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Konwent Staro-
stów Powiatów Wo-

jewództwa Zachodnio-
pomorskiego, na swoim 
posiedzeniu w dniu  
17 kwietnia br., widząc 
potrzebę wsparcia samo-
rządu Powiatu Kamień-
skiego oraz Miasta          
i Gminy Kamień Po-
morski, w obliczu trage-
dii, jaka dotknęła jego 
mieszkańców, zaapelo-
wał o wsparcie finanso-
we. Ustalono, że każdy 
z samorządów powiato-
wych naszego woje-
wództwa podejmie 
uchwałę o przekazaniu 
jednakowej kwoty,        
w wysokości 10 tys. zł. 
Solidaryzując się z inny-
mi powiatami Zarząd 
Powiatu Pyrzyckiego 
przedłożył Radzie Po-

wiatu Pyrzyckiego 
projekt uchwały     
w sprawie udziele-
nia pomocy finan-
sowej Gminie Ka-
mień Pomorski.  
W dniu 29 kwietnia 
Rada Powiatu pod-
jęła uchwałę, na 
mocy której będzie 
można przekazać 
Gminie Kamień 
Pomorski pomoc 
finansową na za-
pewnienie nowych 
lokali mieszkalnych 
dla ludzi dotknię-
tych tragedią. 

W.D. 

TRAGEDIA W KAMIENIU POMORSKIM 
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W rywalizacji o zakwalifikowanie 
się do Eliminacji wojewódzkich 
w zmaganiach drużyn szkół powia-
tu pyrzyckiego brało udział  
12 szkół podstawowych oraz  
6 gimnazjów. Szkoły były repre-
zentowane przez 3 osobowe druży-
ny wyłonione w eliminacjach szkol-
nych i gminnych. Komisja sędziow-
s k a ,  o c e n i a ł a  z m a g a n i a 
w konkurencjach: testu sprawdzają-
cego znajomość przepisów ruchu 
drogowego, jazdy sprawnościo-
wej  po torze przeszkód, jazdy ro-
werem w miasteczku ruchu drogo-
wego. Przeprowadzenie konkuren-
cji przebiegało w sposób niezwykle 
sprawny dzięki  ogromnemu zaangażo-
waniu funkcjonariuszy Komendy Powia-
towej Policji oraz Straży Miejskiej 
w Pyrzycach. Wszyscy uczniowie roz-
wiązywali również zadania z zakresu 
pomocy przedmedycznej pod fachowym 
okiem kpt. Cezarego Kocanowskiego 
oraz funkcjonariuszy z Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej. 
W klasyfikacji zespołowej szkół pod-
stawowych: 
• I miejsce zajęła drużyna ze  Szkoły 
Podstawowej w Żabowie, która  zakwali-
fikowała się do Eliminacji Wojewódz-
kich, 
• II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
Zespołu Szkół w Lipianach, 
• III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Pyrzycach. 
W klasyfikacji indywidualnej najwięk-
szą ilość punktów wśród uczniów szkół 
podstawowych oraz najwyższe lokaty 
uzyskali: 
• I miejsce i nagrodę - rower górski 
otrzymał: Łukasz Bludnik z SP Nr 2 
w Pyrzycach 
• II miejsce i nagrodę – telefon komór-
kowy otrzymał: Sebastian Leszkiewicz 
z SP w Lipianach 
• III miejsce i nagrodę - MP3 otrzymała: 
Agata Chmiel z SP w Żabowie 
• IV miejsce  i  nagrodę  - namiot otrzy-
mał: Maksymilian Krzyśków z SP 
w Lipianach 
• V miejsce i  nagrodę – śpiwór otrzyma-
ła: Roksana Chmiel z SP w Żabowie 
• VI miejsce i nagrodę – plecak otrzy-
mał: Sebastian Sotkiewicz z SP Warni-
cach 
W klasyfikacji zespołowej gimnazjów: 
• I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum 
z ZS w Bielicach, która zakwalifikowała 
się do Eliminacji Wojewódzkich, 
• II miejsce - zajęło Gimnazjum w  Py-
rzycach, 

• III miejsce – zajęło Gimnazjum 
w Przelewicach. 
W klasyfikacji indywidualnej najwięk-
szą ilość punktów wśród uczniów gimna-
zjum oraz najwyższe lokaty uzyskali: 
• I miejsce i nagrodę - rower górski 
otrzymał -Dawid Podskalny - Gimn.       
w Pyrzycach 
• II miejsce i nagrodę – telefon komór-
kowy otrzymał  – Wiktor Szkarapada – 
Gimn. Bielice 
• III miejsce i nagrodę -  odtwarzacz 
MP3 otrzymał Wojciech Żyła – Gimn. 
w Pyrzycach 
• IV miejsce  i  nagrodę  - namiot otrzy-
mał Patryk Bil - Gimn. w Przelewicach 
• V miejsce i  nagrodę –  śpiwór otrzy-
mał  Piotr Rękawek z Gimn. 
w Lipianach 
• VI miejsce i nagrodę – plecak otrzymał 
Piotr Witkowski z Gimn. w Warnicach 
Pozostali zawodnicy otrzymali również 
bardzo atrakcyjne nagrody, opiekunowie 
odebrali puchary, dyplomy, podziękowa-
nia, dla wszystkich uczestników przewi-
dziano ciepły posiłek. Nagrody wręczali 
organizatorzy oraz sponsorzy nagród. 
Turniej przeprowadzony został przez 
Komitet Organizacyjny w składzie: 
Przewodniczący Jarosław Stankiewicz 
Wicestarosta, Wiceprzewodniczący 
Krzysztof Rosiak dyrektor Wydziału 
Infrastruktury TiK Starostwa Powiato-
wego, Wiceprzewodniczący i Sędzia 
Główny: Komisarz Miłosz Łuszczyk 
Naczelnik Sekcji Prewencji KPP 
w Pyrzycach, Sekretarz: Anna Bajon - 
inspektor Wydziału Oświaty KSTiP Sta-
rostwa Powiatowego oraz członko-
wie  Krystyna Konik p.o.dyrektora  
SOSW,  Beata Kwiecień – inspektor 
Wydziału Oświaty KSTiP Starostwa 
P o w i a t o w e g o ,T o m a s z  M o r -
ka  nauczyciel SOSW, Andrzej Doma-
gała ZUT, Waldemar Gredka  Straż 
Miejska, Andrzej Drabczyk inspektor 

Wydziału Infrastruktury  TiK 
Starostwa Powiatowego. 
NAGRODY UFUNDOWALI oraz 
udzielili wsparcia finansowego 
i organizacyjnego podczas Turnieju: 
Wiktor Tołoczko - Starosta Pyrzycki 
Kazimierz Lipiński - Burmistrz  Py-
rzyc, Marek Kibała - Wójt Gminy 
Przelewice, Mirosław Zakrzewski - 
Prezes Firmy SMR Rolnik Sp. z o.o. 
w Pyrzycach, Marek Lenkiewicz - 
Komendant Powiatowy Policji 
w Pyrzycach, Mirosław Rabiega - 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej, Cezary Tkaczyk - 
Dyrektor WORD w Szczecinie, Jan 
Hol Madsen - Prezes BPI  Polska 

Spółka z.oo w Lipianach, Krzysztof 
Marszałek - Firma Europa – Systems SP 
z.o.o w Żabowie, Robert Kozłowski - 
Firma GPM Pojazdy Handlowe 
i Usługowe w Lipianach, Mirosław 
Skrobek - Prezes Zarządu Banku Spół-
dzielczego w Pyrzycach, Eugeniusz Ko-
walczyk - Prezes Spółki Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego, Małgorzata Lach 
Gwiazda - Firma Faraon Pyrzyce, 
Krzysztof Hołownia - TV SAT Pyrzyce 
w Pyrzycach, Grzegorz Hołownia - Fir-
ma Instalacje Grzewcze w Pyrzycach, 
Roman Hołownia - Sklep TOTAL s.c. 
w Pyrzycach, Ireneusz Pawłowski - p.o. 
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, 
Waldemar Lemiesz - Dyrektor ZS Nr 2 
RCKU, Marian Osękowski - Kierownik 
warsztatów szkolnych ZS Nr 2 RCKU 
Szczególne podziękowania dla Pani 
Krystyny Konik , p.o. dyrektora SOSW, 
za pomoc w organizacji i udzielenie go-
ściny oraz dla wszystkich pracowników 
Starostwa Powiatowego, Komendy 
Powiatowej Policji, Komendy Powia-
towej Straży Pożarnej oraz Straży 
M i e j s k i e j  z a a n g aż o w a n y c h 
w przygotowanie i przeprowadzenie 
Turnieju. 
Eliminacje wojewódzkie Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym odbę-
dą się w dniach 7 – 8 maja 2009 r. 
w Ośrodku Wypoczynkowym „KUSY 
DWÓR” na terenie powiatu drawskiego 
(4 km od Czaplinka)  - życzymy druży-
nom  z SP w Żabowie oraz z Gimnazjum 
w Bielicach, reprezentujących powiat 
pyrzycki, osiągnięcia jak najlepszych 
wyników. 

