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II Wojna Światowa, oprócz 
ogromu strat materialnych  

i idących w dziesiątki milionów 
ofiar ludzkich, spowodowała 
ogromny wstrząs moralny. Ukazała 
z całą ostrością mroczną stronę 
ludzkich możliwości: stosowanie 
wymyślnych technik zabijania na 
masową skalę, terror i poniżenie 
ludzkiej godności. Pozostawiło to 
głębokie ślady w świadomości oca-
lonych. W 66. rocznicę zakończenia 
II Wojny Św. pod Pomnikiem Pa-
mięci przy Placu Wolności w Pyrzy-

cach delegacje władz samorządo-
wych, służb mundurowych, szkół 
oraz przedsiębiorstw złożyły wiązan-
ki kwiatów. Uczczono pamięć tych, 
którzy dzielnie walczyli o to, aby 
zastąpić nieufność -  zaufaniem,  
a agresję - pokojem. Podczas uroczy-
stości Kombatanckim Krzyżem Pa-
miątkowym „Zwycięzcom1945” zo-
stali odznaczeni kombatanci: Leszek 
Kowalski, Kazimierz Dubiński, Wła-
dysław Sadłoń, Kazimierz Buczyń-
ski, Stanisław Olchowy. 

W.B.D. 

Tak naprawdę żadna 
miejscowość nie może 
funkcjonować bez 
straży pożarnej. To 
właśnie strażacy, bez 
względu na zagroże-
nie życia, ratują nasze 
mienie i zdrowie. Sto-
ją na straży ludzkich 
domostw, bogactw 
naturalnych i kulturo-
wych. 13 maja w Py-
rzycach odbyła się 
uroczystość z okazji 
Dnia Strażaka. Pod-
czas spotkania zostały 
wręczone stopnie 
awansów, wyróżnie-
nia oraz nagrody stra-
żakom PSP w Pyrzy-

cach oraz druhom 
OSP z terenu Powiatu 
Pyrzyckiego. Starosta 
Pyrzycki  Wiktor 
Tołoczko z łożył 
wszystkim druhom  
na jser deczn ie jsze 
życzenia oraz podzię-
kowania za pełnioną 
służbę dla wspólnego 
dobra. Ciepłe słowa 
skierował również do 
ich rodzin, które nie 
raz obawiały się  
o życie swoich naj-
bliższych podczas 
wykonywania tej 
niezwykle trudnej 
pracy.  

W.B.D. 

29 kwietn ia w Zespole Szkół  
Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 RCKU 
w Pyrzycach odbyło się uroczyste poże-
gnanie absolwentów klas maturalnych. 
To właśnie w tym dniu wielu uczniów 
ukończyło kolejny etap w swojej eduka-
cji. Wręczano nagrody uczniom wzoro-
wym, laureatom konkursów i olimpiad 
oraz wyróżniającym się w sporcie oraz 
w pracy na rzecz szkoły. Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko nagrodził naj-
lepszych uczniów. Nagrodę otrzymał 
Mateusz Dudziak z Zespołu Szkół  
Nr 1 w Pyrzycach za uzyskanie najwyż-
szej średniej ocen 5,19 oraz Magdalena 
Barańska z Zespołu Szkół Nr 2 RCKU 
za średnią ocen 5,17. 

W.B.D. 

3 maja delegacje władz samorządo-
wych, organizacji pozarządowych, 
z a k ł a d ó w  p r a c y 
 i ugrupowań politycznych udały się 
na Cmentarz Komunalny w Lipianach, 
gdzie przy tablicy pamiątkowej zosta-
ły złożone wieńce i kwiaty, a następ-
nie w kościele pw. NMP  wzięli 
udział  w  uroczystej  mszy św. odpra-
wianej w intencji Naszej Ojczyzny. 

1 maja odbyło się spotkanie Burmistrza 
Lipian ze strażakami OSP w Lipianach 
z okazji „Międzynarodowego Dnia Stra-żaka”. Strażacy otrzymali nagrody  
i podziękowania za swoją służbę.  

66 ROCZNICA ZAKO ŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 

OBCHODY Z OKAZJI DNIA STRA ŻAKA 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW  
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NASZ POWIAT 
Dnia 9 maja 2011 r. w Domu 
Pomocy Społecznej w Żabo-
wie gościł zespół szwedzkich 
śpiewaków i muzykantów. 
Zespół Vimmerby Dragspel-
sklubb od wielu lat jest przy-
jacielem DPS. Zawsze, gdy 
odwiedza nasz kraj gości  
w Żabowie. W spotkaniu 
uczestniczyli mieszkańcy DPS 
z Żabowa i Pyrzyc oraz dzieci 
z przedszkola z Żabowa. Po-
goda była wspaniała. Uczest-
nicy zjedli kiełbaski z grilla,  
a przedszkolaki ciasteczka. 
Przy śpiewie i muzyce wszy-

scy świetnie się bawili. 
Nie zabrakło również 
tańców. W dowód 
wdzięczności dyrektor 
Urszula Konopnicka wręczy-
ła Lennartowi Pettersson serce  
z sianoplotu, a przedszkolaki 
zaśpiewały piosenki. Po zaba-
wie i poczęstunku w Żabowie 
muzykanci pojechali ze swoim 
repertuarem do DPS w Pyrzy-
cach. 
 

M.K. 

POŻEGNANIE TEGOROCZNYCH ABITURIENTÓW  

29 kwietnia o godz. 12 w Zespole Szkół w Lipianach odbyło się pożegnanie 
tegorocznych abiturientów. Uroczystość przygotowała klasa II Liceum Ogól-
nokształcącego ze swoją wychowawczynią Danutą Bąk. Po hymnie państwo-
wym otwarcia imprezy dokonała dyrektor Dorota Chrobrowska, która w kil-
ku słowach wyraziła gratulacje z okazji ukończenia liceum przez wszystkich 
uczniów klasy trzeciej oraz nadzieję, że 30 czerwca wszyscy również odbio-
rą świadectwa maturalne. Następnie głos zabrał Burmistrz Lipian, Krzysztof 
Boguszewski, który życząc powodzenia na egzaminach dojrzałości prosił 
uczniów, aby nie zapomnieli o swoim rodzinnym mieście. Burmistrz wręczył 
również nagrody uczniom: Magdalenie Krajewskiej, Patrycji Przybyle, 
Oskarowi Kowalskiemu, Wiktorowi Gębali i Maciejowi Zubikowi za ich 
wkład w tworzenie imprez kulturalnych, patriotycznych i sportowych na 
rzecz miasta i gminy. Po tych przemówieniach nastąpiło wyróżnienie uczen-
nic Ewy Augustyn i Karoliny Leszkiewicz, które osiągnęły wybitne wyniki 
w nauce, wpisem do Złotej Księgi szkoły. Następnie wszyscy abiturienci 
odebrali świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego z rąk pani dy-
rektor oraz otrzymali pamiątkowe długopisy. Zostały również wręczone na-
grody za osiągnięcia sportowe, udział w konkursach oraz w imprezach kultu-
ralno-patriotycznych. Dyrektor Biblioteki Mariola Dębecka nagrodziła naj-
lepszych czytelników wśród uczniów klasy trzeciej. Następnie swoje poże-
gnalne przemówienie wygłosiła wychowawczyni klasy trzeciej Magdalena 
Dębecka, która dziękowała rodzicom i uczniom za współpracę, a także ży-
czyła abiturientom mądrych wyborów życiowych. Kilka słów podziękowania 
i pożegnania powiedział gospodarz klasy trzeciej, Przemysław Łączkowski,  
a pozostali uczniowie wręczyli kwiaty swoim nauczycielom. Imprezę zakoń-
czył wzruszający program artystyczny klasy drugiej. Tegorocznym maturzy-
stom życzymy powodzenia na egzaminach! 

