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W tym roku minęły 72 lata od 
chwili, gdy w 1940 roku władze 
radzieckie wydały rozkaz roz-

strzelania polskich żołnierzy wię-
zionych na terenie ZSRR. 10 kwietnia 
minęła również 2. rocznica tragicznie 
zmarłych w katastrofie lotniczej prezy-
denckiego samolotu pod Smoleńskiem. 
Aby upamiętnić wagę tak tragicznych 
wydarzeń dla wszystkich Obywateli 
naszej Ojczyzny w dniu 10 kwietnia br. 

o godz. 1800 w kościele pw. 
WNMP w Pyrzycach została 
odprawiona msza św. w intencji 
tragicznie zmarłych z udziałem 
pocztów sztandarowych oraz 
delegacji władz samorządo-
wych. Po mszy pod Pomnikiem 
Ofiar Katynia złożono symbo-
liczne wiązanki kwiatów. 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich przy Starostwie Powiato-
wym w Pyrzycach wraz z Fundacją Roz-
woju Nauki i Przedsiębiorczości z Po-
znania przeprowadził spotkania informa-
cyjne skierowane do osób, które planują 
otworzenie własnej działalności gospo-
darczej. Spotkania odbyły się w dniach 
14-15 marca br. w Starostwie oraz  
w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie. 
Beneficjentów przybyłych na semina-
rium w Pyrzycach przywitał Starosta 
Wiktor Tołoczko. Celem spotkania było 
zaprezentowanie możliwości, jakie stwa-
rza Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2007-2013, Działanie 6.2. Wsparcie oraz 
promocja samozatrudnienia i przedsię-
biorczości, przewidujące wsparcie szko-
leniowe i doradcze dla przyszłych przed-
siębiorców, jednorazową dotację na roz-
poczęcie działalności gospodarczej oraz 
wsparcie pomostowe podczas funkcjono-
wania firmy (od 6 do 12 miesięcy).  
W pierwszej części spotkania Konsultant 
Punktu Informacyjnego przedstawił Sieć 
Punktów Informacyjnych w wojewódz-

twie zachodniopomorskim oraz projekt 
„Z własną firmą ku przyszłości” i krótko 
omówił pozostałe programy unijne,  
w ramach których można uzyskać środki 
finansowe na utworzenie lub rozwój 
firmy (prezentacja projektu Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego: J. Tryszkiewicz, K. Kuźmiń-
ska). Drugą część spotkania poprowadził 
przedstawiciel Fundacji Rozwoju Nauki 
i Przedsiębiorczości – M. Walczak, który 
przedstawił projekt „Postaw na siebie – 
załóż własną firmę”. Mieszkańcy powia-
tów pyrzyckiego i choszczeńskiego mo-
gą ubiegać się w najbliższym czasie  
o udział w następujących projektach: 
„Postaw na siebie – załóż własną firmę”, 
realizowany przez Fundację Rozwoju 
Nauki i Przedsiębiorczości. Grupa doce-
lowa to osoby bezrobotne po 50 roku 
życia i osoby niepełnosprawne. Projekt 
zakłada dotację w wysokości 40 tys. zł  
i wsparcie pomostowe 1200 zł miesięcz-
nie. Wszelkie informacje dotyczące re-
alizacji projektu i szczegóły rekrutacji 
uczestników dostępne są  na  

s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j 
www.postawnasiebie.fundacjarozwoju.or
g.pl oraz w biurze projektu pod numerem 
tel. 518 440 785. 
„Z własną firmą ku przyszłości”, który 
realizowany będzie od 1 lipca 2012 r. 
przez Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny. Grupę docelową stano-
wić będą pełnoletnie osoby bezrobotne. 
Projekt zakłada dotację w wysokości 20 
tys. zł i wsparcie pomostowe w wysoko-
ści 800 zł miesięcznie. Szczegółowe 
informacje w biurze projektu pod nume-
rem tel. 91 449 60 42/44. 
Zainteresowani uczestnicy mieli możli-
wość skonsultowania swoich pomysłów 
podczas indywidualnych rozmów z pro-
wadzącymi spotkanie. Seminarium cie-
szyło się dużym zainteresowaniem. Wię-
cej informacji dotyczących pozyskiwania 
środków z Unii Europejskiej: 

Lokalny Punk Informacyjny  
w Pyrzycach 

ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce 
e-mail: lpi@pyrzyce.pl 

tel. 91 88 11 350 

W Lipianach przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury rozpoczęła się budowa 
placu zabaw NIVEA. Dzięki Państwa 
głosom sprawi on wiele radości dzieciom 
oraz stanie się bezpiecznym i przyjaznym 
miejscem rodzinnych spotkań. 

UROCZYSTA MSZA 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE SZANSĄ NA WŁASNY BIZNES 
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Trzy osoby zatrzymane z narkotykami, 
dwóch nietrzeźwych kierujących wyeli-
minowanych z ruchu, kilkadziesiąt 
ujawnionych wykroczeń porządkowych 
i w ruchu drogowym, to efekty cztero-
dniowych działań, które na początku 
kwietnia prowadzone były przez py-
rzyckich Policjantów wspieranych przez 
funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Dro-
gowego i Oddziałów Prewencji Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 
Działania zapoczątkowały nasilone kon-
trole drogowe. W ciągu kilku godzin 
policjanci nałożyli na kierujących 34 
mandaty karne głównie za przekrocze-
nie dozwolonej prędkości, zatrzymali 
też dwa dowody rejestracyjne pojaz-
dów. Korzystając z obecności bardziej 
doświadczonych kolegów z Komendy 
Wojewódzkiej Policji, pyrzyccy funk-
cjonariusze doskonalili taktykę pełnie-
nia służby na drodze oraz obsługę spe-
cjalistycznych urządzeń. Kolejnym eta-
pem działań, były wspólne służby patro-

lowe na terenie Lipian i Pyrzyc. Na 
efekty pracy policjantów nie trzeba było 
długo czekać. Już po niemal godzinie  
w ich ręce wpadł 23 letni mieszkaniec 
Lipian, w którego samochodzie przy 
kontroli funkcjonariusze ujawnili pra-
wie 4,5 grama amfetaminy, a w toku 
dalszych czynności w jego ubraniu zna-
leźli jeszcze około 1 grama tego narko-
tyku. Zatrzymań ciąg dalszy nastąpił już 
w Pyrzycach. Najpierw w trakcie legity-
mowania 29 letniego mężczyzny, posia-
dał on przy sobie ponad 3 gramy amfe-
taminy. W trakcie przeszukania miesz-
kania 29 latka, policjanci ujawnili jesz-
cze ponad 18 gramów białego proszku i 
ustalili przynajmniej jedną osobę, której 
zatrzymany udzielił narkotyków. Po 
kilku godzinach funkcjonariusze zatrzy-
mali 28 letniego mieszkańca Pyrzyc, 
który miał przy sobie niespełna 1 gram 
amfetaminy, a w swoim mieszkaniu 

przechowywał ponad 5 gramów. 
Wszyscy trzej mężczyźni zostali 
zatrzymani, a narkotyki zabezpie-
czone. Wszyscy też usłyszeli za-
rzuty posiadania narkotyków,  
a dwóch z nich dodatkowo zarzut przy-
gotowania do wprowadzenia środków 
narkotycznych do obrotu. Dla jednego  
z podejrzanych dodatkowym zarzutem 
było udzielanie narkotyków innej oso-
bie. Całej trójce grozi teraz do 3 lat po-
zbawienia wolności. W trakcie działań 
policjanci zatrzymali też dwóch nie-
trzeźwych kierujących samochodami 
osobowymi, z czego jeden może się 
„pochwalić” nie lada wynikiem ponad  
3 promili alkoholu w organizmie, co 
można w dwóch słowach najłagodniej 
określić mianem skrajnej nieodpowie-
dzialności. Obaj nietrzeźwi kierujący 
utracili już prawa jazdy. Teraz staną 
przed sądem, gdzie mogą usłyszeć wy-
rok nawet 2 lat za kratami.  

D.S. 

