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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz

nadchodzącego Nowego 2008 Roku
składamy serdeczne życzenia, 

wielu przyjemnych i radosnych chwil, ciepła rodzinnego,
a także wielu sukcesów,

i pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Oby świąteczny czas upłynął w szczęściu,
radości i spokoju, 

oby spełniły się wszystkie życzenia
wypowiedziane przy wigilijnym stole,
a wartości płynące z istoty tych Świąt

były obecne przez cały rok.
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WYDARZENIA 

11 listopada 1918 roku zapisał się 
na kartach historii, jako przełomo-

wy moment w dziejach naszego 
państwa. Po 123 latach walki, prowa-
dzonej na wielu płaszczyznach: wojsko-
wej, dyplomatycznej, duchowej, nasza 
Ojczyzna odzyskała niepodległość. 
W dniach 9-11 listopada odbyły się 
Powiatowe Obchody z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości. 

Uroczystości zostały zainaugurowane  
Uroczystą Sesją Rady Powiatu Pyrzyc-
k i e g o  w  Oś r o d k u  Sz k o l n o -
Wychowawczym w Pyrzycach z okazji 
89 rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę, uroczystości poświęconej 
ojczyźnie i wolności. Uroczystą Sesję 
otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Mirosława Żwierełło. „Mamy 
obowiązek dbać o Polskę. Mamy obo-
wiązek na każdym kroku realizować 
zasady patriotyzmu, tego na miarę XXI 

wieku” – to końcowy 
fragment wystąpienia 
wygłoszonego podczas 
sesji Starosty Pyrzyckie-
go Wiktora Tołoczko. 

Podczas sesji Wicemar-
szałek Województwa 
Zachodniopomorskiego 
Jan Krawczuk uhonoro-
wał ks. Tomasza Koszy-
ka najwyższym odzna-
czeniem województwa 
zachodniopomorskiego, 
Złotą Odznaką Honoro-
wą Gryfa Zachodniopo-
morskiego. 
Podczas obchodów zostały wręczone 
również statuetki – Ludzie Ziemi Py-
rzyckiej 2007. Statuetka jest symbolem 
zaangażowania w różnych dziedzinach 
życia społecznego, przyczyniając się 
tym samym do promocji Ziemi Pyrzyc-
kiej w województwie i w kraju. Z okazji 

Święta Niepodległości sta-
tuetkami przyznanymi 
przez Starostę Pyrzyckiego 
Wiktora Tołoczko zostali 
wyróżnieni: Anna Bajon, 
Maria Zofia Dziewguć, 
Wacław Klukowski, Irena 
Kołodziej, ks. Tomasz Ko-
szyk, Wojciech Kuźmiński, 
Arkadiusz Odachowski, 
Mirosław Rabiega, Maria 
Jolanta Syczewska oraz 
Sławomir Szełemej. 
Zaproszeni na Powiatowe 
Obchody goście mieli moż-

liwość wysłuchania montażu słowno-
muzycznego przygotowanego przez 
uczniów z ZS Nr 1 w Pyrzycach pod 
kierunkiem Pani Edyty Sójki oraz grupy 
średniej Zespołu Pieśni i Tańca Pyrzyce 
pod kierunkiem Pani Anny Bajon. 
Zwieńczeniem Powiatowych Obcho-
dów z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości był udział przedstawicieli 
władz samorządowych, jednostek i in-
nych instytucji w Mszy Św. Patriotycz-
nej w intencji Ojczyzny w Kościele pw. 
WNMP w Pyrzycach. Po uroczystej 
Mszy Św. delegacje poszczególnych 
instytucji oraz organizacji złożyły wią-
zanki kwiatów pod Pomnikiem Katyń-
skim, oddając hołd poległym za wol-
ność Ojczyzny. 

W.B.D. 

Powiat Pyrzycki wyremontował 
chodnik przy ulicy Poznańskiej. 
Inwestycję opiewającą na sumę 
ponad 130 tys. zł zrealizowało 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
ISOBAU Polska Jarosław Sta-
cherzak. W ramach zadania zo-
stały wykonane następujące pra-
ce: zdjęto starą, nierówną na-
wierzchnię chodnika z płyt beto-
nowych i zastąpiono ją 700 m2 

kostki brukowej - polbruk. Prace 
wykonano w ekspresowym tem-

pie w dniach od 17 października 
do 7 listopada, odbiór techniczny 
nastąpił 15 listopada. Bez waha-
nia można stwierdzić, że popra-
wa stanu technicznego chodnika 
wpłynie na bezpieczeństwo po-
ruszania się pieszych, szczegól-
nie dzieci z pobliskiej Szkoły 
Podstawowej Nr 2 oraz na po-
prawę estetyki najbliższego oto-
czenia. 

P.L. 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁO ŚCI 

NOWY CHODNIK JU Ż GOTOWY  
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„Chcesz być szczęśliwy je-
den dzień, napij się wina. 
Chcesz być szczęśliwy jeden 
rok, ożeń się. A jeśli chcesz 
być szczęśliwy całe życie 
zostań ogrodnikiem”  

- przysłowie wschodnie. 
 
Dnia 23 października           
w pałacu Ogrodu Dendrolo-
gicznego w Przelewicach 
odbyła się Konferencja pt. 
„Sztuka ogrodowa – projek-
ty, realizacja i pielęgnacja”. 
Udział w spotkaniu wzięli 
przedstawiciele firm zajmu-
jących się projektowaniem, 
pielęgnacją zieleni oraz stu-
denci uczelni rolniczych. 
Podczas Konferencji poru-

szone zostały tematy zwią-
zane z kształtowaniem tere-
nów zieleni, prowadzeniem 
prac pielęgnacyjnych oraz 
problemy związane z pro-
jektowaniem i realizacją. 
Ponadto Konferencja miała 
na celu pomoc w codziennej 
pracy zawodowej w wyko-
rzystywaniu roślin, doboru 
gatunków i wkomponowa-
niu ich w krajobraz.  
Zaprezentowano również 
projekty realizowane  na 
terenie Pomorza  Zachod-
niego, m.in. „Różankę”           
w Szczecinie oraz projekt 
oranżerii w Przelewicach.   

   M. S. 

W ostatnią sobotę paździer-
nika br. Przelewickie Arbo-
retum miało zaszczyt gościć 
Prorektora Uniwersytetu       
w Bari prof. Gaetano Dam-
macco wraz z małżonką oraz 
Młodzieżową Grupą Folklo-
rystyczną  z Regionu Puglia.  
Artyści brali udział w obcho-
dach Tygodnia Kultury Wło-
skiej w Szczecinie, a do 
Przelewic przy-
jechali zobaczyć 
uroki jesieni     
w naszym Ogro-
dzie. Po space-
rze młodzi arty-
ści spontanicz-
nie zaprezento-
wali swój pro-
gram, który 
został entuzja-
stycznie przyję-

ty przez słuchaczy. 
Spotkania polsko-włoskie są 
możliwe dzięki podpisaniu  
w marcu br. porozumienia       
o współpracy i opiece nauko-
wej pomiędzy naszym Ogro-
dem, a Wydziałem Teolo-
gicznym Katedrą Italianisty-
ki Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. 

M.S. 

Na długo pozostanie w pamięci 10 
października dla pierwszoklasi-
stów, którzy uczestniczyl i                
w Otrzęsinach w stylu Dzikiego 
Zachodu. Do prób związanych        
z otrzęsinami przystąpili  w groź-
nych barwach wojennych.  

Odezwa "Przestraszonych 
twa rzy"  z  p lem ien ia         
A u u u u u ! 
”My, "Przestraszone twa-
rze" poddać się obrzędowi.  
Nam nic złego nie zrobić.  
My bać się "Mądrych głów" 
i  i c h  w o d z ó w  
i prosić o łagodne wbijanie 
wiedzy do głowy”. 

W trakcie Otrzęsin tańcem indiań-
skim "Przestraszone twarze" pró-
bowali wkupić się w łaski starszy-
zny... Pierwsze zadanie - ujeżdża-
nie dzikiego mustanga udało się 
wszystkim,  choć przedtem niektó-

rzy nie wiedzieli, gdzie łeb,             
a gdzie zad konia ...!!!. 
Własnoręczne wykonanie łuku       
i upolowanie groźnego bizona 
okazało się nie lada wyzwaniem. 
Wodzowie trzech nowych ple-
mion: Galopujące Kopyta, Promyk 
Słońca i Mądra Sowa wystartowali 
w indiańskim wyścigu jaszczurek. 
Kolejne zadanie: odczytywanie 
indiańskich kalamburów przeka-
zywanych językiem migowym. 
Popis sprawności fizycznej - gra  
w podwójną piłkę, starą indiańską 
grę zespołową. "Ciasteczka przy-
jaźni" i "napój pokoju" dla kandy-
datów na gimnazjalistów. Odbyła 
się też narada starszyzny z udzia-
łem Naczelnego Wodza,  w efek-
cie której trzy nowe plemiona 
przyjęto do gimnazjalnych 
"Mądrych głów". 

