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11 listopada 1918 roku zapisał 
się na kartach historii, jako 

przełomowy moment w dziejach 
naszego państwa. Po 123 latach wal-
ki, prowadzonej na wielu płaszczy-
znach: wojskowej, dyplomatycznej, 
duchowej, nasza Ojczyzna odzyskała 
niepodległość. 
W dniach 10-11 listopada odbyły się 
Powiatowe Obchody z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. 
Uroczystości zostały zainaugurowa-
ne w dniu 10 listopada Uroczystą Sesją 
Rady Powiatu Pyrzyckiego w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach 
z okazji 91 rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę, uroczystości po-
święconej ojczyźnie i wolności. Sesję 
otworzył Przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Marek Olech. „Niech ten dzień 
p r z yp o m i n a  n a m  ws z ys t k i m 
o  n a r o d o w e j  w s p ó l n o c i e , 
o powinnościach wobec niej każdego 
Polaka. Zróbmy wszystko, aby dzień  
11 listopada był dniem radosnym 
i wyjątkowym dla każdego Polaka. Nie 
wstydźmy się naszych uczuć do Polski. 
Uczmy nasze dzieci miłości do Oj-
czyzny. Wierze, że dzięki temu bę-
dziemy państwem silnym – takim, 
które będą szanować inne narody” – 
to końcowy fragment wystąpienia 
wygłoszonego podczas sesji Starosty 
Pyrzyckiego Wiktora Tołoczko. 
Podczas sesji zostały wręczone statu-
etki NIKE – Ludzie Ziemi Pyrzyc-
kiej 2009. Statuetka jest symbolem 
zaangażowania w różnych dziedzi-
nach życia społecznego, przyczynia-

jąc się tym samym do promocji Ziemi 
Pyrzyckiej w województwie i w kraju. 
Z okazji Święta Niepodległości statuet-
kami przyznanymi przez Kapitułę Lu-
dzie Ziemi Pyrzyckiej zostali wyróżnie-
ni: 
Anna Klapenda, Maria Małgorzata Ziar-
kowska, Zdzisław Lech Twardowski, 
Piotr Klapenda, Mariusz Szpakowski, 
Bronisław Lawrentif, Tomasz Jerzy 
Szutkowski, Grzegorz Rogalewicz oraz 
Łukasz Kowalski. W kolejnej części 
uroczystości zostały wręczone Honoro-
we Odznaki Gryfa Zachodniopomor-
skiego, które są najwyższym odznacze-

niem Województwa Zachodniopo-
morskiego. Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego w drodze 
uchwały, podjętej na wniosek Komi-
sji Odznaki wyróżnił: Złotą Honoro-
wą Odznaką Gryfa Zachodniopomor-
skiego: Witolda Żabskiego oraz Igna-
cego Maćkowiaka. Srebrne Honoro-
we Odznaki Gryfa Zachodniopomor-
skiego otrzymali: Anna Gliszczyń-
ska, Tomasz Jerzy Szutkowski, Miro-
sław Rabiega oraz Marek Lenkie-

wicz. Uroczystej dekoracji wyróżnio-
nych osób dokonał członek Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego 
Wojciech Drożdż. 
Zaproszeni na Powiatowe Obchody 
goście mieli możliwość wysłuchania 
montażu słowno-muzycznego przygoto-
wanego przez uczniów z ZS Nr 2  
RCKU w Pyrzycach pod kierunkiem 
Joanny Rojek oraz Joanny Pniewskiej. 
Zwieńczeniem Powiatowych Obchodów 
z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości był udział przedstawicieli władz 
samorządowych, jednostek i innych 
instytucji w Mszy Św. Patriotycznej 

w intencji Ojczyzny w Kościele  
pw. WNMP w Pyrzycach. Po uroczy-
stej Mszy Św. delegacje poszczegól-
nych instytucji oraz organizacji zło-
żyły wiązanki kwiatów pod Pomni-
kiem Katyńskim, oddając hołd pole-
głym za wolność Ojczyzny. 

W.B.D. 

POWIATOWE OBCHODY Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁO ŚCI  

22 października w Domu Strażaka  
w Warnicach odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Seniora. Na 
zaproszenie gospodarzy uroczysto-
ści przybył Wójt Gminy i Przewod-
nicząca Rady Gminy, dyrektor  SP  
i Gimnazjum w Warnicach oraz 
zarząd pyrzyckiego oddziału Pol-
skiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów. Przewodnicząca 
Koła PZERI w Warnicach Antoni-
na Drabczyk-Palusińska przywitała 
przybyłych na uroczystość gości, 
składając wszystkim najlepsze ży-
czenia. Następnie głos zabrał Wójt 
Gminy Warnice Ireneusz Szymań-
ski, który również złożył członkom koła PZERI w Warnicach życzenia zdrowia, 

radości i pogody ducha. Wójt podzięko-
wał za szczególne zaangażowanie  
i przygotowanie uroczystości Antoni-
nie Drabczyk-Palusińskiej, wręczając 
symboliczny bukiet kwiatów. Do życzeń dla seniorów przyłączyły się 
również Zdzisława Dzioba – prze-
wodnicząca pyrzyckiego oddziału 
PZERI. Po przemówieniach wszyscy 
wznieśli toast za „wcześniej urodzo-
nych” symboliczną lampką szampa-
na. Po części oficjalnej seniorzy dłu-
go bawili się w miłej atmosferze przy 
muzyce zespołu RELAX. 

UG Warnice 

DZIEŃ SENIORA 
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11 Listopada to szczególny dzień dla 
Polski, najważniejsze narodowe 
święto Polaków. To święto patriotyzmu 
i pamięci wszystkich poległych w walce 
za wolną i niepodległą Ojczyznę. Przed 
91 laty, 11 listopada 1918 roku Rada 
Regencyjna, będąca namiastką najwyż-
szej władzy państwowej wydała dekret 
do Narodu Polskiego o przekazaniu 
władzy wojskowej Józefowi Piłsudskie-
mu. W tym właśnie dniu po ponad stu-
dwudziestoletniej nieobecności Polski 
na mapie Europy zaczęły się kształto-
wać pierwsze struktury wolnego pań-
stwa polskiego.  
W dniu 10 listopada 2009 r. w Zespole 
Szkół Publicznych im. Jana Pawła II  

w Bielicach zorganizowano Wieczorni-
cę z okazji 91 rocznicy odzyskania nie-
podległości. Przy dźwiękach werbli, 
marszów legionowych, roty, a zwłasz-

cza hymnu polskiego, w świe-
tle zniczy, w szeleście opadają-

cych liści, uczniowie oddali cześć 
naszym ojcom i dziadkom, którzy  
o wolność i niepodległość Polski wal-
czyli. Uczniowie ZSP Bielice przedsta-
wili montaż słowno-muzyczny przypo-
minający tęsknotę Polaków za niepodle-
głą Polską, zmagania żołnierzy na wo-
jennych frontach i radość z odzyskanej 
niepodległości. Hymny powstańcze, 
pieśni legionowe, scenografia wypełnio-
na naszymi symbolami narodowymi, 
piękno polskiej poezji patriotycznej  
w wykonaniu młodzieży wzruszyły 
wszystkich obecnych na wieczornicy.  

UG Bielice 

11 listopada, po 123 latach niewoli Pol-
ska odzyskała niepodległość. Z tej oka-
zji w Szkole Podstawowej w Starym 
Przylepie odbyła się uroczysta akade-
mia poświęcona historii Polski. 
Uczniowie klas III, V i VI pod opieką 
Jadwigi Wolińskiej, Elżbiety Skrzyp-
czyńskiej-Somyk oraz Doroty Gorącej 
przygotowali poruszające przedstawie-
nie. Uczestniczył w nim także Wójt 
Gminy Warnice Ireneusz Szymański.  
Z prawdziwym wzruszeniem publicz-
ność obejrzała retrospekcję wydarzeń  
z historii rozbiorów Polski, a także  
I wojny światowej. Przetykana pieśnia-

mi patriotycznymi, powstańczymi i woj-
skowymi inscenizacja pokazała m.in. 
rozdzieranie Polski przez trzech zabor-

ców (lata 1772, 1793 i 1795), tłumienie 
powstań – kościuszkowskiego w 1794 
roku, listopadowego w 1830 roku oraz 
styczniowego w 1863 roku. Uczniowie 
składali kwiaty i znicze na symbolicznej 
mogile wszystkich ofiar, które zginęły 
za wolną Polskę. Dyrektor Danuta  
Antoszewska podziękowała uczniom  
i wyraziła dumę ze swych podopiecz-
nych. Była to piękna lekcja patriotyzmu 
dla wszystkich obecnych. 