W kwietniu pyrzyccy policjanci z Ko-
mendantem Powiato-
wym Policji w Pyrzy-
cach, kontynuując cykl 
spotkań z lokalną spo-
łecznością, udali się do 
Bielic. To kolejny etap 
na drodze do poprawy 
bezpieczeństwa w po-
wiecie pyrzyckim. Nie 
da się skutecznie po-
prawiać bezpieczeń-
stwa bez odpowiednie-
go rozpoznania proble-
mów, które są najbar-
dziej dokuczliwe dla lokalnej społecz-
ności. Nie da się też z nimi skutecznie 
walczyć bez bezpośredniego udziału  
w tej walce samych mieszkańców. W 
trakcie spotkania w Bielicach, Komen-
dant przedstawił dane związane z bez-
pieczeństwem w gminie Bielice za 2011 
rok, po czym do głosu doszli przedsta-
wiciele lokalnych władz. Głównymi 

problemami, jakie omawiane były  
w trakcie dyskusji to biegające luzem, 
często bezpańskie psy i coraz większa 
liczba nielegalnych wysypisk śmieci, 
czyli problemy, z którymi borykają się 
mieszkańcy wszystkich gmin. Miesz-
kańcy Bielic poruszyli jednak jeszcze 
jeden trudny temat; ponadgabarytowe 
pojazdy i maszyny rolnicze poruszające 

się po drogach gminy Bielice i zanie-
czyszczający drogę  
w trakcie wyjazdów  
z pól uprawnych. Ta-
kie sytuacje nasilają 
się w okresach zbio-
rów płodów rolnych. 
W tym miejscu należy 
przypomnieć, że zgod-
nie z obowiązującymi 
przepisami pozosta-
wienie pojazdu lub 
innego przedmiotu na 
drodze bądź jej zanie-
czyszczanie, które 

mogłoby spowodować na niej realne 
niebezpieczeństwo jest wykroczeniem, 
za które kodeks wykroczeń przewiduje 
karę nagany lub grzywnę do 1500 zł.  
W trakcie dyskusji ustalono, że takie 
spotkania organizowane będą przynajm-
niej dwa razy do roku. 

D.S. 

W dniu 31 marca członkowie Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach 
spotkali się przy wspólnym Śniada-
niu Wielkanocnym. Tradycja, którą 
wszyscy pielęgnujemy dla wielu 
z nas jest duchowym przeżyciem, 
poprzez wspólne dzielenie się jaj-
kiem, które jest symbolem odra-
dzającego się życia. Prezes UTW 
Zenobia Walczak przywitała gości, 
słuchaczy oraz przyjaciół UTW, 
życząc im zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych. Historię 
oraz symbolikę Wielkiego Postu 
i Świąt Wielkiej Nocy przybliżyli 
zebranym gościom członkowie 
sekcji literatury i sztuki. Na stołach 

nie zabrakło tradycyjnych potraw wiel-
kanocnych, które przygotowały 
członkinie uniwersytetu. Natomiast 
świąteczne kompozycje oraz ozdoby 
przygotowała sekcja rękodzieła arty-
stycznego UTW. Swoje prace zapre-
zentował również Kazimierz Cielec-
ki, lider sekcji plastyki. W uroczy-
stym spotkaniu uczestniczyli Staro-
sta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, za-
stępca Burmistrza Pyrzyc Marzena 
Podzińska oraz Przewodniczący Ra-
dy Miejskiej w Pyrzycach Ryszard 
Grzesiak. Spotkanie odbyło się 
w ciepłej rodzinnej atmosferze. 

W.B. 

BEZPIECZNE MIASTA  

TERAZ BIELICE  

ŚNIADANIE WIELKANOCNE  
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Dnia 30 marca 2012 r. w Domu 
Pomocy Społecznej w Pyrzycach 
z siedzibą w Żabowie podpisano 

trzeci wniosek w ramach programu 
Funduszu Małych Projektów - Progra-

mu Operacyjnego Celu 3 - Europejska 
Współpraca Terytorialna Krajów Me-
klemburgia - Pomorze Przednie/
Brandenburgia i Rzeczypospolitej Pol-
skiej (województwo zachodniopomor-
skie) 2007-2013 - INTERREG IVA.  
Stronę partnera z Niemiec reprezento-
wał Detlef Viert szef Niemieckiego 
Czerwonego Krzyża w Schwedt oraz 
dyrektor Domu Seniora Ursula Drews,  

a stronę Polską dyrektor DPS w Pyrzy-
cach Urszula Konopnicka. W rezultacie 

wspólnych działań ze stroną niemiecką 
powstały dwa partnerskie projekty pn. 
„Pomoc społeczna, żywienie osób star-
szych - wymiana doświadczeń”, dążące 
do umocnienia i rozwoju współpracy 
polsko-niemieckiej. W 2010 r. realizo-
wany był pierwszy partnerski projekt 
pod nazwą. „Pomoc społeczna w Pol-
sce i Niemczech - wymiana doświad-
czeń”. Rezultatem wspólnych działań 
była realizacja w 2010 r. drugiego pro-
jektu - „Sytuacja osób cierpiących na 
demencję - wymiana doświadczeń”.  

M.K. 
 

 31 marca 2012 r. w nowoczesnym Cen-
trum Olimpijskim PKOL mieszczą-
cym się przy Wybrzeżu Gdyńskim  
4 w Warszawie został rozegrany 
Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy 
Olimpijskiej „Od Aten do Londynu”. 
Organizatorem konkursu – przy 
współpracy Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego – było Stowarzyszenie 
„Super Kibic”. Otwarcia finału kon-
kursu dokonał sekretarz generalny 
PKOL – Adam Krzesiński, który nie 
ukrywał zadowolenia z tak wielkiego 
zainteresowania konkursem młodzie-
ży szkolnej. Według organizatorów 
wzięło w nim udział przeszło 23 tys. 
osób, a eliminacje szkolne przeprowa-
dziło ponad 3 tys. szkół. Do stołecznego 
Centrum Olimpijskiego im. Jana Pawła 
II z całego kraju zjechali w sobotę naj-
lepsi z najlepszych, którzy pomyślnie 
przebrnęli przez wcześniej rozgrywane 
etapy lokalne, strefowe i półfinał. Kon-
kurs rozgrywany był w konkurencji 
indywidualnej, jak i drużynowej  
w trzech kategoriach wiekowych: szkół 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
oraz w kategorii open. Składał się  
z dwóch etapów – pierwszy pisemny  
i drugi ustny do którego kwalifikowało 
się pięciu najlepszych uczestników kon-
kursu (indywidualnie) i trzy najlepsze 
drużyny (zespołowo). Po pierwszej czę-
ści (test pisemny) wspólnej dla wszyst-
kich uczestników rozpoczęli gimnazjali-
ści od zmagań w drużynie. Miłym za-
skoczeniem, głównie dzięki znakomitej 
postawie Macieja Jurkina ucznia Zespo-
łu Szkół w Lipianach, po teście pisem-
nym województwo zachodniopomorskie 
zajmowało pierwszą pozycję ex aequo  

z województwem wielkopolskim i tylko 
o jeden punkt przed drużyną z woje-
wództwa łódzkiego. W etapie ustnym 
najwięcej punktów zdobyła drużyna  
z województwa łódzkiego i to ona zdo-
była pierwsze miejsce wyprzedzając 
tylko o 2 punkty drużynę z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego i o 10 punk-
tów drużynę z wielkopolski. Drużyna 
województwa zachodniopomorskiego 
startowała w składzie: Maciej Jurkin – 
Zespół Szkół w Lipianach (26 pkt), Mi-
łosz Górka – Gimnazjum w Myśliborzu 
(16 pkt) oraz Aleksandra Łastówka – 
Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim  
(10 pkt). W konkurencji indywidualnej 
Maciej Jurkin przygotowywany przez 
nauczyciela Krzysztofa Trojanowskiego 
spisał się znakomicie i w swoim debiu-
cie zdobył wicemistrzostwo Polski. Ma-
ciej stoczył wyrównaną walkę z fawory-
tem konkursu Pawłem Pogorzelskim 
(woj. warmińsko-mazurskie) nieznacz-
nie mu ulegając. Konkurs wyśmienicie 
prowadził znany dziennikarz pochodzą-

cy ze Szczecina Hanryk Urbaś. Obecnie 
pełniący funkcję rzecznika prasowego 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
Oprawę medialną zapewnili dzienni-
karze TVP Sport oraz Przeglądu Spor-
towego. Podczas ceremonii zakończe-
nia, które śledziło spore grono kibi-
ców Maciej Jurkin przy głośnych 
oklaskach i z rąk organizatorów kon-
kursu i przedstawiciela Prezydium 
PKOL, prezesa fundacji „Centrum 
Edukacji Olimpijskiej”  dra Kajetana 
Hądzelka odebrał okazałe puchary, 
dyplomy, upominki, jak i nagrodę 
pieniężną ufundowaną przez PKOL.  
6 kwietnia Maciej Jurkin otrzymał z 

rąk Burmistrza Lipian Krzysztofa Bogu-
szewskiego oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Adriana Kowalczyka 
upominek oraz  list gratulacyjny za za-
jęcie II miejsca w konkursie „Od Aten 
do Londynu” wraz z życzeniami dal-
szych sukcesów w zdobywaniu wie-
dzy.  Podziękowanie za wzorowe przy-
gotowanie ucznia do konkursu oraz 
życzenia dalszych sukcesów zawodo-
wych otrzymał również opiekun ucznia 
Krzysztof Trojanowski. 

W konkursie w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych województwo za-
chodniopomorskie reprezentowali 
uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 
w Pyrzycach: Adrian Cynarski i Jakub 
Kujawa oraz Adam Sowa z ZSP 
w Gryficach. Uczniowie wzięli udział 
w sportowej rywalizacji prowadzonej 
według zasad fair play, zajmując druży-
nowo IV miejsce. Drużynę do konkursu 
przygotował Rafał Krzentowski – na-
uczyciel w-f ZS Nr 1 w Pyrzycach. 
 