D. i I. Ł. 

OTRZĘSINY PIERWSZOKLASISTÓW  

SZTUKA OGRODOWA – PROJEKTY, 
REALIZACJA I PIEL ĘGNACJA 

WŁOSI W PRZELEWICACH 
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Jak w całej Polsce, tak i w Lipia-
nach 11 listopada odbyły się uro-

czyste obchody upamiętniające Dzień 
Niepodległości.  
Po  zakończeniu Mszy Dziękczynnej za 
Ojczyznę i Gminę Lipiany odprawionej 
w Kościele p.w. WNMP,  w Miejsko – 
Gminnym Ośrodku Kultury w Lipia-
nach obyła się Uroczysta Sesja Rady 
Miejskiej, podczas której Przewodni-
czący Rady Miejskiej mgr Mariusz Ma-
rek Przybylski wraz z Burmistrzem Li-
pian inż. Krzysztofem Ireneuszem Bo-
guszewskim wręczyli listy gratulacyjne 
dla Kół: Związku Sybiraków w Lipia-
nach oraz Kombatantów RP i B.W.P. 
List gratulacyjny otrzymała także Pani 
Elżbieta Cichacka za ogromny wkład     
w propagowane i rozpowszechnianie 

treści patriotycznych w pracy z doro-
słym i młodzieżą dla dobra społeczności 
lokalnej oraz Pani Wiesława Wojtuń za 
uhonorowanie jej dorobku zawodowego 
Brązowym Krzyżem Zasługi przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go.  

Maturzyści Liceum Ogólnokształcącego 
w Lipianach zaprezentowali zebranym 
gościom referat historyczny, a grupa 
teatralna uczniów Zespołu Szkół w Li-
pianach działająca przy MGOK Lipiany 
zaprezentowała przedstawienie z okazji 
upamiętnienia 89 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Po uroczystej sesji delegacje przedsta-
wicieli władz samorządowych, organi-
zacji pozarządowych, zakładów pracy i 
ugrupowań politycznych na Cmentarzu 
Komunalnym w Lipianach oddali cześć 
poległym i złożyli wi ązanki kwiatów 
pod tablicą pamiątkową. 
     M.Z. 

UROCZYSTE OBCHODY  ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO ŚCI W LIPIANACH 

W okresie od 1 czerwca 
do 31 października 2007 
r. trwał ogłoszony przez 
Ogród Dendrologiczny   
w Przelewicach konkurs 
pt. „Zabij śmiechem złe 
zwyczaje”. Zadaniem 
jego uczestników było 
stworzenie najlepszej 
satyry piętnującej śmie-
cenie. Prace można było 
nadsyłać w trzech  kate-
goriach: 
SŁOWO (dowcip, afo-
ryzm, fraszka, hasło ...) 
OBRAZ (rysunek, zdję-
cie, pokaz slajdów, pre-
zentacja ...) 
TEATR (scenka rodzajo-
wa, skecz, film ...) 
Z przyjemnością ogła-
szamy, że pierwsza edy-
cja konkursu „Zabij 
śmiechem złe zwyczaje” 
została rozstrzygnięta,      
a oto jej zwycięzcy: 
I miejsce 
Pan Tadeusz Char-
muszko z Suwałk za 
„Fraszki i prztyki na złe 
nawyki” 

II miejsce 
Pan Jan Gross z Gorzo-
wa Wielkopolskiego za 
fraszki, aforyzm i hasło 
III miejsce 
Pani Krystyna Gudel     
z Suchowoli za fraszkę 
Przyznano także Wyróż-
nienia dla: 
Pana Januarego Witkow-
skiego z Kaliny Wielkiej 
(Słaboszów) i Pani Kai 
Kiełpińskiej z Pyrzyc za 
fraszki. 
Zwycięzcom gratuluje-
my i serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy 
zadal i sobie t rud 
„pogłówkowania” i na-
desłali swoje prace!  
 
Zachęcamy do brania 
udziału w kolejnych edy-
cjach konkursu. Mamy 
nadzieję, że nie zabrak-
nie w nich prac również 
w innych kategoriach niż 
tylko „SŁOWO”. 

  K.M.  

ROZSTRZYGNI ĘCIE  KONKURSU 
„ZABIJ ŚMIECHEM ZŁE ZWYCZAJE”  

W dniu 15 listopada w Miejsko 
– Gminnym Ośrodku Kultury   
w Lipianach odbyły się uroczy-
s t e  o b c h o d y 
„Mi ędzynarodowego Dnia Se-
niora”. Ich organizatorem był 
Burmistrz Lipian i Koło Polskie-
go Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów. Głównym 
bohaterem tego dnia był Prze-
wodniczący Związku Lech Ro-
bakowski, który wraz z innymi 
wybranymi członkami Związku 
został uhonorowany odznacze-
niem związkowym odebranym     
z rąk Przewodniczącej Oddziału 
Okręgowego PZERiI. Ponadto 
Burmistrz Lipian Krzysztof Ire-
neusz Boguszewski i Przewodni-

czący Rady Miejskiej wręczyli 
list gratulacyjny i podziękowa-
nia Panu Lechowi Robakowskie-
mu za jego ogromne zaangażo-
wanie w pracę na rzecz Związku 
i całej społeczności lokalnej.  

Inni zasłużeni członkowie Koła 
PZERiI zostali również uhono-
rowani listami gratulacyjnymi  
wręczonymi przez Przewodni-
czącego Koła w Lipianach oraz 
symbolicznymi wiązankami 
kwiatów od Burmistrza Lipian     
i Przewodniczącego Rady Miej-
skiej. 

Wszystkim Seniorom serdecz-
nie gratulujemy i składamy 
najserdeczniejsze życzenia.

 
 M.Z. 

MI ĘDZYNARODOWY DZIE Ń SENIORA  
W LIPIANACH  

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 
jest członkiem Międzynarodowego To-
warzystwa Uprawy i Ochrony Drzew 
(MTUiOD), które zrzesza ekspertów 
dendrologii i instytucje zajmujące się 
pielęgnacją drzew. Towarzystwo orga-
nizuje każdego roku zjazd połączony      

z konferencją, podczas której prezento-
wane są doświadczenia członków oraz 
najnowsze wyniki badań, techniki pielę-
gnacyjne, zmiany w przepisach dotyczą-
ce zagadnień z zakresu przyrody.  
W tym roku Zjazd  MTUiOD odbył się 
w Przelewicach, po którym jeden z jego 

członków mgr Jerzy Nieswadba w paź-
dzierniku br. przeprowadził bezpłatnie 
zabieg mikoryzowania różaneczników 
w Ogrodzie.  
Za zabieg bardzo dziękujemy. 

K.M. 

BEZPŁATNY ZABIEG MIKORYZOWANIA RÓ ŻANECZNIKÓW  
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24 października Powiatowy Urząd Pra-
cy zorganizował konsultacje instrukta-
żowe dotyczące Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. Konsultacje prowa-
dził Jan Koniarek doradca personalny        
z Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju 
Regionalnego „Rozwój”. Wzięli w nich 
udział przedstawiciele Starostwa Powia-
towego, Ośrodka Pomocy Społecznej   
w Pyrzycach, Urzędu Gminy w Warni-
cach, Zespołu Szkół w Lipianach, Ze-
społu Szkół Rolnicze Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Pyrzycach oraz 
p r a c o w n i c y  U r zę d u .  
Spotkanie miało na celu przede wszyst-
kim przybliżenie zagadnień wiązanych 
z tym nowym programem. Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki będzie kon-
centrował wsparcie na następujących 
obszarach: zatrudnienie, edukacja, inte-
gracja społeczna, rozwój potencjału 
adaptacyjnego pracowników i przedsię-
biorstw, a także zagadnienia związane  
z budową sprawnej i skutecznej admini-
stracji publicznej wszystkich szczebli     
i wdrażaniem zasady dobrego rządze-
nia. 
Priorytetem programu jest wzrost za-
trudnienia i spójności społecznej. Do 
osiągnięcia tego celu przyczynia się 
realizacja sześciu celów strategicznych 
do których należą:  podniesienie pozio-
mu aktywności zawodowej oraz zdolno-

ści do zatrudnienia osób bezrobotnych   
i biernych zawodowo - zmniejszenie 
obszarów wykluczenia społecznego, 
poprawa zdolności adaptacyjnych pra-
cowników i przedsiębiorstw do zmian 
zachodzących w gospodarce, upo-
wszechnienie edukacji społeczeństwa 
na każdym etapie kształcenia przy rów-
noczesnym zwiększeniu jakości usług 
edukacyjnych i ich silniejszym powią-
zaniu z potrzebami gospodarki opartej 
na wiedzy, zwiększenie potencjału ad-
ministracji publicznej w zakresie opra-
cowywania polityk i świadczenia usług 
wysokiej jakości oraz wzmocnienie 
mechanizmów partnerstwa, wzrost 
spójności terytorialnej. 
Program składa się z 10 priorytetów, 
realizowanych na poziomie centralnym 
jak i regionalnym. W ramach kompo-
nentu centralnego środki zostaną prze-
znaczone przede wszystkim na wsparcie 
efektywności struktur i systemów insty-

tucjonalnych, natomiast środki na 
poziomie regionalnym zostaną      
w głównej mierze przeznaczone na 
wsparcie dla osób i grup społecznych. 
W ramach PO KL przewiduje się możli-
wość realizacji projektów w dwóch 
trybach: systemowym i konkursowym. 
W trybie systemowym projekty są reali-
zowane przez beneficjentów imiennie 
wskazanych w programie. W trybie 
konkursowym natomiast projekty będą 
mogły realizować wszystkie podmioty 
m.in.: 
• instytucje rynku pracy,  
• instytucje szkoleniowe,  
• jednostki administracji rządowej 

i samorządowej,  
• przedsiębiorcy,  
• instytucje otoczenia biznesu,  
• organizacje pozarządowe,  
• instytucje systemu oświaty            

i szkolnictwa wyższego,  
• inne podmioty. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
finansowany będzie w 85 % ze środków 
Unii Europejskiej (Europejskiego Fun-
duszu Społecznego) oraz w 15 % ze 
środków krajowych. Całość kwoty, jaką 
przewidziano na realizację programu, 
wynosi prawie 11,5 mld euro. 