UG Warnice 

11 listopada br.  w Lipianach odbyły się 
uroczyste obchody odzy-
skania przez Polskę Nie-
podległości. W Kościele 
p.w. WNMP w Lipianach 
odprawiono Mszę Dzięk-
czynną w intencji wdów 
po Kombatantach i za  
18-tu żyjących Komba-
tantów z Gminy Lipiany. 
Uczestniczyli  w niej 
przedstawiciele miejsco-
wych władz, poczty 
sztandarowe organizacji 
kombatanckich, przedsta-
wiciele Klubu Seniora, 
Ochotniczej Straży Po-żarnej, młodzieży szkol-
nej, przedstawiciele partii 
PSL oraz licznie przybyli do świątyni 
mieszkańcy miasta.  
Po Mszy delegacje władz samorządo-
wych, organizacji pozarządowych, za-
kładów pracy i ugrupowań politycznych 
udały się na Cmentarz Komunalny  
w Lipianach, oddały cześć poległym  
i złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą 
pamiątkową. 

Następnie w Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lipianach obyła się 
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Li-
pianach, na której Przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Mariusz Przybylski wraz  
z Burmistrzem Lipian Krzysztofem Bo-
guszewskim  wyróżnili listami gratula-
cyjnymi członków Zarządu Związku 
Kombatantów R.P. i Byłych  Więźniów 
Politycznych oraz Związku Sybiraków 

Koła Terenowego  w Lipianach w oso-
bach: Pani Kazimiera  
Herezo, Pani Wanda  
Sołtysiak, Pani Aniela 
Bogdanowska, Pan Euge-
nia Czekaj, Pan Adam  
Górewicz, Pan Michał 
Kryśków, Pan Eugeniusz 
Mazur, Pan Zygmunt  
Najmrodzki, Pan Alfred 
Sawa, Pan Piotr Stankie-
wicz, Pan Michał Żurkie-
w i c z ,  P a n  A d a m 
Hippmann, Pan Tadeusz 
Szabatowski. W trakcie 
sesji wystąpiła laureatka 
Festiwalu  Pieśni Harcer-
skiej i Patriotycznej –  
Katarzyna Grabowska,  

w dalszej części  pod kierownictwem 
Pani Anety Binkowskiej maturzystki 
odczytały przygotowany referat histo-
ryczny, zaś uczniowie i harcerze z Ze-
społu Szkół w Lipianach  przedstawili 
montaż słowno – muzyczny  z okazji 
Święta Niepodległości.  

UMiG Lipiany 

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA 

DZIEŃ NIEPODLEGŁO ŚCI W STARYM PRZYLEPIE 

NIEPODLEGŁA POLSKA 
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W Ośrodku Zdrowia w Warnicach 
zakupiono nowy aparat do wyko-
nywania badań EKG. Jest to 
ASPEL model Mr Silver 2 – zde-
cydowanie nowszy i nowocze-śniejszy od poprzedniego, który 
już się psuł. Jak poinformował 
personel SG ZOZ w Warnicach, 
podczas badania pacjenta do urzą-
dzenia wprowadza się jego imię, 
nazwisko, wiek, wagę oraz ciśnie-
nie krwi. Urządzenie podczas ba-
dania wykonuje analizę stanu 
zdrowia pacjenta, a wydruk z peł-
nymi danymi pozwala lekarzowi 
na wnikliwą diagnozę. Podczas 
posiedzenia Rady Społecznej Sa-
modzielnego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej, które odbyło 
się 22 października w Urzędzie 
Gminy Warnice, kierownik An-
drzej Matysik oznajmił, że na ba-
dania diagnostyczne w tym roku 
wydano już 41 000 zł, a w przy-
szłym roku pula kosztów na ten 
cel wzrośnie o kolejne 2 000 zł. 
Zakład z własnych środków wyko-
nuje pacjentom EKG i badanie 
poziomu cukru we krwi – nie jest 
to refundowane z NFZ. Nowy 
aparat działa już w ośrodku zdro-
wia i spełnia swoje zadanie na 6! 

UG Warnice 

DZIEŃ BIAŁEJ LASKI 
 
Z okazji Dnia Białej Laski do osób niewidomych  
i słabowidzących z terenu gminy Przelewice z naj-
serdeczniejszymi życzeniami wybrał się Wójt 
Gminy Przelewice Marek Kibała. W trakcie od-
wiedzin była okazja do rozmów i bliższego pozna-
nia się oraz możliwość poznania, z jakimi trudno-
ściami na co dzień borykają się ludzie dotknięci 
problemem dysfunkcji wzrokowej. Miłym akcen-
tem odwiedzin było wręczenie przez Wójta oko-
licznościowych upominków wraz ze złożeniem 
życzeń wszelkiej pomyślności i wytrwałości  
w realizacji najważniejszych  marzeń oraz długie-
go życia w dobrym zdrowiu. Jednocześnie Wójt 
zapewnił o wsparciu ze swej strony i pomocy  
w razie potrzeby. 

A.G. 
 

29 października br. na Stadionie Miej-
skim przy ulicy Lipowej w Lipianach  
o godzinie 1200 odbyło się uroczyste 
otwarcie kompleksu boisk ogólnodo-
stępnych „Moje boisko Orlik 2012”. Na 
tę uroczystość przybyło wielu zaproszo-
nych gości m.in.: Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko, Burmistrz Pyrzyc 
Kazimierz Lipiński, Wójtowie gmin  
w naszym powiecie, przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Dra-
czyński, radni Rady Miejskiej w Lipia-
nach wraz z Przewodniczącym Mariu-
szem Markiem Przybylskim, dyrekcja 
Zespołu Szkół w Lipianach, a także inni 
zaproszeni goście. Otwarcie to rozpo-
częło się od wejścia uczennic w strojach 
greckich kapłanek trzymając w dłoniach 
koła olimpijskie, przed którymi szli 
chłopcy z zapalonymi pochodniami, 
podczas rozbrzmiewającej muzyki Van-
gelisa z filmu „Rydwany ognia”.  
W rytm muzyki dziewczyny ułożyły  
z kół symbol olimpijski. Gdy tylko uci-
chła muzyka przed publicznością poja-
wiła się uczennica gimnazjum Patrycja 
Kościelna, która recytowała wiersz Ko-
stisa Palamasa „Hymn Olimpijski”. Po 
zakończeniu recytacji wiersza chłopcy  
z pochodniami odpalili znicz olimpijski. 

Zawieszony był również trans-
parent z mottem MKOL-u:  
„W życiu ważny jest nie triumf, 
lecz walka; rzeczą istotną jest 
nie zwyciężać, lecz umieć to-
czyć zwycięski bój”. Po zapre-
zentowanym wejściu przez 
uczniów prowadząca uroczy-
stość nauczycielka Zespołu 
Szkół w Lipianach Renata Za-
wadzka wraz z uczennicą tutej-
szego gimnazjum Karoliną 
Kruk przywitały zaproszonych 

gości. Następnie głos zabrał Burmistrz 
Lipian Krzysztof Boguszewski. Na 
wstępie swojego przemówienia powitał 
wszystkich bardzo serdecznie i podzię-
kował za pomoc w zrealizowaniu budo-
wy tego obiektu. Po przemówieniu Bur-
mistrza głos zabierali zaproszeni goście. 
Jednym z takich wystąpień było wystą-
pienie Ryszarda Janika, który w swoim 
przemówieniu nawiązał do czasów swo-
jej młodości. Jego przemówienie miało 
bardzo miły akcent - podziękowania dla 
Jana Roli – wieloletniego trenera i dzia-
łacza sportowego, z okazji 60-lecia ko-
szykówki na Pomorzu Zachodnim. Po 
wystąpieniach byliśmy świadkami uro-
czystego przecięcia wstęgi, którego 
dokonali: Burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Marek Przybylski, Sta-
rosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko, przedstawiciel Urzędu Mar-
szałkowskiego Dariusz Dra-
czyński, Wiceprzewodniczący 
Rady Głównej Zrzeszenia Lu-
dowych Zespołów Sportowych, 
a jednocześnie Prezes Zachod-
niopomorskiej Rady Olimpij-
skiej Stanisław Kopeć, Prze-

wodniczący Stowarzyszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych Ziemi Pyrzyckiej 
Jerzy Goclik, długoletni działacz sporto-
wy i zasłużony trener Jan Rola, były 
piłkarz MKS Stal Lipiany i MKS Pogoń 
Szczecin Andrzej Miązek, a także 
przedstawiciel wykonawcy Spółki Me-
dia Stadion Mateusz Rychlicki. Po prze-
cięciu wstęgi Proboszcz Parafii Lipiany 
Jan Szczepańczyk poświęcił nowo po-
wstałą arenę zmagań sportowych. Po 
poświęceniu odbyło się uroczyste odda-
nie rzutów do kosza przez wymienio-
nych wyżej zaproszonych gości. Na-
stępną częścią był pokaz artystyczny  
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół  
w Lipianach, którzy zostali przygotowa-
ni przez swoich opiekunów (Beatę Ka-
niewską, Annę Przybylską, Martę Szpa-
kowską, Renatę Zawadzką, Tomasza 
Jurkiewicza, Elwirę Kotwicę oraz Prze-
mysława Mierzwę). Najpierw swoje 
umiejętności wokalne zaprezentowała 
Marta Zielińska, następnie był występ 
taneczny, a na końcu pokaz sportowy 
oraz mecz w wykonaniu chłopców  
z Zespołu Szkół w Lipianach. 