A. B. 

KOMUNIKAT Z POWIATOWYCH ELIMINACJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
BEZPIECZEŃSTWA W  RUCHU DROGOWYM  
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W planie pracy Rady Powiatu 
Pyrzyckiego przewidziano sesje     

w dniu 1 i 29 kwietnia br. W dniu  
1 kwietnia Rada Powiatu zajmowała się 
oceną sytuacji służby zdrowia i opieki 
społecznej w Powiecie Pyrzyckim. Spra-
wozdania z działalności w ubiegłym 
roku przedstawili: likwidator Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Pyrzycach, dyrektor Szpitala 
Powiatowego, dyrektor Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego, kierownik Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie, dy-
rektor Domu Pomocy Społecznej, dyrek-
tor Domu Dziecka w Czernicach, prze-
wodnicząca Zarządu Koła Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Pyrzycach. 
Radni wysoko ocenili pracę i osiągnięcia 
tych jednostek. Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko oraz Przewodniczący Rady 
Jerzy Marek Olech złożyli obecnym na 
sali przedstawicielom i za ich pośrednic-
twem, wszystkim pracownikom służby 
zdrowia i opieki społecznej, podzięko-
wania za ofiarną pracę. Gratulując osią-
gniętych wyników, życzyli im dalszych 
sukcesów. 
Niewątpliwym sukcesem w roku ubie-
głym był wynik finansowy Szpitala Po-
wiatowego. Według wstępnych wyliczeń 
za rok 2008 osiągnięto zysk w wysoko-
ści ponad 507 tys. zł. Szpital w Pyrzy-
cach w ostatnim dziesięcioleciu zawsze 
miał trudności finansowe. Pogłębiające 
się zadłużenie doprowadziło w 2003 r. 
do likwidacji SPZOZ. Skutki tej decyzji 
powiat odczuwa do dziś.  Z pierwotnej 
kwoty zadłużenia sięgającej 15 mln. zł, 
do spłacenia zostało jeszcze ponad 6 mln 
zł. Spłacono już wszystkie zobowiązania 
pracownicze. Obecnie prowadzone są 
postępowania ugodowe z wierzycielami 
cywilno-prawnymi. Zakończenie likwi-
dacji ma nastąpić do końca 2010 r.       
Do tego czasu zostaną wypłacone zobo-
wiązania cywilno-prawne i zawarta ugo-
da z największym wierzycielem, którym 
jest ZUS.  

Dzisiaj Szpital jest nowoczesną, dobrze 
wyposażoną i właściwie zarządzaną pla-
cówką, zatrudniającą wykwalifikowany 
personel. Systematycznie poszerza się 
zakres świadczonych usług. Obok funk-
cjonujących już poradni specjalistycz-
nych tworzy się nowe. Wkrótce zostanie 
uruchomiona poradnia endokrynologicz-
na i poradnia medycyny sportowej. Uru-
chomienie tej ostatniej jest odpowiedzią 
na oczekiwania licznego grona sportow-
ców. Pomoc w jej wyposażeniu zadekla-
rowali burmistrzowie i wójtowie z nasze-
go powiatu. Równie dobrze radzi sobie 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Rok 20-
08 został zamknięty dodatnim wynikiem 
finansowym w wysokości blisko 220 tys. 
zł. Osiągane wyniki bezpośrednio wiążą 
się z wielkością kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. W roku 2008 kon-
trakty dla Szpitala i ZOL-u uległy znacz-
nemu zwiększeniu, głównie na skutek 
interwencji w NFZ oraz tworzenia odpo-
wiednich warunków do świadczenia 
usług. Przyczynili się do tego zarówno 
dyrektorzy, jak i Zarząd Powiatu.  
Na początku sesji przewodniczący za-
proponował wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na rozwiązanie umowy         
o pracę z radnym. Z takim wnioskiem 
zwrócił się do Rady dyrektor Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Szczecinie 
Oddział Terenowy, a wniosek dotyczył 
Stanisława Stępnia zajmującego w ANR 
stanowisko kierownika Sekcji Organiza-
cyjnej. Radni nie wyrazili zgody na 
wprowadzenie tego punktu do porządku. 
W dniu następnym dyrektor ANR zwró-
cił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zwołanie sesji nadzwyczajnej, argu-
mentując, że termin kolejnej sesji ustalo-
ny na dzień 29 kwietnia nie pozwoli mu 
na zachowanie terminów wynikających   
z przepisów prawa pracy, w sprawie 
prowadzonej przeciw Stanisławowi Stęp-
niowi. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu 
sesji nadzwyczajnej. Przewodniczący 
Rady wyznaczył jej termin na dzień        

7 kwietnia 2009 r. W porządku sesji był 
tylko jeden punkt - projekt uchwały        
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiąza-
nie umowy o pracę z radnym. Przewod-
niczący przedstawił uzasadnienie dyrek-
tora ANR decyzji o rozwiązaniu umowy 
o pracę, a Stanisław Stępień odniósł się 
do stawianych mu zarzutów. Po zakoń-
czeniu dyskusji przewodniczący ogłosił 
przerwę, a po przerwie nastąpiło głoso-
wanie. Radni nie wyrazili zgody na roz-
wiązanie umowy o pracę z radnym Sta-
nisławem Stępniem. Za nie wyrażeniem 
zgody głosowało 13 spośród 16 obec-
nych radnych. 
W dniu 14 kwietnia 2009 r. został ogło-
szony konkurs na otrzymanie wsparcia 
dla młodzieży szkolnej w formie pomocy 
stypendialnej. Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego przeznaczyło na realizację 
programu stypendialnego w naszym wo-
jewództwie ponad 13 mln zł. Środki te 
zostaną podzielone na 20 powiatów. Ze 
stypendiów będą mogli skorzystać 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 
umożliwiających uzyskanie świadectwa 
dojrzałości i mieszkających na obszarach 
wiejskich. Szacuje się, że w naszym po-
wiecie, programem zostanie objętych 
250 uczniów Uprawniony uczeń może 
otrzymać kwotę do 250 zł miesięcznie. 
Stypendia będą wypłacone za rok szkol-
ny 2008/2009, jednorazowo za 8 miesię-
cy w terminie do końca maja 2009 r. 
Oznacza to kwotę do 2000 zł dla jednego 
ucznia. Termin składania wniosków 
upływa w dniu 24 kwietnia 2009 r. Aby 
przystąpić do konkursu Rada Powiatu 
musi podjąć uchwałę określającą zasady 
przyznawania stypendiów i musi się to 
odbyć przed dniem 24 kwietnia. Dlatego 
Zarząd Powiatu drugi raz w tym miesią-
cu wystąpił do przewodniczącego Rady 
Powiatu z wnioskiem o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej. 

W.D 

CZTERY SESJE RADY POWIATU  

Dnia 3 kwietnia 
br. w Miejsko–
G m i n n y m 
Ośrodku Kultury 
w Lipianach 
odbyło się spo-
tkania z okazji   
Mi ędzynarodo-
wego Dnia In-
walidy”, zorga-
nizowane przez 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  w Lipia-
nach oraz Burmistrza Lipian. Spotkanie poprowadziła Prezes 
O/R PZERiI Pani Danuta Japoł. Burmistrz Lipian wraz            

z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lipianach wręczyli 
Pani Prezes list gratulacyjny z życzeniami. Międzynarodowy 
Dzień Inwalidy uświetnił swoim występem zespół „Swojaki” 
pod kierownictwem Pani Elżbiety Cichackiej. Pod opieką 
Pani Beaty Fras wystąpiły również zuchy ze Szkoły Podsta-
wowej  w Lipianach, a także Zespół wokalno – taneczny 
„Promyczek” z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wy-
chowawczego w Nowielinie  pod kierunkiem Pani Liliany 
Pajor.W trakcie uroczystości można było obejrzeć wystawę 
oraz zakupić na kiermaszu  ozdoby świąteczne wykonane 
przez dzieci z Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Nowielinie. 