  J.K. 

KONSULTACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI    

26 października Zespół Szkół nr1 im. 
Noblistów Polskich w Pyrzycach przy-
stąpił do europejskiego projektu             
e Twinning. Akcja e Twinning stanowi 
integralną część programu eLearning       
i została oficjalnie zainaugurowana 
przez Komisję Europejską na początku 
2005 roku. Program powstał, by dać 
szkołom europejskim możliwość wspól-
nego uczenia się i uczenia się od siebie 
nawzajem. Szkoły, które przyłączą się 
do tej akcji, mogą wymieniać poglądy, 
nawiązywać przyjaźnie i współpracę ze 
szkołami z innych krajów. e Twinning 
ma również zachęcić młodych ludzi do 
wzajemnego poznawania się, do pozna-
wania swoich kultur, szkół i rodzin. 
Niebagatelne znaczenie ma również 
możliwość rozwijania kompetencji ję-
zykowych uczniów, ponieważ cały pro-
jekt realizowany jest w języku obcym - 
w przypadku naszego projektu w języku 
niemieckim.  W akcję aktywnie zaanga-
żowały się i udzieliły jej wsparcia mini-
sterstwa edukacji w krajach europej-
skich.  
Partnerem naszej szkoły jest  Stredna 
priemyselna skola strojnicka w Preszo-
wie, trzecim co do wielkości mieście 

Słowacji. Współpraca zawarta została 
na czas określony – do końca roku 
szkolnego - z możliwością kontynuacji, 
pomiędzy nauczycielami języka nie-
mieckiego.  e Twinning to program UE 
mający na celu wspieranie współpracy 
bliźniaczej szkół podstawowych i śred-
nich w Europie za pośrednictwem me-
diów elektronicznych. W ramach pro-
gramu e Twinning dwie szkoły z dwóch 
krajów europejskich wykorzystując we 
wspólnej pracy narzędzia technologii 
informacyjno - komunikacyjnych 
(ICT) mogą wymieniać informacje        
i wiedzę ponad europejskimi granicami. 
W trakcie takiej współpracy, szkoły 
partnerskie będą miały okazję do prze-
prowadzenia wspólnego pedagogiczne-
go przedsięwzięcia. Bierze w nim udział 
już kilkanaście tysięcy szkół z całej 
Europy. W celu wspierania współpracy 
szkół bliźniaczych sieć e Twinning za-
pewnia pomoc w sprawach dydaktycz-
nych, udostępnia narzędzia i świadczy 
usługi ułatwiające poszukiwanie partne-
rów oraz  metod i wymiany doświad-
czeń. Sieć wspiera łączenie i współpra-
cę szkół bliźniaczych za pośrednictwem 
mediów elektronicznych: Tę sieć tworzą 

nauczyciele lub edukatorzy mający do-
świadczenie we współpracy europej-
skiej. Projekt "eTwinningowy" może 
być realizowany na kilku poziomach -
 może być wymianą pomiędzy dwoma 
nauczycielami, dwoma zespołami na-
uczycieli, dwoma zespołami przedmio-
towymi (uczniowie pod kierunkiem 
nauczyciela). W naszym przypadku 
mamy do czynienia z dwoma zespołami 
młodzieży uczącej się języka niemiec-
kiego w Preszowie i Pyrzycach. Mło-
dzież realizuje projekt pod na-
zwą:”Lernen wir uns gegenseitig ken-
nen !” czyli „Poznajmy się wzajem-
nie !” Koordynatorem akcji e Twinning 
(tzw. Centralnym Serwisem Wsparcia - 
CSS) jest European Schoolnet. Inicjaty-
wa wspierana jest także przez sieć Na-
rodowych Serwisów Wsparcia (NSS). 
Polskim NSS jest Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, której głównym ce-
lem jest szeroko pojmowane wspieranie 
działań na rzecz reformy i rozwoju sys-
temu edukacji w Polsce. 

J.W.G. 

NOWY PROJEKT EDUKACYJNY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1  
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Towarzystwo Uniwersytetów Lu-
dowych koło działające przy ZS Nr 

2 RCKU w Pyrzycach podsumowa-
ło w dniu 14 listopada warsztaty jesienne 
odbywające się pod nazwą „Odkrywamy 
zapomniane piękno”. W warsztatach 
tych młodzież odnajdywała potrzebę        
i sens działania w celu wzbogacenia kul-
turowego, rozbudzenia patriotyzmu oraz 
kultywowania tożsamości regionalnej 
„małych ojczyzn”. Warsztaty obejmowa-
ły kilka bloków tematycznych: 

• warsztaty teatralno-obrzędowe,       
w których grupa teatralna zaprezen-
towała spektakl pt „Wesele w re-
aliach społecznych i politycznych 
2007”, 

• warsztaty wokalno-muzyczne i ta-
neczne, w których młodzież realizo-
wała rządowy program wyrówny-
wania szans edukacyjnych dzieci     

i młodzieży „ Aktywizacja i wspie-
ranie jednostek samorządu teryto-
rialnego i organizacji pozarządo-
wych” zadanie - „Muzyka, taniec      
i my”, 

• warsztaty rękodzieła artystycznego 
– młodzież przedstawiła bukiety 
florystyczne oraz prace plastyczne, 

• warsztaty turystyczne, w których 

młodzież uczestniczyła w wyciecz-
kach, rajdach pieszych i wyjazdach 
krajoznawczych, 

• warsztaty dziennikarskie, w których 
uczestnicy zebrali wszelkie informa-
cje z całej sesji jesiennej 

• warsztaty obrzędowe, w których 
celem było przybliżenie wiedzy       
o kuchni regionalnej Polski. 

W spotkaniu podsumowującym uczestni-
czyli: Starosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko, Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński 
i radny Rady Powiatu Marek Olech. Sta-
rosta Pyrzycki w krótkim wystąpieniu 
pogratulował młodzieży efektownych 
prezentacji będących wynikiem jej 
ogromnej pracy oraz wspierającym 
uczniów nauczycielom.  
     P.L. 

Poważnym problemem dla współczesnej 
szkoły są nieobecności uczniów na zaję-
ciach edukacyjnych. W Zespole Szkół  
Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzy-
cach opracowano i wdrążono program 
„Przeciwdziałanie niskiej frekwencji 
uczniów”. Pomimo dużego zaangażowa-
nia nauczycieli nie udało się wyelimino-
wać problemu. Poszukiwaliśmy wciąż 
nowych rozwiązań. 
W czerwcu br. dyrektor szkoły pani     
W. Kłodawska nawiązała kontakt z fir-
mą Lilbrus z Katowic, mająca w swej 

ofercie System Kontroli Frekwencji        
i Postępów w Nauce. Już we wrześniu 
odbyła się szkoleniowa Rada Pedago-
giczna, na której nauczyciele poznali 
tajniki  funkcjonowania systemu. 
Nowe wyzwanie dla nauczyciela to 
chleb powszedni. W swojej pracy wyko-
rzystujemy coraz częściej nowe techno-
logie i nowoczesne metody nauczania. 
System umożliwi rodzicom sprawdzanie 
na bieżąco ocen z poszczególnych 
przedmiotów, nieobecności na lekcjach 
oraz zapoznanie się z uwagami na temat 

swojego dziecka przez Internet. Przy-
czyni się to do lepszej współpracy na-
uczycieli z rodzicami, a w efekcie po-
zwoli na lepsze przygotowanie do zajęć 
i wyeliminowanie wagarów. Korzyści     
z programu odczują także wychowawcy. 
Automatyczne zliczenie i sporządzenie 
zestawień frekwencji, kartek dla rodzi-
ców na wywiadówki oraz analiza postę-
pów w nauce zdecydowanie ułatwi im 
wykonanie obowiązków. 

