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Na okładce: Prezentacja Powiatu Pyrzyckiego na Targach Rzemiosła w Pasewalk. 

Edukacja, to nie tylko nauka, to postrze-
ganie potrzeb innych i wychodzenie im 
naprzeciw, to kształtowanie postaw 
szlachetnych, kształcenie w kierunku 
rozwoju najlepszych ludzkich wartości. 
Dzień Edukacji Narodowej jest świętem 
wszystkich pracowników oświaty, któ-
rzy przyczyniają się do zdobywania 
przez młode pokolenia doskonałej wie-
dzy i umiejętności. 13 października  
w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach 
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. Zebranych przywitał 
dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach Andrzej 
Jakieła. Życzenia wszystkim pracowni-
kom oświaty z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej składali Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko i Wicestarosta Pyrzyc-
ki Robert Betyna. Jak co roku w tym 
dniu przyznawane są nagrody Starosty 

Pyrzyckiego za wybitne osiągnięcia 
zawodowe. Nagrody otrzymali wszyscy 
dyrektorzy powiatowych placówek 
oświatowych oraz nauczyciele, którzy  
w minionym roku odznaczyli się szcze-
gólną aktywnością zawodową: Sylwia 
Lewandowska-Baran i Waldemar Pen-
der z  Zespołu Szkół Nr 1, Marlena Bo-
rowiec, Joanna Rojek, Ewa Trusiewicz  
i Bronisław Wilman (emerytowany na-
uczyciel) z Zespołu Szkół Nr 2, Anna 

Dębek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego, Ludwika Durkin  
z  P o r a d n i  P s y c h o l o g i c z n o -
Pedagogicznnej. W dniu 13 październi-
ka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Pyrzycach ucznio-
wie przygotowali dla swoich nauczycie-
li scenkę kabaretową oraz występy arty-
styczne. Każdy z nauczycieli otrzymał 
od wychowanków własnoręcznie wyko-
nany kwiatek z dedykacją: „Jakże nie 
pisać wierszy, jakże nie płonąc w po-
dzięce. Za dar najpiękniejszy, za Serce”. 
Natomiast w Zespole Szkół Nr 2 RCKU 
w Pyrzycach oraz Zespole Szkół Nr 1  
w dniu 14 października nauczyciele 
oraz pracownicy administracji spotkali 
się, by uczcić Dzień Edukacji Narodo-
wej, nie zabrakło wspomnień oraz po-
dziękowań za trud pracy z młodzieżą.  

P.L. 

W p ią t ek ,  
23 września  

w lokalu „Przy 
Bocznicy” w Pyrzy-
cach odbyło się spo-
tkanie w związku  
z zakończeniem dzia-
łalności Kopalni Kru-
szyw Mineralnych 
Załęże. Kopalnia 
działała na terenie 
Gminy Kozielice od 
2005 roku. W okresie 
2005-2011 wydobyto i sprzedano  
6 mln ton piasku i żwiru. Podczas 
budowy drogi S-3 znaczna część 
materiału została wykorzystana na 
podbudowę drogi właśnie z kopalni 
w Załężu. W spotkaniu udział wzię-
li: Starosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko, Wójt Gminy Kozielice Edward 
Kiciński, Burmistrz Pyrzyc Jerzy 
Marek Olech, Przewodniczący Rady 
Gminy w Kozielicach Robert Sójka, 
Geodeta Powiatowy Krzysztof Kun-
ce, przedstawiciele banku BGŻ, 
Geolog Wojewódzki, przedstawicie-
le lokalnych mediów. Prezes Kopal-
ni Jerzy Kołaczyk podziękował wła-
dzom Gminy Kozielice za zaangażo-
wanie i wsparcie w I etapie rozwoju 
firmy oraz w pozostałych latach. 
Podziękowania prezes skierował 

również do Starosty Pyrzyckiego 
Wiktora Tołoczko oraz pracowni-
ków za profesjonalne podchodzenie 
do problemów i zagadnień dotyczą-
cych kopalni. „Proszę Państwa nie 
sposób wymienić wszystkich, ale 
dziękuję za okazaną sympatię i przy-
chylność. Żal się rozstać z tak sym-
patycznym gronem. Serdecznie dzię-
kuję za wspieranie naszych działań” 
– powiedział prezes Jerzy Kołaczyk. 
W podziękowaniu za współpracę 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
przekazał prezesowi Jerzemu Koła-
czykowi pamiątkową tabliczkę wraz 
z życzeniami dalszych sukcesów 
zawodowych i osobistych.  

W. B-D. 

MI ĘDZYNARODOWY  
DZIEŃ LEKARZA 

W poniedziałek, 3 października w Szpitalu 
Powiatowym w Pyrzycach odbyło się spotkanie 
z okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza.  
W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko, Wicestarosta Pyrzycki Ro-
bert Betyna,  Pełnomocnik Starosty ds. Zdro-
wia i Opieki Społecznej  Mariusz Marek Przy-
bylski, ordynatorzy oddziałów szpitalnych oraz 
dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Pyrzycach.  Wiktor Tołoczko złożył wszyst-
kim lekarzom szpitala serdeczne życzenia oraz 
podziękowania za pracę, jaką wykonują w celu 
ratowania naszego zdrowia i życia, a także ży-
czył samych sukcesów w wykonywaniu tak 
trudnej i odpowiedzialnej pracy. Szczególne 
podziękowania złożył swoim pracownikom 
dyrektor szpitala Ryszard Grzesiak, dziękując 
za zaangażowanie, doświadczenie i pełną pro-
fesjonalizmu pracę. 

W. B-D. 

KOPALNIA ZAKO ŃCZYŁA DZIAŁALNO ŚĆ 

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 
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W dniu 12 października w Pyrzyc-
kim Domu Kultury odbyła się inau-
guracja Roku Akademickiego  
2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Pyrzycach pod hasłem 
przewodnim „Uniwersytety to re-
cepta na aktywne życie, krocz  
i działaj z nami, a nie w domu 
skrycie”. Chór Seniorita na otwar-
cie wykonał utwór „Gaudeamus” 
 a inauguracyjny wykład pod tytu-
łem „Kulturowy obraz kobiety”. 
poprowadził dr Tomasz Szutkow-
ski. W uroczystości udział wzięli słu-
chacze UTW oraz licznie zaproszeni 
goście, w tym przedstawiciele władz 

samorządowych. Inaugurację poprzedzi-
ły wybory do Zarządu UTW. Skład za-
rządu po wyborach przedstawia się na-

stępująco: Zenobia Walczak – prezes, 
Stanisława Dubik i Stanisław Chiliń-
ski – wiceprezesi, Helena Frątczak – 
sekretarz, Wiesława Mogielska – 
skarbnik, Janina Januszczak, Helena Śliwi ńska, Genowefa Święcka, Stani-
sława Królak i Jadwiga Błażejewska – 
członkinie. Podczas spotkania Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko podzięko-
wał za pełną zaangażowania pracę, 
zarządowi ubiegłej kadencji oraz po-
gratulował nowo wybranej prezes 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zeno-

bii Walczak.  
P.L. 

W dniu 17 września w lokalu „Przy 
Bocznicy” w Pyrzycach, odbyło się 
spotkanie pracowników Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska" 
w Pyrzycach. Spotkanie to miało wyjąt-
kowy charakter, gdyż było zorganizo-
wane w związku z przypadającą w tym 
roku 65 rocznicą działalności pyrzyckiej 
GS. „Dzisiaj patrząc z perspektywy tych 
65 lat trzeba oddać hołd wszystkim two-
rzącym tą spółdzielnię, zarządzających 
nią, a szczególnie pracującym w niej 
przez te lata. Trzeba przyznać, że wyko-
nali kawał dobrej roboty. Stwierdzić 
należy, że przez te 65 lat Spółdzielnia 
wniosła duży udział w budowę poten-
cjału gospodarczego naszej gminy. Po-
myślność i rozwój każdej społeczności 
lokalnej zależny jest od aktywności jej 
mieszkańców, działających instytucji 
oraz organizacji. Wierzymy, że 
w nadchodzącej przyszłości Spółdziel-
nia nasza będzie nadal skutecznie  
i z dobrymi efektami funkcjonowała 
w warunkach gospodarki wolnorynko-
wej, a także, że będziemy podejmowali 
nowe inicjatywy i wyzwania, które da-
dzą nam nowe rozwojowe impulsy” – 
powiedział Prezes Zarządu Ryszard 
Berdzik. W jubileuszowych uroczysto-
ściach udział wzięli również przedsta-
wiciele władz samorządowych, Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Burmistrz 
Pyrzyc Jerzy Marek Olech, Wiceprze-
w o d n i czą c y  R a d y M i e j s k i e j 
w Pyrzycach Ryszard Grzesiak, dyrek-
tor Oddziału Okręgowego Krajowego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Koszalinie 
Gabriela Zielińska oraz przedstawiciele 
lokalnych mediów: Redaktor Naczelny 
GZP Jerzy Goclik i Józef Czaboćko. 
Podczas uroczystości zostały wręczone 
odznaczenia „Zasłużony dla Spółdziel-
czości Samopomoc Chłopska” przyzna-
ne przez Zarząd Krajowego Związku 