UMiG  Lipiany 

WIOSENNY RAJD ROWEROWY  
1 MAJA 

 
Wszystkim uczestnikom pierwszego Wiosenne-
go Rajdu Rowerowego dziękujemy za wspólną 
zabawę! W Rajdzie zarejestrowało się  
90 uczestników, a udział wzięło ponad 100 
rowerzystów. Najmłodszy uczestnik liczył nie-
spełna 3 lata, a najstarszy 72. Wiosenny Rajd 
Rowerowy wystartował z Placu Wolności  
w Lipianach punktualnie o 13.00, a zakończył 
się ogniskiem na Półwyspie Storczyków po 
godzinie 15.00. Sponsorom i wolontariuszom 
(tj.: Gminie Lipiany, Radiu PLUS Lipiany, 
spółce CompuTec, firmie Poligrafia-Szczecin, 
Sylwii i Piotrowi Ilnickim, Zofii i Krzysztofowi 
Śliwi ńskim, Tomaszowi Szelągowi, Rowery 
TOTAL Hołownia i Piekarni S.C. w Lipianach) 
dziękujemy za wsparcie w przygotowaniu  
i zrealizowaniu Rajdu. Biorąc pod uwagę fre-
kwencję oraz atmosferę Rajdu, w niedalekiej 
przyszłości zorganizujemy kolejny objazd ma-
lowniczych okolic Lipian. Informacje na temat 
planowanych imprez będą publikowane na stro-
nie internetowej www.tscyklista.eu. Zaprasza-
my do odwiedzania strony. W zakładce rajd-
fotogaleria ww. strony znajdują się zdjęcia  
z Wiosennego Rajdu Rowerowego. Chcących 
uzyskać zdjęcia w oryginalnym rozmiarze za-
praszamy do bezpośredniego kontaktu. Dane 
kontaktowe znajdują się w zakładce o nas/
kontakt. 

T.S. „CYKLISTA” 

ZESPÓŁ ZE SZWECJI W DPS 
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Dnia 9 maja br. już 
po raz trzeci odbyła 

się w Zespole Szkół  
w Lipianach „Parada 
Schumana”. Przez dwa 
miesiące klasy przygoto-
wywały prezentacje wcze-
śniej wylosowanego pań-
stwa Unii Europejskiej.  
O godz. 10 na boisku 
szkolnym ustawił się 
barwny korowód państw 
UE, który wyruszył spod 
szkoły na Plac Wolności. 
Tam powitał go Burmistrz 
Lipian Krzysztof Bogu-
szewski, a uczennica klasy 
I B Marta Zielińska odczytała deklara-
cję Roberta Schumana o powołaniu 
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - 
zalążka późniejszej Unii Europejskiej. 
Następnie klasy udały się z powrotem 
do szkoły, gdzie o godz. 11.00 rozpo-
częła się prezentacja państw członkow-
skich Unii Europejskiej. Pięknie zapre-
zentowały się dzieci nauczania począt-
kowego, które wspólnie zatańczyły po-
loneza do muzyki M. Ogińskiego. 
Wszystkie klasy nauczania początkowe-
go przygotowały informację o Polsce, a 
na samym początku odbył się dla nich 
konkurs „Kocham Cię Polsko”, który 
poprowadziła B. Kaniewska. Wycho-
wawczynie i rodzice klas I-III SP przy-
gotowały stoisko o Polsce, gdzie można 
było spróbować tradycyjnych polskich 
potraw oraz obejrzeć pamiątki, albumy 

z najciekawszych miejsc Polski. Nie 
przewidzieliśmy, że tego dnia będzie 
tak piękna pogoda, więc prezentacje 
państw odbyły się na sali gimnastycz-
nej. Komisja w składzie: Joanna Sulżyc, 
Anna Dacko, Renata Łukowska miały 
ciężki „orzech do zgryzienia”. Po obej-
rzeniu scenek i wnikliwej analizie wyło-
niono zwycięzców. I tak, wśród klas IV-
VI SP I miejsce zajęła klasa IVc 
(Szwecja) – wychowawca Krzysztof 
Trojanowski, II miejsce – klasa VI c 
(Portugalia) – wychowawca Anna Rę-
kawek, III miejsce – klasa IVb (Grecja) 
– wychowawca Renata Zawadzka. Na-
tomiast wśród klas gimnazjalnych  
I miejsce – klasa IIIc ( Niemcy ) – wy-
chowawca Dariusz Chrobrowski,  
II miejsce – Ib (Polska) – wychowawca 
Aneta Binkowska, III miejsce – klasa 

IIIc (Holandia) – wycho-
wawca Genowefa Tomczak. 
Nagrody za pierwsze miejsca 
w postaci „czeku” na autokar 
do Szczecina ufundował 
Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski, dyrektor Ze-
społu Szkół Dorota Chro-
browska ufundowała nagro-
dy za II i III miejsca tj. od-
twarzacz DVD oraz radio-
magnetofony z odtwarza-
czem mp3. Jednocześnie 
odbył się konkurs wiedzy  
o państwach Unii Europej-
skiej. Z każdej klasy został 
wytypowany lider, który 

wcześniej otrzymał materiały pomocni-
cze. Nad organizacją i przeprowadze-
niem konkursu czuwali uczniowie klasy 
II LO. Konkurs przebiegł na zasadach 
teleturnieju 1 z 10. I tak wśród klas  
IV-VI SP Certyfikat Super Europejczy-
ka zdobył Łukasz Pawluk z klasy Vb,  
II miejsce zajęła Alicja Rozmarniewicz 
z klasy IVa, a III miejsce Łukasz Ci-
szewski z VIb. Natomiast wśród gimna-
zjalistów zwyciężył Bartłomiej Śliwi ń-
ski z klasy III A, drugie miejsce Linda 
Vernhejen klasa IIIc, trzecie miejsce 
Paulina Prymus klasa IIb. Dziękujemy 
wszystkim wychowawcom, nauczycie-
lom oraz uczniom za zaangażowanie, 
pomysłowość i oryginalność w prezen-
tacji państw. 
 

A.B. 

BEZPIECZNA JAZDA 
 
Uczniowie klasy 
cz war te j  SP  
w Starym Przyle-
pie uczestniczyli 
w programie edu-
k a c y j n y m 
„Bezpieczna jaz-
da. Karta rowero-
wa – moje pierw-
sze prawo jazdy”. 
Jego celem jest 
szerzenie wśród 

najmłodszych wiedzy na temat zasad ruchu drogowego  
i zwiększanie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa na 
drodze. Uczestnicy przeszli szkolenie w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, które przeprowadziła Beata Albrewczyń-
ska, musieli wykazać się wiedzą teoretyczna i praktyczną. Do 
egzaminu przygotowywała uczniów Jadwiga Wolińska. Nad 
prawidłowym przebiegiem egzaminu teoretycznego i prak-
tycznego czuwali Jadwiga Wolińska i Ireneusz Szymański. 
Wszystkie dzieci zaliczyły poszczególne etapy i niebawem 
otrzymają swoje pierwsze prawo jazdy. Koordynatorem pro-
jektu jest Danuta Antoszewska. 

UG Warnice  

JAN PAWEŁ II – PAPIE Ż WOLNOŚCI 
 

W całym kraju  
w n iedz ielę ,  
1 maja, święto-
wano ogłoszenie 
Jana Pawła II - 
błogosławionym. 
A w Starym Przy-
lepie w kościele 
p a r a f i a l n y m ,  
w sobotni wie-
czór, koło teatral-
ne „Bliżej ludzi” 

pod kierunkiem Bożeny Piwoni wystawiło spektakl słowno-
muzyczny „Jan Paweł II – Papież Wolności”. Gościnnie wy-
stąpił Sławomir Brząkała i absolwentki szkoły, obecnie 
uczennice Gimnazjum w Warniach. Dzień wcześniej w szko-
le odbył się konkurs o Janie Pawle II dla uczniów klasy 
czwartej i szóstej. Najpierw odbyły się eliminacje, w wyniku 
których do finału zakwalifikowały się cztery dziewczynki 
(dwie z każdej klasy). Największą wiedzą o Papieżu wykaza-
ła się Malwina Nowak. Organizatorką konkursu była Bożena 
Piwoni. 

UG Warnice 

PARADA SCHUMANA 2011 
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30 kwietnia w Hali Sportowo-
Rekreacyjnej wszyscy miłośnicy 
tańca towarzyskiego mieli okazję 
obejrzeć III Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego „O Kwiat 
Lipy” Lipiany 2011, w którym 
wzięły udział  pary taneczne  
z całej Polski. Uczestnicy rywali-
zowali w grupach wiekowych oraz 
w klasach tanecznych. Na parkie-
cie tancerze wykazali się wspania-
łymi umiejętnościami, za co na-
gradzani byli gromkimi brawami 
publiczności. Ogromny entuzjazm 
wśród widzów wzbudzili najmłodsi 
uczestnicy turnieju, którzy na parkiecie 
radzili sobie po mistrzowsku. Wszystkie 

pary biorące udział  w Turnieju otrzy-
mały pamiątkowe medale w kształcie 
li ścia lipy wykonane z kory. Najlepsi 
tancerze zostali obdarowani pamiątko-

wymi statuetkami, a także innymi na-
grodami. 

