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WYDARZENIA 

Dnia 31 marca w Bibliotece Publicz-
nej w Pyrzycach została otworzona 
wystawa pt.: „Pyrzyce Poprzez Wie-
ki”, zorganizowana w ramach pro-
jektu „Polsko – Niemiecka historia 
Pyrzyc na przestrzeni 745 lat”. 
Wystawę otworzył Burmistrz Pyrzyc 
Kazimierz Lipiński, który 
wraz z Pyrzycka Biblioteką 
Publiczną  we współpracy    
z CD i DN – filia w Pyrzy-
cach sprawuje patronat nad 
wystawą. 
Zebrane eksponaty podzi-
wiali zaproszeni goście 
wśród których  byli m.in.: 
Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko oraz Wicestarosta 
Pyrzycki Jarosław Stankie-
wicz. 
Wystawa będzie dostępna 

zwiedzającym do końca maja br. od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
10-18 w soboty w godz. 9-14. 
Zachęcamy uczniów i nauczycieli 
szkół do odwiedzenia tej ciekawej 
wystawy.  

P.L. 

W Pyrzyckim Domu Kultury        
28 marca odbyła się II Edycja Mię-

dzyszkolnego Konkursu Recytatorskie-
go im. Noblistów Polskich. 
W konkursie udział wzięło 15 uczennic 
ze szkół  pon adgimnaz ja ln ych                  
z Choszczna, Myśliborza i Pyrzyc. 
Uczestniczki recytowały poezję i frag-
menty prozy jednego z naszych Nobli-
stów. Poziom Konkursu był bardzo wy-
soki, przez co Jury miało bardzo trudne 
zadanie by wyłonić zwycięzcę. Po burz-
liwych obradach nagrodziło: 

• Martę Połchowską z Zespołu Szkół 
Nr 2 w Myśliborzu; 
• Marcelinę Szondelmajer z  Zespołu 
Szkół Nr 2 w Myśliborzu; 
• Natalię Ludwiczak z Zespołu Szkół 
Nr 1 w Pyrzycach; 
Ponadto wyróżnienie otrzymała Agata 
Sobczyk z Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzy-
cach. Nagrody zwyciężczyniom wrę-
czyli Wicestarosta Pyrzycki Jarosław 
Stankiewicz oraz Burmistrz Pyrzyc 
Kazimierz Lipiński.  

P.L. 

I N F O R M A C J A  
 

Zawiadamiamy, że od dnia  
17 marca 2008 roku 

Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie 

urzęduje w nowej siedzibie przy ulicy  

  Poznańskiej 1  
w Pyrzycach  

(budynek byłej przychodni dziecięcej) 
Nowy numer telefonu  
Powiatowego Centrum  

Pomocy Rodzinie:  
 

091 397 90 46 

II EDYCJA MI ĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
IM. NOBLISTÓW POLSKICH 

PYRZYCE POPRZEZ WIEKI 

Od 27 marca br. Staro-
stwo Powiatowe w Py-
rzycach posiada nowy 
samochód osobowy. Za-
kup pojazdu został zapla-
nowany w Uchwale Bu-
dżetowej na 2008 r. Rada 
Powiatu w Uchwale Nr 
XIII/48/07 dnia 19 grud-
nia 2007 r. zabezpieczyła 
na ten cel kwotę w wyso-
kości 95 tys. PLN. 
W drodze przetargu zo-
stał wybrany model For-
da Mondeo. Samochód   
w kolorze czarnym wy-

posażony jest m.in.:       
w silnik o pojemności    
2,0 l i mocy 145 KM,      
7 poduszek powietrz-
nych, dwustrefową kli-
matyzację oraz komputer 
pokładowy. Ostateczny 
koszt zakupu pojazdu 
wyniósł 89 900 PLN 
brutto. 
Z auta będzie korzystał 
Starosta Pyrzycki, dyrek-
torzy wydziałów oraz 
pracownicy Starostwa 
Powiatowego.  

P.L. 

NOWY SAMOCHÓD W STAROSTWIE POWIATOWYM 
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W sobotę, 14 kwietnia, już po raz siód-
my,  odbył się Dzień Otwarty Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Py-
rzycach.  
W tym dniu nieodpłatnie pracowa-
li  logopedzi: Elżbieta Karwecka, Ewa 
Kozłowska, Elżbieta Łapczyńska, 
Lucyna Lipiec, Ludwika Durkin, psy-
chologowie: Anna Gliszczyńska, Han-
na Olsztyńska, Mariola Szwarc, peda-
godzy: Jolanta Dubicka, Wioletta Bur-
da, Alicja Kruszyńska-Chudzik i Bo-
żena Rolbiecka, zawodowy kurator 
sądowy Krzysztof Socha, a także spe-
cjaliści z Fundacji Porozumienia Spo-
łecznego Integracji „IMPULS”          
w Szczecinie (psycholog Magdalena 
Kroczyk, psychoterapeuta Marek Pie-

trasik oraz neuroterapeuta EEG Biofe-
edback Jerzy Wojciechowski, który pre-
zentował profesjonalny trening mózgu). 
Jak co roku pracowali z nami pyrzyccy 

specjaliści z zakresu ortodoncji 
(Rafał Peter) i laryngologii 
(Andrzej Hajduła).  
Łącznie udzieliliśmy 122 porad i badań. 

Serdecznie dziękuję wszystkim spe-
cjalistom, pracownikom Poradni oraz 
wydziałom i jednostkom Powiatu 
Pyrzyckiego za udostępnienie po-
mieszczeń.  
Specjalne podziękowania dla pana 
Andrzeja Jakieły – dyrektora Wy-
działu Oświaty, Kultury, Sportu, Tu-
rystyki i Promocji Starostwa Powia-
towego za pomoc w organizacji tego 
dużego przedsięwzięcia.  
  

T.M. 

Po bardzo wielu latach przerwy udało 
się przeprowadzić w Powiecie Pyrzyc-
kim eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” (OTWP). Inicjato-
rem  przedsięwzięcia był dh Henryk 
Nawój Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Py-
rzycach.  Druh Prezes potrafił zgroma-
dzić wokół siebie ludzi, którzy podjęli 
się tego niełatwego zadania, jakim jest 
przygotowanie tego typu przedsięwzię-
cia. Organizacją eliminacji powia-
towych zajęła się Ochotnicza 
Straż Pożarna w Przelewicach,     
a w szczególności działająca tam 
Kobieca Drużyna Pożarnicza. 
Panie przygotowały materiały do 
nauki, testy pisemne, zestawy 
pytań ustnych, dokumentację. Był 
to ogrom pracy, za którą należy 
im się wielkie podziękowanie! 
Powiatowe eliminacje Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej odbyły się 29 marca br.        
w Remizie OSP Przelewice i dzia-
łającym przy nim nowo otwartym 
Internetowym Centrum Edukacyj-
no-Oświatowym. Udział w elimi-
nacjach z Powiatu Pyrzyckiego  zgłosiły 
tylko dwie gminy: Bielice i Przelewice.  
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał 
dh Henryk Nawój oraz Marek Kibała - 
Wójt Gminy Przelewice. Gospodarze 
przywitali zaproszonych gości: Jarosła-
wa Stankiewicza - Wicestarostę Powiatu 
Pyrzyckiego, mł. bryg. Jacka Marchle-
wicza - Zastępcę Komendanta PPSP 
Pyrzyce, Zdzisława Twardowskiego - 
Wójta Gminy Bielice  oraz przedstawi-
cieli Gminy Bielice i Przelewice.   

Następnie główny organizator Turnieju 
dh Ewa Gąsiorowska-Nawój - Wicepre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Przelewicach zapo-
znała uczestników Turnieju z planem      
i regulaminem eliminacji powiatowych. 
Pierwszym etapem, jaki musieli przejść 
młodzi przyjaciele straży były testy 
pisemne. Potem odbył się test ustny, 
podczas którego uczestnicy odpowiadali 
na wylosowane zestawy pytań. Po kilku 
godzinach ciężkiej pracy jury ogłosiło 

zwycięzców eliminacji powiatowych 
OTWP,  którymi zostali: 
Grupa szkół podstawowych: 
I miejsce: Karolina Werra ( Gmina Prze-
lewice) 
II miejsce: Dominik Smutek ( Gmina 
Bielice) 
III miejsce: Tomasz Zwiachel (Gmina 
Przelewice) 
Grupa gimnazjalna: 
I miejsce: Karolina Chytryj (Gmina 
Bielice) 

II miejsce: Klaudia Waruszewska 
(Gmina Bielice) 
III Miejsce: Mariola Kapturowska 
( Gmina Bielice). 
Zwycięzcy eliminacji powiatowych 
otrzymali nagrody książkowe i dyplo-
my, które ufundowali: Starostwo Powia-
towe w Pyrzycach, Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Py-
rzycach oraz Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach. 
W dalszym etapie Turnieju Prezes Hen-

ryk Nawój złożył podziękowa-
nia i odznaczył medalem Sta-
rostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach za pomoc w zorganizo-
waniu OTWP oraz dh Ewę 
Gąsiorowską-Nawój za trud 
włożony w przygotowanie 
eliminacji powiatowych. Wy-
różnione zostały też wszystkie 
druhny z KDP i MDP Przele-
wice, które czuwały nad prze-
biegiem turnieju: dh Alicja 
Gąsiorowska, dh  Małgorzata 
Kustosz, dh  Magdalena Lu-
becka, dh Joanna Kustosz, dh 
Barbara Kustosz oraz dh Bar-
bara Łuc. 