Rewizyjnego „SCh”. Odznaczenia 
otrzymali: Wioletta Hawryluk, Ewa 
Szymańska, Krystyna Muskała, Maria 
Woźniak, Zofia Gumowska, Franciszek 
Wierzbicki, Teresa Żmijewska, Janina 
Pinda, Halina Kutaj, Roman Bajor, Ro-
muald Stadnicki, Genowefa Czarnysze-
wicz, Jan Łatwis oraz Tadeusz Urban. 
Wyróżnienia Zarządu otrzymali: 
Krzysztof Chmiel, Adrian Kacprzak, 
Barbara Sudoł, Agnieszka Jóźwiak, 
Wioletta Gabryelczyk, Grażyna Cybul-
ska, Teresa Ostrowska, Grażyna Sołty-
siak, Julita Kozieł, Małgorzata Bajor, 
Damian Barnik, Marek Milczarz oraz 
Zbigniew Pelc. Ponadto Rada Nadzor-
cza przyznała podziękowania i dyplomy 
uznania dla członków Spółdzielni 
i Zarządu, które otrzymali: Teofil Lisz-
twan, Czesław Sudoł, Józef Susfał, Ry-
szard Berdzik oraz Urszula Lisztwan. 
„W ciągu tych 65 lat przeszliśmy długą 
i trudną drogę przemian od siermiężnej 
rzeczywistości, której symbolem był 
koń ciągnący furmankę z opałem 
i liczydła, aż po czasy obecne, 
w których tradycyjną pracę fizyczną 
wypar ł y n owoczesn e maszyn y 
i urządzenia, a liczydła zastąpiły kom-
putery i kasy fiskalne. Ci, którzy two-
rzyli pyrzycki GS w najśmielszych wy-
obrażeniach nie przewidywali postępu 
cywilizacyjnego i technicznego, jaki 
dokonał się w tym okresie. Jednak bez 
ich pełnej poświęcenia pracy, nierzadko 

okupionej utratą zdrowia nie zdo-
łalibyśmy dotrzeć do miejsca, 
w którym jesteśmy dziś. Cieszę się 
bardzo, że mam zaszczyt kierować spół-
dzielnią z tak bogatymi tradycjami, 
a jednocześnie firmą, która potrafiła się 
odnaleźć w nowych realiach życia go-
spodarczego tzw. wolnego rynku” – 
powiedział w swym wystąpieniu Ry-
szard Berdzik. Szczególne podziękowa-
nia w imieniu Rady Nadzorczej 
i Zarządu, Ryszard Berdzik skierował 
do pracowników i ich rodzin, klientów 
i sympatyków spółdzielni, za dotych-
czasową współpracę. Serdeczne słowa 
skierował również do rolników, człon-
ków spółdzielni, władz Krajowego 
Związku Spółdzielczego, Krajowej Ra-
dy Spółdzielczej za fachowe rady. Pre-
zes podziękował także władzom powia-
towym i miejskim za dobrą współpracę 
i wsparcie, na które zawsze mogli li-
czyć. Starosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko z okazji jubileuszu przekazał preze-
sowi okolicznościową statuetkę, kieru-
jąc szczere słowa uznania do rady nad-
zorczej, zarządu spółdzielni, członków 
oraz pracowników. Po zakończeniu 
części oficjalnej zebrani goście, jak na 
jubileusz przystało, skosztowali tortu. 
Był czas na wspomnienia – wracano 
pamięcią do wydarzeń sprzed lat i osób, 
nie zabrakło wspólnej zabawy, a także 
przyjacielskich rozmów. Dziś Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Pyrzycach zatrudnia 52 osoby. Głów-
nym kierunkiem prowadzonej działalno-
ści jest handel detaliczny, hurtowy, ob-
rót rolny i produkcja piekarnicza. Posia-
da własny transport, dzierżawi obiekty 
handlowe i magazynowe, jest jedną 
z nielicznych spółdzielni, która zacho-
wała w  swojej działalności skup. 

W. B-D. 
 

65 LECIE GMINNEJ SPÓŁDZIELNI 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW  
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W dniu 17 października nastąpiło 
uroczyste otwarcie Młodzieżowe-
go Centrum Kariery, które mieści 
się w budynku Pyrzyckiego Do-
mu Kultury. Justyna Jakubowicz 
zastępca Wojewódzkiego Ko-
mendanta OHP wspólnie z Bur-
mistrzem Pyrzyc Jerzym Mar-
kiem Olechem dokonali oficjal-
nego przecięcia wstęgi. Na uro-
czystości otwarcia MCK obecni 
byli również: Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko, Wicestarosta 
Pyrzycki Robert Betyna, dyrektor 
Pyrzyckiego Domu Kultury Anna 
Łuszczyk, dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 2 RCKU Paweł Pal-
czyński, dyrektor Publicznego 
Gimnazjum w Przelewicach Re-
nata Kozicka, dyrektor Gimna-
zjum w Pyrzycach Marian Pihan 
wraz z doradcą zawodowym Ju-
styną Kozłowską, pedagog Ze-
społu Szkół Nr 1 Anna Mikołaj-
czak oraz przedstawiciel Zespołu 
Szkół w Lipianach Małgorzata 
Tomaszkiewicz. W nowej sali 
szkoleniowej MCK, Joanna Gło-
gowska zaprezentowała zapro-
szonym gościom założenia, cele, 
cząstkowe rezultaty i bieżące 
działania realizowane w ramach 
projektu. Prezentacja na temat 
projektu „OHP jako realizator 
usług rynku pracy” wywołała 
ożywioną dyskusję na temat do-
radztwa zawodowego, po której 
dyrektorzy oraz obecni przedsta-
wiciele szkół i instytucji wyrazili 
chęć współpracy z OHP.  

P.L. 

Dnia 8 października 2011 r., zgodnie z ka-
lendarzem imprez turystycznych Klubu 
PTTK Ziemi  Pyrzyckiej, odbył się w Spe-
c j a l n y m  Oś r o d k u  S z k o l n o -
Wychowawczym w Pyrzycach XIV Inte-
gracyjny Rajd Turystyczny „ Święto pie-
czonego ziemniaka”. W rajdzie udział 
wzięły dzieci i młodzież szkół i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, miłośnicy 
turystyki pieszej i rowerowej szkolnych kół 
krajoznawczo-turystycznych gminy i po-
wiatu pyrzyckiego. Łącznie w rajdzie 
udział wzięło 250 osób. Rajd swoją obecno-
ścią zaszczycili zacni goście: Wicestarosta 
Pyrzycki Robert Betyna, który jak przystało 
na turystę przybył na rajd rowerem,  Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard 
Grzesiak, prezes Klubu PTTK Ziemi Py-
rzyckiej Jan Utnik z żona Grażyną, Tomasz 
Glazer z Nadleśnictwa Myślibórz, który 
przeprowadził z uczestnikami rajdu poga-
dankę na temat lasu. Dla uczestników rajdu 
przygotowano posiłek turystyczny: gro-
chówkę, kiełbaski, napoje. Była też otwarta 
mini kawiarenka z ciastami i napojami. 
Można było skosztować upieczonych przy 

ognisku ziemniaków. W programie rajdu 
zaplanowano i przeprowadzono konkursy  
i zawody sportowe. Na podsumowanie kon-
kursów i zawodów rozdano wiele cennych 
nagród rzeczowych ufundowanych przez 
sponsorów.  Każda drużyna otrzymała dy-
plom uczestnictwa, znaczek rajdowy, owo-
ce i słodkie upominki na drogę powrotną do 
domu. Rajd odbył się przy sprzyjającej je-
siennej pogodzie. Organizatorem rajdu było 
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne 
przy SOSW Pyrzyce - opiekunowie 
Agnieszka Jemielity, Michał Drewniak  
i Robert Padusiński. Dyrektor SOSW Py-
rzyce składa serdeczne podziękowania ro-
dzicom za upieczenie ciasta i pomoc w ob-
słudze rajdu, pracownikom Ośrodka za 
przeprowadzenie konkursów, kucharkom za 
przygotowanie posiłku turystycznego oraz 
pracownikom obsługi za czystość, ład  
i porządek. Szczególne podziękowania kie-
ruję do sponsorów dzięki hojności których 
rajd był udany, a zdobyte nagrody sprawiły 
wiele radości dzieciom.  

SOSW 

21 września 2011 r. 
odbyła się uroczystość 
otwarcia Społecznego 
Gimnazjum w Pyrzy-
cach prowadzonego 
przez Pyrzyckie Stowa-
rzyszenie Oświatowe. 
Uroczystość rozpoczęła 
się tradycyjnie hymnem 
państwowym, po któ-
rym ksiądz proboszcz Zbigniew Rakiej 
poświęcił tablicę Społecznego Gimnazjum. 
Otwarcie uświetnili swoją obecnością: Sta-
rosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Wicesta-
rosta Pyrzycki Robert Betyna, Burmistrz 
Pyrzyc Jerzy Marek Olech, dyrektor Zespo-
łu Szkól Nr 1 Wanda Kłodawska oraz ro-

dzice uczniów. W swo-
im wystąpieniu Starosta 
Pyrzycki pogratulował 
założycielom stowarzy-
szenia tak dobrej inicja-
tywy, a na ręce dyrektor 
Społecznego Gimna-
zjum Jolanty Günther 
złożył wiązankę kwia-
tów oraz drobny upomi-

nek dla uczniów. Tego dnia uczniowie 
pierwszej klasy uroczyście ślubowali i zo-
stali pasowani na ucznia przez dyrektor 
szkoły oraz otrzymali akty ślubowania  
i legitymacje szkolne od wychowawczyni 
Joanny Wikieł-Gibalskej.  

