych urzędów naszego woje-
wództwa (WUP Szczecin, PUP Szcze-
cin, PUP Stargard Szczeciński, PUP 
Gryfice, PUP Police). Stronę niemiecką 
w spotkaniu reprezentowali: Sönke Fock 
– kierownik urzędu pracy w Neubran-
denburg, Steffen Witt – doradca EURES 
urzędu pracy w Neubrandenburg, Chri-
stian Justa – kierownik urzędu pracy     
w Pasewalk, Djane Jenricke – pośrednik 
EURES-T (EURES TRANSGRANICZ-
NY), Regina Gebhardt-Hille – doradca 

EURES urzędu pracy w Eberswalde. 
Głównym celem spotkania niemiecko-
polskiego było przybliżenie struktury 
organizacyjnej, sposobów przyznawania 
świadczeń w niemieckich urzędach pra-
cy. Podjęto również dyskusję na temat 
zawodów deficytowych, kursów oraz ich 
finansowania w Niemczech. Pan Justa 
doskonale zobrazował strukturę urzędu 
pracy, a pośrednik EUREK-T omówił 
aktualną sytuację na lokalnym rynku 
pracy. Wymiana informacji i doświad-
czeń z obydwu stron zdecydowanie 
przyczynią się do dalszej współpracy 
pomiędzy służbami zatrudnienia. Na-
stępne spotkanie zaplanowane jest po 
stronie polskiej w Wojewódzkim Urzę-
dzie Pracy w Szczecinie. 

P.U.P. 

PARTNERSTWO TWORZONE W REGIONACH 
PRZYGRANICZNYCH 

 SZKOLENIE 
DLA 45-LATKÓW  

 

W związku ze zbliżającą się rundą 
aplikacyjną w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki plano-
wane jest podjęcie działań w celu 
uzyskania wsparcia finansowanego 
na zorganizowanie kursów i szkoleń 
dla osób pracujących (powyżej 45 
roku życia oraz posiadających, co 
najwyżej wykształcenie średnie), 
wykonujących pracę na podstawie 
umowy o pracę lub na podstawie 
umów cywilno-prawnych, a także 
prowadzących działalność gospodar-
czą. Ze wsparcia mogą skorzystać 
osoby, które z własnej inicjatywy są 
zainteresowane nabyciem nowych, 
uzupełnianiem lub podwyższaniem 
kwalifikacji i umiejętności. Osoby 
zainteresowane różnymi formami 
podnoszenia kwalifikacji zapraszamy 
do składania zgłoszeń w Powiato-
wym Centrum Wsparcia Przedsię-
biorczości w Starostwie Powiatowym 
w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4. Zgło-
szenia można składać osobiście        
w pok. nr 208, telefonicznie pod nu-
merem 091 570 16 80, wew. 172 lub 
e-mailem na adres pcwp@pyrzyce.pl. 
Dostarczone zgłoszenia posłużą do 
zdiagnozowania potrzeb w dziedzinie 
podnoszenia kwalifikacji osób pracu-
jących na terenie Powiatu Pyrzyckie-
go. Przewidywany termin rozpoczę-
cia szkoleń to styczeń 2008 r., nato-
miast szacowany czas realizacji pro-
jektu – 6 miesięcy. 

M.L. 

Zapraszamy przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do korzystania z bezpłatnych 
dyżurów eksperckich w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych 
o charakterze zbieżnym z celami Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Pojezierza Myśliborskiego na lata 2006-2013 (ZSROW), które odbędą się 
w  gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Lider Pojezie-
rza",   zgodnie z przedstawionym grafikiem dyżurów. 
Dla Gminy Przelewice grafik dyżurów, które odbędą się w siedzibie tutejszego Urzędu 
Gminy jest następujący: 
 

• w dniu 26.11.2007 r. w godzinach od 8:00 do 12:00, 
• w dniu 07.01.2008 r. w godzinach od 8:00 do 12:00, 

 
W trakcie dyżurów będą Państwo mogli uzyskać informacje w zakresie przygotowania 
wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu inwestycyjnego, począwszy od 
oceny szans realizacji inwestycji, poprzez informacje dotyczące przygotowania pełnej 
dokumentacji technicznej, a skończywszy na doradztwie w zakresie przygotowania 
studium wykonalności lub biznes planu inwestycji. 

A.G. 