UMiG Lipiany 

„MOJE BOISKO ORLIK 2012” W LIPIANACH 

NOWY APARAT EKG W O ŚRODKU ZDROWIA 
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Stare Chrapowo, jako jedyne sołec-
two z gminy Bielice wykazało się 
inicjatywą i dobrymi chęciami  
w dziedzinie selektywnej zbiórki 
odpadów. Wzięło, bowiem udział  
w projekcie „Mamy rady na odpa-
dy”, realizowanym przez Fundację 
Kultury i Sportu „Prawobrzeże” ze 
Szczecina. O możliwości uczestnic-
twa w projekcie mieszkańcy Stare-
go Chrapowa dowiedzieli się  
w trakcie zebrania wiejskiego. In-
formacje na temat ww. programu 
przekazał sołtys wsi Ignacy Maćko-
wiak. Inicjatorami, a jednocześnie 
uczestnikami programu byli Eugeniusz 
Kuli ś, Czesław Sudoł i Grzegorz 
Szczepkowski. To oni stali się liderami 
wiejskimi i brali udział w szkoleniach 
dotyczących kampanii edukacyjno-
informacyjnej na temat zasad segregacji 
odpadów. W ramach projektu odwiedzi-
li również Zakład Gospodarki Odpada-
mi w Leśnie Górnym w Gminie Police 
oraz regionalny zakład przetwórstwa 
odpadów w Schwedt (Niemcy). Miesz-
kańcy sołectwa Stare Chrapowo wzięli 
udział w badaniach zebranych w raport 
- „Selektywna zbiórka odpadów na tere-
nach wiejskich województwa zachod-
niopomorskiego”. Projekt rozpoczął się 

1 października 2008 roku, a zakończył 
w dniu 27 października 2009 r. konfe-
rencją podsumowującą, na którą licznie 
przybyli sołtysi, członkowie rad sołec-
kich, przedstawiciele Stowarzyszenia 
Sołtysów. Wszyscy liderzy wiejscy oraz 
sołectwa, z których pochodzili otrzyma-
li certyfikaty uczestnictwa w projekcie. 
Celem projektu było podniesienie po-
ziomu wiedzy, aktywności, umiejętno-
ści oraz rozbudzanie, wzrost świadomo-
ści i odpowiedzialności ekologicznej 
mieszkańców wsi województwa za-
chodniopomorskiego w zakresie zobo-
wiązań wynikających z Traktatu Akce-
syjnego w obszarze ochrony środowi-

ska. W wyniku realizacji projektu 
zostało przeszkolonych 144 lide-
rów wiejskich – członków Rad 
Sołeckich oraz 24 uczniów wiej-
skich szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Około 660 osób – 
uczestników konkursu plastyczne-
go i ich opiekunów zapoznało się  
z tematyką segregacji odpadów. 
Osiem szkół wiejskich biorących 
udział w projekcie pozyskało po-
jemniki ze zgniatarkami do zbiórki 
puszek aluminiowych. Około 5 000 
osób – mieszkańców 48 wsi woje-
wództwa zachodniopomorskiego 

poprzez udział w kampanii edukacyjno-
informacyjnej zdobyło wiedzę na temat 
zasad segregacji odpadów. Projekt zo-
stał dofinansowany przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. Patronat honoro-
wy objął nad nim Jan Krawczuk Wice-
marszałek Województwa Zachodniopo-
morskiego natomiast patronat medialny 
Polskie Radio Szczecin. Gratulujemy! 

UG Bielice 

Ukończono już budowę „ciągu piesze-
go” przy drodze wojewódzkiej na od-
cinku Warnice–Barnim. Kontrowersje 
budzi dość głęboki rów wzdłuż jezdni – 
nie służy on do odwadniania pól, lecz 
stanowi pewnego rodzaju „bufor bez-
pieczeństwa” dla pieszych właśnie.  
W przypadku nagłego wjazdu auta na 
chodnik, zatrzyma się ono w rowie  
i dzięki temu nie uderzy w pieszych. To 
z pewnością lepsze rozwiązanie, 
zwłaszcza, że samochody na tym odcin-
ku trasy jeżdżą bardzo szybko. W dal-
szej części wsi Barnim kładziona jest 

kostka polbrukowa, wiodąca aż do Wój-
cina. Gotowa jest już zatoczka autobu-
sowa dla wysiadających w tej części 
Barnima. Jak zaznaczył Wójt Gminy 
Warnice Ireneusz Szymański, odwie-
dzając place budowy – prace idą spraw-
nie i zgodnie z planami. W Wójcinie 
robotnicy układają kostkę na odcinkach 
wyjazdowych z posesji oraz kładą 
obrzeża i krawężniki wzdłuż jezdni. 
Wykonawcą prac w naszej gminie jest 
firma DROGBUD z Piły, a wartość 
inwestycji to blisko półtora miliona 
złotych. 

Zakończył się remont dachu budynku nr 
31 w Warnicach. Całkowita wymiana 
pokrycia dachowego oraz orynnowania 
ukończona została 3 listopada. Została 
położona blacha profilowaną, imitująca 
dachówki. Nowy dach jest o 3 i pół tony 
lżejszy od poprzedniego. Zostały otyn-
kowane i pomalowane 4 kominy. Re-
mont prowadzony był z funduszy Gmi-
ny na remont lokali komunalnych, 
zgodnie z Wieloletnim Gminnym Pla-
nem Inwestycyjnym na lata 2009-2013. 

UG Warnice  

STARE CHRAPOWO MA RAD Ę NA ODPADY 

INWESTYCJE W GMINIE WARNICE 
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Dobiega końca realizacja projektu 
„Nasze Małe Przedszkole” w gminie 
Warnice. Jedną z ostatnich uroczy-
stości zaplanowanych w projekcie 
było pasowanie na przedszkolaka. 
Uroczystość z udziałem rodziców, 
uczniów klasy zerowej oraz zapro-
szonych gości odbyła się w dniu  
29 października. Po powitaniu zgro-
madzonych gości maluchy przedsta-
wiły ciekawy program artystyczny, 
udowadniając, że zasługują na mia-
no przedszkolaka. Przed przystąpie-
niem do pasowania każde dziecko 
musiało wypić sok z cytryny po 
czym szeroko się uśmiechnąć. Wszyst-
kie dzieci zdały test bardzo dobrze. Na-
stępnie koordynator projektu  Danuta 
Antoszewska pasowała każde dziecko 

na przedszkolaka, a wójt Ireneusz Szy-
mański wręczył wszystkim maluchom 
pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. 
Dodatkowo dzieci otrzymały upominki 

od starszych kolegów z klasy zero-
wej. Po uroczystości wszyscy zo-
stali zaproszeni na słodki poczę-
stunek przygotowany przez mamy 
przedszkolaków. Podczas dzie-
więtnastu miesięcy realizacji pro-
jektu ze wsparcia w postaci 
uczestnictwa w zajęciach, dowozu 
na zajęcia, całodziennego wyży-
wienia oraz dodatkowych zajęć 
skorzystało łącznie 42 dzieci  
z gminy Warnice. Z powodu duże-
go zainteresowania rodziców kon-
tynuacją zajęć od stycznia Punkt 
Przedszkolny „Nasze Małe Przed-

szkole” zostanie przekształcony w pla-
cówkę częściowo odpłatną.  