UMiG Lipiany 

KONKURS WIELKANOCNY 
 

Przez cały kwiecień do obu bibliotek w Gminie Warni-
ce można było składać swoje prace – pisankę wraz z opi-
sującym ją wierszykiem. Na konkurs wpłynęło 8 prac, z cze-
go jedna – niekompletna. Jury po naradach postanowiło przy-
znać 1. miejsce Gabrysi Sarnat, 2. miejsce – Kornelii Ru-
chlickiej oraz Karolinie Furmańskiej, 3. miejsce – Oliwii Ru-
chlickiej i Julii Wiśniewskiej, 4. miejsce – Marice Sobczyń-
skiej oraz Oli Furmańskiej, a także – poza konkursem – za 
udział Martynie Smolińskiej. Uroczyste wręczenie nagród  
i dyplomów nastąpiło w Wielki Piątek o godz. 17.00 w bi-
bliotece w Obrytej. Gratulujemy! 

UG Warnice 

ŚWIĘTA MAJOWE 

Nasze barwy 
narodowe - 
biel i czer-
wień stano-
wią nie tylko 
oznakę wy-
r óżn ia jącą 
P o l s k ę 
wśród in-
nych naro-
dów, ale 
nade wszyst-

ko są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego. 
Biel i czerwień od wieków są nierozerwalnie związane z dzie-
jami Ojczyzny. Od najdawniejszych czasów symbolem pol-
skich władców i oddziałów wojskowych były chorągwie  
z białym orłem na czerwonym tle. Uroczysty apel z okazji 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji 3 Maja 
przygotowali uczniowie klasy IV i VI SP w Starym Przylepie 
pod kierunkiem Jadwigi Wolińskiej i Elżbiety Skrzypczyń-
skiej-Somyk. 

UG Warnice 

16 maja w Domu Strażaka w Warnicach 
odbyło się zebranie z sołtysami, na któ-
re przybyli przedstawiciele wszystkich 
sołectw. Zebranie zwołał zastępca Wój-
ta Waldemar Lubiński, a oprócz sołty-
sów i wicesołtysów przybyła także Wójt 
Anna Hackiewicz-Gębska. Celem spo-

tkania było wprowadzenie nowych soł-
tysów w ich obowiązki, a także zapro-
szenie wszystkich gospodarzy sołectw 
do wspólnej organizacji zbliżającego się 
festynu rodzinnego, który odbędzie się 
25 czerwca na boisku w Warnicach.  
W tym samym celu władze gminy spo-

tkały się także z przedstawicielami  
i prezesami stowarzyszeń i innych orga-
nizacji pozarządowych działających na 
terenie naszej gminy. Na zebranie do 
Urzędu Gminy przybyły przedstawiciel-
ki wszystkich stowarzyszeń. Wspólne 
ustalenia zapowiadają udany przebieg 
festynu. Następne, już wspólne zebranie 
zaplanowano za dwa tygodnie – na 
dzień 30 maja na godz. 18.00 w Domu 
strażaka w Warnicach. Do tego czasu 
trwać będą konsultacje z mieszkańcami 
– każde sołectwo przygotuje jeden kon-
kurs bądź inną atrakcję, aby festyn ro-
dzinny był interesujący dla każdej grupy 
wiekowej, a przede wszystkim, by nie 
zabrakło wspólnej zabawy, uśmiechu  
i integracji mieszkańców gminy. 

UG Warnice 

TURNIEJ TA ŃCA TOWARZYSKIEGO  

ZEBRANIA Z SOŁTYSAMI ORAZ PREZESAMI STOWARZYSZE Ń 
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Dnia 7 maja br. na folwar-
ku w Przelewicach odbyły 

się już po raz czwarty 
„Przelewickie Dni Folwarku”. 
Głównym organizatorem imprezy 
był Wójt Gminy Przelewice,  
a patronat nad nią objął Starosta 
Pyrzycki. Uroczystego otwarcia 
„IV Przelewickich Dni Folwar-
ku” dokonał Wójt Gminy Przele-
wice w asyście: dr Ernsta-
Jürgena Lode Burmistrza Miasta 
Woldegk, Wiktora Tołoczko Sta-
rosty Pyrzyckiego i Mariana Świder-
skiego Przewodniczącego Rady Gminy 
w Przelewicach. Zaszczycili nas swoją 
obecnością Sławomir Preiss poseł na 
Sejm RP i Jan Olech senator RP oraz 
wielu innych przyjaciół Gminy. W tym 
roku, tak jak i poprzednio, było wesoło, 
gwarnie i rodzinnie. Warto było przyjść 
z całą rodziną, bo panowała tu niezwy-
kła i pełna ciepła rodzinnego atmosfera. 
Były liczne konkursy, zarówno dla dzie-
ci, jak i osób dorosłych. Zorganizowano 
loterię fantową, przygotowaną przez 
PSE "Wyrównajmy szanse”. Dochód  
z loterii przeznaczono na organizacje 
atrakcyjnych form spędzania czasu wol-
nego dla dzieci i młodzież z terenu gmi-
ny. Fundatorami nagród głównych lote-
rii i za udział w konkursach byli Staro-
sta Pyrzycki i Wójt Gminy Przelewice. 
Na uwagę zasługuje fakt, że po raz 
czwarty Gminą Partnerską, która uczest-
niczy w naszym wydarzeniu jest Gmina 
Woldegk z Niemiec. Podczas imprezy 
były pokazy jazdy konnej, woltyżerki  
i przejażdżki kucykiem. Tegoroczna 

impreza była doskonałą okazją do eks-
ponowania wyrobów rękodzielniczych  
i artystycznych. Można było spróbować 
lokalnych potraw, wziąć udział w kon-
kursie kulinarnym oraz w rozgrywkach 
sportowo-rekreacyjnych. Podczas Prze-
lewickich Dni Folwarku była też okazja 
do bezpłatnych konsultacji w ramach 
Mobilnego Punktu Informacyjnego - 
zorganizowanego przez Lokalny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich 
przy Starostwie Powiatowym w Pyrzy-
cach. Byli też z nami przedstawiciele  
z LGD „Lider Pojezierza”. Po raz 
pierwszy Wojskowa Komeda Uzupeł-
nień ze Stargardu Szczecińskiego, na 
swoim stoisku wystawowym prezento-
wała nowe formy służby wojskowej 
wraz z pokazem specjalistycznych po-
jazdów saperskich i informacją na temat 
trybu postępowania w przypadku znale-
zienia niewybuchów. Ponadto dzieci, 
oprócz wcześniej wymienionych atrak-
cji, mogły skorzystać z bezpłatnych 
usług wesołego miasteczka, co było 
możliwe dzięki ofercie ze strony Kasy 

Stefczyka Oddział w Pyrzycach. 
W trakcie imprezy można było 
zobaczyć ciekawe występy zespo-
łów artystycznych. Tym razem 
oferta była bardzo urozmaicona, 
czyli dla różnego typu odbiorców. 
Były koncerty zespołów: hip-
hopowych, rockowych, pop, folk-
lorystycznych i disco polo dance. 
Warto dodać, że podczas imprezy 
prezentowała się też nasza mło-
dzież z Publicznego Gimnazjum  
w Przelewicach.  Duże zaintereso-

wanie publiczności wzbudził występ 
Zespołu „Keros” ze Szczecina Luisa 
Castro z pokazami tańca indiańskiego  
i peruwiańską muzykę instrumentalną 
oraz koncert zespołu „Sad” ze Szczeci-
na. Atrakcyjny cykl występów arty-
stycznych z ciekawymi układami ta-
necznymi zaprezentowały zespoły  
z Klubu Wojskowego ze Stargardu 
Szczecińskiego pod kierownictwem 
Augustyna Maćkowiaka. Gwiazdą wie-
czoru był zespół „SKANER”. Na kon-
cert licznie przybyli fani zespołu, nie 
tylko z terenu gminy. Konferansjerami 
imprezy byli Anna Garzyńska i Ryszard 
Tański. Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim wystawcom i zespo-
łom oraz uczestnikom za aktywny 
udział w imprezie. Dziękujemy także 
naszym sponsorom, którzy udzielili 
wsparcia rzeczowego i finansowego 
oraz wszystkim tym, którzy w jakikol-
wiek sposób włączyli się w organizację 
i promocję tego niezwykłego przedsię-
wzięcia. 