W celu wprowadzenia większej swobo-
dy w ruchu lokalnym, w związku 
ze zmniejszonym natężeniem ruchu na 
byłej drodze krajowej nr 3 (obecnie 
drodze gminnej) wprowadzona została 
nowa stała organizacja ruchu na skrzy-
żowaniu ul. Zabytkowej z ul. 1 Maja 
polegająca na umożliwieniu wyjazdu 
w prawo z ul. Zabytkowej na ul. 1 Maja. 
Przypominamy, że zmiana ta niesie za 
sobą zmianę pierwszeństwa przejazdu 
na tym skrzyżowaniu. Pojazdy skręcają-
ce w lewo z ulicy Zabytkowej (przy 
Netto) muszą ustąpić pierwszeństwa 
przejazdu pojazdom skręcającym 
w prawo z ulicy Zabytkowej (przy Bi-
bliotece). W obrębie skrzyżowania ul. 

Bogusława z wjazdem na osiedle Pod 
L ipami  wpr owa dz on o zmianę 
w istniejącym oznakowaniu oraz wyko-
nano lewoskręt umożliwiający bez-
pieczny i swobodny skręt w osiedle od 
strony ulicy Szczecińskiej. Usunięto 
część powierzchni wyłączonej z ruchu 
na ul. Lipiańskiej w celu wykonania 
lewoskrętu na teren Starostwa Powiato-
wego oraz Zespołu Szkół Nr 1. W celu 
zwiększenia ilości miejsc parkingowych 
w centrum miasta dotychczasowy odci-
nek ul. Kilińskiego od wjazdu na osie-
dle bloków mieszkalnych przy banku 
BGŻ do skrzyżowania z ul. Dąbrow-
skiego jest odcinkiem o ruchu jednokie-
runkowym z wyznaczonymi skośnymi 

miejscami parkingowymi. Na tym od-
cinku obowiązuje ograniczenie prędko-
ści do 40 km/h wynikające z potrzeby 
uspokojenia ruchu w obrębie parkingu. 
Ruch jednokierunkowy obowiązuje 
w kierunku od skrzyżowania z ul. Ban-
kową do skrzyżowania z ul. Dąbrow-
skiego. Nastąpiła również zmiana orga-
nizacji ruchu w obrębie skrzyżowania 
Placu Ratuszowego z ul. 1 Maja. Możli-
wy jest teraz wyjazd w prawo z Placu 
Ratuszowego na ul. 1 Maja. Wszystkie 
zmiany w organizacji ruchu zostały 
zrealizowane z budżetu Powiatu Py-
rzyckiego. 

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W  PYRZYCACH 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 

OTWARCIE SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W PYRZYCACH 

OTWARCIE  
MŁODZIE ŻOWEGO 

CENTRUM  
KARIERY 
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Od czerwca 2011 r. trwały przygotowa-
nia prezentacji Powiatu Pyrzyckiego  
w Targach Rzemiosła w Pasewalk, które 
odbyły się w dniach 10-11 września 
2011 r. Polsko-Niemieckie Stowarzy-
szenie Meklemburgia Pomorze Przednie 
zaoferowało pomoc w sfinansowaniu 
udziału rzemieślników naszego powiatu 
w tym wydarzeniu gospodarczym. Sta-
rostwo było zobligowane do wyłonienia 
wystawców, przygotowania materiałów 
promocyjnych do katalogu targowego 
oraz koordynacji przedsięwzięcia. Po 
rozmowach z przedstawicielami gmin 
wytypowano trzech rzemieślników tj. 
Gospodarstwo Rolne – Edyta i Ireneusz 
Pajor z Nieborowa, którzy wyrabiają 
m.in. „Pasztet Pyrzycki” oraz swojskie 
wędzonki, Kowalstwo Artystyczne Lon-
gin Juszko z Lipian (pełen asortyment 
mebli ogrodowych i akcesoria), Ogród 
Dendrologiczny w Przelewicach 
(„Mydło Przelewickie”, produkty ręcz-
nie wyrabiane ze zbóż oraz bardzo bo-
gata roślinność). Główny Specjalista ds. 
Powiatowego Centrum Wsparcia Przed-
siębiorczości Monika Lewandowska 
opracowała dla każdego rzemieślnika 
materiały prezentujące wystawców i ich 

wyroby, co stanowiło podstawowy ma-
teriał promocyjny zamieszczony w kata-
logu targowym. W Starostwie odbyły 
się dwa spotkania wystawców, w czasie 
których omawiano kwestie techniczne 
oraz finansowe wystawy. Przygotowa-
nia, zostały uwieńczone sukcesem. 
Skomponowanie eksponatów wszyst-
kich wystawców w jedną całość, dało 
najciekawszą prezentację spośród 
wszystkich stoisk. To dzieło, było efek-
tem twórczej pracy ludzi, którzy brali 
udział w tym wydarzeniu m.in.: Elżbie-
ty Kowalskiej, Longina Juszko, Marii 
Jolanty Syczewskiej, Edyty Pajor, Mo-
niki Lewandowskiej oraz ich współpra-
cowników. Starostwo Powiatowe  
w Pyrzycach reprezentował Wicestaro-
sta Robert Betyna. Odwiedzający, chęt-
nie korzystali z degustacji, którą przy-
gotowała Edyta Pajor, ale również mieli 
możliwość zakupu prezentowanych 
produktów. Udział w targach, był zna-
komitą okazją, do zaprezentowania wa-
lorów Powiatu Pyrzyckiego oraz szansą 
do nawiązania kontaktów handlowych 
naszych rzemieślników.  

M.L. 

Pyrzyccy policjanci mają nowego Ko-
mendanta. Z dniem 1 października 2011 
roku na to stanowisko powołany został 
mł. insp. Piotr Ostrowski, dotychczas 
pełniący obowiązki Komendanta Powia-
towego Policji w Policach. Piotr 
Ostrowski odebrał z rąk Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie 
nadinsp. Wojciecha Olbrysia akt miano-
wania na stanowisko Komendanta Po-
wiatowego Policji w Pyrzycach. Z tej 
okazji w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach odbyło się 
uroczyste przekazanie Sztandaru Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pyrzycach 
na ręce nowo powołanego komendanta 
powiatowego. Wśród zaproszonych 
gości byli między innymi Starosta Py-
rzycki, burmistrzowie i wójtowie gmin 
powiatu pyrzyckiego, zastępca Prokura-
tora Rejonowego w Pyrzycach, prze-
wodnicząca VII Wydziału Karnego  
w Pyrzycach Sądu Rejonowego w Star-
gardzie Szczecińskim, proboszcz parafii 
św. Ottona w Pyrzycach, komendanci 
powiatowi Policji w Myśliborzu, Star-
gardzie Szczecińskim,  Gryfin ie  
i Choszcznie, Wojskowy Komendant 
Uzupełnień w Stargardzie Szczecińskim 
oraz przedstawiciele policyjnych związ-
ków zawodowych. W trakcie swojego 
wystąpienia mł. insp. Piotr Ostrowski 
duży nacisk kładł na konstruktywną  

i partnerską współpracę z lokalnymi 
władzami, sądem i prokuraturą w zakre-
sie zapewnienia ładu i porządku pu-
blicznego na terenie powiatu pyrzyckie-
go, budowania w mieszkańcach poczu-
cia bezpieczeństwa oraz świadomości 
nieuchronności kary za łamanie prawa. 
Zapowiedział bezwzględną walkę  
z przestępczością, w tym działania prze-
ciwko nietrzeźwym kierującym pojaz-
dami, środowiskom patologicznym, 
przemocą w rodzinie i przestępstwami 
najbardziej uciążliwymi społecznie. Do 
wielu wypowiadanych pod adresem mł. 
insp. Piotra Ostrowskiego życzeń osią-
gania samych sukcesów w służbie na 
powierzonym stanowisku, spełnienia się 
zarówno w życiu zawodowym jak i ro-
dzinnym, dołączają się również wszyscy 
policjanci, policjantki i pracownicy cy-
wilni Komendy Powiatowej Policji  
w Pyrzycach. 

D.S. 

JUBILEUSZ NOWIC 

Dnia 18 września w Nowicach 
odbyła się uroczystość 65 rocznicy 
zasiedlenia miejscowości. Uroczy-
stość rozpoczęła msza św., na której 
poświęcona została figurka wykonana 
przez Henryka Dzitkowskiego, która 
będzie symbolizować ten jubileusz. Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszewski 
wręczył Bronisławie Brzozowskiej, 
Władysławie Brzezowskiej, Henrykowi 
Dzitkowskiemu oraz  Stanisławowi Bry-
lewskiemu podziękowania za działania 
na rzecz lokalnego samorządu jak i duże 
zaangażowanie w rozwój wsi Nowice. 
W uroczystości wzięli udział zaproszeni 
goście, jaki i mieszkańcy Nowic. 

POŻEGNANIE LATA 
8 października, w sobotę, Zarząd Od-
działu Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów  
w Lipianach zorganizował imprezę  
z okazji „pożegnania lata”. Licznie przy-
byli uczestnicy bawili się przy muzyce 
w wykonaniu Jana Klimaszewskiego,  
a także brali udział w przygotowanych 
zabawach i konkursach. Brzydką pogodę 
wynagrodził dobry humor, którego niko-
mu nie brakowało. Imprezę wsparli fi-
nansowo Burmistrz Lipian oraz dyrektor 
Banku Spółdzielczego w Lipianach. 

PODZIĘKOWANIA 
W imieniu Mieszkańców Gminy Warni-
ce oraz własnym składam Zdzisławowi 
Lechowi Twardowskiemu Wójtowi 
Gminy Bielice serdeczne podziękowania 
i wyrazy wdzięczności za ofiarowanie 
książek, które znacznie zasiliły księgo-
zbiór Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Warnicach oraz filii w Obrycie.  

