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„SZKOŁA DLA RODZICÓW  
I WYCHOWAWCÓW” 

 
Dnia 30 listopada br. w Starostwie Powiato-

wym w Pyrzycach odbyła się konferencja upo-
wszechniająca rezultaty projektu współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego pn. „Szkoła 
dla rodziców i wychowawców”. Projekt realizo-
wała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Pyrzycach od 1 listopada 2008 r. do 30 listopa-
da 2009 r. Warsztaty prowadzili pracownicy Po-
radni - wpisani na ogólnopolską listę realizatorów 
tego programu. Działaniami objęto pięć grup:  
w Kozielicach, Lipianach i trzy w Pyrzycach. Za-
równo w przeprowadzonych ankietach końco-
wych, jak i w otwartej dyskusji uczestnicy wysoko 
ocenili zajęcia. Podkreślali znaczenie nabytych  
w trakcie zajęć umiejętności i większość z nich 
oczekuje kontynuacji tego typu zajęć.  

PPP 

W dniu 4 grudnia br. w sali sportowej 
Publicznego Gimnazjum w Przelewi-
cach odbyła się impreza mikołajkowa 
dla 140 uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjum z terenu gminy Przelewice, 
zorganizowana przez Przelewickie Sto-
warzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy 
Szanse”. W imprezie udział wzięli rów-
nież rodzice uczniów. Sygnał do zaba-
wy dał zaproszony na imprezę Wójt 
Gminy Przelewice Marek Kibała wraz  
z Prezesem Stowarzyszenia Renatą Ko-
zicką. Podczas 3-godzinnej imprezy 
mikołajkowej wszyscy uczestnicy otrzy-
mali słodki poczęstunek, a na koniec 
każde dziecko obdarowane zostało 
paczką słodyczy przez zaproszonego 
specjalnie na tę okazję „Mikołaja”. Pod-
czas imprezy olbrzymie zainteresowanie 
wzbudziły występy cheerleaderek. Or-

ganizatorzy imprezy składają serdeczne 
podziękowania Wójtowi oraz przewoź-
nikom: panu Mularczykowi i Piotrow-
skiemu za pomoc w zorganizowaniu 
przywozu dzieci do Przelewic. Impreza 
mikołajkowa była działa-
niem realizowanym w 
ramach Programu Inte-
gracji Społecznej ze 
środków PPWOW i jed-
nocześnie zakończeniem 
projektu „Kopalnia ta-
lentów”. Projekt realizo-
wany był w okresie od 2 
listopada 2009 r. do 7 
grudnia br., a jego głów-
nym celem było zagospodarowanie cza-
su wolnego dzieci i młodzieży z terenu 
gminy oraz rozwijanie ich zaintereso-
wań artystycznych. W ramach projektu 

odbyły się zajęcia taneczne dla grupy 
cheerleaderek pod opieką wykwalifiko-
wanej instruktorki Karoliny Obłąk. 
Udało się również zakupić pompony  
i stroje, które szczególnie ucieszyły 

najmłodsze uczest-
niczki zajęć. Kolej-
nym działaniem pro-
jektu były warsztaty 
muzyczne dla powsta-
łego niedawno  
w Przelewicach ze-
społu rockowego, 
prowadzone przez 
Waldemara Klemen-
skiego. Młodzi muzy-

cy dodatkowo otrzymali w użytkowanie 
zakupioną ze środków projektowych 
perkusję.  

R.K 

WESOŁYCH ŚWIĄT 
 

Jest taki dzień. Dzień jedyny, szczególny, długo oczekiwany pachnący świerkiem, mieniący się blaskiem świec, 
 kojący i wzruszający dźwiękiem ,,Cichej Nocy”. 

Niech te radosne Święta Bożego Narodzenia, będą szczęśliwe dla każdego z Was.  
Przyniosą z sobą miłość, radość i nadzieję oraz dużo dobra, sukcesów i wszelkiej pomyślności. 

Pragniemy przekazać wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Bielice jak najcieplejsze słowa, życząc zdrowia, spokoju. 
Aby nadchodzący Nowy 2010 Rok był okresem pełnym nowych nadziei i wyzwań,  

których realizacja napełni nas wszystkich radością i satysfakcją. 
 

     Przewodniczący   Rady Gminy Bielice                                                                                     Wójt Gminy Bielice 
        Edward Mocarski         Zdzisław Lech Twardowski 

IMPREZA MIKOŁAJKOWA W PRZELEWICACH 
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EKOLOGICZNY 
SUKCES 

 
W dniu 4 grudnia br. ucznio-
wie Zespołu Szkół Nr 1 im. No-
blistów Polskich w Pyrzycach – 
Paulina Stodólska i Radosław 
Rudziński zdobyli wyróżnienie  
w etapie wojewódzkim VIII Edy-
cji Olimpiady Ekologicznej  
w Barzkowicach. Pierwszą część 
olimpiady przeprowadzono  
w formie pisemnej. Uczniowie  
z największą liczbą punktów  
w tym Paulina i Radosław zostali 
zakwalifikowanie do drugiego 
etapu, który przeprowadzany był 
w formie ustnej. Nauczycielem 
przygotowującym uczniów do 
olimpiady była Teresa Kaźmier-
czak. Serdecznie gratulujemy 
zdobytego wyróżnienia. 

W.K. 

 
  

SZANOWNI MIESZKA ŃCY! 
 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
 życzymy państwu, państwa rodzinom i gościom spokojnych, radosnych, rodzinnych, duchowych świąt,  

a wszystkim dzieciom – bogatego Mikołaja oraz dużo, dużo śniegu.  
Oby ten piękny czas spotkania przy wigilijnym stole był najpiękniejszym wspomnieniem mijającego roku.  

W nadchodzącym 2010 roku życzymy Państwu zdrowia, pomyślności oraz samych wyjątkowych dni. 
 

 
    Wójt Gminy Warnice                            Przewodnicząca Rady Gminy 
     Ireneusz Szymański                                          Maria Rzadkowska  
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Dnia 1 grudnia br. w Urzędzie 
Gminy w Przelewicach odbyło 

się spotkanie informacyjno-
konsultacyjne w związku z ogłosze-
niem otwartego konkursu na realiza-
cję zadań publicznych w 2010 roku.  
Po przywitaniu przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych, Marek Kibała 
Wójt Gminy Przelewice przedstawił 
zasady uczestnictwa organizacji poza-
rządowych w otwartym konkursie na 
realizację zadań publicznych w 2010 
r. W dalszej części spotkania Anna 
Garzyńska Pełnomocnik ds. organiza-
cji pozarządowych szczegółowo omó- wiła regulamin konkursu i zasady rozli-

czania zadań publicznych z budżetu 
Gminy. Uczestnicy spotkania mogli 
także uzyskać informacje o możliwo-
ściach pozyskiwania środków finan-
sowych ze źródeł zewnętrznych. 
Szczegółowe informacje o konkursie 
znajdują się na stronie internetowej 
www.bip.przelewice.pl i w Referacie 
Organizacyjno-Społecznym (pok.  
nr C4, tel. 91 391 38 32). Termin 
składania ofert upływa z dniem  
31 grudnia 2009 r. o godz. 15:00. 

A.G. 

Od marca do końca grudnia br. w Żu-
kowie ze środków PPWOW są realizo-
wane zajęcia świetlicowe dla dzieci  
i młodzieży. Uczestnicy zajęć mają 
m oż l i w o ś ć 
r o z w i j a n i a 
z d o l n oś c i  
i zaintereso-
wań oraz zdo-
bywania dodat-
kowej wiedzy 
w różnych 
d z i ed z in a ch 
np. artystycz-
nych, sporto-
wych i tury-
s t y c z n y c h ,  
a  t a kż e  
w atrakcyjny sposób spędzać czas wol-
ny. Organizatorem zajęć jest Stowarzy-
szenie "U Pana Boga za  Piecem",  
a opiekunem Teresa Kaczmarek. Dzieci 
i młodzież w ramach zajęć świetlico-
wych wykonują oryginalne i ciekawe 
prace plastyczne oraz wyroby ręko-
dzielnicze posługując się różnymi tech-
nikami. Mogą również brać udział  

w ciekawych konkursach oraz grach  
i zabawach integracyjnych, a także roz-
grywkach sportowych na boisku wielo-
funkcyjnym "ORLIK" w Żukowie.  