UG Warnice 

Urząd Gminy w Warnicach informuje 
o rozpoczęciu realizacji projektu 

„AKADEMIA   PRZEDSZKOLAKA”  
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 
W projekcie będą uczestniczyły dzieci, 
które mieszkają na terenie Gminy War-
nice, mają ukończone w 2009 roku  
3, 4 lub 5 lat, a ich rodzice lub prawni 
opiekunowie pragną podjąć działania 
mające na celu znalezienie pacy i złożą 
kartę zgłoszenia dziecka do końca listo-
pada.  
W ramach projektu przedszkole za-
pewnia:  

• ciekawe zajęcia dydaktyczne, 

• całodzienne wyżywienie, 
• zajęcia rytmiczne, 
• opiekę logopedy, 
przywozy i odwozy. 
Rezultatem projektu będzie: wczesna, 
wszechstronna edukacja dzieci w wieku 
od 3 do 5 lat z terenu Gminy Warnice, 
skierowanie matek, które nie mogły 
podjąć zatrudnienia z powodu wycho-
wywania dzieci do doradców zawodo-
wych z PUP w Pyrzycach, utworzenie 
nowych stanowisk pracy: 
•  nauczyciel wychowania przedszkol-
nego w wymiarze 4/5 etatu od stycznia 
2010 r., 
•  nauczyciel wychowania przedszkol-

nego w wymiarze 4/5 etatu od lutego 
2010 r., 
•  kucharz w wymiarze 3/4 etatu od 
lutego 2010 r., 
•  pomoc nauczyciela wychowania 
przedszkolnego w wymiarze 1/1etatu od 
lutego 2010 r., 
•  pomoc nauczyciela wychowania 
przedszkolnego w wymiarze 1/2etatu, 
•  nauczyciel logopeda, nauczyciel ryt-
miki od marca 2010 r. - umowa zlece-
nie. 
Kontakt:  Szkoła Podstawowa  
w Warnicach, tel. 91 561 28 60. 
 

UG Warnice 
 

Dnia 9 października 2009 r. w miejsco-
wości Mironów (sołectwo Dębiec) 
odbyło się uroczyste otwarcie Mini 
Świetlicy Wiejskiej, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele Gminy 
Lipiany: Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski, Sekretarz Gminy Hali-
na Korzeniewicz, Skarbnik Gminy 
Krzysztof Walerowski, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Mariusz Marek 
Przybylski, a także radni. Na potrze-
by świetlicy sołtys Bogdan Sawa za-
adaptował stare pomieszczenia, które 
zostały wyremontowane przez miesz-
kańców. W zakupie niezbędnych ma-

teriałów do remontu i wyposażenia 
świetlicy pomogła Gmina Lipiany, 
Dom Kultury, Zespół Szkół, Lipiański 
Klub Motorowy „Partyzanci”, radni  
i Burmistrz Lipian oraz Dom Dziecka 
w Czernicach i Starosta Pyrzycki. 
Świetlica jest wyposażona w kilka 
komputerów, zabawki, a także prasę. 
Od tej chwili mieszkańcy, a zwłaszcza 
młodzież będzie miała gdzie spędzać 
wolny czas. 

UMiG Lipiany 

MINI ŚWIETLICA WIEJSKA 

NASZE MAŁE PRZEDSZKOLE 

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl            7         naszpowiat@pyrzyce.pl 

21 października w Domu Strażaka  
w Warnicach odbyło się szkolenie dla 
sołtysów z Gminy Warnice. Na spotka-
nie, o godzinie 17.00 przybyli sołtysi  
z Kłębów, Wierzbna, Warnic, Obryty, 
Zaborska i Nowego Przylepu oraz Wójt 
Ireneusz Szymański i Przewodnicząca 
Rady Gminy Maria Rzadkowska. Szko-
lenie poprowadziła Agnieszka Oda-
chowska z biura Lokalnej Grupy Dzia-
łania. Dotyczyło ono pozyskiwania fun-
duszy z Unii Europejskiej dla sołectw. 
Agnieszka Odachowska przybliżyła 
zebranym dostępne fundusze i projekty, 
zaproponowała także, aby każdy sołtys 
po konsultacjach z mieszkańcami wio-
ski przedstawił propozycje zadań, na 
które chcą pozyskać pieniądze z UE. 
Może to być plac zabaw dla dzieci, ław-
ki czy tablice informacyjne. Fundusz 
Sołecki pokrywa takie właśnie drobne, 
ale realne, łatwe i szybkie do wykonania 

przedsięwzięcia. Spotkanie miało na 
celu przybliżyć i objaśnić zawiłe for-
malności związane z dofinansowaniem 
inwestycji ze środków unijnych. Zakoń-

czyło się entuzjastycznym przyjęciem  
i mnóstwem pomysłów. Już wkrótce 
poznamy decyzje poszczególnych so-
łectw, co do planowanych inwestycji. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia  ZIEMIA PYRZYCKA jest organi-
zacją pozarządową, która łączy podmio-
ty gospodarcze, instytucje, samorządy  
i inne organizacje we wspólnym działa-
niu na rzecz rozwoju trzech gmin: Doli-
ce, Pyrzyce i Warnice. Misją Stowarzy-
szenia jest wspieranie mieszkańców  
w kreowan iu zrówn oważonego  
i wszechstronnego rozwoju obszaru 
Ziemi Pyrzyckiej ze szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa kulturo-
wego i walorów przyrodniczych. 

UG Warnice 

22 paździer-
n i k a  
w Szkole Podstawowej w Starym Przy-
lepie odbyło się pasowanie na uczniów 
klasy pierwszej. W uroczystości uczest-
niczyli sekretarz Alina Werstak, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Starym Przy-
lepie Danuta Antoszewska, uczniowie 
„zerówki”, klasy drugiej i trzeciej, na-
uczyciele oraz oczywiście rodzice 
pierwszoklasistów. Podczas uroczystego 
apelu pierwszoklasiści przedstawili bo-
gaty program artystyczny, odpowiedzie-

li na wiele 
trudnych py-

tań zadanych przez uczniów starszych 
klas szkoły podstawowej. Po części ar-
tystycznej odbyło się uroczyste ślubo-
wanie, a następnie każdy uczeń klasy 
pierwszej został pasowany przez dyrek-
tor Danutę Antoszewską, a Alina  
W e r s t a k  w rę c z y ł a  d y p l o m y 
„pierwszaka” wszystkim pasowanym 
uczniom. 

UG Warnice 

14 listopada w Zaborsku odbyło się 
uroczyste pasowanie na świetlika.  
O g. 13.00 w świetlicy środowisko-
wej, zajmowanej przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich zgromadziły się dzie-
ci, rodzice i dziadkowie maluchów, 
przedstawiciele KGW w Zaborsku 
oraz Wójt Gminy Warnice Ireneusz 
Szymański i Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Starym Przylepie Pani  Da-
nuta Antoszewska. 
Trzydzieścioro dzieci po zaliczeniu 
licznych egzaminów (próba smaku, 
próba dotyku, próba humoru) zostało 
przyjętych do grona użytkowników 
świetlicy środowiskowej w Zaborsku. 
Zajęcia zainicjowała Pani Anna Błasz-
czyk z KGW. Świetlica ruszyła miesiąc 
temu, a finansowana jest z Gminnego 
Programu Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Dzieci bawiły się świetnie, ale żeby 
otrzymać dyplom świetlika musiały 
przejść liczne próby – posegregować 
śmieci, jakie pojawiły się w lesie, 
przejść próbę smaku (kanapki – no,  
z czym? z musztardą, rybą, masłem 

czekoladowym...), próbę dotyku, śmie-
chu i sprytu, a na koniec – przebiec po 
ścieżce wysypanej kasztanami. I już!  
Na świetlików pasowała Pani Dyrektor 
Antoszewska, a dyplomy wręczał dzie-
ciom Wójt Gminy I. Szymański. 
Wszystkie dzieci otrzymały upominki 
od organizatorów a od przybyłych gości 
– słodycze na następne zajęcia i spotka-
nia w koleżeńskim gronie. 
Szczególne podziękowania od Pani 
Anny Błaszczyk: 
-dla Pani A.Jakubiak, B. Kuźmińskiej, 
B. Kubator, M. Kujawskiej za upiecze-

nie ciast i słodki poczęstunek,  
-dla Pana S. Pieńkowskiego – za 
użyczenie sprzętu audio wraz z podłą-
czeniem,  
-dla P. Agnieszki Rzeźnikowskiej za 
stałą opiekę nad ciepłą atmosferą  
w pomieszczeniu, czyli dbanie o opał  
i palenie w piecu,  
-dla Pani M. Margiel-Mikołajczak  
i T. Mamos za wyposażenie świetlicy  
w gry i zabawy planszowe,  
-dla Pani Dyrektor D. Antoszewskiej za 
pomoc w doposażeniu świetlicy w pa-
pier oraz scenariusze gier i zabaw,  
-dla wszystkich rodziców – za pomoc  
i dostarczanie opału,  
-dla KGW z Zaborska – za użyczenie 
Sali na zajęcia dla dzieci, które odbywa-
ją się dwa razy w tygodniu po min.  
2 godziny. Chętnych nie brakuje, a my 
cieszymy się z kolejnej wspaniałej ini-
cjatywy w naszej gminie! 