Z wyrazami szacunku  
Wójt Gminy Warnice 

Anna Hackiewicz-Gębska 

POWIAT PYRZYCKI NA TARGACH W NIEMCZECH  

PRZEKAZANIE SZTANDARU  
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W sobotę, 22 października odbyło się 
uroczyste otwarcie PARKU REKRE-
ACYJNEGO w Wójcinie. Nowy plac 
zabaw, poza „zestawami rekreacyjny-
mi” wzbogacony o dodatkowe stoły  
i ławki, jeszcze pachniał świeżą farbą. 
Kwadrans po 12.00 Wójt Gminy Warni-
ce Anna Hackiewicz-Gębska powitała 
oficjalnie wszystkich zgromadzonych – 
Radnych, Sołtysów i Rady Sołeckie, 
Dyrektorów szkół, zaproszonych gości, 
a przede wszystkim mieszkańców Wój-
cina – tych najmłodszych i starszych.  
W swym krótkim przemówieniu poin-
formowała o drodze, jaką inwestycja 
pokonała od napisania wniosku do fak-
tycznej jego realizacji, o wartości pro-
jektu oraz programie, dzięki któremu 
operację sfinansowano, a także podzię-
kowała wszystkim, którzy przyczynili 
się do terminowego otwarcia placu za-
baw. Następnie Ksiądz Proboszcz po-
święcił plac zabaw „aby nikomu krzyw-
da się na nim nie stała i oby służył 
mieszkańcom jak najdłużej”. Do prze-
cięcia wstęgi Pani Wójt poprosiła Prze-
wodniczącego Rady Gminy Marka Bro-
dowskiego, Księdza Proboszcza, Panią 
Sołtys Renatę Szydłowską oraz ochotni-
ka spośród najmłodszych. Po przecięciu 

wstęgi wszyscy ochoczo ruszyli do te-
stowania urządzeń. Najpierw huśtawki 
wypróbowała Pani Wójt oraz Przewod-
niczący, a ich wytrzymałość przetesto-
wał także Ks. Proboszcz. Później urzą-
dzenia oddano pod władanie dzieciom. 
Impreza integracyjna „SPOTKAJ SIĘ 
ZE MNĄ” to ostatnie z działań zaplano-
wanych we wniosku, a plakaty zapra-
szające na imprezę zostały rozwieszone 
na terenie obszaru LGD Ziemia Pyrzyc-
ka oraz udostępnione na stronach inter-
n e t o w y c h  w w w . w a r n i c e . p l  
i www.lgdpyrzyce.pl. Zarówno bezpłat-
ny poczęstunek dla wszystkich, jak  
i dowóz zapewniony został przez Urząd 
Gminy. Każdy, kto uczestniczył w spo-
tkaniu, mógł schrupać gorącą kiełbaskę, 

poczęstować się jabłkiem, cukierkami, 
napić soku, wody, kawy lub gorącej 
herbaty, wziąć udział w konkursach  
z nagrodami. Licznie zgromadzone 
dzieci i młodzież chętnie brały udział  
w konkursach sprawnościowych i wie-
dzy – o programie unijnym, z którego 
pozyskano środki na budowę placu za-
baw, o zadaniach i obowiązkach Rady 
Gminy, niekiedy chrupiąc jabłka na 
czas, a także pokonując tor przeszkód 
wraz z rodzicami i opiekunami – także 
na czas. Na koniec wszyscy zamiejsco-
wi goście zostali odwiezieni do domów. 
Było wesoło, ciepło, radośnie, a impre-
zę otwierającą PARK REKREACYJNY 
W WÓJCINIE z pewnością można 
uznać za udaną.  
Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 
Instytucja pośrednicząca: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego 
Wartość operacji: 33 000 zł 
Kwota dofinansowania: 19 355 zł 
 

13 października w Szkole Pod-
stawowej w Starym Przylepie 

świętowano Dzień Edukacji Narodo-
wej. Z tej okazji odbyła się uroczysta 
akademia, połączona z humorystycz-
nym programem artystycznym w wy-
konaniu uczniów. Wcześniej jednak 
Danuta Antoszewska dyrektor szkoły 
podziękowała wszystkim pracowni-
kom – nauczycielom i personelowi 
pomocniczemu – za wspólny wysiłek, 
codzienną pracę i nieustanne starania 
na rzecz sukcesów Szkoły Podstawo-
wej w Starym Przylepie. Nie zabrakło 
wśród zaproszonych gości by-
łych i emerytowanych pracow-
ników szkoły, którym wręczo-
no specjalne, własnoręcznie 
wykonane upominki od 
uczniów. Głos zabrała także 
Wójt Gminy Warnice Anna 
Hackiewicz-Gębska, która na 
ręce pani dyrektor przekazała 
list gratulacyjny oraz bukiet 
kwiatów, z podziękowaniami 
dla wszystkim pracowników 
szkoły. Następnie klasa V pod 
kierownictwem Agnieszki 
Chodanowskiej zaprezentowa-
ła „lekcję z humorem”, zakoń-
czoną prośbą „Nauczycielu, 

czy ci nie żal? Nauczycielu, nie stawiaj 
pał!”. Zwieńczeniem uroczystości było 
wręczenie przygotowanych przez 
uczniów dyplomów: oczu dookoła 
głowy, matczynej troskliwości, profe-
sora miodka, anielskiej cierpliwości, 
wieży babel, czterolistnej koniczyny, 
sympatycznego faceta, syzyfowej pra-
cy, uśmiechu, wszystkim pracowni-
kom Szkoły Podstawowej w Starym 
Przylepie, a także pani Wójt. Ten nie-
zwykle miły akcent zakończył uroczy-
stość Dnia Edukacji Narodowej.  

UG Warnice 

PIERWSZE WYBORY 

W niedzielę, 9 października br. wybierali-
śmy posłów i senatorów RP. W tym dniu 
mieszkaniec Grędźca, Mateusz Skowroński 
obchodził dzień 18. urodzin. Tym samym 
osiągnął pełnoletniość i skorzystał z usta-
wowego prawa do głosowania. W lokalu 
wyborczym w Starym Przylepie czekała na 
niego niespodzianka – Wójt Gminy Warni-
ce Anna Hackiewicz-Gębska wręczyła 
Mateuszowi list gratulacyjny oraz upomi-
nek.  

OTWARCIE PARKU REKREACYJNEGO  
W WÓJCINIE 

ŚWIĘTO NAUCZYCIELA W STARYM PRZYLEPIE 
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17 września br. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lipianach odbyła 
się uroczystość z okazji 65 rocznicy 
powrotu Sybiraków z zesłania. O godz. 
10.00 odprawiona została msza święta 
w kościele pw. WNMP w Lipianach. Po 
mszy, złożone zostały kwiaty oraz zapa-
lone znicze pod tablicą pamiątkową 
przed kościołem. Z zaproszonych gości 
przybyli: Krzysztof Boguszewski - Bur-
mistrz Lipian, Jadwiga Ostrowska - 
prezes Oddziału Związku Sybira-
ków w  Gorzowie Wlkp., Adrian Ko-
walczyk - Przewodniczący Rady Miej-

skiej w Lipianach, Jerzy Olech - Bur-
mistrz Pyrzyc, Edward Kiciński - Wójt 
Gminy Kozielice, Eugeniusz Mazur - 

prezes Koła Kombatantów RP, Stani-
sław Resiak - prezes koła PSL. Zapro-
szonych gości oraz członków Koła Sy-
biraków powitał prezes Koła Sybiraków 
Krzysztof Siemaszko. Burmistrz Lipian 
wraz z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Lipianach wręczyli kwiaty naj-
starszej na sali sybiraczce - Zofii Góre-
wicz. Uroczystość uświetniły występy 
chóru młodzieżowego oraz harcerzy  
z Zespołu Szkół w Lipianach. 

UMiG Lipiany 

W piątek 14 października, w Ogrodzie 
Dendrologicznym w Przelewicach od-
była się konferencja pn. „Natura 2000 – 
czy to się opłaca?” Była ona pierwszym 
z czterech zaplanowanych spotkań  
w ramach projektu „Człowiek i natura”, 
współfinansowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie. Patronat 
honorowy nad projektem sprawują Mar-
szałek Województwa Zachodniopomor-
skiego - Olgierd Geblewicz, Prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie - Jacek Chrzanowski, Starosta Py-
rzycki - Wiktor Tołoczko oraz Wójt 
Gminy Przelewice - Marek Kibała. Te-
matem spotkania była sieć obszarów 
Natura 2000 jako forma ochrony przy-
rody, przyjęta po przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej. Ale czy to się 
nam wszystkim opłaca? Na tak posta-

wione pytanie odpowiadali zaproszeni 
do dyskusji goście, zarówno z grona 
przyrodników, jak i samorządowców. 
Wśród prelegentów znaleźli się przed-
stawiciele: Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Warszawie, Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Szczecinie, Urzędu Miejskiego  
w Policach, Wojewódzkiego Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicz-

nego w Szczecinie, firmy 
„Lonicera” w Szczecinie, Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach. 
Na spotkaniu poruszono wiele kwestii 
związanych z ochroną przyrody, padło 
wiele pytań, wyjaśnień, wskazówek. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
wykład Radosława Mackiewicza z Wo-
jewódzkiego Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie na temat realizowanych przez Fun-
dusz programów dostępnych dla osób 
fizycznych a dotyczących: azbestu, ter-
momodernizacji, przyłączy kanalizacyj-
nych i oczyszczalni ścieków. Pomimo 
wielu krytycznych uwag wypowiedzia-
nych na temat sposobów zarządzania 
obszarami chronionymi, wszyscy byli 
zgodni co do tego, że dbałość o dzie-
dzictwo przyrodnicze naszego kraju 
opłaca się nam wszystkim.  