W ramach pro-
jektu mogą także 
aktywnie uczest-
niczyć w impre-
zach okoliczno-
ściowych, w tym 
również festy-
nach wiejskich 
np. poprzez pre-
zentację wła-
snych prac oraz 
występ arty-
styczny. Uczą 
się też zasad 

właściwej komunikacji w grupie. Dzię-
ki tego typu zajęciom włączają się ak-
tywnie w życie kulturalne mieszkań-
ców Żukowa oraz chętnie uczestniczą 
we wspólnych spotkaniach i wyjazdach 
integracyjnych. 

A.G. 

MIKOŁAJKI W PARAFII  
ŻUKÓW  

 
13 grudnia br.  we wszystkich kościołach 
na terenie Parafii p.w. św. Trójcy  w Żu-
kowie odbyły się spotkania mikołajkowe 
dla 200 dzieci z miejscowości: Lubiato-
wo, Przywodzie, Żuków i Ukiernica.  
W imprezie mikołajkowej uczestniczyli 
także rodzice i opiekunowie obdarowa-
nych upominkami dzieci. Imprezie towa-
rzyszyła radosna i pełna ciepła atmosfe-
ra. Podczas imprezy dzieci mogły bliżej 
poznać historię św. Mikołaja, obejrzeć 
przygotowaną specjalnie na tę okazję 
inscenizację artystyczną, a także  uczest-
niczyć we wspólnej zabawie i śpiewie. 
Na zakończenie każde dziecko obdaro-
wane zostało paczką przez św. Mikołaja. 
Spotkanie ze św. Mikołajem zorganizo-
wane zostało przez   Stowarzyszenie  
„U Pana Boga za Piecem”. Wszystkim, 
którzy  w jakikolwiek sposób wsparli 
naszą inicjatywę, w imieniu Zarządu 
Stowarzyszenia, składamy serdeczne 
podziękowanie! 

A.G 

15 grudnia w sali USC Urzędu Gminy  
w Warnicach odbyła się wigilia dla sa-
motnych organizowana przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Zaproszeni przez 
OPS goście przyszli na spotkanie w licz-
niejszym niż zazwyczaj gronie – cieszymy 
się, że skorzystali z naszego zaproszenia. 
Czekały na nich świąteczne potrawy  
i kolędy – ale zanim zasiedli do wigilijne-
go stołu, wszyscy przełamali się opłat-
kiem. Życzenia wszystkim zgromadzo-
nym złożyła Sekretarz Gminy Pani Alina 
Werstak oraz Proboszcz Parafii Warnice 
Ks. Piotr Ilnicki. Przy wigilijnym stole nie 
zabrakło także Wójta Gminy Ireneusza 
Szymańskiego. 
Kierownik warnickiego OPSu, Pani Marianna Margiel-
Mikołajczak wraz z pracownikami socjalnymi zadbała o świą-

teczną oprawę i ciepłą atmosferę 
spotkania. To były wzruszające 
chwile – łamanie się opłatkiem  
i szczere życzenia z głębi serca – 
każdy sobie nawzajem życzył 
przede wszystkim zdrowia i po-
wodzenia, wytrwałości i szansy na 
lepszy nowy rok.  
Wigilia dla samotnych z naszej 
gminy to stała, coroczna tradycja, 
której nie zabraknie z pewnością 
także w przyszłym roku. Jednakże 
z pewnością lepiej by było, gdyby 
nikt z tych osób nie musiał świąt 
spędzać samotnie, lecz w życzli-

wym gronie rodziny i bliskich... Tego im życzymy na następ-
ny rok! 

UG Warnice 

SPOTKANIE INFORMACYJNE-KONSULTACYJNE 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W ŻUKOWIE 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 
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18 listopada grupa gimnazjalistów  
z Warnic oraz nauczyciele i Wójt Gmi-
ny Warnice Ireneusz Szymański przeby-
wali z wizytą gościnną w zaprzyjaźnio-
nej gminie Spantekow w Niemczech. 
Wizyta ta spowodowana była zaprosze-
niem na uroczyste obchody 50-lecia 
szkoły w Spantekow. Po przyjeździe 
zostaliśmy przywitani przez dyrektora 
szkoły Franka Ochela oraz opiekunów 
naszej grupy – Dörte Müller i Erikę 
Maiering. Następnie zostaliśmy zapro-
szeni na obiad. W pobliskiej restaura-
cji czekał na nas Burmistrz Gminy 
Spantekow Reinhardt Elsner. Przywi-
tał serdecznie polską delegację, na ręce 
tłumacza przekazał upominek dla go-ści i życzył nam miłych wrażeń z po-
bytu w Spantekow. Po wykwintnym 
obiedzie przyszedł czas na turniej siat-
kówki. Z okazji święta szkoły przez 
dwa dni nie odbywały się zwykłe lekcje, 
lecz przygotowano bogaty program ar-
tystyczny, m.in. całodzienne mecze 
siatkówki. Drużyny zmieniały się, co 
set, a grali uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele. Również polscy uczniowie roze-
grali kilka setów, niestety, chyba spięci 
nowym miejscem nie odnieśli zwycię-
stwa. Jednakże atmosfera na hali sporto-
wej była bardzo przyjazna, bez zaciekłej 
walki o zwycięstwo. Sędziował dyrektor 
szkoły. Po meczu opiekunki naszej gru-
py oprowadziły nas po szkole – piękny, 
kilkuskrzydłowy, dwupiętrowy budynek 
w doskonałym stanie, kolorowy, czysty 
i zadbany, z pewnością jest przyjaznym 
miejscem dla uczniów. Klasy tematycz-
ne i przedmiotowe mają wystrój skrom-
ny, ale kolorowy, schludny i ciepły. 
Zwiedziliśmy bibliotekę, pokój nauczy-
cielski, stołówkę, sale lekcyjne, a nawet 
muzeum, które mieści się na poddaszu 
razem z salą pamięci patrona szkoły – 
Johanna Christopha Adelunga – pisarza, 
dziennikarza, nauczyciela, podróżnika, 

topografa i encyklopedysty. Po zwie-
dzaniu szkoły czekała nas miła niespo-
dzianka – nauczyciele, uczniowie i ro-
dzice przygotowali jedną z sal specjal-

nie na nasz przyjazd. Sala nr 2 udekoro-
wana była flagami Polski i Niemiec 
oraz Pomorza, z serdecznym powita-
niem na tablicy oraz słodkim poczęstun-
kiem przygotowanym przez rodziców. 
Zostaliśmy zaproszeni na kawę w towa-
rzystwie dyrektora szkoły. Wójt Gminy 
Ireneusz Szymański z okazji jubileuszu 
szkoły złożył na ręce dyrektora Ochela 
kosz kwiatów z listem gratulacyjnym  
i podziękował za miłe przyjęcie naszej 
delegacji. Wójt wręczył także upominek 
– gadżety z logo Gminy Warnice. Pano-
wie podyskutowali nawzajem o sukce-
sach i problemach współczesnej szkoły. 
Następnie upominki wręczyli uczniowie 
warnickiego Gimnazjum – własnoręcz-
nie robione ozdoby choinkowe. Każdy  
z uczniów otrzymał także prezent oraz 
kupony do wykorzystania na adwento-
wym kiermaszu, który odbywał się na 
parterze szkoły. Zgromadził ogromną 
ilość mieszkańców – całych rodzin,  
z małymi i dużymi dziećmi oraz dziad-
kami i znajomymi. Młodzi Niemcy 
przygotowali liczne stoiska z własno-

ręcznie zrobionymi stroikami, 
ozdobami świątecznymi i innymi 
kolorowymi drobiazgami. Wójt 
Gminy Ireneusz Szymański zakupił 
na kiermaszu bardzo ładny stroik świąteczny, który przywiózł do Polski, 
aby zdobił jego gabinet. Można było 
także zamówić kawę, herbatę, zjeść 
ciasto lub kiełbaskę z rusztu, a także – 
co w polskiej szkole jest niemożliwe – 
zamówić kubek grzanego wina! Pogo-
da niestety się popsuła, padał deszcz  
i wiał mocny wiatr – grzane wino mo-
gło łagodnie rozgrzać zziębniętych 
mieszkańców. Uczniowie z Polski mo-
gli ze stoiska skorzystać bezpłatnie – 
ponieważ otrzymali kupony na pełną 
ofertę bufetu. Zafundował je Burmistrz 
Elsner, płacąc za nasze zamówienia  
i tym samym pomagając młodzieży 

