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WYDARZENIA 

Szanowni mieszkańcy Powiatu 
Pyrzyckiego, ponad rok temu od-

daliśmy w Wasze ręce pierwszy nu-
mer informatora pn. “NASZ POWIAT 
magazyn samorządowy Powiatu Py-
rzyckiego”. Pismo powstało z inicjaty-
wy Starosty Pyrzyckiego - Wiktora To-
łoczko w porozumieniu z Gminą Lipia-
ny oraz Gminą Przelewice. W kilku 
osobowej grupie staraliśmy się rzetelnie 
i z poświęceniem przekazać Państwu 
informacje na temat ważnych wydarzeń 
na terenie naszego powiatu. Dążyli śmy 
do tego, aby abstrahować tematy zwią-
zane z polityką oraz krytyką zaistnia-
łych już wydarzeń.  
Niewątpliwie “NASZ POWIAT” nie 
istniałby, gdyby nie współpraca z jed-
nostkami organizacyjnymi Powiatu, 
instytucjami czy urzędami. Informacje 
zamieszczane w informatorze dotyczyły 

głównie wydarzeń, działań, sukcesów      
i porażek w Powiecie. Otrzymaliśmy od 
Państwa sygnały i wiadomości dotyczą-
ce usprawnienia informatora, które 
wzięli śmy sobie głęboko do serca. 
Każdy artykuł był poddany szczegóło-
wej ocenie. Staraliśmy się, aby naj-
mniejszy błąd nie umknął naszej uwa-
dze. Dodatkowym atutem naszego pi-
sma jest to, że jest całkowicie bezpłatne 
i każdy może zaznajomić się z bieżący-
mi wydarzeniami. Informatory w posta-
ci gazet rozsyłane były do  większości 
instytucji Powiatu. Poza tym, każdy 
interesant odwiedzający Starostwo Po-
wiatowe mógł nabyć owy informator    
w gmachu budynku. 
Najczęściej poruszaliśmy tematy o spo-
rcie w naszym regionie, o różnorakich 
uroczystościach (dożynki, turnieje, piel-
grzymki itp.), o sukcesach w nauce na-

szych podopiecznych. Nie zabrakło 
również apeli informacyjnych m.in. od 
komendantów Policji i Straży Pożarnej, 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
czy Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
Nie ukrywamy, że właśnie te artykuły 
cieszyły się największym zainteresowa-
niem.  
Właśnie w rocznicę wydania pierwsze-
go numeru chcielibyśmy podziękować 
Państwu za aprobatę jaką obdarzyli Pań-
stwo “NASZ POWIAT”. Liczymy, że 
będziemy mogli w dalszym ciągu wyda-
wać pismo, aby promować nasz region. 
Mamy nadzieję, że podołamy nowym 
wyzwaniom i postaramy się, aby pismo 
było jeszcze bardziej atrakcyjne. 

                                                                        
Dziękujemy! 

Redakcja 

JESTEŚMY Z WAMI JU Ż ROK!!! 

Zespół Szkół Nr 2 Rolnicze centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach 
posiada internat składający się z dwóch 
czterokondygnacyjnych budynków oraz 
zaplecza gastronomicznego. Obecnie 
potrzeby uczniów w pełni zaspokaja 
jeden budynek. Znajdują 
się tam pokoje noclego-
we, sale dydaktyczne       
i jeszcze pozostaje rezer-
wa powierzchni. Ta re-
zerwa jest wykorzysty-
wana na komercyjne 
usługi noclegowe. Rady-
kalne zmniejszenie zapo-
trzebowania na miejsca 
w internacie spowodo-
wało wyłączenie drugie-
go budynku z użytku. Od 
dłuższego czasu podej-
muje się próby jego za-
gospodarowania. Dwie 
kondygnacje budynku 
zostały wyremontowane. 
Rozważano umiejsco-
wienie w nim specjali-
stycznych placówek 
oświatowych lub opiekuńczych. Z róż-
nych przyczyn nie doszło do sfinalizo-
wania tych zamierzeń. W ostatnim cza-
sie Inspektorat Weterynarii wyraził chęć 
wykorzystania pomieszczeń w tym bu-
dynku. Zwiększenie zakresu zadań           

i liczby pracowników spowodowało, że 
obecna siedziba okazuje się zbyt mała 
na potrzeby Inspektoratu. Jednak udo-
stępnienie czterokondygnacyjnego bu-
dynku dla jednego podmiotu byłoby 
nieekonomiczne. Zarząd Powiatu wy-

stąpił z koncepcją przeznaczenia całego 
skrzydła internatu na działalność admi-
nistracyjną. Proponuje się instytucjom 
związanym z rolnictwem przeniesienie 
swoich siedzib na teren Zespołu Szkół 
Nr 2 RCKU. Jeden budynek internatu 

wraz z działką zostałby wydzielony 
geodezyjnie i pełniłby rolę Powiatowe-
go Centrum Obsługi Rolnictwa. Zamie-
rzeniem jest ułatwienie osobom prowa-
dzącym działalność rolniczą załatwiania 
spraw administracyjnych. Gdyby           

w jednym miejscu znajdo-
wały się: Inspektorat Wete-
rynaryjny, Agencja Nieru-
chomości Rolnych, Agen-
cja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego 
Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego i może 
jeszcze inne instytucje 
współpracujące z rolnika-
mi, to wystarczyłaby jedna 
wizyta, aby załatwić kilka 
spraw. Podjęto już działa-
nia w celu wydzielenia 
geodezyjnego tego obiektu. 
Podpisano też porozumie-
nie z Powiatowym Leka-
rzem Weterynarii, umożli-
wiając rozpoczęcie przysto-
sowywania wybranych 

pomieszczeń do potrzeb Inspektoratu 
Weterynarii. Inspektorat zajmie zaled-
wie połowę jednego piętra. Pozostałe 
pomieszczenia czekają na chętnych. 

W.D. 

POWIATOWE CENTRUM OBSŁUGI ROLNICTWA 
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W dniu 16 sierpnia w Załężu odbyły się 
uroczystości związane z 15 - leciem 
działalności Kopalni Kruszyw „POL-
BETON” oraz oddaniem do użytku 
Wiejskiego Domu Kultury wraz z Re-
mizą Strażacką. 
W uroczystości udział wzięli m.in.: 
Członek Zarządu Województwa Za-
chodniopomorskiego Wojciech Drożdż, 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
oraz Wójt Kozielic Edward Kiciński. 
Podczas uroczystości Srebrnymi Hono-
rowymi Odznakami Gryfa Zachodnio-
pomorskiego odznaczono: Tadeusza 
Stasiaka, Jarosława Pawlika, Jerzego 
Kołaczyka, Elżbietę Pleń oraz Ochotni-

czą Straż Pożarną w Załężu. 
Starosta Pyrzycki przekazał pamiątko-
wą statuetkę dla OSP Załęże oraz drob-
ny upominek dla Wiejskiego Domu 
Kultury. Natomiast na ręce prezesa 
Kopalni Kruszyw „POL-BETON” Je-
rzego Kołaczyka przekazał pamiątkową 
tablicę z okazji Jubileuszu. 
Po poświęceniu budynku przez Ks. 
Proboszcza Tomasza Koszyka  zebrani 
udali się na pobliską plażę, by przy 
muzyce Zespołu Śpiewaczego Poranek 
bawić się na festynie rodzinnym. 

P.L. 

Liga Obrony Kraju jest ogól-
nopolskim stowarzyszeniem 
patriotycznym skupiającym   
w swoich szeregach obywate-
li RP. W skład LOK wchodzą 
kluby Oficerów Rezerwy, 
które stanowią podstawową 
jednostkę organizacyjną Ligi. 
Kluby Oficerów Rezerwy 
skupiają oficerów rezerwy, 
chorążych, podchorążych       
i podoficerów Wojska Pol-
skiego będących w rezerwie 
lub w stanie spoczynku. Już 
od 35 lat taki klub działa rów-
nież w Pyrzycach, aktualnie 
liczy 44 członków.  
W dniu 16 sierpnia w związ-
ku z Jubileuszem odbyły się uroczysto-
ści na Placu Ratuszowym w Pyrzycach. 
W uroczystościach udział wzięła Kom-
pania Honorowa Wojska Polskiego oraz 

Orkiestra Wojskowa. Honorowy Patro-
nat nad uroczystością objęli Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz Bur-
mistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński.        