Uczestnicy Turnieju mogli też skorzy-
stać z Internetowego Centrum Eduka-
cyjno-Oświatowego. Ćwiczyli również 
pierwszą pomoc medyczną na FANTO-
MIE. Na zakończenie strażacy z OSP 
Przelewice zaprezentowali gościom 
pokaz gaśniczy przy użyciu przelewic-
kiego samochodu gaśniczego STAR 
GBA 2,5/16. Dla wszystkich uczestni-
ków przygotowano pyszną strażacką 
grochówkę.  

E.G-N.  

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZ Y POŻARNICZEJ 
„MŁODZIE Ż ZAPOBIEGA POŻAROM” 

DZIEŃ OTWARTY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
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NIEOBOJĘTNI NA  
TRAGEDI Ę 

 
W dniu 6 marca br. roku Pań-
stwo Mirosława i Ireneusz Mi-
żyńscy przeżyli chwile grozy. 
W ich mieszkaniu w miejsco-
wości Połczyno wybuchł pożar 
spowodowany zwarciem insta-
lacji elektrycznej. Dzięki szyb-
kiej interwencji Państwowej 
Straży Pożarnej z Pyrzyc           
i Ochotniczej Straży Pożarnej   
z Lipian na szczęście domowni-
kom nic się nie stało. W wyniku 
pożaru spłonął pokój gościnny  
i cześć korytarza. 
Z inicjatywą pomocy dla Pań-
stwa Miżyńskich wystąpił Soł-
tys Sołectwa Krasne Michał 
Wieczór, któremu udało się 
pozyskać darczyńców: 
„Dzięki pomocy kilku firm       
z branży budowlanej zorganizo-
waliśmy niezbędne materiały 
do remontu spalonego mieszka-
nia. Chciałbym serdecznie po-
dziękować wszystkim, dzięki 
którym udało się nam w znacz-
nym stopniu pomóc Państwu 
Miżyńskim. Dziękuję również 
wszystkim firmom, organizacją 
oraz osobom prywatnym, które 
pomogły pogorzelcom w ich 
trudnych chwilach”. 

UMiG Lipiany 

W tym roku Ministerstwo Sportu 
i Turystyki przeznaczy 180 mln zł 

na dofinansowanie budowy ponad 
500 boisk w gminach i powiatach. Jest 
t o  p i e r ws z y  e t a p  r zą d o w o -
samorządowego programu „Moje bo-
isko – ORLIK 2012”.  
Kompleks składa się z boiska piłkar-
skiego pokrytego trawą syntetyczną,     
o wymiarach 30 x 62 m, ogrodzonego 
do wysokości 4 m wraz z piłkochwyta-
mi, boiska wielofunkcyjnego pokrytego 
poliuretanem, o wymiarach 
18 x 32 m, ogrodzonego do 
wysokości 4 m oraz zaple-
cza socjalnego. Zaplecze 
socjalne zawierać będzie 
szatnie, prysznice, sanita-
riaty, magazyn oraz po-
mieszczenia trenerskie. 
Będzie ono zbudowane       
z modułów 2,5 x 5 m, które 
można dowolnie konfiguro-
wać. Cały obiekt będzie 
oświetlony, pozwoli to na 
jego wykorzystywanie do 

późnych godzin wieczornych. Najistot-
niejszym założeniem jest to, że boiska 
mają być ogólnodostępne. Nadzór nad 
ich wykorzystaniem będzie prowadził, 
zatrudniony w tym celu, trener środowi-
skowy.  
Wstępny koszt budowy jednego kom-
pleksu boisk wynosi ok. 1 mln zł. Zada-
nie dofinansowane będzie przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki w wysoko-
ści do 33 % wartości kosztorysowej. 
Pozostałe koszty pokryją Urzędy Mar-

szałkowskie i samorządy uczestniczące 
w programie w wysokości po 1/3 kosz-
tów. 
W Województwie Zachodniopomor-
skim została zatwierdzona lista 55 sa-
morządów, które zakwalifikowano do 
tego programu. Wśród nich znalazły się 
Gmina Bielice, Gmina Przelewice oraz 
Powiat Pyrzycki. Powiat zlokalizował 
kompleks boisk na terenie Zespołu 
Szkół Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Więk-
szość wymaganych warunków formal-

nych jest spełniona. Oczekuje-
my tylko na wzór projektu        
z Ministerstwa. Po jego adapta-
cji do naszych warunków moż-
na będzie uruchomić procedury 
przetargowe, a następnie rozpo-
cząć prace budowlane. Przy 
założeniu, że nie będzie opóź-
nień ze strony Ministerstwa, 
budowa może się rozpocząć    
w lipcu i zakończyć w listopa-
dzie 2008 r.  

W.D. 

MOJE BOISKO – ORLIK 2012 

Łozice, to wieś średniowieczna. Wzmianko-
wana w źródłach z XIII w., na terenie której 
znajduje się odbudowany kościół z przeło-
mu  XIV-XV w. Kościół stanowi wartość 
zabytkową, to późnogotycka budowla wybu-
dowana z głazów narzutowych i cegły go-
tyckiej. Przez 60 lat kościół czekał na odbu-
dowanie. W 2006 roku ks. Tomasz Koszyk 
powziął starania zmierzające do odbudowy 
kościoła. Po niespełna dwóch latach prac 
udało się zrealizować to przedsięwzięcie. 
20 kwietnia Biskup Szczecińsko-Kamieński 
Marian Błażej Kruszyłowicz poświęcił odre-
staurowany kościół. Ks. Biskupa w progu 
świątyni przywitał proboszcz Parafii w Ko-
zielicach ks. Tomasz Koszyk TChr. oraz 
wierni, tradycyjnym polskim zwyczajem -    
a mianowicie chlebem i solą. 
Uroczystość poświecenia odbyła się w cza-
sie Mszy Świętej. Po krótkiej modlitwie 
nastąpiło poświęcenie wody i pokropienie 
ludu, ścian i ołtarza. Po Liturgii Słowa, ka-
zaniu oraz wyznaniu wiary Ksiądz Biskup 
odmówił modlitwę poświęcenia, w której 
przekazał nową świąty-
nię Panu Bogu, prosząc 
o jej uświęcenie. Po 
modlitwie nastąpiło 
namaszczanie ołtarza     
i ścian olejem Krzyżma 
Świętego, który jest 
symbolem łask Bożych 
i ich dawcy - Ducha 
Świętego. Biskup na-
maścił ołtarz na środku 
i w czterech jego ro-

gach, przez co stał się symbolem Chrystusa. 
W uroczystości poświęcenia kościoła i kon-
sekracji ołtarza brali udział kapłani: ks. Wi-
kariusz Generalny TChr. Krzysztof Grzelak, 
Dziekan Dekanatu Banie ks. Tadeusz Że-
browski SDB, ks. Piotr Lizoń TChr. z Po-
znania oraz ks. Stanisław Malczewski TChr. 
i ks. Józef Dudziak TChr., którzy przybyli    
z Dolnego Śląska. 
Obecni byli również przedstawiciele władz 
samorządowych, Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Wicestarosta Jarosław Stankie-
wicz oraz Wójt Gminy Kozielice Edward 
Kiciński. W poświęceniu kościoła uczestni-
czyli także projektant mgr inż. Mieczysław 
Lipik, Stanisław Okraska reprezentujący 
firmę Prescon, Jerzy Kołaczyk Prezes Ko-
palni Kruszyw Mineralnych Załęże, Jan 
Ksel, Jan Lemparty, Maciej Kiełbasa oraz 
licznie zebrani wierni, którzy swoją pracą 
przyczynili się do odbudowy świątyni. Na 
zakończenie Mszy Św. ks. Proboszcz oraz 
ks. Biskup wypowiedzieli słowa szczerego 
podziękowania wszystkim, którzy zaangażo-

wali się w tak ważną 
dla parafian sferę ży-
cia duchowego. Bi-
skup udzielił wszyst-
kim zebranym Bożego 
błogosławieństwa, by 
umacniali się w wie-
rze, a świątynia była 
dla nich miejscem 
modlitwy i spotkania 
z Bogiem. 

W.B.D. 