zebrać, jak największą kwotę na potrze-
by szkoły. Dziwiliśmy się, skąd w sali 
plastycznej piec do wypalania ceramiki 
– a właśnie takie pomysły i inicjatywy, 
jak kiermasz, pomagają zrealizować 
plany i niezwykłe zakupy do sal lekcyj-
nych. Tym bardziej, że produkty z cera-
miki, bardzo kolorowe i pomysłowe, 
zdobiły każdy korytarz, każdą klasę  
i każde drzwi, sprawiając sympatyczne, 
przyjazne wrażenie i oryginalny, ciepły 
nastrój. Po kiermaszu przyszedł czas na 
wspólne pamiątkowe zdjęcie i... poże-
gnanie! Odjechaliśmy ze Spantekow 
uśmiechnięci i zadowoleni – szczegól-
nie miłe było to, że wielu uczniów  
i nauczycieli przyswoiło sobie kilka 
polskich słów i pozdrawiali nas w na-
szym ojczystym języku. Wrażenia  
z wizyty pozostały jak najlepsze,  
a w maju i czerwcu przyszłego roku – 
czas na rewanż! Czekamy na delegację 
ze Spantekow i już obmyślamy plan ich 
wizyty. 

UG Warnice  

8 czerwca br. w Urzędzie Miejskim  
w Lipianach został podpisany 
List Intencyjny o nawiązaniu 
współpracy pomiędzy gmina-
mi Lipiany i Carmzow – 
Wallmow przez Burmistrza 
Lipian Krzysztofa Boguszew-
skiego oraz Burmistrza 
Carmzow – Wallmow  Haral-
da  Zimmermann. Przez wa-
kacje samorządowcy z obu 
stron granicy zastanawiali się 
nad formami współpracy  
i możliwościami wykorzysta-
nia partnerstwa w pozyskiwa-
niu środków unijnych.  
W poniedziałek 7 grudnia 
delegacja z Lipian odwiedziła 
niemiecką gminę. Wraz  

z Burmistrzem Lipian Krzysztofem 
Boguszewskim w wyjeździe 
uczestniczyli dyrektorzy jed-
nostek gminnych: Zespołu 
Szkół, Przedszkola Miejskie-
go i Domu kultury. Uczestni-
cy delegacji mieli możliwość 
obejrzenia uroczej niemiec-
kiej miejscowości, dokonano 
także wstępnych ustaleń, co 
do współpracy z placówkami 
kulturalno-oświatowymi obu 
gmin. Należy dodać, że gmina 
Lipiany współpracuje już  
z niemiecką gminą Wietzen-
dorf i francuską gminą Sant 
Genest. 

UMiG Lipiany 

WIZYTA W SPANTEKOW  

KOLEJNE PARTNERSTWO 
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W dniu 19 listopada br. Biuro Usług 
Inwestycyjnych DOMREL Sp. z o.o.  
w Szczecinie dla osób chętnych z terenu 
Gminy Przelewice zorganizowało wy-
jazd studyjny na farmę wiatrową, która 
znajduje się w Zagórzu k. wyspy Wolin. 
Jest to jedna z największych elektrowni 
wiatrowych  
w Polsce. W trak-
cie zwiedzania 
farmy można było 
przyjrzeć się  
z bliska konstruk-
cji urządzenia 
wiatraka i przeko-
nać się, że  praca 
elektrowni nie 
jest uciążliwa dla 
otoczenia. Zainte-
resowane osoby 
mogły dokonać 
pomiaru hałasu, 
zarówno bezpośrednio przy wiatrakach, 
jak również z dowolnej od nich odległo-
ści. Wykonane pomiary spełniały do-
puszczalne normy. Niestety nie mogli-
śmy obejrzeć gondoli urządzenia od 
środka, gdyż do wnętrza wiatraka mogą 
wchodzić jedynie uprawnione osoby 
po odpowiednim przeszkoleniu i wypo-
sażone w sprzęt asekuracyjny do prac 
wysokościowych. Ponadto zaskocze-
niem dla uczestników wycieczki był 
widok wiatraków zlokalizowanych  

w odległości ok. 600 m od zabudowań 
mieszkalnych. Na prośbę Wójta udali-
śmy się w to miejsce, gdzie mieliśmy 
okazję przekonać się, że tak bliska ich 
odległość od zabudowań nie zakłóca życia mieszkańców. W trakcie wyjazdu 
była również okazja do zwiedzenia 

Skansenu Sło-
wian i Wikin-
gów na wyspie 
Wolin. Wyjazd 
ten umożliwił 
uczestni-
kom  zapozna-
nie się z jeszcze 
mało rozpo-
wszechnionym 
w Polsce źró-
dłem energii 
odnawialnej, 
jakim są elek-
trownie wiatro-

we. Mogli oni naocznie przekonać się  
o zaletach tego rodzaju inwestycji oraz 
zweryfikować różne opinie o energetyce 
wiatrowej. Na koniec Wójt Marek Kiba-
ła podziękował przedstawicielom Spół-
ki ,,DOMREL’’ za zorganizowanie wy-
jazdu, który potwierdził, że elektrownie 
wiatrowe są bardzo korzystnym źródłem 
energii dla społeczeństwa. 

B.O. 

SPOTKANIE  
INFORMACYJNE 

 
24 listopada br. w Centrum Kształcenia 
na Odległość na Wsiach w Przelewi-
cach odbyło się spotkanie partnerskie, 
podczas którego uczestnicy przygoto-
wywali się do kolejnych konkursów, 
do których składane będą wnioski  
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Prace rozpoczęto od 
sporządzenia analizy problemów spo-
łecznych występujących na obszarze 
gminy Przelewice, w efekcie, czego 
powstaną projekty, które będą odpo-
wiedzią na zidentyfikowane potrzeby. 
Zaplanowano kolejny termin spotkania 
na styczeń 2010 r.,  podczas którego 
będą kontynuowane prace nad  koncep-
cją planowanych projektów na rzecz 
rozwoju zasobów ludzkich tj. dodatko-
wych zajęć dla dzieci i dorosłych. Spo-
tkanie odbyło się w ramach zawartego 
w 2007 r. partnerstwa na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju społeczności lokal-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem 
działań na rzecz dzieci i młodzieży,  
a prowadziła je Katarzyna Wró-
bel  Animator Regionalnego Ośrodka 
EFS.  

A.G. 

30 listopada do szkoły w Starym Przyle-
pie przyjechało pogotowie – ale nie 
ratunkowe, tylko teatral-
ne! Nie musieli gnać na 
sygnale karetką – akto-
rzy z Fundacji Pogoto-
wie Teatralne przyjeż-
dżają do wszystkich 
dzieci, które potrzebują 
radości, uśmiechu i szu-
kają słońca na pochmur-
nym niebie. Przedstawie-
nie pt. „Przygody Kan-
gurka Jurka” to wspania-
ły spektakl o przyjacio-
łach, podróżach i bezpie-
czeństwie; to wesołe 
piosenki i lekarstwo na 
ponurą jesień. Stanowi 
część projektu dotowa-
nego z Zachodniopomor-
skiego Urzędu Marszałkowskiego – 
„Teatr Dla Okruszków”, czyli najmłod-
szych. Ale nie tylko! Wszyscy – i doro-
śli, i dzieci – bawili się znakomicie! Nie 
obyło się bez śpiewania, tańców i zaga-
dek – w nagrodę zarówno przedszko-

laczki, jak i uczniowie najmłodszych 
klas otrzymały wyjątkowe płyty – Pio-

senki i Zagadki Weso-
łej Gromadki, nagrane 
z udziałem wszystkich 
przyjaciół Fundacji. 
Na zakończenie 
wszystkie dzieci otrzy-
mały dyplomy Przyja-
ciel Kangurka Jurka. 
Aktorzy z Fundacji 
Pogotowie Teatralne 
byli już u nas kilka 
razy – Tomasz Jankie-
wicz, jako Kawaler 
Orderu Uśmiechu pa-
tronował nadaniu imie-
nia Szkole Podstawo-
wej w Warnicach,  
a cała grupa teatralna 
dała wspaniały występ 

podczas tegorocznych dożynek. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się jeszcze z tym 
wyjątkowym, niecodziennym pogoto-
wiem radości! 