W trakcie uroczystości 
nagrodzono wiele osób 
Złotymi i Srebrnymi Me-
dalami za wybitne zasługi dla 
LOK oraz Odznakami Zasłu-
żony Działacz Klubu Ofice-
rów Rezerwy LOK. 
Po krótkim koncercie Orkie-
stry Wojskowej przy pyrzyc-
kiej fontannie, zaproszeni 
goście udali się do Urzędu 
Miejskiego na Akademię, 
podczas której prezes Józef 
Zdrenka przedstawił historię 
pyrzyckiego Klubu Oficerów 
Rezerwy. 
Starosta Pyrzycki złożył na 
ręce prezesa KOR gratulacje   

z okazji Jubileuszu. 

P.L. 

35 LAT KLUBU OFICERÓW REZERWY 

JUBILEUSZ 15-LECIA KOPALNI KRUSZYW  
„POL-BETON” ORAZ OTWARCIE  

WIEJKIEGO DOMU KULTURY  
I REMIZY STRA ŻACKIEJ W ZAŁ ĘŻU 

MŁODZIE ŻOWE 
SPOTKANIA  NAD 

 MORZEM 
 
W dniach 3-6 lipca nad Morzem Bał-
tyckim we Władysławowie odbyły się 
spotkania młodzieży „Góra Tabor”.    
W spotkaniu udział wzięło 50 młodych 
osób z terenu Powiatu Pyrzyckiego, 
które uczestniczyły w katechezach, 
modlitwie. Podczas pobytu uczestnicy 
pod okiem ekspertów mieli możliwość 
rozwijania swoich umiejętności i zain-
teresowań m.in. w dziedzinie fotografii, 
dziennikarstwa, psychologii oraz tańca. 
W trakcie trwania spotkania nie zabra-
kło też czasu na aktywny wypoczynek, 
zajęcia sportowe oraz integrację mło-
dzieży pochodzącej z różnych miejsco-
wości i środowisk. 
Za udzieloną pomoc w zorganizowaniu 
wyjazdu młodzieży do Władysławowa 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
otrzymał podziękowanie od organizato-
ra, a mianowicie Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży przy parafii Św. 
Ottona w Pyrzycach. 

W.B.D. 
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W ramach programu wczesnego 
wykrywania raka piersi finansowa-

nego przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia, w powiecie pyrzyckim odbyły się 
bezpłatne badania mammograficzne 
kobiet w wieku 50 – 69 lat. Organizato-
rem akcji profilaktycznej było Staro-
stwo Powiatowe w Pyrzycach, Zachod-
niopomorskie Centrum Onkologii         
w Szczecinie, Szpital Powiatowy          
w Pyrzycach, Stowarzyszenie „Nasz 
Szpital” w Pyrzycach oraz gminy po-
wiatu pyrzyckiego. 
Bezpłatne badania były wykonywane    

w mammobusie w poszczególnych 
miejscowościach powiatu w następują-
cych terminach: 8 – 15 lipca –  Pyrzyce, 
16 - 19 lipca – Lipiany, 21 – 22 lipca – 
Przelewice, 23 - 24 lipca – Warnice,     
25 lipca – Bielice.   
Podczas powiatowej kampanii na rzecz 
walki z rakiem piersi przebadanych 
zostało ponad 1000 kobiet. Oprócz ba-
dań, mieszkanki powiatu pyrzyckiego 
mogły skorzystać z porad i indywidual-
nych konsultacji oraz wysłuchać prelek-
cji na temat konieczności regularnego 
przeprowadzania kontrolnych badań 

piersi. Jest to już kolejny rok, kiedy      
w powiecie pyrzyckim lipiec jest mie-
siącem zdrowia. 
Ponadto w dniu 19 lipca br. podczas 
XXIII Pikniku Eterowego w Lipianach 
realizowana była akcja „Daj sobie szan-
sę...”, podczas której personel medycz-
ny z Zachodniopomorskiego Centrum 
Onkologii w Szczecinie i Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego w Pyrzycach oraz 
krótkofalowcy z Klubu Łączności        
w Lipianach przekonywali kobiety         
o tym, że warto robić badania.  

WZ i OS 

Na terenie Gminy Przelewice w sześciu  
świetlicach środowiskowych rozpoczęto 
realizację  projektu  w zakresie organi-
zacji czasu letniego dla dzieci i mło-
dzieży  pt. „Atrakcyjne lato” w ramach  
Programu Integracji Społecznej. Zajęcia 
te mają na celu wyrównywanie szans 
edukacyjnych  dzieci i młodzieży          
z obszarów wiejskich. 
W programie organizatorzy przygoto-
wali ciekawe formy wypoczynku letnie-
go dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. 
warsztaty  z wykorzystaniem metod 
pedagogiki zabawy (zajęcia prowadzi   
p. Joanna Sienkiewicz-Szeląg z Cen-
trum Doradztwa Reklamy Szkoleń  
CDRS.PL w Szczecinie), pokaz zasad 

udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej (prowadzi  Młodzieżowa  Dru-

żyna Pożarnicza z OSP Przelewice), 
konkursy sportowo-rekreacyjne, gry       
i zabawy z niespodzianką (prowadzą 
opiekunowie świetlic i OPS Przelewi-
ce). Ponadto w ramach w/w Projektu na 
zakończenie zajęć planuje się zorgani-
zowanie spotkania integracyjnego         
w Ogrodzie Dendrologicznym w Przele-
wicach. 
Na podstawie wstępnie dokonanych 
ustaleń wynika, że dzieci i młodzież 
licznie uczestniczą w Projekcie, a ich 
entuzjazm i zapał do wspólnej zabawy 
oraz wzajemna integracja zachęca nas 
do przygotowywania tego typu oferty  
w okresie wakacji. 

A.G. 

Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej 
świadome znaczenia przyrody dla czło-
wieka. Nieumiejętne działania w gospo-
darce, nadmierne stosowanie nawozów 
w rolnictwie mogą prowadzić do zubo-
żenia, czy też degradacji środowiska 
naturalnego. Pojedyncze domo-
stwa mogą przyczyniać się do 
takiego stanu rzeczy, na przykład 
przez nielegalne pozbywanie się 
odpadów, czy fekaliów. Aby wy-
kryć ewentualne zanieczyszcze-
nia, ich źródło i opracować spo-
sób neutralizacji, konieczny jest 
monitoring środowiska. W Gmi-
nie Przelewice prowadzone są 
działania mające na celu stałą 
kontrolę jakości wód. W laborato-
rium BCBW w Przelewicach ba-
dana jest okresowo woda ze zbior-
ników i cieków wodnych Gminy. 
Przede wszystkim analizy te mają wy-
kazać, czy występują zanieczyszczenia 
pochodzące z rolnictwa. Prowadzone są 
także badania na terenie  Ogrodu Den-
drologicznego w Przelewicach, mające 
na celu uzyskanie wiedzy o czystości 
jego wód. W laboratorium wykonywane 
są analizy jakościowe gleby, w tym 

także skażenie gleby. Laboratorium 
przyjmuje zlecenia z zewnątrz, w tym 
od osób indywidualnych.  
Oferta nasza jest skierowana przede 
wszystkim do rolników, którzy zdają 
sobie sprawę, iż wysokość plonów zale-

ży w przeważającej mierze od zastoso-
wania odpowiedniego nawozu w ściśle 
określonych dawkach, po uprzedniej 
analizie gleby, co przyczynia się do 
zwiększenia ekonomiki produkcji rolnej 
oraz plonu, a jednocześnie do środowi-
ska trafia mniej uciążliwych biogenów. 
Oferta laboratorium jest szeroka - bada-

na jest przydatność gleby do uprawy 
rolnej i wykorzystania ogrodniczego. 
Prowadzone są analizy mające na celu 
określenie ilości składników przyswa-
jalnych w glebie. Badania są wykony-
wane różnymi metodami analitycznymi, 

w większości przy wykorzysta-
niu specjalistycznej aparatury 
( s p e k t r o m e t r u  A S A 
i spektrofotometru UV-Vis). 
Poza składnikami przyswajalny-
mi istnieje możliwość oznacze-
nia zawartości próchnicy, kwa-
sowości hydrolitycznej, pH, 
popielności, zawartości wody 
higroskopowej oraz zanieczysz-
czenia gleby, przede wszystkim 
metalami ciężkimi (np. ołów, 
miedź, kadm, rtęć). Możliwa jest 
również analiza wody. Pełną 
ofertę wykonywanych analiz 

możecie Państwo znaleźć na stronie 
internetowej:  www.ogrodprzelewice.pl. 