Pierwszego dnia kwietnia 2012 r. w Niedzielę Palmową, od-
był się konkurs inicjowany przez Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury, Burmistrza Lipian oraz Parafię w Lipianach, na naj-
ładniejszą i największą palmę wielkanocną. Palmy oceniać 
było trudno, ponieważ prawie wszystkie wykonane zostały  
w całości ręcznie, jednak wyłoniono sześciu najlepszych pal-
miarzy w dwóch kategoriach: najładniejszą palmę i palmę 

największą. Nagrodzono także najmłodszą uczestniczkę kon-
kursu - Kornelię Szpakowską (5 lat) i tak, w kategorii najład-
niejszych palm kolejne miejsca zajęły: Daria Zielińska, Oli-
wia Kozłowska, Alicja Drozdowska. Największe palmy zrobi-
li kolejno: Natalia Brejczak, Weronika Błaszczuk, Tomasz 
Pytel. 

KOLEJNY PROJEKT DPS 

 OD ATEN DO LONDYNU 

PALMY WIELKANOCNE 
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W sobotę, 31 marca w Miejsko–
Gminnym Ośrodku Kultury w Lipia-
nach odbył się V Wojewódzki Prze-
gląd Pieśni Wielkopostnych. W kon-
kursie udział wzięło ponad 70 wyko-
nawców, którzy prezentowali swój 
kunszt wokalny. Każdy z uczestników 
mógł zaprezentować się tylko w jed-
nym utworze. Wykonawców oceniało 
profesjonalne jury w składzie: Michał 
Grabowski – kompozytor i nauczyciel 
w Szkole Muzycznej w Gorzowie Wl-
kp., Elżbieta Bacztub – dyrektor Dra-
wieńskiego Ośrodka Kultury, Bartek 
Michalczyk – aktor sceny muzycznej, 
instruktor emisji głosu oraz Jan Sawicki 
instruktor muzyki w Myśliborskim 

Ośrodku Kultury. W tegorocznym prze-
glądzie umiejętności wokalne wszyst-
kich uczestników były na wysokim po-
ziomie. Jury oceniając poszczególnych 
wykonawców brało pod uwagę ogólny 

wyraz artystyczny, emisję głosu 
oraz dykcję. W kategorii zespoły 
– I miejsce zajął Zespół z Łobza,  
w I kategorii – Alicja Nacholska  
z Choszczna, w II kategorii Zofia Bu-
rzyńska z Barlinka, w III kategorii – 
Wiktoria Kiełbasa z Golczewa. Zwy-
cięzcy konkursu otrzymali nagrody rze-
czowe w postaci sprzętu muzycznego, 
które wręczyli Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski oraz dyrektor ZS w Lipia-
nach Dorota Chrobrowska. Zwieńcze-
niem konkursu było wykonanie przez 
wszystkich uczestników wielkopostnej 
pieśni finałowej. 

24 marca 2012 r. dyrektor Zespołu 
Szkół w Lipianach Dorota Chro-
browska dokonała uroczystego 
otwarcia XI Gimnazjady Matema-
tycznej Powiatu Pyrzyckiego.  
W konkursie uczestniczyło sześć 
gimnazjów z powiatu pyrzyckiego: 
Bielice, Kozielice, Lipiany, Przele-
wice, Pyrzyce i Warnice. Łącznie 72 
uczniów. Zmagali się oni z zadania-
mi ułożonymi przez nauczycielki LO 
w Pyrzycach - Jolantę Gunther  
i Jolantę Zdrojewską. 
Na poziomie klas pierwszych kolejne 
miejsca zajęły: Anita Lal z Pyrzyc, Ju-

styna Warejko z Pyrzyc, Aleksandra 
Szmidt z Lipian. Poziom klas drugich 
zdominowały uczennice z Pyrzyc: Kata-

rzyna Drewniak, Nikola Haręża  
i Karolina Maciewicz. Na poziomie 
klas trzecich: Rafał Gołębiowski  
z Pyrzyc, Agata Sitkowska z Przele-
wic, Aleksandra Hawryluk z Pyrzyc. 
Po obiedzie i słodkim poczęstunku 
nastąpiło uroczyste wręczenie nagród 
ufundowanych przez Starostę Py-
rzyckiego, Burmistrza Lipian oraz 
Radę Miejską w Lipianach. Organi-
zatorami imprezy byli nauczyciele 
matematyki z ZS w Lipianach: Anna 
Dacko, Elwira Kowalczyk, Anna 

Rękawek, Renata Zawadzka, Dariusz 
Chrobrowski i Tadeusz Kanclerz. 

21 marca br. dzieci z Oddziału Przed-
szkolnego SP Kłodzino pod opieką 
Katarzyny Ptak i Justyny Osipowicz 
powitały w radosnych nastrojach wio-
snę. Pogoda dopisała, a słońce swym 
blaskiem rozświetlało ich roześmiane 
twarze. W radosnych humorach mani-
festacyjnie przeszły przez Przelewice, 
szukając wiosny w przydomowych 
ogródkach, w których zakwitły już 
przebiśniegi i krokusy. Ponadto z ini-
cjatywy Agnieszki Bil, opiekunki 
świetlicy środowiskowej w Przelewi-
cach zorganizowano uroczyste poże-
gnanie zimy. Uczestnicy zajęć świetli-

cowych wykonali „Marzannę”, którą 
przy wspólnym manifestacyjnym poże-
gnaniu zimy spalili. Wszyscy dobrze 
się bawili i cieszyli, że wiosna do nas 
zawitała. Mamy nadzieję, że teraz 
przed nami już tylko ciepłe i słoneczne 
dni. 
W tym dniu również dzieci z przed-
szkola w Lipianach uroczyście powita-
ły wiosnę. Z tej okazji odbył się prze-
marsz przedszkolaków ul. Bema i ul. 
Sikorskiego. Dzieci hasłem „Precz 
zimo zła”  przeganiały Zimę. Na tere-
nie przedszkola odbyło się uroczyste 
spalenie Marzanny. 

22 marca 2012 r. w Lipianach w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego odbyło się spo-
tkanie informacyjne dla mieszkańców 
gminy Lipiany i wszystkich zaintereso-
wanych z ościennych gmin, mówiące  
o możliwości dofinansowania przedsię-
wzięć ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz o zasadach 
aplikowania w ramach działania 
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju" dla operacji odpowiadających wa-

runkom przyznania pomocy w zakresie 
„Małych projektów”. Spotkanie prowa-
dził Ireneusz Kostka - Prezes Stowarzy-
szenia „Lider Pojezierza”, omawiając 
możliwości aplikowania o środki z Unii 
Europejskiej i plany rozwojowe LGD. 
Szczegóły ocen wniosków przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Adrian 
Kowalczyk. W dalszej części spotkania 
Burmistrz Krzysztof Boguszewski poin-
formował o planowanych inicjatywach 

władz lokalnych. Zachęcał do aktywne-
go uczestnictwa i współpracy w projek-
tach gminnych i Stowarzyszenia „Lider 
Pojezierza” oraz imprezach organizowa-
nych w naszym regionie, objętym dzia-
łaniami LGD. Motywując wszystkich 
do aktywności społecznej w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju, wskazał 
zalety wspólnych działań przyczyniają-
cych się do doskonałej promocji Gminy 
Lipiany. 

V WOJEWÓDZKI PRZEGL ĄD PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH 

SPOTKANIE INFORMACYJNO – AKTYWIZACYJNE 

   GIMNAZJADA MATEMATYCZNA  

POWITANIE WIOSNY 
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23 marca 2012 r. w Przedszkolu 
Miejskim im. Kubusia Puchatka 
w Lipianach obchodzono Dzień 

Radości. Z tej okazji przedszkolaki 
przemaszerowały barwnym pocho-

dem ulicami miasta zachęcając do 
uśmiechu i radości mijanych przechod-
niów. Napotkani mieszkańcy z chęcią 
brali udział w sondzie ulicznej dotyczą-
cej optymistycznego podejścia do życia, 
a w zamian otrzymywali emblematy  
z uśmiechem. W centrum miasta odbyło 

się spotkanie z Burmistrzem Li-
pian Krzysztofem Boguszewskim, 
który wraz z dziećmi wypuścił  
w świat balony z optymistycznymi 
przesłaniami. Burmistrz również 
uczestniczył w  sondzie. Na zakoń-
czenie spotkania przedszkolaki 
wręczyły Burmistrzowi rozwesela-
jący krawat i życzyły dobrego hu-
moru każdego dnia. 