UG Warnice 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

PASOWANIE NA PIERWSZAKA 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ZABORSKU — PASOWANIE NA ŚWIETLIKA 
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Jesień i zima to pory roku, 
gdzie widoczność na drodze 

jest bardzo zła. Szybko zapa-
dający zmrok, opady atmosfe-
ryczne, nieoświetlony jednoślad, 
ubiór w stonowanych kolorach to 
elementy, które mogą przyczynić 
się do tragedii na drodze. Do 
wielu zdarzeń na drodze nie do-
szłoby, gdyby piesi i rowerzyści 
byli po prostu widoczni. W cza-
sie złej widoczności kierowca 
widzi nas z dużym opóźnieniem. 
Jeżeli wyposażymy siebie i rower 
w elementy odblaskowe, kamizelki, zawieszki to kierowca 
pojazdu dostrzeże innego uczestnika ruchu już z odległości 

około 150 metrów. Zgodnie  
z przepisami ruchu drogowego 
– rower musi być wyposażony 
w białe światła z przodu oraz 
czerwone z tyłu. To znikomy 
koszt w porównaniu z bezcen-
nym życiem i zdrowiem. Ro-
werzysto! Zaopatrzony w ele-
menty odblaskowe, kamizelkę 
nie jesteś szarą plamą dla kie-
rowcy pojazdu! Bądź modny 
tej jesieni – noś kamizelkę 
odblaskową! 

M.K. 

W 1999 roku wprowadzono obowią-
zek przewożenia dzieci w fotelikach, 
do 12 roku życia, jeżeli mają poniżej 
150 cm wzrostu. Niestety, co 4 osobą 
poszkodowaną w zdarzeniach drogo-
wych jest dziecko. W dniu 4 listopa-
da 2009 r. od wczesnych godzin ran-
nych przebiegała na terenie powiatu 
pyrzyckiego akcja pod hasłem 
„Niechronieni”. Pyrzycka policja 
wspólnie ze strażą międzygminną 
przyłączyła się do ogólnopolskiej 
kampanii na rzecz bezpieczeństwa 
przewożonych dzieci. Policjanci i straż-
nicy patrolowali rejony przedszkoli, 
dokąd rodzice przywożą swoje skarby. 

Nie zawsze jednak odbywa się to zgod-
nie z przepisami ruchu drogowego. Ak-
cja miała na celu zwrócenie uwagi doro-

słych na bezpieczeństwo dzieci, 
uświadomienie skutków nie zapina-
nia ich w foteliki samochodowe. 
Wyniki akcji pokazały, że ustawowy 
obowiązek jest nadal lekceważony. 
W większości przypadków skończy-
ło się na pouczeniu kierujących. 
Dzieci mimo młodego wieku wyka-
zały się większą świadomością niż 
rodzice, gdyż sami opowiadali z roz-
brajającą szczerością, że rodzice nie 
zawsze zapinają je w foteliki. Rodzi-
ce czasami warto wysłuchać malu-

cha! 
M.K. 

Na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Py-
rzycach utworzone są rejony służbowe o charakterze miej-
skim – miasto Pyrzyce oraz tereny o charakterze pozamiej-
skim (gminy powiatu pyrzyckiego). Miasto Pyrzyce podzielo-
ne jest na trzy rejony służbowe.  
Rejon pierwszy obejmuje ulice: Szczecińska, Żwirki i Wigu-
ry, Równa, Magazynowa, Kościuszki, Rejtana, Poniatowskie-
go, Dworcowa, Zabytkowa (pomiędzy ulicą 1 Mają a ulicą 
Krótką), Szkolna, Księcia Barnima, Wały Chrobrego (od ulicy 
1 Maja do ulicy Lipiańskiej po zachodniej części Pyrzyc),  
2 Marca, Przyszłości, Rycerza Przybora, Podmiejska, Mickie-
wicza, Basenowa, Cmentarna. Na chwilę obecną rejon ten nie 
posiada dzielnicowego na stałe, wszelkie pilne czynności są 
realizowane na tym terenie przez dzielnicowych z innych re-
jonów.  
Rejon drugi obejmuje ulice: Bogusława, Pod Lipami, Plac 
Wolności, Narutowicza, Głowackiego, Stargardzka, Jana 
Pawła II, Wojska Polskiego, Niepodległości, Willowa, Róża-
na, Kwiatowa, Ogrodowa, Ciepłownicza, Poznańska, Obojno, 
Staromiejska, Słoneczna, Polna, Rolna. Za rejon nr 2 odpo-
wiedzialny jest dzielnicowy st. sierż. Adam Fedorowicz,  
z którym można się skontaktować pod bezpośrednim nume-
rem telefonu 577 95 22.  
Rejon trzeci obejmuje ulice: 1Maja, Kilińskiego, Bankowa, 
Dąbrowskiego, Młyńska, Owocowa, Górna, Podgrodzie, Si-
korskiego, Sienkiewicza, Warszawska, Lipiańska, Młodych 
Techników, Słowackiego, Sportowa, Lipowa. Służbę dzielni-
cowego w tym rejonie pełni st. sierż. Krzysztof Jarosz, do-
stępny pod numerem telefonu 577 95 09.  

Rejon nr 4 - wszystkie sołectwa należące do gminy Pyrzyce 
są objęte działaniem dzielnicowego mł. asp. Dariusza  
Trzuskowskiego, tel.  577 95 23. 
Rejon nr 5 obejmuje teren gminy Kozielice, gdzie dzielnico-
wym jest st. sierż. Artur Jaskulski, tel.  577 95 23.  
Rejon nr 6 obejmuje teren gminy Bielice, z dzielnicowym  
st. asp. Ryszardem Słomińskim, tel. 577 95 12. 
Rejon nr 7 obejmuje teren gminy Warnice, z dzielnicowym 
tego rejonu mł. asp. Andrzejem Piwowarczyk, tel. 577 95 12.  
Rejon nr 8 obejmuje ulice miasta Lipiany. Dzielnicowym 
tego rejonu jest mł. asp. Maciej Michalik, 091 577 95 72. 
Rejon nr 9 obejmuje sołectwa gminy Lipiany, dzielnicowym 
tego rejonu jest mł. asp. Stanisław Rozmarniewicz, dostępny 
pod numerem telefonu 577 95 75. 
Rejon nr 10 to rejon służbowy obejmujący sołectwa gminy 
Przelewice, w skład których wchodzą następujące miejscowo-
ści: Przelewice, Ślazowo, Myśliborki, Bylice, Kluki,  
Oćwieka, Lubiatowo, Żuków, Karsko, Ukiernica. Dzielnico-
wym tego rejonu jest mł. asp. Grzegorz Szymczak, tel. 577 95 
76. Pozostałe miejscowości: Jesionowo, Lucin, Rutnica, Re-
dlice, Kłodzino, Topolinek, Rosiny, Płońsko, Laskowo, Przy-
wodzie przydzielone są dzielnicowemu mł. asp. Walentemu 
Bil, tel.  577 95 20.  
Wszelkie sprawy pilne i niecierpiące zwłoki, które wymagają 
natychmiastowej interwencji Policji należy zgłaszać pod nu-
mery alarmowe 997, 112.  

M.K. 

DZIECKO PRZEDE WSZYSTKIM 

JAK ZNALE ŹĆ DZIELNICOWEGO? 

ROWERZYSTO, BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE! 
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W dniu 26 października br. w CKNONW w Przelewicach 
odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego uczestnicy mie-
li okazję zapoznać się z narzędziem do przygotowywania 
wniosków z funduszy unijnych (PO KL).  Mogli także prze-
konać się, że praca nad projektem - wnioskiem wymaga nie 
tylko wiedzy o problemach lokalnej społeczności, ale również 
wiedzy z  zakresu obsługi generatora wniosków. Spotkanie 

odbyło się w ramach zawartego w 2007 r. partnerstwa na 
rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i mło-
dzieży oraz ich rodzin i opiekunów z terenu Gminy Przelewi-
ce,  a prowadziła je Katarzyna Wróbel - Animator Regional-
nego Ośrodka EFS.  

