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INFORMACJE 

Z okazji zbliżających się Świąt 

składamy serdeczne życzenia 

przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej  

rodzinnej atmosferze. 

Nadchodzący Nowy Rok 2009 niech będzie czasem pokoju  

oraz realizacji osobistych zamierzeń. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                   Burmistrz Lipian                                                                
        w Lipianach 

    Mariusz Marek Przybylski                    Krzysztof Ireneusz Boguszewski                      

W dniu 28 listopada został roz-
strzygnięty VI Konkurs Plastyczny 

„Przyjazny Osobie Niepełnosprawnej’” 
dla dzieci i młodzieży       
z terenu Powiatu Pyrzyc-
kiego. Pomysłodawcą        
i współorganizatorem 
konkursu jest Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Py-
rzycach z siedzibą w No-
wielinie oraz Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach. 
Do konkursu wpłynęło 
330 prac z następujących 
szkół: SP Nr 2 Pyrzyce, 
Koło Plastyczne SP Nr 2 
Pyrzyce, SP Lipiany, 
Publiczne Gimnazjum 
Przelewice, OSW Pyrzy-
ce, Publiczne Gimnazjum 
Pyrzyce, SP Żabów, SP 
Brzesko, SP Ryszewko, 
SP Mielęcin, SP Okunica, 
Przedszkole Publiczne Nr 4 Pyrzyce 
oraz Przedszkole Publiczne Nr 4 
„Bajkowa Kraina” Pyrzyce. Zgłoszone 

prace do konkursu oceniało jury w skła-
dzie: Przewodnicząca – Kierow-
nik  PCPR w Pyrzycach Barbara Sykuc-

ka, pracownik PCPR Jolanta Przygoda, 
sekretarz Zarządu PSOUU Anna Sadło, 
kierownik WTZ Anna Prokop, pedagog 

OREW Beata Figiel, które nagrodziło    
I miejscem 10 autorów prac. 
Laureaci konkursu: Katarzyna Micha-

lak, Dominik Skrzy-
czewski, Justyna An-
drzejewska, Natalia 
Br e jcz a k ,  A l i c ja 
Maćkowiak, Jolanta 
Wszoła, Róża Jasion, 
Justyna Bystrzak, Do-
minika Maliszewska 
oraz Anita Rabińska     
i Marta Marcinkowska. 
Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe, któ-
re uczestnikom wręczy-
li: Wicestarosta Pyrzyc-
ki Jarosław Stankie-
wicz oraz Przewodni-
czący Rady Powiatu 
Jerzy Marek Olech. 

 W.B.D. 

VI KONKURS PLASTYCZNY „PRZYJAZNY OSOBIE NIEPEŁNOSPR AWNEJ”  
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DZIEŃ ŚW. MIKOŁAJA 
 

6 grudnia to dzień, w którym wszystkie 
dzieci na całym świecie oczekują Św. Miko-
łaja. W tym szczególnym dniu zwyczajowo 
rozdaje się prezenty i drobne upominki, na które   
z utęsknieniem czekają najmłodsi. 
Radość, uśmiech na twarzach dzieci oraz sponta-
niczność, nam dorosłym sprawiają ogromną satys-
fakcję, przecież większość z nas wierzy w magię 
Św. Mikołaja. 
Dzień przed oczekiwanym przez najmłodszych 
nadejściem Mikołaja, Wicestarosta Pyrzycki Jaro-
sław Stankiewicz gościł z wizytą w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Pyrzy-
cach, Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczym w Nowielinie oraz w Domu 
Dziecka w Czernicach. Dzieci otrzymały słody-
cze, jak również życzenia, aby w tym wyjątko-
wym dniu spełniły się wszystkie marzenia. 
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W dniu 17 listopada br. w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Przele-

wicach odbyły się konsultacje spo-
łeczne  dotyczące  Lokalnej Strategii 
Rozwoju, obejmującej  obszar działania 
Stowarzyszenia  „Lider Pojezierza”,     
w których udział wzięło 18 osób. Wójt 
Gminy Przelewice - Marek Kibała 
przedstawił uczestnikom spotkania pro-
gram, który obejmował: 

1. Prezentację  działań 
zrealizowanych w ramach 
II Schematu Pilotażowego 
Programu Leader+ . 

2. Przedstawienie  pro-
jektu  Lokalnej Strategii 
Rozwoju  obszaru „Lider 
Pojezierza”. 
3. Dyskusję i badania 
ankietowe. 
Ponadto w trakcie spotka-
nia przedstawiono  rów-
nież projekt ogłoszenia      
i regulaminu KONKUR-
SU OFERT  na realizację 
zadań publicznych  Gmi-
ny Przelewice w 2009 
roku. 
Prezentację  działań zrealizowanych      

w ramach II Schematu Pilotażowego 
Programu Leader+  oraz prezentację 
projektu  Lokalnej Strategii Rozwoju, 
głównie pod kątem wymagań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  i przepi-
sów wykonawczych przedstawiła Anna 
Garzyńska  - członek Zarządu Stowa-
rzyszenia „Lider Pojezierza”.  
W  trakcie dyskusji poruszono  kwestie 

dotyczące możliwości realizacji przez 
zainteresowane podmioty działań          

w ramach podejścia Leader. Następnie 
przeprowadzono badania ankietowe,  
które mają dopomóc w weryfikacji 
przedsięwzięć ujętych w LSR do reali-
zacji  na  lata 2009-2015.   
Warty podkreślenia jest fakt, że 
uwzględnienie potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców w aktualizowanej  Lokal-
nej Strategii Rozwoju pozwoli na reali-

zację najważniejszych potrzeb 
naszych mieszkańców w miej-
scu ich zamieszkania i w dal-
szym etapie zwiększa szanse 
rozwoju naszego regionu. 
Zwracamy się z uprzejmą 
prośbą do mieszkańców naszej 
Gminy Przelewice o   aktywne 
włączenie się do  prac nad 
tworzeniem Lokalnej Strategii 
Rozwoju i zgłaszanie w tym 
zakresie uwag i własnych pro-
pozycji! 