K. B.  

NOWA INICJATYWA W PYRZYCKIM „OGÓLNIAKU” 

TOWARZYSTWO UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH  

Od 1 maja 2004 roku Polacy mają możli-
wość korzystania z nowej usługi rynku 
pracy jaką jest pośrednictwo międzyna-
rodowe w ramach sieci EURES. 
EURES (EURopean Employment Servi-
ces – Europejskie Służby Zatrudnienia) 
jest siecią współpracy Publicznych Służb 
Zatrudnienia krajów należących do Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) z organizacjami regionalnymi, 
krajowymi i międzynarodowymi, działa-
jącymi w obszarze zatrudnienia, takimi 
jak: związki zawodowe, organizacje 
pracodawców, władze lokalne i regional-
ne. 
System EURES funkcjonuje w oparciu   
o doradców w Urzędach Pracy. 
Zadaniem asystentów EURES jest: 
• informowanie o możliwościach 
zatrudnienia oraz warunkach życia i pra-
cy w kraju i za granicą w państwach UE/
EOG 
• informowanie pracodawców          
z kraju o możliwościach zatrudnienia 
cudzoziemców z państw UE/EOG 
• prowadzenie międzynarodowego 
pośrednictwa pracy dla polskiego praco-

dawcy, zainteresowanego rekrutacją 
cudzoziemców z państw UE/EOG 
• prowadzenie międzynarodowego 
pośrednictwa pracy dla zagranicznego 
pracodawcy, zainteresowanego rekruta-
cją polskich bezrobotnych i poszukują-
cych pracy 
• promocją usług EURES 
Kraje, w których nasi obywatele mogą 
podejmować pracę na zasadzie swobod-
nego przepływu pracowników, to: Cypr, 
Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, 
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, 
Słowacja, Słowenia, Włochy, Szwecja, 
Węgry, Wielka Brytania. Kraje w któ-
rych wciąż wymagane są pozwolenia na 
pracę dla obywateli Polski to: Austria, 
Dania, Francja, Belgia, Niemcy, Malta, 
oraz kraje EOG – Norwegia, Lichtenste-
in i Szwajcaria. W przypadku naszych 
zachodnich sąsiadów, od 1 listopada 
2007 weszły w życie nowe przepisy do-
tyczące wysoko wykwalifikowanych 
osób działających w trzech dziedzinach: 
specjalistów budowy maszyn narzędzio-
wych i technologicznych oraz urządzeń 

mechanicznych, specjalistów budowy 
pojazdów i przemysłu motoryzacyjnego 
oraz ekspertów do spraw elektroniki, 
automatyki, elektrotechniki i energetyki.  
W pozostałych krajach najbardziej po-
szukiwanymi pracownikami pozostają; 
barmani, pielęgniarki, spawacze, kierow-
cy i operatorzy ciężkiego sprzętu, bu-
dowlańcy, oraz osoby do opieki nad oso-
bami starszymi. Jest jednak wiele proble-
mów, które uniemożliwiają podjęcie 
pracy chętnym, jednym z głównych po-
zostaje brak znajomości języków obcych 
oraz brak kwalifikacji i doświadczenia   
w zawodzie. Dla wielu również sporą 
przeszkodą na drodze do znalezienia 
wymarzonej pracy jest mały dostęp do 
informacji na temat ofert. 
EURES w dużej mierze jest oparty na 
sieci informacyjnej (internet), dlatego 
najwięcej informacji można uzyskać , na 
stale aktualizowanych o nowe oferty 
p r a c y ,  s t r o n a c h  w w w : 
w w w . e u r e s . p r a c a . g o c . p l , 
www.eures.europa.eu.       

    K .N. 

POŚREDNICTWO MI ĘDZYNARODOWE W RAMACH EURES 
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Już po raz V Polskie Towarzystwo na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym koło w Pyrzycach oraz  Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach organizowały 
konkurs plastyczny „Przyjazny osobie 
niepełnosprawnej”. Do tegorocznej edy-
cji Konkursu wpłynęło 305 prac z nastę-
pujących szkół i przedszkoli: 

- Przedszkole Brzezin 
- Przedszkole Nr 4 Pyrzyce 
- Przedszkole Nr 3 Pyrzyce 
- SP Pyrzyce 
- SP Żabów 
- SP Ryszewo 
- ZS Lipiany 
- SP Brzesko 
- Publiczne Gimnazjum Pyrzyce 
- ZS Lipiany 
- ZS Bielice 
- Świetlica Środowiskowa Nowielin 
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

Pyrzyce 
Jury w składzie: Wiesława Olej, Maria 
Mleczko, Anna Prokop, Monika Matyń-
ka, Jolanta Przygoda i Barbara Sykucka 
uhonorowało następujące osoby: Sandrę 
Białą, Monikę Bisyngier, Huberta Ka-
łek, Natalię Harężę, Fabiana Gapińskie-
go, Nikole Podleśną, Magdalenę Kościk, 
Karolinę Leszkiewicz, Aleksandrę Ko-

walską, Jakuba Mierzwiaka, 
Zuzannę Janik i Wiktorię Gaw-
dziś. 
Podsumowanie Konkursu odbyło się 15 
listopada w Starostwie Powiatowym     
w Pyrzycach. Spotkanie otworzyła Prze-
wodnicząca Zarządu PSOUU Grażyna 
Kowalska, która wraz ze Starostą Py-
rzyckim Wiktorem Tołoczko nagrodziła 
wyróżnione osoby. 
Tematyka prac była bardzo szeroka, 
przedstawiała m.in., w jaki sposób moż-
na pomagać osobom niepełnosprawnym, 
pokazano również  niepełnosprawne 
osoby, jako ludzi pełnosprawnych         
w życiu codziennym i w pracy. Duża 
ilość uczestników biorących udział       
w Konkursie świadczy o tym, że nie jest 
nam obca problematyka ludzi niepełno-
sprawnych. 

P.L. 

17 listopada na terenie Centrum Handlo-
wo-Rozrywkowego GALAXY w Szcze-
cinie odbył się Festiwal Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych „Twórczość 
nie zna barier”. 
Głównym organizatorem festiwalu 
było Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie. 
Impreza miała na celu promocję 
twórczości i rzemiosł osób niepełno-
sprawnych z  województwa zachod-
niopomorskiego. Równoległe trwał 
koncert z udziałem gwiazd sceny 
szczecińskiej, kiermasz wystawien-
niczy, na którym twórcy niepełno-
sprawni wystawiali swoje prace oraz 
punkt informacyjny, w którym 
przedstawiciele Zachodniopomor-

skiej Szkoły Biznesu udzielali informa-
cji na temat możliwości zatrudnienia 
osoby niepełnosprawnej. Powiat Pyrzyc-
ki w festiwalu reprezentowało Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzy-
cach z siedzibą w Nowielinie reprezen-
towane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczy oraz 
przez Warsztat Terapii Zajęciowej. 
Obie placówki zaprezentowały 
tańce w wykonaniu swoich uczest-
ników. 
         Pyrzycki Warsztat Terapii 
Zajęciowej w konkursie na najlep-
szy sposób prezentacji twórczości 
osób niepełnosprawnych zajął        
I miejsce, otrzymując nagrodę 
pieniężną w wysokości 2.500 zł. 
         Serdecznie gratulujemy, ży-
cząc kolejnych sukcesów. 

20 listopada w Pyrzyckim Domu Kultu-
ry odbył się VI Przegląd Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy 
wśród was”. 
W uroczystym otwarciu wystawy udział 
wzięli: Ireneusz Pawłowski członek Za-
rządu Powiatu Pyrzyckiego, Barbara 
Sykucka Kierownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach 
oraz Leila Ćwiklińska specjalista pracy 
socjalnej Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Pyrzycach.  
Przegląd pozwolił zaprezentować doro-
bek artystyczny osób niepełnospraw-
nych zamieszkałych w powiecie pyrzyc-
kim. Uczestnicy przeglądu przedstawili 
prace  wykonane różnymi technikami, 

m.in.: malarstwo olejne i akwarelowe, 
rzeźba, mozaika, malowanie na szkle, 
rysunek komputerowy, koronkarstwo, 
haft, itp. Dzięki przeglądowi wie-

lu  artystów nieprofesjonalnych ukazało 
predyspozycje twórcze w różnych dzie-
dzinach, przyczyniając się do promowa-
nia niepełnosprawnych, utalentowanych 
artystów. 
Wystawa „Jesteśmy wśród was” cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem, prze-
łamując bariery społeczne w odniesieniu 
do osób niepełnosprawnych.  
W imieniu Starosty Pyrzyckiego Wikto-
ra Tołoczko, członek Zarządu Ireneusz 
Pawłowski pogratulował wszystkim 
twórcom  za przygotowanie tak wspa-
niałych prac. 

W.B.D. 