POŚWIĘCENIE KO ŚCIOŁA W ŁOZICACH  
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Dnia 13 marca br. w Publicznym Gim-
nazjum w Przelewicach odbyło się pod-
sumowanie Projektu Przelewickiego 
Stowarzyszenia „Wyrównajmy szanse” 
pn. „Młodzież promuje gminę Przelewi-
ce” Środki na jego realizację uzyskano   
z Programu „Równać szanse 2007 – 
Ogólnopolski Konkurs Grantowy” Pol-
skiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, fi-
n a n s o wa n e g o p r z e z  P o l s k o -
Amerykańską Fundację Wolność. Auto-
rem Projektu jest Pani Renata Kozicka – 
Dyrektor PG Przelewice, a Koordynato-
rem Pani Lucyna Surma – nauczyciel  
w/w Gimnazjum. Celem Projektu było 
stworzenie filmu reklamowego, folderu 
i strony internetowej promujących Gmi-
nę Przelewice 
Na uroczystość zaproszono przedstawi-
cieli władz lokalnych i szkół podstawo-
wych  z terenu Gminy Przelewice oraz  
młodzież gimnazjalną. 
W realizacji Projektu  udział wzięli 
uczniowie z Publicznego Gimnazjum     
w Przelewicach i młodzież z terenu 
Gminy Przelewice, uczęszczająca do 
szkół średnich, spośród których wyło-
niono trzy grupy młodzieży. Pierwsza 
grupa  nagrała film promujący najcie-
kawsze (zdaniem młodych ludzi) miej-

sca przyrodnicze, historyczne i kultural-
ne na terenie gminy.  
Druga grupa podjęła się przygotowa-
nia i wydania folderu młodzieżowego, 
promującego Gminę (w języku polskim, 
niemieckim i angielskim).   
Trzecia grupa utworzyła stronę inter-
netową www.mlodziprzelewice.pl. 
Wykaz osób uczestniczących w realiza-
cji Projektu: 
Brzozowska Agata, Kontroniewicz An-
na „Kontrolka”, Kozicki Adam , Kozic-
ka Anna, Naus Rafał, Pawluk Monika, 
Pecuch Krzysztof, Przelazły Martyna, 
Szalaty Kuba „Rusek”, Szalaty Sara, 
Kwiatkowski Szymon „Kwiatek”, Ti-
nelt Marcin, Wieczorkiewicz Sara.  
Tłumaczeniem tekstu zajęli się: 
Język niemiecki: 
Osmolak Anna, Niewiadomska Paula, 
Wawrzyniak Piotr, Rudzka Marta, 
Drozdowska Aleksandra, Pecuch 
Krzysztof, Jabłońska Aleksandra, Babu-
la Jakub, Dąbek Adrianna, Skrobisz 
Karolina; 
 Język angielski: 
Dwornik Alicja, Adach Sandra, Mielca-
rek Bartosz, Urbaniak Hubert, Grygor-
cewicz Emilia, Kustosz Karolina, Ku-
charczyk Małgorzata, Lewandowska 

Agata, Stasiaczyk Anna, Kazi-
mierczak Samanta, Grochocka 
Sylwia,  Muskała Paweł, Starzyńska 
Iga, Guzik Aleksandra, Nowogórski 
Rafał, Starzyński Mikołaj, Starzyńska 
Kinga,  Nieroda Dorota, Gołuch Sandra, 
Kapłon Magdalena, Przelazły Martyna. 
W trakcie w/w imprezy promującej Pro-
jekt, przedstawiciele poszczególnych 
grup zaprezentowali  efekty swojej pra-
cy, co wzbudziło ogromne zaintereso-
wanie.  Potwierdziły to gorące owacje 
osób oglądających film i słowa podzię-
kowania i uznania ze strony Pana mgr 
Marka Kibały – Wójta Gminy Przelewi-
ce oraz  dr Maria Ziarkowskej – Radnej 
Gminy Przelewice. W słowach podzię-
kowania wyrazili swój podziw dla  
wszystkich, którzy przyczynili się do 
powstania bardzo interesujących i pięk-
nych  materiałów promocyjnych o Gmi-
nie Przelewice. Szczególne słowa po-
dziękowania skierowali do młodzieży 
za ciekawe pomysły i  zaangażowanie  
w pracę nad powstaniem pięknego filmu 
ukazującego atrakcje turystyczne i cie-
kawe miejsca, które warto zobaczyć, 
strony internetowej i folderu promują-
cych Gminę.  

A.G. 

W dniu 14 marca br. w Publicznym 
Gimnazjum w Przelewicach odbyła się 
impreza szkolna „Językowy zawrót gło-
wy”, na którą zostali zaproszeni nie-
mieccy uczniowie z Gimnazjum w Uec-
kermünde. Z 10-osobową grupą 
uczniów ze szkoły partnerskiej              
w Ueckermünde przyjechali: Dyrektor 
Szkoły - Dietmar Kramm oraz nauczy-
cielka - Manuela Boikow. Po raz pierw-
szy gościli śmy również w naszym Gim-
nazjum 6-osobową grupę uczniów ze 
Szkoły Regionalnej w Mieście Woldegk 
wraz z 2 nauczycielkami Luką i Rössler. 
W integracyjnym polsko-
niemieckim spotkaniu 
uczestniczył również 
Wójt Gminy Przelewice - 
Marek Kibała. 
W trakcie zajęć warsztato-
wych młodzież pracowała 
w zespołach polsko-
niemieckich, a przygoto-
wane w klasach eksponaty 
i projekcja filmu w wersji 
angielskiej „Football and 
love” wykorzystane zosta-
ły  do quizu, który odbył 
się w sali gimnastycznej. 
Goście zwiedzając pra-

cownie językowe, gdzie odbywały się 
warsztaty, mogli obejrzeć  przygotowa-
ne przez młodzież plakaty, plansze, 
wystawki i inne ciekawostki związane  
z  krajami tj. Polska, Niemcy i Wielka 
Brytania, co dało możliwość zapoznania 
się z elementami kultury i tradycji, jakie 
w krajach tych występują. Mogli rów-
nież skosztować tradycyjne potrawy 
typowe dla prezentowanych krajów,        
a  przygotowane przez uczniów  nasze-
go Gimnazjum. 
Impreza przebiegała w przyjaznej i ser-
decznej atmosferze, a co ważne mło-

dzież angażując  się we wspólne działa-
nia integrowała się i podejmowała pró-
by nawiązywania wzajemnych kontak-
tów. 
Podsumowaniem imprezy były występy 
artystyczne gości i gospodarzy. Ucznio-
wie naszego Gimnazjum przedstawili 
inscenizację pt. „Czerwony Kapturek” 
w języku niemieckim i angielskim,         
a uczniowie z Ueckermünde przedsta-
wili inscenizację pt. „Pan Twardowski” 
w języku polskim. Natomiast uczniowie 
z Miasta Woldegk koncertowali po nie-
miecku przygrywając na gitarach.  

Uczestnicy imprezy posta-
nowili dalej kontynuować 
wzajemną współpracę, gdyż 
tego typu spotkania są bar-
dzo cenne  dla młodych 
ludzi, ponieważ motywują 
do nauki języków obcych 
oraz sprzyjają nawiązywa-
niu nowych znajomości. 
Kolejne spotkanie  polsko – 
niemieckie odbędzie się       
w szkołach niemieckich     
tj. w Gimnazjum w Uecke-
rmünde i w Szkole Regio-
nalnej Miasta Woldegk.  

R.G. 

MŁODZIE Ż PROMUJE GMIN Ę PRZELEWICE 

JĘZYKOWY ZAWRÓT GŁOWY 
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W dniach 2-3 kwietnia br. w Ogrodzie 
Dendrologicznym w Przelewicach od-
było się szkolenie informacyjno - 
warsztatowe pt. „Narzędzia aktywnej 
integracji środowisk wiejskich. Przygo-
towanie dokumentacji konkursowych   
w Programie Integracji Społecznych 
PPWOW”, organizowane 
przez  Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Szcze-
cinie.  
W szkoleniu uczestniczyli 
koordynatorzy gminni Poak-
cesyjnego Programu Wspar-
cia Obszarów Wiejskich        
z obszaru województwa za-
chodniopomorskiego (z 13 
gmin), a prowadzili je 
Krzysztof Musiatowicz – 
Konsultant Regionalny Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego PPWOW i Sylwia 
Kaczmarek z ROPS Szcze-
cin. Tematyka szkolenia  
dotyczyła metodologii przy-

gotowania dokumentacji konkursowej 
koniecznej przy realizacji zadań z za-
kresu Programu Integracji Społecznej 
oraz tworzenia planów działania.          
W trakcie szkolenia Zbigniew Łuka-
szewski – Prezes Stowarzyszenia 
„Szanse bezdroży” zaprezentował także 

osiągnięcia Centrum Aktywizacji  Lo-
kalnej i Lokalnej Grupy Działania         
z Goleniowa. 
Ponadto Grażyna Chmielewska – Kie-
rownik Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Szczecinie w swym wy-
stąpieniu zachęcała koordynatorów do  

dobrego i rzetelnego przygo-
towania strategii rozwiązy-
wania problemów społecz-
nych oraz  planów działania. 
Jeżeli gmina nie przygotuje 
strategii nie będzie mogła 
wykorzystać wszystkich 
przewidzianych dla niej 
środków na realizację pro-
jektów. Jednocześnie zachę-
cała, by przy tworzeniu  pla-
nu działania warto uwzględ-
nić wszystkie grupy wieko-
we, a nie tylko planować 
usługi skierowane do dzieci   
i młodzieży,  bo to zawęża 
grupę odbiorców. 

A.G.  