Więcej informacji udziela  
Biuro Stowarzyszenia  

ul. 1 Maja 19,  
74-300 Myślibórz,  

tel. 0 663 40 53 60  e-mail: 
lgd@liderpojezierza.pl 

 
A. G. 

W piątek  28 listopada  br.  z inicjatywy Wójta Gminy Przele-
wice  zorganizowano jednodniowy wyjazd studyjny do Brzó-
zek – „Wioski dobrej energii”, co sfinansowane zostało         
w ramach Programu Integracji Społecznej – PPWOW. W wy-
jeździe uczestniczyła 36-
osobowa grupa mieszkańców 
Gminy Przelewice. 
W  odwiedzanych Brzózkach 
uczestnicy wyjazdu studyjne-
go mogli skosztować  lokalne 
produkty wytwarzane przez 
ich mieszkańców m.in. 
smaczne pierogi z soczewicy, 
zupę gulaszową, wędlinę        
z dziczyzny i pyszne ciasto 
oraz wymienić się doświad-
czeniami związanymi z two-
rzeniem wsi tematycznej. 
Po wyjątkowym przywitaniu 
przez  Panią Sołtys Sołectwa 
Brzózki – Halinę Lewandow-
ską i Panią Reginę Wyzuj – 
mieszkankę Brzózek, każdy z uczestników mógł naładować 
się dobrą energią dotykając „cudownego kamienia” oraz  za-
poznać się  ciekawą legendą związaną z tym miejscem. 
W Brzózkach  uczestnicy wyjazdu mogli również obejrzeć: 
wyroby  rękodzielnicze z wikliny, ozdoby choinkowe, wyroby 
malowane na szkle, starodawne narzędzia  do rąbania drewna 
oraz gospodarstwa agroturystyczne, w tym m.in. Gospodar-
stwo Agroturystyczne „STAJNIA” i  Ośrodek Terapii Rodzin-

nej, a także  podziwiać niezwykłe widoki Zalewu Szczeciń-
skiego. 
W trakcie wyjazdu  w świetlicy wiejskiej w Brzózkach doko-
nano prezentacji multimedialnej Gminy Przelewice oraz przy-

gotowano wystawę naszych  
produktów  (cudowne aniołki,  
różne ozdoby choinkowe,  
stroiki świąteczne) a Zespół  
„JUTRZENKA” z Przelewic 
zaprezentował nasz lokalny 
folklor. Na prezentowanej wy-
stawie nie zabrakło też przy-
smaku przelewickiego. 
Ponadto,  korzystając z gościn-
ności Pana Władysława Kiraga 
– Burmistrza Nowego Warpna,  
uczestnicy  wyjazdu   zwiedzili  
zabytkowy ratusz i port          
w Nowym Warpnie. 
„Cudowna energia” Brzózek 
zadziałała, bo w drodze po-
wrotnej w naszym  autobusie 

było bardzo wesoło, no i śpiewom też nie było końca. To 
wszystko sprawiło, że trudno było nam się rozstać. 
Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i gościnność Burmi-
strzowi Nowego Warpna i  Pani Sołtys oraz mieszkańcom 
Brzózek! W ramach rewizyty serdecznie zapraszamy do 
naszej równie pięknej i obfituj ącej w ciekawe pomysły 
gminy! 

A. G. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

BRZÓZKI  -  WIE Ś DOBREJ ENERGII 
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BHP W ROLNICTWIE  

W dniu 28 listopada w Zachodnio-
pomorskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach odbył 
się X Finał Etapu Wojewódzkiego 
Konkursu nt. „Wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy      
w rolnictwie”. Współorganizatora-
mi konkursu byli: Państwowa In-
spekcja Pracy i Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 

W olimpiadzie udział wzięli 
uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 
RCKU w Pyrzycach, którzy druży-
nowo zdobyli I miejsce, przed ZS 
Nr 5 CKP w Stargardzie Szczeciń-
skim i ZSP w Kamiennym Moście. 
Indywidualnie uczniowie ZS Nr 2 
RCKU zajęli następujące miejsca: 

II miejsce Mateusz Malik 

IV miejsce Karol Bylica 

V miejsce Adam Susfał 

Laureaci konkursu są uczniami IV 
klasy Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa. Uczniów do konkursu 
przygotował nauczyciel ZS Nr 2 
RCKU Paweł Palczyński. 

ZS Nr 2 RCKU 

W dniu 18 listopada br. po-
rozumienie pomiędzy Powia-
tem Myśliborskim, Miastem 
Lychen, Gminą Czaplinek     
i Gminą Lipiany dotyczące 
wspólnej realizacji projektu 
pt.: „Czaplinek – Lychen 
200 mil szlakiem Tysiąca 
Jezior. Lipiany jako partnera 
projektu reprezentował Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Bo-
guszewski. Projekt obejmo-
wać będzie realizację robót 
budowlanych polegających 
na poprawie infrastruktury 
turystycznej służącej współ-
pracy transgranicznej. Okres 
realizacji Projektu zaplano-
wano na lata 2009 – 2011. 
Dzięki realizacji projektu    

w Lipianach zaplanowano 
poprawę jakości infrastruk-
tury turystycznej, polegają-
cej na urządzeniu i budowie 
ścieżki spacerowej, rekre-
acyjnej i poznawczej 
wzdłuż jeziora Wądół wraz 
z miejscami wypoczynku, 
rekreacji, w tym z budową 
pomostów, placów zabaw, 
m i e js c  wi d ok o wych               
i miejsc uprawiania spor-
tów. 

UMiG Lipiany 

Dnia 19 listopada br. w Miejsko – Gmin-
nym Ośrodku Kultury odbyły się uroczy-
ste obchody „ Międzynarodowego Dnia 
Seniora ” zorganizowane przez Burmi-
strza Lipian, Klub Seniora i PZERiI O/R 
w Lipianach. Uroczystego otwarcia doko-
nały Przewodnicząca Klubu Seniora Pani 
Janina Śniegula oraz Prezes Zarządu O/R 
PZERiI Pani Danuta Japoł. Przewodniczą-
ca Klubu Seniora przedstawiła zarys hi-
storyczny i funkcjonowanie Klubu od 
momentu jego powstania. Burmistrz Li-
pian Krzysztof Ireneusz Boguszewski 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Ma-
riusz Marek Przybylski wręczyli pamiąt-
kowe tabliczki osobom, które tworzyły 
pierwszy Zarząd Klubu Seniora oraz tym, 
którzy aktywnie działali w kolejnych ka-
dencjach Zarządu. Pamiątkowe tabliczki 
otrzymali: Czak Krystyna, Sołtysiak Wan-

da, Kowalska Józefa, Kałek Geno-
wefa, Grzesiak Emilia, Majkowska 
Barbara, Dołęgowska Zofia, Jaworska 
Ewa, Górewicz Zofia, Mazur Eugeniusz. 
Ponadto Burmistrz Lipian i Przewodni-
czący Rady Miejskiej wręczyli listy gratu-
lacyjne za długoletni staż w ZERiI O/R 
Lipiany, za aktywną działalność w Zarzą-
dzie ZERiI O/R Lipiany oraz za aktywną 
działalność w Zarządzie Klubu Seniora. 
Uroczyste spotkanie uświetniły swoim 
występem przedszkolaki z Przedszkola 
Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Li-
pianach oraz zespół „ Swojaki ” pod kie-
rownictwem Pani Elżbiety Cichackiej. 