UMiG Lipiany 

MI ĘDZYNARODOWY DZIE Ń INWALIDY 2009 
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W dniu 30 marca br. o godz. 8.00          
w Zespole Szkół Publicznych w Bieli-
cach zostały przeprowadzone eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej. 
Skład jury oceniającego 
wiedzę uczestników elimi-
nacji stanowili przedstawi-
ciele Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
RP w Bielicach (Mocarski 
Edward, Świercz Janusz, 
Faliszek Ferdynand) oraz 
przedstawiciel ZSP w Bieli-
cach p. Kazimierz Rosiń-
ski, który przygotowywał 
młodzież do konkursu po-
przez etap szkolny do 
gminnego. Do eliminacji 
na szczeblu gminnym za-
kwalifikowano: 
• w grupie uczniów szkół podstawo-
wych - 5 osób (Amanda Ociepa, Łu-
kasz Pluta, Luiza Skuza, Klaudia 
Świercz, Grzegorz Wadołowski) 
• w grupie uczniów gimnazjum – 6 
osób (Karolina Chytryj, Paulina 
Jóźwiak, Mariola Kapturowska, Julia 
Łatwis, Paula Święcka, Daria Smuka-
ła). 

W wyniku przeprowadzonych rozgry-

wek w kategorii uczniów szkół pod-
stawowych zwyciężyła Luiza Skuza (28 
punktów), II miejsce – Amanda Ociepa 
(28 punktów), III miejsce – Grzegorz 
Wądołowski (23 punkty).  W kategorii 

uczniów szkół gimnazjalnych zwycię-
żyła Daria Smukała  (32 punkty) po 
zaciętej walce w dogrywce z Paulą 
Swięcką (31 punktów), która ostatecz-
nie zajęła II miejsce, miejsce trzecie 
wywalczyła Karolina Chytryj (21 punk-
tów). 
W ceremonii wręczenia nagród uczest-
niczył Wójt Gminy - Zdzisław Lech 

Twardowski, który był fundato-
rem nagród, Dyrektor Zespołu 
Szkół Publicznych w Bielicach – 
Małgorzata Woronowicz oraz przedsta-
wiciele komisji sędziowskiej.  Młodzi 

ludzie nie kryli swojego za-
dowolenia z zajętych miejsc 
zwłaszcza, że nagrodami za 
zajęcie pierwszych miejsc 
były rowery, za zajęcie II 
miejsc zwycięscy otrzymali 
aparaty cyfrowe, a za III 
miejsca fundator ufundował 
telefony komórkowe.  
Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Bielicach składa 
serdeczne podziękowanie 
Wójtowi Gminy za ufundo-
wanie atrakcyjnych nagród 
dla uczestników turnieju,        
a Pani Dyrektor ZSP w Bieli-
cach za pomoc w organizacji 
OTWP na szczeblu szkolnym 

i gminnym. Słowa podziękowania skła-
da się również Panu Kazimierzowi Ro-
sińskiemu, który włożył dużo wysiłku   
w przygotowanie młodych ludzi do kon-
kursu i zawsze jest otwarty na współ-
pracę w tym zakresie z Zarządem 
Gminnym Związku OSP RP w Bieli-
cach. 

F.F. 

„Działająca na terenie Bielic Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych widzi problem znaczącej 
liczby dorosłych nadużywających alko-
holu. Poprzez przystąpienie do ogólno-
polskiej kampanii profilaktyczno – edu-
kacyjnej „Sprawdź czy Twoje picie jest 
bezpieczne” chcemy odpowiedzieć na 
zapotrzebowanie naszych mieszkańców. 
Z zainteresowaniem czekamy na mate-
riały, które będą uczyć postaw i umie-
jętności służących zdrowemu i trzeźwe-
mu stylowi życia.” Kamela Wilczyńska 

- Przewodnicząca GKRPA – wypo-
wiedź na łamach publikacji „Sprawdź 
czy Twoje picie jest bezpieczne”. 
Wobec występującego problemu alko-
holowego w grudniu 2008 r. GKRPA     
w Bielicach przystąpiła do Ogólnopol-
skiej Kampanii Edukacyjnej Państwo-
wej Agencji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych pt. „Sprawdź czy 
Twoje picie jest bezpieczne”. W dniu  
7 kwietnia 2009 r. w Sejmie RP odbyło 
się spotkanie inaugurujące wyżej wy-
mienioną kampanię. W ramach prowa-
dzonych działań przez GKRPA na tere-
nie gminy Bielice w 2009 r. oraz zgod-
nie z założeniami powyższej kampanii, 
ważnym elementem systemu profilakty-
ki będzie skierowanie do różnych grup 
odbiorców poszczególnych działań: 
- na przełomie kwietnia i maja br. zosta-
ną przekazane   ulotki i broszury i inne 
materiały do instytucji i sklepów znaj-
dujących się na terenie naszej gminy; 
- dzięki otrzymanym scenariuszom wy-
wiadówki podjęte zostaną w Zespole 
Szkół Publicznych im. Jana Pawła II     
w Bielicach działania edukacyjne wy-
stosowane do rodziców; 

- prowadzone będą zajęcia profilaktycz-
ne w szkole- na przełomie kwietnia          
i maja br. zostanie ogłoszony konkurs 
plastyczny o tematyce antyalkoholowej. 
Najciekawsze prace wybrane przez Ju-
ry, zostaną nagrodzone 6 czerwca 2009 
r. w trakcie trwania imprezy integracyj-
nej tj. III Gminnego Dnia Dziecka         
w Swochowie. Ponadto prace te zostaną 
wykorzystane w konkursie organizowa-
ne przez PARPA oraz w czasie trwania 
Tygodnia Profilaktyki w ZSP w Bieli-
cach. 
- młodzież zostanie poinformowana        
o możliwości wykorzystywania i pro-
mowania strony internetowej utworzo-
nej dla celów kampanii, 
- na przełomie listopada i grudnia 2009 
r. w Zespole Szkół Publicznych w Bieli-
cach podczas „Tygodnia Profilaktyki” 
w takcie której mieszkańcy naszej Gmi-
ny będą mogli zdobyć lub ugruntować 
wiedzę w zakresie szkodliwości nad-
używania alkoholu narkotyków. 
 

A.K. 

ELIMINACJE GMINNE OTWP 2009 

GMINA BIELICE – W OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII EDUKACYJN EJ PARPA 
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Ustawa o ochronie 
przeciwpożarowej     
i Państwowej Stra-
ży Pożarnej przypi-
sały Państwowej 
Straży wiodącą rolę 
w sprawach ochro-
ny przeciwpożaro-

wej oraz organizacji krajowego systemu 
ratowniczo gaśniczego (KSRG).          
W skład systemu wchodzą wytypowane 
Ochotnicze Straże Pożarne, spełniające 
wiodącą rolę w systemie reagowania 
gminy i powiatu. Pozostałe Ochotnicze 
Straże Pożarne, mimo że nie wchodzą     
w skład KSRG również uczestniczą      
w działaniach ratowniczych. Zgodnie     
z ustawą o ochronie przeciwpożarowej 
Ochotnicze Straże Pożarne są jednost-
kami ochrony przeciwpożarowej,           
a szczegółowe zadania oraz organizację 
określa ich statut, który w części doty-
czącej spraw ochrony przeciwpożaro-
wych podlega uzgodnieniu z właści-
wym terenowo komendantem powiato-
wym Państwowej Straży Pożarnej. Ich 
podstawowymi zadaniami wynikający-
mi ze statutu są m. in.: prowadzenie 
działalności mającej na celu zapobiega-
nie pożarom oraz współdziałanie w tym 
zakresie z Państwową Strażą Pożarną, 
organami samorządowymi i innymi 
podmiotami, udział w akcjach ratowni-
czych przeprowadzonych w czasie po-
żarów, zagrożeń ekologicznych związa-
nych z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń, informowanie ludności 
o istniejących zagrożeniach pożarowych 
i ekologicznych oraz sposobu ochrony 
przed nimi, działania na rzecz ochrony środowiska. Na terenie powiatu pyrzyc-
kiego działa 31 jednostek OSP, najwię-
cej na terenie Gminy Pyrzyce 9 jedno-
stek, najmniej na terenie Gminy Lipiany 
1 jednostka, problemy organizacyjne      
i osobowe mają OSP Mielno, OSP Par-
sów, OSP Chabowo. Liczba członków: 
czynnych 788 w tym mężczyzn 763, 
kobiet 25, wspierających 51, honoro-
wych 95. Liczba członków razem: 934, 
w tym kobiet 25. W KSRG działa 11 
jednostek. Ochotnicze Straże Pożarne 
odgrywają również istotną rolę w zakre-
sie ochrony ludności. Z przeprowadzo-
nych analiz wynika konieczność istnie-
nia w każdej gminie, co najmniej jednej 
OSP włączonej do KSRG. Zabezpiecze-
nia operacyjne wskazują również po-
trzebę istnienia w KSRG dwóch lub 
więcej OSP. Jeśli w obszarze chronio-
nym występują drogi kolejowe lub auto-
strady, zakłady przemysłowe magazy-
nujące lub przerabiające substancję nie-
bezpieczne, a także inne tereny o zwięk-