W dniu 12 marca br. w Ogro-
dzie Dendrologicznym w Przelewi-
cach odbyło się Seminarium dla 
przedstawicieli Lokalnych Grup 
Działania, zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 
w ramach projektu Schematu II 
Pilotażowego Programu Leader+. 
Tematem Seminarium było omó-
wienie zagadnień związanych          
z  aktualnym stanem wdrażania Osi 
4 PROW w nowym okresie progra-
mowania 2007-2013 i wymiana 
doświadczeń LGD oraz nawiązanie 
wzajemnie współpracy.  
Uroczystego otwarcia Seminarium do-
konała Amelia Pakosz – Prezes Stowa-
rzyszenia „Lider Pojezierza, a zaproszo-
nych gości powitał Marek Kibała – 
Wójt Gminy Przelewice. Uczestnikami 
Seminarium byli przedstawiciele Lokal-
nych Grup Działania z Niemiec i z całej 
Polski. Udział w imprezie wzięli rów-
nież: dr Wacław Idziak - przedstawiciel 
Fundacji Wspomagania Wsi, Maja Dą-
browska i Tomasz Aniukszyts  - pra-
cownicy Wydziału Programów Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Zachod-
niopomorskiego.  
W trakcie spotkania przedstawiono na-
stępujące prezentacje: 
Leader w nowym okresie programowa-

nia – aktualny stan wdrażania Osi          
4 PROW na lata 2007-2013  - Tomasz 
Aniukszyts, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
-   Maja Dąbrowska, 
LAG „Strittmatter-Land” –Helmut  
Bronk, 
LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży 
Gmin  Goleniów, Osina, Przybiernów, 
Stepnica – Mieczysław Bździuch, 
Krzysztof Szwedo, 
LGD Stowarzyszenia „Siła w Grupie” 
Gmin Dygowo, Gościno, Rymań, Sie-
myśl– występ Zespołu Artystycznego 
„BIADULE”, 
LGD Stowarzyszenie „WIR” Wiejska 
Inicjatywa Rozwoju  Gmin Chociwel, 
Marianowo, Stargard Szczeciński, Su-
chań – Danuta Ankutowicz, 

LGD „Smocza Kraina” – Włady-
sław Mieszkiełło, 
LGD Fundacja Partnerstwo Dorze-
cza Słupi – Werner Willi  Rudkow-
ski, 
LGD Stowarzyszenie „Lider Poje-
zierza” – Anna Garzyńska. 
Podczas   Seminarium  zorganizo-
wano także warsztaty z dr Wacła-
wem Idziakiem  dla sołtysów i lide-
rów z wiosek tematycznych Pojezie-
rza Myśliborskiego oraz z Domini-
kiem  Górskim, Przemysławem Fen-
rychem i Anną Łączkowską z Fun-

dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej     
w Szczecinie na temat wypracowania 
rozwiązań modelowych funkcjonowania 
LGD i wdrażania LSR w nowym okre-
sie programowania 2007-2013. Wypra-
cowane podczas warsztatów wnioski 
uczestnicy Seminarium postanowili, aby 
przekazać do Ministerstwa Rolnictwa     
i Rozwoju Wsi.  
W części artystycznej wystąpiły dwa 
zespoły folklorystyczne: Zespół 
„BIADULE” z Kinowa i Zespół 
„JUTRZENKA” z Przelewic. W chwi-
lach wolnych miłośnicy  przyrody mo-
gli zwiedzać Ogród i podziwiać piękno 
budzącej się  wiosny.  
 

A.G. 
 

SEMINARIUM  DLA PRZEDSTAWICIELI  
LOKALNYCH  GRUP DZIAŁANIA 

SZKOLENIE INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W PRZELEWICACH  
DLA KOORDYNATORÓW GMINNYCH  PPWOW  



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl            7         naszpowiat@pyrzyce.pl 

INFORMACJE 

Czas wolny wychowanków Domu 
Dziecka w Czernicach jest określony 
regulaminem placówki, rozkładem dnia, 
obowiązkami szkolnymi, porą roku, 
dniem tygodnia. Wychowankowie spę-
dzają swoje wolne godziny indywidual-
nie oraz w zorganizowanej grupie pod 
opieką wychowawcy. Każdy wycho-
wawca dąży do uświadomienia wycho-
wankom ich potencjalnych możliwości, 
stara się rozpoznawać ich talenty oraz 
kształtować coraz pełniejszy obraz sa-
mego siebie. Planując działania wspie-
rające wszechstronny rozwój wycho-
wanków pod uwagę brane jest zaspoko-
jenie ich potrzeb intelektualnych, emo-
cjonalnych, psychicznych, społecznych 
i zdrowotnych. 
W każdym roku szkolnym opracowy-
wane są harmonogramy, które uwzględ-
niają następujące typy zajęć: 
Zajęcia rekreacyjne i sportowe: 
- indywidualne zajęcia ogólnorozwojo-
we w siłowni placówki, 
- grupowe treningi piłki nożnej, siatko-
wej i koszykówki, 
- indywidualne treningi tenisa stołowe-
go w placówce, 
- doskonalenie pływania na basenie       
w Gryfinie, 
- łowienie ryb, 
- grupowe wycieczki rowerowe po naj-
bliższej okolicy, jezioro Miedwie 
- grupowe i rodzinne ogniska i grillowa-
nie. 
Zajęcia rekreacyjne i kulturalne: 
- wyjazdy do kina 
- zajęcia plastyczne 
- wspólne zabawy z przyjaciółmi pla-
cówki, 
- wyjazdy na turnieje i zawody sporto-
we 
- cotygodniowe spotkania z  zaprzyjaź-
nionym księdzem Msza Św. (sobota) 
Codzienne obowiązki:  
- odrabianie prac domowych, 
- samodzielne przygotowywanie posił-
ków w aneksach kuchennych, 
- konkursy czystości, 
- porządki w domu i wokół domu, 
Zajęcia wynikające z tradycji i oby-
czajowości 
- imieniny i urodziny oraz inne zdarze-
nia okolicznościowe wychowanków, 
- Dzień Edukacji Narodowej, 
- Dzień Pracownika Socjalnego 
- Andrzejki 
- Mikołajki 
- Święta Bożego Narodzenia 
- Walentynki 
- Powitanie Wiosny 

- Święta Wielkanocne 
- Dzień Matki – spotkanie integracyjne 
z rodzinami dzieci 
- Dzień Dziecka 
Ferie zimowe i wakacje dzieci spędzają 
w domach rodzinnych. Dla tych którzy 
pozostają w placówce organizowane są 
atrakcyjne wyjazdy ze szczególnym 
programem mającym na celu zapewnie-
nie im atrakcyjnego wypoczynku, jak 
również poznanie ciekawych regionów 
kraju. 
Tegoroczne ferie zimowe 15 – wycho-
wanków spędziło w Ośrodku Wczasów 
Dziecięcych w Myśliborzu, a 9 dzieci 
wyjechało do Karpacza. 
Starsi wychowankowie (16-18 lat) biorą 
udział  w projekcie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego „Wędka na wy-
prawkę” - dwa razy w tygodniu biorą 
udział w zajęciach komputerowych        
i językowych oraz z doradztwa zawodo-
wego w Stargardzie Szcz. i Szczecinie 
organizowane są również dla nich kursy 
komputerowe i językowe. 
 
Niektórzy wychowankowie w okresie 
wakacji wyjeżdżają do Szwecji - do 
swoich zaprzyjaźnionych rodzin. 
W placówce odbywają się zajęcia: 
- Zajęcia teatralno – muzyczne – opie-
kunowie to Agnieszka Molasy i Alek-
sandra Matyńka. 
W pierwszej chwili do udziału w zaję-
ciach teatralnych trudno było zachęcić 
naszych podopiecznych. Początki pracy 
na próbach były trudne, ale okazało się 
że wysiłek przynosi rezultaty oraz, że 
nauka tekstu literackiego wcale nie jest 
taka trudna jak się dzieciom wcześniej 
wydawało. Efektem przygotowań i prób 
teatralno – inscenizacyjnych z wycho-
wankami były zaprezentowane nie tylko 
na terenie placówki ale i poza nią, małe 
formy teatralne. Nowe przedstawienia 
przygotowywane są na spotkania opłat-
kowe w placówce, a także z okazji Dnia 
Matki, Dnia Pracownika Socjalnego, 
inscenizacja „Jaś i Małgosia”, teatr cieni 
spektakl „Jest taki dzień”, przegląd 
gminny jasełek w SP Okunica 
- Zajęcia plastyczne – opiekunowie:     
J. Konarska i K. Radecka 
Podczas zajęć wychowankom propono-
wane są różne techniki plastyczne. Ład-
ny estetyczny wygląd wnętrza placówki 
jest niejako składnikiem panującej tu 
domowej atmosfery. Ma także duże 
znaczenie wychowawcze, gdyż jest 
czynnikiem kształtującym gust i poczu-
cie piękna wychowanków. Młodzież 
powinna przebywać w czystych este-