UMiG Lipiany 

DZIEŃ SENIORA 

POROZUMIENIE 
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Przebudowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 1556Z Przy-

darłów – Derczewko w miejscowo-
ści Krzemlin 

Inwestor: Powiat Pyrzycki - Zarząd 
Dróg Powiatowych; ul. Stargardzka 
29, 74-200 Pyrzyce 

Wykonawca:Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe SABUD Zdzisław Szyguła; 
ul. Bączkowskiego 38/4, 64-000 Ko-
ścian 

Szacunkowa wartość zadania:               
120 000,00 zł 

Źródła finansowania projektu:            

60 000,00 budżet Powiatu Pyrzyckie-
go 
60 000,00 budżet Gminy Pyrzyce 

współfinansowanie na podstawie za-
wartego porozumienia pomiędzy Po-
wiatem a Gminą 
Długość chodnika: ok. 435 mb z kostki 
betonowej POLBRUK 

Remont części chodników przy Placu 
Wolności i ul. Poznańskiej w Pyrzycach 

Inwestor:         
Powiat Pyrzycki - Zarząd Dróg Po-
wiatowych; ul. Stargardzka 29,          
74-200 Pyrzyce 
 
Wykonawca:    
Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Spółka z o.o.; ul. Kościuszki 26, 
74-200 Pyrzyce 
Szacun kowa war tość  zadan ia:           
245 633,00 zł 

Źródła finansowania projektu:              
245 633,00 zł budżet Powiatu Pyrzyc-
kiego 

Długość chodnika: ok. 300 mb z kostki 
betonowej POLBRUK 

 ZDP 

Z inicjatywy  Ks. Waldemara Szczu-
rowskiego -  Kustosza Kościoła Św. 
Floriana  w Jesionowie  oraz Zarządów 
OSP Przelewice i OSP Jesionowo odby-
ła się doniosła uroczystość 
odsłonięcia pamiątkowych 
tablic strażaków,  którzy ode-
szli do wieczności. Tablica 
granitowa została wykonana 
w Zakładzie Kamieniarskim 
w Barlinku. Uroczystość 
odbyła się 30 listopada 2008 
roku w Kościele pw. Św. 
Floriana w Jesionowie  pod 
przewodnictwem Jego Eks-
celencja Ks.Biskupa Mariana 
Błażeja Kruszyłowicza. Na 
uroczystość przybyły jed-
nostki z OSP: Lubiatowo,  
Mielęcin, Przelewice,  Lipia-
ny,  Pyrzyce  Żabów,  Bielice 
i Jesionowo  oraz poczty sztandarowe, 
przedstawiciele władz strażackich i sa-
morządowych. W uroczystości udział 
wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu 
Pyrzyckiego Pan Jerzy Marek Olech      
z radnymi, Burmistrz Pyrzyc - Kazi-
mierz Lipiński, Zastępca Komendanta 

PSP w Pyrzycach - mł. bryg. Jacek Mar-
chlewicz, Prezes OP Z OSP RP w Py-
rzycach - Druh Henryk Sikora z zastęp-
cami: Janusz Świercz, Henryk Nawój, 

Jan Lipiński, Komendant Gminny      
OSP RP w Przelewicach - Druh Walde-
mar Brodziński, Prezes OSP Lubiatowo 
- Druh Lech Skawiński, Prezes OSP 
Jesionowo - Druh Stanisław Diakowski 
oraz Rodziny Strażaków. 
J.E.Ks.Biskup Marian Błażej Kruszyło-

wicz przed rozpoczęciem uroczystości 
w towarzystwie Wiceprezesa Druha 
Henryka Nawoja rozmawiał ze straża-
kami z każdej przybyłej jednostki, pytał 

m.in. o gotowość bojową, 
samochody strażackie,  
ilość strażaków i mło-
dzieży działającej w OSP 
i MDP. W trakcie dysku-
sji wspomniał, że rów-
nież był strażakiem         
w OSP Niepokalanowo. 
Podczas uroczystej Mszy  
Świętej wzruszająco 
śpiewała Druhna Magda-
lena Lubecka przy wspar-
ciu  chóru  pod przewod-
nictwem Waldemara Kle-
menskiego. Na zakończe-
nie Mszy Świętej Ks. 
Waldemar Szczurowski 

otrzymał z rąk Przewodniczącego Rady 
Powiatu Pana Jerzego Marka Olecha 
Statuetkę Nike Ludzie Ziemi Pyrzyckiej 
2008. 

H. N. 

REMONTY CHODNIKÓW REALIZOWANE W POWIECIE PYRZYCKIM  

ODSŁONIĘCIE PAMI ĄTKOWEJ TABLICY STRA ŻAKÓW  
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Dnia 06 grudnia 
br. w Przelewi-
cach odbyła się 
kolejna ważna 
uroczystość spor-
towa o zasięgu 
r e g i o n a l n y m .        
Z inicjatywy Za-
rządu Zachodnio-
pomorskiej Rady 
O l i m p i j s k i e j 
(ZRO) zorganizo-
wano spotkanie     
z Przewodniczą-
cymi Klubów 
O l i m p i j cz yk a , 
przedstawicielami 
szkół noszących 
imi ę polskich 
ol imp i j cz yk ów  
w o j e w ó d z t w a 
zachodniopomor-
skiego, a także  przedstawicielami: Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, władz powiatowych z: Drawska Pomorskiego, Kamie-
nia Pomorskiego, Polic i Pyrzyc i władz samorządowych z: 
Barlinka, Dziwnowa, Polic, Pyrzyc i  Przelewic.  
Pierwsza cześć 
spotkania odbyła 
się w Pałacu 
Ogrodu Dendro-
l o g i c z n e g o         
w Przelewicach, 
podczas której 
dokonano podsu-
mowania prac 
ZRO i  Roku 
Ol impi jskiego 
„Pekin 2008”     
w   woj.  zachod-
niopomorskim. 
W trakcie obrad   
przyjęto również 
program pracy 
ZRO na rok  
2009 i dokonano 
wyboru organi-
zatora woje-
wódzkiej inau-
gur acj i  Dn i 
Olimpijczyka 2009, którym został  Powiat Szczecinecki. 
Ponadto  Stanisław Kopeć – Przewodniczący ZRO dokonał 
uroczystego wręczenia podziękowania  dla Pana Jerzego Goc-
lika  - współzałożyciela ZRO i członka Zarządu tej Rady        
z okazji jubileuszu  50-lecia działalności w Ludowych Zespo-
łach Sportowych. 
Natomiast druga cześć spotkania odbyła się w sali sportowej 
przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach, gdzie zorgani-
zowano spotkanie młodzieży z medalistami igrzysk olimpij-
skich i paraolimpijskich.  Wydarzenie to miało na celu propa-
gowanie zdrowego sportowego stylu życia i konstruktywnych 
postaw życiowych, które mogą być szansą na wielkie sporto-
we sukcesy. 
W spotkaniu uczestniczyli Paraolimpijka i Olimpijczycy         
w osobach:  