Kolejny już raz Poradnia Psychologicz-
no Pedagogiczna w Pyrzycach rozpoczę-
ła zajęcia z rodzicami w ramach „Szkoły 
dla Rodziców”. Od 27 września grupa 
rodziców szkolona jest w ramach pro-
gramu „Zero Tolerancji” w porozumie-
niu z Centrum Metodycznym Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej w War-
szawie. W warsztatach uczestniczy      
11 rodziców. Tematyka spotkań to: po-
znanie się, kontakt i integracja, granice, 
jak pomóc dzieciom, aby radziły sobie     
z własnymi uczuciami, uczucia, zachęca-
nie dziecka do współpracy, zamiast sto-

sowania kar, pomocna pochwała i zachę-
ta, pochwały i szacunek do samego sie-
bie, zachęcanie do samodzielności, wpi-
sywanie dziecka w role i uwalnianie od 
grania ról. Wychodząc naprzeciw zapo-
trzebowaniu rodziców na tę formę do-
skonalenia swoich umiejętności komuni-
kacyjnych, przyjmujemy już zapisy na 
kolejną edycję Szkoły.  
Zapisy przyjmujemy w sekretariacie 
Poradni, tel. 091 570 07 44. 

T.M. 

BEZPŁATNE DY ŻURY EKSPERCKIE 

SZKOŁA DLA RODZICÓW RÓWNIE Ż  
W PRZELEWICACH 

PIKNIK JESIENNY 
 

Na „Pikniku Jesiennym” zorganizo-
wanym 29 września w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Żukowie spo-
tkali się reprezentanci szkół Gminy 
Przelewice. Deszczowa pogoda nie 
zepsuła humorów uczestnikom pikni-
ku. Organizatorzy zadbali o dobrą 
atmosferę, proponując zawody spor-
towe i konkursy artystyczne. Dzieci 
nie rywalizowały ze sobą, ale po pro-
stu się bawiły. Był słodki poczęstu-
nek i pieczone kiełbaski. Na zakoń-
czenie wszystkie grupy zostały obda-
rowane pamiątkowymi dyplomami    
i upominkami dla szkół. Współorga-
nizatorem imprezy było Przelewickie 
S t owar z ysz en i e  E du ka cyjn e 
„Wyrównajmy Szanse”.  

M.K. 

INFORMACJE 
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób   
z Upośledzeniem Umysłowym Koło      
w Pyrzycach jest organizacją zrzeszającą 
głównie rodziców osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Jesteśmy organiza-
cją pozarządową, samopomocową, apo-
lityczną, działającą nie dla zysku, lecz 
dla pożytku publicznego. Naszą misją 
jest: dbanie o godność ludzką, miejsce   
w rodzinie i wśród innych ludzi oraz 
szczęście osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie a także wspieranie rodzin, aby 
były one w stanie sprostać sytuacjom, 
które pociąga za sobą fakt urodzenia 
dziecka z upośledzeniem umysłowym, 
wspólne życie oraz przekształcanie wła-
snego bólu w gotowość niesienia pomo-
cy innym. Naszym celem jest działanie 
na rzecz wyrównywania szans osób         
z niepełnosprawnością intelektualną, 
tworzenia warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka; prowadze-
nia ich ku aktywnemu uczestniczeniu     
w życiu społecznym. 
W bieżącym roku organizacja obchodzi 
10-lecie swojej działalności. Stowarzy-
szenie prowadzi dwie placówki, ich sie-
dziba mieści się w Nowielinie oraz       
w Pyrzycach. Pierwsza to Ośrodek Re-
habilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw- 
czy, gdzie 45 uczestników z umiarkowa-
nym i znacznym stopniem niepełno-
sprawności oraz z kalectwem sprzężo-
nym realizuje obowiązek szkolny. Druga 
to Warsztat Terapii Zajęciowej, który 
zajmuje się rehabilitacją społeczną          
i zawodową. Do Warsztatu uczęszcza 35 
uczestników. Zasięg działalności placó-
wek obejmuje prawie cały powiat, 
oprócz Gminy Kozielice. Najważniej-
szymi zadaniami ośrodka są: tworzenie 
warunków zapewniających dziecku po-
czucie bezpieczeństwa i akceptacji, roz-
wijanie u dzieci potrzeb komunikowa-