tycznych pokojach aby w przyszło-
ści na ich wzór urządzać swoje ro-
dzinne domy. 
Dzieci chętnie wykonują prace plastycz-
ne do wystroju swoich pokojów. Zwy-
kle są to żelowe dekoracje na okna         
i prace plastyczne oprawiane w antyra-
my. Święta Wielkanocne to okazja do 
popisania się wychowanków umiejętno-
ścią malowania pisanek, robieniem ko-
szy świątecznych, palm wielkanocnych. 
Wszystkie te wyroby plastyczne wyko-
rzystywane są do wystroju placówki. 
Przed Świętami Bożego Narodzenia 
wychowankowie wykonywali zaprosze-
nia i prezenty dla gości przybywających 
na Kolację Wigilijn ą. Na zajęciach koła 
plastycznego wykonywane są też prace 
na konkurs organizowany przez PDK – 
wychowankowie chętnie przygotowują 
konkursowe prace. Udział w konkur-
sach pobudza w nich wyobraźnię i twór-
czą inicjatywę. Prace wychowanków są 
wysoko oceniane oraz często nagradza-
ne za poziom artystyczny i kreatywność 
twórczą. Twórczość artystyczna sprawia 
dzieciom radość, przynosi odprężenie     
i przyjemność, pobudza myślenie i wy-
obraźnię, motywuje ich do podejmowa-
nia nowych działań oraz pokonywania 
trudności. 
- Koło turystyczne -prowadzone przez 
A. Krywalewicza i Małgorzatę Za-
krzewską. 
Wychowankowie uczestniczą w rajdach 
w okolicznych szkołach (Brzesko, Oku-
nica, Pyrzyce) , wyjeżdżają na wyciecz-
ki rowerowe po najbliższej okolicy  nad 
j. Miedwie. 
Uczestnicy koła przygotowują gry          
i konkursy na Rajd ,który odbędzie  się 
w placówce  z okazji  „Dnia Dziecka” – 
zapraszani są wówczas wychowankowie 
z zaprzyjaźnionych domów dziecka       
i okolicznych szkół z terenu powiatu 
pyrzyckiego. 
Wychowankowie chętnie korzystają      
z proponowanych form spędzenia cza-
su wolnego. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się zajęcia sportowe i indywidu-
alne, dzięki którym podopieczni mają 
możliwość podniesienia sprawności 
fizycznej. 
 

                                               I.J. 

JAK WYCHOWANKOWIE DOMU DZIECKA W CZERNICACH  
SPĘDZAJĄ CZAS WOLNY? 
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W dniach 1 – 2 kwietnia br. w Hali 
Międzynarodowych Targów Szcze-
cińskich odbyły się eliminacje regio-
nalne IX Edycja Szkolnej Giełdy 
Turystycznej „PRZYGODA”. Pod-
czas giełdy odbyły się następujące 
konkursy: 
dla szkół podstawowych: 
- Świat w zmysłach 
- Żywioły Kultury 
dla szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych 
- Zachodniopomorskie w zmysłach 
- Pasje regionu 
W giełdzie turystycznej uczestniczy-
ła drużyna PTTK działająca przy 
Zespole Szkół w Lipianach pod kie-
rownictwem Pani mgr Marii 
Dziewguć, która zdobyła II nagrodę 
w konkursie Pasje Regionów. 
Giełda odbyła się pod patronatem 
Pani Katarzyny Hall – Minister Edu-
kacji Narodowej, Pana Norberta Ob-
ryckiego – Marszałka Województwa 
oraz Pana Piotra Krzystka – Prezy-
denta Miasta Szczecina. 

UMiG Lipiany 

W dniu 14 kwietnia br.          
w Lipianach, w kawiarni 

„Corona” odbyło się uroczyste 
nadania medali za długoletnie po-
życie małżeńskie. Krzysztof Bogu-
szewski - Burmistrz Lipian oraz 
Mariusz Marek Przybylski - prze-
wodniczący Rady Miejskiej wrę-
czyli dostojnym jubilatom medale, 
nadane przez Prezydenta RP i zło-
żyli najserdeczniejsze życzenia. 
Były kwiaty i gratulacje od naj-
bliższych, tort oraz symboliczna 
lampka szampana. Uroczystość 
uświetnił swoim występem zespół 
„Swojaki” pod kierownictwem Pani 
Elżbiety Cichackiej. 
W tym roku gronie jubilatów znaleźli 

się małżonkowie: Zdzisława i Feliks 
Smoląg, Janina i Stanisław Sochaccy, 
Bronisława i Roman Proninowie, Blan-

dyna i Krzysztof Rozewscy, Izabe-
la i Jan Rola, Stanisława i Włady-
sław Olkowicz, Lucyna i Zenon 
Mańko, Marianna i Jan Lalkowscy, 
Zenona i Władysław Kubiaczyko-
wie, Regina i Tadeusz Konik, Bro-
nisława i Stefan Kiwała, Marianna 
i Albert Herezo, Irena i Kazimierz 
Głuszak, Bogusława i Jarosław 
Gabruch, Bogumiła i Julian Duda 
oraz Cecylia i Jan Bisinger. 
Nie wszyscy mogli wziąć udział     
w uroczystym spotkaniu i z tego 
względu Burmistrz Lipian wraz      
z Przewodniczącym Rady Miej-

skiej odwiedzili jubilatów w domach. 
UMiG Lipiany 

Cztery materace zmiennociśnieniowe 
wartości 4400 zł. dla Zakładu Opiekuń-
c z o- Le c z n i c z ego        
w Pyrzycach przeka-
zało w marcu py-
rzyckie Stowarzysze-
nie „Nasz Szpital”. 
Materace mogły zo-
stać zakupione dzięki 
ofiarności mieszkań-
ców powiatu pyrzyc-
kiego, którzy aktyw-
nie włączyli się        
w zbiórkę datków.  
Dzięki zastosowaniu materacy przeciw-
odleżynowych możliwe jest całkowite        
i przede wszystkim skuteczne wyelimino-
wanie możliwości powstawania odleżyn, 
a także wspomaganie leczenia już istnie-

jących zmian, przez co pacjenci nie czują 
zmęczenia mięśni, łatwiej znoszą długo-

trwałe leżenie w łóżku 
i szybciej wracają do 
zdrowia.  
To już kolejna akcja 
przeprowadzona przez 
Stowarzyszenie „Nasz 
Szpital”, które aktyw-
nie wspiera mieszkań-
ców powiatu pyrzyc-
kiego w zakresie 
ochrony zdrowia i po-
mocy społecznej, m.in. 

poprzez zbiórki dla szpitala i Zakładu 
Opiekuńczo- Leczniczego oraz dostawy 
żywności w ramach programu PEAD dla 
najuboższej ludności powiatu. 

M.M.P. 

W dniu 14 marca br. w Pałacu Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach odby-
ło się szkolenie pt. "Zrównoważone na-
wożenie" podczas, którego wykładowcy 
zwrócili uwagę na racjonalną gospodarkę 
oraz bilans składników nawozowych       
w gospodarstwie rolnym 
(prelekcja dr inż. Piotra 
Burczyka z Instytutu 
Melioracji  i Użytków 
Zielonych w Falentach), 
na jnowsz e t re ndy           
w precyzyjnym nawoże-
niu oraz alternatywne 
źródła pozyskiwania 
substancji pożądanych 
w glebie (prelekcja Adama Grześkowiaka 
z Zakładu Chemicznego S.A. Police).  
Zostały również przedstawione aspekty 
prawno-ekonomiczne zrównoważonego 
rolnictwa i możliwości uzyskania dopłat 
rolno-środowiskowych (prelekcja mgr 
inż. Jana Toporkiewicza  z ZODR Barz-
kowice),   przykłady gospodarowania 

osadami skierowanymi w rolnictwie na 
podstawie praktyki Zakładów  Technicz-
nych Usług Komunalnych NFOŚ             
w Szczecinie (prelekcja dr inż. Ryszarda 
Miluniec z NFOŚ w Szczecinie) oraz  
przykłady uprawy roślin bez chemii przy 

użyciu pożywki AC-
TIV – (prelekcja prof. 
dr hab. Olgierda No-
wosielskiego z Insty-
tutu Warzywnictwa   
w Skierniewicach) 
oraz prawidłowego 
gospodarowania gno-
jowicą (prelekcja mgr 
Grzegorza Grzejsz-

czaka z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Szczecinie). 
W szkoleniu uczestniczyły 34 osoby,       
w tym rolnicy, przedstawiciele firm         
z branży rolnej i turystycznej oraz z jed-
nostek samorządowych. 

A.S. 

MEDAL ZA DŁUGOLETNIE PO ŻYCIE MAŁ ŻEŃSKIE 

IX EDYCJA SZKOLNEJ 
GIEŁDY TURYSTYCZNEJ 

„PRZYGODA” 