Renata Chilewska 
( m u l t i m ed a l i s t ka 
olimpijska w Igrzy-
skach Paraolimpijskich       
w lekkoatletyce w konku-
rencjach: rzut oszczepem, 
pchnięcie kulą i  rzut dys-
kiem – ATENY 2004, PE-
KIN 2008); 
Konrad Wasielewski 
(złoty medalista w czwórce 
podwójnej w wioślarstwie – 
PEKIN 2008, wielokrotny 
medalista w Mistrzostwach 
Świata i Polski) 
oraz polscy kolarze szosowi 
i torowi w osobach:  
Wojc iech Matus iak 
(zwycięzca 26 edycji Tour 
de Pologne w 1969r.), piąty 
szosowiec Mistrzostw 

Świata w Barcelonie w 1969r., Igrzysk Olimpijskich w Mek-
syku w 1968 r.,  wielokrotny medalista Mistrzostw Polski). 
Warto podkreślić, że Pan Wojciech Matusiak wywodzi się      
z naszej gminy  tj. ze wsi Lucin; 

 Rajmund Zieli ński 
(triumfator Tour de Polo-
gne w 1964r., olimpijczyk 
z Tokio 1964r. i Meksyku 
w 1968 r. czwarty średnio-
dystansowiec torowych 
M i s t r z os t w Świ a t a            
w Brnie w 1969 r.,  10-cio 
krotny Mistrz Polski); 
w dyscyplinie kajakar-
stwo: 
Grzegorz Kołtan (złoty 
medalista w Mistrzo-
stwach Świata K-4 500 
Sofia 1977 oraz  medalista 
srebrny – K-4 1000 Duis-
burg 1979 i brązowy -       
K-4 1000 Meksyk 1974), 
olimpijczyk z MONTRE-
ALU 1976 i MOSKWY 
1980. 
Atmosfera spotkania ze 
znakomitymi sportowcami 

była miła, młodzież zadawała różne pytania związane z ich 
karierą i sukcesami sportowymi oraz  z wielką uwagą wsłu-
chiwała się w ich odpowiedzi. Następnie zbierano autografy     
i robiono pamiątkowe wspólne  zdjęcia.   
Uczestnicy imprezy mogli również zwiedzić obiekty sportowe 
Publicznego Gimnazjum w Przelewicach oraz skorzystać        
z gorącego posiłku.  
Z pewnością to historyczne spotkanie  pozostanie na długo 
w pamięci młodzieży i mamy nadzieję, że zainspiruje ich  
do rozwoju zainteresowań w różnych dziedzinach  sportu. 
Może pojawią się w naszej gminie również kolejni  utalen-
towani sportowcy! 

A. G. 

SPOTKANIE Z OLIMPIJCZYKAMI W PRZELEWICACH 
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Turniej  Tenisa Stołowego o Puchar 
Zachodniopomorskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP cieszy się 
już  swoją tradycją, gdyż organizowany 
j e s t  o d 
r. na tere-
nie  wojewódz-
twa zachodnio-
pomorskiego. 
Gminie Przele-
wice  już po 
raz drugi przy-
padł zaszczyt 
g o s z c z e -
nia  znakomi-
tych  sportow-
ców  strażaków 
zawodowych w 
dziedzinie tenisa stołowego. 
X Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Zachodniopomorskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP odbył się dnia       
5 grudnia 2008 r. na Sali sportowej przy 
Publicznym  Gimnazjum  w Przelewi-
cach. 
Organizatorem turnieju była Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży Pożar-
nej  w Szczecinie, którą reprezentował 
asp. sztab.  Marek Rak, a współorgani-
zatorami byli: Komenda Powiatowa 

PSP w Pyrzycach, którą reprezentował 
mł. bryg. Mirosław Rabiega oraz Wójt 
Gminy Przelewice – Marek Kibała, któ-
rego reprezentował Janusz Wójtowicz – 

Sekretarz Gminy. 
W turnieju rywalizowało 36 zawodni-
ków z 11 drużyn  z następujących Ko-
mend Powiatowych: Białogard, Gryfi-
no, Gryfice, Kamień Pomorski,  Myśli-
bórz,  Sławno, Stargard Szczeciński, 
Świdwin, Police, Pyrzyce  oraz drużyna 
z Komendy Miejskiej w Szczecinie. Po 
wyczerpującej rywalizacji dla zawodni-
ków,  jak również dla wszystkich przy-
byłych gości przygotowano  gorący 
poczęstunek. Nagrody indywidualne       

i zespołowe dla zwycięzców ufundowali 
organizatorzy w postaci pamiątkowych 
pucharów, statuetek i dyplomów. 
Tegorocznymi zwycięzcami  X Turnieju 

Tenisa Stołowego 
są: 
 
w klasyfikacji 
indywidualnej: 
I miejsce – DA-
RIUSZ POŹ-
NIAK – KM PSP 
Szczecin 
II miejsce – STA-
NISŁAW FRAN-
KOWSKI – KP 
PSP Białogard 
III miejsce – 

KRZYSZTOF WYKA – KP PSP Ka-
mień Pomorski 
w klasyfikacji drużynowej: 
I miejsce – KM PSP Szczecin 
II miejsce – KP PSP Kamień Pomorski 
III miejsce – KP PSP Sławno. 
 
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 

kolejnych sukcesów sportowych  
w  dziedzinie tenisa stołowego! 