szonym zagrożeniu występowania sta-
nów nagłych lub nagłych zagrożeń śro-
dowiska lub mienia. Stan remiz OSP na 
terenie powiatu pyrzyckiego jest zada-
walający są remizy nowe, po remoncie, 
remizy do przebudowania wg potrzeb 
jednostki, remizy działające jak praw-
dziwy dom rodzinny. W niektórych 
remizach brak podstawowego wyposa-
żenie do składowania umundurowania 
bojowego, wyposażenia do suszenia 
węży, brak wentylacji od dymowej spa-
lin i wentylacji remiz, to prace na na-
stępne kilka lat. Samochody pożarnicze 
stan techniczny zadawalający, lecz wie-
le jednostek chciałoby mieć samochody 
nowsze o większym zakresie działania     
i wyposażeniu. Na terenie powiatu py-
rzyckiego jedynie OSP Przelewice po-
siada dwa samochody przebudowane 
wg najnowszego standardu samochód 
średni Star 244 GBA 2.5/20, samochód 
ciężki GCBA 5/20 całkowity koszt 
przebudowy to kwota 230 000 zł. OSP 
Jesionowo posiada jeden z nowszych 
samochodów GBA 2/12 użyczony           
z PPSP w Pyrzycach, OSP Tetyń jeden 
z nowszych samochodów ratownictwa 
drogowego SLRt VW użyczony z PPSP 
w Pyrzycach, wiele samochodów pozy-
skano z zagranicy w ramach współpra-
cy, najwięcej pozyskała Gmina Pyrzyce. 
Wniosek na karosację w 2009 r. na sa-
mochód średni GBM 2.5/8  złożyło OSP 
Lubiatowo, wniosek został odmownie 
rozpatrzony z powodu wieku pojazdu. 
Zakup nowego samochodu lekkiego       
z napędem 4x2 typ Furgon to 
ok.145.000 zł, dopłata 50.000 zł, zakup 
samochodu średniego z napędem  
4x2 500.000 zł, dopłata 150.000 zł. Sta-
ny osobowe poszczególnych jednostek 
co roku ulega zmianą co raz mniej jest 
społeczników do kierowania Zarządami 
OSP. Prace Zarządu odbywają się spo-
łecznie. Strażak, który posiada prze-
szkolenie za udział w działaniach ratow-
niczych otrzymuję wynagrodzenie go-
dzinowe, stawka godzinowa ustalana 
jest przez rady gmin, średnia stawka     
w powiecie wynosi  11zł/godz.               
W Ochotniczych Strażach Pożarnych 
skupione są Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze chłopców i dziewcząt, liczba 
członków 196 w tym chłopców 152, 
dziewcząt 44. Głównym celem działal-
ności Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych to wspólna organizacja Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
od szczebla podstawowego do szczebla 
powiatowego, uczestnictwo w OTWP, 
w zawodach MDP powiatowych i woje-
wódzkich, w międzynarodowej wymia-
nie młodzieży na terenie kraju i zagrani-

cą. OGZOSPRP co roku organizują 
OTWP od szczebla podstawowego do 
powiatowego. Liczba uczestników 
OTWP w 2008 roku to około 400 
uczniów z Gminy Przelewice i Gminy 
Bielice. W 2009 r. udział w OTWP 
wzięły udział Gminy: Przelewice, Bieli-
ce, Kozielice i Pyrzyce liczba uczestni-
ków 600 uczniów. Kobiece Drużyny 
Pożarnicze to nowe wezwanie w dzia-
łalności Ochotniczych Straży Pożarnych 
to element pozytywny i bardzo potrzeb-
ny w działalności i wychowaniu mło-
dzieży. Na terenie powiatu pyrzyckiego 
działa Internetowe Centrum Oświatowo 
Wychowawcze Na Wsi w OSP Przele-
wice wg projektu na lata 2008-2013. Co 
roku grupa strażaków przechodzi prze-
szkolenie wg potrzeb organizowanych 
przez PPSP w Pyrzycach. 
Wyszkolenie strażaków jest na pozio-
mie dobrym. OWZOSPRP w Szczecinie 
organizuje w ramach projektu kursy:     
w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy medycznej, odnowienia upraw-
nień w zakresie ratownictwa medyczne-
go, na opiekunów Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych, obozu szkoleniowo-
wychowawczego dla członków Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Ważną dla środowiska strażackiego jest 
troska o własne tradycje, sztandar, za-
chowanie wiedzy o ich dorobku dla 
przyszłych pokoleń. Na terenie powiatu 
pyrzyckiego tradycję strażacką widać, 
choć nie wszystkie OSP prowadzą kro-
niki, mamy nadzieje, że kroniki w pozo-
stałych jednostkach powstaną i przystą-
pią do konkursu i przeglądu kronik        
w 2010 r. Wzorcową kronikę prowadzi 
OSP Przelewice, która w 2008 r. zajęła 
II miejsce na przeglądzie kronik Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. Pro-
ponowanie różnorodnych form aktyw-
ności, docieranie do wszystkich grup 
społecznych to podstawa funkcjonowa-
nia ochotniczego pożarnictwa, napływu 
do jego szeregów ludzi młodych i ak-
tywnych. Ochotnicze Straże Pożarne      
w ostatnich latach uczestniczą w wielu 
zdarzeniach, zagrożeniach, liczba zda-
rzeń z roku na rok rośnie, nie wszystko 
udaje się wykonać żeby wszystkich 
zadowolić wiele potrzeba wspólnych 
ćwiczeń i szkoleń, żeby sprawność          
i gotowość bojową utrzymana była  na 
poziomie dobrym. Wszystkim straża-
kom dziękuję za dotychczasową działal-
ność, dziękuję za współpracę samorzą-
dom gminnym, powiatowym, wszyst-
kim szkołom z terenu powiatu pyrzyc-
kiego. 

H.N. 

DZIAŁALNO ŚĆ OCHOTNICZYCH STRA ŻY POŻARNYCH  
NA TERENIE POWIATU PYRZYCKIEGO 
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Poża-
rom” (OTWP) ma na celu popularyzo-
wanie przepisów i kształtowanie umie-
jętności w zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwa i ochrony prze-
ciwpożarowej. W szczególności służy 
popularyzowaniu wśród dzieci i mło-
dzieży znajomości przepisów przeciw-
pożarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umiejęt-
ności posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat 
techniki pożarniczej, wiedzy na temat 
ratownictwa medycznego, organizacji 
ochrony przeciwpożaro-
wej oraz historii i tradycji 
ruchu strażackiego. Za-
rząd Oddziału Powiato-
wego Z OSP RP w Pyrzy-
cach po raz drugi w okre-
sie obecnej kadencji zor-
ganizował eliminacje po-
wiatowe OTWP w dniu 
17 kwietnia br. Gospoda-
rzem eliminacji powiato-
wych była po raz drugi 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Przelewicach. OTWP 
wspierały samorządy 
gminne, szkoły podstawo-
we, gimnazja z terenu 
powiatu pyrzyckiego. 
Szczególną rolę w organi-
zację turnieju powiatowego wniosło 
Starostwo Powiatu Pyrzyckiego, które 
ufundowało główne nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy okolicznościowe. W eli-
minacjach powiatowych startowali 
uczniowie z Gminy Przelewice, Bielice, 
Pyrzyce, Kozielice. Z godzinnym opóź-
nieniem, od pisemnego testu, rozpoczę-
ły się eliminacje. Następnie uczestnicy 
rozwiązywali testy multimedialne i ćwi-
czenia praktyczne z ratownictwa me-
dycznego. W grupie I Starszej szkół 
podstawowych zwyciężył Mariusz Praj-
zendanc uczeń z Gminy Przelewice ze 
Szkoły Podstawowej w Kłodzinie. Gru-
pa II Gimnazjalna - zwyciężył Daniel 
Bil uczeń z Gminy Przelewice, z Gim-
nazjum w Przelewicach. Mariusz Praj-
zendanc i Daniel Bil będą reprezento-
wać Powiat Pyrzycki w finale woje-
wódzkim 25 kwietnia 2009 r. w Gryfi-
cach. Ostateczne wyniki eliminacji po-
wiatowych: 
Grupa I Starsza podstawowa według 
zajętych miejsc: 
1. Mariusz Prajzendanc - 60 pkt. - Gmi-
na Przelewice 
2. Nikola Mrówczyńska - 57 pkt. - Gmi-
na Przelewice   
3. Luiza Skuza - 53 pkt. - Gmina Bielice 