WOLONTARIAT AKCYJNY  

Dnia 22 marca 2012 r. w świetlicy śro-
dowiskowej w Lipianach odbyło się 
kolejne spotkanie w ramach  wolonta-
riatu akcyjnego. Tym razem wolonta-
riuszki wraz z opiekunką grupy Beatą 
Kaniewską przeprowadziły z dziećmi 
rozmowę  na temat zmian zachodzących 
wiosną  w przyrodzie. Następnie odbyło 

się wspólne wykonanie kukły symboli-
zującej zimę. Po pożegnaniu zimy  
i radosnym powitaniu wiosny wszyscy 
bawili się na świeżym powietrzu. Urzą-
dzono wyścigi rzędów oraz gry i zaba-
wy zespołowe. Na zakończenie spotka-
nia wszyscy bardzo zaangażowali się  
w wykonywanie dekoracji wiosennych, 
które posłużyły do ozdobienia świetlicy. 

GRATULACJE DLA SOŁTYSÓW  

W dniu 26 marca 2012 r. podczas XIV sesji Rady Miejskiej  
w Lipianach, Burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski wraz  
z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lipianach Adrianem 
Kowalczykiem wręczyli listy gratulacyjne oraz symboliczną 

różę nowo wybranym sołtysom: sołectwa Batowo - Urszuli 
Hajdas, sołectwa Krasne - Andrzejowi Klimkiewiczowi oraz 
Nowice - Marcie Brzezowskiej. Dyplom uznania otrzymał 
ustępujący sołtys sołectwa Krasne Michał Wieczór. Na sesji 
nieobecna była nowo wybrana sołtys sołectwa Połczyno - 
Krystyna Merska. 

27 marca 2012 roku w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Lipia-
nach odbyło się spotkanie z okazji 
„Światowego Dnia Inwalidy”, pod 
hasłem „Wspierajmy osoby niepeł-
nosprawne w pełnieniu  ról  społecz-
nych i gospodarczych”, zorganizo-
wane przez Burmistrza Lipian 
oraz  Polski Związek Emerytów, 
Rencistów  i Inwalidów  O/R w Li-
pianach. Spotkanie poprowadziła 
Prezes PZERiI O/R Danuta Japoł. 
Burmistrz Lipian wręczył  na ręce 
Prezes bukiet kwiatów z podzięko-
waniami i życzeniami dla wszyst-

kich członków związku. W części arty-
stycznej wystąpiły przedszkolaki  
z Przedszkola Miejskiego im. Kubu-
sia  Puchatka pod opieką Renaty 
Kostkiewicz i Małgorzaty Młodojew-
skiej oraz zespół artystyczny  
z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej  Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w No-
wielinie  pod kierownictwem   Marty 
Hołowni. W trakcie uroczystości 
można było zakupić, na kierma-
szu,  ozdoby świąteczne wykonane 
przez uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Nowielinie. 

W dniu 31 marca 2012 r. w Publicznym 
Gimnazjum w Przelewicach odbyła się 
kolejna edycja Powiatowej Gimnazjady 
Języka Angielskiego i Niemieckiego, 
której organizatorami były: dyrektor 
Gimnazjum Renata Kozicka, Renata 
Golczyk-Maksymiec i Ewelina Urban. 

Udział w konkursie wzięli uczniowie  
z gimnazjów powiatu pyrzyckiego, tj. 
PG Przelewice, PG Pyrzyce, SG Pyrzy-
ce, Gimnazjum Warnice, PG Bielice 
oraz ZS Kozielice. Uczestników powita-
li Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała 
i dyrektor Renata Kozicka. Po zmaga-
niach językowych uczestnicy konkursu, 
ich opiekunowie oraz goście zaproszeni 
zostali na poczęstunek. Co więcej, 
uczniom oczekującym na wyniki udo-
stępnione zostały komputery oraz sza-
chy, a pieczę nad nimi sprawowali na-
uczyciele przelewickiego gimnazjum: 
Teofila Guc, Beata Szulc oraz Bogu-
sław Pecuch. Na Gimnazjadzie obecni 
byli również Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko i Przewodniczący Rady Gmi-
ny Przelewice Marian Świderski, którzy 

wraz z Renatą Kozicką, wręczyli nagro-
dy zwycięzcom. Po zakończeniu kon-
kursu każdy z uczestników oraz ich 
opiekunów dostał mały upominek. 
Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania Wiktorowi Tołoczko Sta-
roście, Markowi Kibale Wójtowi Gminy 
i Marianowi Świderskiemu Przewodni-
czącemu Rady Gminy za finansowe 
wsparcie Gimnazjady oraz księgarni 
Educatio ze Szczecina, Wydawnictwu 
Pearson Education i Macmillan Polska 
za ufundowanie nagród w konkursie. 
Ponadto dziękujemy Oldze Surmie, 
Joannie Rojek oraz Katarzynie Bana-
szczyk za przygotowanie testów do 
Gimnazjady. 

E.U.  

GIMNAZJADA J ĘZYKOWA W PRZELEWICACH 

ŚWIATOWY DZIE Ń INWALIDY 

ŚWIĘTO RADOŚCI 
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Światowy Dzień Zdrowia obchodzony 
co roku 7 kwietnia w rocznicę powsta-
nia Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), rozpoczyna rok działań pod 
hasłem „Starzenie się i zdrowie”. We-
dług szacunków WHO na przestrzeni 
2000-2050 roku populacja ludzi w wie-
ku 60 lat i więcej potroi się z 600 milio-
nów do niemal 2 miliardów. W drugiej 
połowie XX wieku przeciętna długość 
życia wzrosła o prawie 20 lat. Demogra-

ficzne determinanty starzenia się popu-
lacji można zauważyć również w po-
wiecie pyrzyckim. Na podstawie danych 
z 5 gmin powiatu pyrzyckiego wynika, 
że na przestrzeni lat 2009-2011 liczba 
zgonów osób w wieku podeszłym 
zmniejszyła się o 22%. Ta zmiana de-
mograficzna będzie miała znaczący 
wpływ na zdrowie publiczne. Zachowa-

nie dobrego zdrowia w przypadku 
starszych ludzi jest niezwykle 
ważne, jeśli mają oni pozostać 
niezależni i być aktywnymi człon-
kami swoich rodzin i społeczności. 
Dlatego też aby cieszyć się na starość 
dobrym zdrowiem należy przede 
wszystkim stosować odpowiednią do 
wieku dietę, być aktywnym fizycznie, 
brać czynny udział w życiu społecznym, 
korzystać z usług zdrowotnych. 

28 marca w Domu Strażaka w Warni-
cach odbył się pokaz dietetyczno-
kulinarny, promujący zdrowy styl odży-
wiania oraz jedzenia ryb. Spotkanie 
współorganizowane przez LGR Stowa-
rzyszenie SIEJA oraz Urząd Gminy 
Warnice cieszyło się sporym zaintereso-
waniem. Zaproszenia, rozesłane do 
wszystkich sołtysów, rad sołeckich oraz 
prezesów i przedstawicieli stowarzyszeń 
spotkały się z pozytywnym odzewem. 
Spotkanie rozpoczęła Wójt Gminy War-
nice Anna Hackiewicz-Gębska, która 
przywitała wszystkich i podziękowała 
za kolejny udany projekt Stowarzysze-
niu SIEJA. Następnie Barbara Żakowicz 
– pracownik biura LGR przybliżyła 
zebranym cel projektu, jego główne 
założenia, a także zaprosiła do składania 
wniosków na dofinansowanie przedsię-
wzięć w ramach Programu Operacyjne-
go RYBY oraz przypomniała o nadcho-
dzących konsultacjach dla beneficjen-
tów, chcących składać wnioski w naj-
bliższym czasie. Dalsza część pokazu to 
prezentacja Katarzyny Radoń – techno-
loga żywności i żywienia oraz dietety-
ka. Slajdy dotyczące racjonalnego odży-
wiania, krótki przegląd wartości i skład-
ników odżywczych, na koniec – akcent 
na zdrowotne aspekty jedzenia ryb, były 
cennym źródłem informacji dla uczest-
ników szkolenia. Ostatni, za to naj-
smaczniejszy punkt programu to pokaz  
i degustacja dań z ryb. Kucharz - Mar-
cin Świrzewski zaserwował przystawkę 
– tatar z łososia z ogórkiem na grzance, 
następnie zupę z ryb słodkowodnych. 

Po tych specjałach na stół wjechał 
szczupak zapiekany w sosie śmietano-

wo-koperkowym, a na ko-
niec – szczupak z patelni 
podawany z duszonymi jabł-
kami i surówką z kapusty. 
Nie zabrakło także praktycz-
nych porad na temat fileto-
wania ryb, wskazówek – jak 
kupić naprawdę dobrą rybę, 
jak sprawdzić jej świeżość, 
jak pozbyć się zapachu sma-
żonej ryby, wreszcie – jak 
sporządzać serwowane potra-
wy. Choć porcje były degu-

stacyjne, nikt nie wyszedł z pokazu 
głodny, a dania serwowane przez pana 
Marcina były po prostu przepyszne! 
Dziękujemy współorganizatorowi – 
Stowarzyszeniu LGR Sieja oraz uczest-
nikom spotkania za tych kilka smacz-
nych, udanych godzin. 