A. G. 
 

W dniu 22 listopada br. na Sa-
li  sportowej  Publicznego Gimna-

zjum w Przelewicach odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Gminy Przele-
wice w Tenisie Stołowym.  Organi-
zatorem turnieju był kierownik sek-
cji tenisa stołowego LKS „Wicher 
Przelewice” Pan Marek Kibała, 
Przelewickie Stowarzyszenie Edu-
kacyjne „Wyrównajmy Szanse”       
i Publiczne Gimnazjum w Przelewi-
cach. 
Zawody rozegrane zostały w trzech 
kategoriach: szkół podstawowych, 
szkół gimnazjalnych i  ponadgimna-
zjalnych  oraz kategorii otwartej. Fre-
kwencja w zawodach była bardzo wyso-
ka. W tym roku  z zaproszenia do zawo-
dów skorzystały: SP Zieleniewo, Gim-
nazjum Nr 1  z Barlinka, Gimnazjum     
z Bierzwnika, Gimnazjum z Pełczyc 
oraz wszystkie szkoły podstawowe na-
szej gminy i miejscowe gimnazjum.      
W rozgrywkach wzięła udział 90 
uczestników. 
Oto wyniki: 
Szkoły podstawowe w kategrii:  dziew-
częta 
1. CALAK AGNIESZKA – SP ZIELE-

NIEWO 
2. MISIAK EDYTA – SP ZIELENIE-
WO 
3. RAKOWSKA PATRYCJA – SP 
PEŁCZYCE 
Szkoły podstawowe w kategrii:   chłop-
cy 
1. LORENCKI JAKUB – SP ZIELE-
NIEWO 
2. MISIAK MARIUSZ – SP ZIELE-
NIEWO 
3. SZYMKOWSKI KAROL – SP PEŁ-
CZYCE 
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 

w kategorii:   chłopcy 
1. WAJDA DAWID – GIMNA-
ZJUM BIERZWNIK 
2. KALISZUK DAWID – GIM-
NAZJUM BARLINEK 
3. ZIAJKA KORDIAN – TECH-
NIKUM BUDOWLANE W GO-
RZOWIE 
Szkoły gimnazjalne i ponadgim-
nazjalne w kategorii:   dziewczęta 
1. FISZER MIRELLA – GIMNA-
ZJUM PRZELWICE 
2. WĘGIELNIK PAULA – GIM-
NAZJUM BIERZWNIK 

3. KULKA PAULINA – GIMNAZJUM 
BIERZWNIK 
Kategoria otwarta: 
1. KIBAŁA MAREK – LASKOWO 
2. FILAJECKI MIECZYSŁAW – BAR-
LINEK 
3. HELM EUGENIUSZ - BARLINEK 
Należy podkreślić wysoki poziom roz-
grywek oraz zaangażowanie organizato-
rów. 
Do gościnnych Przelewic zapraszamy 

ponownie za rok! 
B. P. 

 

OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY PRZELEWICE W TENISIE STOŁ OWYM 
- "W PRZELEWICACH ZIELENIEWO" 

X MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W TE NISIE STOŁOWYM 
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Dnia 26 listopada w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach odbył się    
V Sejmik Nauczycieli Wychowania 
Fizycznego Powiatu Pyrzyckiego. Wi-
tając gości obrady otworzył dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji Andrzej Jakieła, 
przedstawił również program Sejmiku. 
Podkreślił wysokie lokaty szkół powia-

tu we współzawodnictwie prowadzo-
nym przez Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy  w Szczecinie oraz po-
kaźną zdobycz medalową w finałach 
wojewódzkich. Następnie głos zabrał 
wicestarosta pyrzycki Jarosław Stankie-
wicz. W swoim wystąpieniu mówił       
o modelowym działaniu sportu szkolne-
go, uczniowskich klubów sportowych     
i sukcesach w młodzieżowym sporcie 
kwalifikowanym w wykonaniu LKS 
„Spartakus” Pyrzyce. Podkreślił, że 
przyjeżdżają do nas przedstawiciele 
innych powiatów, aby przenieść dobre 
wzorce działalności sportowej w powie-
cie pyrzyckim na swój grunt. Z kolei 
dyrektor Powiatowego Międzyszkolne-
go Ośrodka Sportowego w Pyrzycach 
Piotr Olech zaprezentował w pokazie 
multimedialnym wyniki współzawod-
nictwa powiatowego i wojewódzkiego 
szkół w naszym powiecie. Wśród szkół 
podstawowych  najwyżej w ubiegłym 
roku szkolnym uplasowała się SP 2     
w Pyrzycach, zajmując 4 miejsce          
w województwie na 343 sklasyfikowa-
ne szkoły, wśród  gimnazjów wysokie   
5 miejsce zajęło PG w Pyrzycach,          
a 6 ZS w Kozielicach. ZS nr 1 w Pyrzy-
cach okazał się najlepszą szkołą ponad-
gimnazjalną powiatu pyrzyckiego         
w klasyfikacji wojewódzkiej, plasując 
się na 19 miejscu. Uczniowie powiatu 
zdobyli imponującą liczbę 12 medali 
mistrzostw województwa w ramach 
rozgrywek prowadzonych przez WSZS 
w Szczecinie: 

Medale złote: 
1. Mini siatkówka chłopców 
„Czwórki”  
* SP 2 Pyrzyce – op. Rafał Krzentowski 
2.  Mini piłka no żna dziewcząt 
* SP Brzesko – op. Wojciech Zalewski 
3.  Indywidualne Biegi Przełajowe 
* Magdalena Kędziora – op. Dariusz 
Kufel/ Krzysztof Kędziora 

4.  Indywidualne 
zawody LA – 
skok wzwyż 
chłopców 
* Damian Tyczka 
– op. Janusz Ku-
rowski 
5. Indywidualne 
zawody LA – 
600 m dziewcząt 
* Magdalena Kę-
dziora – op. Da-
riusz Kufel/ 
Krzysztof Kę-
dziora 
6. Indywidualny 
Trójbój LA – 
IMS  

* Oktawia Kazimierczak – op. Tomasz 
Tyczkowski 
Medale srebrne 
1.  Indywidualne Biegi Przełajowe 
* Paulina Starzyńska – op. Dariusz Ku-
fel 
  
Medale brązowe 
1.  Unihokej dziewcząt – IMS 
* ZS Kozielice – op. Piotr Klapenda 
2.  Drużynowy tenis stołowy – dziew-
cząt IMS  
* ZS Kozielice – op. Piotr Klapenda 