NOWE MATERACE DLA ZOL-U W PYRZYCACH 

ZRÓWNOWA ŻONE NAWOŻENIE 
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W pyrzyckiej hali 
OSiR w sobotę               
5 kwietnia br. odbyła 
się niecodzienna im-
preza sportowa, która 
przyciągnęła na trybu-
ny nadkomplet pu-
bliczności. 14 najlep-
szych w Polsce żon-
glerów piłką nożną 
przyjechało na zapro-
szenie Starosty Py-
rzyckiego Wiktora 
Tołoczko do Pyrzyc, 
by rywalizować o mia-
no mistrza trików pił-
karskich. Ponad 500 
osób chcących zoba-
czyć „coś nowego” nie 
zawiodło się. To była 
prawdziwa uczta dla 
ich oczu, a cała gama sztuczek grani-
cząca z cyrkowymi zdolnościami, raz 
po raz wzbudzała aplauz i podziw.         
I Ogólnopolski Turniej Freestyle                
w Trikach Piłkarskich przyciągnął za-
wodników z całej Polski, poprzez Za-
mość, Olsztyn, Katowice, Wrocław, 
Łódź, Pyrzyce i jeszcze kilka innych 
miast. 
Impreza rozpoczęła się od rozgrywek 
dla uczniów szkół podstawowych na 
małych  boiskach o wymiarach          
10m x 7m na małe bramki. Drużyna 
składała się z 2 zawodników, podczas 
gry preferowano umiejętności technicz-
ne. Po szkołach podstawowych przyszła 
kolej na zawodowców. Wśród zawodni-
ków 12 drużyn można było dostrzec 
kilka żonglerów, którzy w ramach roz-
grywki wzięli udział w grach „2 x 2”. 
Widzowie czekali jednak na główny 
punkt zawodów – pokaz trików. Więc 
kiedy zbliżała się godzina 12:00 trybu-
ny zapełniły się do ostatniego miejsca,   
a część widzów zajęła miejsca stojące 
na galerii, zaś najmłodsi przykucnęli na 
parkiecie hali. 
Punktualnie o 12:00 na parkiet w asy-
ście dzieci wyszli uczestnicy sportowe-
go spektaklu. Można było zauważyć na 
ich twarzach spore zdziwienie, że tyle 
osób chce zobaczyć ich umiejętności, 
niektórym zaś lekko zadrżały nogi, ma-
jąc świadomość, że tyle par oczu będzie 
śledziło każdy ich ruch. Po prezentacji 
odbył się pokaz grupowy całej „14”, 
będący preludium przed eliminacjami. 
A te rozpoczął  po wcześniejszym loso-
waniu, Pyrzyczanin Filip Tyczkowski. 
Trybuny przyjęły Filipa niezwykle en-
tuzjastycznie, niektórzy mieli obawy 
czy wytrzyma tak dużą presję, ale byli 
w błędzie. Raz po raz słychać było 
aplauz po kolejnych udanych zagra-

niach 16-latka. Potem zaprezentowali 
się pozostali, również nagradzani przez 
obiektywną publiczność gromkimi bra-
wami. Poruszenie na trybunach wywar-
ła zapowiedź  występu aktualnego mi-
strza Polski Szymona Skalskiego. Każ-
dy był ciekawy jak poradzi sobie naj-
lepszy w Polsce „freestylowiec”. Rola 
faworyta była ciężka do udźwignięcia 
dla Szymona, i choć pokazał zagrania 
na najwyższym poziomie, to nie 
ustrzegł się kilku błędów, które skrupu-
latnie wychwycili sędziowie. Później 
wytężona i wcale niełatwa praca jury, 
aby wyłonić finałową „6”. Oczekiwanie 
na finał wypełniły występy dziewcząt     
z PG w Pyrzycach i konkursy dla pu-
bliczności. Niektórzy z odważnych wi-
dzów pokazali, że piłkarski freestyle ma 
swoje mocne zaplecze. Zwycięzca kon-
kursu dla publiczności – Przemek ze 
Szczecina – przymierza się do bicia 
rekordu Guinnessa w żonglowaniu piłki 
koszykowej. 
Wreszcie jury ogłosiło swoje typy na 

finał: 
1. Filip Tyczkowski 
2. Paweł Skóra 
3. Łukasz Psonka 
4. Szymon Skalski 
5. Michał Rycaj 
6. Adrian Franc 
Zawodnicy wystąpili    
w kolejności odwrotnej 
do zdobytych punktów 
w eliminacjach. Zaczął 
Adrian Franc, skończył 
F i l ip  Tyczkowsk i .          
W ocenie jury najlepsi 
okazali się: Paweł Skóra 
z Wrocławia i wspo-
mniany Filip. Jednak do 
wyłonienia zwycięzcy 
potrzebna była dogryw-
ka, w której tylko 0,1 

pkt. lepszy okazał się Pyrzyczanin. Wi-
downia przyjęła werdykt juniorów okla-
skami na stojąco. Następnie Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko, w asyście 
licznych sponsorów, nagrodził wszyst-
kich uczestników turnieju okazałymi 
pucharami i atrakcyjnymi nagrodami 
rzeczowymi w postaci markowego 
sprzętu sportowego oraz sprzętem mul-
timedialnym. 
To była impreza niekonwencjonalna, 
prowadzona w ciekawej formule, przy-
nosząca dużo wrażeń sportowych i arty-
stycznych. Jeśli będzie taka wola 
mieszkańców naszego Powiatu, podej-
miemy trud powtórzenia podobnej im-
prezy w następnym roku. Czekamy na 
opinie i recenzje tego przedsięwzięcia, 
dziękując jednocześnie wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy wsparli          
I Ogólnopolski Turniej Freestyle           
w Trikach Piłkarskich w Pyrzycach. 
Końcowe wyniki turnieju: 

Filip Tyczkowski 
Paweł Skóra 
Szymon Skalski 
Łukasz Psonka 
Michał Rycaj 
Adrian Franc 
Bartosz Skalski 
Krzysztof Golonka 
Damian Mucha 
Radosław Zdunek 
Mateusz Sieja 
Mateusz Kozłowski 
Tomasz Kurek 
Dawid Biegun 

Sędziowie: 
Tomasz Lebiocki 
Grzegorz Radomski 
Krzysztof Salata 

P.O.  

MISTRZOWIE ŻONGLERKI W PYRZYCACH   
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W dniach 11-12 kwietnia w Ostrzeszowie odbyły się Mistrzo-
stwa Polski w Biegach Przełajowych PTTS „Sprawni Ra-
zem". Spośród 12 zawodników reprezentujących nasze woje-
wództwo aż 7 zawodników to wychowankowie Uczniowskie-
go Klubu Sportowego "Kleks" działającego przy SOSW          
w Pyrzycach. Najlepszym zawodnikiem okazał się Łukasz 
Gorajski , który na dystansie 3000m wywalczył I miejsce. Nie 
zawiodła również Paulina Piotrowska, która w biegu na 1500 
m zdobyła brązowy medal . 
Pozostali uczniowie SOSW zajęli : 
- 1200m (9 m - Aleksandra Jurecka, 21 m - Marta Marcin-
kowska) 
- 1500 m (8 m - Julita Latusz, 9 m - Jowita Latusz) 
- 2000m (12 m - Piotr Gredka) 
W punktacji drużynowej, głównie dzięki zawodnikom UKS 
KLEKS woj. zachodniopomorskie zajęło I miejsce. 
Opiekunami zawodników byli Ryszard Lizak , Arkadiusz 
Odachowski.  

A.O. 

Dobre wieści dotarły do nas         
z siatkarskich boisk. Zarówno         

z ZS Nr 1 w Pyrzycach jak i z SP 2 
w Pyrzycach wygrali półfinały zawo-
dów wojewódzkich Szkolnego Związ-
ku Sportowego w ramach Licealiady     
i Igrzysk Młodzież Szkolnej. Oznacza 
to, że oba zespoły awansowały do ści-
słego finału i będą walczyć o medale. 
Szkoły ponadgimnazjalne rozegrały 
mecze w Drawsku Pomorskim, a pod-
stawowe w Pyrzycach. Już teraz  ści-
skamy za nich kciuki i wierzymy, że 
sukcesy są w zasięgu ręki. 
Skład drużyny ZS nr. 1: 
1.      Tołoczko Adam, 
2.      Pawlik Bartosz, 
3.      Nowicki Grzegorz, 
4.      Nowicki Tomasz, 
5.      Cichowicz Marek, 
6.      Zegadłowicz Dawid, 
7.      Boć Piotr, 
8.      Kazimierski Bartosz, 
9.      Łysoniewski Paweł, 
10.  Krawiec Wiktor, 
Trenerem siatkarzy jest Dariusz        
Jagiełło. 
Skład drużyny SP 2: 
1.      Cichowicz Jakub, 
2.      Zieliński Bartosz, 
3.      Szymański Tomasz, 
4.      Gołębiowski Tomasz, 
5.      Jędrzejczyk Robert, 
6.      Kuźnicki Michał, 
7.      Sudoł Dawid, 
8.      Adach Jakub, 
9.      Fabisiak Michał, 
10.  Pieczykolan Mateusz, 
11.  Świątanowski Paweł. 
Trenerem siatkarzy jest Rafał         
Krzentowski.  

P.O. 