mgr inż. Andrzej Stefanowicz 
Ogród Dendrologiczny  

w Przelewicach 

BADANIA MAMMOGRAFICZNE W POWIECIE PYRZYCKIM 

LABORATORIUM W SŁU ŻBIE ŚRODOWISKU 

„ATRAKCYJNE LATO” 
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OPOWIEŚCI  
PRZELEWICKIE  

W BARLINKU 
Autorka „legend przelewickich” Romana 
Kaszczyc spotkała się w dniu 27 lipca br. 
z sympatykami swojej twórczości w sali 
konferencyjnej hotelu ALMA w Barlin-
ku. W tym ciekawym spotkaniu uczestni-
czyło ok. 50 osób z Barlinka, okolic oraz 
przyjaciele Romy mieszkający w Warsza-
wie, Poznaniu i Wrocławiu. Dzięki 
uprzejmości właściciela hotelu, goście 
Romy mogli poznać najnowsze dzieło 
literackie autorki - „Przelewickie opowie-
ści o duchach, diabłach, demonach…”. 
Zaprezentowany został również film na-
grany podczas przelewickich warsztatów, 
realizowanych w ramach projektu „Bez 
granic…”, który powstał dzięki finanso-
wemu wsparciu Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego INTERREG III 
A.  

Reżyser filmu i przedstawienia teatralne-
go - Hubert Bartłomiejski, stworzył swoją 
sztukę na podstawie legend Romy Kasz-
czyc, które autorka napisała specjalnie 
dla Przelewic. Bohaterami filmu są du-
chy, diabły i demony uśpione w drze-
wach, czy też kamienie znajdujące się     
w Ogrodzie i pałacu. Piękna sceneria 
wnętrz parku i pałacu z aktorami „Teatru 
-3” Polskiego Związku Głuchych Oddział 
Zachodniopomorski w Szczecinie oraz 
sprawna ręka i bystre oko realizatora fil-
mu – Olgierda Koczorowskiego, oddały 
wiernie wspaniały klimat panujący          
w legendarnym świecie autorki. Aby 
wczuć się w nastrój panujący w tym ta-
jemniczym miejscu, trzeba koniecznie 
odwiedzić Przelewice i przejść po ścież-
kach parku, którego nocą strzegą zjawy, 
diabły i demony wraz z białą damą Augu-
stą – Panią na Przelewicach. 

Maria Jolanta Syczewska 
Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego 

w Przelewicach 

Na zaproszenie zaprzyjaźnionego Do-
mu Pomocy Społecznej w Dębcach      
14 lipca br. mieszkańcy DPS Powiatu 
Pyrzyckiego uczestniczyli w zawodach 
wędkarskich.  
W spotkaniu uczestniczyli również 
Starosta i Wicestarosta Gryfiński oraz 
mieszkańcy z DPS-ów Nowogard, 
Resko, Dolice, 
T r z c iń s k o -
Zdrój, Dom 
P i o n i e r a           
i Kombatanta 
w Szczecinie.  
Przed rozpo-
częciem zawo-
dów odbyło się 
losowanie sta-
nowisk. Repre-
zentanci dru-
żyn  DPS Py-
rzyce i Żabo-
wa  łowili na 
trzech stanowiskach. Pierwsze stano-
wisko zajęła Pani Borczuch Weronika, 
drugie Kołodziński Jan, natomiast 
ostatnie Rak Kazimierz. Czas trwania 
zawodów wynosił 2 godziny. Według 
regulaminu zawodów w klasyfikacji 
końcowej liczyła się nie tylko waga 
złowionych ryb, ale także ich ilość. 
Wynik naszych połowów pozwolił 
zająć nam V miejsce. 
Równocześnie z zawodami wędkarski-
mi odbywał się festyn sportowo-
rekreacyjny, gdzie każdy mógł się 

zmierzyć w konkurencjach: strzelania 
z wiatrówki, rzut lotkami do tarczy, 
rzut obręczami, podkowami oraz wo-
reczkami do celu. A także sprawdzić 
swoje szczęście w loterii fantowej.     
W końcowej klasyfikacji punktowej 
zawodów zręcznościowych mieszkań-
ców DPS-ów  II miejsce zajęła miesz-

kanka Domu 
Pomocy Spo-
łecznej z Py-
rzyc Pani Mał-
gorzata Bubel. 
Podczas biesia-
dy wystąpił 
zespół „AD 
H O C ”               
i „Trzynastka” 
oraz dzieci       
i młodzież ze 
Świetlicy Śro-
d o wi sk o we j     
z Lubicza. 

Straż Pożarna z Gryfina zaprezentowa-
ła sprzęt i umiejętności. Nie zabrakło 
pysznego poczęstunku. Organizatorzy 
przygotowali grochówkę wojskową, 
chleb ze smalcem i potrawy z grilla. 
W podziękowaniu za zaproszenie oraz 
niezapomnianą zabawę, mieszkanka 
DPS-u z Pyrzyc Pani Małgorzata Bu-
bel, podarowała gospodarzowi biesia-
dy Dyrektorowi Domu Pomocy Spo-
łecznej w Dębcach, własnoręcznie 
wykonany gobelin. 

DPS 

„4 Pory Ogro-
du” - to cykl 
k o n c e r t ó w , 
których począ-
tek sięga 1997 
roku, kiedy to 
ruiny pałacu 
straszyły gości 
Ogrodu, a ar-
tyści musieli 
zadowolić się 
sceną z desek, 
ustawioną na 
polanie za leszczynową kurtyną od-
dzielającą pałac od reszty parku.  
Dzisiaj koncerty odbywają się w nieco 
innej scenerii oraz w warunkach           
o jakich gospodarze i goście parku 
marzyli od wielu lat. Odbudowany 
pałac z tarasem i salą koncertową to 
idealne miejsce na tego typu imprezy. 
Przez cały sezon w niedzielne popołu-
dnia w Ogrodzie rozbrzmiewa muzy-
ka, którą zakłócić może jedynie krzyk 
pawia indyjskiego, panującego obec-

nie na dob-
rach przele-
wickich.  
W najbliż-
szym czasie 
planowane są 
k o n c e r t y      
w terminach:  
7 i 21 wrze-
śnia, 
5 i 19 paź-
dziernika. 

Na zakończenie roku, 7 grudnia bę-
dziemy mogli posłuchać kolęd i wczuć 
się w nastrój zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.  
Informacja o repertuarze na stronie 
www.ogrodprzelewice.pl .  
ZAPRASZAMY! 

Maria Jolanta Syczewska 
Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego  

w Przelewicach 

MIESZKA ŃCY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
NA ZAWODACH W ĘDKARSKICH 

MUZYKA W OGRODZIE 
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Od  września br.. we wszystkich  szko-
łach z terenu Gminy Przelewice roz-
pocznie się realizacja projektu „Mogę, 
chcę, zrobię...”. Celem projektu jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów, rozwijanie ich umiejętności 
interpersonalnych oraz zapewnienie 
możliwości atrakcyjnego i pożyteczne-
go spędzania wolnego czasu. 
W ramach  Projektu zorganizowane 
będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 
dla uczniów Publicznego Gimnazjum   
w Przelewicach, Publicznych Szkół 
Podstawowych w Jesionowie i Żukowie 

oraz Szkoły Podstawowej w Kłodzinie. 
Uczniowie w/w szkół będą mogli         
w nadchodzącym roku szkolnym 
uczestniczyć w dodatkowych zajęciach 
pozalekcyjnych takich jak: koła arty-
styczne, zespoły teatralne, muzyczne, 
sportowe, zajęcia z języków obcych, 
matematyki, języka polskiego, fizyki, 
historii, informatyki i z biologii. Ponad-
to organizowane będą wyjazdy na ba-
sen, podczas których prowadzone będą 
grupowe lekcje nauki pływania. Uczest-
nictwo we wszelkich formach zajęć dla 
uczniów jest bezpłatne. Zadbano także   

o dodatkowy posiłek oraz odwóz 
uczniów po zajęciach do domu. 
Ogółem zorganizowanych będzie około 
30 różnych kół zainteresowań dla ponad 
1000 uczniów. Organizacja zakrojonych 
na tak szeroką skalę dodatkowych zajęć 
możliwa będzie dzięki otrzymaniu przez 
Gminę Przelewice wsparcia finansowe-
go w wysokości 784.543 zł  w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

D.Ł. 