3.  Drużynowy tenis stołowy 
dziewcząt – Licealiada 
* OSW Pyrzyce – op. Arkadiusz 
Odachowski 
4.   Czwórbój drużynowy LA chłop-
ców  – IMS 
* SP 2 Pyrzyce – op. Piotr Olech 
5. Indywidualne zawody LA – bieg na 
600 m dziewcząt 
* Amelia Wojciechowska – op. Dariusz 
Kufel/Danuta Kuźnicka. 
Następnie szkoły, których reprezentanci 
zdobyli medale zostały nagrodzone 
sprzętem sportowym ufundowanym 
przez Wydział OKSTiP. Nagrody wrę-
czali przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Marek Olech i wicestarosta Jaro-
sław Stankiewicz . Piotr Olech przed-
stawił nowe przedsięwzięcia sportowe 
będące udziałem uczniów naszego po-
wiatu, jak i te, które na stałe wpisały się 
do kalendarza imprez PMOS (np. Halo-
we zawody L.A. z cyklu Grand Prix). 
Na zakończenie głos zabrał przewodni-
czący Jerzy Marek Olech. Pogratulował 
wspaniałych sukcesów na niwie sportu 
szkolnego i młodzieżowego sportu 
kwalifikowanego. Podziękował wszyst-
kim, którzy zapracowali na te sukcesy    
i zapewnił, że Rada Powiatu i Za-
rząd  na czele ze Starostą Pyrzyckim 
Wiktorem Tołoczko będą wspierać roz-
wój sportu. Na potwierdzenie swych 
słów zapewnił,  że na sport w przyszło-
rocznym budżecie powiatu przybędą 
kolejne złotówki. V Sejmik, dziękując 
za przybycie i aktywny udział, zamknął 
dyrektor Andrzej Jakieła. 

P.O. 
  

V POWIATOWY SEJMIK NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEG O 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl           10         naszpowiat@pyrzyce.pl 

SPORT/SŁUŻBY POWIATOWE INFORMUJĄ 

W dniu 29 listopada 
w hali widowiskowo-

sportowej w Pyrzycach 
oraz hali sportowej w Ko-
zielicach odbyły się Mi-
strzostwa Województwa 
Zachodniopomorskiego 
LZS w siatkówce męż-
czyzn. 
Po uprzednich grach elimi-
nacyjnych do turnieju swo-
je najlepsze drużyny zgłosi-
ło 9 powiatów. Mecze roz-
grywano w 3 grupach -      
gr. I: Pyrzyce, Koszalin, 
Gryfino; gr. II: Łobez, Star-
gard Szcz., Kołbaskowo; 
gr. III: Nowogard, Połczyn 
Zdrój, Dziwnów. 
Klasyfikacja mistrzostw przedstawia 
się następująco: 
I miejsce – Pyrzyce 
II miejsce – Stargard Szcz. 

III miejsce – Nowogard 
IV miejsce – Gryfino 
V miejsce – Dziwnów 
Powiat Pyrzycki reprezentowali: kapitan 
zespołu Maciej Michalik, Adam Tołocz-

ko, Bartosz Pawlik, Kamil 
Czajka, Sebastian Michalski, 
Wiktor Nowakowski, Michał 
Nowakowski oraz Przemy-
sław Bochen. 
Organizatorami turnieju byli: 
Zachodniopomorskie Zrze-
szenie LZS, Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Pyrzy-
cach oraz Starostwo Powia-
towe w Pyrzycach. Wszyst-
kie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy oraz 
puchary, które wręczyli: 
Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Burmistrz Pyrzyc 
Kazimierz Lipiński, Wójt 
Gminy Kozielice Edward 
Kiciński oraz Przewodniczą-

cy Powiatowego Zrzeszenia LZS w Py-
rzycach Jerzy Goclik. 

 W.B.D . 

Azbest jest substancją rakotwórczą dla 
człowieka – jednym z najgroźniejszych 
zanieczyszczeń środowiska 
Niewidoczne gołym okiem włókienka 
azbestu wdychane z powietrza – ujawnia-
ją szkodliwe działanie po wielu latach. 
Azbest wywołuje: 

• choroby układu oddechowego 
• nowotwory złośliwe, 
• raka płuc i inne poważne 

zmiany w płucach 
 
Azbest jest groźny, w momencie, gdy 
jego włókna uwalniają się z wyrobów 
do powietrza w wyniku: 

• korozji płyt azbestowo – ce-
mentowych 

• uszkodzeń mechanicznych, 
pęknięć, złamań np. przy 
zrzucaniu z dachu podczas 
rozbiórki, 

W Polsce 85% azbestu znajduje się         
w wyrobach budowlanych 
Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest ma na celu wyeli-
minowanie zagrożeń dla zdrowia miesz-
kańców, sukcesywne oczyszczenie kraju 
z azbestu. 
Zadania „programu” realizowane są 
na trzech poziomach: 

• centralnym- Rada Ministrów 
• wojewódzkim – wojewoda, 
• lokalnym – samorząd powia-

towy, gminny 
Rejony szczególnie zagrożone azbes-
tem: 

• tereny na których wykorzy-

stywano odpady wyrobów 
azbestowych, 

• „dzikie” wysypiska odpadów 
azbestowo-cementowych, 

• obszary oddziaływania zakła-
dów azbestowych, 

Bezpieczne postępowanie z azbestem: 
• właściciel, zarządcy lub użyt-

kownicy wyrobów zobowią-
zani są do przeprowadzenia 
inwentaryzacji i stanu oceny 
tych wyrobów, 

• nieuszkodzone wyroby po-
winny zostać właściwie za-
bezpieczone (zabudować lub 
pokryć powłokami ochronny-
mi) i systematycznie kontro-
lować do czasu ich usunięcia, 

Podstawowe zasady usuwania azbestu: 
• oddzielić miejsce pracy od 

otoczenia oraz zwilżyć mate-
riały, 

• wyroby należy usuwać         
w całości w stanie wilgotnym 
i pakować do opakowań fo-
liowych, 

• oddać usunięty azbest na 
składowisko 

• pracownicy powinni nosić 
maski zabezpieczające przed 
wdychaniem włókien azbestu 
i odpowiednią odzież ochron-
ną. 

 
Sporządzono na podstawie  

ulotki informacyjnej. 
 
 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO LZS  

MASOWE ZATRUCIA  
… C.D. 