W dniach 28-30 marca w Wolsztynie      
i Buczu (województwo Wielkopolskie) 
odbyły się X Mistrzostwa Polski Rad-
nych w Halowej Piłce Nożnej „5”.          
W zawodach udział wzięło 20 reprezen-
tacji powia-
tów z całej 
Polski. 
P o w i a t 
P yr z y c k i 
reprezento-
wali: Staro-
sta Pyrzyc-
ki Wiktor 
Tołoczko, 
Przewodni-
czący Rady 
P o w i a t u 
Jerzy Ma-
rek Olech, 
Robert Betyna Radny Rady Powiatu 
Pyrzyckiego, Krzysztof Kunce Radny 
Rady Powiatu II kadencji, Mariusz Ma-
jak Radny Gminy Pyrzyce, Ryszard Nie-
wiadomski i Marian Świderski Radni 
Gminy Przelewice IV kadencji, Mariusz 
Przepiórka Radny Gminy Bielice oraz 
Robert Sójka Radny Gminy Kozielice. 
Drużyny zostały rozdzielone do 4 grup. 
Reprezentacja Powiatu Pyrzyckiego 
znalazła się w grupie „B”. W pierwszym 
grupowym meczu drużyna Powiatu Py-
rzyckiego pokonała ekipę z Leszna          
2 – 1. W kolejnym meczu nasza drużyna 
pokonała 4 – 0 drużynę z Szamotuł. 
Trzeci i czwarty mecz to porażki z Prze-
myślem 5 – 2 i Łęczycą 7 – 1. Wygrane 
mecze w grupie pozwoliły walczyć na-
szej drużynie w dalszej części turnieju. 
W meczu o wejście do najlepszej „8” 

nasza reprezentacja pokonała Powiat 
Warszawę Zachodnią 2 – 0. 
Mecz ćwierćfinałowy z drużyną ze Śro-
dy Wielkopolskiej przyniósł wiele emo-
cji. W regulaminowym czasie gry wynik 

był 2 – 2. 
O zwy-
cięstwie 
m i a ł y 
zdecydo-
wać rzu-
ty karne, 
w któ-
rych dru-
ż y n a 
Powiatu 
Pyr z yc-
k i e g o 
wygrała 
3 – 1,       

a nasz bramkarz Robert Sójka obronił     
3 strzały. Mecz półfinałowy zakończył 
się wynikiem 3 – 1 dla drużyny ze Strze-
lina. Nasza drużyna zdziesiątkowana 
kontuzjami nie przystąpiła do meczu       
o 3 miejsce przeciwko drużynie z Prze-
myśla. Ostatecznie Powiat Pyrzycki 
zajął czwarte miejsce w zawodach,          
a wyróżniającym się zawodnikiem na-
szej defensywy był Jerzy Marek Olech. 
Mistrzem Polski Radnych została repre-
zentacja Powiatu Bolesławieckiego po-
konując w finale 1 – 0 drużynę ze Strze-
lina. 
Cała drużyna Powiatu Pyrzyckiego za-
służyła swoją boiskową postawą na gra-
tulacje i podziękowania za reprezento-
wanie Powiatu Pyrzyckiego. 

P.L. 

X MI ĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI RADNYCH  
W HALOWEJ PIŁCE NO ŻNEJ „5” 

SIATKARZE W FINALE! 

MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl           11         naszpowiat@pyrzyce.pl 

SŁUŻBY POWIATOWE INFORMUJĄ 

Podstawowym aktem prawnym regulu-
jącym zasady tworzenia i działalności 
stowarzyszeń jest ustawa z dnia             
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzy-
szeniach. W uproszczeniu stowarzysze-
nia można podzielić na: stowarzyszenia 
zwykłe, stowarzyszenia zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS), kluby sportowe. 
Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczo-
ną formuła stowarzyszenia. Nie ma ono 
osobowości prawnej. Realizuje cel spo-
łeczny, w oparciu o uchwalony regula-
min. Mogą je utworzyć już 3 osoby. 
Uchwalają one nazwę, cel, określają 
regulamin działalności, teren działania   
i siedzibę oraz wybierają swojego 
przedstawiciela, który będzie reprezen-
tował stowarzyszenie. Następnie zgła-
szają utworzenie stowarzyszenia do 
organu nadzorującego – starosty właści-
wego ze względu na przyszłą siedzibę. 
Aby uzyskać wpis do ewidencji stowa-
rzyszeń u starosty należy w piśmie po-
wiadamiającym podać wcześniej wy-
mienione informacje. Stowarzyszenie 
zwykłe może rozpocząć działalność, 
jeśli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania 
informacji o założeniu stowarzyszenia 
starosta nie zakaże jego działalności 
(np. z powodu niezgodności regulaminu 
z przepisami prawa). Utworzenie sto-
warzyszenia zwykłego jest proste, ale 
powstałe stowarzyszenie nie może po-
woływać swoich oddziałów tereno-
wych, łączyć się w związki stowarzy-
szeń, zrzeszać osób prawnych, prowa-
dzić działalności gospodarczej, przyj-
mować darowizn, spadków, zapisów, 
otrzymywać dotacji, korzystać z ofiar-
ności publicznej. Jedynymi dozwolony-
mi przez prawo przychodami stowarzy-
szeń zwykłych są składki członkowskie. 
Stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać 
numer REGON i NIP oraz założyć kon-
to bankowe. Musi prowadzić taką samą 
księgowość jak stowarzyszenia zareje-
strowane w KRS i sporządzić roczne 
sprawozdanie finansowe, zgodne z roz-
porządzeniem ministra finansów             
o szczególnych zasadach rachunkowo-
ści organizacji nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej i złożyć je do 
właściwego urzędu skarbowego wraz      
z roczną deklaracją CIT-8. 
Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
może: przyjmować darowizny, spadki, 
zapisy, otrzymywać dotacje, korzystać   
z ofiarności publicznej, podejmować 
finansową współpracę z administracją 
publiczną i biznesem, zawierać umowy 
na realizację zadań publicznych, prowa-
dzić działalność gospodarczą, łączyć się 
w związki stowarzyszeń, zrzeszać oso-

by prawne, powoływać oddziały tereno-
we, ubiegać się o status organizacji po-
żytku publicznego. Do zarejestrowania 
stowarzyszenia w KRS potrzebnych 
jest, co najmniej 15 osób, które podej-
mą decyzję o założeniu stowarzyszenia. 
Najpierw trzeba uchwalić statut. Statut 
musi zawierać nazwę, teren działania     
i siedzibę, cele i sposoby ich realizacji, 
sposób nabycia i utraty członkostwa, 
prawa i obowiązki członków, władze 
stowarzyszenia, sposób ich wyboru, 
kompetencje, sposób reprezentowania, 
zaciągania zobowiązań majątkowych, 
warunki ważności uchwał, sposób uzy-
skiwania środków finansowych i płace-
nia składek członkowskich, zasady 
wprowadzania zmian w statucie, sposób 
rozwiązania się stowarzyszenia. Następ-
nym krokiem jest zwołanie zebrania 
założycielskiego, na którym podejmuje 
się uchwałę o powołaniu do życia sto-
warzyszenia i wybiera komitet założy-
cielski. Następnie przygotowuje ko-
nieczne dokumenty. Listę członków 
założycieli zawierającą imię i nazwisko, 
datę i miejsce urodzenia, adres zamel-
dowania, numer dowodu osobistego, 
PESEL, własnoręczny podpis. Teksty 
uchwał, które muszą być podjęte            
w trakcie zebrania: uchwała nr 1 o po-
wołaniu stowarzyszenia, uchwała nr 2   
o przyjęciu statutu, uchwała nr 3 o wy-
borze komitetu założycielskiego. 
Uchwały podpisuje przewodniczący      
i sekretarz zebrania. Uchwała o wybo-
rze komitetu jest konieczna. To człon-
kowie komitetu założycielskiego skła-
dają i podpisują dokumenty o rejestra-
cję stowarzyszenia. Komitet założyciel-
ski musi też dopilnować, aby został 
spisany protokół zebrania założyciel-
skiego. Na zebraniu założycielskim 
można podjąć uchwały o wyborze za-
rządu i komisji rewizyjnej. Wniosek 
rejestracyjny to formularze i dokumenty 
(załączniki). Cały wniosek rejestracyjny 
składamy w dwóch oryginalnych eg-
zemplarzach. Druki formularzy KRS 
otrzymujemy w sądzie. Można je rów-
nież skserować lub wydrukować ze 
strony Ministerstwa Sprawiedliwości: 
www.ms.gov.pl. Podstawowy formularz 
służący do rejestracji nowego stowarzy-
szenia w KRS to formularz KRS-W20. 
Do formularza KRS-W20 dołączamy 
formularz KRS-WK z informacjami      
o zarządzie i komisji rewizyjnej, formu-
larz KRS-WF informujący o osobach 
wchodzących w skład komitetu założy-
cielskiego, ale tylko wtedy, gdy reje-
strujemy stowarzyszenie, które na ze-
braniu założycielskim nie wybrało 
władz, KRS-WM tylko wtedy, gdy 

zgłaszamy jednocześnie wpis 
działalności gospodarczej do reje-
stru przedsiębiorców. Załącznikami 
do wniosku są następujące dokumenty: 
statut stowarzyszenia, protokół z zebra-
nia założycielskiego, lista członków 
założycieli, podjęte na zebraniu uchwa-
ły. Jeśli stowarzyszenie rejestruje dzia-
łalność gospodarczą, składa również 
uwierzytelnione notarialnie albo złożo-
ne przed sędzią lub upoważnionym pra-
cownikiem sądu wzory podpisów osób 
upoważnionych do reprezentowania 
stowarzyszenia. Wniosek o rejestrację      
i wszystkie formularze podpisuje komi-
tet założycielski. Rejestracja stowarzy-
szenia jest bezpłatna, lecz rejestracja 
stowarzyszenia, które rejestruje jedno-
cześnie działalność gospodarczą będzie 
kosztowała 1500 zł (1000 zł za wpis do 
rejestru przedsiębiorców + 500 zł za 
ogłoszenie w Monitorze Sądowym        
i Gospodarczym. Sąd ma 3 miesiące, od 
dnia złożenia wniosku, na rozstrzygnię-
cie wniosku o zarejestrowanie stowa-
rzyszenia. Oczywiście przy założeniu, 
że nie ma żadnych uchybień formal-
nych, np. niekompletne dokumenty, źle 
wypełnione formularze, zastrzeżenia do 
treści statutu. Jeśli są takie braki to 
oczekiwanie na zarejestrowanie może 
się przedłużyć. Sąd rejestrowy zawiada-
mia założycieli i organ nadzorujący 
(starostę) o wpisaniu stowarzyszenia do 
KRS. Stowarzyszenie uzyskuje osobo-
wość prawną z chwilą wpisania do Kra-
jowego Rejestru Sądowego.  
Klub sportowy jest podstawową jed-
nostką organizacyjną realizującą cele    
i zadania kultury fizycznej sformułowa-
ne w ustawie o kulturze fizycznej po-
przez wychowanie fizyczne, sport, re-
kreację ruchową, rehabilitację ruchową. 
Kluby sportowe, działające jako stowa-
rzyszenia, rejestrują się: u starosty wła-
ściwego ze względu na siedzibę tych 
klubów, jeśli nie prowadzą działalności 
gospodarczej lub w Krajowym Reje-
strze Sądowym, jeśli prowadzą działal-
ność gospodarczą. Szczególnym rodza-
jem klubu sportowego jest uczniowski 
klub sportowy. Jego członkami mogą 
być uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
Uczniowski klub sportowy działa na 
zasadach przewidzianych w ustawie 
prawo o stowarzyszeniach, ale nie doty-
czą go przepisy o rejestracji. Uzyskuje 
on osobowość prawną w momencie 
wpisania do ewidencji starosty właści-
wego ze względu na siedzibę klubu.  
 