A.G. 

W dniach 15 – 17 kwietnia 2011 r. od-
były się w Kielcach III Międzynarodo-
we Targi Turystyki Wiejskiej i Agrotu-
rystyki AGROTRAVEL. W targach 
udział wzięło 141 wystawców z 16 re-
gionów polskich, wśród których prezen-
towały się lokalne grupy działania, or-
ganizacje turystyczne, właściciele go-
spodarstw agroturystycznych oraz gmi-
ny promujące regionalne i tradycyjne 
produkty kulinarne oraz najbardziej 
urokliwe miejsca swoich regionów. Byli 
też przedstawiciele promujące turystykę 
z krajów takich jak: Francja, Węgry, 
Ukraina, Hiszpania, Bułgaria, Litwa, 
Gruzja i Mołdawia. Podczas targów 
lokalne zespoły artystyczne prezentowa-
ły folklor i tradycje wiejskie z różnych 
regionów Polski. Województwo Za-
chodniopomorskie prezentowało swoją 
ofertę turystyczną, zachęcając do degu-
stacji naszych regionalnych przysma-
ków oraz do odwiedzenia urokliwych 
miejsc w regionie. Nad tym wszystkim 

czuwał ZROT Szczecin. Swoje produk-
ty prezentowali m.in.: LGD Stowarzy-
szenie „Szanse Bezdroży” w Golenio-
wie, LGD Stowarzyszenie „Lider Poje-
zierza”, LGD Stowarzyszenie „Lider 
Wałecki”, Bożena i Ryszard Jaszczow-
scy, Przewłoki  przetwory i nalewki  
z róży fałdzistolistnej, Elżbieta Kuczma 
ogórek kołobrzeski  oraz Sołectwo Prze-
lewice. Sołectwo reprezentowała Kry-
styna Dembowska, która prezentowała 
produkty kulinarne np. przysmak prze-
lewicki, domowy chleb tradycyjny, ro-
galiki z powidłami, pasztet z kaczki na 
słodko i wyroby rękodzielnicze oraz 
Kazimiera Lesiczka, która pokazywała 
zainteresowanym osobom sposób robie-
nia tradycyjnych palm wielkanocnych. 
Ogród Dendrologiczny i jego walory 
promował Dawid Trzepizor. Prezento-
wał też własne rękodzielnictwo arty-
styczne. Z Sołectwa Przelewice były 

również: wyroby pszczelarskie Ewy  
i Olgierda Kustosz, w tym m.in.  Miody 
Przelewickie różnego gatunku, wyroby 
z wosku i gadżety oraz malowane wła-
snoręcznie przez Czesławę Grabowską 
pisanki wielkanocne, a także materiały 
promocyjne o atrakcjach przyrodni-
czych i dziedzictwie kulturowym Gmi-
ny Przelewice. Ponadto szczegółowych 
informacji o ofercie turystycznej naszej 
gminy udzielała Maria Ziarkowska. 
Odwiedzający pytali o praktyczne infor-
macje, związane z najatrakcyjniejszymi 
miejscami na terenie gminy i możliwo-
ściami aktywnego wypoczynku. W cza-
sie pobytu w Kielcach mieliśmy także 
możliwość obejrzenia uroków Gór Świętokrzyskich oraz gospodarstw 
agroturystycznych działających w tym 
rejonie Polski, a co ważne poznania 
dobrych praktyk. 
 

D.T. 

PRZELEWICKIE DNI FOLWARKU 

AGROTRAVEL W KIELCACH 
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9 maja 2011 r. przedstawiciele So-
łectwa Przelewice Kazimiera Le-
siczka, była sołtys i obecny sołtys 
Krzysztof  Margiel odebrali certyfi-
kat „Zachodniopomorska Wieś Tu-
rystyczna 2010”. Ten honorowy 
tytuł wręczył  Marszałek  Woje-
wództwa Zachodniopolskiego Ol-
gierd Geblewicz oraz Prezes Za-
chodniopomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Walde-
mar Miśko. Wieś Przelewice znala-
zła się wśród najbardziej interesują-
cych i oryginalnych pod względem 
turystyki wsi w województwie za-
chodniopomorskim zdobywając naj-
większą ilość punktów spośród zgłoszo-
nych do konkursu sołectw. We wsi 
Przelewice można zauroczyć się nie 
tylko unikalnymi wartościami przyrod-

niczymi, znajdującymi się w Ogrodzie 
Dendrologicznym, ale bogatym dzie-
dzictwem kulturowym. Rozwija się tu 
także kultura ludowa, w sezonie letnim 
odbywa się szereg  imprez o zasięgu 

lokalnym, jak i regionalnym, pro-
mujących dziedzictwo kulturowe, 
nasze produkty i  lokalnych arty-
stów. Wójt Gminy serdecznie gra-
tuluje mieszkańcom Sołectwa 
Przelewice, którzy wspólnie z pra-
cownikami Urzędu Gminy podej-
mowali i podejmują cenne inicjaty-
wy  promujące  naszą Małą Ojczy-
znę. „To olbrzymi sukces naszej 
społeczności. Mam nadzieję, że nie 
ostatni, a dla innych sołectw Gmi-
ny Przelewice będzie to przykład 
do aktywnego działania. Jeszcze 
raz dziękuję i gratuluję wszystkim, 

którzy przyczynili się do tego sukcesu” 
– powiedział Wójt Marek Kibała. 

A.G. 

Kwiecień to tradycyjnie miesiąc, w któ-
rym częściej niż w innych miesią-
cach zwracamy uwagę na stan śro-
dowiska naturalnego w naszym 
najbliższym otoczeniu. Być może 
ma na to wpływ budząca się do 
życia przyroda? W gminie Przele-
wice doskonale wiedzą, że to, jaki 
świat zostawimy kolejnym pokole-
niom zależy od edukacji zarówno 
najmłodszych, jak i dorosłych. Dla-
tego też od 10 do 19 kwietnia reali-
zowany był przez Przelewickie 
Stowarzyszen ie Edukacyjne 
„Wyrównajmy Szanse”, we wszyst-
kich szkołach podstawowych  
i w gimnazjum projekt, podnoszący świadomość ekologiczną wśród spo-
łeczności lokalnej. W ramach tego pro-
jektu w szkołach odbyły się konkursy 

wiedzy ekologicznej oraz konkursy pla-
styczne pod hasłem „W zgodzie z natu-
rą”. Przygotowano również atrakcje dla 

dorosłych. W SP Kłodzino oraz w PG 
Przelewice były to specjalnie przy-
gotowane przedstawienia, w PSP 
Żuków odbył się festyn z okazji 
Międzynarodowego Dnia Ziemi,  
a w PSP Jesionowo dorośli poma-
gali uczniom w sadzeniu klaso-
wych drzewek. Podczas tych akcji 
dzieci uczyły dorosłych jak segre-
gować śmieci oraz przestrzegały 
przed skutkami zaśmiecania lasów  
i innych terenów zielonych. Reali-
zacja przez Stowarzyszenie takiego 
zadania było możliwe dzięki 
wsparciu finansowemu z budżetu 
Gminy Przelewice. Koordynatorem 
projektu była Renata Kozicka. 

R.K. 