nia, porozumiewania się z drugą osobą     
i rówieśnikami, wdrażanie ich do samo-
dzielnego wykonywania czynności zwią-
zanych z samoobsługą, kształtowanie 
umiejętności radzenia sobie w różnych 
sytuacjach społecznych, budzenie po-
czucia odpowiedzialności, uczenie obo-
wiązkowości, wspieranie rozwoju 
sprawności psychofizycznej, tworzenia 
warunków do zdobywania umiejętności 
technicznych i wykorzystywania ich        
w różnych sytuacjach życiowych. 
Warsztat Terapii Zajęciowej ma na celu 
stworzyć osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie możliwość rehabilitacji 
społecznej i zawodowej w zakresie po-
zyskania umiejętności niezbędnych do 
podjęcia zatrudnienia. Celem rehabilita-
cji społecznej jest włączenie osoby nie-
pełnosprawnej we wszystkie przejawy 
życia społecznego, by mogła być i czuć 
się użytecznym, w pełni wartościowym 
członkiem społeczności. Celem rehabili-
tacji zawodowej jest ułatwienie osobie 
niepełnosprawnej uzyskania i utrzyma-
nia odpowiedniego zatrudnienia i awan-
su zawodowego przez umożliwienie jej 
korzystania z poradnictwa zawodowego, 
szkolenia i pośrednictwa pracy. Szkole-
nie zawodowe w warsztacie realizowane 
jest w pracowniach terapii zajęciowej 
poprzez wykształcenie u uczestników 
umiejętności i postaw niezbędnych do 
podjęcia i wykonywania pracy. Dzięki 
zajęciom w pracowniach uczestnicy 
przyswajają sobie zasady punktualności, 
obowiązkowości, systematyczności, 
dyscypliny pracy. Dzięki temu, że wy-
twarzają różne produkty w pracowniach, 
uczą się określonych umiejętności i na-
bierają doświadczeń związanych z pracą, 
uczą się współpracy, odzyskują lub na-
bywają wiarę w siebie. Koszt rocznego 
pobytu jednego uczestnika w Warsztacie 

w 2006 r. wynosił 13.414 zł            
i w całości pochodził ze środków 
PFRON. W roku 2007 finansowanie 
PFRON stanowiło tylko 95 % kosztów 
działalności. Pozostałe 5 % (kwotę 24-
24 710 zł) Stowarzyszenie otrzymało      
z budżetu powiatu, przekazane w formie 
dotacji.  
Nasze Stowarzyszenie jest inicjatorem 
imprez integracyjnych, które na trwale 
wpisują się w powiatowy krajobraz. 
Corocznie odbywa się jesienny Rajd 
Integracyjny „Nie izoluj mnie” - w tym 
roku po raz piąty. W rajdzie uczestniczą 
zawsze niepełnosprawni z województwa 
zachodniopomorskiego oraz dzieci          
i młodzież ze szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i średnich naszego powiatu. 
Wśród dzieci i młodzieży bardzo dużą 
popularnością cieszy się cyklicznie orga-
nizowany konkurs plastyczny pt. 
„Przyjazny osobie niepełnosprawnej”. 
Od sześciu lat organizujemy przeglądy 
twórczości osób niepełnosprawnych. 
Poszukując twórców w całym powiecie, 
docieramy do nich różnymi drogami. 
Dużą pomoc w naszych poszukiwaniach 
znajdujemy w pyrzyckim kole Związku 
Emerytów i Rencistów oraz Związku 
Niewidomych. Osoby i instytucje, któ-
rym problem niepełnosprawności nie 
jest obojętny oraz wszystkich, którzy 
nam pomagają i ułatwiają życie osobom 
niepełnosprawnym, honorujemy pamiąt-
kowymi dyplomami. Organizacja nasza 
posiada status organizacji pożytku pu-
blicznego. 1% podatku, który Państwo 
wpłacą do Urzędu Skarbowego, można 
wpłacić na konto naszego Koła: PKO 
BP 15 1020 4867 0000 1102 0005 6283. 

OREW 

W dniu 16 października 2007 r. w Staro-
stwie Powiatowym w Pyrzycach odbyło 
się spotkanie dotyczące omówienia za-
sad przygotowania i realizowania pro-
jektów na działania Ośrodków Pomocy 
Społecznej oraz Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie z wykorzystaniem 
środków Unii Europejskiej, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
otworzył spotkanie, w którym udział 
wzięli burmistrzowie, wójtowie, staro-
stowie z powiatu stargardzkiego, myśli-
borskiego i choszczeńskiego oraz  
przedstawiciele samorządów. Dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej 
Przewoda oraz Wicedyrektor WUP Se-

bastian Snop - wykładowcy spotkania 
omówili promocję integracji społecznej, 
która ma na celu poprawę dostępu do 
rynku pracy osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym oraz wsparcie dla 
instytucji działających w obszarze po-
mocy społecznej. Pierwszą część spo-
tkania poświęcono omówieniu projek-
tów, w ramach których Ośrodki Pomocy 
Społecznej oraz Powiatowe Centra Po-
mocy Rodzinie będą mogły realizować 
swoje zadania ustawowe, z zakresu inte-
gracji i pomocy społecznej. W drugiej 
części spotkania zostały przedstawione 
możliwości jakie niesie ze sobą Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 
2007-2013, który koncentruje swoje 

wsparcie m.in. na obszarach zatrudnie-
nia, edukacji, integracji społecznej. Dy-
rektor Andrzej Przewoda zaznaczył, że 
termin pierwszych konkursów w ramach 
PO KL planowany jest na listopad br. 
Działania, które mogą otrzymać wspar-
cie w tym terminie to: Działanie 6.1 
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz 
wspieranie aktywności zawodowej        
w regionie, Działanie 8.1 Rozwój pra-
cowników i przedsiębiorstw w regionie, 
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edu-
kacyjne na obszarach wiejskich. 