Działanie realizowane ramach 
środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa w zakresie realizacji opera-
cji polegających na funkcjonowaniu 
lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz 
nabywaniu umiejętności i aktywizacji 
lokalnych społeczności o dofinansowa-
nie w ramach realizacji Lokalnej Strate-
gii Rozwoju Obszarów Rybackich  
w ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybo-
łówstwa i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007-2013”. Działanie ma na 
celu aktywizację lokalnej społeczności  
i promocję zdrowego i racjonalnego 
żywienia z wykorzystaniem ryb i pro-
duktów rybnych.   
12 kwietnia 2012 r. odbył się podobny 
pokaz w Oranżerii w Przelewicach.  
Celem pokazu „Jedz Ryby!!!” była pro-
mocja zdrowego i racjonalnego żywie-
nia z wykorzystaniem ryb. Na spotkanie 
zostali zaproszeni sołtysi, członkinie kół 
gospodyń wiejskich w Klukach i Ukier-
nicy , przedstawiciele organizacji poza-
rządowych, m.in. Stowarzyszenie 
„Aktywne Przelewice” i „Lider Pojezie-
rza”, rybacy oraz mieszkańcy gminy 
Przelewice. Organizatorzy spotkania 
przywitali gości – ze strony gospodarzy 
– Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała 

i Anna Garzyńska, ze strony Stowarzy-
szenia „Lider Pojezierza” – koordynator 
gminny oraz ze strony Stowarzyszenia 
„Sieja” – Barbara Żakowicz pracownik 
ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji. 
Scenariusz szkoleniowy pokazu był 
podobny jak w Warnicach. Katarzyna 
Radoń dietetyk, nauczyciel dyplomowa-
ny przedmiotów zawodowych gastrono-
micznych w Zespole Szkół nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika w Stargardzie Szcze-
cińskim w ramach prezentacji omówiła 
zasady zdrowego żywienia ze szczegól-
nym uwzględnieniem ryb. Zostały za-
prezentowane kryteria podziału ryb, 
skład chemiczny wraz z ich wartościami 
odżywczymi, zalety spożywania ryb. 
Pani Radoń przedstawiła również ryby, 
które mogą mieć negatywny wpływ na 
zdrowie człowieka jak: ryba masłowa, 
okoń nilowy, tuńczyk czerwony. Wszy-
scy słuchali z dużym zainteresowaniem, 
czynnie biorąc udział w szkoleniu odpo-
wiadając na pytania zadawane przez 
prowadzącą. Kolejnym punktem progra-
mu był pokaz przeprowadzony przez 
Marcina  Świrzewskiego -  praktyka 
kucharza z wieloletnim doświadcze-
niem. Uczestnikom podobała się aktyw-
na forma pokazu, podczas którego pro-
wadzący serwował potrawy podając 
przepis wykonania oraz barwnie i cieka-
wie opowiadając. Wszystkie dania były 
bardzo smaczne. Wszyscy jedli serwo-
wane potrawy z wielkim apetytem. 
Dziękujemy prowadzącym oraz uczest-
nikom spotkania. 

B.Ż. 
Od 14 kwietnia zapraszamy do Oranże-
rii! W oranżerii wśród śpiewu ptaków  
i szumu wody podziwiać możemy rośli-
ny typowe dla klimatu śródziemnomor-
skiego. Pod szklanym dachem zgroma-
dzono wiele ciekawostek botanicznych, 
takich jak: pistacje, akanty, wawrzyny, 
zimozielone dęby, a także przepiękne, 
owocujące oliwki,  wkomponowane  
w elementy krajobrazu śródziemnomor-
skiego oraz włoską architekturę. Więcej 
na stronie: 
h t tp : / /www.o grodprze lewice .p l /
s t r o n a . p h p ?
id=aktualnosci&nr=5&lang=pl 

ŚWIATOWY DZIE Ń ZDROWIA 

POKAZ DIETETYCZNO-KULINARNY 
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26 marca br. w Przelewicach od-
było się spotkanie robocze doty-
czące organizacji Targów Inicja-

tyw Lokalnych i Awangardowych. 
Targi „TILIA” to impreza cykliczna, 

organizowana w 12 gminach, będących 
członkami Stowarzyszenia „Lider Poje-
zierza", a ich celem jest zaprezentowa-
nie dorobku członków Lokalnej Grupy 
Działania i jej partnerów. Program ob-
chodów Tilii połączony zostanie z Inau-
guracją Trasy Tematycznej „Parki, 
Drzewa, Lasy”. Termin uroczystości 
ustalono na 23 i 24 czerwca 2012 roku. 
W zebraniu uczestniczyli: Marek Kibała Wójt Gminy, Ireneusz Kostka Prezes 

Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” wraz 
z Justyną Mariańską pracownikiem ds. 
organizacji konferencji, szkoleń i pro-
mocji oraz przedstawiciele Ogrodu 
Dendrologicznego, Rady Sołeckiej  
i organizacji pozarządowych, którzy 
wezmą udział w czerwcowym wydarze-
niu. Dyskusji podlegały m.in. sprawy 
dotyczące planowanych wydarzeń  
w trakcie imprezy. Podczas spotkania 
zastanawiano się również, jakie przed-
sięwzięcia uroczystość tę mogą uświet-
nić i sprawić, by była atrakcyjna dla 
uczestników. 

A.G  

29 marca br. w Przelewicach odbyło się 
spotkanie informacyjne dotyczące two-
rzenia wioski tematycznej. W spotkaniu 
uczestniczyli: wójt gminy, prezes sto-
warzyszenia „Lider Pojezierza”, prezes 
Koła Łowieckiego „Szarak” oraz przed-
stawiciele Rady Sołeckiej Przelewice, 
firm i organizacji pozarządowych z tere-
nu gminy. Uczestnicy podjęli dyskusję 
dotyczącą opracowania oferty wsi tema-
tycznej opartej na opowieściach, legen-
dach i tradycji Ogrodu Dendrologiczne-

go w Przelewicach - wyjątkowego miej-
sca, odwiedzanego przez rzeszę tury-
stów. Idea wsi tematycznej spotkała się 
z dużym zainteresowaniem. Większość 
uczestników spotkania wyraziła chęć 
dalszego uczestnictwa w projekcie, 
gdyż tworzenie wsi tematycznej sprzyja 
integrowaniu się mieszkańców oraz daje 
szansę na zwiększenie aktywności go-
spodarczej opartej na lokalnych zaso-
bach (przyrodniczych, kulturowych)  
i umiejętnościach mieszkańców sołec-

twa Przelewice i okolic. 

A.G. 

20 marca 2012 r. w Przelewicach odby-
ło się spotkanie Gminnego Koła Pszcze-
larzy, w którym uczestniczyli również 
zaproszeni goście: Marek Kibała Wójt 
Gminy i Marian Świderski Przewodni-
czący Rady Gminy. Prowadzący zebra-
nie Olgierd Kustosz przedstawił zagad-
nienia z zakresu działalności pszczelar-
skiej Koła, będące tematyką spotkania. 
Poinformował również zebranych  
o sukcesie, jaki Ewie i Olgierdowi Ku-
stosz udało się osiągnąć, a mianowicie 
certyfikatu wpisu „Miodów przelewic-
kich” na Listę Produktów Tradycyj-
nych. To ogromna satysfakcja  dla pań-
stwa Kustoszów i szansa na promocję 
miodów, które produkują oraz regionu, 
z którego pochodzą. W dniu 6 marca 
2012 r. „Miody Przelewickie” zostały 
wpisane przez Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi na Listę Produktów Tra-
dycyjnych. To miody robione tradycyj-
nie od wielu lat przez Ewę i Olgierda 
Kustoszów. Pod nazwą „Miody Przele-
wickie” może być wytwarzanych kilka 
odmian miodów np. wielokwiatowy, 
lipowy, nektarowo-spadziowy, rzepako-
wy, gryczany, wrzosowy, faceliowy 
bławatkowy i z nawłoci. Smak tych 
miodów w 2011 r. doceniło jury kon-
kursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
Smaki Regionów”, przyznając I nagrodę 
w kategorii Miody. Uzyskany certyfi-
kat  zapewnia wysoką jakość produktu, 
jak i ochronę prawną  nazwy, receptury 
i kontrolę procesu jego produkcji.  