S.T. 

W dniu 29 września br. w Greifen-
Gymnasium w Ueckermünde miało 
miejsce spotkanie, w którym uczestni-
czyli Markus Dittmann dyrektor Greifen
-Gymnasium i Renata Kozicka  dyrek-
tor Publicznego Gimnazjum w Przele-
wicach oraz nauczycielki Manuela Bo-
ikow i Renata Golczyk-Maksymiec. 
Spotkanie miało charakter roboczy  
i odbyło się na zaproszenie dyrektora 
szkoły niemieckiej, a jego celem było 
podsumowanie dwuletniej współpracy 
p o m ięd z y  s z k o ł a m i ,  a  t a k -
że sporządzenie ramowego programu 
współpracy, w którym ustalone zostały 
kolejne działania na lata 2011-
2013. Podczas omawiania wspólnie 
zrealizowanych działań w okresie od 
2009 r. do chwili obecnej uczestnicy 
spotkania jednoznacznie stwierdzili, 
że  były to cenne przedsięwzięcia  
w likwidowaniu barier językowych  
i mentalnych oraz w rozwoju polsko-
niemieckiego partnerstwa zaprzyjaźnio-

nych szkół. Sukcesem zakończyły się 
warsztaty w Krakowie „Piękna nasza 
Polska cała" (czerwiec 2010), w Ue-
ckermünde (październik 2010) i warsz-
taty ekologiczne „Życie lasu” w Przele-
wicach (maj/czerwiec 2011). Dla lep-
szej współpracy wartościowe były rów-
nież spotkania nauczycieli szkół part-
nerskich: w Szczecinie (kwiecień 2010), 
w Ueckermünde (październik 2010)  
i w Przelewicach (kwiecień 2011-
). Mając na uwadze tak owocną współ-
pracę uczestnicy spotkania zaplanowa-
li kolejne projekty, które obejmować 

będą m.in. kilkudniową wymianę mło-
dzieży, spotkanie na wyspie Rugii lub 
Uznam, bożonarodzeniowe warsztaty  
i warsztaty w Runowie lub Pobierowie. 
Zaplanowano również spotkania na-
uczycieli w Ueckermünde (grudzień 
2011) oraz w Przelewicach i w Między-
rzeczu (kwiecień 2012). W trakcie po-
bytu w Greifen - Gymnasium w Ueck-
ermünde  delegacja miała okazję uczest-
niczyć w ciekawym projekcie, który 
realizuje niemiecka firma zajmującą się 
pozyskiwaniem energii. Uczniowie nie-
mieccy w ramach projektu przeprowa-
dzali eksperymenty w pracowni fizyki, 
próbowali swoich sił podczas jazdy na 
rowerkach, w tym napędzanych elek-
trycznie. Mogli również, pod okiem 
instruktora, wypróbować jak dzia-
ła samochód z napędem elektrycznym. 
Spotkanie dyrektorów szkół zakończyło 
się spacerem nad Zalewem Szczeciń-
skim.   

R.G-M.  

NATURA 2000 – CZY TO SIĘ OPŁACA?” 

SPOTKANIE ROBOCZE SZKÓŁ PARTNERSKICH 

65 ROCZNICA POWROTU SYBIRAKÓW Z ZESŁANIA 
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Dnia 5 października 2011 r.  
w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Lipianach odbyło się spotkanie 
zainicjowane przez Burmistrza Lipian 
Krzysztofa Boguszewskiego, a zorgani-
zowane  we współpracy z przedstawi-
cielami firmy „Open Energy”. Na spo-
tkanie przybyli przedstawiciele miejsco-
wych firm i zakładów oraz włodarze 
sąsiednich gmin. Spotkanie miało na 
celu stworzenie „Grupy zakupowej 
energii elektrycznej”, dla której firma 
„Open Energy” przeprowadziłaby anali-

zę rynku energetycznego oraz przetarg 
na wyłonienie najkorzystniejszego do-

stawcy energii elektrycznej. Oznaczało-
by to w praktyce spore oszczędności dla 
podmiotów, które znalazłyby się  
w „Grupie zakupowej”. Już chwilę po 
spotkaniu wstępną deklarację przystą-
pienia do „Grupy zakupowej” złożyło 
kilka gmin w tym również Gmina Lipia-
ny.  Obecnie zapoznajemy się z pro-
jektami umów i porozumień, które po 
przeanalizowaniu przez radcę prawnego 
p o d  w z g lę d e m  f o r m a l n o -
prawnym,  zostaną przez nas podpisane. 

W dniu 30 września 2011 r. odbyło się 
uroczyste otwarcie świetlicy w Batowie. 
W uroczystości udział wzięły władze 
gminy oraz licznie przybyli goście. Po 
przywitaniu gości przez Burmistrza 
Lipian Krzysztofa Ireneusza Bogu-
szewskiego nastąpiło uroczyste 
przecięcie wstęgi - i tym samym 
oficjalne otwarcie świetlicy. Na-
stępnie odbył się krótki występ 
dzieci z Zespołu Szkół w Lipia-
nach, które zaprezentowały swoje 
umiejętności taneczne. Gdy ofi-
cjalna część dobiegła końca, każdy 
z obecnych mógł pozwiedzać po-
mieszczenia świetlicy, w których 
między innymi mieści się filia 
Miejsko-Gminnej Biblioteki  

w Lipianach, wyodrębnione jest tak-
że  zaplecze socjalne wyposażone  
w sprzęt AGD, duża sala zebrań, a od 
strony boiska szatnie z zapleczem sani-
tarnym. Budowa świetlicy współfinan-

sowana była ze środków Unii Europej-
skiej  w ramach działania „Odnowa  
i rozwój wsi” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 w kwocie ponad 255 tys. zł.  Gmi-

na Lipiany pozyskała również środ-
ki w ramach PROW na wyposaże-
nie  i zagospodarowanie terenu 
wokół  świetlicy poprzez budowę 
boiska do piłki nożnej i placu za-
baw. Łączne dofinansowanie wy-
niosło 176 tys. zł. Mamy nadzieję, 
że tak wybudowany  i wyposażony 
budynek  będzie służyć mieszkań-
com do wspólnych spotkań i dzia-
łań na rzecz wsi. 

ŚWIĘTO MIODU W WIETZENDORFIE 

W dniach 23-25 września 2011 roku delegacja z Lipian na 
zaproszenie Burmistrza Gminy Wietzendorf Uwe Wriedena 
wzięła udział w dorocznych obchodach Święta Miodu  
w Wietzendorf. W skład 32-osobowej delegacji, która wyru-
szyła z Gminy Lipiany  wchodzili m.in. radni Rady Miejskiej 
w Lipianach, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele zakładów usługowych  
i produkcyjnych  z terenu naszej gminy. Członkowie lipiań-
skiej delegacji uczestniczyli w koncertach oraz kiermaszach 
zorganizowanych  w ramach obchodów Święta Miodu.  

ZŁOTE GODY 

W dniu 30 września 2011 roku w Lipianach, w kawiarni 
„Corona” odbyło się uroczyste nadania medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Jubileusz 50-lecia świętowali państwo: 
Monika i Kazimierz Abaszyn, Wanda i Marian Gębala, Teresa 
i Bohdan Pakuła, Jadwiga i Jan Sajewicz, Regina i Marian 
Szczepańscy, Leokadia i Józef Ślęzak, Kazimiera i Franciszek 
Ziółkowscy. Dostojni Złoci Jubilaci odznaczeni zostali meda-
lami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi 
przez  Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Aktu de-
koracji dokonał Burmistrz Lipian Krzysztof Buguszewski.  
W uroczystości uczestniczył również Adrian Kowalczyk Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Lipianach, który wręczył listy 
gratulacyjne. Uroczystość uświetnił swoim występem zespół 
„Swojaki” pod kierownictwem Elżbiety Cichackiej. Były 
kwiaty i gratulacje od najbliższych, tort oraz symboliczna 

lampka szampana. Serdecznie gratulujemy wszystkim jubila-
tom. Życzymy dalszych długich lat w zdrowiu i pomyślności 
oraz życzliwych ludzi wokół siebie. 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY  „OPEN ENERGY”  

UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BATOWIE 
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Cykl niedzielnych koncertów „Cztery 
Pory Ogrodu” w Przelewicach 9 paź-
dziernika br. zakończył mocnym akcen-
tem Kwartet Smyczkowy ze Szczecina. 
Organizatorem muzycznego popołudnia 
w każdą niedzielę w okresie od maja do 
października br. był Ogród Dendrolo-
giczny w Przelewicach i Stowarzysze-
nie Komunalne Centrum Edukacji Eko-
logicznej Agenda 21 Euroregionu Po-
merania w Przelewicach. Kwartet 
Smyczkowy wystąpił w składzie: Kuba 
Wnuk - skrzypce, Natalia Boczniewicz - 
skrzypce, Iga Baran - altówka, Agata 
Głogowska - wiolonczela. Zespół pro-

wadzony jest przez Jacka Tomczaka  
w ZSM Szczecin od września 2010 ro-
ku. Wcześniej gościli u nas m.in. Chór 

Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego, Orkie-
stra Symfoniczna, Akademia Mu-
zyki Dawnej,  Duet fletowo-
klarnetowy i trio, zespoły wokalne, 
saksofonowe, gitarowe i akordeonowe 
oraz uczniowie klasy harfy, klawesy-
nów i zespołów kameralnych. Licznie 
zgromadzona publiczność gorącymi 
brawami nagradzała występy artystów. 
Liczymy na kontynuację niedzielnych 
koncertów w przyszłym roku. 