L.K.J. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 

ŚRODKI Z UE NA POMOC SPOŁECZN Ą, EDUKACJĘ,  
ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSI ĘBIORSTW 

INFORMACJE 
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19 września 2007 r. na Stadionie Miej-
skim im. Leszka Słoninki w Pyrzycach 
sport szkolny zainaugurował nowy rok 
szkolny. Jako pierwsi rozpoczęli gim-
nazjaliści,  którzy rywal izowal i              
w Szkolnej Lidze L.A., mającej wyło-
nić mistrza Powiatu Pyrzyckiego w 
kategorii dziewcząt i chłopców. Na-
uczyciele w-f musieli się sporo nagłów-
kować, aby zestawić optymalny skład 
swoich drużyn, liczących nie więcej niż 
15 osób. Jeden uczeń mógł startować 
tylko w 1 konkurencji plus sztafecie, 
natomiast szkoła nie mogła wystawić 
więcej jak 3 zawodników w 1 konku-
rencji. Jak widać jest to nie lada skom-
plikowane zadanie, stąd też wcześniej-
sze stwierdzenie o gimnastyce głowy. 
Bo proszę sobie wyobrazić, przed jakim 
dylematem postawiony był trener mają-
cy w swoich szeregach zawodnika, któ-
ry łączy w sobie chociażby talent 
skoczka wzwyż, w dal i sprintera,         
a wybór mógł być tylko jeden. Cieszy 
fakt, że na 7 szkół gimnazjalnych,        
w zawodach wzięło udział aż 5 
(zabrakło gimnazjum z Lipian i SO-
SW). Ogólnie wystartowało 132 
uczniów. Słowa uznania należą się pra-
cownikom OSiR, którzy mimo wcze-

śniejszych obfitych opadów deszczu 
zdołali doprowadzić obiekt do stanu 
używalności. Nie byłoby tego proble-
mu, gdyby bieżnia i rozbiegi zamiast 
nawierzchni żużlowej były pokryte 
tartanem, a to chyba niepowtarzalna 
okazja by wykorzystać środki unijne. 
Na razie jednak możemy o tym tylko 
pomarzyć, ale podobno marzenia się 
czasem spełniają. Na wysokości zada-
nia stanęli młodzieżowi sędziowie L.A., 
którzy w ubiegłym roku pomyślnie 
ukończyli niezbędne do tego kursy. 
Serdeczne podziękowania należą się 
dyrektorom: ZS nr 1 - Wandzie Kło-
dawskiej i ZS nr 2 RCKU - Waldema-
rowi Lemieszowi za zrozumienie           
i współpracę, bo to z tych szkół pocho-
dzą sędziowie. Ozdobą zawodów był 
konkurs skoku wzwyż i jego główny 
aktor Damian Tyczka (ZS Kozielice) 
podopieczny Janusza Kurowskiego.      
W trudnych warunkach  (bardzo mięk-
kie podłoże na rozbiegu) uzyskał bar-
dzo dobry wynik 181 cm i zdecydowa-
nie wygrał przed Mateuszem Kopciem 
(PG Pyrzyce), który skakał już 182 cm 
w sezonie halowym. Oto zwycięzcy 
konkurencji indywidualnych.  Dziew-
częta: Paulina Wodzisławska PG Py-