4. Agata Pietrzykowska - 51 pkt. - Gmi-
na Pyrzyce 
5. Mateusz Katana - 49 pkt. - Gmina 
Przelewice 
6. Amanda Ociepa - 48 pkt. - Gmina 
Bielice  
7. Katarzyna Tyczka - 46 pkt. - Gmina 
Kozielice 
8. Grzegorz Wądołowski - 44 pkt. - 
Gmina Bielice 
9. Rafał Hetmańczyk - 37 pkt. - Gmina 
Kozielice 
10. Paweł Retecki - 26 pkt. - Gmina 
Kozielice 
 

Grupa II Gimnazjalna według zaję-
tych miejsc: 
1. Daniel Bil - 58 pkt. - Gmina Przele-
wice 
2. Paula Święcka - 57 pkt. - Gmina Bie-
lice 
3. Karolina Chytryj - 51 pkt. - Gmina 
Bielice 
4. Patryk Bil - 47 pkt. - Gmina Przele-
wice 
Daria Smukała - 47 pkt. - Gmina Bielice 
5. Jakub Zarzycki - 45 pkt. - Gmina 
Kozielice 
6. Szymon Stasiaczyk - 44 pkt. - Gmina 
Przelewice 
Tomasz Ogonowski - 44 pkt. - Gmina 
Kozielice 
7. Dariusz Szczerbiński - 40 pkt. - Gmi-
na  Pyrzyce 
8. Łukasz Wiraszka - 33 pkt. - Gmina 
Kozielice 
Startujących uczniów do eliminacji po-
wiatowych przygotowywali nauczycie-
le : 
Teresa Kaczmarek - PSP Żuków  
Krzysztof Jessa - PSP Jesionowo  
Mariusz Guc - SP Kłodzino  
Beata Szulc - PG Przelewice 
Kazimierz Rosiński - ZSP w Bielicach 

Renata Paszkiewicz - ZS w Ko-
zielicach 
Szczepan Łukasiewicz - PSP w Mie-
lęcinie 
 
Eliminacje powiatowe przygotowali: 
druh Henryk Nawój – Wiceprezes 
OPZOSPRP w Pyrzycach, druhna Ewa 
Gąsiorowska-Nawój – Wiceprezes ds. 
MDP i KDP OGZOSPRP w Przelewi-
cach, druh Maciej Lubecki, Grzegorz 
Tokarczyk, Mirosław Frużyński, An-
drzej  Głodowski - OSP Przelewice, 
druhny Magdalena Lubecka, Małgorza-
ta Kustosz, Henryka Gąsiorowska, An-

na Tokarczyk, Elżbieta 
Nawój, Alicja Gąsiorow-
ska – K.D.P. Przelewice, 
pracownicy Urzędu Gmi-
ny Przelewice. 
Komisja egzaminacyjna 
eliminacji powiatowych:  
druh Henryk Nawój – 
Wiceprezes OPZOSPRP 
w Pyrzycach, druh Jerzy 
Wroński – Komendant      
M i G Pyrzyce, druh Wal-
demar Brodziński – Ko-
mendant Gminny w Prze-
lewicach, druh Ferdynand 
Faliszek – Członek Zarzą-
du OPZOSPRP w Pyrzy-
cach, druh Dariusz Gusz-

czenko – Członek Zarządu OPZOSPRP 
w Pyrzycach, druh Maciej Lubecki – 
Ratownik Medyczny, druh Grzegorz 
Tokarczyk – Strażak Ratownik OSP 
Przelewice, druhna Magdalena Lubecka 
– K.D.P. Przelewice, druhna Małgorzata 
Kustosz – K.D.P. Przelewice, Kazi-
mierz Rosiński – nauczyciel, Szczepan 
Łukaszewicz – nauczyciel.  
Eliminacje powiatowe otworzył Wójt 
Gminy Przelewice Marek Kibała. 
Uczniów swojej gminy odwiedził i mo-
bilizował Wójt Gminy Bielice Zdzisław 
Twardowski. Finał eliminacji podsumo-
wał i nagrody wręczał Wicestarosta 
Powiatu Pyrzyckiego Jarosław Stankie-
wicz. Na zakończenie eliminacji powia-
towych Wiceprezes OPZOSPRP w Py-
rzycach druh Henryk Nawój wszystkim 
przybyłym i uczestnikom podziękował 
za wspaniałą walkę i wspaniałą atmos-
ferę, za wzorowe przygotowanie elimi-
nacji, za poczęstunek żurkiem przele-
wickim. Dziękuję pani Kozickiej Rena-
cie dyrektor Gimnazjum w Przelewi-
cach za wypożyczenie wyposażenia 
klasowego. Eliminacje powiatowe 
OTWP w 2010 odbędą się w Pyrzycach.  
 

H.N. 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY PO ŻARNICZEJ 
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Dnia 20 marca br. w pałacu prze-
lewickiego Ogrodu odbyła się uro-

czystość 50-lecia Pożycia Małżeń-
skiego. Jest to wyjątkowe święto, które 
obchodzi się po 50-ciu latach wspólne-
go pożycia małżeń-
skiego. Jubileusz 
„Złotych Godów” 
obchodziło siedem par 
z Gminy Przelewice: 
Zofia i Józef Chrzano-
wscy, Marianna i Jan 
Drzałowie, Teresa       
i Kazimierz Jaworscy, 
Marianna i Stanisław 
Pakułowie, Adela        
i Wincenty Piękosio-
wie, Barbara i Jerzy 
Piotrowscy oraz  Jani-
na i Eugeniusz Saw-
kowie. „Złotym Pa-
rom” towarzyszyły dzieci, wnuki i pra-
wnuki. Aktu uhonorowania jubilatów 
medalami, nadanymi przez Prezydenta 
RP, dokonał Wójt Gminy Marek Kibała. 
Pamiątkowe dyplomy i upominki wrę-

czyli również przewodniczący Rady 
Gminy Zdzisław Pijewski i Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata 
Kędziora. Doceniając trwałość związ-
ków małżeńskich dostojnych jubilatów 

złożyli im serdeczne gratulacje i życze-
nia pomyślności i szczęścia w życiu 
rodzinnym oraz dobrego zdrowia i sił 
do świętowania kolejnych jubileuszy.  
Wójt Gminy w słowach skierowanych 

do jubilatów podziękował również za 
dawanie wzorców społecznych, za to, że 
przez swoje doświadczenia, które przez 
te wszystkie lata zdobywali, przekazują 
młodemu pokoleniu nabytą mądrość życiową. Uroczystość 

„Z łotych  Godów” 
uświetnił występ mło-
dzieży z Publicznego 
Gimnazjum w Przelewi-
cach pod kierownic-
twem Waldemara Kle-
menskiego. Spotkanie 
odbyło się w sympa-
tycznej atmosferze. By-
ły kwiaty, życzenia oraz 
tradycyjna lampka 
szampana. Po części 
oficjalnej dostojni jubi-
laci zostali zaproszeni 
przez Wójta na wspólny 

poczęstunek oraz chwilę wspomnień      
z ich lat młodości. 

A.G. 
 

W dniach od 22 do 27 marca 
bieżącego roku grupa strażaków 
z powiatu pyrzyckiego wraz       
z innymi uczestnikami odbyła 
piękną podróż pielgrzymkową 
do Watykanu. Cała grupa liczą-
ca siedemdziesiąt osób dużym 
dwupiętrowym autokarem firmy 
turystycznej odwiedziła w du-
żym tempie wiele przepięknych 
miejsc we Włoszech. Wyjazd 
nastąpił po mszy świętej odpra-
wionej przez ks. Waldemara 
Szczurowskiego w kościele p.w. 
św. Floriana w Jesionowie  
w niedzielę 22 marca około 
godziny 15:30. Granicę minęli śmy  
w Słubicach, potem przez Niemcy, Au-
strię i północne Włochy po długiej po-
dróży dojechaliśmy w poniedziałek do 
miasta Fiuggi w górzystych Alpach, 
położonego około 70 km od Rzymu. 
Dwa noclegi spędziliśmy właśnie tam w 
hotelu.  