W dniach 29-30 kwietnia 2011 r. 
odbyło się w Przelewicach kolejne 
spotkanie nauczycieli tutejszego 
gimnazjum z nauczycielami z za-
przyjaźnionej szkoły w Uecker-
münde. Program spotkania był 
bardzo bogaty i rozpoczął się od 
publicznej prezentacji projektu 
edukacyjnego pt. „Co najchętniej 
jedzą nasi sąsiedzi zza Odry”, 
przygotowanej przez uczennice kl. 
IIc PG w Przelewicach.  Nasi go-
ście mieli okazję dokonać degusta-
cji potraw przygotowanych wg 
receptur niemieckich. W prezencie 
otrzymali również dwujęzyczną książkę 
kucharską, zawierającą liczne przepisy 
ich ulubionych potraw. Następnie, po 
uczcie dla ciała, nadszedł czas na ucztę 
dla duszy. Był nią koncert "Grupy Mo-
Carta", który urzekł nie tylko polskich, 
ale przede wszystkim niemieckich na-

uczycieli, którzy po raz pierwszy 
uczestniczyli w tak niezwykłym dla 
nich show, łączącym muzykę klasyczną 
z elementami kabaretu. Następnego dnia 
goście zwiedzili PG w Przelewicach. 
Zwiedzanie pracowni językowych, ga-
binetów przedmiotowych, biblioteki  

i sali gimnastycznej było oka-
zją do rozmów, zadawania 
pytań i niejednokrotnie do doko-
nywania wzajemnych porównań.  
Kolejnym punktem programu był 
spacer po Ogrodzie Dendrologicz-
nym. Piękna i unikatowa roślinność 
Ogrodu i oranżerii wywarła na na-
szych gościach duże wrażenie, cieka-
wa i długa historia tego miejsca bar-
dzo ich zainteresowała, a przepiękna 
pogoda dopełniła całość. Na poże-
gnanie gości Renata Kozicka dyrek-
tor PG wręczyła Markusowi Dittm-
man dyrektorowi szkoły w Uecke-

rmünde książkę w wersji niemieckiej  
o 650-letniej historii Przelewic autor-
stwa Eberharda Lebendera.  Kolejne 
wspólne spotkanie nauczycieli zaplano-
wano na październik 2011 r. w Uecke-
rmünde. 

R.G. 

WIZYTA NAUCZYCIELI Z ZA ODRY 

W ZGODZIE Z NATUR Ą 

ZACHODNIOPOMORSKA WIE Ś TURYSTYCZNA 2010 
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WIOSENNE PORZĄDKI W LUBIATOWIE  
 
Z okazji obchodów Dnia Ziemi z inicjatywy Rady Sołeckiej  
w Lubiatowie i Zbigniewa Kupisza radnego Rady Gminy Przele-
wice w dniu 30 kwietnia br. zorganizowano sprzątanie wsi Lu-
biatowo. Akcja sprzątania uzyskała aprobatę mieszkańców tej 
miejscowości, a odbyła się już po raz piąty. W sprzątaniu brały 
udział dzieci i młodzież szkolna, a także osoby dorosłe, które 
dostrzegają potrzebę dbałości o estetyzację wsi. Zebrane różne-
go typu odpady posegregowano do odpowiednich pojemników 
w celu wykorzystania ich na surowce wtórne. Na zakończenie 
akcji wszyscy spotkali się przy ognisku, gdzie można było 
skosztować pieczonych kiełbasek. Była to wspaniała okazja do 
integracji i wspólnej zabawy.   

E.K. 

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSEK  
TEMATYCZNYCH GMINY POSTOMINO 

 
W dniach  
13-14 maja br. 
radni, sołtysi, 
cz ł on k o wi e 
stowarzyszeń  
i KGW oraz 
m i esz kańcy  
z terenu gmi-
ny Przelewice 
wzięli udział 
w wyjeździe 
studyjnym do 
Wiosek Tema-

tycznych w Gminie Postomino.  Wyjazd zorganizowany był  
z inicjatywy Wójta Gminy Przelewice ze środków pozyskanych 
w ramach PPWOW z MPiPS. W ciągu dwóch dni wyprawy 
uczestnicy odwiedzili wioski tematyczne: Paproty i Podgórki 
oraz nadmorską miejscowość Jarosławiec. Pierwszego dnia 
członkowie wyjazdu uczestniczyli w spotkaniu w UG Postomino 
z przedstawicielami władz samorządowych oraz lokalnych orga-
nizacji i stowarzyszeń. W porze popołudniowej wszyscy wzięli 
udział w  szkoleniu aktywizującym  pracę z grupą, a wieczorem 
podczas spaceru brzegiem morza poznawali specyfikę nadmor-
skiej miejscowości. W drugim dniu pobytu wybrali się do wioski 
labiryntów – Paproty, gdzie brali udział w zabawach w labiryn-
tach i w warsztatach wikliniarskich. Odwiedzili również wioskę 
tematyczną  postaci bajkowych i rowerów -  Podgórki. Wzięli 
tam udział w warsztatach tematycznych, obrazujących modelo-
we rozwiązania w zakresie wprowadzania aktywnych form wy-
poczynku w środowisku wiejskim. Na zakończenie wizyty odby-
ło się wspólne spotkanie przy ognisku z pieczeniem kiełbasek  
i spontanicznym występem zespołu folklorystycznego 
„Jutrzenka’ z Przelewic. Pobyt w poszczególnych wioskach koń-
czył się spotkaniem z miejscowymi liderami. Celem wizyty było 
poznanie efektów działań społecznych, realizowanych w ramach 
PPWOW przez Stowarzyszenie „Razem Lepiej” w Pieńkowie  
i Gminę Postomino, co przyczyniło się do wymiany informacji, 
doświadczeń w zakresie integracji i aktywizacji mieszkańców 
gmin Przelewice i Postomino. Głównym jednak celem było za-
poznanie się z modelowymi rozwiązaniami sytuacji środowisk 
wiejskich. Wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej wrócili pełni 
wrażeń po odbytych spotkaniach i morskich klimatach, a przede 
wszystkim bogatsi w nową wiedzę na temat możliwości działań 
w lokalnym wiejskim środowisku. 

A.G. 

VI FESTIWAL PIOSENKI O ZDROWIU 
 

W dniu  
12 maja 
2011 roku 
w Pyrzyc-
kim Domu 
K u l t u r y 
odbyły się 
VI powiato-
we elimina-
cje Festiwa-
lu Piosenki 
o Zdrowiu 
or g an iz o-
wane przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną  
w Pyrzycach. Patronat nad konkursem objął Starosta Py-
rzycki. Tematyka Festiwalu ukierunkowana była na Obcho-
dy Światowego Dnia bez Tytoniu, ze szczególnym 
uwzględnieniem treści dotyczących profilaktyki używania 
substancji psychoaktywnych m.in. czynne i bierne palenia 
tytoniu, profilaktyki chorób spowodowanych paleniem tyto-
niu oraz zażywania modyfikowanych narkotyków. Do etapu 
powiatowego zgłosiły się następujące placówki oświatowo-
wychowawcze: Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami 
Integracyjnymi „Promyczek”, Szkoła Podstawowa w War-
nicach, Szkoła Podstawowa w Żabowie, Gimnazjum Pu-
bliczne w Warnicach, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum 
należące do Zespołu Szkół w Lipianach. Nad całością elimi-
nacji czuwało jury w składzie: przewodniczący komisji Sta-
rosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Izabela Deja-Wojtasik – 
kierownik Oddziału Nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pyrzycach, Anna Bajon – nauczyciel 
muzyki, instruktor tańca, inspektor w Wydziale Oświaty 
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, Łucja Szutkowska 
oraz Agnieszka Urbańska – instruktorki śpiewu w Pyrzyc-
kim Domu Kultury.  Jury po burzliwej naradzie wyłoniło 
zwycięzców: w kategorii szkół podstawowych pierwsze 
miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Warnicach 
Gabriela Góralska, w kategorii szkół gimnazjalnych najlep-
sza okazała się Marta Zielińska z Gimnazjum w Lipianach. 
Laureaci pierwszych miejsc dzięki wygranej będą reprezen-
tować Powiat Pyrzycki podczas festiwalu na szczeblu Woje-
wódzkim, 24 maja na Zamku Książąt Pomorskich w Szcze-
cinie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody  
i pamiątkowe dyplomy.  
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14 maja br. na sali sportowej PG Przele-
wice odbył się pokazowy 
Mecz Rugby na Wózkach 
pod honorowym patrona-
tem Wójta Gminy Przele-
wice, rozegrany pomiędzy 
drużynami: „Tetra Gryf” 
Szczecin i „The Dogs” 
Gorzów Wlkp. Walka 
była zacięta i na bardzo 
wysokim poziomie. Mecz 
wygrała drużyna „Tetra 
Gryf” (37 : 20 pkt.), która 
w swym składzie ma 
świetnie rokujących na 
przyszłość graczy. Zdo-
bywcą największej ilości bramek był 
Krzysztof Andrzejak, mieszkaniec Py-
rzyc.  Z wypowiedzi trenera drużyny 
Piotra Kacalskiego wynika, że na dobry 
wynik meczu w dużym stopniu miały 
wpływ systematyczne treningi. Rugby 
na wózkach jest stworzone dla osób  
z porażeniem nóg oraz rąk w różnym 
stopniu, co ma wpływ na punktację kla-
syfikacyjną każdego zawodnika (od 0,5 
do 3,5 pkt.). Rugbyści są przypięci do 
wózków pasami, zdobywają punkty, 
przejeżdżając z piłką końcową linię 
boiska. Kończąc swą wypowiedź Piotr 
Kacalski dodał, że bardzo się cieszy, iż 
mogli do Przelewic przyjechać, wziąć 
udział w meczu, a co najważniejsze 
jeszcze go wygrać. Drużyna „The 
Dogs” z Gorzowa gra dopiero od nie-