rzyce - pchnięcie kulą, 134 pkt, Aneta 
Walencik PG Pyrzyce - bieg na 600 m, 
121 pkt, Amelia Wojciechowska PG 
Pyrzyce - bieg na 600 m, 114 pkt. 
Chłopcy: Damian Tyczka ZS Kozielice 
- skok wzwyż, 145 pkt, Mateusz Wer-
stak G Warnice - pchniecie kulą, 101 
pkt, Mateusz Stankiewicz PG Pyrzyce - 
pchnięcie kulą, 100 pkt, Mateusz Kopeć 
PG Pyrzyce - skok wzwyż, 100 pkt. 
Klasyfikacja dru żynowa. Dziewczęta: 
1. PG Pyrzyce, op. Danuta Kuźnicka - 
1021 pkt, 2. PG Przelewice, op. Krzysz-
tof Kędziora - 874 pkt, 3. ZS Kozielice, 
op. Anna Klapenda - 842 pkt, 4. ZS 
Bielice, op. Leszek Domszy - 649 pkt, 
5. G Warnice, op. Dorota Lange - 535 
pkt. Chłopcy: 1. ZS Kozielice, op. Ja-
nusz Kurowski - 1061 pkt, 2. PG Pyrzy-
ce, op. Robert Toboła - 955 pkt, 3. PG 
Przelewice, op. Krzysztof Kędziora - 
784 pkt, 4. ZS Bielice, op. Leszek 
Domszy - 687 pkt, 5. G Warnice, op. 
Ewa Rowińska - 674 pkt. Dziewczęta 
PG w Pyrzycach i chłopcy ZS w Kozie-
licach wystąpią w finale wojewódzkim 
jako reprezentanci naszego powiatu. 

P.O 

SZKOLNY SEZON LEKKOATLETYCZNY ROZPOCZ ĘTY 

ZAWODY W ĘDKARSKIE O PUCHAR STAROSTY PYRZYCKIEGO 

Uczennica Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Py-

rzycach Paulina Piotrowska po zdoby-
ciu złotego medalu w pięcioboju lekko-
atletycznym na Mistrzostwach Polski 
PTSS „Sprawni razem” została powoła-
na do reprezentacji Polski na mistrzo-
stwa świata w Brazylii. 
Zawody te odbyły się w mieście Forta-
leza i trwały od 16 do 23 września br. 
Paulina 17 – latka z Ziemi Pyrzyckiej 
startowała z seniorkami z wielu państw 
świata. Po rozegraniu zawodów w kon-
kurencjach takich jak skok w dal, rzut 
oszczepem, bieg na 200 m., rzut dys-
kiem i bieg na 800 m., które składały 

się na pięciobój LA – Paulina Piotrow-
ska zajęła III miejsce  zdobywając brą-
zowy medal Mistrzostw Świata. 

Biorąc pod uwagę jej wiek oraz to, 
że aktualnie jest uczennicą I klasy 
ma szansę na dalszy rozwój umiejęt-
ności sportowych i zdobycia jeszcze 
wielu medali czego jej serdecznie 
życzymy. 
Opiekunem sportowym Pauliny Pio-
trowskiej w Ośrodku jest Pan Arka-
diusz Odachowski, któremu również 
serdecznie gratulujemy uzyskanego 
przez podopieczną sukcesu. 

A.J. 

W niedzielne przedpołudnie nad jezio-
rem Czarnym w Czarnowie odbyły się 
Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty 
Pyrzyckiego. Choć aura nie sprzyjała 
wędkowaniu, na starcie zawodów stanę-
ło blisko 20 zawodników. Silny wiatr     
i niska temperatura spowodowały, że 
połowy nie były zbyt obfite. Wśród 
złowionych ryb dominowały płocie, 
leszcze i ukleje. Najlepiej z wszystkich 
startujących wypadł Grzegorz Rogale-
wicz, który uzyskał wynik 4330 punk-
tów i został zwycięzcą zawodów. Dru-

gie miejsce zajął Robert Waliszew-
ski  a na najniższym stopniu podium 
stanął Krzysztof Sindrewicz. 
Zwycięzcy otrzymali z rąk Starosty 
Pyrzyckiego Wiktora Tołoczko sta-
tuetki oraz nagrody rzeczowe, które 
przewidziane były także dla 10 naj-
lepszych zawodników. Zawody za-
kończyły się wspólnym ogniskiem      
i turystycznym posiłkiem. 

P.L. 

BRĄZ NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA 

SPORT 
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TYCZKA CZY  
POPRZECZKA?  

To odwieczny problem dla tych, 
którzy mylą poprzeczkę do skoku 
wzwyż z tyczką do skoku o tycz-
ce. 
Jednak TYCZKA, DAMIAN 
TYCZKA radzi sobie z tym 
świetnie. 
W Stargardzie 22 września pod-
czas Klubowych Mistrzostw Wo-
jewództwa Młodzików Damian 
fruwał nad poprzeczką wysoko, 
jak nikt inny tego dnia i wygrał      
z dobrym wynikiem 183 cm,       
a trzecia próba na 187 cm tylko 
minimalnie była nieudana, co 
utwierdza trenera Janusza Ku-
rowskiego w przekonaniu, że to 
jedynie kwestia krótkiego czasu, 
gdy i z tą wysokością jego pod-
opieczny się upora. 
Damianowi próbował dorównać 
Mateusz Kopeć, który pokonał 
poprzeczkę zawieszoną na 170 
cm. Gdyby nie błędy techniczne 