UG Warnice 

BUDOWA CHODNIKA 
W BIELICACH 

 
W miejscowości Bielice w miesiącu 

grudniu br. rozpoczęto budowę chodni-
ka o długości 322 m szerokości 1,5 m. 
Koszt inwestycji : 67 792 zł. Wyko-
nawcą jest firma ,,Wo-Bud” Usługi 
Budowlane Krzysztof Woźniak z Py-
rzyc. Termin zakończenia prac  
31 grudnia 2009 r. 

UG Bielice 

WYJAZD STUDYJNY NA FARM Ę WIATROW Ą 

POGOTOWIE TEATRALNE 
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Komitet Główny po sprawdzeniu 
prac konkursowych zakwalifiko-
wał do drugiego etapu Ogólnopol-
skiego Konkursu Bankowego, 
który odbędzie się w Poznaniu  
w dniu 15 grudnia br. uczennicę 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Pyrzycach – Dianę 
Kwiecień. Nagrodą główną dla 
zwycięzcy IV edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy o Ban-
kach, jest indeks Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Administracji 

w Lublinie oraz indeks Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Bankowości 
w Krakowie. Dla uczestników, 
którzy podczas eliminacji central-
nych zdobędą najlepsze wyniki 
przygotowano 16 dniowy kurs 
językowy w Londynie. Nauczy-
cielem wspomagającym Dianę  
w drodze do sukcesów jest Da-
riusz Dziengowski. 

W.K. 

SZKOLENIE  
DLA ROLNIKÓW  

 
18 listopada br. w Urzędzie Gminy w Przelewicach 
odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy 
Przelewice. Szkolenie zostało zorganizowane przez 
tutejszy Urząd wspólnie z Terenowym Zespołem 
Doradców w Pyrzycach, a wzięło w nim udział  
43 rolników. Wójt Gminy Przelewice  Marek Kibała 
powitał wszystkich uczestników, a następnie krótko 
przedstawił cel i tematykę prezentowanych podczas 
szkolenia zagadnień. Podkreślił też przydatność 
uczestnictwa w tego typu szkoleniach, ze względu na 
planowane kontrole w gospodarstwach rolnych  
w ramach Programu Cross-Compliance – CC.  

A.G. 

6 kamer w szkole i na zewnątrz budyn-
ku od dwóch dni monitoruje korytarze, 
boisko i otoczenie szkoły. Wszystko to 
dla bezpieczeństwa uczniów Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum. Oko kame-
ry dosięgnie teraz każdego wyrostka 
palącego papierosy na przerwach  
w zakamarkach i zaułkach, a także bójki 
i popychanie na korytarzu. Z naszych 
rozmów z uczniami wynika, że nie są 
oni zadowoleni z instalacji kamer. Jed-
nakże dyrekcja i grono pedagogiczne SP 
oraz Gimnazjum jest innego zdania. 
Monitoring ma pomóc w zapewnieniu 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży pod-
czas godzin lekcyjnych oraz przerw. 
Dyrektorzy, nauczyciele i cały personel 
jest odpowiedzialny za wszystkich 
uczniów, zarówno za ich bezpieczeń-
stwo, zdrowie, jak i poprawne zachowa-

nie wśród rówieśników. Kamery pomo-
gą utrzymać nadzór, zwłaszcza nad 
miejscami trudno dostępnymi. Wniosek 
do Kuratorium Oświaty złożyli pracow-

nicy Urzędu Gminy, na prośbę dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Warnicach. Sza-
cunkowy koszt instalacji wynosił  
18 000 złotych – szkoła prosiła o dofi-
nansowanie w wysokości 14 000 zł, 
jednakże Kuratorium Oświaty przydzie-
liło na ten cel jedynie 5 000 zł. Pozosta-
łą kwotę szkoła musiała pokryć z wła-
snych środków finansowych. Inwestycja 
ta została zrealizowana w ramach rządo-
wego programu wspierania w latach 
2007-2009 organów prowadzących  
w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w publicz-
nych szkołach i placówkach 
„Monitoring wizyjny w szkołach i pla-
cówkach”. 

UG Warnice 

Zakończył się biblio-
teczny konkurs na naj-
piękniejszy stroik świąteczny. Do biblioteki w Warnicach 
przez ponad tydzień można było składać prace wykonane 
przez dzieci z klas IV – VI, o czym informowały licznie roz-
wieszone plakaty. Zwycięzcą została Julia Wiśniewska z kl. 
IVa, która z drobną pomocą mamy wykonała jedyny stroik, 
jaki wpłynął na konkurs. Tym samym zajęła 1. miejsce! Gra-
tulujemy! Julia otrzymała w nagrodę oryginalną grę edukacyj-
ną SCRABBLE oraz słodycze i dyplom od Wójta Gminy 
Warnice Ireneusza Szymańskiego. Niech żałują ci, którzy się 

wahali i nie wzięli udzia-
łu w konkursie. Na po-

cieszenie dla niezdecydowanych należy dodać, że następny 
taki konkurs ogłosimy przed Wielkanocą! Natomiast w biblio-
tece gminnej w Obrycie czytelnicy z zapałem wykonywali świąteczne kartki. Wszystkie piękne i pracochłonne – z bał-
wankami, choinkami i gwiazdkami – zdobią teraz hol w Urzę-
dzie Gminy. Wystawę prac obejrzeć można od poniedziałku 
do piątku w godz. 7-15.  

UG Warnice 

Z okazji mikołajek opiekunka w świe-
tlicy środowiskowej w Bielicach zor-
ganizowała dzieciom konkursy pla-
styczne, zręcznościowe i na spostrze-
gawczość. Jak przystało na okazję, 
wszystkie związane były albo z Miko-
łajem, albo ze zbliżającymi się święta-
mi. Najwięcej emocji wywołało przy-
strajanie „żywej choinki”. Tego wyjąt-
kowego dnia nikt nie przegrywał, bo 
nagrody przyniósł, oczywiście, święty 
Mikołaj. Był tak wyrozumiały dla nie-

obecności kilkorga stałych by-
walców świetlicy, których zmo-
gła grypa, że przekazał im słodkie 
upominki do domu. Dziękujemy 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za podanie 
Mikołajowi adresu, pod którym funk-
cjonuje świetlica! 

UG Bielice 

MIKOŁAJKI W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W BIELICACH  

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 

MONITORING SZKOŁY  
W WARNICACH 

„BANKI NA RYNKU  
PIENIĘŻNO-KAPITAŁOWYM” 
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W ramach projektu realizowanego 
ze środków PPWOW przez Przele-

wickie Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy szanse” pn. „Rodzina 
nade wszystko” dnia 19 listopada br.  
w Publicznym Gimnazjum w Przelewi-
cach odbyło się uroczyste posumowanie 
konkursu plastycznego o szkodliwości 
nałogów pod hasłem: „jestem wolny od 
nałogów, a Ty…?”. Prace oceniała Ko-
misja konkursowa. Ponadto z okazji 
Światowego Dnia bez Papierosa prze-
prowadzono również akcję „Jabłko za-
miast papierosa”, podczas której każdy 
uczeń otrzymał jabłko i plakietkę „NIE 
PALĘ”. W trakcie uroczystego apelu 
Natalia Kibała Koordynator Projektu 
przypomniała cel i zasady konkursu 
oraz przedstawiła autorów najciekaw-
szych prac, a następnie Renata Kozicka 
gratulując zwycięzcom, zachęcała mło-
dzież do aktywnego udziału w kolej-
nych organizowanych przez Stowarzy-
szenie przedsięwzięciach, w tym w ak-
tualnie realizowanych projektach tj. 