PRZYJAZNY OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

VI PRZEGL ĄD TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

FESTIWAL TWÓRCZO ŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
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„Żyjmy w świecie wolnym od dymu 

tytoniowego” 
 
 Światowy Dzień Rzucania Pale-
nia Tytoniu przypada zawsze w trzeci 
czwartek listopada. Święto to narodziło 
się w Stanach Zjednoczonych z inicja-
tywy dziennikarza Lynna Smitha, który 
w 1974 roku zaapelował do czytelni-
ków swojej gazety, aby przez jeden 
dzień nie palili papierosów. Należy 
pamiętać, że w tamtych czasach nawyk 
palenia był jeszcze powszechnie akcep-
towalny. W efekcie, aż 150 tysięcy lu-
dzi spróbowało przez jedną dobę wy-
trzymać bez palenia. Zachęcone powo-
dzeniem akcji Amerykańskie Towarzy-
stwo Walki z Rakiem uznało trzeci 
czwartek listopada za Dzień Rzucania 
Palenia. 
 W następnych latach akcja obję-
ła swoim zasięgiem wszystkie stany      
i większość palaczy. Idea dnia, w któ-
rym zachęca się palaczy do zerwania     
z nałogiem, przyjęła się także w innych 
krajach, również w Polsce. Od 1991 
roku akcji patronuje Prymas Polski, 
Ksiądz Kardynał Józef Glemp, a wśród 
członków Komitetu  Honorowego są 
czołowi przedstawiciele świata nauki, 
kultury, polityki i gospodarki. Akcję 
koordynuje Centrum Onkologii – Insty-
tut w Warszawie, Ministerstwo Zdro-
wia i Fundacja „Promocja Zdrowia”. 
Patronat medialny sprawują: Telewizja 
Polska i Polskie Radio. Wśród współor-
ganizatorów prowadzących akcję         
w społecznościach lokalnych i regio-
nach są przedstawiciele samorządów, 
administracji państwowej, służby zdro-
wia, placówek oświaty zdrowotnej, 
szkół, domów kultury, zakładów pracy, 
organizacji wyznaniowych, młodzieżo-
wych i organizacji pozarządowych.      
W dniach kulminacji akcji (31 maja  
Światowy dzień bez tytoniu i każdy 
trzeci czwartek listopada  Światowy 
Dzień Rzucania Palenia) akcja toczy się 
wszędzie: na placach w centrach miast, 
samolotach, pociągach, dworcach kole-
jowych, komunikacji miejskiej, pla-
cówkach handlowych, parkach, szko-
łach, urzędach, aptekach, szpitalach, na 

Poczcie etc.  
 Palenie tytoniu to największa 
indywidualna, możliwa do wyelimino-
wania przyczyna przedwczesnych zgo-
nów w Polsce. To groźna epidemia, 
zwłaszcza w tych regionach świata, dla 
których straty wynikające z palenia 
tytoniu (choroby, niesprawność fizycz-
na, zmniejszona wydajność oraz przed-
wczesna umieralność) łączą się z inny-
mi problemami ekonomiczno-
społecznymi. Obecnie nie ma już żad-
nych wątpliwości, co do szkodliwości 
palenia tytoniu i rządy wielu krajów 
starają się przeciwdziałać epidemii ty-
toniowej. Ocenia się, że w krajach roz-
winiętych 25 -30% wszystkich zgonów 
z powodu nowotworów przede wszyst-
kim: raka płuc, przełyku, gardła, jamy 
ustnej ma związek z paleniem tytoniu. 
Palenie tytoniu powoduje też wiele 
innych chorób mających wpływ na stan 
zdrowia całego społeczeństwa i prowa-
dzących do trwałego rozstroju zdrowia 
lub kalectwa poszczególnych jednostek 
takich jak przewlekła obturacyjna cho-
roba płuc, udary mózgu, choroba niedo-
krwienia serca. Wskaźnik umieralności 
wieloletnich palaczy w średnim wieku 
(35–69 lat) jest trzykrotnie większy niż 
osób w tym samym wieku nigdy niepa-
lących. W przybliżeniu ocenia się, że 
połowa nałogowych palaczy, którzy 
zaczęli palić we wczesnym okresie ży-
cia, umrze z powodu konsekwencji tego 
nałogu. Połowa z nich umiera w śred-
nim wieku (a więc żyją oni 20–25 lat 
krócej od osób niepalących); reszta      
w późniejszym wieku, tracąc 7–8 lat 
życia. W chwili obecnej, jednym z naj-
ważniejszych celów akcji jest ograni-
czenie narażenia niepalących na dym 
tytoniowy szczególnie w miejscach 
publicznych. Badania nie pozostawiają 
żadnych wątpliwości, wymuszone bier-
ne palenie (inhalacja dymu tytoniowe-
go) zagraża zdrowiu i życiu zarówno 
dzieci jak i dorosłych. Nie istnieje bez-
pieczny poziom wdychania dymu tyto-
niowego. Dlatego należy dążyć do ży-
cia w świecie wolnym od dymu tyto-
niowego. Bierne palenie to jest ryzyko 
dla zdrowia. Tylko w miejscu pracy 
bierne palenie jest w skali świata przy-
czyną, co najmniej 200.000 zgonów 
rocznie (14% wszystkich zgonów zwią-
zanych z wykonaniem pracy), odpowia-
da ono za 2,8% wszystkich przypadków 
raka płuca. Wiele osób zmuszonych do 
inhalacji dymu tytoniowego w związku 
z pracą zatrudnionych jest w restaura-
cjach, sektorze rozrywkowym i sekto-
rze usług. Problem ten może istnieć        
w każdym zawodzie. W skali światowej 

bierne palenie jest przyczyną 5 % 
wszystkich chorób.  

         
Prawo człowieka do oddychania czy-
stym powietrzem ma przewagę nad 

prawem palaczy  
do zanieczyszczania środowiska. 

Stan naszego zdrowia zależy 
od nas samych, naszych decyzji,  

nawyków i przyzwyczajeń – 
naszego stylu życia.  

 
 W ramach akcji antynikotyno-
wej ogłoszono konkurs pod hasłem 
„Rzuć Palenie Razem z Nami”, którego 
celem jest motywowanie palaczy do 
podjęcia decyzji o porzuceniu nałogu. 
Dla osób poszukujących motywacji do 
rzucenia palenia tytoniu uruchomiono 
bezpłatną Telefoniczną Poradnię Pomo-
cy Palącym – 0801-108-108.  

    
Pamiętajmy nigdy nie jest za późno, 

aby rzucić palenie! 
 
� Dym tytoniowy zawiera około 
60 substancji rakotwórczych lub 
współrakotwórczych. Na działanie 
tych substancji narażone są także 
osoby nie palące, na przykład dzie-
ci palących rodziców. 
� Składniki dymu tytoniowego 
przenikają do krwiobiegu i są roz-
prowadzane po całym organizmie. 
� Nawet po kilkudziesięciu latach 
trwania nałogu organizm jest        
w stanie naprawić szkody spowo-
dowane paleniem tytoniu. 
 

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palą-
cym – 0 801 108 108: to telefon dla 
osób poszukujących motywacji do rzu-
cenia palenia tytoniu i wsparcia w okre-
sie leczenia uzależnienia od tytoniu. 
Poradnia informuje również o najbliż-
szych miejscu zamieszkania porad-
niach, gabinetach i kursach odwyko-
wych w Polsce.  
Internet  
Na stronie www.promocjazdrowia.pl 
 znajdują się informacje o prowadzo-
nych kampaniach zdrowotnych, konfe-
rencjach naukowych, wydawnictwach, 
a także materiały edukacyjne i artykuły 
prasowe związane z problemem palenia 
tytoniu. 
Inne strony:  
www.kodekswalkizrakiem.pl;  

                                                                       
Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Pyrzycach 

POWIATOWY DZIE Ń RZUCANIA PALENIA 
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17-18 listopada w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Dziwnowie odbył się VII 
Turniej Piłki Siatkowej Radnych            
i Członków Zarządu Powiatu Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 
W turnieju udział wzięły drużyny repre-
zentujące następujące powiaty: pyrzyc-
ki, kamieński, szczecinecki, policki, 
choszczeński, białogardzki, goleniow-
ski, gryficki, świdwiński oraz koszaliń-
ski. Powiat Pyrzycki reprezentowali: 
Wiktor Tołoczko, Jarosław Stankie-
wicz, Jerzy Marek Olech, Krzysztof 
Kunce, Piotr Olech, Dariusz Ja-
giełło Mariusz Majak, Wioletta 
Balcerzyk-Drygaś, Marta Procyk
-Sędłak oraz Andrzej Jakieła, 
kierownik drużyny. Celem tur-
nieju było propagowanie idei 
sportu masowego, integracja 
radnych, członków zarządu          
i pracowników starostw naszego 
województwa. Otwarcia mi-
strzostw dokonał gospodarz im-
prezy Starosta Kamieński Paweł 

Czapkin. Patronat Honorowy Mi-
strzostw objął Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Norbert Obryc-
ki. 
W drużynie obowiązkowo w każdym 
rozgrywanym meczu na boisku musiała 
występować co najmniej jedna kobieta. 
W zespole Powiatu Pyrzyckiego nie 
zastąpioną zawodniczką okazała się 
Marta Procyk-Sędłak z Wydz. Architek-
tury i Budownictwa Starostwa Powiato-

wego w Pyrzycach. Mecze rozgrywane 
były w dwóch grupach po pięć zespo-
łów w systemie „każdy z każdym” do 
dwóch partii wygranych. 
Klasyfikacja końcowa turnieju przed-
stawia się następująco: 
I miejsce - Powiat Kamieński  
II miejsce - Powiat Choszczeński  
III miejsce - Powiat Szczecinecki  
IV miejsce - Powiat  Pol i cki  
Pozostałe drużyny biorące udział          
w turnieju zajęły V miejsce. 

Poziom gier w turnieju był bardzo 
wysoki, zgodny z zasadami fair-play. 
Triumfatorem VII Mistrzostw Samo-
rządów Powiatowych Województwa 
Zachodniopomorskiego w piłce siat-
kowej został gospodarz imprezy – 
Powiat Kamieński. 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
poinformował wszystkich uczestni-
ków, iż kolejny turniej odbędzie się 
w Powiecie Pyrzyckim. 