W związku z tym państwo Kustosz są 
na etapie przygotowywania nowej szaty 
graficznej produktu, na której zamiesz-
czony będzie odpowiedni znak jakości 
dla produktu tradycyjnego i herb Gminy 
Przelewice. W dalszej części spotkania 
państwo Kustoszowie przedstawili hi-
storię powstania produktu i przy tej oka-
zji złożyli podziękowania oraz dyplom 
od Zarządu Polskiego Związku Pszcze-
larskiego dla Zygmunta Mielcarka  
i Edwarda Gos za duże zaangażowanie 
w rozwoju pszczelarstwa na terenie 
gminy. Gratulacje i serdeczne podzięko-
wania pszczelarzom złożyli także Ma-
rek Kibała i Marian Świderski,  
a w szczególności Ewie i Olgierdowi 
Kustosz za to, że „Miody przelewickie” 
zostały wpisane na Listę Produktów 
Tradycyjnych i za promowanie naszej 
gminy. Jest to wielkie osiągnięcie  
i szansa, nie tylko dla państwa Kustosz, 
ale także dla wszystkich pszczelarzy  

z terenu gminy. Zapewnili ze swej stro-
ny wsparcie i otwartość do współpracy 
w promocji i rozwoju produktu oraz 
kolejnych przedsięwzięć w tym zakre-
sie. Pasję do pszczół u Olgierda  Kusto-
sza zaszczepił ojciec Franciszek Ku-
stosz wraz z żoną Dominiką, którzy  
w latach 70-tych założyli swoją pasiekę. 
Olgierd, już jako chłopiec pomagał ojcu 
przy pracach pasiecznych, miodobra-
niach i budowie uli. Państwo Kustoszo-
wie do swojej pracy pszczelarskiej pod-
chodzą z dużym zaangażowanie i pasją. 
Mają w tym zakresie duże doświadcze-
nie i wiedzę, zdobywane przez wiele lat. 
Aktualnie posiadają uprawnienia wy-
kwalifikowanych pszczelarzy i Mi-
strzów Pszczelarskich oraz Hodowców 
Matek Pszczelich i Producentów Pakie-
tów i Odkładów Pszczelich.  Olgierd 
Kustosz posiada też uprawnienia rze-
czoznawcy próbobiorcy miodów i certy-
fikat rzeczoznawcy chorób pszczelich. 
Państwo Kustoszowie często biorą 
udział w różnego typu imprezach lokal-
nych i regionalnych, podczas których 
prezentują oraz aktywnie promują 
„Miody Przelewickie” i produkty po-
chodzenia pszczelarskiego. W 2011 r. 
zostali członkami Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Pomorza Zachodniego. 
Gratulujemy uzyskania certyfikatu pro-
duktu tradycyjnego i życzymy dalszych 
sukcesów w jego rozwoju! 

A.G. 

TARGI TILIA 

MIODY PRZELEWICKIE 

WIOSKA TEMATYCZNA 
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W dniu 21 marca 2012 r. w Publicz-
nym Gimnazjum w Przelewicach 
odbyła się prezentacja projektów 
edukacyjnych klas II. Uczniowie  
w grupach 3-5 osobowych przygoto-
wali prezentacje na zaproponowane 
przez siebie lub wybrane z listy, te-
maty z różnych dziedzin wiedzy. 
Projekty miały różny charakter – 
prezentacje multimedialne, plakaty, 
inscenizacje teatralne, filmy video  
i inne. Młodzież po raz kolejny za-

dziwiła swoimi pomysłami, 
pracowitością, wysokim pozio-
mem artystycznym i merytorycz-
nym przedstawianych prezentacji. 
Mamy nadzieję, że zainspirowali 
uczniów klas I, którzy mogli wraz  
z innymi podziwiać występujących  
i którzy za rok pozytywnie 
„nakręceni” zechcą zrealizować także 
swoje oryginalne pomysły. 

D.J. 

Zakończył się II etap doposażania 
bazy dydaktycznej Szkoły Podstawo-
wej w Starym Przylepie oraz Szkoły 
Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Warnicach w ramach 
projektu „Indywidualizacja w klasach 
I-III w Gminie Warnice”. Doposaże-
n i e  z a p l a n o w a n e  z o s t a ł o  
w dwóch etapach. Pierwszy etap zre-
alizowany został do 30 stycznia 2012 
r. (zamówienie na kwotę 4 710 zł), 
natomiast drugi zakończył się 31 
marca 2012 r. (kwota 32 394 zł). Za-
kupione zostały plansze i pomoce 
edukacyjne do realizacji zajęć z zakresu 
edukacji matematycznej, gry dydaktycz-
ne, które poprzez zabawę pozwalają 
poprawiać wymowę dzieci. Ponadto 
zakupione zostały także różnego rodza-
ju gry i  p lansze edukacyjno-
wychowawcze oraz również niezbędne 
pomoce dla zajęć z gimnastyki korek-
cyjnej (piłki, maty itd). Doposażenie 
obejmuje także sprzęt specjalistyczny 
(specjalistyczne oprogramowanie, lap-
top, odtwarzacz CD, pakiety do diagno-
zowania i korygowania wad wymowy, 
dysleksji). Realizacja zajęć z dziećmi 
trwa zgodnie z zaplanowanym harmo-
nogramem w obu szkołach podstawo-
wych. Zajęcia zaplanowane są do  

20 czerwca 2012 r. i w ciągu roku 
szkolnego 2011/2012 obejmują: 
w Szkole Podstawowej w Starym Przy-
lepie 
- zajęcia dla dzieci z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności matema-
tycznych (grupa licząca 8 uczniów) -  
w wymiarze po 30 godz.  
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z za-
burzeniami rozwoju mowy (3 grupy, 
łącznie 12 uczniów) - w wymiarze  
90 godz.  
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci  
z wadami postawy (2 grupy, łącznie 16 
uczniów) - w wymiarze 60 godz.   
w Szkole Podstawowej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Warnicach 

- zajęcia dla dzieci ze specjalnymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
w tym także zagrożonych ryzykiem 
dysleksji (2 grupy, łącznie 12 
uczniów) - wymiarze 60 godz.  
- zajęcia dla dzieci z trudnościami 
w zdobywaniu umiejętności mate-
matycznych (2 grupy, łącznie  
12 uczniów) - w wymiarze 60 
godz.  
- zajęcia logopedyczne dla dzieci  
z zaburzeniami rozwoju mowy  
(4 uczniów) - w wymiarze 30 godz.   
-zajęcia rozwijające zainteresowa-

nia uczniów wybitnie, szczególnie 
uzdolnionych ze szczególnym uwzględ-
n ien ie m na u k  ma te ma t yczno -
przyrodniczych (2 grupy, łącznie  
12 uczniów) - w wymiarze 60 godz.  
Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki,  
w ramach działania 9.1 – wyrównywa-
nie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, pod-
działanie nr 9.1.2 – Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług. 

Przez cały marzec do bibliotek gmin-
nych w gminie Warnice można było 
składać prace na konkurs plastyczno-
literacki na najpiękniejszą kartkę wiel-
kanocną. Oprócz walorów plastycznych 
należało także popisać się literacko  
i wpisać życzenia, najlepiej – inspiro-
wane książkami. W sumie złożono  
8 prac konkursowych. Komisja, która 
29 marca wyłoniła zwycięzców, przy-
znała pierwsze miejsce Kornelii Ru-
chlickiej – 8 lat, drugie  Bartkowi Smo-
lińskiemu – 10 lat, a trzecie Wiktorii 
Sawka – 13 lat. Pozostałe miejsca są 
równorzędne. Przy ocenie komisja brała 

pod uwagę pomysł, wykonanie, kom-
pletność pracy (niektórym pracom bra-
kowało życzeń), a także wiek uczestni-
ka konkursu, a co za tym idzie – jego 
możliwości manualne i literackie. 
Oprócz Kornelii, Bartka i Wiktorii swo-
je prace złożyli także Jagoda Mazurak, 
Martyna Smolińska, Wanessa Czawłyt-
ko, Michał Sobczyński i Karolina Sob-
czyńska. Dziękujemy za udział w zaba-
wie, a zwycięzcom – gratulujemy. Na-
grody, dyplomy i słodkie upominki lau-
reatom konkursu ufundował Urząd 
Gminy Warnice. 

ROZSTRZYGNI ĘCIE KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO 

INDYWIDUALIZACJA W KLASACH I-III – DODATKOWE ZAJ ĘCIA 

PREZENTACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 
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Lipiański Dom Kultury zorganizował szuka-
nie jajeczek w trawie, dla dzieci od 3 do 7 lat. 
W lany poniedziałek nasi milusińscy mieli 
niezłą zabawę i mnóstwo radości. Dla wszyst-
kich dzieci mieliśmy nagrody i słodycze dzię-
ki naszym wspaniałym sponsorom, bardzo, ale 
to bardzo dziękujemy. 