A.G. 

DZIEŃ CHŁOPAKA 
Dzień Chłopaka jest świętem dość 
młodym. W Polsce święto to obcho-
dzimy 30 września. Z tej też okazji 
Samorząd Uczniowski Publicznego 
Gimnazjum w Przelewicach pod 
opieką Doroty Zielińskiej przygoto-
wał uroczysty apel, podczas którego 
został wybrany Chłopak nr 1, Super 
Chłopak oraz Chłopak Omnibus. Na 
koniec uroczystości każdy uczeń płci 
„brzydkiej” został poczęstowany 
słodkim cukierkiem.  

D.Z. 

14 października 2011 r. z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste 
spotkanie pedagogów, pracowników ad-
ministracji i obsługi oraz emerytów pra-
cujących w szkołach na terenie gminy 
przelewice. Spotkanie odbyło się w Do-
mu Weselnym „Gracja” w Żukowie. Na 
zaproszenie Wójta Gminy Marka Kibały 
w spotkaniu uczestniczyli również: Ma-
rian Świderski Przewodniczący Rady 
Gminy, Janusz Wójtowicz Sekretarz oraz 
ks. Mirosław Gębicki proboszcz parafii  
w Żukowie, ks. Ryszard Krauze pro-
boszcz parafii w Rosinach, ks. January 
Żelawski proboszcz parafii w Brzesku. 
Marek Kibała złożył wszystkim pedago-
gom i pracownikom szkół serdeczne ży-
czenia, dziękując za wytrwałość, trud 
codziennej pracy i osiągane efekty w wy-
chowywaniu dzieci i młodzieży. Podkre-
ślił, że kształcenie młodych umysłów 
należy do najtrudniejszych, ale zarazem 
najpiękniejszych zadań. Podziękował 
również dyrektorom szkół za całokształt 
pracy oraz bardzo dobrą współpracę, wrę-
czając listy gratulacyjne i nagrody. Do 

życzeń przyłączył się Marian Świderski, 
który także życzył wszystkim sukcesów 
zarówno w życiu zawodowym jak i pry-
watnym, radości, sympatii oraz szacunku 
uczniów. Dodatkowo głos zabrali Renata 
Kozicka i Bogusław Pecuch, przedstawi-
ciele Przelewickiego Stowarzyszenia 
Edukacyjnego „Wyrównajmy Szanse”, 
którzy podziękowali Wójtowi za dobrą 
współpracę i wspieranie  inicjatyw stowa-
rzyszenia, podejmowanych na rzecz dzie-
ci i młodzieży. Podziękowali również 
wszystkim członkom stowarzyszenia za 
ich ciężką pracę, a także tym, którzy bez-
interesownie pomagają w realizacji dzia-
łań inicjowanych przez stowarzyszenie. 
Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej 
atmosferze, podczas którego uczestnicy 
mogli powspominać i podzielić się reflek-
sjami z ich ciekawych doświadczeń za-
wodowych. Na zakończenie Marlena Że-
laskowska dyrektor PSP Żuków w imie-
niu wszystkich obecnych podziękowała 
Wójtowi za zorganizowanie spotkania.  

J.S-B.  
POMYSŁ NA JESIENNE 

POPOŁUDNIA 
 
W Laskowie w ramach usług Cen-
trum Kształcenia na Odległość moż-
na korzystać z bezpłatnego dostępu 
do usług teleinformatycznych. Odby-
wają się tu również zajęcia świetlico-
we, sportowe, plastyczne i rekreacyj-
ne.  Ostatnio na takich zajęciach,  
w których udział brały dzieci w róż-
nym wieku, wykonywano prace pla-
styczne z masy solnej. Robiono 
gniotki, gąsienice, jeże i inne cudeń-
ka. Dzieci bardzo chętnie uczestni-
czyły w tego typu zajęciach i nadal 
chcą uczestniczyć. 

J.M. 

23 września 2011 roku Jan Babiuch, 
mieszkaniec Zaborska, skończył 100 lat. 
Z tej okazji jubilata odwiedziła Wójt 
Gminy Warnice Anna Hackiewicz-
Gębska, kierownik USC Irena Michno 
oraz kierownik OPS Marianna Margiel-

Mikołajczak. Złożyli jubilatowi życzenia 
200 lat oraz wręczyli bukiety kwiatów, 
upominek urodzinowy oraz ukrywaną do 
ostatniej chwili niespodziankę. Jan Ba-
biuch urodził się 23 września 1911 roku; 
od 64 lat mieszka w Zaborsku. Doczekał 

się 56 potomków z 5 żyjących obecnie 
pokoleń – 8 dzieci, 19 wnuków,  
19 prawnuków i 10 praprawnuków! 
Liczna rodzina pana Jana oczywiście 
uczestniczyła w uroczystości. Obecnie 
jest najstarszym mieszkańcem Gminy 
Warnice, a także najstarszym mężczy-
zną na obszarze działania placówki 
KRUS Szczecin. W związku z tym 
przedstawiciele KRUS osobiście od-
wiedzili pana Jana wręczając mu decy-
zję o podwyższeniu świadczeń. 

NIEDZIELNE KONCERTY 

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

200 LAT 
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 W dniu 8 października, po uroczystym 
otwarciu przez Burmistrza Lipian 
Krzysztofa Boguszewskiego, w Hali 
Sportowo-Rekreacyjnej rozpoczął się 
turniej tenisa stołowego „O mistrzostwo 
Lipian”. Uczestnicy podzieleni zostali 
umownie na dwie kategorie wiekowe. 
Pierwszą z nich reprezentowała 
„młodzież” w przedziale wiekowym od 

13-20 lat. Kolejną  tworzyły osoby  
w wieku powyżej 20 lat. Po emocjonu-
jących pojedynkach o wyjście z grupy, 
rozpoczęły się zmagania o zajęcie 
miejsc w pierwszej trójce. I tak w kate-
gorii młodzieży I miejsce zajął Oskar 
Czyż przed Marcinem Gałkowskim  
i Tomaszem Morozem. W kategoria 
dorosłych I miejsce zajął Leszek Gał-

kowski przed Piotrem Czyżem i Grze-
gorzem Stryjewskim. Turniej zorgani-
zowany przez Burmistrza  Lipian i  pra-
cowników Hali Sportowo- Rekreacyj-
nej  przebiegł w bardzo milej atmosfe-
rze. 

UMiG Lipiany 

Już po raz czwarty doskonałe tereny 
do biegania nad jeziorem Wądół  
w Lipianach były areną finału powia-
towego Sztafetowych Biegów Przeła-
jowych szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych.  
30 września 2011 roku biegało tu po-
nad 330 uczniów ze wszystkich  
6 gmin powiatu pyrzyckiego. Ta im-
preza co roku gromadzi rekordową 
ilość adeptów biegu na przełaj. Go-
ściem honorowym zawodów był Sta-
rosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, który 
dokonał ceremonii oficjalnego otwarcia 
mistrzostw oraz pełnił funkcję startera 
w kilku biegach. Ciepłe słowa do biega-
czy skierowała również dyrektor Zespo-
łu Szkół w Lipianach Dorota Chrobrow-
ska. Jako pierwsze na trasę wybiegły  
10-osobowe reprezentacje dziewcząt ze 
szkół podstawowych. Od startu do mety 
prowadziły dziewczęta z SP 2 w Pyrzy-
cach (opiekun Eryka Kędziora). Słowa 
uznania za sportową walkę i hart  ducha 
należą się uczennicy SP w Mielęcinie 
Sarze Pawickiej. Cały dystans 800 me-
trów przebiegła w jednym bucie, gdyż 

przy przekazywaniu pałeczki jej kole-
żanka nieopatrznie nadepnęła na jej 
stopę zdejmując buta. Dyrektor PMOS 
zdeklarował się, że ufunduje medal tej 
dzielnej dziewczynie. Swoją dramatur-
gię miał bieg 10 x 800 m chłopców ze 
szkół podstawowych. Jakież było zdzi-
wienie, gdy faworyt – ZS w Kozielicach 
– na pierwszej zmianie zajmował ostat-
nią pozycję. Okazało się, że zawodnik  
z Kozielic miał problemy żołądkowe, 
ale ukończył swój bieg. Jego koledzy 
systematycznie odrabiali straty i zdobyli 
tytuł mistrza powiatu pyrzyckiego. Tym 
większa była ich radość i opiekuna 

Wojciecha Antczaka. Wśród dziew-
cząt ze szkół gimnazjalnych walkę  
o zwycięstwo toczyły reprezentantki 
PG Pyrzyce i ZS Kozielice. Do piątej 
zmiany prowadziły Kozielice, później 
podopieczne Danuty Kuźnickiej wy-
szły na prowadzenie i nie oddały go 
już do końca. Natomiast przełajowcy  
z kozielickiego gimnazjum od począt-
ku do końca prowadzili, nie dając 
szans pozostałym sztafetom. Ucznio-
wie ZS Nr 1 w Pyrzycach ustrzelili 

dublet. Zarówno dziewczęta jak i chłop-
cy okazali się niepokonani w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych. Po zawo-
dach organizatorzy zadbali o to aby  
z Lipian nikt nie wyjechał głodny. Każ-
dy mógł skosztować pysznej grochówki 
(niektórzy kilka razy podchodzili po 
dokładkę). Słowa podziękowania za 
przygotowanie tras biegowych i wspo-
mnianego posiłku należą się nauczycie-
lom w-f ZS w Lipianach: Rajmundowi 
Sulżycowi i Krzysztofowi Trojanow-
skiemu.   