We wtorek rano wybraliśmy się naj-
pierw do Monte Casino, gdzie zwiedzi-
li śmy przepiękny klasztor św. Benedyk-
ta i Scholastyki na najwyższym szczycie 
miasta – droga wjazdowa dała dużo 
wrażeń, emocji i przeżyć z dreszczy-
kiem widokowym podczas wjazdu          
i zjazdu. Następnie poniżej oddaliśmy 
we mszy świętej i w apelu hołd pole-
głym polskim żołnierzom 1944 roku  

w bitwie pod Monte Casino. Z Monte 
Casino udaliśmy się do Watykanu, 
gdzie hołd oddaliśmy naszemu wielkie-
mu rodakowi Janowi Pawłowi II przy 
grobie w grotach watykańskich śpiewa-
jąc pieśń „Barka”. Zwiedzaliśmy prze-
piękną architekturę bazyliki św. Piotra           
i różne jej elementy. Słowa nie są            
w stanie tego opisać. Krótko odwiedzili-
śmy kilka ulic Rzymu i wróciliśmy do 
hotelu w Fiuggi.  

W środę wczesnym rankiem wyruszyli-
śmy na zwiedzanie Rzymu, w tym stare-
go. Ogrom wrażeń, duże tempo, prze-
piękne zabytki różnych wieków między 
innymi świątynia św. Pawła, w tym 
imperium cesarstwa rzymskiego, cieka-
we przejazdy metrem. W międzyczasie 

nasi strażacy złożyli wizytę  
w Watykanie w przedstawiciel-
stwie Sekretarza Stanu Papieża 
Benedykta XVI składając upo-
minki od pielgrzymów. Po inten-
sywnym zwiedzaniu Rzymu uda-
li śmy się w podróż w kierunku 
Wenecji i po nocnej podróży 
rano w czwartek około godziny 
7:00 dojechaliśmy do miasta na 
wodzie przy Adriatyku, prze-
pięknej Wenecji. Płynęli śmy 
statkiem do placu salonu Europy 
św. Marka    z przepięknym ko-
ściołem, niesamowitymi budow-
lami, zabytkami z piękną archi-

tekturą. Kamienice na wodzie, kanały, 
mosty i kościoły. Place targowe i różno-
rodne miejsca handlowe. Przeżyli śmy 
przepiękną podróż tramwajami wodny-
mi przez Grande Kanale obserwując 
przez cztery kilometry po obu stronach 
zabudowę Wenecji. W granicach godzi-
ny 19:30 rozpoczęli śmy kolejny etap 
powrotu z Wenecji do kraju, do którego 
przybyliśmy w piątek 27 marca przed 
godziną 14. Wyprawa z ogromnymi 
wrażeniami. Kto nie był, niech żałuje, 
ale szybko radzimy, aby zaplanował 
taką podróż i zrealizował, a jesteśmy 
przekonani, że nie będzie tego żałował. 

J.W., H.N. 

 

JUBILEUSZ 50-LECIA PO ŻYCIA MAŁ ŻEŃSKIEGO 

PIELGRZYMKA STRA ŻAKÓW DO WATYKANU 
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Po raz kolejny gościliśmy w Przelewi-
cach uczestników Memoriału Andrzeja 
Grubby w Tenisie Stołowym. III Memo-
riał Andrzeja Grubby w Tenisie Stoło-
wym Województwa Zachodniopomor-
skiego odbył się w dniu 25 marca 2009 r. 
na sali sportowej Publicznego Gimna-
zjum w Przelewicach. 
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał 
Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała 
wraz z Wicestarostą Pyrzyckim Jarosła-
wem Stankiewiczem oraz członek Zarzą-
du Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
Sylwester Małecki. Głównym celem 
Turnieju było promowanie wartości edu-
kacyjnych sportu związanych z postawą 
życiową i karierą sportową Andrzeja 
Grubby oraz promowanie i upowszech-
nianie aktywności sportowej dzieci           
i młodzieży. W zawodach udział wzięło 
16  reprezentacji z następujących szkół 
podstawowych z  województwa zachod-
niopomorskiego:  
• Zespół Szkół Podstawowych w Bieli-
cach, 
• Szkoła Podstawowa w Brzesku, 
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesio-
nowie, 
• Szkoła Podstawowa w Kłodzinie, 
• Szkoła Podstawowa w Mielęcinie, 

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyz-
drojach, 
• Szkoła Podstawowa w Okunicy, 
• Szkoła Podstawowa w Pełczycach, 

• Szkoła Podstawowa w Pyrzycach, 
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiato-
wie, 
• Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie, 
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielenienie, 
• Szkoła Podstawowa w Złocieńcu, 
• Szkoła Podstawowa w Żabowie, 
• Szkoła Podstawowa w Żółtnicy, 
• Szkoła Podstawowa w Żukowie. 
Najlepszą zawodniczką została Paulina 
Komisarska ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Międzyzdrojach, a najlepszym zawod-
nikiem Sebastian Gaj z tej samej szkoły.  

Klasyfikacja dru żynowa: 
• I miejsce - Szkoła Podstawowa  
nr 1 w Trzebiatowie, 
• II miejsce - Szkoła Podstawowa            
w Złocieńcu, 
• III miejsce - Szkoła Podstawowa          
w Wierzbięcinie, 
• IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 
w Międzyzdrojach. 
Puchary, pamiątkowe dyplomy i upo-
minki uczestnikom Turnieju   wręczyli: 
Wójt Gminy wraz z panem Sylwestrem 
Małeckim. Zwycięzcy będą reprezento-
wać nasze Województwo na Finale 
Ogólnopolskim, który odbędzie się          
w Sopocie w czerwcu bieżącego roku. 
Wszyscy uczestnicy Turnieju po dzielnej 
i wytrwałej walce mogli skorzystać         
z ciepłego posiłku przygotowanego 
przez Publiczne Gimnazjum w Przelewi-
cach, by zregenerować swe siły, a osoby 
lubiące kontakt z naturą obejrzeć nasz 
piękny Ogród Dendrologiczny, w którym 
pojawiły się już pierwsze oznaki wiosny. 
Poziom rozgrywek był wysoki, a pomię-
dzy zawodnikami zdrowy duch walki.  
Gratulujemy zwycięzcą i zapraszamy na 
następny rok do Przelewic! 
 

A.G. 

W Berlinie, stolicy Nie-
miec  w dniach 11-15 
marca 2009 r. odbyła 
się 43 edycja prestiżo-
wych Targów Tury-
stycznych ITB Berlin 
2009. Targi ITB to im-
preza o charakterze 
promocyjno-
handlowym oraz ważne 
wydarzenie medialne, 
które przyciąga wy-
stawców i zwiedzają-
cych z całego Świata. 
W tym roku pierwsze 
trzy dni Targów ITB 
były dniami branżowymi. Pozostałe       
2 dni Targów były dniami otwartymi, 
podczas których ekspozycje targowe 
udostępnione zostały dla wszystkich 
zwiedzających. Na 150 000 m2 po-
wierzchni wystawienniczej zaprezento-
wało się ponad 10 000 wystawców ze 
180 krajów, w tym z Polski.  Organiza-
torami polskiego stoiska byli: Polska 
Organizacja Turystyczna i Polski Ośro-
dek Informacji Turystycznej w Berlinie.  
Prezentowana na stoiskach oferta doty-
czyła turystyki: kulturowej, leczniczej     
i sanatoryjnej, rodzinnej, aktywnej, 

weekendowej i biznesowej. Na stoisku 
Województwa Zachodniopomorskiego 
prezentowane były materiały promujące 
walory turystyczne naszego regionu 
m.in. szlaki rowerowe i kajakowe, dzie-
dzictwo historyczne, w tym walory 
Gminy Przelewice. Targi były ponadto 
okazją do wymiany materiałów promu-
jących atrakcyjne miejsca turystyczne    
w kraju i na Świecie. 

A.G. 

W dniu 16 kwietnia br. odbyło się spo-
tkanie władz samorządowych gminy 
Lipiany z mieszkańcami sołectwa Kra-
sne. Zaproszenie sołtysa Michała Wie-
czora do udziału w spotkaniu przyjęli 
burmistrz Lipian Krzysztof Ireneusz 
Boguszewski wraz z sekretarz gminy 
Lipiany Haliną Korzeniewicz oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej            
w Lipianach Mariusz Marek Przybyl-
ski. W spotkaniu uczestniczyło liczne 
grono mieszkańców sołectwa Krasne. 
Głównym tematem spotkania była dys-
kusja na temat możliwości rozwoju wsi 
w sołectwie Krasne. Poruszane były 
sprawy remontów dróg, budowy świe-
tlicy, budowy placu zabaw, dokończe-
nia prac związanych z utworzeniem 
boiska piłkarskiego, remontu przystan-
ku autobusowego, działalności ośrodka 
zdrowia w Lipianach oraz stanu tech-
nicznego mieszkań komunalnych.       
W trakcie spotkania sołtys Michał 
Wieczór podziękował władzom samo-
rządowym za zaangażowanie w sprawy 
sołectwa. 