W ręce pyrzyckich policjantów wpadło 
dwóch amatorów „złomu”. Mężczyźni 
w wieku 38 i 41 lat na drodze krajowej 
S-3 demontowali metalowe barierki 
ochronne z zamiarem sprzedaży  
w punkcie skupu złomu. Obaj usłyszeli 
zarzuty kradzieży. Mężczyźni zostali 
przyłapani na kradzieży przez pracow-
ników obsługi drogowej drogi S-3. 
Sprawcy widząc zbliżający się pojazd 
porzucili dwie odkręcone barierki  
i z wcześniej spakowanymi piętnasto-
ma uciekli. Policjanci już w Pyrzycach 
zatrzymali pojazd, którym mieli poru-
szać się sprawcy kradzieży. Wewnątrz 
pojazdu nie było jednak skradzionych 
rzeczy, a mężczyźni pytani o cel podró-
ży stwierdzili, że jeżdżą po okolicy dla 
przyjemności. Mundurowi w trakcie 
kontroli ustalili też, że kierujący pojaz-
dem 38 latek nie posiada prawa jazdy, 
za co ukarali go 500 złotowym manda-
tem. W pojeździe znalezione zostały też 

porozrzucane narzędzia. Mężczyźni 
dopiero, gdy zostali zatrzymani i do-
prowadzeni do jednostki Policji przy-
znali, że kradli barierki oraz wskazali 
też miejsce, gdzie je ukryli wracając do 
Pyrzyc z drogi S-3. Funkcjonariusze 
odzyskali wszystkie zdemontowane 
elementy barier ochronnych i przekaza-
li je właścicielowi. Po zakończeniu 
czynności obaj sprawcy zostali osadze-
ni w policyjnym areszcie. Obaj też 
usłyszeli zarzut kradzieży i przyznali 
się do winy. W trakcie przesłuchania 
przyznali się też do innej, wspólnie 
dokonanej kradzieży, również elemen-
tów metalowych. Prokurator wobec 
podejrzanych zastosował środek zapo-
biegawczy w postaci policyjnego dozo-
ru. Grozi im do 5 lat pozbawienia wol-
ności. 

D.S. 

Pyrzyccy policjanci zatrzymali trzech 
mieszkańców jednej z miejscowości 
gminy Przelewice. Dwóch z nich  
w związku z kłusownictwem, a trzeci  
w związku z nieodpartą chęcią niesienia 
pomocy dwóm pierwszym. Do dyżurne-
go pyrzyckiej jednostki Policji dotarła 
informacja, że jeden z mieszkańców 
gminy Przelewice przy pomocy psów 
skłusował 35 kilogramowego dzika. 
Policjanci, którzy udali się do domu 
wskazanego kłusownika, na posesji 
zastali dwóch mężczyzn w wieku 23  
i 24 lat, którzy byli w trakcie patrosze-
nia zwierzyny. Na widok munduro-
wych, 24 latek podjął ucieczkę w głąb 
posesji, jednak po chwili został zatrzy-
many. Okazało się, że jest on poszuki-
wany do odbycia kary pozbawienia wol-
ności. W trakcie zatrzymania mężczy-
zna dał po sobie poznać jak bardzo zale-

żało mu na uniknięciu odsiadki; szarpał 
się, wyzywał policjantów i groził im, 
chciał głowa wybić szybę w policyjnym 
radiowozie. Gdy już obaj zatrzymani 
sprawcy zostali umieszczeni w radiowo-
zie, na miejsce zdarzenia przyszedł ich 
znajomy, dobrze znany policjantom 27 
latek z tej samej miejscowości. Bardzo 
przejęty zatrzymaniem kolegów robił 
wszystko, żeby ich uwolnić łącznie  
z usiłowaniem wybicia szyby w radio-
wozie trzymanym w ręku kamieniem  
i tylko dzięki szybkiej reakcji munduro-
wych szyba została na swoim miejscu. 
W trakcie zatrzymania mężczyzna wy-
zywał funkcjonariuszy, kopał i krzyczał, 
że ich pozabija. Wszyscy zatrzymani 
byli nietrzeźwi. Dwóch z nich, 23 i 24 
latek wylądowali w policyjnym aresz-

cie, a ich niedoszły 27 letni wybawca  
w związku z agresywnym zachowaniem 
trzeźwiał w Miejskiej Izbie Wytrzeź-
wień w Szczecinie. Policjanci zabezpie-
czyli też skłusowaną zwierzynę. Po wy-
trzeźwieniu dwóch młodszych męż-
czyzn usłyszało zarzuty kłusownictwa, 
za co grozi im do 5 lat pozbawienia 
wolności. Ponadto 24 latek usłyszał też 
zarzut znieważenia policjantów, a naj-
bliższe przynajmniej 8 miesięcy spędzi 
w zakładzie karnym odbywając karę za 
wcześniej popełnione przestępstwa. 
Obaj przyznali się do zarzucanych im 
czynów. Do znieważenia i naruszenia 
nietykalności cielesnej policjantów nie 
przyznał się ich starszy kolega, a grozi 
mu do 3 lat więzienia.  

D.S. 

W Wielką Sobotę wieczorem doszło 
w do pożaru altany stojącej przy 
ogrodach działkowych przy ul. Star-
gardzkiej w Pyrzycach. Gaszący 
ogień strażacy wewnątrz ujawnili 
zwęglone zwłoki ludzkie. Według 
ustaleń pyrzyckich policjantów w 
altanie od kilku dni zamieszkiwało 
dwóch bezdomnych mężczyzn. Dwa 
dni przed pożarem jeden z nich po 
kłótni z 43 letnim kolegą opuścił 
lokum. W altanie został 43 latek. Z 
uwagi na zimne wieczory i noce o 
tej porze roku oraz brak jakiegokol-
wiek ogrzewania we wnętrzu altany, 
mężczyzna ogrzewał się zdobytymi wcześniej świeczkami, spał na poukła-

danych starych ubraniach. Mężczy-
zna palił też duże ilości papierosów i 
nadużywał alkoholu. Według ustaleń 
biegłego z zakresu pożarnictwa, do 
zaprószenia ognia doszło we wnętrzu 
pomieszczeń. Na chwilę obecna 
można jedynie przypuszczać, że od 
zapalonych świeczek zajęły się leżą-
ce na ziemi ubrania, a rosnące w siłę 
płomienie ogarnęły śpiącego męż-
czyznę, który nie miał szans na prze-
życie. Badania pobranych próbek 
DNA pozwolą potwierdzić przypusz-
czenia policjantów co do tożsamości 
zwłok.  

D.S. 

BEZDOMY ZGIN ĄŁ W PŁOMIENIACH 

KŁUSOWNICTWO  

KRADLI BARIERKI OCHRONNE Z DROGI S-3 
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W dniu 17 marca 2012 r. na Hali Spor-
towo-Rekreacyjnej w Lipianach odbył 
się  Turniej Brydżowy Par  o Puchar 
Zimy z cyklu  „Cztery Pory Roku  
z Brydżem w Lipianach”. Był to pierw-
szy turniej z czterech składających się 
na Grand Prix Lipian – 2012. Organiza-
torami tych imprez są Burmistrz Lipian, 
Zespół Szkół w Lipianach i Hala Spor-
towo-Rekreacyjna. W turnieju uczestni-
czyło 54 zawodników tworzących 27 
par, z Lipian, Szczecina, Barlinka, 
Choszczna, Stargardu Szcz., Goleniowa, 
Pyrzyc, Recza, Polic, Myślibórza, Dęb-
na, Kostrzyna i Strzelec Krajeńskich. 
Zwycięską parą okazali się  Piotr Kli-
macki  i Władysław Tomasiak 
ze  Szczecina. Na drugim miejscu para 
Ryszard Pawłowski i Jerzy Sadowki ze 
Stargardu Szczecińskiego. Trzecia para 
to Andrzej Dębowski ze Szczecina  
i Aleksander Downar-Zapolski z Myśli-

borza. Najlepszą parą z Lipian okazali 
się Krzysztof Walerowski i Ireneusz 
Rajkiewicz. Oprócz turnieju głównego 
równolegle odbywał się turniej par dla 
początkujących w tej fascynującej grze, 
jaką jest brydż. W tym mini-turnieju 
brało udział 8 uczestników, członków 
Kółka Brydżowego przy Zespole Szkół 
w Lipianach, które prowadzą Tadeusz 

Kanclerz, Ireneusz Rajkiewicz i Krzysz-
tof Walerowski. Najlepszą parą okazała 
się Weronika Myślińska i Klaudia Za-
lewska, druga para to Linda Verheijen  
i Beata Sajewska, a trzecia to Magdale-
na Głudkin i Dominika Pakuła,  wszyst-
kie są uczennicami  I LO ZS Lipiany. 
Puchar dla najlepszej pary i nagrody 
pieniężne wręczyła w imieniu Burmi-
strza Lipian Halina Korzeniewicz – 
Sekretarz Gminy Lipiany i w imieniu 
dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 
Tadeusz Kanclerz – nauczyciel ZS Li-
piany. Opiekę medialną nad imprezą 
roztoczył dwutygodnik „Puls Powiatu”. 
Impreza ta odbyła się dzięki hojności 
sponsorów, do których należą: Tadeusz 
Kanclerz, Ireneusz Rajkiewicz, Krzysz-
tof Walerowski, Krzysztof Boguszew-
ski, Gminny Zakład Komunalny,  za co 
gorąco dziękujemy. 