W.D. 

ZAKŁADAMY STOWARZYSZENIE 
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List motywacyjny i życiorys za-
wodowy to podstawowe dokumen-

ty, którymi posługujemy się poszu-
kując pracy. Życiorys zawiera informa-
cje o tym, co potrafię robić. List moty-
wacyjny mówi: dlaczego interesuje 
mnie ta praca i dlaczego uważam, że 
jestem najlepszym kandydatem  na dane 
stanowisko. List  motywacyjny to na-
rzędzie marketingowe, jest reklamą 
własnej osoby. Należy zatem postarać 
się aby był napisany estetycznie, czytel-
nie, bez błędów ortograficznych. Powi-
nien wykazywać związek pomiędzy 
osobą a pracą, o którą się ubiegam. Na-
leży też pisać go w taki  sposób, by 
pozostawić wrażenie, że firma wyniesie 
wymierne korzyści płynące z zatrudnie-
nia nas. 
Pisząc list motywacyjny pamiętaj: 

1. List musi być przejrzysty, rzeczo-
wy, zwięzły. 
2. Sposób w jaki przedstawisz siebie 
w liście zdecyduje o tym, czy praco-
dawca zaproponuje ci rozmowę kwalifi-
kacyjną czy nie. 
3. Głównym celem listu jest przeko-
nanie pracodawcy, iż jesteś osobą,         
z którą warto odbyć rozmowę kwalifi-
kacyjną. 
4. List może być napisany odręcznie, 
ale twoje odręczne pismo musi być czy-
telne. 
5. Zadbaj o estetykę, nie poplam kart-
ki, nie zaginaj rogów. 
List motywacyjny może być napisany  
w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie 
w prasie lub wysłany z własnej inicjaty-
wy do firmy, w której chcemy praco-

wać. 
Nie zapomnij zamieścić w nim zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji zgodnie z ustwą z dn. 
29.08.1997r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz.U. nr 133, poz. 883). 
Wzory listu motywacyjnego i życiorysu 
zawodowego oraz pomoc w razie pro-
blemów z napisaniem tych dokumentów 
otrzymasz od  doradców zawodowych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Py-
rzycach, pok. nr 3,5 lub sala informacji 
zawodowej. 

                                                                                                               
A.P- K. 

Wiosna choć kalen-
darzowo już jest, to 
niestety w tym roku 
nas nie rozpieszcza. 
Z tą piękną porą 
roku jak wiemy nad-
chodzi ożywienie na 

rynku usług budowlanych. Wiele osób 
planuje remonty mieszkań, domów. 
Niektórzy malują inni przebudowują,     
a jeszcze inni wymieniają stare wysłu-
żone okna lub drzwi. I o tym chciałbym 
co nieco powiedzieć mając na wzglę-
dzie pewne doświadczenia, szczególnie 
z ubiegłego roku. Otóż Szanowni Pań-
stwo na naszym rynku pojawia się rok-
rocznie kilka, albo i więcej niesolidnych 
przedsiębiorców  z branży budowlanej. 
Proponują sprzedaż okien w formie 
akwizycyjnej, czyli prowadzonej poza 
siedzibą przedsiębiorstwa. Często 
oprócz samej sprzedaży akwizytorzy 
proponują również montaż okien. Naj-
częściej też usługa ta finansowana jest 
przez bank. I tu właśnie dochodzimy do 
sedna sprawy. Otóż w zeszłym roku 
zdarzyło się na terenie naszego powiatu 
kilkanaście sytuacji, w których doszło 
do zawarcia takich umów sprzedaży 
okien finansowanych na podstawie kre-
dytów. Obie umowy (sprzedaży i kredy-
tu) są od siebie niezależne, co może być 
niesamowitą pułapką dla konsumentów. 
Dochodzi bowiem do takich sytuacji, że  
mówiąc językiem prostym „kredyt jest, 
a okien nie ma”. Banku natomiast nie 
interesuje, że umowa sprzedaży okien 
nie została wykonana, czy też została 
wykonana nienależycie. Niedostarcze-
nie okien przez sprzedawcę, pomimo 
obowiązku spłaty kredytu przez konsu-
menta nie jest też przestępstwem. Poli-
cja jest bezsilna, gdyż trudno jest jej 

wykazać, że przedsiębiorca był oszu-
stem czyli, że od początku transakcji 
miał zamiar bezpośredni prowadzący do 
osiągnięcia korzyści majątkowej po-
przez doprowadzenie konsumenta do 
niekorzystnego rozporządzenia swoim 
lub cudzym mieniem. Sprzedawca tłu-
maczy się bowiem okolicznościami 
niezależnymi od niego (opóźnienie       
w dostawie towaru przez jego kontra-
hentów, chorobą, awarią samochodu 
itd.). Z takim problemem pozostaje nam 
zatem iść tylko do sądu cywilnego, 
gdzie proces może trwać długo.  Dlate-
go Szanowni Mieszkańcy Powiatu Py-
rzyckiego bardzo proszę uważajcie na 
takie sytuacje. Jeżeli chcecie dokonać 
zakupu okien, drzwi itd. znajdźcie 
przedsiębiorstwo o dobrej renomie, 
najlepiej mające stałą siedzibę, stałych 
dostawców, spytajcie znajomych jaką 
mają opinię o danym przedsiębiorcy, 
zwracajmy uwagę ile lat przedsiębiorca 
już działa na rynku, itd. Pamiętajmy, 
aby podpisywać umowy po naprawdę 
dokładnym zapoznaniu się z ich treścią, 
nie pozostawiajmy żadnych rubryk wol-
nych, bo może to być wykorzystane na 
naszą niekorzyść. Jeżeli umowa zawiera 
niekorzystne dla nas warunki, jeżeli jest 
niezrozumiała albo jest nieczytelna naj-
lepiej z niej zrezygnować, jeżeli mamy 
wątpliwości co do jej zapisów zwróćmy 
się do Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów o ich wyjaśnienie. Zwracajmy 
też uwagę na rodzaje okien, czy drzwi, 
często bowiem jest tak, że inny profil 
okien jest  oferowany,  a inny 
(najczęściej tańszy, niskiej jakości) 
sprzedawany. Żądajmy certyfikatów 
danego wyrobu. i informacji o kraju 

pochodzenia.  
Jeżeli jednak tak się zdarzy, że pod 
wpływem chwili damy się namówić 
akwizytorowi, na zawarcie umowy, to 
należy pamiętać, że mamy 10 dni na 
odstąpienie od niej składając odpowied-
nie oświadczenie na piśmie i przesyła-
jąc je sprzedawcy na odpowiedni adres 
co najmniej listem poleconym, a najle-
piej za zwrotnym poświadczeniem od-
bioru. Jeżeli zawrzemy umowę sprzeda-
ży okien czy drzwi w sklepie tradycyj-
nym, nie możemy odstąpić od takiej 
umowy, lecz z pewnością możemy od-
stąpić od umowy kredytu, gdyż tu          
z reguły pośrednikiem jest sprzedawca, 
a umowę zawieramy z bankiem po za 
jego siedzibą. Pamiętajmy też o spisy-
waniu umów, choćby w najprostszej 
formie, a przede wszystkim żądajmy 
pokwitowań zapłaty, choćby na małej 
karteczce papieru, byle był podpis od-
bierającego i data transakcji. 
Mam nadzieję, że powyższe uwagi       
w jak największym stopniu pozwolą 
uniknąć Państwu, jako konsumentom 
trudnych sytuacji i w skrajnych przy-
padkach konieczności występowania do 
sądów po swoje pieniądze. Informuję 
również, że zawsze  można zasięgnąć 
porady u: 

 
Powiatowego Rzecznika  

Konsumentów w Pyrzycach,  
w Starostwie Powiatowym  

w Pyrzycach  
w godzinach urzędowania,  

zarówno osobiście, jak i telefonicznie 
pod nr 091 5700757 w. 121  

e-mail: rzecznik@pyrzyce.pl 

UWAGA NA OKNA i DRZWI 

LIST MOTYWACYJNY 