Współczesne wyobrażenie o pol-
skiej wsi opiera się na przekona-

niu, że wieś nie jest atrakcyjna i nie 
daje możliwości rozwoju. Najczęściej 
postrzegana jest wyłącznie przez pry-
zmat rolnictwa. Młodzi ludzie masowo 
z niej uciekają do miast. A przecież 
polska wieś to nie tylko rolnictwo. Co-
raz większa część jej mieszkańców pra-
cuje poza rolnictwem.  
W latach osiemdziesiątych w podobnej 
sytuacji znajdowała się wieś austriacka. 
Zubożenie społeczności wiejskiej pocią-
gało za sobą liczne migracje za pracą do 
miast, a tym samym rozpad wielu ro-
dzin, upadek tradycyjnych wartości, 
coraz częstsze przypadki patologii spo-
łecznych, a przede wszystkim zuboże-
nie i beznadzieję. Koniecznym stało się 
przywrócenie atrakcyjności wsi jako 
miejsca zamieszkania, pracy i komfor-
towego życia. Z tej konieczności zrodził 
się program odnowy wsi. W listopadzie 
1987 r. w zabytkowym klasztorze Klo-
ster Und na przedmieściu Krems w Au-
strii odbył się pierwszy Europejski Kon-
gres Odnowy Wsi. Kongres miał na 
celu zaalarmowanie szerokich kręgów 
opinii publicznej i zmobilizowanie ich 
do działań ograniczających negatywne 
tendencje w rozwoju obszarów wiej-
skich przez ochronę dziedzictwa kultu-
rowego wsi, dowartościowanie trady-
cyjnego stylu życia jej mieszkańców       
i niedopuszczanie do dalszego pogar-
szania się ich sytuacji ekonomicznej. Ta 
odgórna inicjatywa była tylko zachętą 
do podejmowania inicjatyw oddolnych, 
pobudzeniem aktywności społeczności 
lokalnych. W tym celu poszukiwano 
liderów wiejskich i przy ich pomocy 
realizowano projekty odnowy wsi finan-
sowane przez rząd.  W programie od-
nowy wsi dąży się z jednej strony do 
poprawy warunków materialnych i eko-
nomicznych mieszkańców wsi, a z dru-
giej strony do utrzymania wartości 

związanych z życiem na wsi i zachowa-
nia specyfiki obszarów wiejskich. 
Od dziesięcioleci uważano, że rozwój 
rolnictwa powinien odbywać się na za-
sadach obowiązujących w rozwoju 
przemysłu, a rozwój wsi na zasadach 
rozwoju miast. Ten błędny pogląd pro-
wadził do zaniku odrębności regional-
nych i specyfiki środowiskowej. Nie-
możliwe było określanie i kształtowanie 
własnego, odrębnego stylu życia. Zacie-
rały się granice kultur regionalnych, 
fizycznie unicestwiano dziedzictwo 
krajobrazowo-architektoniczne. 
Obecne założenia rozwoju obszarów 
wiejskich harmonizują wartości kulturo-
we, interesy społeczno-ekonomiczne,     
i specyfikę środowiska przyrodniczego, 
dając szansę stymulowania działań 
przywracających naturalne związki mię-
dzy człowiekiem i naturą. Odnowa wsi 
jest metodą rozwoju obszarów wiej-
skich propagowaną w programach Unii 
Europejskiej. Odnosi się do potrzeb 
człowieka  oraz jego problemów zwią-
zanych z zamieszkaniem na wsi. Jest to 
proces kształtowania warunków życia 
ludzi na obszarach wiejskich, który do-
stosowuje wieś do wymagań współcze-
sności  oraz do pełnienia nowych funk-
cji na rzecz całego społeczeństwa. Naj-
ważniejsze są tu inicjatywy oddolne, 
czyli podejmowane przez społeczności 
lokalne, mające na celu odbudowę ich 
tożsamości. Od zaangażowana miesz-
kańców zależy sukces projektów zwią-
zanych z odnową wsi. Jeśli mieszkańcy 
gminy, wsi sami nie poczują się odpo-
wiedzialni za swoje otoczenie, za spo-
łeczność, którą tworzą niewiele na wsi 
da się zmienić. Mieszkańcy znają najle-
piej swoje potrzeby, swoje problemy      
i dlatego to oni powinni wyjść z inicja-
tywą i poszukać możliwości zdobycia 
środków finansowych a przede wszyst-
kim pomysłów na zmiany. 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 
można również na terenie naszego kraju 
podejmować działania związane z odno-
wą wsi. Są one realizowane przy znacz-
nym udziale środków z budżetu Unii 
Europejskiej. Wraz z nowym okresem 
finansowym Unii Europejskiej lat 2007-
2013 dla obszarów wiejskich dostępne 
są znaczne środki i wzmocniony zestaw 
instrumentów wspierających wieś jako 
miejsce zamieszkania i pracy oraz cen-
ny zasób dziedzictwa kulturowego Eu-
ropy. 
W Polsce zorganizowano pierwszy 
Kongres Odnowy Wsi w roku 2002      
w województwie opolskim. Od tego 
czasu podobne spotkania organizują 
inne województwa. Powstają regionalne 
i lokalne programy rozwoju wsi. Wia-
domo, że wieś polska kultywuje oby-
czaje i obrzędy, słynie np. z targów 
końskich, z tradycji garncarskich, tkac-
kich, koronkarskich bądź z produktu 
spożywczego, czy specyficznych ob-
chodów świąt. Są stare drewniane do-
my, spichlerze lub inne bogactwa archi-
tektoniczne. Program odnowy wsi po-
zwala poprawić warunki życia oraz za-
chować te unikalne elementy dziedzic-
twa kulturowego. Coraz więcej mło-
dych ludzi, lepiej wykształconych i kre-
atywnych niż pokolenie ich rodziców, 
chce pozostać na wsi, tutaj założyć ro-
dzinę i wychowywać swoje dzieci. Pra-
cować natomiast zamierzają w mieście 
lub w nowoczesnym przedsiębiorstwie 
zlokalizowanym w otoczeniu wsi. Wi-
dzą swoją szansę na ciekawe życie          
w rodzinnych okolicach i pragną, by ich 
wieś stała się również atrakcyjnym 
miejscem pracy i odpoczynku. Mają 
odwagę poszukiwać nowych możliwo-
ści rozwoju swojej małej ojczyzny          
i uczynić z niej miejsce, w którym chce 
się żyć.  

W.D  

CZYM JEST ODNOWA WSI? 

PROJEKT „MOG Ę, CHCĘ, ZROBIĘ” – ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
GMINY PRZELEWICE 
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AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH 

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach  
w celu aktywizacji osób bezrobotnych  
pozyskał środki unijne oraz krajowe na 
realizację projektów.  

ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO  
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W  

RAMACH PROGRAMU  
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI    

REALIZUJEMY DWA PROJEKTY 
Aktywność moją przyszłością - Pro-
jekt ma na celu poprawę zdolności do 
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej osób bezrobot-
nych, w tym głównie osób znajdujących 
się w szczególnej sytuacji na rynku pra-
cy. Działaniem objętych będzie 374 
osoby. Aktywizacja bezrobocia odbywa 
się poprzez organizowanie: staży, przy-
gotowań zawodowych, szkoleń oraz 
poprzez przyznawanie  jednorazowych 
środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.  
Wartość projektu: 2.413.900,00 zł.  
Doradca zawodowy i pośrednik pracy 
w standardach unijnych - Jest to pro-
gram partnerski realizowany wspólnie     
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ra-
mach poddziałania 6.1.2. W ramach 
tego programu zatrudnieni zostali           
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Py-
rzycach pośrednicy pracy oraz doradca 
zawodowy.  
Wartość projektu: 279.142,07 zł.  

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY  -  
PROGRAM WOJEWÓDZKI  

REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE  
PROJEKTY 

Akcja dotacja - Program ten wspiera 
samozatrudnienie osób bezrobotnych, 

które chcą założyć własną działalność 
gospodarczą. Program pozwoli na obję-
cie działaniem 9 osób bezrobotnych. 
Przedsiębiorcze osoby bezrobotne 
otrzymają jednorazowe środki na  pod-
jęcie własnej działalności gospodarczej.  
Wartość projektu: 144.000,00 zł. 
Paszport do zatrudnienia - Program 
skierowany jest do osób bezrobotnych, 
które nie ukończyły 25 roku życia oraz 
absolwentów szkół wyższych do 27 
roku życia. Każda osoba uczestnicząca 
w programie, korzysta ze wsparcia pole-
gającego na przeszkoleniu oraz stażu. 
Objętych działaniem będzie 30 osób 
bezrobotnych. 
Wartość projektu: 212.700,00 zł.  