byłoby dużo lepiej, ale te niedo-
skonałości Mateusz z pewnością 
poprawi na kolejnych treningach. 
Swoje "3 grosze" - a w zasadzie     
1 srebro i 2 brązy - dorzuciły 
podopieczne Dariusza Kufla. 
Aneta Walencik pobiegła 1000 
metrów w 3 min. 11,41 s, co dało 
jej srebrny medal, na tym samym 
dystansie Amelia Wojciechowska 
była trzecia z czasem 3 min. 
12,05 s. Natomiast Magdalena 
Kędziora zajęła 3 miejsce w bie-
gu na 600 m osiągając czas          
1 min. 45,41 s. Tym  samym za-
wodniczki potwierdziły przyna-
leżność do ścisłej czołówki woje-
wódzkiej. 
Dorobek 5 medali dobrze rokuje 
na przyszłość, oby tylko nie za-
brakło chęci naszym powiato-
wym kadrowiczom.  
Starosta Pyrzycki zapowiedział, 
że odwiedzi uczniów szkół po-
wiatu i nagrodzi najlepsze sztafe-
ty. 

P.O. 
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SPORT 

Przy pięknej, słonecznej pogodzie,             
3 października na doskonale przygoto-
wanej, trudnej trasie biegowej w Lipia-
nach odbył się finał powiatowy Sztafeto-
wych Biegów Przełajowych szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. 
Dzięki uprzejmości Lesa Gondora, który 
użyczył swoich prywatnych włości, bie-
gacze przełajowi mogli rozegrać zawody 
w malowniczym terenie usytuowanym 
nad jeziorem Wądół. Młodzi sportowcy 
mogli doświadczyć na własnej skórze 
trudów związanych z podbiegami pod 
stromą górkę, pokonywaniem wąskich     
i krętych leśnych ścieżek czy karkołom-
nych zbiegów. Ale biegi przełajowe cha-
rakteryzują się różnorodnością ukształto-
wania terenu, więc tak urozmaicona trasa 
była tu jak najbardziej na miejscu. 
Artur Lipski i Rajmund Sulżyc, nauczy-
ciele w - f w Zespole Szkól w Lipianach, 
którzy podjęli się organizacji Sztafeto-
wych Biegów Przełajowych wywiązali 
się z tego zadania na szóstkę, bo przyjąć 
blisko 350 uczniów i sprawnie nimi po-
kierować podczas sportowej rywalizacji 
to trudna sprawa.. 
Zaproszenie na tę imprezę przyjął Staro-
sta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Burmistrz 
Miasta i Gminy Lipiany Krzysztof Bogu-
szewski, Dyrektor Zespołu Szkół w Li-
pianach Ryszard Podgórski i wspomnia-
ny wcześniej Les Gondor. Zaproszeni 
goście byli honorowymi starterami po-
szczególnych biegów, a rozegrano ich     

w sumie 6. 
 
Szkoły podstawowe 
Dziewczęta: 
1. m SP nr 2 Pyrzyce op. Gabriela Czaja 
2. m ZS Kozielice op. Anna Klapenda 
3. m SP Żabów op. Cezary Siepka 
4. m ZS Lipiany op. Przemysław Mierz-
wa 
5. m ZS Bielice op. Leszek Domszy 
6. m SP Kłodzino op. Stanisław Warejko 
7. m SP Warnice op. Katarzyna Stępień 
8. m SP Mielęcin op. Magdalena Nowo-
gródzka 

Chłopcy: 
1. m SP nr 2 Pyrzyce op. Bożena Tołocz-
ko 
2. m ZS Kozielice op. Piotr Klapenda 
3. m SP Żabów op. Cezary Siepka 
4. m SP Warnice op. Katarzyna Stępień 
5. m SP Okunica op. Grzegorz Jasek 
6. m ZS Bielice op. Leszek Domszy 
7. m SP Kłodzino op. Stanisław Warejko 

8. m SP Lipiany op. Bożena Za-
paśnik 
9. m SP Mielęcin 
 
Szkoły gimnazjalne 
Dziewczęta: 
1. m ZS Kozielice op. Anna Klapenda 
2. m PG Pyrzyce op. Danuta Kuźnicka 
3. m PG Przelewice op. Łukasz Mular-
czyk 
4. m ZS Lipiany op. Rajmund Sulży 
5. m G Warnice op. Ewa Rowińska 
 
Chłopcy: 
1. m ZS Kozielice op. Piotr Klapenda 
2. m PG Pyrzyce op. Robert Toboła 
3. m PG Przelewice op. Łukasz Mular-
czyk 
4. m G Warnice op. Ewa Rowińska 
5. m ZS Lipiany op. Krzysztof Troja-
nowski 
6. m ZS Bielice op. Leszek Domszy 
 
Szkoły ponadgimnazjalne 
Dziewczęta: 
1. m ZS nr 1 Pyrzyce op. Dariusz Gą-
sławski 
2. m ZS nr 2 RCKU Pyrzyce op. Dariusz 
Kufel 
 
Chłopcy: 
1. m ZS nr 1 Pyrzyce op. Dariusz Jagieł-
ło 
2. m ZS nr 2 RCKU Pyrzyce op. Janusz 
Michalski 

P.O. 