spełna roku. Trenerem jest Mirosław 
Szczepankiewicz. Choć drużynie tej nie 
udało się wygrać meczu, walczyła bar-
dzo dzielnie do samego końca. W przy-
szłości, przy regularnych treningach,  
z pewnością też drużyna ta będzie osią-
gać dobre wyniki. Z zaproszonych gości 
w imprezie uczestniczyli m.in.: Wiktor 
Tołoczko Starosta Pyrzycki, Marian 
Świderski Przewodniczący Rady Gminy 
w Przelewicach wraz z radnymi, Zdzi-
sław Twardowski Wójt Gminy Bielice, 
August Kimbar radny Rady Powiatu 
Pyrzyckiego, Ryszard Grzesiak dyrektor 
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. 
Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała 
w swym wystąpieniu podziękował ini-
cjatorowi i głównemu organizatorowi 
tego spotkania Krystynie Nawój Prze-

wodniczącej Komisji Społecznej Rady 
Gminy w Przelewicach 
oraz wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do tego, 
aby mecz rugby na wóz-
kach odbył się w Przelewi-
cach. Wyraził także po-
dziw dla zawodników, 
którzy pomimo niepełno-
sprawności znaleźli swój 
sposób na życie i aktywne 
spędzenie czasu wolnego. 
W ten sposób pokazują 
swoją silną wolę i chęć 
rywalizacji sportowej. Był 
to sprawdzian nie tylko ich 

umiejętności, ale także kondycji. Wójt 
pogratulował zwycięzcom i wszystkim 
zawodnikom za wysoki poziom meczu  
i ich wysiłek. Widoczne było też zado-
wolenie wśród zawodników ze wspól-
nego spotkania i z rozegranego meczu. 
Serdeczne podziękowania należą się też 
sędziemu i obsłudze technicznej za 
sprawny przebieg meczu. Należy rów-
nież podziękować osobom obecnym na 
meczu za stworzenie wspaniałego na-
strój i klimatu oraz wszystkim sponso-
rom i dobroczyńcom, zarówno za 
wsparcie finansowe, jak i pomoc w or-
ganizacji tak ciekawego przedsięwzię-
cia.  

A.G. 

40 ZŁOTYCH „NA OBIAD”  
ZAMIAST MANDATU  

200 złotych i 6 punktów karnych – to kara, której chciał uniknąć  
37 letni kierowca ciężarówki za przekroczenie dozwolonej prędko-
ści, wręczając policjantowi Zespołu Ruchu Drogowego pyrzyckiej 
Komendy 40 złotych na obiad. Kierowca został zatrzymany. Teraz 
grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Kontrolujący pręd-
kość, z jaką poruszają się kierujący na drodze wjazdowej do Py-
rzyc od strony Szczecina, policjant Zespołu Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, zatrzymał do kontroli 
kierującego samochodem ciężarowym 37 letniego mieszkańca To-
maszowa Mazowieckiego. W miejscu, gdzie dozwolona prędkość 
dla samochodów ciężarowych ograniczona jest do 40 km/h, męż-
czyzna jechał o 37 km/h więcej. Za popełnione wykroczenie poli-
cjant nałożył na kierowcę zgodnie z obowiązującym taryfikatorem 
mandat karny w wysokości 200 złotych i 6 punktów karnych, co 
okazało się dla niego nie do przyjęcia. W rewanżu mężczyzna za-
proponował, że zostawi policjantowi pieniądze „na obiad”, a na 
słowa policjanta o tym, że to co chce zrobić jest przestępstwem, 
odpowiedział „jakie tam przestępstwo ?”, po czym wyciągnął  
z portfela dwa 20 złotowe banknoty i włożył je pod leżącą na fote-
lu pasażera radiowozu tarczę do zatrzymywania pojazdów. Poli-
cjant zatrzymał „sponsora” za wręczenie korzyści majątkowej  
w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Mężczyzna 
został doprowadzony do policyjnego aresztu. Za popełnione prze-
stępstwo 37-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Nie 
uniknie też odpowiedzialności za przekroczenie dozwolonej pręd-
kości. 

D.S. 

SIEKIERA W MASCE SAMOCHODU 
Pyrzyccy policjanci zatrzymali dwóch 20-latków, 
którzy uszkodzili cudze samochody. Do popełnie-
nia przestępstwa wykorzystali siekierę i długi kij. 
Jeden z nich usłyszał już zarzuty. Za taki czyn grozi 
nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia do-
szło, kiedy to grupa osób towarzysko spotkała się w jed-
nej z miejscowości pod Pyrzycami. Na miejsce przyje-
chali dwoma pojazdami: oplem corsa i mazdą 323. Jed-
nak szybko się zorientowali, że ich obecność wyraźnie 
przeszkadza grupie miejscowych, którzy w ich stronę 
wykrzykiwali wyzwiska i kierowali słowne zaczepki. 
Pozornie wszystko zakończyło się na potyczkach słow-
nych, a miejscowi oddalili się. Niestety użytkownicy 
pojazdów po kilku minutach zobaczyli, że w ich kierun-
ku idzie kilkunastu młodych chłopaków uniemożliwiając 
im odjechanie. Ku zdziwieniu wszystkich jeden z męż-
czyzn miał siekierę, którą wbił w maskę mazdy, drugi 
zaś długim kijem uderzył w dach opla. Pokrzywdzeni 
wezwali na miejsce policję, ale mężczyźni natychmiast 
uciekli w kierunku pobliskiej wsi. Funkcjonariusze na 
podstawie opisu sprawców wytypowali i ustalili dane 
personalne 20-latka, którego zatrzymali. Usłyszał on już 
zarzut uszkodzenia mienia i przyznał się do winy. Za 
popełniony czyn grozi mu do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Policjanci znają także drugiego chuligana, który rów-
nież za swoje zachowanie odpowie przed sądem. 

D.S. 

RUGBY NA WÓZKACH 
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W dniu 15 maja na zbiorniku Sicina w Pyrzycach odbyły się Zawo-
dy Wędkarskie o Puchar Starosty Pyrzyckiego. Organizatorem za-
wodów był Polski Związek Wędkarski Koło Nr 41 w Pyrzycach.  
W zawodach wzięło udział 16 wędkarzy, którzy łowili ryby w wylo-
sowanych sektorach. Przy niesprzyjającej pogodzie uczestnicy za-
wodów starali się złowić jak największą rybę. Niestety, brania ryb 
w tym dniu nie należały do najlepszych, a wśród złowionych ryb 
przeważały płocie. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 
I miejsce – Grzegorz Gołuchowski, II miejsce – Grzegorz Rogale-
wicz, III miejsce –– Krzysztof Sindrewicz. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe puchary, które wręczył Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko. Zawody zwieńczyło wspólne biesiadowanie przy grillu. 

W.B.D. 