A.G. 

Od września do listopada br. na terenie 
gminy Przelewice realizowany jest 
przez Przelewickie Stowarzyszenie 
Edukacyjne „Wyrównajmy szanse” 
projekt pn. „Rodzina nade wszyst-
ko”  w ramach Programu Integracji 
S p o ł e c z n e j  z e  ś r o d k ó w 
PPWOW.  Głównym celem Projek-
tu jest wspieranie działań opiekuń-
czych i wychowawczych rodziców 
ze szczególnym uwzględnie-
niem  pozycji rodziny i dziecka  
w środowisku lokalnym. W ramach 
Projektu organizowane są zajęcia 
warsztatowe dla rodzin i doradztwo 
pedagogiczne. Zajęcia prowadzone 
są  przez pedagogów szkolnych: 
Natalię Kibałę i Teresę Cepę. We wrześniu i październiku  
br. odbyły się w tym zakresie zajęcia warsztatowe w Publicz-
nym Gimnazjum w Przelewicach, w Szkole Podstawowej  
w Kłodzinie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Żuko-
wie  Filia w Przywodziu oraz w świetlicach środowiskowych 
w Płońsku i Topolinku. Tematyka zajęć  dotyczyła m.in. pro-

blemów komunikacji w rodzinie,  
w tym wpływu postaw rodziciel-
skich na osobowość dziecka. Zaję-
cia warsztatowe w Przywodziu 
uatrakcyjnił występ dzieci ze świe-
tlicy środowiskowej, przygotowa-
ny przez  Monikę Hinc, opiekunkę 
świetlicy. W trakcie spotkań dla 
wszystkich uczestników zorgani-
zowano  poczęstunek. Na zaję-
ciach panowała życzliwa i  przyja-
zna atmosfera, sprzyjająca otwartej 
komunikacji i współpracy. W trak-
cie spotkań rodzice chętnie rozma-
wiali o swoich rodzinnych proble-
mach i próbach wyjścia z trudnych 
sytuacji. Ich duża frekwencja  

i czynne uczestnictwo podczas warsztatów  świadczą o tym, 
że zajęcia spełniły swoją rolę. Pozwoliły także uporządkować 
i poszerzyć wiedzę na temat prawidłowych relacji pomiędzy 
rodzicami a dziećmi. 

N.K., T.C. 

W dniu 21 października br. w UG 
Przelewice odbyło się szkolenie nt. 
„Chrońmy wody przed zanieczyszcze-
niami pochodzenia rolniczego”, które-
go odbiorcami byli producenci rolni  
z terenu określonego, jako obszar 
szczególnie narażony na zanieczysz-
czenia pochodzenia rolniczego. Orga-
nizatorem był ZODR Barzkowice. 
Szkolenie zostało zrealizowane w ra-
mach POŚ Województwa Zachodnio-
pomorskiego na lata 2008-2011. Spo-
tkanie otworzył Wójt Gminy Przelewi-
ce Marek Kibała oraz Waldemar Mala-
nowski pracownik Terenowego Zespołu Doradców w Pyrzy-
cach ZODR Barzkowice. Na wstępie Agnieszka Bołtryk  
z ZODR w Barzkowicach przedstawiła problem „Ochrony 

wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego”. Na-
stępnie Andrzej Konik z Okręgo-
wej Stacji Chemiczno-Rolniczej ze 
Szczecina omówił „Zasadność wyko-
nywania badań gleby w gospodarstwie 
rolnym oraz wymagania dotyczące 
sporządzania planów nawozowych”. 
Na zakończenie szkolenia odbył się 
wykład Tadeusza Durkowskiego  
z Instytutu Melioracji i Użytków Zie-
lonych w Szczecinie, który przedstawił 
problemy związane z jakością wód 

powierzchniowych i gruntowych na obszarach wiejskich. 

E.K. 

Zakończyła się 
p r o w a d z o n a 
wśród przedszkolaków akcja na temat 
bezpiecznego przemieszczania się i ko-
rzyści płynących z bycia widocznym na 
drodze. Staż Międzygminna wspólnie  
z pyrzyckimi policjantami odwiedziła 
wszystkie przedszkola działające na 
terenie powiatu pyrzyckiego. W czasie 
pogadanek i krótkich inscenizacji  
z dziećmi w wieku 5-6 lat uczulono ich 
na temat bezpiecznego poruszania się na 
drodze, sygnalizacji świetlnej, przewo-

żenia ich w bez-
pieczny sposób, 

niebezpiecznych zabaw i sytuacji,  
z którymi mogą mieć do czynienia  
w swoim życiu. Maluchy bardzo entu-
zjastycznie przywitały prowadzących, 
nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć 
oraz podziękowań. Wszystkie dzieci 
otrzymały prezenty: kolorowanki na 
temat bezpieczeństwa, odblaski, broszu-
ry. Przedszkolaki pożegnały nas swoim 
tradycyjnym „Do miłego zobaczenia”.  

M.K. 

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW  

EDUKACJA PRZEDSZKOLAKA 

RODZINA NADE WSZYSTKO 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNIJNYCH 
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1 6  p aźd z i e r n i k a  
br. przybyło na zebranie 

w Chabowie  16 pań zainte-
resowanych założeniem Sto-
warzyszenia Koła Gospodyń 
Wiejskich. Obradowano we-
dług ustalonego porządku, dla 
osiągnięcia najważniejszych 
na tym etapie celów: wyboru 
przewodniczącego i protoko-
lanta zebrania założycielskie-
g o ,  z a p o z n a n i a  s ię 
z  projektem, przedyskutowa-
nia i uchwalenia statutu, pod-
jęcia uchwały o założeniu 
Stowarzyszenia i wyboru jego siedziby, 
uchwalenia Komitetu Założycielskiego  
i udzielenia mu pełnomocnictw do do-
konania wszelkich czynności związa-
nych z rejestracją Stowarzyszenia, wy-

boru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji 
Rewizyjnej. W jawnych głosowaniach 
dokonano wyboru osób na wszystkie 
funkcje, a w toku dyskusji nad statutem 
wprowadzono drobne poprawki i prze-

głosowano ich wprowadzenie. 
Zatem „słowo stało się ciałem”  
i Stowarzyszenie Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Chabowie już 
działa. Należy przyklasnąć po-
mysłowi, gdyż ostatnie lata nie 
sprzyjały kontynuowaniu wcze-
śniejszych, a przecież cennych 
tradycji  działalności tego ruchu 
wiejskiego, zawsze zdominowa-
nego przez ładniejszą część spo-
łeczności wsi. To gospodynie 
wiejskie pielęgnowały zwyczaje 
ludowe i organizowały zajęcia   
i uroczystości mające znaczenie 

dla ciągłości kulturowej. Miejmy na-
dzieję, że panie z Chabowa pójdą tą 
samą drogą. 

UG Bielice 
 

14 listopada na hali sporto-
wej w Warnicach odbył się 
Międzygminny Turniej Piłki 
Siatkowej Kobiet. Mimo zapro-
szeń i powiadomień na turniej 
zgłosiły się tylko dwie drużyny 
– z Kozielic oraz z Warnic. 
Punktualnie o 10.00 rozpoczął 
się pierwszy mecz, który wy-
grały siatkarki z Kozielic,  
z wynikiem 2:0. Z braku in-
nych rywali rozegrano rewanż, 
także ze zwycięstwem Gości. 
Na koniec w swobodnej atmos-
ferze drużyny się przemieszały, 
połączyły i rozegrały wspaniały 
towarzyski mecz, który wygra-
ły... Warnice i Kozielice  
ex aequo! Puchar za I miejsce z rąk Wójta Gminy Ireneusza 

Szymańskiego odebrała 
kapitan drużyny z Kozielic, 

zaś cała zwycięska drużyna – 
zamiast medali otrzymała 
drobne upominki: smycze  
z nadrukiem logo naszej gminy 
oraz adresem strony  
www Gminy Warnice, gdzie 
obejrzeć można relację z so-
botniego turnieju. Atmosfera 
rozgrywek była sympatyczna, 
swobodna i towarzyska, bez 
zaciętej rywalizacji i drapież-
nych zagrań. Niech żałują ci, 
którzy nie przyjechali – stracili 
mnóstwo pozytywnych wra-
żeń!  