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY – 
REZERWA MINISTRA  

POWIATOWY URZ ĄD PRACY  
W PYRZYCACH REALIZUJE  

TRZY PROJEKTY 
Klucz do zatrudnienia - Prioryteto-
wym celem tego projektu jest wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia 
poprzez zmianę lub zaktualizowanie 
posiadanych przez nich kwalifikacji 
zawodowych, a tym samym zwiększe-
nie ich atrakcyjności dla lokalnych 
przedsiębiorców. Działaniami aktywizu-
jącymi objętych będzie 148 osób bezro-
botnych, poprzez zorganizowanie: sta-
ży, przygotowań zawodowych, szkoleń 
grupowych i indywidualnych, warszta-
tów lub szkoleń z zakresu technik ak-
tywnego poszukiwania pracy oraz naby-
wania kompetencji kluczowych, Klu-
bów Pracy, prac interwencyjnych oraz 

przyznania jednorazowych środ-
ków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.  
Wartość projektu:  660.000,00 zł. 
Droga do celu - Głównym celem pro-
jektu jest udzielenie pełnego wsparcia 
poprzez podniesienie kwalifikacji i po-
zyskanie doświadczenia zawodowego 
osób pozostających bez zatrudnienia 
pochodzących z terenu powiatu pyrzyc-
kiego, tak aby nie pozostawali osobami 
bezrobotnymi.  Działaniami aktywizują-
cymi objętych będzie 142 osoby bezro-
botne, poprzez zorganizowanie: staży, 
przygotowań zawodowych, szkoleń 
grupowych i indywidualnych, warszta-
tów lub szkoleń z zakresu technik ak-
tywnego poszukiwania pracy oraz naby-
wania kompetencji kluczowych, prac 
interwencyjnych oraz przyznania jedno-
razowych środków na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej.  
Wartość projektu:  610.000,00 zł. 
Program 45/50 plus - Projekt ma na 
celu przywrócenie zdolności zatrudnie-
niowej osób po 45 roku życia, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób bezrobot-
nych po 50 roku życia. Program pozwo-
li na objęcie działaniem 150 osób bezro-
botnych W ramach aktywizacji bezro-
botnych zostaną zorganizowane: szkole-
nia, przygotowania zawodowe, roboty 
publiczne, szkolenia połączone z przy-
znawaniem jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, do-
posażenia stanowiska pracy.   
Wartość projektu: 357.000,00 zł. 

PUP 

Dnia 18 lipca br. w sali konferencyj-
nej UG Przelewice odbyło się spotkanie 
informacyjne dla osób zainteresowanych 
składaniem ofert na usługi  o wartości 
nieprzekraczającej  2000 euro ze środków 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Ob-
szarów Wiejskich (PPWOW) w try-
bie procedury specjalnej CPP. W spotka-
niu uczestniczyło 18 osób z różnych orga-
nizacji pozarządowych  i instytucji działa-
jących na terenie Gminy Przelewice,          
a także  liderzy lokalni  i opiekunowie 
świetlic środowiskowych.  
Uczestnicy spotkania zostali poinformo-
wani o możliwości składania ofert na 
usługi z Programu Integracji Społecznej 
w ramach  PPWOW. Na ten cel z Banku 
Światowego Gmina Przelewice uzyskała 
dotację w wysokości 272.580,56 PLN,      
z czego część tej dotacji w wysokości 
33.118,01 PLN przeznaczyła  na realiza-
cję niżej określonych usług: 
• Organizacja czasu letniego dla dzieci      
i młodzieży  pt. „Atrakcyjne Lato”, 
• Organizacja 1-dniowej rodzinnej  im-

prezy integracyjnej, 
• Usługi dla osób starszych, 
• Organizacja 1-dniowej   imprezy inte-
gracyjnej. 
Termin realizacji w/w usług obejmuje 
okres od dnia 01.08.2008 r. do 30.09.2008 
r., a termin składania ofert upłynął            
z dniem 29.07.2008 r. Łącznie do tut. 
Urzędu wpłynęło 10 ofert, z czego 7 na 
realizację usług dla dzieci i młodzieży         
i po 1-ej na pozostałe usługi na łączną 
kwotę w wysokości  28.602,37. 
Ponadto ze środków przeznaczonych na 
wsparcie szkoleniowe, m.in. dla osób 
prowadzących świetlice, Gmina postano-
wiła zorganizować jednodniowe warszta-
ty dla dzieci i młodzieży  w każdej świe-
tlicy, w której w okresie letnim prowa-
dzone będą zajęcia.  
Kolejne spotkanie informacyjne odbyło 
się dnia 08 sierpnia br. w sa-
li konferencyjnej tut. Urzędu. Tym razem 
dotyczyło ono przekazania informacji       
o ogłoszonym dn. 01.08.2008r. otwartym 
konkursie na realizację usług Programu 

Integracji Społecznej w ramach PPWOW. 
Są to następujące usługi: 
• Prowadzenie zajęć w świetlicach środo-
wiskowych  dla  dzieci i młodzieży z tere-
nu Gminy Przelewice. 
• Organizacja zajęć warsztatowych          
w zakresie wsparcia dla rodzin na terenie 
Gminy Przelewice, 
• Organizacja czasu wolnego dla osób 
starszych. 
Kwota przeznaczona na realizację wszyst-
kich umów na powyższe usługi wynosi 
44.994,39 PLN, a termin ich realizacji 
obejmuje okres od dnia 01.09.2008 r. do 
31.12.2008 r.  
Więcej informacji na temat w/w zaprosze-
nia  można uzyskać na stronie interneto-
wej: www.bip.przelewice.pl . Dodatko-
wych wyjaśnień udziela Pani An-
na  Garzyńska,  nr pokoju 2, tel. 091 
5643 392  w.32, e-mail: promo-
cja@przelewice.pl   

A.G. 

OFERTY NA  USŁUGI Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
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Dzieciom można dawać wiele – zabaw-
ki, ubrania, komputery. Można im fun-
dować stypendia, pomagać finansowo, 
ale tak naprawdę dzieciom potrzebne 
jest ciepło rodzinnego domu. Niestety, 
wiele dzieci pozbawionych zostało te-
go, czego potrzeba im najbardziej – 
miłości i poczucia bezpieczeństwa. 

Dzieci, których naturalni rodzice nie są 
w stanie zapewnić opieki i warunków 
do prawidłowego rozwoju najczęściej, 
umieszczane są w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych, domach dziecka. 
Jednak najlepszą formą opieki nad taki-
mi dziećmi są rodziny zastępcze, gdzie 
dziecko ma szansę wychowywać się       
i dorastać w normalnej rodzinie. 

Rodzina zastępcza wypełnia obowiązki 
rodzicielskie bez przyjmowania pełni 
rodzicielskich praw. Zapewnia dziecku 
całkowitą opiekę. Dba o jego rozwój 
fizyczny i intelektualny, zdrowie, ubra-
nie i wyżywienie. Dogląda rozwoju 
szkolnego, pogłębia zainteresowania, 
organizuje wypoczynek wakacyjny. 
Pokazuje jak tworzyć więzi, dbać          
o innych i o siebie.  

Rodziny zastępcze są formą czasowej 

opieki nad dzieckiem. Dzielą się one na 
spokrewnione z dzieckiem, niespokrew-
nione, oraz rodziny zawodowe niespo-
krewnione z dzieckiem (te ostatnie 
dzielą się z kolei na: wielodzietne, spe-
cjalistyczne, oraz o charakterze pogoto-
wia rodzinnego). Aby pełnić funkcję 
rodziny zawodowej należy uzyskać  
pozytywną opinię ośrodka pomocy spo-
łecznej, odbyć szkolenia i uzyskać po-
twierdzone zaświadczeniem kwalifika-
cje, a także zawrzeć umowę ze starostą. 

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc 
pieniężną na częściowe pokrycie kosz-
tów utrzymania każdego umieszczone-
go w rodzinie dziecka. Pomoc przyzna-
je starosta. Wysokość pomocy zależy 
od wieku, stanu zdrowia dziecka, stop-
nia jego rozwoju, niesprawności czy 
niedostosowania społecznego.  