Dnia  24 marca 2012 roku w Hali Sporto-
wo-Rekreacyjnej w Lipianach odbył 
się  Halowy Turniej Piłki Nożnej im. 
Floriana Krygiera, długoletniego działa-
cza piłki nożnej, jednego z twór-
ców  Pogoni  Szczecin. Patronat  nad tym 
turniejem objął Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd Geble-
wicz oraz Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko. Kilka minut po godzinie 12, po 
uroczystym otwarciu przez Burmi-
strza  Lipian Krzysztofa  Boguszewskie-

go i Starosty Pyrzyckiego Wiktora To-
łoczko,  licznie zgromadzeni uczestnicy 
przystąpili  do gry. O zdobycie pucharu 
rywalizowało siedem zespołów: Pogoń 
Szczecin, Stal Szczecin, Okręgowa Izba 
Lekarska ze Szczecina, Dziennikarze 
Szczecin, Chemik Police, Samorządowcy 
z Pyrzyc i drużyna Oldboy Stal Lipiany. 
Po bardzo emocjonujących pojedyn-
kach  rozegranych w systemie każdy  
z każdym  wyłoniono zwycięzcę - Stal 
Szczecin. Kolejne miejsca zajęli: Chemik 

Police,  Dziennikarze Szczecin, Lekarze 
Szczecin, Pogoń Szczecin, Samorządow-
cy Pyrzyce, Stal Lipiany. Organizatorem 
turnieju było Stowarzyszenie Sportowe 
Byłych Piłkarzy i Sympatyków „Pogoni” 
Szczecin im. Floriana Krygiera oraz Bur-
mistrz Lipian, prowadzącym turniej był 
August Kimbar. Wręczenie pucharów 
i uroczyste zakończenie turnieju odbyło 
się w gospodarstwie agroturystycznym 
„Rosa” w Osetnej. 

IGRZYSKA SPORTOWO-REKREACYJNE 

W dniu 24 marca 2012 roku na obiektach sportowych w Resku, 
Radowie Małym i Łobzie zostały rozegrane XI Igrzyska Sportowo
-Rekreacyjne LZS Samorządów Powiatowych Województwa Za-
chodniopomorskiego. W igrzyskach udział wzięło 12 reprezentacji 
powiatowych – 550 zawodników, w tym reprezentacja Powiatu 
Pyrzyckiego. Klasyfikacja końcowa wygląda następująco: Powiat 
Łobeski – 180 pkt; Powiat Stargardzki – 180 pkt; Powiat Świd-
wiński - 166 pkt; Powiat Pyrzycki – 158,5 pkt. Serdecznie dzięku-
jemy, wszystkim reprezentantom Powiatu Pyrzyckiego, za udział 
w tych igrzyskach. Bez Państwa zaangażowania nie byłoby możli-
wości uzyskania tak dobrego wyniku. 

PIŁKI NO ŻNEJ IM. FLORIANA KRYGIERA  

TURNIEJ BRYDŻOWY  
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Zawody Wojewódzkie Okręgu Szczecińskiego PZW pn. 
„Okręgowy Kapitanat Sportowy” rozegrano 1 kwietnia br. 
w Kamieniu Pomorskim na rzece Świniec. Wystartowało 
osiem 3-osobowych drużyn męskich, pięć 2-osobowych dru-
żyn kobiecych oraz sześć 2-osobowych drużyn juniorów. Dru-
żyna Koła PZW nr 41 z Pyrzyc, występująca w składzie: 
Grzegorz Gołuchowski, Krzysztof Sindrewicz i Artur Nowa-

kowski zajęła I miejsce. W rywalizacji ekip juniorskich py-
rzyczanie występujący w składzie Przemysław Kozieł 
i Daniel Wasiak zajęli II miejsce. Mamy nadzieję, że pierwszy 
tegoroczny sukces naszych wędkarzy, uzyskany w prawdzie 
w prima aprilis, będzie powielany w kolejnych startach 
w zawodach okręgowych. 

W.S. 

2 9  m a r c a 
w internacie 
Zespołu Szkół 
Nr 2 RCKU 
w Pyrzycach 
odbył się finał 
XXXVI Plebi-
scytu na Naj-
lepszego Spor-
towca 2011 
roku – LKS 
Spartakus Py-
rzyce. W uro-
czystości udział 
wzięli przedsta-
wiciele jedno-
stek samorzą-
dowych, trene-
rzy, nauczycie-
le oraz główni 
goście – sportowcy 2011 roku. Dzięki 
niezwykłym osiągnięciom sportowym 
utalentowanej młodzieży, Zespół Szkół 
Nr 2 RCKU znany jest nie tylko 
w kraju, ale także poza jego granicami. 
Wychowawcy, trenerzy, a także całe 
grono pedagogiczne mają powody do 
dumy ze swoich podopiecznych. Pod-
czas Plebiscytu została wyłoniona dzie-
siątka najlepszych sportowców, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki w 2011 roku: 
I m. – Maciej Piwoni – zapasy, II m. 
Łukasz Kowalski – zapasy, III m. – 
Marek Cichowicz – zapasy, IV m. Ce-
zary Piechnik – zapasy, V m. Piotr So-

roka – zapasy, VI m. Jakub Woźniak – 
L.A., VII m. Sebastian Michalski – pił-
ka siatkowa, VIII m. Krystian Lenarcik 
– zapasy, IX m. Małgorzata Ćwirta – 
L.A., X m. Krystian Kuźmiński – piłka 
nożna. Wyróżnienia otrzymali: Wioleta 
Kusztal, Roksana Cieślak, Justyna Woj-
ciechowska, Daniel Stankiewicz, Maciej 
Stankiewicz, Jakub Czaja, Aneta Kusz-
tal, Cezary Wotyła, Patryk Żukowski, 
Krzysztof Berdzik, Piotr Kędziora, Olga 
Ślusarczyk, Paweł Danielewicz, Daniel 
Majewski, Mateusz Maćkowiak, Patryk 
Filipowicz, Daniel Miszczuk, Mateusz 
Duk, Dominika Wiśniewska, Agata 

W i śn ie ws ka , 
Marta Fijał-
kowska, To-
masz Kozioł, 
Adrian Grela, 
Patryk Opaliń-
sk i ,  Kami l 
Ignaciuk. Pod-
czas plebiscytu 
n a g r o d z e n i 
zostali również: 
Kinga Kapica, 
Patrycja Sta-
siak, Magdale-
na Szewczyk, 
Kamil Boczula, 
Marcin Semko, 
Paulina Zyg-
munt, Daniel 
Rudzki, Jacek 

Mularczyk, Kamil Wasilewski, Marcin 
Ogłaza, Marcin Komaniecki oraz Alek-
sandra Kuźnicka – nasze przyszłe talen-
ty i nadzieje sportowe. Starosta Pyrzyc-
ki Wiktor Tołoczko pogratulował 
wszystkim laureatom plebiscytu osią-
gnięć sportowych w 2011 roku. XXXVI 
Plebiscyt na Najlepszego Sportowca 
2011 roku swym występem uświetnił 
Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce pod kie-
runkiem Joanny Suwińskiej i Janusza 
Urbańskiego. 

W.B. 

XXXVI PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA 

 W dniu 31 marca na Stadionie 
Miejskim im. Leszka Słoninki 
w Pyrzycach odbyły się 41. Biegi 

Gryfitów. W sobotnich biegach, 
mimo niesprzyjającej aury wystarto-

wało 500 uczestników z Polic, Dobrej 
Nowogardzkiej, Gryfina, Szczecina, 
Złocieńca, Pełczyc, Będargowa, Gole-
n io wa  i  Ło b za .  Lekko a t l ec i , 
w zależności od przedziału wiekowego 
mieli do pokonania dystanse od 400 m 
do 3000 m. Ogółem na listach starto-
wych widnieli przedstawiciele 21 miej-
scowości. Patronat honorowy nad im-
prezą sprawowała Anna Mieczkowska – 
członek Zarządu Województwa Zachod-
niopomorskiego. Natomiast patronat 
media lny obję ła TVP Oddział 
w Szczecinie. 

Oficjalnego otwarcia, w którym uczest-
niczyli również Starosta Pyrzycki Wik-
tor Tołoczko, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pyrzycach Ryszard Grze-
siak, Wójt Gminy Kozielice Edward 
Kiciński oraz Przewodniczący Zachod-
niopomorskiej Rady Olimpijskiej Stani-

sław Kopeć dokonała zastępcczyni Bur-
mistrza Pyrzyc Marzena Podzińska. Po 
odczytaniu Apelu Olimpijskiego przez 
Ewę Wrzosek – laureatkę galerii Hall of 
Fame 2011, tradycyjnie na start, jako 
pierwsi wybiegli pierwszoklasiści. 
Ostatnimi, którzy kończyli tegoroczną 
imprezę lekkoatletyczną, byli mężczyź-
ni rocz. 1994 i starsi, mając do pokona-
nia dystans 3000 m. W każdej konku-
rencji pierwsza szóstka nagradzana była 
pucharami, medalami i dyplomami. 
Organizatorem imprezy był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Pyrzycach przy 
współpracy: LMKS „ŻAK” Pyrzyce, 
Powiatowego Międzyszkolnego Ośrod-
ka Sportowego w Pyrzycach oraz Lo-
kalnej Grupy Działania „Ziemia Pyrzyc-
ka”.  

PYRZYCCY WĘDKARZE GÓR Ą 

41. BIEGI GRYFITÓW  