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii           
w Pyrzycach informuje o ponownym 
wykryciu bardzo groźnej choroby 
włośnicy u zwierząt na terenie powia-
tu pyrzyckiego. 
Zbliża się okres świąteczny. Zaczyna-
my zastanawiać się, co powinno zna-
leźć się na naszych stołach. Często 
serwujemy dania mięsne. Jeżeli mię-
so pochodzi ze znanego źródła, czyli 
zostało przebadane, możemy spoży-
wać je bez obaw. Należy natomiast 
wystrzegać się zakupu mięsa 
(wyrobów) nie badanego, (tylko tą 
drogą można się włośnicą zarazić!)     
a takie mięso oferują nam najczęściej 
„domokrążcy”, rolnicy itp. Mogą one 
bowiem zawierać larwy włośnia krę-
tego, który wywołuje groźną chorobę 
zwaną włośnicą. Choroba może do-
prowadzić do śmierci. Apeluję, by 
unikać mięsa z prywatnego uboju, 
gdyż nie zawsze jest ono poddawane 
badaniom. Osoby, które już zakupiły 
mięso z nieznanych źródeł tj. na tar-
gowiskach, od „domokrążców” czy 
też rolników którzy nielegalnie wpro-
wadzają własne (najczęściej niebada-
ne) mięso i wyroby na rynek,  powin-
ny je natychmiast zniszczyć (oddać 
do utylizacji). 
Przypominam rolnikom i myśliwym, że badanie mięsa w kierunku włośni-
cy jest badaniem obowiązkowym. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

AZBEST PROGRAM ELIMINACJI ZAGRO ŻEŃ NA TERENIE POLSKI 
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Po kilku latach 
pracy na stano-
wisku Powia-
towego Rzecz-
nika Konsu-
mentów my-
ślałem, że już 
coś niecoś 
wiem o prawie 

ochrony konsumenta w szerokim tego 
słowa znaczeniu. Niestety wydarzenia 
ostatnich dni bardzo zweryfikowały 
moje przemyślenia w tym względzie. 
Otóż kilka dni temu telefonicznie skon-
taktowała się ze mną pewna Konsu-
mentka, która miała, no i ma do dziś 
problem z reklamacją płaszcza damskie-
go zakupionego na tzw. „Małym rynku” 
w Pyrzycach przy ul. Stargardzkiej. 
Problem polega jednak nie na tym, że 
reklamacja została odrzucona. Problem 
jest zaskakująco dla mnie inny. Otóż nie 
można póki co tej reklamacji skutecznie 
złożyć. „Pani sprzedawca” stwierdziła 
bowiem, że u niej na „Małym rynku” 
żadnych reklamacji nie przyjmuje się     
i odesłała swoją klientkę z płaszczykiem 
nie powiem gdzie. Ponadto konsument-
ka niestety nie wzięła paragonu potwier-
dzającego transakcję, gdyż „Pani sprze-
dawca” nie ma kasy fiskalnej i tym tłu-
maczy  nie wydawanie potwierdzeń 
sprzedaży. Zatem nie ma dowodu zaku-
pu, choć umowa sprzedaży niewątpliwie 
jest. Trudności są jednak z udowodnie-
niem jej istnienia. Co gorsza ani Pani 
sprzedawca, ani jej pracownica 
„dobrze” poinstruowana nie chce podać 
swoich danych Konsumentce, która 
chciała złożyć pisemną reklamację 
płaszcza. I cóż dalej z tym robić? Każdy 
z nas pomyśli „Jak to, przecież informa-
cja o tym kto sprzedaje i pod jaką firmą, 
musi być na jakiejś tabliczce przy stra-
ganie !” Otóż niestety nie ! Zgodnie       
z polskim prawem nic takiego handlow-
cy mieć nie muszą. Przewertowałem 

wszystkie ustawy z dziedziny prawa 
działalności gospodarczej oraz ochrony 
konsumentów i niestety nic nie znala-
złem. Skontaktowałem się więc z Pań-
stwową Inspekcją Handlową  w Szcze-
cinie. Otrzymałem odpowiedź, że od 
2003 r. handlowcy nie muszą umiesz-
czać tabliczek z informacją kim są. Za-
tem zgodnie z naszym prawem można 
handlować „in cognito”. To dopiero 
swoboda działalności gospodarczej.     
W tym konkretnym przypadku przeko-
nała się o tym boleśnie konsumentka, 
która kupiła płaszcz u „Pani sprzedaw-
cy” miłej niezwykle do czasu 
(reklamacji oczywiście). Aby przedsię-
wziąć coś dalej w tej sprawie jako 
Rzecznik Konsumentów zmuszony je-
stem szukać pomocy Straży Miejskiej    
w celu uzyskania danych przedsiębiorcy 
i firmy pod którą działa. Zgodnie z ro-
zumowaniem ustawodawcy ewidencja 
działalności gospodarczej jest jawna. 
Tylko nikt nie pomyślał, że na rynku nie 
ma konkretnego adresu punktu handlo-
wego, nie ma danych sprzedającego i ta 
jawność w tym wypadku jest czystą 
fikcją i będzie nią dopóty, dopóki nie 
powróci się do obowiązku umieszczana 
tabliczek z danymi sprzedawcy. 

Innym wątkiem tej sprawy jest sposób 
zachowania się sprzedawcy, którego 
działania dalekie są (bardzo, ale to na-
prawdę bardzo delikatnie mówiąc) od 
dobrych obyczajów kupieckich. Mam 
nadzieję, że inni „małorynkowi” sprze-
dawcy respektują prawa konsumenta       
i że ta jedna „Pani sprzedawca” jest 
wyjątkiem. Zresztą przez takie działania 
robi złą reklamę innym uczciwym han-
dlowcom. Zwrócić trzeba uwagę, że 
reklamację można przyjąć lub odrzucić 
jako niezasadną. Trzeba jednak ją przy-
jąć, inaczej to trudno mówić o cywilizo-
wanym handlu, a informacja o takim 
zachowaniu „idzie w świat”. Nie ma też 

wątpliwości co do tego, że „Panią 
sprzedawcę” na rynku obowiązu-
ją takie same przepisy o reklama-
cji jak innych sprzedających. Ry-
nek nie może być enklawą bezprawia. 

Jeszcze jednym aspektem sprawy jest 
nasze zachowanie jako konsumentów. 
Żądajmy paragonów na wszystko, gdyż 
sprzedawca w myśl ustawy o szczegól-
nych warunkach sprzedaży konsumenc-
kiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 
ma obowiązek wydać potwierdzenie na 
piśmie zawarcia umowy sprzedaży jeśli 
jej wartość przekracza 2.000 zł. Jeśli zaś 
wartość jest mniejsza ma obowiązek 
wydać potwierdzenie tylko na żądanie 
kupującego. Tak to już proszę Państwa 
jest, że najlepszym obrońcą praw Kon-
sumenta jest sam Konsument przy za-
wieraniu umowy. Dbajmy o własny 
interes, no chyba że kwota umowy jest 
już naprawdę bagatelna i z góry 
„dajemy sobie luz” w kwestii ewentual-
nych reklamacji. 