Dnia 30 kwietnia w Gryfinie odbyły się Mistrzostwa Woje-
wództwa w lekkoatletyce Uczniowskich i Międzyszkolnych 
Klubów Sportowych. W zawodach wzięło udział ponad 200 
zawodników z 16 klubów naszego województwa. Klubów 
które są znaczącą siłą w lekkoatletyce nie tylko w wojewódz-
twie zachodniopomorskim ale i w Polsce. W tym gronie rewe-
lacyjnie wypadli lekkoatleci podopieczni Anny i Piotra Kla-
pendów oraz Janusza Kurowskiego z GL UKS „Skrzat” Ko-
zielice zdobywając aż 10 medali. Złote medale zdobyli: Karo-
lina Jasiejko w pchnięciu kulą, Arkadiusz Rozdeba wskoku  
w dal, medale srebrne: Katarzyna Tyczka w rzucie oszcze-
pem, Adriana Bolewska w skoku wzwyż, Paulina Karbowiak 
w biegu na 300 m, Damian Dubiński w skoku w dal, medale 
brązowe: Wojciech Wojtala w biegu na 300 m, Jakub Woź-
niak w biegu na 1000 m, Kacper Szydło w skoku w dal, Alek-
sandra Nowakowska w biegu na 100 m. Jeszcze jeden medal 
dla naszego powiatu - srebrny w pchnięciu kulą młodziczek 
zdobyła Oktawia Kaźmierczak z UKS Copernikus Żabów, 
której trenerem jest Tomasz Tyczkowski.  
Dnia 7 maja 2011 roku w Koszalinie na lekkoatletycznym 
stadionie ZOS Bałtyk odbyły się Otwarte Wojewódzkie Igrzy-
ska Ludowych Zespołów Sportowych w lekkoatletyce. Zawo-

dy odbywały się w trzech kategoriach seniorów, gimnazjów  
i szkół podstawowych. W kategorii gimnazjów bardzo dobrze 
wypadła skromna sześcioosobowa ekipa GL UKS „Skrzat” 
zdobywając pięć medali. Wśród dziewcząt 1 miejsca wywal-
czyła Adriana Bolewska w skoku wzwyż oraz Karolina Jasiej-
ko w pchnięciu kulą. Wśród chłopców podwójnym medalistą 
został Wojciech Wojtala wygrał bieg na 100 m oraz zajął  
3 miejsce w biegu na 300 m. Piąty medal zdobył w biegu na 
100 m Arkadiusz Rozdeba który zajął 2 miejsce. Na uwagę 
zasługują także wyniki dziewcząt- w biegu na 100 m 4 miej-
sce zajęła Magdalena   Matyjasik, która była także 4 w biegu 
na 300 m, a jej koleżanka Andżelika Wojtalewicz była piata. 
Obiecujący wynik w pierwszym tegorocznym starcie uzyskała 
sztafeta 4x100 m dziewcząt w składzie Adriana Bolewska, 
Andżelika Wojtalewicz, Karolina Jasiejko i Magdalena Maty-
jasik. Po sukcesach w Gryfinie start w Koszalinie należy zali-
czyć także do bardzo udanych, a wyniki uzyskane przez za-
wodników GL UKS „Skrzat” Kozielice pozwalają realnie 
myśleć o wysokich lokatach podczas Wojewódzkiej Gimna-
zjady w LA. 

P.K. 

10 maja 2011 roku przy pięk-
nej, słonecznej pogodzie roze-

grano powiatowy finał Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej mini piłki nożnej 
dziewcząt organizowany przez Po-
wiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Pyrzycach. Po wysokiej 
frekwencji widać, że piłką nożną inte-
resują się nie tylko chłopcy. Na sta-
dion Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Pyrzycach stawiło się 9 szkolnych 
drużyn z 4 gmin powiatu pyrzyckie-
go. Przygotowano 3 boiska, na któ-
rych zespoły podzielone na 3 grupy 
toczyły swoje pojedynki. Rozstawiono  
3 najlepsze ekipy z ubiegłorocznych 
rozgrywek (SP Brzesko, SP Stary Przy-
lep, ZSP Bielice), a do nich dolosowano 
pozostałe drużyny. Poziom był bardzo 
zróżnicowany i widać było, że niektóre 
szkoły traktują piłkę nożną, jako dobrą 
zabawę i możliwość odstresowania 
szkolnych obowiązków. Jednak już fi-
nały pokazały, że dziewczętom z Brze-

ska i Bielic nie są obce tajniki sztuki 
piłkarskiej. Właśnie ten mecz stał na 
najwyższym poziomie i do końca trzy-
mał w napięciu. Najpierw dwubramko-
wą przewagę uzyskały piłkarki z Brze-
ska, w drugiej połowie uczennice ZSP 
w Bielicach strzeliły kontaktowego go-
la, jednak już do końca spotkania nie 
padła żadna bramka. Po ostatnim 
gwizdku sędziego stało się jasne, że 

powiat pyrzycki na zawodach regio-
nalnych będą reprezentowały piłkarki 
nożne z SP Brzesko. Oto skład zwy-
cięskiej drużyny: Justyna Warejko, 
Aleksandra Guźniczak, Jowita Bie-
licka, Iga Gajewska, Weronika Bo-
goń, Klaudia Grochocka, Daria 
Wrońska, Martyna Surmacz, Laura 
Jaworska, Oliwia Janowska. Bardzo 
udany występ zaliczyła Szkoła Pod-
stawowa z Żukowa, która zajęła  
3 miejsce w tym turnieju. Cieszy 
fakt, że ta szkoła z gminy Przelewice 
po dłuższej nieobecności ponownie 

stanęła na podium zawodów rangi po-
wiatowej. Ostateczna kolejność turnie-
ju: SP Brzesko opiekun Wojciech Za-
lewski, ZSP Bielice opiekun Leszek 
Domszy, PSP Żuków opiekun Anna 
Trzoniec, PSP Jesionowo,  SP Żabów, 
SP 2 Pyrzyce, SP Warnice, SP Mięlecin, 
SP Stary Przylep.  

 P.O. 

SZKOLNA PIŁKA NO ŻNA DZIEWCZ ĄT 

LEKKOATLETYCZNE SUKCESY GL UKS „Skrzat” KOZIELICE 

ZAWODY W ĘDKARSKIE 
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Z trzema medalami wrócili uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z Finału Wojewódzkiego Indywidual-
nych Biegów Przełajowych, które 
odbyły się 19 kwietnia 2011 roku  
w Policach. To najlepszy występ 
szkolnych sportowców biegających 
przełaje od ładnych kilku lat. Sukces 
to tym większy, że 2 medale są z naj-
cenniejszego dla sportowca kruszcu, 
1 zaś jest koloru srebrnego. Pierwszy 
– ten złoty – był udziałem Jakuba 
Woźniaka, ucznia Szkoły Podstawo-
wej w Kozielicach w biegu na dystan-
sie 1000 metrów. Od początku biegu 
wysunął się na prowadzenie, systema-
tycznie zwiększał dystans nad rywala-
mi, by na mecie zameldować się, jako 
pierwszy z kilkudziesięciometrową 
przewagą. Choć jego nauczyciel Piotr 
Klapenda przed zawodami liczył na 
medal to złoto Jakuba Woźniaka było 
największą, miłą niespodzianką wśród 
ekipy powiatu pyrzyckiego. Tomasz 
Huber drugi zawodnik z Kozielic ukoń-

czył bieg w ścisłej czołówce na 9 miej-
scu. Wszyscy jednak czekali na najmoc-
niej obsadzony bieg gimnazjalistek na 
2000 metrów, a w gronie faworytek do 
medali wymieniano trzy zawodniczki 
naszego powiatu – Sofię Ennaoui  
(ZS Lipiany), Paulinę Starzyńską i Mał-
gorzatę Ćwirtę (PG Pyrzyce). Bieg roz-
począł się po myśli naszych biegaczek. 
Sofia, Paulina i Małgosia biegły na ko-
lejno na 2, 3 i 4 miejscu. Po przebie-

gnięciu około 1200 metrów atak 
przypuściły Ennaoui i Starzyńska, 
Ćwirta spadła na 5 miejsce. Prowa-
dząca dwójka systematycznie po-
większała przewagę, a walka o mi-
strzostwo województwa zachodnio-
pomorskiego trwała do ostatnich me-
trów. Ostatecznie pierwsza linię mety 
przekroczyła Sofia Ennaoui, dwa 
metry za nią Paulina Starzyńska, 
Małgorzata Ćwirta ukończyła bieg na 
wysokim 6 miejscu. Dzięki trzem 
medalom zdobytym w Policach Po-
wiatowy Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy powiększył dorobek medalo-
wy w tym roku szkolnym do sześciu.  
2 złote – przełajowcy, 2 srebrne – uni-
hokej dziewcząt z ZSP w Bielicach  
i Paulina Starzyńska  oraz 2 brązowe – 
sztafeta przełajowa dziewcząt z PG Py-
rzyce i hokeistki z ZS w Kozielicach. 
Czekamy na medalowe występy siatka-
rzy z Pyrzyc i lekkoatletów powiatu 
pyrzyckiego.  

P.O. 