UMiG Lipiany 

III MEMORIAŁ ANDRZEJA GRUBBY W TENISIE STOŁOWYM - P RZELEWICE 2009  

RELACJE Z TARGÓW TURYSTYCZNYCH W BERLINIE SPOTKANIE  
W SOŁECTWIE KRASNE 
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DODATEK SPECJALNY 

Z zakresu infrastruktury  
technicznej: 

• przebudowa części ulicy Barlinec-
kiej – zadanie w całości sfinansowano    
z budżetu Gminy na kwotę 162 428,36 
zł,  

• utwardzenie terenu pod budowę gara-
ży przy ul. Kościuszki, koszt inwestycji 
wyniósł 57 131,27 zł, 

• odbudowa budynku przy ul. Kościusz-
ki 13 w Lipianach. Całkowity koszt 
wykonanych prac wyniósł 402 600,47 
zł,  
• przebudowa kanalizacji sanitarnej na 
odcinku ul. Okrzei-Kościuszki w Lipia-
nach. Na realizację zadania w roku 2008 
wydatkowano kwotę 87 346,86 zł, 
• budowa kanalizacji sanitarnej w Bato-
wie. Ogółem koszt wykonanych prac 
wyniósł 30 009,26 zł, 
• remont ul. Ciasnej oraz Placu Wolno-
ści za UM polegający na położeniu na-
wierzchni bitumicznej. Inwestycje prze-
prowadzono przy udziale środków          
z Powiatu Pyrzyckiego, łączny koszt 
wyniósł 38 933,56 zł,  
• wyremontowano ciąg pieszy z kostki 
betonowej typy polbruk łączący ul. 
Sienkiewicza z Jedności Narodowej, 
zadanie sfinansowano ze środków wła-
snych – 14 000 zł, 
• przebudowa ul. Okrzei (od ul. Trau-
gutta do ul. Mostowej), zadanie wyko-
nano w ramach porozumienia zawartego 
z Powiatem Pyrzyckim, koszt realizacji 
wyniósł 45 416,85 zł,  

Z zakresu oświaty i kultury: 
• budowa kontenerowej świetlicy wiej-
skiej w Nowicach. Koszt inwestycji  
48 675,21 zł,  

• Remont salki komputerowej świetlicy 
w Jedlicach wraz z wymiana okien           
i drzwi, koszt remontu wyniósł 14 900 
zł,  
• Budowa placu zabaw przy ul. Jedności 
Narodowej w Lipianach, 
• Budowa boisk rekreacyjnych w miej-
scowościach: Krasne, Wołczyn i Mielę-
cinek, 
• Zagospodarowanie części terenu za 
Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury 

boiskiem sportowym do piłki siatkowej.  
Ponadto zrealizowano szereg  

innych inwestycji:  
• wyremontowano fontannę przy placu 
Wolności (koszt inwestycji 25 502,15 
zł),  

• wyremontowano 2 łaźnie w budynku 
socjalnym przy Stadionie Miejskim       
w Lipianach (39 746 zł), 

• wyremontowano sanitariaty na piętrze 
budynku Urzędu Miejskiego w Lipia-
nach (10 290 zł), 
• wyremontowano pomieszczenie so-
cjalne przy plaży miejskiej w Lipianach 
– koszt prac remontowych wyniósł  
4 000 zł, 
• wymieniono drzwi wejściowe w Przy-
chodni Rejonowej w Lipianach (12 500 
zł). 

Przygotowano także dokumentację 
projektową na: 

• budowę hali sportowej w Lipianach, 
• budowę drogi dojazdowej do terenów 
przemysłowych przy ul. Pyrzyckiej       
w Lipianach, 
• budowę świetlicy wiejskiej w Bato-
wie, 
• urządzenie i zagospodarowanie tere-
nów nad jeziorem Wądół, 
• przebudowę byłej stolarni na mieszka-
nia socjalne. 

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2008 ROKU W GMINIE LIPIAN Y 

Ul. Okrzei 

Ul. Ciasna 
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POWIATOWY URZ ĄD PRACY W PYRZYCACH 
PLAN SZKOLE Ń NA 2009 ROK 

 

 
 
Szkolenia indywidualne różnego rodzaju w zależności od aktualnych potrzeb rynku pracy 
w okresie od I-IV kwartału. Osoby zainteresowane szkoleniem indywidualnym składają 
wniosek wraz z pisemnym uzasadnieniem celowości szkolenia w pokoju numer 6. 

 
Zgłoszenia na szkolenia grupowe, wymienione w planie szkoleń na 2009 rok,  

należy składać u doradcy zawodowego pokój numer 5 i 10  
oraz u pośredników pracy pokój numer 1 i 2. 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać  

pod numerem telefonu: (091) 5 700-132 wew. 240 

Lp. Nazwa i zakres szkolenia 

Przewidywa-
ny termin 
realizacji 
szkolenia 

Orientacyj-
ny czas 
trwania 

szkolenia w 
godzinach 

Liczba 
miejsc dla 
uczestni-
ków szko-

leń 
1 Podstawy księgowości II kwartał 180 godz. 10 osób 

2 Mała gastronomia II kwartał 135 godz. 12 osób 

3 Język angielski metodą Callana II kwartał 72 godz. 10 osób 

4 Stolarz meblowy II kwartał 180 godz. 8 osób 

5 Opiekun dzieci z praktyką w placówce 
opiekuńczej II kwartał 200 godz. 10 osób 

6 Pracownik działu kadr i płac III kwartał 240 godz. 10 osób 

7 Opiekun osoby zależnej III kwartał 200 godz. 10 osób 

8 Specjalista robót ogólnobudowlanych III kwartał 220 godz. 6 osób 

9 Obsługa urządzeń transportu bliskiego III kwartał 117 godz. 10 osób 

10 Kurs komputerowy ECDL III kwartał 135 godz. 10 osób 

11 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych IV kwartał 110 godz. 10 osób 

12 
Spawanie blach stalowych spoinami 
pachwinowymi metodą MAG drutem 
proszkowym 136 na uprawnienia PRS 

IV kwartał 118 godz. 8 osób 

SZKOLENIA DLA  
ROLNIKÓW  

I MIESZKA ŃCÓW WSI 
 

Dnia 18 marca br. w Urzędzie 
Gminy w Bielicach odbyły się 
szkolenia dla mieszkańców, orga-
nizowane przez Wójta Gminy 
Bielice wraz z Zachodniopomor-
skim Ośrodkiem Doradztwa Rol-
niczego w Barzkowicach - Tere-
nowym Zespołem Doradców        
w Pyrzycach oraz Bankiem 
Ochrony Środowiska – Oddział 
Szczecin na temat: 

- płatności bezpośrednie i wspie-
ranie działalności na obszarach      
o niekorzystnych warunkach go-
spodarowania – pomoc w wypeł-
nianiu wniosków, 

- obowiązkowych ubezpieczeń 
rolników, 

- ekologicznych działań na terenie 
gminy poprzez budowę: przydo-
mowych ekologicznych oczysz-
czalni ścieków, kolektorów sło-
necznych i małych elektrowni 
wiatrowych oraz usuwanie wyro-
bów zawierających azbest.  

Mimo, że poruszane tematy są 
bardzo ważne, mieszkańcy wyka-
zali umiarkowane zainteresowa-
nie. Najwięcej osób przybyło na 
spotkanie z przedstawicielami 
Banku Ochrony Środowiska doty-
czące kredytowania budowy przy-
domowych ekologicznych oczysz-
czalni ścieków.  