JESIENNE BIEGANIE W LIPIANCH 

ZAWODY  
STRZELECKIE 

 

W dniu 22 
września na 
s t r z e l n i c y       
w Żabowie 
odbyły się 
Otwarte Zawo-
dy Strzeleckie 
o Puchar Sta-
rosty Pyrzyc-

kiego. Strzelano z pistoletu sportowego MCM kali-
ber 5,6 mm. Każdy z uczestników oddał osiem 
strzałów (trzy próbne i pięć punktowanych). Celo-
wano do tarcz NT/23p z odległości 25 metrów. 
Zwycięzcami okazali się: Józef Zdrenka, Andrzej 
Drabczyk, Jan Olewicz. Wśród kobiet najlepszą 
zawodniczką okazała się Marcelina Kocanowska, 
która w klasyfikacji generalnej zajęła czwarte miej-
sce. Nagrody zwycięzcom wręczył Starosta Pyrzyc-
ki Wiktor Tołoczko. 

P.L. 
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GWARANCJA, RĘKOJMIA, CZY ODPOWIEDZIALNO ŚĆ SPRZEDAWCY ZA  
NIEZGODNO ŚĆ TOWARU KONSUMPCYJMNEGO Z UMOW Ą SPRZEDAŻY  

KOMENDA  
POWIATOWA  

POLICJI 
W PYRZYCACH 

SEKCJA  
KRYMINALNA 

 
Komenda Powiatowa Po-
licji w Pyrzycach zwraca 
się z prośbą do świadków 
wypadku drogowego ze 
skutkiem śmiertelnym, 
który miał miejsce w dniu 
28 lipca 2007 r. około 
godz. 22:15 na ul. Barli-
neckiej w Lipianach Po-
wiat Pyrzycki z udziałem 
motocykla marki Yamaha 
o nr rej. ZPY 07TC, aby 
zgłosili się do Komendy 
Powiatowej Policji w Py-
rzycach przy ul. Ko-
ściuszki 24 (tel. 091-5-
779-511) celem złożenia 
zeznań, które będą po-
mocne do faktycznego 
odtworzenia przedmioto-
wego zdarzenia. 
Za okazaną pomoc z góry 
dziękuję. 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzy-
cach informuje, że w ostatnim czasie obser-
wuje się wzrost zatruć ludzi spożywających 
produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym 
mięso). W związku z powyższym przypo-
minam o obowiązku badania mięsa, które 
zostało pozyskane w uboju gospodarczym. 
Obowiązek badania 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 mię-
sa. W przypadku badania mięsa świń i dzi-
ków konieczne jest dodatkowe badanie        
w kierunku włośnicy, które może wykonać 
tylko lekarz weterynarii przy pomocy mi-
kroskopu. Mięso świń, owiec i kóz pozy-
skane w gospodarstwie (po zbadaniu) może 
być wykorzystane tylko w tym gospodar-
stwie, 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 bada-
nia. 
Przypominam hodowcom i myśliwym        
o konieczności badania mięsa oraz uczulam 
ich na to, że to oni mogą przyczynić się do 
spowodowania zatruć między innymi wła-
snych dzieci lub wnuków, a zatrucie może 
mieć przebieg ciężki (co potwierdziło ostat-
nie zatrucie włośnicą w naszym wojewódz-
twie w miesiącu maju i czerwcu) lub może 
doprowadzić nawet do śmierci konsumen-
tów. Przestrzegam także wszystkich konsu-

mentów aby nie zaopatrywali się w  mięso   
z nieznanych źródeł, od osób obcych, sąsia-
dów czy nawet rodziny, ponieważ właśnie 
te osoby mogą być nieświadome zagrożenia 
jakie mogą spowodować lub kierują się 
chęcią szybkiego zysku, ukrywając uboje 
gospodarcze przed Inspekcją Weterynaryj-
ną.  
Obecnie na terenie Powiatu Pyrzyckiego 
pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej 
znajdują się następujące zakłady przetwór-
stwa 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. Ko-
walczyk w Pyrzycach ul. Szosa Stargardzka 
5. Zakład Przetwórstwa Mięsnego A. Baran 
w Przelewicach 
Mięso i przetwory mięsne zakupione od 
innych osób lub innych podmiotów 
(wyłączając sklepy) mogą stać się źródłem 
zatruć pokarmowych. 
Powyższe ostrzeżenie kieruję szczególnie 
do mieszkańców gminy Lipiany gdzie nie 
ma tradycji badania mięsa po uboju,               
i w związku z tym występuje tu największe 
zagrożenie masowych zatruć. 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Pyrzycach 
lek. wet. Zygmunt Gabryś 