„Jesienne spotkania szachowe”  
i „Kopalnia talentów”. W dalszym eta-
pie uroczystości młodzież zaprezento-
wała swój program, podczas którego 
uczniowie mogli dowiedzieć się o tym, 
jaki wpływ na nasze zdrowie ma nikoty-
na i inne trujące związki zawarte w pa-
pierosie. Następnie głos zabrała Anna 
Garzyńska Koordynator gminny 
PPWOW. Gratulując organizatorom,  
w imieniu Wójta Gminy Przelewice  
i własnym, wyraziła zadowolenie z po-
dejmowania tego typu inicjatyw, waż-

nych z punktu widzenia trudnego okresu 
dorastania młodzieży. Jednocześnie 
zachęcała do podejmowania w tym kie-
runku nowych wyzwań, a także poinfor-
mowała, że ze strony Gminy będą po-
dejmowane kolejne działania, które 
pomogą w rozwoju zainteresowań dzie-
ci i młodzieży. Podczas apelu dokonano 
wręczenia atrakcyjnych nagród dla zwy-
cięzców konkursu, a następnie zapro-
szono wszystkich uczestników na słodki 
poczęstunek. Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem ze strony młodzieży, 
gdyż tego typu przedsięwzięcie daje 
szansę zaistnienia zarówno młodym 
talentom, jak i osobom, dla których ma-
larstwo jest pasją. Pobudza również do 
r e f l e k s j i  n a d  d o k o n y w a -
niem  właściwych wyborów w życiu 
młodego człowieka w zmieniającym się 
świecie. Prezentację wszystkich prac 
można obejrzeć w holu Gimnazjum. 

N.K. 

SPOTKANIE  
Z BURMISTRZEM MIASTA  

WOLDEGK 
 

17 listopada br. w UG Przelewice od-
było się spotkanie władz gminy z Bur-
mistrzem Miasta Woldegk (Niemcy) 
dr. Ernstem Jurgenem Lode. Gminę 
Przelewice reprezentowali: Wójt Gmi-
ny Marek Kibała, Przewodniczący 
Rady Gminy Zdzisław Pijewski oraz 
dyrektor Ogrodu Dendrologicznego 
Maria Syczewska i Katarzyna Misiak 
w charakterze tłumacza. W trakcie 
spotkania dokonano podsumowania 
dotychczasowej partnerskiej współpra-
cy oraz dyskutowano nad planem przy-
szłych wspólnych działań, w tym m.in. 
nad aktywnym uczestnictwem w im-
prezach sportowych i kulturalno-
rozrywkowych organizowanych na 
terenie obu gmin np. w: Halowym 
Turnieju Piłki Siatkowej, „III Przele-
wickich Dniach Folwarku”, Gminnych 
Dożynkach oraz Uroczystej Paradzie 
w Woldegk, Krajowym Polowaniu  
w Dniu Świętego Huberta, Dniach 
Młynów i Krajowych Dożynkach  
w Meklemburgii.  Ponadto podczas 
spotkania rozważano możliwość pozy-
skania środków unijnych na dalszą 
partnerską współpracę. Miłym akcen-
tem spotkania było wspólne zdjęcie 
przy witaczu Gminy Przelewice, na 
którym uwidoczniono także herb Mia-
sta Woldegk.  

A.G.  

25 listopada o godzinie. 17.00 w Domu 
Strażaka w Warnicach rozpoczęło się 
niezwykle spotkanie. Pod hasłem 
„Wojna jest złem i nie może się powtó-
rzyć” młodzież z warnickiego gimna-
zjum już po raz szósty przedstawiła wi-
dowisko poetyc-
ko-muzyczne o 
tematyce obozo-
wo-więziennej. 
Na spotkanie 
licznie przybyli 
mieszkańcy na-
szej gminy, w 
tym Wójt, Sekre-
tarz i Przewodni-
cząca Rady Gmi-
ny Warnice. W 
pięknie przystro-
jonej na biało-czerwono sali, przy drżą-
cych płomykach świec jedenastu 
uczniów z klas 3a i 1a recytowało wier-
sze Norwida, Baczyńskiego, fragmenty 
prozy obozowej Grzesiuka, Nałkowskiej 
i innych pisarzy polskich; śpiewało 
wzruszające pieśni patriotyczne. Nastrój 
dodatkowo tworzyła wystawa – pamiąt-
ki, dokumenty i fotografie naszych 
przodków, przypominające o naszej hi-
storii a także ekspozycja książek z bi-
blioteki szkolnej i gminnej oraz oprawa 
muzyczna – wszystko to razem przenio-
sło publiczność 70 lat wstecz. Na zakoń-
czenie Wójt Gminy Ireneusz Szymański 
podziękował nauczycielom i uczniom za 
przygotowanie przepięknego przedsta-
wienia; za pamięć, lekcję historii i pa-

triotyzmu. 70 lat od wybuchu II wojny 
światowej oraz 91 lat po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę takie przed-
stawienia są żywym świadectwem na-
szej historii, pamięci o ofiarach i miłości 
do Ojczyzny. Szczególne podziękowania 

dla: Wacławy Pie-
przyckiej i Małgo-
rzaty Świąder za 
przygotowanie 
widowiska i pracę 
z młodzieżą, Kata-
rzyny Tchórz za 
dekorację sali, 
Pawła Brzezińskie-
go za przygotowa-
nie prezentacji 
multimedialnej, 
księdza Arkadiusza 

Strejko – Proboszcza Parafii Stary Przy-
lep - za udostępnienie pamiątek i doku-
mentów na wystawę, Ewy Brzezińskiej 
oraz Sabiny Pieczonki - za przygotowa-
nie ekspozycji książek z biblioteki szkol-
nej i gminnej, dyrektor Małgorzaty Jaku-
bowskiej za nadzór i opiekę merytorycz-
ną nad całym przedsięwzięciem. Przed-
stawienie zostało równie życzliwie  
i serdecznie przyjęte w Dolicach, gdzie 
młodzież wraz z nauczycielami na spe-
cjalne zaproszenie zaprezentowała swoje 
widowisko dzień później. Zarówno  
w Warnicach, jak i w Dolicach niejedna 
łza się w oku, trzech pokoleń, zakręciła. 

UG Warnice  

JESTEM WOLNY OD NAŁOGÓW, A TY…? 

WOJNA JEST ZŁEM I NIE MO ŻE SIĘ POWTÓRZYĆ 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl            9         naszpowiat@pyrzyce.pl 

27 listopada br. w MGOK w Lipia-
nach Burmistrz  Krzysztof Bogu-
szewski zorganizował  spotkanie 
mieszkańców Gminy  Lipiany  
z Senatorem Senatu RP - Janem 
Olechem, Starostą Pyrzyckim  - 
Wiktorem Tołoczko, dyrektorem 
ANR -  Adamem Poniewskim, 
dyrektorem ARiMR - Jarosławem 
Łojko, dyrektorem Zachodniopo-
morskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego - Agatą Łucką, wicedy-
rektorem Wydziału Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska – Mariu-
szem Adamskim, z-cą dyrektora Wy-
działu Programów PROW – Łukaszem 
Myśliwcem oraz Pełnomocnikiem Wo-
jewódzkim Akcji ROW - Wojciechem 
Kuźmińskim. Tematem spotkania było 

zaprezentowanie Programu Platformy 
Obywatelskiej „Rozwój Obszarów 
Wiejskich”, a w szczególności jego 
podstawowych celów m.in.: poprawę 
jakości życia mieszkańców wsi  i ma-

łych miast, zminimalizowanie 
różnic cywilizacyjnych między 
wsią, a miastem, wsparcie dla 
tworzenia miejsc pracy na wsi, 
poza rolnictwem, modernizację 
rolnictwa i przywrócenie opła-
calności produkcji rolnej, za-
chowanie specyfiki krajobrazu, 
przestrzeni, architektury i dzie-
dzictwa kulturowego obszarów 
wiejskich oraz ochronę środo-
wiska naturalnego. Zaproszeni 
goście omówili zasady funkcjo-
nowania reprezentowanych 

instytucji, w szczególności w kontekście 
Powiatu Pyrzyckiego i Gminy Lipiany 
oraz odpowiadali na zadawane pytania. 

UMiG Lipiany 
 

Burmistrz Lipian oraz 
Prezydium O/R 
Związku Emery-
tów, Rencistów  
i  I n wa l i d ó w  
w Lipianach, zor-
ganizowali obcho-
dy Międzynarodo-
wego Dznia Se-
niora, które odbyły 
się dnia 17 listopa-
da 2009 roku  
w Miejsko – 
Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Lipianach. Uroczystego 
otwarcia dokonała Prezes Zarządu O/R 
PZERI Danuta Japoł. Burmistrz Lipian 
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

Mariuszem Markiem 
Przybylskim wrę-
czyli kwiaty,  
a także list z ży-
czeniami dla se-
niorów na ręce 
Danuty Japoł. 
Uroczyste spotka-
nie uświetniły 
swoim występem 
dzieci z Przed-
szkola Miejskiego 
im. Kubusia Pu-
chatka oraz ze-

spół „Swojaki” pod kierownictwem Elż-
biety Cichackiej. 