W.B.D. 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
Placówek Opiekuńczo - Wychowaw-
czych, które nakłada obowiązek, co pół 
roku lub częściej, gdy sytuacja tego 
wymaga organizowania spotkań Zespo-
łu ds Okresowej Oceny Sytuacji Wy-
chowanka. W dniu 15 listopada w sie-
dzibie Domu Dziecka w Czernicach 
spotkali się: 
Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego   
i Nieletnich w Stargardzie Szczecińskim 
Pani sędzia Ewa Cembała-Czuczwara, 
Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego 
w Stargardzie Szczecińskim Pani Elż-
bieta Dokudowicz, Pan Maciej Socha 
oraz aplikant Bartłomiej Ciarkowski, 
przedstawiciel PCPR w Pyrzycach – 
Pani Leila Ćwiklińska, przedstawiciel 
Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach 
Pani pedagog Bożena Rolbiecka, peda-
gog ze Szkoły Podstawowej w Okunicy 
Pani Beata Łucka, przedstawiciel Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pyrzycach 
podinspektor Sylwester Momot, przed-
stawiciele Ośrodków Pomocy Społecz-
nej z Gminy Pyrzyce, Warnice, Dolice 
oraz wychowawcy i pracownicy Domu 
Dziecka w Czernicach.  
Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor 
Domu Dziecka w Czernicach Pan mgr 
inż. Zdzisław Wudarczyk. Celem spo-
tkania było szczegółowe omówienie 
aktualnej sytuacji poszczególnych wy-
chowanków i wypracowanie opinii, co 
do dalszego ich pobytu w placówce. 
Przepisy jasno określają, że pobyt 
dziecka w placówce ma być możliwie 
jak najkrótszy. W związku z tym od 

momentu umieszczenia dziecka  w pla-
cówce podejmowane są działania na 
rzecz jego powrotu do rodziny biolo-
gicznej. 
Dlatego wszystkie działania są nakiero-
wane na współpracę z rodzicami natu-
ralnymi.  
Uznajemy bowiem, że rodzina jest śro-
dowiskiem, które najpełniej zaspokaja 
potrzeby dziecka, zapewnia mu najlep-
szą opiekę i najkorzystniejsze warunki 
rozwoju. Rodzina jest środowiskiem,    
w którym dziecko czuje się najbardziej 
bezpieczne, kochane i szczęśliwe 
Opiniowanie, co do dalszego pobytu    
w placówce, bądź powrót dziecka do 
rodziny biologicznej musi być jednak 
poprzedzony dokładnym rozpoznaniem 
jego sytuacji rodzinnej. 
Wnikliwa diagnoza, ocena możliwości 
opiekuńczo -wychowawczych, finanso-
wych oraz pozytywne zmiany w rodzi-
nie mogą zdecydować o powrocie 
dziecka do domu rodzinnego.  
W tym zakresie niezbędna jest ścisła 
współpraca wszystkich pracowników 
placówki z rodzicami oraz z wieloma 
instytucjami ( Sądy, kuratorzy, OPS, 
Policja, PCPR, PUP).  
Wszystkie działania skupiają się na 
udzielaniu wszechstronnej pomocy ro-
dzinie w celu wyjścia z kryzysu.  
Inicjujemy niezbędne działania w celu 
zmiany postaw rodziców.  Mobilizuje-
my ich do podjęcia terapii odwykowej, 
do poprawienia warunków socjalnych, 
bytowych i do większej  aktywności 
zawodowej. Udzielamy  niezbędnych 

porad i wsparcia moralnego. 
Wdrażamy rodziców do opieki 
nad własnymi dziećmi. Pomagamy 
w poprawie relacji, więzi rodzinnych     
i postaw wychowawczych. 
Podejmujemy próby wydobycia tzw. 
mocnych stron osobowych rodziców, 
które mogą stanowić podstawę do pozy-
tywnych zmian, a finalnie pomóc         
w powrocie dziecka do rodziny.   
Jeżeli rodzice wyrażają wolę do współ-
pracy z placówką wówczas zawieramy   
z rodzicami kontrakt tzw. Plan Pracy     
z Rodziną. Są to szeroko zakrojone, 
kompleksowe działania  na rzecz po-
wrotu dziecka do domu. Osiągnięcia     
w tym zakresie są wówczas, gdy rodzice 
ściśle współpracują z placówką. Nieste-
ty bywa tak, że rodzice nie podejmują 
współpracy.  
W przypadku braku możliwości powro-
tu dziecka do rodziny naturalnej, pla-
cówka podejmuje działania na rzecz 
umieszczenia dziecka w rodzinie za-
stępczej lub adopcyjnej. W tym celu 
zgłaszamy wniosek do Ośrodka  Adop-
cyjno – Opiekuńczego w Szczecinie.  
Efektem pracy socjalnej z rodziną        
w roku 2006 – 07 , do rodzin biologicz-
nych powróciło sześcioro wychowan-
ków. W rodzinach zastępczych zostało 
umieszczonych dziewięcioro wycho-
wanków, w rodzinie adopcyjnej jeden. 
Usamodzielniono trzy osoby. 

   D.D. 

OCENA SYTUACJI WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ  
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Corocznie 11 listopada w Goleniowie 
odbywa się bieg - Goleniowska Mila 
Niepodległości, i jak co roku startowały 
w niej lekkoatletki z Pyrzyc. XIX Edy-
cja okazała się szczęśliwa dla naszych 
zawodniczek, gdzie w biegu dziewcząt 
dzieci starszych, nasze reprezentantki 
zajęły dwa miejsca na podium. Paulina 
Starzyńska Szkoła Podstawowa nr 2     
w Pyrzycach - wygrała zdecydowanie 
bieg ( jak wszystkie biegi - na jedną 
milę – 1509m), a jej koleżanka szkolna, 
Małgorzata Ćwirta uplasowała się na 
trzecim miejscu, nieznacznie przegry-
wając na ostatnich metrach drugie miej-
sce. Amelia Wojciechowska (Publiczne 
Gimnazjum Pyrzyce), nie zawiodła      
w biegu młodziczek plasując się na 
drugim miejscu, ulegając jedynie za-
wodniczce z „Kusego” Szczecin – 
Klaudii Szych. W biegu tym zaprezen-

towała się bardzo dobrze - Alicja Praj-
zendanc z Gimnazjum w Przelewicach, 
plasując się na czwartym miejscu.       
W biegu juniorek młodszych jak zaw-
sze dobrze spisała się Aneta Walencik – 
Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach, 
zajmując III miejsce, a miłą niespo-
dziankę w biegu juniorek sprawiła Ewe-
lina Gonciarz - Zespół Szkół nr 2 Rolni-
cze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Pyrzycach, plasując się na wysokim - 
V miejscu. Wszystkie zawodniczki są 
reprezentantkami Ludowego Klubu 
Sportowego „Spartakus” Pyrzyce. 
     Nadmienić trzeba, że dzień wcze-
śniej wszyscy ci zawodnicy reprezentu-
jący klub LKS „Spartakus” Pyrzyce, 
startowali na IX Grand Prix Gryfina    
w Biegach Górskich, wygrywając trzy 
biegi – i tak zwycięzcami zostały - Ane-
ta Walencik Publiczne Gimnazjum Py-

rzyce - (juniorki młodsze – 2000m), 
Amelia Wojciechowska Publiczne Gim-
nazjum Pyrzyce - (młodziczki – 1500m-
), Małgorzata Ćwirta Szkoła Podstawo-
wa nr 2 Pyrzyce – (1000m dzieci star-
sze), oraz zajmując cztery drugie miej-
sca – Jastrzębski Piotr Zespół Szkół nr 
2 Rolnicze Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Pyrzycach - (juniorzy – 
3000m), Kędziora Magdalena Gimna-
zjum Przelewice - (2000m – juniorki 
młodsze), Piwowarczyk Wojciech Pu-
bliczne Gimnazjum Pyrzyce - (2000m – 
młodzicy) i Paulina Starzyńska Szkoła 
Podstawowa nr 2 Pyrzyce - (1000m – 
dzieci starsze). 
Gratulujemy zawodnikom dobrych wy-
ników. 

P.O. 