Zawodowe rodziny zastępcze opiekują 
się niespokrewnionymi dziećmi najczę-
ściej we własnych domach. Taka opieka 
nad dziećmi jest ich pracą zawodową, 
za którą otrzymują wynagrodzenie. Jeśli 
funkcję rodziców zastępczych pełni 
małżeństwo, wówczas wynagrodzenie 
otrzymuje jedna osoba, która deklaruje 

nie podpisywać umowy o pracę z innym 
pracodawcą. Druga osoba zobowiązuje 
się do świadczenia pomocy w opiece 
nad dziećmi na warunkach wolontariatu 
(czyli nieodpłatnie).  

Od 1 stycznia 2008 r. dolna granica 
wynagrodzenia wynosić będzie 1564 
zł., górna to  2635 zł. Jego wysokość 
ustala starosta, biorąc pod uwagę m.in. 
ukończenie dodatkowych kursów           
i szkoleń w zakresie opieki nad dziec-
kiem oraz doświadczenie w pracy          
z dziećmi (zwłaszcza okres pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej).  

Organizowanie opieki w rodzinach za-
stępczych oraz udzielanie pomocy pie-
niężnej na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania umieszczonych w nich dzie-
ci na terenie powiatu pyrzyckiego nale-
ży do zakresu działań Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. Tam rów-
nież wszystkie osoby zainteresowane tą 
formą pomocy dzieciom mogą uzyskać 
informacje na temat warunków, jakie 
należy spełnić, żeby móc stworzyć taką 
rodzinę. 

PCPR 

RODZINY ZAST ĘPCZE 

Ideą powstania Powiatowego Cen-
trum Wsparcia Przedsiębiorczości     

w Pyrzycach, była potrzeba rozwoju 
mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw (MŚP) prowadzących działal-
ność na terenie Powiatu Pyrzyckiego. 
Sektor  MŚP stanowi podporę europej-
skiej gospodarki i jest głównym źró-
dłem miejsc pracy. Badania wykazują, 
iż prawidłowość ta ma uzasadnienie 
także w Powiecie Pyrzyckim, gdzie 
80% zdolnych do pracy zatrudnionych 
jest w MŚP.  

W swojej działalności Powiatowe Cen-
trum Wsparcia Przedsiębiorczości           
w Pyrzycach realizuje następujące zada-
nia: 

1.   Udziela kompleksowej informacji     
o dostępnych środkach pomocowych 
dla sektora mikro,  małych i średnich 
przedsiębiorstw 

2. Organizuje konferencje i szkolenia 
dla sektora MŚP 

3. Prowadzi promocję w mediach 
regionalnych na temat bieżącej działal-
ności Powiatowego Centrum Wsparcia 
Przedsiębiorczości 

4. Współpracuje z funduszami poręc-
zeniowo–pożyczkowymi 

5. Opracowuje i wydaje materiały 

informacyjne o terenach inwestycyj-
nych i planowanych przedsięwzięciach 
na terenie Powiatu Pyrzyckiego, po-
przez współpracę z Powiatowym Ze-
społem ds. Obsługi Inwestora. 

Kolejnym sektorem działania PCWP 
jest pomoc finansowa dla sektora mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą, które posiadają zdolność 
kredytową, ale nie dysponują wystar-
czającym zabezpieczeniem spłaty po-
życzki. W ramach Regionalnego Fun-
duszu Pożyczkowego „Pomeranus”, 
którego celem jest wspieranie regional-
nej i lokalnej aktywności gospodarczej 
poprzez ułatwienie dostępu do ze-
wnętrznych źródeł finansowania przez 
PUNKT OBSŁUGI FUNDUSZU, 
udzielane są pożyczki przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność na terenie 
Powiatu Pyrzyckiego ze środków Pol-
skiej Fundacji Przedsiębiorczości.  

O pożyczkę z RFP mogą ubiegać się 
mikro, mali i średni przedsiębiorcy, 
którzy spełniają następujące kryteria: 

• zatrudniają do 50 pracowników 

• mają swoją siedzibę i prowadzą 
podstawową działalność na terenie 
Powiatu Pyrzyckiego 

• działają co najmniej 3 miesiące 

• posiadają wyraźnie określony cel, 
na który zostanie wykorzystana 
pożyczka  

• mają dobrą strategię działania, lecz 
niewystarczające środki finansowe 
na sfinansowanie swojego działania 
i rozwoju  

• działają we wszystkich branżach,     
z wyjątkiem przedsiębiorców z sek-
tora rolniczego, zbrojeniowego         
i przedsiębiorców prowadzących 
działalność przemysłową określaną 
jako szkodliwa dla środowiska,        
a także prowadzą działalność po-
wszechnie uznawaną za nieetyczną 

• posiadają wkład własny w wysoko-
ści 20% wartości przedsięwzięcia  
(w gotówce lub aporcie rzeczowym)   

Pożyczka może być udzielona zarówno 
na cele inwestycyjne jak i obrotowe. 

Powiatowe Centrum Wsparcia Przed-
siębiorczości w Pyrzycach pragnie po-
informować, iż od 1 września 2008 r. 
zmieniło się oprocentowanie udziela-
nych pożyczek w ramach Regionalnego 
Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus”, 
które wynosi obecnie min. 8,17%, plus 
maksymalnie do 2,0 punktów procento-
wych marży w stosunku rocznym.  

PCWP    

ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM WSPARCIA PRZEDSI ĘBIORCZO ŚCI  
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Szkolenie sportowców prowa-
dzone w sekcji piłki nożnej 
przynosi nadspodziewane 
efekty. Chłopcy trenowani 
przez Leszka Muskałę                    
i Zbyszka Gołaszewskiego 
reprezentują Klub „Wicher”      
i Gminę Przelewice na arenie 
krajowej i europejskiej.  
Filip Starzyński (na zdjęciu    
w II rzędzie od góry drugi od 
strony lewej) grający obecnie 
w klubie „SALOS” Szczecin 
awansował do finału krajowe-
go piłkarskich mistrzostw Pol-
ski juniorów młodszych, gdzie 
wraz z kolegami z drużyny 
walczył o prymat najlepszej drużyny    
w kraju chłopców z rocznika 1991.     

W finałach rozgrywkowych drużyna 
„Salos” wywalczyła brązowy medal.  

Natomiast jeszcze więk-
szym sukcesem może 
pochwalić się Tomasz Ziaj-
ka (na zdjęciu w I rzędzie  od 
góry drugi od strony  lewej) 
grający na co dzień w drużynie 
seniorów ”Wicher” Przelewi-
ce, gdyż zakwalifikował się do 
kadry Polski. Umożliwiło mu 
to zdobycie III miejsca w Mi-
strzostwach Europy w Man-
chesterze (Anglia), które odby-
ły się w miesiącu lipcu br.  
Wielkie słowa uznania  dla 
zawodników Tomasza Ziajka   
i Filipa Starzyńskiego, ich dru-
żyn i trenerów ! 

R.N. 

„WICHER” PRZELEWICE NA MISTRZOSTWACH  POLSKI I EURO PY 

Chociaż wakacje to czas błogiego leni-
stwa, dzieci i młodzież w wieku szkol-
nym nie lubią bezczynności i czas wol-
ny od nauki wypełnili na sportowo. 
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Tu-
rystyki i Promocji Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach oraz Powiatowy 
Mi ędzyszkolny Ośrodek Sportowy      
w Pyrzycach przedstawili ciekawą ofer-
tę aktywnego spędzenia wakacji. Bo-
isko wielofunkcyjne przy ZS nr 1         
w Pyrzycach tętniło życiem i miło było 
patrzeć jak młodzież szkolna niemal 
każdego dnia biegła za piłką, grała        
w siatkówkę czy tenisa ziemnego. Była 
również bardzo ciekawa i nietypowa 
wycieczka rowerowa do Lipian połą-
czona z plażowaniem, kąpielą w jezio-
rze, grami i zabawami rekreacyjnymi,    
a zakończona grillem. Nad całością 
czuwał Pan Arkadiusz Odachowski,       
a na wycieczce rowerowej wspierali go 
inni nauczyciele w-f: Wojciech Zalew-
ski oraz Jerzy Albrewczyński. 
Największą popularnością cieszyła się 
oczywiście piłka nożna, która zgroma-
dziła 8 zespołów         
w kategorii szkół pod-
stawowych i gimna-
zjalnych. Rozgrywki 
toczyły się systemem 
mecz i rewanż „każdy 
z każdym”. 
Oto zwycięzcy: 
szkoły podstawowe 
- FC „Lamusy”          
w składzie: J. Adach, 
I .  Dob i sz ewsk i ,            
Ł. Stefanicki, M. Wi-
niarz, H. Gredka. 
szkoły gimnazjalne 
- „Nieznani Sprawcy” 
w składzie: W. Mocar-