P.O. 

Stadion Ośrodka Sportu i Rekre-
acji im. Leszka Słoninki 21 wrze-

śnia br. gościł gimnazjalistów po-
wiatu pyrzyckiego, którzy interesują się 
lekkoatletyką. W tym dniu Powiatowy 
Mi ędzyszkolny Ośrodek Sportowy  
w Pyrzycach zorganizował powiatowy 
finał Szkolnej Ligii L.A. Frekwencja nie 
zachwyciła, ponieważ na 7 szkół gimna-
zjalnych do Pyrzyc przyjechały 3 repre-
zentacje dziewcząt i 4 reprezentacje 

chłopców. Poziom sportowy też nie był 
porywający, a najlepsze wyniki padały 
w konkursie pchnięcia kulą. Oktawia 
Kaźmierczak – świeżo upieczona mi-
strzyni makroregionu w tej konkurencji 
– pchając o 1 metr bliżej niż w Szczeci-
nie i tak wygrała w cuglach konkurs. 
Wynik 10,30 metrów dał jej najlepszy 
wynik punktowy 143 pkt. Pod niespo-
dziewaną nieobecność uczniów ZS  
w Kozielicach dublet ustrzeliło PG  

w Pyrzycach. Dziewczęta tej szkoły 
uzbierały 1067 pkt, a chłopcy 1004 pkt. 
Początek roku szkolnego 2011/2012 był 
udany dla ZS w Lipianach, którzy  
w kategorii chłopców odebrali puchar 
za 2 miejsce. To dobra informacja dla 
ludzi sportu tej gminy i zachęta do ko-
lejnych prób przebicia się do powiato-
wej czołówki.  

P.O. 

W poniedziałek 26 września 2011 r. na 
dwóch boiskach stadionu Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Pyrzycach Powiatowy 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zor-
ganizował I rundę Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w piłce nożnej chłopców. Na 
zawody przyjechało 10 reprezentacji 
szkół podstawowych powiatu pyrzyc-
kiego (zabrakło przedstawicieli gminy 
Kozielice). Rozstawiono 2 najlepsze 
zespoły z ubiegłego roku – Żabów  
i Kłodzino, a pozostałe dolosowano. 

Utworzono więc 2 grupy po 5 ekip  
i grano w nich systemem „każdy z każ-
dym”. Razem odbyło się 20 meczów. 
Poziom sportowy niektórych spotkań 
był naprawdę imponujący, a jego wzrost 
to efekt powstawania Orlików. Właśnie 
na boiskach ze sztuczną trawą młodzi 
adepci piłki nożnej mogą zagłębiać jej 
tajniki. Takim namacalnym przykładem 
są reprezentanci Szkoły Podstawowej  
w Żukowie, którzy w przeszłości nie 
odgrywali znaczącej roli w tej dyscypli-

nie sportu. W tym roku sprawili sporo 
kłopotu swoim grupowym rywalom,  
a wygrana z jednym z nich 9:1 mówi 
sama za siebie. Zatem Orlik w Żukowie 
jest jak najbardziej trafioną inwestycją 
sportową  w powiecie pyrzyckim. Przed 
piłkarzami runda wiosenna. Rozgrywa-
na będzie 26 kwietnia 2012 r. również 
na stadionie pyrzyckiego OSiR-u. Zaś 
po rundzie jesiennej w grupie A prowa-
dzi Żabów, a w grupie B Bielice.  

P.O. 

JESIENNA RUNDA TURNIEJU PIŁKI NO ŻNEJ 

PRZEŁAJE NAD JEZIOREM W ĄDÓŁ 

SPORTOWY ROK ROZPOCZĘTY 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O MISTRZOSTWO LIPIAN 
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Policjanci kryminalni z Pyrzyc zatrzy-
mali 25 letniego mężczyznę, który po-
siadał przy sobie narkotyki. Policjanci 
od dłuższego czasu podejrzewali 25 
letniego mieszkańca Pyrzyc o kontakty 
ze „światem narkobiznesu”. Przypusz-
czali że może on rozprowadzać narkoty-
ki. Podjęte przez policjantów czynności 
pozwoliły im w znacznym stopniu 
uprawdopodobnić ich przypuszczenia. 
Mężczyzna został zatrzymany na terenie 

Pyrzyc. W trakcie zatrzymania posiadał 
przy sobie kilka porcji marihuany, ec-
stasy i amfetaminy przygotowanych do 
sprzedaży. W toku dalszych czynności 
w mieszkaniu zatrzymanego policjanci 
ujawnili ponad 100 gramów środków 
odurzających oraz wagę i woreczki stru-
nowe do ich porcjowania. Oprócz tego 
policjanci odzyskali też młot udarowy 

utracony w wyniku kradzieży w 2006 
roku na terenie kraju. 25 latek usłyszał 
zarzuty posiadania i udzielania narkoty-
ków, za co grozi mu nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. Sąd na wniosek 
Policji i Prokuratora zastosował wobec 
podejrzanego środek zapobiegawczy  
w postaci tymczasowego aresztowania 
na okres dwóch miesięcy.  

D.S 

W ostatnim czasie, szczególnie w dni 
wolne od pracy z zatrważającą systema-
tycznością policjanci KPP w Pyrzycach 
otrzymują zgłoszenia o wypadkach dro-
gowych niosących za sobą ofiary śmier-
telne. Nie inaczej było w sobotę 7 paź-
dziernika. Krótko po godzinie 19 dyżur-
ny pyrzyckiej jednostki Policji otrzymał 
informację, że na drodze pomiędzy Lu-
biatowem a Mechowem, na wysokości 
skrzyżowania z drogą prowadzącą do 
Brzeska, doszło do wypadku drogowe- go. Kierujący Oplem Astrą 25 letni 

mężczyzna podróżujący z pasażerem,  
z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn 
uderzył w jadący z przeciwka zestaw 
rolniczy, a konkretnie w maszynę cią-
gniętą przez ciągnik rolniczy. W wyni-
ku zdarzenia młody kierowca Astry 
zginął na miejscu. Pasażerka Opla nie 
odniosła żadnych obrażeń ciała. Obec-
nie wyjaśniane są przyczyny z których 
doszło do wypadku. 

D.S. 

W niedzielę 25 września na drodze po-
między Żabowem a Pyrzycami doszło 
do tragicznego w skutkach wypadku.  
W grupę jadących w kierunku Pyrzyc 
amatorskich kolarzy wjechał osobowy 
VW Golf. Dwie osoby nie żyją, kolejne 
dwie walczą o życie w szczecińskich 
szpitalach. Do wypadku doszło niemal 
w samo południe. Kilkunastu rowerzy-
stów zrzeszonych w Stargardzkim To-
warzystwie Cyklistów zbliżało się do 
Pyrzyc. Za nimi, w tym samym kierun-
ku jechał VW Golf. Kierowca samocho-
du z niewyjaśnionych do tej pory przy-
czyn zamiast wyprzedzić kolumnę kola-
rzy, z impetem w nią wjechał. W wyni-
ku zdarzenia na miejscu śmierć poniósł 
53 letni mężczyzna a trzy osoby z po-
ważnymi obrażeniami przewiezione 
zostały do szczecińskich szpitali. Nie-
stety kilka godzin po wypadku jeden  
z rannych, 39 letni mieszkaniec Stargar-
du na skutek odniesionych obrażeń 
zmarł w szpitalu. Kierowca Golfa nie 
zatrzymując się odjechał z miejsca zda-
rzenia nie udzielając pomocy poszkodo-
wanym. Jedyne, co zapamiętali rowe-
rzyści, to fakt, że wypadek spowodował 

kierujący ciemnym VW Golfem. Poli-
cjanci niezwłocznie podjęli intensywne 
poszukiwania samochodu i sprawcy 
wypadku. Na podstawie zapisu miej-
skiego monitoringu odtworzyli trasę 
przejazdu Golfa przez Pyrzyce. Kilka 
godzin później policjanci odnaleźli po-
rzucony przez sprawcę pojazd w jednej 
z pod pyrzyckich miejscowości oddalo-
nej ok. 4 kilometry od Pyrzyc i ustalili 
prawdopodobnego właściciela pojazdu. 
Okazał się nim 56 letni mieszkaniec 
gminy Lipiany. Policjanci zatrzymali 
mężczyznę zabezpieczając kluczyki  
i dokumenty VW Golfa, które posiadał 
przy sobie. W toku dalszych czynności 
zatrzymano również dwóch innych 
mężczyzn, których po przesłuchaniu  

w charakterze świadków zwolniono. Od 
56 latka pobrano krew celem zbadania 
zawartości alkoholu w organizmie  
i określenia jej zawartości w chwili za-
istnienia zdarzenia. Intensywne czynno-ści pyrzyckich policjantów pozwoliły na 
zebranie materiału dowodowego, który 
pozwolił potwierdzić, że to właśnie za-
trzymany 56 letni mężczyzna kierował 
samochodem w chwili zdarzenia.  
W dniu dzisiejszym Prokurator Prokura-
tury Rejonowej w Pyrzycach przedsta-
wił Adamowi O. zarzut spowodowania 
katastrofy w ruchu lądowym i ucieczki 
z miejsca wypadku, za co grozi mu do 
15 lat więzienia. Z policyjnych danych 
wynika, że mężczyzna kilkanaście lat 
temu był skazany przez Sąd za spowo-
dowanie wypadku drogowego, w któ-
rym również zginęły dwie osoby. Wie-
lokrotnie był też karany za jazdę po 
pijanemu i naruszanie sądowego zakazu 
prowadzenia pojazdów. Sąd po zapo-
znaniu się z materiałami postępowania, 
przychylił się do wniosku Prokuratury  
i aresztował podejrzanego na okres 
trzech miesięcy. 