PAULINA STARZY ŃSKA PIERWSZA A AMELIA WOJCIECHOWSKA DRUGA   

IV POWIATOWY SEJMIK 
NAUCZYCIELI WYCHO-
WANIA FIZYCZNEGO  

3 grudnia w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Pyrzycach odbył 
się IV Powiatowy Sejmik Nauczycieli 
Wychowania Fizycznego. Zaproszenia 
Starosty Pyrzyckiego Wiktora Tołocz-
ko przyjęli członkowie Zarządu Powia-
tu Pyrzyckiego, przedstawiciele władz 
samorządów gminnych naszego powia-
tu, prezesi klubów uczniowskich i mło-
dzieżowych, nauczyciele w-f powiatu 
oraz ludzie związani ze sportem powia-
towym. 
         Gości przywitał dyrektor Wydzia-
łu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
Andrzej Jakieła, który przedstawił pro-
gram Sejmiku. Następnie głos zabrał 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
dziękując wszystkim za przybycie. Sta-
rosta przybliżył zaproszonym zamierze-
nia Powiatu mające na celu poprawę 
sytuacji finansowej w pyrzyckim spo-
rcie. W roku 2008 Powiat przeznaczy 
na sport 50 tys. Złotych - o 30 tys. zło-
tych więcej niż w pierwszej wersji bu-
dżetu na 2007 r. 
         Starosta Pyrzycki i Przewodniczą-
cy Rady Powiatu wręczyli legitymacje 
młodzieżowym organizatorom sportu    
z ZS Nr 1 i ZS Nr 2 RCKU w Pyrzy-
cach, którzy pozytywnie ukończyli kurs 
firmowany przez LZS w Szczecinie,     
a zorganizowany przez pyrzycki 
PMOS. Kolejnym punktem Sejmiku 
było podsumowanie rywalizacji sporto-
wej szkół prowadzonej przez PMOS     
w Pyrzycach i WSZS w Szczecinie. 
         Największym sukcesem w sporcie 
szkolnym było zajęcie 2 miejsca w wo-

jewództwie Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Pyrzycach. Gromadząc 141 pkt. py-
rzycka „dwójka” pokonała 336 szkół, 
które brały udział w rozgrywkach spor-
towych punktowanych przez WSZS    
w Szczecinie. Wysokie 5 miejsce i 147 
pkt zajęło PG w Pyrzycach, a ZS Nr 1 
w Pyrzycach uplasował się na 16 miej-
scu, więc i ta szkoła znalazła się w czo-
łówce szkół ponadgimnazjalnych woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Sta-
rosta  Pyrzycki nagrodził  najlepsze 
szkoły sprzętem sportowym, który od-
bierali dyrektorzy: Alina Janił, Marian 
Pihan, Wanda Kłodawska, Anna Zasa-
dzińska, Waldemar Lemiesz, Beata 
Rejmer oraz Prezes Klubu LKS 
„SPARTAKUS” Pyrzyce. Statuetki 
„Nauczyciele W-F 2007 r.” odebrali 
nauczyciele, których uczniowie zdobyli 
medale w finałach wojewódzkich: Da-
nuta Kuźnicka, Krzysztof Szymański, 
Piotr Klapenda, Dariusz Jagiełło, Arka-
diusz Odachowski i Piotr Olech. 
         Podsumowano również młodzie-
żowy sport kwalifikowany. Tutaj prym 
wiodą zapaśnicy LKS „SPARTAKUS”, 
gromadząc w 2007 roku 152 punkty, 
drugą siłą są lekkoatletki tego samego 

klubu, które „wybiegały” 15 punktów, 
a 2 punkty „dorzuciły” tenisistki 
GLUKS „SKRZAT” Kozielice. Trene-
rzy pracujący w tych klubach – Euge-
niusz Klimczak, Henryk Pełka, Grze-
gorz Jasek, Dariusz Kufel i Piotr Kla-
penda również wyróżnieni zostali pa-
miątkowymi statuetkami, a kluby na-
grodami rzeczowymi ufundowanymi 
przez Starostę. 
         Jak można zdobyć fundusze unij-
ne na sport (organizację imprez sporto-
wych, obozów, czy też pozyskanie 
sprzętu sportowego) podpowiadał dy-
rektor Wydziału OKSiT Andrzej Jakie-
ła. Pokaz multimedialny pokazał jak 
szeroką ofertę ma Ministerstwo Sportu, 
czy Kuratorium Oświaty. W trakcie 
dyskusji dyrektor PMOS Piotr Olech 
mówił o realizacji Rządowego Progra-
mu „Zero tolerancji dla przemocy         
w szkole” w dniach 30.11.-2.12. br.       
w Wałczu pod nazwą „Aktywny week-
end sposobem na stres”, gdzie ucznio-
wie wszystkich szkół Powiatu Pyrzyc-
kiego mogli spędzić czas niezwykle 
aktywnie, trenując, pływając w basenie, 
słuchając wykładu psychologa i poli-
cjanta. 
         Stanisław Hawryszko na prośbę 
Starosty zapoznał zebranych z niezwy-
kle ciekawą i nową inicjatywą „Hall of 
Fame” – sławni i zasłużeni, które zosta-
ła przyjęta oklaskami. Na koniec spo-
tkania przedstawiono raport z realizacji 
wniosków z III Sejmiku. 
         IV Sejmik zakończył Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko podkreślając 
wkład w jego przygotowanie Wydziału 
OKSiT i PMOS w Pyrzycach. 

P.O. 
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Gdy za oknem pogoda nie sprzyja zaję-
ciom na świeżym powietrzu, można spró-
bować swoich sił w nieco mniej forsujący 
fizycznie sposób. By zachować równo-
wagę między wysiłkiem fizycznym           
i psychicznym szachiści z  5 szkół pod-
stawowych Powiatu Pyrzyckiego wyzna-
czyli sobie spotkanie 15.11.2007 r. w SP 
2 Pyrzyce, aby rozegrać mistrzostwa 
powiatu w tej królewskiej dyscyplinie 
sportu. Kto myśli, że szachy nie wzbu-
dzają emocji, jest w błędzie. 
"Mózgowcy", którzy walczyli w tym 
dniu o miano najlepszego przed rozpo-
częciem turnieju, próbowali różnych 
form koncentracji. Jedni rozładowywali 

napięcie grając "rozgrzewkowo" ze swo-
imi kolegami, inni szukali natchnienia      
w osamotnieniu, a jeszcze inni zajadali 
czekoladę, dostarczając szarym komór-
kom energii. 
Fachowa pomoc Pana Mariana Prokow-
skiego, który pełnił jakże ważną rolę 
sędziego głównego zawodów sprawiła, że 
zawody przebiegały niezwykle sprawnie   
i bez żadnych przestojów. 
Serdeczne podziękowania Panie Maria-
nie! 
 Oto wyniki mistrzostw: 
 1 m SP - 2 Pyrzyce 11,5 pkt op. Bożena 

Tołoczko 
2 m ZS Bielice 11,5 pkt op. Leszek 
Domszy 
3 m SP Brzesko11 pkt op. Wojciech 
Zalewski 
4 m SP Okunica 3 pkt op. Grzegorz Jasek 
5 m SP Żabów 3 pkt op. Katarzyna Mali-
szewska - Olech 
 Najlepszymi zawodnikami turnieju zo-
stali: Mariusz Gołębiowski - SP 2 Pyrzy-
ce, Kamil Madej ZS Bielice, którzy wy-
grali wszystkie 4 pojedynki. 

P.O. 

SZKOLNA ŁAMIGŁÓWKA  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach informuje, że    
w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwie-
rząt, a w szczególności poronienia u bydła, świń, owiec i kóz, 
objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej liczby na-
głych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek 
lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt ko-
pytnych, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do niezwłocz-
nego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej 
lub najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu 
medycyny weterynaryjnej albo wójta czy burmistrza. 

Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje 
Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku pad-
nięcia bydła, owiec lub kóz. Po złożeniu tej informacji ho-
dowca otrzymuje „skierowanie sztuki padłej do zakładu utyli-
zacyjnego”. Skierowanie takie hodowca może otrzymać także 
od lekarza wolnej praktyki. Po zaopatrzeniu się                     
w skierowanie do utylizacji posiadacz zwierzęcia zgłasza 
padnięcie do zakładu utylizacyjnego. 
Podstawę prawną ww działań stanowi art. 42 ustawy    z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-

niu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625     
z późniejszymi zmianami). 

Poniżej podaję dane kontaktowe firm zbierających padłe 
zwierzęta na terenie powiatu pyrzyckiego: 

 

• SNP Uśnice Sp. z o.o. z Uśnic, tel.: 055 277 11 79 
(wewnętrzny 23), fax.: 055 277 11 90 

• STRUGA S.A. Oddział Zachodniopomorski, Punkt 
Pozyskiwania i Przeładunku Surowców Utylizacyjnych          
w Karlinie, tel./fax.: 094 311 72 38, tel. kom. kierowcy: 602 
263 055 

• Zakład Rolniczo-Przemysłowy "FARMUTIL HS"      
w Śmiłowie, tel.: 067 281 41 40, fax.: 067 281 41 41, Biuro 
Handlu: 067 281 43 02 lub 067 281 43  07 

Bydło, owce, kozy i trzoda chlewna odbierane są za darmo. 