ski, P. Wądołowski, M. Majak, M. Ka-
miński, P. Imiela, K. Malinowski. 
Zwycięzcy obu grup wiekowych nie 
ponieśli porażki w całym turnieju,         
a jako ciekawostkę można uznać aktyw-
ny udział w jednej z wstępujących dru-
żyn księdza Lesława Prebendowskiego. 
Jak więc widać było również wsparcie   
z „góry”. 
Po rozgrywkach piłki nożnej przyszedł 
czas na nie mniej popularną w Powiecie 
Pyrzyckim siatkówkę w wydaniu plażo-
wym. Boisko do „plażówki” przy ZS nr 
1 wyposażone w profesjonalny sprzęt 
przyciągnęło na ciepły piasek sporą 
grupę siatkarzy. W sumie 7 zespołów 
rozegrało prawie 100 pojedynków. 
Gwarancją wysokiego poziomu był 
udział prawie całej drużyny aktualnego 
mistrza województwa w mini siatków-
ce, chłopców z SP nr 2 w Pyrzycach. 
Wygrał zespół „Wkręt Met” w składzie: 
T. Szymański i J. Cichowicz z bilansem 
11 zwycięstw i 1 porażki. 
Pod koniec lipca wspomnianą wcze-

śniej wycieczkę rowerową do Lipian 
odbyli najwytrwalsi młodzi ludzie. Naj-
większe emocje wzbudziła wyprawa 
łodziami, którą jeszcze długo komento-
wali w drodze powrotnej. 
Widać więc, że pierwszy miesiąc waka-
cji obfitował w sportowe emocje, przy-
nosząc wiele atrakcyjnych propozycji 
wypoczynku. 
Po trzy najlepsze zespoły w każdym 
turnieju zostały nagrodzone pucharami   
i dyplomami ufundowanymi przez Sta-
rostę Pyrzyckiego Wiktora Tołoczko. 
Natomiast sierpień to czas obozu spor-
towego dla wyróżniających się spor-
towców ze szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadginazjalnych naszego 
powiatu. W tym roku Starostwo Powia-
towe po raz trzeci organizuje taki obóz 
w Głuchołazach. Tym razem weźmie    
w nim udział 81 uczniów skupionych   
w 6 grupach: 3 grupy siatkarzy, 1 grupa 
siatkarek, lekkoatleci oraz piłkarze noż-
ni. Ośrodek „Banderoza” to sprawdzo-
ny i w pełni przystosowany obiekt do 

organizowania w nim 
obozów sportowych. 
Starostwo Powiatowe    
w Pyrzycach częściowo 
pokrywa jego koszty. 
Do rozpoczęcia roku 
szkolnego zostało jesz-
cze kilkanaście dni, więc 
nie wolno ich zmarno-
wać, obiekty przy ZS nr 
1 w Pyrzycach czekają 
na Was. Zapraszamy. 

P.O. 

POWIATOWE WAKACJE 2008 NA SPORTOWO 
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Do zadań Wydziału Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w Pyrzycach należy 
między innymi wyrejestrowanie pojaz-
du na wniosek właściciela.  
Wniosek taki składa się, gdy: 
a) pojazd został oddany do tzw. kasacji, 
czyli do stacji demontażu lub punktu 
zbierającego pojazdy. W tym wypadku 
punkt demontażu wydaje stosowne za-
świadczenie o demontażu tego pojazdu. 
b) w przypadku kradzieży – jeżeli jego 
właściciel złożył oświadczenia pod od-
powiedzialnością karną za składanie 
fałszywych zeznań, 
c) wywozu pojazdu za granicę – jeżeli 
pojazd został zarejestrowany lub zbyty 
za granicą,   
d) utraty, zniszczenia (kasacji) pojazdu 

za granicą- konieczne jest złożenie 
oświadczenie pod odpowiedzialnością 
karną za składanie fałszywych zeznań 
e) trwałej i zupełnej utraty pojazdu – 
jeżeli jego właściciel udokumentuje 
trwałą i zupełną utratę pojazdu bez 
zmiany prawa własności. 
Przy składaniu dokumentów konieczne 
jest posiadanie dowodu potwierdzające-
go tożsamość osoby składającej taki 
wniosek.  
Termin na załatwienie sprawy to 30 dni. 
W przypadku sprawy niezwykle skom-
plikowanej Wydział Komunikacji ma 2 
miesiące na wyrejestrowanie pojazdu od 
momentu złożenia wniosku, o czym 
informuje Wnioskodawcę na piśmie.  
Pojazdu wyrejestrowanego nie można 

ponownie zarejestrować, poza pojazda-
mi: 
• odzyskanymi z kradzieży, 
• zabytkowymi lub mającymi ponad 25 
lat, a nie produkowanymi od co naj-
mniej 15 lat, uznanymi za rzeczoznawcę 
za unikatowe lub mające szczególne 
znaczenie dla udokumentowania historii 
motoryzacji.  
Ponownie można również zarejestrować 
przyczepę lub ciągnik rolniczy. 
Od wydanej decyzji przysługuje odwo-
łanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego za pośrednictwem Sta-
rosty Pyrzyckiego w terminie 14 dni od 
daty otrzymania decyzji. 

WITiK 

Dnia 8 sierpnia br. na boisku 
sportowym przy Publicznym 
Gimnazjum w Przelewicach 

odbył się Turniej Piłki Nożnej 
drużyn 5–cio osobowych w dwóch 
kategoriach wiekowych: 
* I kategoria - młodzież szkół 
gimnazjalnych  o Puchar Wójta 
Gminy Przelewice 
* II kategoria  - młodzież szkół 
podstawowych  o Puchar Prezesa 
LKS „Wicher” Przelewice. 
Do Turnieju zgłosiło się pięć dru-
żyn w kategorii szkół podstawo-
wych oraz trzy drużyny gimnazjal-
ne. Turniej otworzył Prezes LKS 
„Wicher” Przelewice Ryszard Nie-
wiadomski oraz Radny Gminy Przele-
wice Waldemar Pender.  
Po zaciekłej wielogodzinnej walce pił-
karskiej wyłoniono zwycięzców, byli 
również pokonani którzy stwierdzili, że 

w następnym Turnieju będą zwycięzca-
mi.  
W kategorii szkół podstawowych 
zwyciężyła drużyna "Przelewice I"        
w składzie: Piotr Jaśkiel, Patryk Bil, 

Bartosz Piekarski, Patryk Jakubczyk       
i Mateusz Niedzielski. Najlep-
szym zawodnikiem Turnieju 
wybrano mieszkańca Choszcz-
na Maxa Tomczyka.. W kate-
gorii starszej rywalizacji wy-
grała drużyna z Żukowa           
w składzie: Albert Stęplowski, 
Michał Łata, Dariusz Wybrań-
ski i Marcin Łodygowski oraz 
Kordian Ziajka - wybrany jako 
najlepszy zawodnik Turnieju. 
Tytuł króla strzelców Turnie-
ju zdobył Robert Antkiewicz,   
a najlepszym bramkarzem 
został Michał Filipiak. 
Sponsorami nagród byli: mgr 

Marek Kibała Wójt Gminy Przelewice 
oraz Zarząd LKS  „Wicher” Przelewice.  

R.N. 

WYREJESTROWANIE POJAZDU NA WNIOSEK WŁA ŚCICIELA 

TURNIEJ PIŁKI NO ŻNEJ 

9 sierpnia na stadionie miejskim imienia 
Leszka Słoninki w Pyrzycach odbył się 
XXII Turniej Piłkarski Oldbojów imie-
nia Kazimierza Niewiadom-
skiego. 
W turnieju udział wzięło        
5 drużyn: Energetyk Gryfino, 
Stal Stocznia Szczecin, Darel 
Stargard Szczeciński, Olimp 
Złocieniec oraz Sokół Pyrzy-
ce. Frekwencja jak zwykle 
dopisała, rywalizacja była 
bardzo zacięta, jednak z za-
chowaniem zasad fair play. 
Nie zawiodła także rodzina 
Niewiadomskich, która        
w okazałej reprezentacji do-
pingowała zmagania spor-
towców. 
Po uroczystym otwarciu tur-

nieju delegacje poszczególnych drużyn, 
przedstawiciele jednostek samorządo-
wych, przyjaciele oraz rodzina udali się 

na cmentarz aby uczcić pamięć Kazi-
mierza Niewiadomskiego. 
Po pasjonującej walce, wyniki turnieju 

przedstawiają się następująco: 
I miejsce – Darel Stargard 
Szczeciński, 
II miejsce – Olimp Złocieniec, 
III miejsce - Sokół Pyrzyce, 
IV miejsce - Stal Stocznia Szcze-
cin, 
V miejsce - Energetyk Gryfino, 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz pu-
chary, które zwycięzcom wrę-
czyli Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Burmistrz Pyrzyc Ka-
zimierz Lipiński oraz Dyrektor 
OSiR Marek Olech. 