OSTRZEŻENIE PRZED ZAOPATRYWANIEM SI Ę  
W MI ĘSO I PRZETWORY MI ĘSNE ZE ŹRÓDEŁ  

NIEWIADOMEGO POCHODZENIA 

SŁUŻBY POWIATOWE INFORMUJĄ 

Każdy z nas wie, że w przypadku, 
gdy zakupiony przez nas towar, czy 

usługa okażą się wadliwe, przysługuje 
nam prawo do reklamacji. Mówimy 
wtedy, że towar, czy usługa „ma gwa-
rancję” i oczekujemy od naszego kon-
trahenta naprawy, wymiany, albo nawet 
potocznie mówiąc „zwrotu gotówki”, 
na podstawie „gwarancji”. Niektórzy 
powołują się również na rękojmię. Czy 
jednak jest tak, że sprzedawca wobec 
konsumenta ponosi odpowiedzialność 
za wadliwość towaru na podstawie 
gwarancji i rękojmi? Otóż nie do końca 
jest tak z tą odpowiedzialnością, jak to 
utrwaliło się w tzw. powszechnej opinii, 
czy powszechnej świadomości. Obecnie 
bowiem w obrocie konsumenckim, już 
od pięciu lat, obowiązuje Ustawa z dnia 
27 lipca 2002 r. o szczególnych warun-
kach sprzedaży konsumenckiej oraz         
o zmianie Kodeksu Cywilnego. Na pod-
stawie tego aktu sprzedawca ponosi 
odpowiedzialność z tytułu niezgodności 
towaru konsumpcyjnego z umową. 
Oczywiście z umową sprzedaży 

(ewentualnie inną wymienioną w usta-
wie), bo przecież kupując najdrobniej-
szą nawet rzecz zawieramy umowę 
sprzedaży określoną w art. 535 Kodek-
su Cywilnego. Ta odpowiedzialność 
sprzedawcy jest podstawową odpowie-
dzialnością. Żaden handlowiec nie mo-
że się od niej uwolnić, gdyż wynika ona 
z ustawy, czyli z prawa powszechnie 
obowiązującego. Odpowiedzialność tę 
ponosi w przypadku stwierdzenia nie-
zgodności towaru z umową w terminie 
dwóch lat od dnia jego wydania,            
a w przypadku, gdy stwierdzimy nie-
zgodność w terminie sześciu miesięcy 
od dnia jego wydania ustawa przewidu-
je domniemanie, że niezgodność istnia-
ła w chwili jego wydania. 
Oprócz tej możliwości konsument naj-
częściej ma możliwość składania rekla-
macji na podstawie gwarancji. Udziele-
nie gwarancji zgodnie z Ustawą            
o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu 
cywilnego następuje poprzez wydanie 
wraz z towarem kupowanym dokumen-

tu gwarancyjnego. Gwarancja określa 
kto ponosi odpowiedzialność z jej tytu-
łu, a więc sprzedawca czy producent. 
Krótko mówiąc określa obowiązki gwa-
ranta i uprawnienia kupującego. Im 
bardziej szczegółowo te obowiązki są 
określone, tym lepiej. Gwarancja po-
winna dawać więcej praw niż ustawa, 
np. powinna określać dłuższy okres 
obowiązywania. W praktyce częściej 
jest odwrotnie, na co szczególnie zwra-
cam Państwa uwagę i polecam gorąco, 
aby zapoznawać się z warunkami gwa-
rancji jeszcze przed dokonaniem zaku-
pu. W przypadku zaś reklamowania 
towaru radzę, aby wszystkie czynności 
potwierdzać pisemnie. Zawsze również 
można zasięgnąć porady u Powiatowe-
go Rzecznika Konsumentów w Pyrzy-
cach, w Starostwie Powiatowym w Py-
rzycach w godzinach urzędowania, 
zarówno osobiście, jak i telefonicznie 
pod nr 091 5700757 wew. 121, e-mail: 
rzecznik@pyrzyce.pl. 

M.M. 