Koszt odbioru pozostałych zwierząt (konie, drób, ptaki) nale-
ży uzgodnić osobiście z zakładem utylizacyjnym. 

lek. wet. Zygmunt Gabryś  

OBOWIĄZKI POSIADACZY ZWIERZ ĄT W PRZYPADKU ZACHOROWA Ń  

... to decyzja administracyjna upoważ-
niająca inwestora do rozpoczęcia robót 
budowlanych. Budowa bez pozwolenia, 
czyli tak zwana samowola budowlana, to 
dla inwestora duże ryzyko kar finanso-
wych oraz ryzyko rozbiórki, ponieważ 
nie zawsze samowolę można zalegalizo-
wać. 
Aby uzyskać pozwolenie na budowę, 
inwestor winien wystąpić do Starostwa 
Powiatowego z wnioskiem o pozwolenie 
na budowę dołączając następujące doku-
menty: 
● cztery egzemplarze projektu budowla-
nego opracowanego przez uprawnionego 
projektanta; projekt powinien zawierać 
część architektoniczno-budowlaną oraz 
opinie, uzgodnienia i pozwolenia wyma-
gane przez inne przepisy, 
●  oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, 
●  decyzję o warunkach zabudowy wy-
daną przez właściwego wójta lub burmi-
strza, 
● w przypadku, gdy działka położona 
jest na terenie objętym planem zagospo-
darowania przestrzennego, inwestor mu-
si z właściwej gminy pobrać wypis          
i wyrys z tego planu, w którym są poda-
ne warunki urbanistyczne, jakie należy 
spełnić aby uzyskać pozwolenie na bu-
dowę; dla działki objętej planem zago-
spodarowania przestrzennego nie wydaje 
się decyzji o warunkch zabudowy, 
● upoważnienie udzielone innej osobie, 
jeżeli inwestor działa przez przedstawi-
ciela. 
Odpowiednie druki znaleźć można na 
stronie www.pyrzyce.pl 
Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane 
Starostwo ma 65 dni na wydanie decyzji 

o zatwierdzeniu projektu budowlanego     
i udzieleniu pozwolenia na budowę. 
Zwykle jednak na załatwienie pozwole-
nia w naszym Wydziale wystarcza kilka, 
kilkanaście dni. Dłuższe okresy zała-
twiania spraw wynikają z reguły z powo-
du nieprawidłowości występujących      
w projektach budowlanych. 
Po otrzymaniu decyzji trzeba poczekać 
14 dni na jej uprawomocnienie. Od każ-
dej decyzji powolenia na budowę stro-
nom  przysługuje odwołanie do wojewo-
dy. 
Pozwolenie na budowę ważne jest 2 lata, 
jeżeli zaś  w tym czasie budowa nie zo-
stanie rozpoczęta lub prace zostaną prze-
rwane na czas dłuższy niż 2 lata, należy 
ponownie wystąpić o pozwolenie na 
budowę. 

WBA  

POZWOLENIE NA BUDOW Ę 



 

NASZ POWIAT 
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SŁUŻBY POWIATOWE INFORMUJĄ 

Z PRAKTYKI  
POWIATOWEGO  

RZECZNIKA  
KONSUMENTÓW  

  
W praktyce Powiato-
wego Rzecznika Kon-
sumentów w Pyrzy-
cach pojawiły się         
w ostatnim roku dość 
znamienne dla czasów 

w jakich żyjemy przypadki. Mam tu na 
myśli  gospodarkę rynkową  i duże za-
potrzebowanie na usługi remontowo-
budowlane, wynikające z konieczności 
remontów naszych podstarzałych już 
nieco domów czy mieszkań.  
Otóż na terenie Powiatu Pyrzyckiego 
dość częstą praktyką jest zawieranie 
umów na zakup i montaż okien, drzwi, 
itd. Umowy te zawierane są w domach 
konsumentów z drobnymi przedsiębior-
cami branży budowlanej ze Szczecina 
czy innych pobliskich miast. Przy ich 
podpisywaniu przedsiębiorcy zapewnia-
ją znakomitą jakość usług i wysoką 
jakość towarów, za niewielką jak utrzy-
mują cenę. No i niestety dość różnie jest 
zarówno z tą jakością jak i ceną.  
Transakcje te zawierane są jak już 
wspomniałem po za siedzibą przedsię-
biorstwa w domach konsumentów. 
Oprócz umowy zasadniczej na wyko-

nanie usługi zazwyczaj konsumenci 
zawierają też umowy kredytu. Tak 
więc zawierane są dwie umowy w pew-
nym stopniu od siebie zależne, jedna 
jest to umowa sprzedaży czy też o kon-
kretne dzieło, druga zaś umowa kredy-
tu na sfinansowanie zakupu czy też 
usługi. Często zdarza się, że już na 
starcie przedsiębiorca wykorzystuje 
nieświadomość konsumenta i sprzedaje 
towary za bardzo wysoką cenę, o wiele 
wyższą niż w hurtowniach. Następną 
pułapką często bywa bardzo drogi kre-
dyt. Kolejną może być nieterminowość 
wykonania usługi. Zdarza się tak, że 
nie ma jeszcze towaru (najczęściej 
okien czy drzwi) a już trzeba spłacać 
raty kredytu. Jeżeli zaś zdarzy się tak, 
że mamy wykonaną usługę to niestety 
może być ona źle wykonana, a kontra-
hent konsumenta często staje się  nie-
uchwytny, nie odbiera telefonów, nie 
odpowiada na korespondencję. Pozo-
staje nam wtedy tylko sąd, ale niestety 
sprawy trwają jak powszechnie wiado-
mo bardzo długo, egzekucja zaś w sto-
sunku do takiego przedsiębiorcy, który 
z góry nastawia się na określone działa-
nie może okazać się niewykonalna. 
Dlatego Drodzy Państwo pamiętajmy   
o jednej, podstawowej rzeczy, że przed 
zawarciem umowy, przed jej podpisa-
niem, to my jesteśmy „panami sytu-
acji”, to my decydujemy, to na nasze 

pytania potencjalny kontrahent ma od-
powiadać szczegółowo, to on ma nas 
poinformować i wytłumaczyć każdy 
szczegół napisanej często „małymi 
literkami” umowy. Co do treści umowy 
można też zasięgnąć porady rzecznika. 
Po zawarciu transakcji i postawieniu na 
druku swojego podpisu może być tak, 
jak opisałem to powyżej. Dlatego ape-
luję jeszcze raz - pamiętajmy, żeby nie 
podpisywać pochopnie żadnych umów. 
Skutki mogą być dla nas bardzo złe. 
Jeżeli jednak zawrzemy taką umowę, 
poza siedzibą przedsiębiorstwa 
(najczęściej we własnym domu) może-
my jeszcze uchylić się od jej skutków 
w terminie 10 dni od daty jej zawarcia. 
Następuje to poprzez przekazanie 
przedsiębiorcy stosownego, pisemnego 
oświadczenia woli o odstąpieniu od 
umowy.  
 
Jak to zrobić oraz w innych sprawach 
porad udziela: 
 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

w Starostwie Powiatowym 
 w Pyrzycach 

w godzinach urzędowania 
tel. 091 5700757 w. 121 

 e-mail: rzecznik@pyrzyce.pl.   

Rejestracji pojazdu dokonuje właściciel pojazdu (z do-
wodem osobistym) lub osoba upoważniona ze swoim 

dowodem osobistym (na podstawie upoważnienia do reje-
stracji pojazdu, ze stwierdzeniem własnoręczności podpisu 
właściciela przez notariusza lub złożonym w obecności pra-
cownika Wydziału Komunikacji).  
Aby jednak zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy 
należy dokonać po zakupie auta następujące czynności: 
1. Badanie techniczne pojazdu – koszt 168 zł,  
2. Opłacenie podatku akcyzowego i uzyskanie potwierdze-
nia zapłaty akcyzy w Urzędzie Celnym – w nieprzekraczal-
nym terminie 7 dni od dnia zakupu auta, 
 Stawki akcyzowe – od wartości na umowie kupna 
 a) do 2000 cm3 – 3,1 %, 
 b) powyżej 2000 cm3 – 13,6 % 
3. Tłumaczenie dokumentów – koszt ok. 120 zł, 

4. Uzyskanie potwierdzenia „VAT 25” w Urzędzie Skarbo-
wym – koszt 160 zł – płatne w Urzędzie Gminy, 
5. Dokonanie opłaty recyklingowej na konto Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr kon-
ta: 65113010620000010995200014  – koszt 500 zł, 
6. Rejestracja pojazdu w Wydziale Infrastruktury Technicz-
nej i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach – 
koszt ok. 270 zł 
Po złożeniu wniosku o rejestrację rejestracja pojazdu na-
stępuje w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje reje-
stracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. 
Informację na temat tego, czy nowo zamówiony dowód reje-
stracyjny i karta pojazdu (jeżeli jest wymagana dla danego 
pojazdu) są już gotowe do obioru, można sprawdzić na stro-
nie internetowej: www.pojazd.pwpw.pl 

WITiK  

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY 

BEZPIECZNE ŚWIĘTA - ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIA TECHNICZNE PO JAZDÓW  
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach Marek Lenkiewicz 

serdecznie zapraszają na bezpłatne badania techniczne pojazdów. 
 

Bezpieczny pojazd, to sprawny pojazd. Dbając o bezpieczny wyjazd na Święta Bożego Narodzenia uprzejmie informujemy, że w dniach    
21-22 grudnia br. na terenie Pyrzyc wykonywane będą BEZPŁATNE BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW w Diagnostycznych Sta-
cjach Kontroli Pojazdów: 

1. SKŁADNICA MASZYN ROLNICZYCH„ROLNIK” Sp. z o. o. ul. Stargardzka 8 
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WARSZTATY SZKOLNE ul. Młodych 
Techników 5  
3. POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWYul. Sportowa 1 

 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach. 