UG Warnice 
 

23 października br. na stadionie 
Ośrodka Spot i Rekreacji w Py-
rzycach odbyła się powiatowa 
Licealiada Szkolnej Ligi L.A.   
W zawodach wzięły udział repre-
zentacje 3 szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu pyrzyckiego 
(zabrakło Lipian). Była to ostat-
nia impreza lekkoatletyczna tego 
sezonu organizowana przez Po-
wiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Pyrzycach. Dziew-
częta i chłopcy rywalizowali  
w 6 konkurencjach: 100 m, 400 m, 800 
m – dziewczęta, 1500 m – chłopcy, 
skok w dal, pchnięcie kulą oraz sztafeta 
4 x 100 m. Każda szkoła mogła wysta-
wić po 2 zawodników w każdej  
z ww. konkurencji oraz jedną sztafetę. 
Zawody przebiegały szybko i sprawnie. 
Z pomocą przyszli młodzieżowi sędzio-

wie l.a. z ZS nr 1 w Pyrzycach i ZS nr 2 
RCKU w Pyrzycach. Pogoda nie sprzy-
jała osiąganiu wartościowych wyników, 
to jednak kilka z nich zasługuje na uwa-
gę: Joanna Gontarz – pchnięcie kulą – 
8,69 m – 131 pkt, Mateusz Wojtyła – 
pchnięcie kulą – 11,50 m – 129 pkt, 
Krystian Lenarcik – pchnięcie kulą – 

11,08 m – 124 pkt, Julita Latusz – 
pchnięcie kulą – 7,70 m – 121 pkt, 
Maciej Kamiński – 100 m – 12,1 s – 
110 pkt, Krzysztof Burtny – skok  
w dal – 5,84 m – 109 pkt. Tak jak  
w ubiegłym roku szkolnym, tak  
i w tym zwyciężyły reprezentacje 
dziewcząt i chłopców z ZS nr 1 w Py-
rzycach. Końcowa kolejność zawo-
dów: 
Dziewczęta: 
1. ZS nr 1 Pyrzyce  1095 pkt 
2. ZS nr 2 RCKU Pyrzyce 781 pkt 

  3. SOSW Pyrzyce     598 pkt 
Chłopcy: 
1. ZS nr 1 Pyrzyce  1055 pkt 
2. ZS nr 2 RCKU Pyrzyce 884 pkt 
3. SOSW Pyrzyce  494 pkt 

P.O. 

SZKOLNA LIGA L.A. – LICEALIADA 

MI ĘDZYGMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ  

ZEBRANIE  ZAŁO ŻYCIELSKIE  STOWARZYSZENIA  KOŁA  GOSPODY Ń  WIEJSKICH  



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl            11         naszpowiat@pyrzyce.pl 

Trampkarze LKS „Wicher” w dniu  
25 października br. wzięli udział  
w „II Turnieju Piłki Nożnej Trampka-
rzy o Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego” w Krzę-
cinie. Po bardzo dobrej grze LKS 
„WICHER” Przelewice zdobył Puchar 
Marszałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego.  Puchar trafił w ręce 
kapitana Bartosza Pitury. Tytuł króla 

strzelców zdobył Patryk Jakubczyk,  
a najlepszym zawodnikiem Turnieju 
wybrany został Patryk Bil. To duże 
wyróżnienie dla drużyny i dla trenera 
Zbigniewa Gołaszewskiego.  

R.N. 

  

7 listopada br. w Kołobrzegu odbył się 
Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki 
Baltic Cup. W turnieju, w którym wzię-
ło udział aż 19 drużyn nie tylko z nasze-
go województwa, bardzo dobrze wypa-
dała ekipa „Żaka” Pyrzyce w kategorii 
„czwórek”. W rozgrywkach grupowych 
młodzi siatkarze „Żaka” trenowani 
przez Rafała Krzentowskiego wygrali 
wszystkie cztery pojedynki: 
• „Żak” Pyrzyce – OPP Kołobrzeg 15:2 
• „Żak” Pyrzyce – „Błyskawica” Szcze-
cin    15:9 
• „Żak” Pyrzyce – „Maraton” Świnouj-
ście    15:3 
• „Żak” Pyrzyce – „Olimpijczyk” II 
Drawsko Pom.  15:6 
W meczach finałowych podopieczni 
trenera Krzentowskiego również utrzy-
mywali równy, wysoki poziom. Nie 

sprostali tylko szóstej drużynie Mi-
s t r z o s t w  P o l s k i  z  Z a b r z a 
„Olimpijczykowi” I Drawsko Pom. Po-
zostałe cztery mecze zdecydowanie 
przechylili na swoją korzyść, pokonując 
kolejno: „Maraton” Świnoujście 15:6, 
„B ł ysk a wi ce”  Sz cz ec in  15 :7 ,  

OPP I Kołobrzeg 15:6, OPP II 
Kołobrzeg 15:6. Natomiast  
w ścisłym finale ulegli wcześniej 
wspomnianym siatkarzom z Drawska 
Pom. 5:15. 
W związku z tym, że trzy drużyny: 
Drawsko Pom, Szczecin i Pyrzyce mia-
ły po jednej porażce o miejscu na po-
dium decydowały tzw. „małe punkty”. 
Mimo, że „Żak” pokonał „Błyskawicę” 
Szczecin zakończył zawody na trzecim 
miejscu, co i tak jest wielkim sukcesem 
pyrzyckiej siatkówki. Skład drużyny 

„Żaka”: Przemysław Błaszkowiak, Pa-
tryk Kuźmiński, Karol Kosiński, Maciej 
Świętanowski. Każdy uczestnik otrzy-
mał z rąk organizatorów atrakcyjne na-
grody rzeczowe.  

P.O. 

W ostatnich dniach października -  
26 i 27, na stadionie Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Pyrzycach odbyły się 
finały powiatowej Gimnazjady  
i Licealiady w piłce nożnej chłop-
ców. Jako pierwsi na boisko wybie-
gli uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych. Do zawodów zgłosiły się  
3 reprezentacje szkół: ZS nr 1, ZS  
nr 2 RCKU oraz SOSW, wszystkie  
z Pyrzyc. Zabrakło – nie po raz 
pierwszy – licealistów z Lipian. Gra-
no systemem „każdy z każdym”. 
Wyniki meczów: 
• ZS nr 1 Pyrzyce – ZS nr 2 RCKU 
Pyrzyce  - 0:0 
• ZS nr 2 RCKU Pyrzyce – SOSW  
Pyrzyce  - 3:1 
• ZS nr 1 Pyrzyce – SOSW Pyrzy-
ce  - 9:0 
Była to runda jesienna, a o końco-
wej kolejności szkół zdecyduje 
wiosenne granie podczas II rundy. 
Gimnazjaliści zaś wyłonili mistrza 
powiatu już 27 października, gdyż 
regulamin przewidywał tylko jed-
ną rundę piłkarskich zmagań.  
W rozgrywkach wzięło udział  
6 drużyn podzielonych na dwie 
grupy, z których zwycięzcy wal-

czyli o 1 miejsce, a drugie zespoły  
z grupy stanęły do pojedynku o brązo-
wym medal. Oto wyniki meczów eli-

minacyjnych: 
Grupa A 
• G Warnice – PG Przelewice  - 3:1 
• PG Przelewice – ZS Bielice - 0:1 
• G Warnice – ZS Bielice  - 0:5 
Grupa B 
• PG Pyrzyce – OSW Pyrzyce - 0:5 
• OSW Pyrzyce – ZS Lipiany - 0:7 
• PG  Pyr z yce  –  ZS  L ip ian y 
     - 1:0 
• Mecz o 1 miejsce 
• PG Pyrzyce – ZS Bielice  5:1 
• Mecz o 3 miejsce 
• ZS Lipiany – G Warnice  - 3:0 
Końcowa kolejność: 
1. PG Pyrzyce opiekun Antoni 

Zienkiewicz 
2. ZS Bielice  opiekun Maciej 
Palczyński 
3. ZS Lipiany  opiekun Krzysz-
tof Trojanowski 
4. G Warnice  opiekun Bożena 
Hawryszków 
5. PG Przelewice opiekun Łukasz 
Mularczyk 
6. SOSW Pyrzyce  opiekun Jerzy 
Albrewczyński 

P.O. 