UMiG Lipiany 

BUDOWA  
ŚWIETLICY  
WIEJSKIEJ  
W BATOWIE 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego na „Budowę świe-
tlicy wiejskiej w m. Batowo gm. Li-
piany”, dnia 11 grudnia br. została 
podpisana umowa o prace budowlane 
z Czesławem Klemenskim, reprezen-
tującym Zakład ogólnobudowlany  
z Nowogródka Pomorskiego. Jego 
oferta była najkorzystniejsza tzn. 
spełniała wszystkie warunki udziału 
w przetargu i przedstawiała najniższą 
cenę. Na przetarg wpłynęło 13 ofert, 
z czego żadna nie podlegała odrzuce-
niu, ani żaden wykonawca nie został 
wykluczony. Dnia 15 grudnia br. zo-
stał protokolarnie przekazany teren 
budowy Wykonawcy. Umowa zakła-
da, iż do 31 sierpnia 2010 r. budowa 
zastanie zakończona. 

UMiG Lipiany 

W ramach działań prowadzonych przez 
Gminną Komisję ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Bielicach 
oraz Zespół Szkół Publicznych Bielice 
został zorganizowany Tydzień Profilakty-
ki. W szkole jest on częścią trwającej od 
7 kwietnia br. akcji „Sprawdź, czy Twoje 
picie jest bezpieczne” (szczegółowe in-
formacje dostępne są na stronie 
www.bielice.com.pl). Na terenie Gminy 
odbyły się spotkania z osobą, która opo-
wiedziała o swoim uzależnieniu i drodze 
do trzeźwości. Prelekcje rozpoczynały się 
zawsze po zakończeniu mszy św. w ko-
ściołach naszej parafii. O potrzebie orga-
nizowania takich akcji nie trzeba przeko-
nywać. Świadczy o tym nie tylko liczne 
uczestnictwo, ale przede wszystkim mnó-
stwo przypadków nadużywania wszel-
kich środków odurzających, również na 
naszym terenie. Rzecz, bowiem nie ogra-
niczyła się tylko do problemów alkoholo-
wych, ale została wzbogacona o tematykę 
narkomanii, nikotynizmu, a także o za-

grożenia AIDS. Aktywne uczestnictwo 
uczniów szkoły zakończyło się ich wiel-
kim sukcesem na szczeblu ogólnopol-
skim. Grupa dzieci pod kierunkiem peda-
goga szkolnego Heleny Bichty, przygoto-
wała i opracowała gazetkę szkolną pod 
hasłem „Nie piję, bo nie”, biorąc udział  
w konkursie ogłoszonym przez Państwo-
wą Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Warszawie i zdobyła 
nagrodę główną. Laureaci konkursu zo-
staną zaproszeni na uroczysty finał kon-
kursu i wręczenie nagród, które odbędzie 
się równolegle z finałem Młodzieżowego 
Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli 
Profilaktycznych „MOPS” w dniach 9-10 
grudnia br. w Warszawie w Sali Widowi-
skowej Domu Kultury. Serdecznie gratu-
lujemy! 

UG Bielice  

CIEKAWE MIEJSCA  
GMINY BIELICE 

 
Zapraszamy mieszkańców Gminy 
Bielice do przekazywania ciekawych 
zdjęć wykonanych na terenie gminy 
Bielice, które wg państwa należałoby 
zamieścić w zakładce „Ciekawe miej-
sca gminy Bielice widziane przez 
mieszkańców”. Zdjęcia można prze-
słać na adres e-mail: sekreta-
riat@bielice.com.pl lub dostarczyć na 
dowolnym nośniku elektronicznym do 
pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Bieli-
ce. Prosimy o podanie autora zdjęcia, 
miejsca oraz daty jego wykonania. 

UG Bielice 

„SPRAWDŹ, CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE” 

SPOTKANIE PREZENTUJ ĄCE PROGRAM „ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH” 

DZIEŃ SENIORA 
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23 listopada w Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lipianach odbył się 
III Powiatowy Sejmik LZS pod patrona-
tem Starosty Pyrzyckiego podsumowu-
jący działalność Zrzeszenia LZS za 200-
9 rok. Udział w sejmiku wzięli burmi-
strzowie i wójtowie gmin, trenerzy, 
zasłużeni działacze ludowych klubów  
i zespołów sportowych z powiatu py-
rzyckiego, prezesi oraz działacze spor-
towi. Otwarcia obrad sejmiku dokonał 
Jerzy Goclik, a następnie Burmistrz 
Lipian Krzysztof Boguszewski zapre-
zentował Gminę Lipiany, jej walory 
turystyczne, imprezy i wydarzenia kul-
turalne, jakie odbyły się w 2009 r. Na-
stępnie Jerzy Goclik  przedstawił  kilka 
zdjęć z Kroniki Ludowych Zespołów 
Sportowych w Lipianach (lata 1956-
1966), którą zaczął prowadzić Stanisław 
Krężel, a od 1959 roku prowadzi Jan 

Rola. Od 1961 roku jest to również Kro-
nika Klubu „Stali Lipiany”. Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko wręczył sta-
tuetki dla zasłużonych działaczy sporto-
wych. Prezydium Zachodniopomorskie-
go LZS-u przyznało pamiątkowe meda-
le z okazji 60-lecia LZS za zasługi dla 

kultury fizycznej, sportu i turystyki.  
Z Gminy Lipiany odznaczeni zostali: 
Jan Rola, Władysław Okraszewski, Ry-
szard Janik, Adam Sowa, Jan Adamski, 
Henryk Rękawek oraz nieobecni na 
Sejmiku: Izabela Rola, Zbigniew Na-
rbut, Henryk Dawczyk, Józef Pawlik, 
Czesław Stępień, Andrzej Lejczak,  
i Adam Zalewski. Marek Mazur Prezes 
Lipiańskiego Stowarzyszenia Sportowe-
go, za aktualną działalność został od-
znaczony Złotą Honorową Odznaką 
LZS. Na zakończenie poszczególne 
gminy prezentowały wydarzenia, osią-
gnięcia i wyniki sportowe w 2009 roku, 
po czym Wiceprzewodniczący Powiato-
wego Zrzeszenia LZS Robert Betyna 
przedstawił kierunki działania Powiato-
wego Zrzeszenia LSZ w roku 2010.  

UMiG Lipiany 
 

12 grudnia 2009 r. na sali  sporto-
wej  Publicznego Gimna-
zjum w Przelewicach odby-
ły się Otwarte Indywidualne 
Mistrzostwa Gminy Przele-
wice w Tenisie Stołowym. 
Organizatorami imprezy, 
realizowanej w ramach za-
dań publicznych gminy 
byli: Pan Marek Kibała 
Kierownik sekcji tenisa 
stołowego LKS „Wicher 
Przelewice” i Przelewickie 
Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy Szanse”. 
Zawody rozegrane zostały 
w trzech kategoriach: szkół 
podstawowych, szkół gim-

nazjalnych i  ponadgimnazjal-
nych  oraz w kategorii otwar-
tej. W tym roku został pobity 
rekord frekwencji w  impre-
zie. W zawodach wzięło 
udział 106 zawodników  
i zawodniczek, którzy starto-
wali w trzech kategoriach 
wiekowych: dziewczęta  
i chłopcy szkół podstawo-
wych, dziewczęta i chłopcy 
szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz w kate-
gorii open. Puchary dla zwy-
cięzców i pamiątkowe dyplo-
my wręczali: Pani Renata 
Kozicka i Pan Marek Kibała. 

B.P. 