UG Bielice 

W dniu 7 marca br. w Woldegk (Niemcy) 
odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Gminy Przelewice z Burmistrzem Miasta 
Woldegk - Ernst Jürgen Lode. Ze strony 
polskiej Gminę Przelewice reprezento-
wali: Wójt Gminy – Marek Kibała, Dy-
rektor Ogrodu Dendrologicznego – Maria 
Syczewska i przedstawiciele Firmy „4C” 
- Joanna Pachnowska oraz przedstawiciel 
UG Przelewice – Anna Garzyńska.  
Miasto Woldegk jest naszą gminą part-
nerską od 2005 r. w dziedzinach: kultury, 
oświaty, sportu, turystyki, rolnictwa, 

ochrony środowiska i bezpieczeństwa 
publicznego.  Spotkanie robocze w Wol-
degk jest przykładem podejmowania 
wspólnych inicjatyw i kontynuacją do-
brze rozwijającej się współpracy. W trak-
cie spotkania omówiono m.in.: uczestnic-
two przedstawicieli Miasta Woldegk        
w „II Przelewickich Dniach Folwarku”, 
które odbędą się w dniu 25 kwietnia 
2009 r. oraz dyskutowano nad możliwo-
ścią wspólnej realizacji projektu ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Inter-

reg IVC dotyczącego adaptacji 
budynku po byłej szkole w Lasko-
wie na przedszkole oraz realizacji serii 
warsztatów w zakresie edukacji kadry         
i wolontariatu po stronie polsko-
niemieckiej. Ponadto mogliśmy obejrzeć 
wzorcowo prowadzone przedszkola        
w Woldegk i dowiedzieć się, na jakich 
zasadach funkcjonują. Było to pouczają-
ce doświadczenie, które z pewnością 
zaowocuje dalszą kontynuacją planowa-
nego wspólnie przedsięwzięcia. 

A.G. 

WSPÓLNE POLSKO-NIEMIECKIE PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 
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Zadzwoń bezpłatnie do nas, gdy 
wiesz o: 

• planowanych (przygotowywanych), 
usiłowaniach popełnienia lub popełnio-
nych przestępstwach i wykroczeniach 
oraz o ich sprawcach, jeżeli rozmówca 
nie chce złożyć zawiadomienia w trybie 
określonym w Kodeksie postępowania 
karnego lub Kodeksie postępowania     
w sprawach o wykroczenia; 
• demoralizacji dzieci i młodzieży,       
w tym też działających subkulturach 
młodzieżowych oraz  pseudokibicach; 
• miejscach zagrożonych przestępczo-
ścią kryminalną, gospodarczą, korup-
cyjną i narkotykową, a także niebez-
piecznych dla uczestników ruchu dro-
gowego; 
• zjawiskach patologii społecznych,      
w tym dotyczących m. in. przemocy      
w rodzinie, krzywdach wyrządzanych 
małoletnim i nieletnim; 
• innych osobach i zdarzeniach pozo-
stających w zainteresowaniu organów 

ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, 
w tym o osobach ukrywających się, 
będących na niepowrocie z przepustki 
albo które uciekły z ośrodków prawnej 
izolacji, itp.; 
• zdarzeniach świadczących o narusze-
niu przez policjanta zasad dyscypliny 
służbowej lub etyki zawodowej,           
w przypadku, gdy rozmówca nie chce 
wykorzystać procedury skargowej lub 
odwoławczej do przełożonych,  proku-
ratury,  sądu  itp. i zasadne jest 
uwzględnienie jego prośby o zachowa-
nie anonimowości, zwanej dalej, jako 
"informacja o naruszeniu prawa przez  
funkcjonariusza  lub pracownika Poli-
cji";  
• naruszeniu prawa przez funkcjonariu-
sza lub pracownika cywilnego Policji, 
w tym o popełnionym przestępstwie, 
oraz udzielania porad obywatelom m. 
in. z zakresu trybu i zasad wnoszenia 
skarg i wniosków, sposobu załatwiania 
spraw oraz przekazywania informacji 
teleadresowych instytucji, organizacji     

i fundacji udzielających pomocy, np. 
ofiarom przestępstw, w tym przemocy 
w rodzinie lub osobom bezdomnym. 
Osobie przekazującej informację          
w ramach „Policyjnego Telefonu Za-
ufania” gwarantuje się anonimowość 
chyba, że osoba telefonująca wyraża 
zgodę na wykorzystanie swoich danych 
personalnych. Powyższe nie stosuje się 
w przypadku przekazania przez obywa-
tela informacji stanowiącej zawiado-
mienie o przestępstwie lub wykrocze-
niu popełnionym przez funkcjonariusza 
albo pracownika cywilnego Policji, 
skargi na działanie funkcjonariusza lub 
pracownika cywilnego Policji, chyba, 
że informujący wskaże imiennie inne 
osoby posiadające wiedzę o zdarzeniu    
i jego uczestnikach albo ujawni oko-
liczności umożliwiające przeprowadze-
nie weryfikacji informacji złożonej 
telefonicznie lub w inny sposób roz-
mówca uzasadni konieczność zagwa-
rantowania anonimowości. 

M.R. 

APELUJEMY  
NIE WYPALAJ TRAW  

 
Wypalanie to jedna z istotnych 
przyczyn zatruwania i tak już 
nadmiernie zanieczyszczonej 
atmosfery - tysiące pożarów       
w skali kraju wiąże się                 
z „wyrzucaniem" do niej dzie-
siątków ton tlenku węgla, siarki 
oraz innych niebezpiecznych 
związków chemicznych. Wypala-
nie traw nierzadko utrudnia rów-
nież poruszanie się po drogach 
kierowcom, gęsty dym ścielący 
się na drogach ogranicza widocz-
ność, w wyniku czego, podobnie 
jak we mgle, dochodzi do wy-
padków i kolizji. Wszystko to 
prowadzi do strat materialnych,  
a także osobistych tragedii. 
Śmierć w płomieniach czyha na 
ptaki, zwierzęta. Niszczone są 
miejsca lęgowe wielu gatunków 
ptaków gnieżdżących się na zie-
mi lub w strefie krzewów. Palą 
się również gniazda już zasiedlo-
ne, a zatem z jajeczkami lub pi-
sklętami. Wypalanie traw i zaro-
śli to brutalny sposób niszczenia 
zieleni. Wbrew pozorom, wypa-
lanie nie daje żadnych korzyści, 
a wręcz przeciwnie - przynosi 
jedynie szkody. 
  

M.R. 

W dniach 20 -26 kwietnia 2009 r. w całej 
Polsce obchodzony jest jako „Europejski 
Tydzień Szczepień” pod hasłem: 
„Szczepić. Dlaczego warto?”. Głównym 
celem tegorocznego „Europejskiego Ty-
godnia Szczepień” jest rozpowszechnienie 
wiedzy na temat korzyści płynących ze 
szczepień ochronnych. Motywem prze-
wodnim akcji jest podniesienie świadomo-
ści społeczności lokalnej z zakresu korzy-
ści, dostępności oraz terminowości 
wszystkich szczepień. Europejski Tydzień 
Szczepień został zapoczątkowany w 2005 
roku przez Światową Organizację Zdro-
wia (WHO). Od tego czasu, w obchodach 
aktywnie uczestniczą kraje niemal z całej 
Europy. 
Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą 
i najbardziej opłacalną forma zapobiega-
nia chorobom. Dla większości mieszkań-
ców krajów europejskich wiele z tych 
chorób zakaźnych, jak np. ospa prawdzi-
wa, stało się przeszłością.. Nadal jednak 
ponad pół miliona dzieci żyjących na tere-
nie Europejskiego Regionu WHO nie 
otrzymuje podstawowych szczepień. Mi-
mo, że w Europie występuje najniższa 
częstotliwość zachorowań, szacuje się, że 
każdego roku choroby, którym można 
zapobiegać stosując szczepienia ochronne 
powoduje około 32 tysiące zgonów wśród 
małych dzieci. 
Każdego roku szczepienia ochronne ratują 
życie ponad 3 milionom osób na całym 
świecie, a kolejne miliony chronią przed 

niesprawnością. W Polsce szczepienia 
prowadzone są w zakładach opieki zdro-
wotnej przez lekarzy wykonujących indy-
widualną praktykę lekarską, indywidualną 
specjalistyczną praktykę lekarską albo 
grupową praktykę lekarską lub przez pie-
lęgniarki i położne wykonujące indywidu-
alną praktykę, indywidualną specjalistycz-
ną praktykę lub grupową praktykę pielę-
gniarek, położnych. Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach przy-
pomina - Osoby przebywające na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej są obowią-
zane do poddania się szczepieniom 
ochronnym przeciwko chorobom zakaź-
nym zgodnie z programem, jak również 
do poddania się szczepieniom w przypad-
ku ogłoszenia stanu epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego. W stosunku 
do osób małoletnich odpowiedzialność za 
wykonanie obowiązku poddania się szcze-
pieniom obowiązkowym spoczywa na 
rodzicach lub opiekunach dziecka. 
Skuteczność działania szczepionek zależy 
między innymi od zachowania prawidło-
wego cyklu szczepień i odstępów czasu 
między dawkami różnych typów szczepio-
nek. Niezbędna jest do tego ścisła współ-
praca między lekarzem i pielęgniarką oraz 
stałe uświadomienie rodzicom celowości 
prowadzonych szczepień.  
 

Państwowa Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
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