SUKCES „ŻAKA” W KOŁOBRZEGU 

JESIENNE KOPANIE 

PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
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W związku z nastaniem jesienno –  
zimowej aury pogorszyły się warunki 
drogowe. Opady deszczu, śniegu, goło-
ledź to czynniki, które znacznie pogar-
szają widoczność i bezpieczeństwo  
w komunikacji. Na czas uciążliwych 
warunków drogowych Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/
Szczecin wyszczególniła stanowiska 
Zimowego Utrzymania Dróg oraz tele-
fony kontaktowe. Nasz rejon – powiat 
pyrzycki, przez który przebiega droga 
krajowa Nr 3 posiada takie stanowisko 
w Rejonie Dróg Krajowych w Lipia-
nach tel. 091 564 14 89. Telefon ten 
czynny jest w zależności od warunków, 
jakie panują na drogach w godz. 8.00-
16.00, 14.00-22.00. Numer dodatkowy: 

091 564 15 09. Pod tymi numerami 
telefonów można i należy zgłaszać 
wszelkiego rodzaju zmiany warunków 
drogowych, mających wpływ na bez-
pieczne przemieszczanie się pojazdów 
po d rodze.  Ponad to GDDKiA  
O/Szczecin uruchomiła Punkt Informa-
cji Drogowej, tel. 091 432 53 14, 091 
432 53 00, gdzie można zgłaszać wszel-
kie uwagi dotyczące przejezdności dróg 
krajowych w województwie zachodnio-
pomorskim. Niezależnie od tego wszel-
kie utrudnienia na drogach powiatu 
pyrzyckiego, prosimy zgłaszać pod nu-
mery telefonów alarmowych 997, 112.  

GDDKiA 

ZAWIADOMIENIE  
O ZMIANIE ADRESU   

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach 
zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2009 r. 
została przeniesiona siedziba Inspekcji We-
terynaryjnej Powiatowego Inspektoratu We-
terynarii w Pyrzycach z  ul.  Warszawskiej 
13, na  ul.  Młodych  Techników  5 a. Nowa 
siedziba mieści się na terenie Zespołu Szkół 
Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Pyrzycach (były internat), do-
jazd z ul. Lipiańskiej, wjazd na teren szkoły 
ostatnią bramą za Stacją Kontroli Pojazdów. 
Od dnia 16 listopada 2009 r. prosimy dzwo-
nić pod nowy numer telefonu  
091 570 44 24. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  

Światowy Dzień Rzucania Pale-
nia przypada zawsze na trzeci 
czwartek listopada odbywa się od 

1991 roku. Akcja ma na celu zachę-
cenie jak największej liczby palaczy 

do rzucenia palenia, ograniczenia palenia 
w miejscach, w których przebywają lu-
dzie oraz uświadomienie opinii publicz-
nej i ustawodawcom konieczności ści-
słych regulacji prawnych dotyczących 
palenia oraz ich wdrażania. Dodatkowymi 
celami są: 
• tworzenie i rozpowszechnianie mody na 
niepalenie, 
• upowszechnianie idei miejsc publicz-
nych wolnych od dymu tytoniowego, 
• pomoc w rzuceniu nałogu, 
• popularyzacja konkursu „Rzuć palenie 
razem z nami”, 
• ochrona dzieci przed skutkami palenia 
tytoniu (także w okresie prenatalnym), 
• ochrona przed biernym paleniem. 
W Polsce ponad 70% palaczy deklaruje 
chęć zerwania z nałogiem, a kolejne 76% 
palaczy popiera ideę ograniczenia miejsc 
publicznych, w których można palić. Jed-
ną z najpopularniejszych w Polsce akcji 
promujących zdrowy, wolny od dymu 
tytoniowego styl życia jest akcja „Rzuć 
palenie razem z nami”, organizowana  
w maju i listopadzie każdego roku. Jej 
celem jest przekonanie osób palących 
tytoń, że zaprzestanie palenia jest możli-
we i motywowanie ich do podjęcia decy-
zji o porzuceniu nałogu. Na stronach 
w w w . k o d e k s w a l k i z r a k i e m . p l  
www.promocjazdrowia.pl znajdują się 
informacje o prowadzonych kampaniach 
zdrowotnych, konferencjach naukowych, 
wydawnictwach, a także materiały eduka-
cyjne i artykuły prasowe związane z pro-
blemem palenia tytoniu. Dla osób poszu-
kujących motywacji do rzucenia palenia 
tytoniu i wsparcia w okresie leczenia uza-
leżnienia od tytoniu uruchomiono Telefo-
niczną Poradnię Pomocy Palącym – 
0 801 108 108: Poradnia informuje rów-

nież o najbliższych miejscu zamieszkania 
poradniach, gabinetach i kursach odwy-
kowych w Polsce. To, że palenie szkodzi 
zdrowiu – o tym wie każdy. Nie wszyscy 
jednak zdają sobie sprawę, że bierne pale-
nie niesie za sobą takie sam skutki zdro-
wotne, co aktywne palenie papierosów. 
Palacze, który chcą żyć lepiej i dłużej, 
powinni rzucić palenie. Każdy z nich 
może to zrobić! Większość osób, które 
zerwały z nałogiem twierdzi, że aby prze-
stać palić, wystarczy tylko chcieć. Naj-
trudniej jest zacząć: zrozumieć, że palenie 
jest biologicznym nonsensem. Wygrywa 
każdy, kto rzuci palenie. Co się dzieje, 
gdy przestajesz palić?  
• W ciągu 20 minut Twoje ciśnienie tętni-
cze powraca do normy; czynność serca 
normalizuje się a temperatura ciała, rąk  
i stóp obniża się do wartości prawidło-
wych. 
• W ciągu 8 godzin poziom tlenku węgla 
we krwi zmniejsza się, a poziom tlenu 
podwyższa. 
• W ciągu 24 godzin zmniejsza się ryzy-
ko ostrego zawału mięśnia sercowego. 
• W ciągu 48 godzin rozpoczyna się rege-
neracja zakończeń nerwowych, powraca 
do normy zmysł smaku i zapachu. 
• Od 2 tygodni do 3 miesięcy stan układu 
krążenia ulega poprawie, zwiększa się 
wydolność fizyczna, czynność płuc po-
prawia się o 30 %. 
• Od 1 do 9 miesięcy zmniejsza się ka-
szel, uczucie niedrożności nosa, duszność 
i zmęczenie; rozpoczyna się regeneracja 
rzęsek, które pomagają oczyścić oskrzela 
i chronią przed infekcjami; wzrasta po-
ziom energii całego organizmu. 
• Po roku o połowę zmniejsza się ryzyko 
zachorowania na chorobę niedokrwienną 
serca. 
• Po 5 latach o połowę zmniejsza się ry-
zyko zachorowania na raka płuc, w du-
żym stopniu zmniejsza się ryzyko wystą-

pienia udaru mózgu; o połowę zmniej-
sza się ryzyko zachorowania na raka 

jamy ustnej, krtani i przełyku. 
• Po 10 latach ryzyko zachorowania na 
raka płuc jest podobne, jak u osoby nigdy 
niepalącej; komórki przednowotworowe, 
które powstały w wyniku palenia tytoniu, 
zostają zastąpione przez komórki o prawi-
dłowej budowie; ryzyko zachorowania na 
raka jamy ustnej, krtani, przełyku, pęche-
rza moczowego i nerek nadal się zmniej-
sza. 
• Po 15 latach ryzyko zachorowania na 
chorobę niedokrwienną serca jest podob-
ne jak u osoby nigdy niepalącej.  
• Jeśli rzucisz palenie w wieku 35 lat, 
możesz zyskać: prawie 7 lat życia, gdy 
jesteś mężczyzną, kobieta zyskuje 6 lat. 
Jeśli zrobisz to mając 45 lat, nadal zy-
skasz 5,6 roku. Rzucając palenie w wieku 
55 lat mężczyzna przedłuża swoje życie  
o prawie 3,5 roku, a kobieta o 4,2. Nawet 
jako 65-latek zyskujesz: jeśli jesteś męż-
czyzną - 1,4 roku, jeśli jesteś kobietą – 
2,7. 
• Po roku niepalenia możesz kupić dobrej 
klasy telewizor kolorowy, po 5 latach – 
wysokiej klasy komputer; po 10 latach 
nowy samochód, a po 40 kupić dziecku 
mieszkanie.  
Pierwsza zasada „Europejskiego Ko-
deksu Walki z Rakiem” brzmi: Nie pal. 
Palenie jest najważniejszą przyczyną 
przedwczesnych zgonów. Jeśli palisz, 
przestań. Zaprzestanie palenia, zanim się 
rozwinie nowotwór złośliwy lub inna 
poważna choroba, znacznie zmniejsza 
ryzyko zgonu z powodu palenia tytoniu, 
nawet jeśli palenie rzuci osoba w średnim 
wieku. Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Pyrzycach apeluje: 
Jeśli nie potrafisz przestać palić, nie pal 
przy niepalących. Skutki zdrowotne 
Twojego palenia mogą także ponosić 
osoby z Twojego otoczenia  
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