D.S 

Ostatnie zawody lekkoatletyczne rangi 
powiatowej, przed zimową przerwą, ro-
zegrano 12 października 2011 r. na sta-
dionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Py-
rzycach. Szkolna Liga Lekkoatletyczna 
w ramach Licealiady rozgrywana jest 
przez uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych w 6 konkurencjach: 100 metrów, 
400 m, 800 m (dziewczęta), 1500 m 
(chłopcy), pchniecie kulą, skok w dal, 
sztafeta 4 x 100 metrów. Każda szkoła 

może wystawić 2 dziewczynki  
i 2 chłopców w tych konkuren-
cjach oraz 1 sztafetę. Wyniki prze-
liczane są na punkty wielobojowe,  
a suma wszystkich rezultatów stanowi 
o kolejności szkolnych reprezentacji. 
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Pyrzycach składa serdeczne 
podziękowania Ośrodkowi Sportu i Re-
kreacji  za przygotowanie obiektu.  

P.O.  

ARESZT ZA NARKOTYKI  

WYPADEK POD BRZESKIEM  

SPRAWCA WYPADKU ARESZTOWANY  

SZKOLNA LIGA L.A. 
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 Rolnicy mają obowiązek zgła-
szania powiatowemu lekarzowi 

weterynarii informacje o uboju 
zwierząt gospodarskich na użytek 
własny. Ubój zwierząt gospodarskich 
na użytek własny może mieć miejsce 
na terenie gospodarstwa, w którym 
zwierzęta były utrzymywane lub  
w gospodarstwie innym niż gospo-
darstwo, w którym zwierzęta były 
utrzymywane i dotyczy zwierząt  
z gatunków: bydło (cielęta w wieku do 
szóstego miesiąca życia), owce, kozy  
i świnie. Ubój zwierząt gospodarskich 
na użytek własny charakteryzuje się 
tym, że mięso pozyskane od zwierząt  
w wyniku takiego uboju, może być 
wykorzystane wyłącznie na użytek wła-
sny, tj. nie może podlegać sprzedaży. 
Zgodnie z krajowymi przepisami, co 
najmniej na 24 godziny przed doko-
naniem uboju zwierząt w gospodar-
stwie, posiadacz zwierzęcia (gdy ubój 
jest prowadzony w gospodarstwie,  
w którym zwierzę jest utrzymywa-
ne) lub prowadzący gospodarstwo 
(gdy ubój jest prowadzony w innym 
gospodarstwie niż gospodarstwo,  
w którym zwierzę jest utrzymywane) 
obowiązany jest poinformować powia-

towego lekarza weterynarii właściwego 
ze względu na miejsce planowanego 
uboju o zamiarze przeprowadzenia ubo-
ju. Ponadto, posiadacz zwierzęcia ma 
obowiązek złożenia, w biurze powiato-
wym Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa na właściwym 
formularzu lub za pośrednictwem 
sieci Internet, zgłoszenia uboju zwie-
rzęcia w gospodarstwie. Zgłoszenia 
należy dokonać w terminie 30 dni  
w przypadku świń oraz w terminie  
7 dni w przypadku bydła, owiec  
i kóz, od dnia, w którym ubój miał 
miejsce. W przypadku zgłoszeń ubo-
jów dotyczących bydła do zgłoszenia 
należy dołączyć paszporty bydła. Doko-
nując zgłoszenia posiadacz potwierdza 
zgodność danych zamieszczonych na 
zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Pra-
widłowe oraz terminowe dokonywanie 
zgłoszeń umożliwia ustalenie skąd po-
chodzi zwierzę i gdzie było przemiesz-
czane. W przypadku, gdy ubój na uży-
tek własny ma miejsce w innym gospo-
darstwie niż gospodarstwo, w którym 
zwierzę jest utrzymywane, przemiesz-
czenie zwierzęcia do miejsca uboju 
powinno być odnotowane w Central-
nej Bazie Danych Sytemu Identyfika-

cji i Rejestracji Zwierząt oraz w paszpor-
cie zwierzęcia. Informacja ta stanowi 
ważny element unijnego systemu gwa-
rantującego skuteczne zwalczanie cho-
rób zakaźnych zwierząt oraz żywność 
bezpieczną dla zdrowia konsumentów. 
Umożliwia swobodny dostęp zwierząt  
i produktów pochodzenia zwierzęcego 
na rynki państw członkowskich Unii 
Europejskiej, jak też krajów trzecich. 
Produkcja mięsa przeznaczonego na 
użytek własny, tj. pozyskiwanie mięsa  
z utrzymywanych w gospodarstwie 
zwierząt, wiąże się z dodatkowymi 
czynnościami weterynaryjnymi, m.in. 
koniecznością przeprowadzenia ba-
dania w kierunku włośnicy, w przy-
padku świń oraz zagospodarowania 
materiału szczególnego ryzyka, w przy-
padku cieląt (do szóstego miesiąca ży-
cia), owiec i kóz. 

Dane teleadresowe:  
Inspekcja Weterynaryjna  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Pyrzycach  

ul. Młodych Techników 5a 
74-200 Pyrzyce  

pyrzyce.piw.@wetgiw.gov.pl 
tel./fax 91 5704 424  

Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe 
Informuje o zapisach na kursy i szko-
lenia dla młodzieży i dorosłych. Pro-
wadzimy zapisy do grup językowych i 
przedmiotowych kursów przedmatu-
ralnych: 

• język angielski (grupy dla: gimna-
zjalistów, maturzystów, zaawansowa-
nych i początkująch oraz dla wyjeż-
dżających za granicę) 
• język niemiecki (grupy dla: gim-
nazjalistów, maturzystów, zaawanso-
wanych i początkująch oraz dla wyjeż-
dżających za granicę) 
• matematyka 

• język polski 

• fizyka 

• chemia 

• geografia 

• biologia 

• WOS 
historia 
Kursy przedmaturalne i przedgimna-
zjalne planujemy 2 godz. tygodniowo, 
czyli 60 godz. (do ustalenia termin 
zajęć, możliwość ustalenia spotkań 

2 razy w miesiącu po 4 godz. w sobo-
ty) od października 2011 r. do kwiet-
nia 2012 r. Tworzymy grupy od 6 do 
10 osób. Zapewniamy niezbędne ma-
teriały do zajęć w cenie kursu 

O terminie pierwszych zajęć powiado-
mimy telefonicznie, pocztą elektro-
niczną lub na naszej stronie. 

Ustalenie planu zajęć dla poszczegól-
nych grup od 10 października 2011 r.  

Zapraszamy do   skorzystania z naszej 
oferty edukacyjnej oraz współpracy w 
realizacji zadań statutowych PSO. 
Prosimy o własne propozycje kursów i 
szkoleń.   

 Kontakt: 

Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe 

ul. Lipiańska 2, 74-200 Pyrzyce 

zapisy: gabinet nr 16 (parter), telefo-
nicznie tel. 91 307 09 46  

lub e-mail: psowpyrzycach@interia.pl 
Adres poczty elektronicznej jest chro-
niony przed robotami spamującymi. 
W przeglądarce musi być włączona 

obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
konto bankowe nr:  16 2030 0045 
1110 0000 0201 5380 w BGŻ S.A. 

Oddział w Pyrzycach 

 

POLICJA APELUJE  
O ROZSĄDEK  

W związku z tym, że w ostatnim czasie na 
drogach powiatu pyrzyckiego bardzo czę-
sto dochodzi do wypadków drogowych 
pociągających za sobą ofiary śmiertelne, 
Komendant Powiatowy w Pyrzycach ape-
luje do mieszkańców powiatu o rozwagę i 
rozsądek w trakcie poruszania się po dro-
gach. Do tego, aby uniknąć wypadku i idą-
cych w ślad za nim skutków naprawdę nie 
trzeba wiele. Wystarczy, że będąc uczest-
nikiem ruchu drogowego każdy wykaże się 
rozsądkiem i odpowiedzialnością za życie i 
zdrowie nie tylko swoje, ale i innych. Nie 
jest ważne czy występujemy w roli kierują-
cego, rowerzysty czy pieszego. Na każdym 
z nas ciąży taka sama odpowiedzialność. Z 
dnia na dzień rośnie liczba pojazdów 
uczestniczących w ruchu drogowym, i z 
dnia na dzień nasze uczestnictwo w ruchu 
drogowym będzie od nas wymagało coraz 
większego skupienia i opanowania. Nie 
wsiadajmy za kierownicę po wypiciu alko-
holu, nie przeceniajmy swoich umiejętno-
ści w prowadzeniu pojazdu, a przede 
wszystkim przestrzegajmy przepisów ru-
chu drogowego a na naszych drogach bę-
dzie bezpiecznie.  

D.S 

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII INFORMUJE 

KURSY I SZKOLENIA DLA MŁODZIE ŻY I DOROSŁYCH 