28 listopada br.  
w Publicznym Gim-

nazjum w Przelewi-
cach odbył się trzeci,  
a zarazem ostatni z zapla-
nowanych turniejów sza-
chowych projektu pn. 
„Jesienne spotkania sza-
chowe” w ramach Progra-
mu Integracji Społecznej, 
realizowanego przez Prze-
lewickie Stowarzyszenie 
Edukacyjne 
„Wyrównajmy Szanse”. 
Udział w turnieju wzięli 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy 
Przelewice oraz zawodnicy Klubu Szachowego Lasker Barli-
nek (opiekun Krzysztof Borowski). Rozgrywki prowadzone 
były systemem szwajcarskim (9 rund).  Projekt realizowany 
był  w okresie od września do listopada br. w PG Przelewice  
i cieszył się dużym zainteresowaniem oraz aktywnym uczest-
nictwem dzieci i młodzieży z terenu gminy Przelewice.  
W trakcie zajęć mogli  oni poznać zasady gry w szachy,  

w tym podstawy jej strate-
gii i taktyki, a w turniejach 
szachowych rywalizować 
o tytuł najlepszych szachi-
stów w kategorii gimna-
zjum i szkół podstawo-
wych. Najlepszymi szachi-
stami zostali: w kategorii 
gimnazjum: Joanna Ko-
strzewska i Krzysztof Pry-
mus z Publicznego Gimna-
zjum w Przelewicach,  
w kategorii  szkół podsta-
wowych: Martyna Lesz-
czyk z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Żukowie i Damian Kostrzębski ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie. Wszystkim 
zaangażowanym w realizację Projektu składam serdeczne 
podziękowania i mam nadzieję, że w przyszły roku uda się 
przeprowadzić podobne zajęcia popularyzujące królewską grę 
strategiczną, jaką są rozgrywki szachowe. 

B.P. 

III JESIENNY TURNIEJ SZACHOWY 

 III POWIATOWY SEJMIK LZS  

ROZGRYWKI W TENISIE STOŁOWYM 
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W środę, na terenie całego powiatu 
pyrzyckiego odbyła się zakrojona 
na szeroką skalę akcja policyjna. Działania miały na celu 
przeprowadzenie wzmożonych kontroli drogowych przy uży-
ciu większej ilości sił i środków, niż zazwyczaj dysponuje 
pyrzycka policja w celu ujawnienia niebezpiecznych wykro-
czeń. Szczególną uwagę zwracano na przekraczanie dozwolo-
nych prędkości, przejeżdżanie linii ciągłej na jezdni, wyprze-
dzanie w miejscach niedozwolonych, niestosowanie się do 
obowiązku używania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy ze 
szczególnym uwzględnieniem sposobu przewożenia dzieci 
oraz eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących. W akcji 
tej wzięło udział łącznie 39 policjantów z Pyrzyc, z Wydziału 
Ruchu Drogowego KWP Szczecin, Oddziałów Prewencji  
w Szczecinie, komend powiatowych ze Stargardu Szcz., Gry-

fina, Myśliborza oraz Straż Mię-
dzygminna. Wobec kierujących 

niestosujących się do przepisów ruchu drogowego zastosowa-
no szereg środków karnych w postaci postępowania mandato-
wego, pouczeń, zatrzymania dokumentów uprawniających do 
kierowania. Niepokoi fakt, że bardzo wielu kierowców poru-
szało się niesprawnymi pojazdami lub bez aktualnych badań 
technicznych. Zatrzymano łącznie 22 dowody rejestracyjne. 
Celem akcji było uczulenie uczestników ruchu drogowego na 
bardziej rozsądne i przemyślane rozwiązania na drodze i nie 
stosowanie wyznawanej przez kierowców zasady „jazdy na 
pamięć”.  

M.K. 

21 listopada br. w sali sportowej Pu-
blicznego Gimnazjum w Przelewicach 
odbył się Gminny Mityng Lekkoatle-
tyczny oraz Turniej Skoku Wzwyż 
Szkół Podstawowych i Gimnazjum. 
Najlepszą okazała się SP w Kłodzinie, 
drugie miejsce zajęła PSP w Jesiono-
wie, a trzecie PSP Żuków. Po zakoń-
czeniu konkurencji drużynowych 
uczniowie przystąpili do Turnieju Sko-
ku Wzwyż. Najlepszą z gimnazjalistek 

okazała się Patrycja Bil (kl. 2b) – 140 
cm, a w kategorii chłopców rekord 
ustalił Bartosz Jabłoński (kl. 3c) – 
170 cm. Impreza sportowa finanso-
wana jest ze środków Gminy Przele-
wice, a organizatorem Przelewickie 
Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy szanse”. 

B.P. 

Siatkówka to jedna z wi-
zytówek pyrzyckiego 
sportu. Ten fakt miał po-
twierdzenie podczas po-
wiatowej Gimnazjady  
w tej trudnej, ale jakże 
widowiskowej dyscyplinie 
sportu. Odbyła się ona 26 
listopada 2009 r. w hali 
pyrzyckiego OSiR-u. 
Dzięki temu, że można  
w niej grać w siatkówkę 
równocześnie na 3 bo-
iskach, rozegrano zawody zarówno  
w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. 
To fajny widok, gdy cała hala zapełnio-
na jest młodzieżą, która chce grać  
w siatkówkę. Do turnieju zgłosiło się po 
6 szkolnych reprezentacji dziewcząt  
i chłopców z gimnazjów powiatu py-
rzyckiego. Grano w 2 grupach po 3 ze-
społy. Zwycięzcy grup mieli zagwaran-
towaną walkę o miano najlepszego gim-
nazjum w naszym powiecie, a drugie 
drużyny stanęły do rywalizacji o brązo-
wy medal. W sumie rozegrano aż 16 
meczów, niektóre bez historii, ze zdecy-
dowaną dominacją faworytów, niektóre 
zaś 3-setowe, do końca trzymające  
w niepewności. Zawody sędziowali – 
bez zarzutów – juniorzy „Żaka” Pyrzy-
ce, uczniowie pyrzyckiego liceum. Sę-
dziami punktowymi byli również mło-
dzi siatkarze Żaka”, ale z SP 2 Pyrzyce. 
Zawodom przyglądali się przewodni-

czący Rady Powiatu Pyrzyckiego Jerzy 
Marek Olech oraz członek Zarządu Po-
wiatu, trener „Żaka” Pyrzyce Dariusz 
Jagiełło, którzy na zakończenie wręczyli 
puchary najlepszym drużynom. Poniżej 
przedstawiamy wyniki meczów finało-
wych: 
Dziewczęta 
o 1 miejsce: PG Pyrzyce – PG Przelewi-
ce  2:0 
o 3 miejsce: ZS Kozielice – ZS Lipiany 
 2:1 
Chłopcy: 
o 1 miejsce: PG Pyrzyce I – PG Pyrzyce 
II 2:1 
o 3 miejsce: ZS Kozielice – ZS Bielice 
 2:1 
Klasyfikacja końcowa: 
Dziewczęta: 
1. PG Pyrzyce - op. Józef Czaboćko 
2. PG Przelewice - op. Krzysztof Kę-
dziora 

3. ZS Kozielice - op. 
Piotr Klapenda 
4. ZS Lipiany - op. Bożena 
Zapaśnik, Tomasz Jurkiewicz 
5. – 6. G Warnice - op. Bożena 
Hawryszków  
ZS Bielice - op. Leszek 
Domszy  
Chłopcy: 
1. PG Pyrzyce I - op. Andrzej 
Kępka 
2. PG Pyrzyce II - op. Robert 
Toboła 

3. ZS Kozielice - op. Piotr Klapenda 
4. ZS Bielice - op. Leszek Domszy 
5. – 6. PG Przelewice - op. Łukasz Mu-
larczyk  
G Warnice - op. Bożena Hawryszków 
Prawdziwą ucztą był pojedynek drużyn 
chłopców z pyrzyckiego gimnazjum 
podczas meczu finałowego. Poziom 
godny finału wojewódzkiego, mecz 
pełen akcji na najwyższym poziomie. 
Można było oglądać całą gamę różno-
rodnych zagrań: krótka, druga linia, 
efektowne obrony libero, były na po-
rządku dziennym. Miejmy nadzieję, że 
nasi siatkarze potwierdzą swoją wysoką 
pozycję w województwie zachodniopo-
morskim. Życzymy tego zawodnikom  
i ich trenerom - Andrzejowi Kępce  
i Robertowi Tobole, którzy „robią dobrą 
robotę”.  

P.O. 