Życzę Państwu wszystkiego dobrego      
z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia oraz z okazji Nowego 2009 
r. Mam nadzieję, że w nowym roku 
Szanowni Państwo jako czytelnicy mo-
ich porad i informacji skorzystać bę-
dziecie mogli z nich na tyle, że pozwoli 
Wam to na uniknięcie „kłopotów konsu-
menckich” w przyszłości. 

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. 
 

 

„MAŁORYNKOWY” HANDEL „IN COGNITO” 

Pijany 13 latek, uczestnik zabawy an-
drzejkowej w Gimnazjum Publicznym 
w Lipianach, został przewieziony do 
szpitala. Alkohol podał mu szkolny ko-
lega. 
Piątkowego popołudnia Policjanci          
z Posterunku Policji w Lipianach otrzy-
mali informację, że trzech nieletnich 
uczestników zabawy andrzejkowej od-
bywającej się w lipiańskim gimnazjum 
dziwnie się zachowuje.  
Okazało się, że – Daniel O.  lat 13, Ro-
bert H. Lat 14, Adrian O. lat 14, ucznio-
wie lipiańskiej szkoły są pijani. Badanie 

wykazało, że każdy z nich ma ponad 
promil alkoholu we krwi. Stan zdrowia 
Daniela O. wymagał natychmiastowej 
pomocy medycznej, dlatego wezwano 
pogotowie ratunkowe. Nieletni został 
przewieziony do Szpitala Powiatowego 
w Stargardzie Szczecińskim. 
Ustalono, że alkohol 14 letniemu Adria-
nowi O. zakupił dorosły mężczyzna, 
który otrzymał za to kilka złotych, nato-
miast ten podał alkohol kolegom, za co 
odpowie przed Sądem Rodzinnym          
i Nieletnich. 
Należy pamiętać, że każda osoba doro-

sła, która sprzedaje lub  podaje napoje 
alkoholowe, kiedy jest to zabronione, 
podlega każe grzywny. 
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ANDRZEJKI  ZAKO ŃCZYŁ W SZPITALU 
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SŁUŻBY POWIATOWE INFORMUJĄ 

KOMUNIKAT 

WYMIANA PRAWO JAZDY 

 

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach informuje, iż upłynięcie terminu wymiany 
dokumentu prawa jazdy NIE WIĄŻE się z utratą uprawnień do kierowania po-
jazdem. 

 

STARE PRAWO JAZDY – NADAL MO ŻESZ WYMIENIĆ !!!  

 

Wymiana dokumentów poza ustawowym terminem nie wiąże się z żadną karą 
ze strony urzędu. 

Pyrzyccy policjanci zatrzymali po-
szukiwanego przez Sąd Rejonowy 
w Stargardzie Szczecińskim,              
34 letniego Adama D., w mieszka-
niu którego znaleźli nielegalne 
przyłącze energetyczne. 
Mieszkaniec gminy Lipiany, wtor-
kowego wieczoru został zatrzymany 
przez Policję.  Zdołał ukryć się za-
ledwie przez sześć dni. Nie spodzie-
wał się, że tę noc spędzi już za krat-
kami Zakładu Karnego w Stargar-
dzie Szczecińskim. 
Wzrok Policjantów, którzy dokony-
wali zatrzymywania Adama D. 
przykuły włączone oświetlenie, 
uruchomiony grzejnik elektryczny, 
grający telewizor. Na pierwszy rzut 
oka nic w tym szczególnego, że      
w mieszkaniu działają takie rzeczy, 
jednakże w szafce bezpiecznikowej 
brak było licznika energii elektrycz-
nej. Policjanci znaleźli prowizo-
rycznie połączone przewody insta-
lacji elektrycznej, co umożliwiło 
nielegalne korzystanie z energii. 
Jak ustalono, zaległości w rachun-
kach za prąd, już trzy lata temu były 
powodem odcięcia właścicielowi 
mieszkania zasilania elektrycznego. 
Adam D. dopiero co rozpoczął po-
byt w więzieniu, który teraz za kra-
dzież energii elektrycznej, może 
zostać przedłużony nawet o kolejne 
5 lat. 
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Wideorejestratory, Alkotesty, mobilne 
terminale GPS, rozbudowa Systemu Ewi-
dencji Wypadków – wszystko to dla Poli-
cji w trosce o bezpieczeństwo na zachod-
niopomorskich drogach.  
W Komendzie Głównej Policji w Warsza-
wie, zakończyła się realizacja projektu        
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wego, finansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go.  
W ramach programu dofinansowaniem 
objęto pięć projektów, mających na celu 
poprawę skuteczności działań Policji Ru-
chu Drogowego, na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa 
na drogach,         
a w szczególno-
ści zmniejsze-
nia ofiar śmier-
telnych wypad-
ków drogowych 
o 50 % do 2010 
r. 
Jak wiadomo, 
s k u t e c z n oś ć 
działań zależy 
również od 
wyp osażen ia 
p o l i c j a n t ó w       
w nowoczesny 
sprzęt kontrol-
no-pomiarowy, 
dlatego projek-
ty w ramach 
Sekt or oweg o 
Programu Ope-
racyjnego Transport, dotyczyły między 
innymi: 

• wyposażenia Policji w urzą-
dzenia do wykrywania środ-
ków działających podobnie do 
alkoholu u kierowców; 

• doposażenie Policji w urzą-
dzenia rejestrujące zachowa-

nie kierowców, zamontowane 
na radiowozach; 

• rozbudowę Systemu Ewiden-
cji Wypadków, doposażenie   
w mobilne terminale zamonto-
wane w radiowozach; 

• doposażenie Policji w urzą-
dzenia do wykrywania alko-
holu u kierowców; 

Zakupiony sprzęt został przekazany do 
komend wojewódzkich Policji, z czego 
KWP w Szczecinie otrzymała przeszło 
3000 urządzeń do wykrywania środków 
działających podobnie do alkoholu, kolej-
ny wideorejestrator, ponad 100 mobilnych 

terminali, z czego 
co  n a jmn i e j           
3 trafią do KPP   
w Pyrzycach oraz 
2 nowe fotorada-
ry i 46 alkote-
stów. 
Mamy nadzieję, 
że dzięki wyposa-
żeniu w nowo-
czesny sprzęt, 
działania Policji 
Drogowej będą 
skuteczn ie jsze       
i pozwolą na 
osiągnięcie wi-
docznej poprawy 
bezpieczeństwa 
na polskich dro-
gach, a w szcze-
gólności zmniej-
szą liczbę ofiar 

śmiertelnych wypadków. 
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BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO UKRYWAŁ SI Ę 
PRZED SĄDEM, 
KRADŁ PRĄD 