P.L. 

XXII TURNIEJ PIŁKARSKI OLDBOJÓW IM. KAZIMIERZA NIEW IADOMSKIEGO  
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W ostatnich 
c z a s a c h      
w wyniku 
p r z e m i a n 
gospodar -
czych i roz-
woju usług 
f i n a n s o -

wych powszechną praktyką stało się 
zawieranie umów kredytu konsumenc-
kiego na zakup towarów i usług. Bardzo 
często kredytujemy zakup towarów 
codziennego użytku ze względu na dużą 
dostępność oraz łatwość i szybkość 
zawierania umów. Czy jednak wszystko 
wiemy o tych powszechnych umowach 
kredytu ? Myślę, że nie do końca, gdyż 
często bagatelizujemy moment, w któ-
rym dochodzi do zawarcia umowy, ze 
względu choćby na stosunkowo nie-
wielkie kwoty transakcji.  Umowa kre-
dytu powinna być zawarta na piśmie        
i określać przede wszystkim: strony 
umowy, kwotę i oczywiście walutę kre-
dytu (w kredycie konsumenckim jest to 
najczęściej zł), cel na który kredyt zo-
stał udzielony (a więc zakup towarów 
bądź usług), zasady i termin spłaty 
(ilość rat, terminy płatności rat, itd.), 
wysokość oprocentowania kredytu          
i warunki jego zmiany (tu należy szcze-
gólnie przyjrzeć się tym zapisom            
i oczywiście dopytać pracownika ban-
ku, innej instytucji finansowej czy też 
sprzedawcę w przypadku wątpliwości), 
sposób zabezpieczenia spłaty (hipoteka, 
ubezpieczenie majątkowe lub osobowe, 
poręczenie, weksel, zastaw), zakres 
uprawnień banku związanych z kontrolą 
wykorzystania i spłaty kredytu (w przy-
padku powszechnych kredytów konsu-
menckich nie spotkałem się ze stosowa-
niem tego w praktyce), wysokość pro-
wizji (jeżeli umowa ją przewiduje), 
warunki dokonywania zmian i rozwią-
zania umowy. Ponadto jeśli kredyt ma 
być oprocentowany według zmiennej 
stopy procentowej umowa powinna 
zawierać: warunki zmiany stopy pro-
centowej i sposób powiadomienia kre-
dytobiorcy i poręczycieli o każdej zmia-
nie stopy oprocentowania kredytu. 
Spłata kredytu może być zabezpieczo-

na. Do niedawna powszechnie stosowa-
no praktykę poręczania kredytu (tzw. 
żyrowanie) dziś najczęstszym sposo-
bem zabezpieczenia spłaty kredytów      
z jakim się spotykamy w praktyce są 
ubezpieczenia. Tak się składa, że ostat-
nio kilka osób zwracało się do mnie       
o udzielenie porad co robić w sytuacji, 
gdy kredytobiorca zmarł, a raty nie zo-
stały jeszcze spłacone. Przede wszyst-
kim należy zwrócić się do banku lub 
ubezpieczającego (w zależności od za-
pisów umowy) z wnioskiem o spełnie-
nie świadczenia wynikającego z umowy 
ubezpieczenia kredytu, a więc o przeję-
cie spłaty długu przez zakład ubezpie-
czeniowy. Do wniosku należy załączyć 
odpowiednie dokumenty m. in. akt zgo-
nu. W przypadku odmowy realizacji 
świadczenia przez zakład ubezpiecze-
niowy często powstaje pytanie o zakres 
ubezpieczenia. Niestety muszę przy-
znać, że w praktyce okazuje się, że za-
wierający taką umowę ubezpieczenia 
kredytu często nie wiedzą jakie są wa-
runki ubezpieczenia i w chwili kiedy to 
ubezpieczenie powinno według naszych 
oczekiwań zacząć działać okazuje się, 
że ubezpieczenie owszem było, ale nie 
w przypadku śmierci osoby lecz np.      
w przypadku utraty pracy, albo osoba 
„za szybko” umarła od chwili zawarcia 
umowy ubezpieczenia kredytu, bo zapi-
sy umowne nie przewidują ochrony       
w przypadku zgonu w terminie do 
trzech miesięcy od zawarcia umowy, 
albo osoba nie mogła zataić przebytego 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia 
kredytu zawału serca, zatajenie bowiem 
tego faktu powoduje utratę świadczenia, 
albo nie może zataić własnej choroby 
wieńcowej, itd. Dochodzi więc do sytu-
acji, w której spadkobiercy będą musieli 
spłacać kredyt, bo ironicznie mówiąc 
ubezpieczenie na życie swym zakresem 
nie obejmowało ubezpieczonego, który 
mógł umrzeć, albo tego który mógł 
przewidzieć, że niedługo umrze. Dlate-
go już w fazie zawierania takiej umowy 
ubezpieczenia koniecznie należy zapo-
znać się z warunkami tego ubezpiecze-
nia, aby wiedzieć co wchodzi w jego 
zakres. Nie można opierać się tylko na 

wyjaśnieniach sprzedającego kre-
dyt, że wszystko będzie dobrze, 
trzeba przeczytać, i mieć 100% pew-
ność, że wszystko będzie dobrze,            
a w przypadku istnienia choć cienia 
wątpliwości zrezygnować z tej formy 
zabezpieczenia kredytu, bo nie jest ona 
obligatoryjna. Jeżeli zaś bank odmawia 
udzielenia kredytu bez zawarcia umowy 
ubezpieczenia radzę zrezygnować z tej 
usługi i poszukać innej. Dodam, że 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów od jakiegoś czasu bada sprawę 
ubezpieczania kredytów i prawdopo-
dobne jest, że niektóre zapisy takich 
kuriozalnych w moim odczuciu umów 
znajdą się w najbliższym czasie w reje-
strze niedozwolonych klauzul umow-
nych prowadzonych przez Prezesa 
UOKiK. Jeszcze raz jednak powiem, że 
naprawdę należy czytać warunki umów 
ubezpieczenia kredytów, bowiem           
w pięciu ostatnio „przerabianych” prze-
ze mnie przypadkach odmówiono uru-
chomienia ubezpieczenia właśnie z po-
wodów wyżej wymienionych oświad-
czając spadkobiercom, że muszą spła-
cać kredyt. Taka jest brutalna praktyka 
w chwili kiedy dojść ma do realizacji 
umowy, jakże daleka od wspaniałych 
reklam i zapewnień sprzedających kre-
dyty i ubezpieczenia. Czytajmy więc 
ogólne warunki umów ubezpieczenia. 
Należy jeszcze dodać, że spadkobiercy 
zmarłej osoby, która zawarła umowę 
kredytu mogą złożyć stosowne oświad-
czenie o odrzuceniu spadku wówczas 
nie będą zobowiązaniu do spłaty dłu-
gów spadkowych. 
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  
w Pyrzycach przyjmuje interesantów  

w Starostwie Powiatowym  
w Pyrzycach w godzinach urzędowania, 

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

e-mail: rzecznik@pyrzyce.pl 

KREDYT BANKOWY i JEGO UBEZPIECZENIE 

Kiedy zaistniej potrzeba posiadania 
międzynarodowego prawa jazdy, swoje 
kroki musimy skierować do Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego. 
Aby uzyskać taki dokument należy: 
• złożyć odpowiedni wniosek, 
• fotografię zgodną z wymogami,  

• dowód uiszczenia opłaty za wy-
danie takiego prawa jazdy 

• kserokopię krajowego prawa 
jazdy.  

Przy składaniu wniosku konieczny bę-
dzie również dokument potwierdzający 
naszą tożsamość.  

Międzynarodowe prawo jazdy jest wy-
dawane na podstawie krajowego prawa 
jazdy na okres 3 lat, jednak okres jego 
ważności nie może przekroczyć okresu 
ważności prawa jazdy krajowego.  

WITiK 

MI ĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY 
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