WYSOKI POZIOM PYRZYCKIEJ SIATKÓWKI 

GMINNY MITYNG LEKKOATLETYCZNY  

WZMO ŻONE KONTROLE  
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ZAWIADOMIENIE  
O ZMIANIE ADRESU   

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach 
zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2009 r. zo-
stała przeniesiona siedziba Inspekcji Weteryna-
ryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  
w Pyrzycach z  ul.  Warszawskiej 13, na  ul.  
Młodych  Techników  5 a. Nowa siedziba mieści 
się na terenie Zespołu Szkół Nr 2 Rolnicze Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach 
(były internat), dojazd z ul. Lipiańskiej, wjazd na 
teren szkoły ostatnią bramą za Stacją Kontroli 
Pojazdów. Od dnia 16 listopada 2009 r. prosimy 
dzwonić pod nowy numer telefonu  
091 570 44 24. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  

KOMUNIKAT 
 

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących posiadaczy broni pneu-
matycznej (wiatrówka) Policja przypomina wszystkim użytkownikom takiej 
broni o podstawowych wymogach, jakie należy spełniać, aby dysponować 
taką bronią. Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji  po-
siadacz broni pneumatycznej zobowiązany jest przedstawić właściwemu or-
ganowi Policji orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważ-
nionych lekarzy. Osoby, które posiadają taką broń pneumatyczną 
(wiatrówkę), a nie chcą wykonywać badań, za które trzeba płacić z własnej 
kieszeni, powinny się pozbyć takiej broni. Wiatrówki można zdać w Komen-
dzie Powiatowej Policji w  Pyrzycach. Wszelkie informacje i pomoc w reje-
stracji bądź zbyciu broni pneumatycznej można uzyskać u specjalisty Wy-
działu Prewencji KPP Pyrzyce asp. sztab. K. Jaborowskiego pod numerem 
telefonu 091 577 95 31 w dni powszednie. 

M.K. 

Rok temu, w okresie przedświą-
tecznym w „Naszym powiecie” za-

mieściłem artykuł „Ile ryby jest w ry-
bie”. Inspiracją do napisania tego tekstu 
były własne przeżycia oraz wyniki ba-
dań Inspekcji Handlowej. Spotkał się on 
z dość dużym, pozytywnym odzewem 
czytelników. Dlatego warto chyba po 
roku „zobaczyć” co się zmieniło. Tak 
się złożyło, że kilka dni temu znów 
usłyszałem o raporcie Inspekcji Handlo-
wej z badań rynku artykułów spożyw-
czych. W związku z tym postanowiłem 
przybliżyć Państwu wyniki kontroli 
jakości towarów. Otóż w pierwszych 
trzech kwartałach roku 2009 Inspekto-
rzy Inspekcji Handlowej przebadali ok. 
dziewięć tysięcy partii żywności w su-
permarketach, małych sklepikach, hur-
towniach żywności. Jak stwierdza Pani 
Małgorzata Kozak Wiceprezes UOKiK, 
odpowiedzialna za kontrolę, więcej było 
zastrzeżeń, co do jakości produktów, co 
nie koniecznie wynikało jednak z pogar-
szania się tej jakości lecz z większej 
szczegółowości badań.  
Jak powszechnie wszystkim wiadomo 
produkty powinny być opisane na opa-
kowaniach. Opis powinien zawierać  
m. in. skład, datę ważności. Niektóre  
produkty spełniać powinny określone 
normy. Prawo unijne reguluje minimal-
ne standardy jakości m. in. dla masła, 
tłuszczy do smarowania, oliwy z oli-
wek, miodu i wyrobów czekoladowych. 
Nie określono natomiast norm dla 
wszelkiego rodzaju wyrobów mięsnych 
i pieczywa. Inspektorzy Inspekcji Han-
dlowej badali m. in. zgodność danych 
podanych na etykietach z faktycznym 
składem artykułów żywnościowych. 
Niestety wielu z producentów żywności 
nie przestrzegało nawet  tych norm, 
które sami ustanowili nie mówiąc już  

o normach obwiązujących zgodnie  
z prawem powszechnie obowiązującym. 
Po zbadaniu  prawie 3 tys. próbek wyro-
bów mięsnych okazało się, że w porów-
naniu z poprzednim badaniem, odsetek 
znalezionych nieprawidłowości wzrósł  
z 9 proc. do 17,7 proc. Najczęściej spo-
tykaną niezgodnością  była niższa za-
wartość mięsa od deklarowanej na ety-
kiecie, wyższa zawartość skrobi i wody, 
a także konsystencja produktu. Swoją 
drogą z jednej strony lepiej byłoby nie 
znać tych wyników.  Mniej korzystnie 
niż rok temu wypadło także badanie 
nabiału. W ubiegłym roku zastrzeżenia 
budziło do 16 proc. próbek, obecnie - 
19,4 proc. Uwagi dotyczyły m.in. doda-
wania przez producentów tłuszczów 
roślinnych do masła, które w ogóle nie 
powinno ich zawierać. Niektórzy bez-
prawnie używali zastrzeżonych nazw 
typu „feta”, „oscypek”. Dużo uwag po-
jawiło się też w stosunku do jakości 
miodu oferowanego w sklepach. Wy-
kryto nieprawidłowości w 22,5 proc. 
skontrolowanych partii miodu. Rok 
wcześniej - 19,3 proc. Zastrzeżenia in-
spektorów budziła głównie zawartość 
minimalnej ilość pyłków np. lipowych 
w miodzie lipowym. Okazało się też, że 
miody, które były oferowane jako od-
mianowe często były po prostu miodami 
wielokwiatowymi.  
Jedynym pozytywnym zjawiskiem jakie 
udało się ustalić kontrolerom to trochę 
więcej „ryby, w rybie” gdyż trochę le-
piej niż przed rokiem wypadło badanie 
ryb i ich przetworów. Odsetek nieprawi-
dłowości spadł tu z 40,7 proc. do 32,2 
proc. Kwestionowano najczęściej niższą 
od deklarowanej ilość ryby w konser-
wach. Uwagi dotyczyły też zbyt dużej 
ilości glazury tj. otoczki z lodu na rybie.  
Wynik kontroli PIH to 223 mandaty 

karne na łączną kwotę 40 tys. zł. In-
spektorzy  wydali też 44 decyzje o wy-
cofaniu produktów lub uzupełnieniu 
informacji czy obniżeniu cen. 
Wciąż zatem trwa walka o jakość pro-
duktów między sektorem produkującym 
go i kontrolerami. Najlepszym zaś kon-
trolerem podobno jest rynek. Tylko czy 
zwykły szary konsument zabiegany  
i zatroskany dniem codziennym jest  
w stanie obronić się sam? Pewnie jest to 
trudne, ale starajmy się. Nigdy bowiem 
chyba to dążenie „masowych producen-
tów” do jeszcze większego zysku kosz-
tem jakości nie zmieni się na korzyść 
konsumentów. Może zatem lepiej kupo-
wać z pewnych źródeł nawet drożej, 
rzadziej, ale za to porządne mięso, czy 
też miód z okolicznej pasieki. Tak więc 
może okazać się, że miód lipowy, który 
kupujemy wcale nie jest lipowy, coraz 
mniej masła jest w maśle, coraz mniej 
mięsa jest w mięsie, ale za to coraz wię-
cej jest ryby w rybie, choć i tak więk-
szość kontrolowanych ryb mrożonych 
ma za dużą „otoczkę” (lodową oczywi-
ście). W przypadku ryby  jak nie lodo-
wa to jakaś inna „otoczka” zawsze wy-
stępuje, bo jak  mawiamy „rybka lubi 
pływać”. Pomijając to jednak mam na-
dzieję, że uda nam się nabyć takie pro-
dukty, które pozwolą nam wzbogacić, 
czy jak mawiają duchowni „ubogacić” 
nadchodzące święta. Życzę więc 
Wszystkim Czytelnikom „Naszego Po-
wiatu” Wesołych Świąt i Wszystkiego 
Najlepszego w 2010 roku, a przede 
wszystkim jak najmniej kłopotów kon-
sumenckich, jak najlepszych produktów 
i dużo zdrowia. 

Powiatowy Rzecznik  
Praw Konsumenta 

CORAZ WI ĘCEJ RYBY W RYBIE, ALE ZA TO MNIEJ MI ĘSA  
W MI ĘSIE I MASŁA W MA ŚLE 