20 kwietnia 2011 roku przy słonecznej, 
wiosennej pogodzie Powiatowy Mię-
dzyszkolny Ośrodek Sportowy zorga-
nizował zawody piłki nożnej na bo-
isku Orlik przy Zespole Szkół  
Nr 2 RCKU w Pyrzycach, w którym 
grały dziewczęta ze szkół gimnazjal-
nych. Turniej ten miał charakter mi-
strzostw powiatu pyrzyckiego w ra-
mach powiatowej Gimnazjady. Sta-
wiły się 4 drużyny: z Pyrzyc, Warnic, 
Bielic i Przelewic. Grano systemem 
„każdy z każdym”, a każda drużyna 
miała do rozegrania po 3 pojedynki. 
Licznie zebrana grupa kibiców z pobli-
skiej szkoły głośno dopingowała (choć 
nie zawsze w kulturalny sposób) swoje 
faworytki. Równa płyta boiska ze 

sztucznej trawy sprzyjała zagraniom, 
które niejednokrotnie stały na poziomie 
męskiej piłki nożnej. Największa nie-
spodzianką – na plus – była postawa 

bramkarek, szczególnie z ekipy Pyrzyc  
i Bielic. To właśnie te zawodniczki 
popisywały się efektownymi paradami 
bramkarskimi. Zwycięsko z całego 
turnieju wyszły piłkarki z PG w Prze-
lewicach kierowane przez Łukasza 
Mularczyka, które podtrzymały sukce-
sy z ubiegłego roku. Przypomnieć 
trzeba, że dziewczęta z tej szkoły  
w roku szkolnym 2009/2010 zdobyły 
mistrzostwo województwa szkół gim-
nazjalnych. Wszyscy życzylibyśmy 
sobie, aby ten sukces powtórzyły  
w bieżącym roku. Ostateczna kolej-

ność: PG Przelewice, PG Pyrzyce, ZSP 
Bielice, G Warnice.  

P.O. 

Piłkarze nożni z Zespołu Szkół  
Nr 2 RCKU w Pyrzycach pod wodzą 
Ariela Ostolskiego, nauczyciela w-f  
w tej szkole, zostali mistrzami powiatu 
pyrzyckiego szkół ponadgimnazjalnych 
w roku szkolnym 2010/2011. Powiato-
wy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
przygotował ich dwuetapowy przebieg. 
Najpierw odbyła się runda jesienna  
(26 października 2010 r.), zaś 28 kwiet-
nia 2011 r. rozegrano decydujące, wio-
senne starcie piłkarzy, które zdecydo-
wało o ostatecznej kolejności. Najwięk-
sze szanse mięli podopieczni Dariusza 
Jagiełło z pyrzyckiego Zespołu Szkół 
Nr 1, którym wystarczył remis z naj-
groźniejszym rywalem – RCKU, aby 
wygrać cały turniej. Zaczęło się po my-

śli jego piłkarzy, którzy w pierwszej 
połowie meczu objęli prowadzenie za 
sprawą Konrada Frątczaka. Jednak  
2 minuty po tym był już remis, do które-
go doprowadził Krystian Kuźmiński. 
Druga połowa to już zdecydowana prze-
waga RCKU udokumentowana zdoby-

ciem jeszcze 4 goli. Ostateczny 
wynik 5 : 2 był odzwierciedle-
niem togo, kto rządził na boisku. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju  
i najlepszym strzelcem (4 bramki) oka-
zał się Krystian Kuźmiński. Zawody, 
dzięki uprzejmości Ośrodka Sportu  
i Rekreacji rozegrano na głównej płycie 
boiska przy ul. Sportowej. Ostateczna 
kolejność turnieju: Zespół Szkół  
Nr 2 RCKU Pyrzyce opiekun Ariel 
Ostolski, Zespół Szkół Nr 1 Pyrzyce 
opiekun Dariusz Jagiełło, Zespół Szkół 
Lipiany opiekun Tomasz Jurkiewicz.  

P.O. 

PRZEŁAJE W BLASKU ZŁOTA 

MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

PIŁKA NO ŻNA NA ORLIKU 
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9 maja 2011 roku w Szkole Pod-
stawowej w Warni-
cach odbyły się I mi-

strzostwa powiatu 
pyrzyckiego z pierwszej 

pomocy i bezpieczeństwa 
nad wodą „Bł ękitny Patrol 
– Junior”. Zawody, nad 
którymi patronat objął Sta-
rosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko, przygotował Cezary 
Kalaga – członek Europej-
skiej Rady Resuscytacji,  
a pomagało mu siedmioro 
młodzieżowych instrukto-
rów, młodszych ratowni-
ków ze stargardzkiego  
WOPR. Współorganizatorem zawodów 
był Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Pyrzycach. Do Warnic 
przybyło aż 10 szkolnych reprezentacji 
szkół podstawowych naszego powiatu. 
Zawody otworzyli: Wicestarosta Py-
rzycki Robert Betyna, zastępca Wójta 
Gminy Warnice Waldemar Lubiński 
oraz dyrektor SP w Warnicach Ewa 
Rebeko. Podkreślali oni, że zdobyte  
w tym dniu umiejętności są bezcenne, 
tak jak nie ma ceny ludzkie życie. Tur-
niej miał dwuetapowy przebieg. Naj-

pierw Cezary Kalaga w trakcie pokazu 
multimedialnego przedstawił podstawo-
we elementy niesienia pierwszej pomo-
cy i schemat działania instytucji ratow-
niczych. Drugi etap to podział drużyn 
na 4 grupy i zdobywanie wiedzy teore-
tycznej, i co najważniejsze praktycznej 
w następujących blokach: młody ratow-
nik, wypadek, podtopiony, sonda. Szko-
lenie prowadzili młodzieżowi instrukto-
rzy, którzy pod bacznym okiem pana 
Cezarego uczyli i oceniali umiejętności 
poszczególnych reprezentacji. Po za-

wodnikach widać było napięcie, ale też 
ciekawość i chęć zdobycia tak 
ważnych umiejętności. Niektó-
rym trudno było przełamać opór 
przed występem przed więk-
szym gronem swoich rówieśni-
ków, lecz instruktorzy – choć 
młodzi to już doświadczeni – 
wprowadzali partnerski klimat 
kojący nerwy uczestników. To 
była prawdziwa lekcja życia. 
Wszyscy jej uczestnicy wyje-
chali z Warnic bogatsi o mnó-
stwo niezbędnej wiedzy dającej 
możliwości ratowania życia 
bliźniemu. Każdy uczeń otrzy-
mał pamiątkowy, imienny dy-

plom, potwierdzający uczestnictwo  
w konkursie, a 3 najlepsze drużyny oka-
załe puchary ufundowane przez Powia-
towy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
w Pyrzycach, który zapewnił również 
większości ekip przejazd na zawody. 
Impreza jest jak najbardziej godna kon-
tynuacji, którą Starosta Pyrzycki chce 
nadal obejmować swoim patronatem.  

P.O. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach przypomina, że 
osoby fizyczne lub prawne działające na rynku pasz na terenie 
powiatu pyrzyckiego, np. rolnicy zajmujący się uprawą, zbio-
rem, przechowywaniem, przetwarzaniem, transportem, wpro-
wadzaniem na rynek zbóż i pasz, czy też dojeniem i hodowlą 
zwierząt (przed ubojem), jak i osoby zajmujące się rybołów-
stwem zobowiązane są, zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca  
2006 r. o paszach, zgłosić w celach rejestracyjnych fakt pro-
wadzenia takiej działalności do Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii w Pyrzycach. Zarejestrowane osoby bądź firmy podle-
gają nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, polegającemu  
m. in. na urzędowych kontrolach przeprowadzanych w miej-
scu prowadzenia działalności (gospodarstwo, siedziba firmy). 
Jednocześnie informuję, że przeprowadzenie urzędowej kon-
troli wiąże się z koniecznością poboru przez Inspekcję Wete-
rynaryjną opłaty. Osoby przeprowadzające kontrolę posiadają 
stosowne upoważnienie Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Pyrzycach, nie pobierają gotówki, wystawiają jedynie ra-
chunek ze wskazaniem numeru konta, na które należy doko-
nać wpłaty. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach informuje,  
że w związku z pojawieniem się nowych przepisów prawa 
oraz starszych związanych między innymi z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej, niektórzy rolnicy i hodowcy 
przepisów tych nie przestrzegają w wyniku czego Inspekcja 
Weterynaryjna i Policja zmuszeni są do nakładania mandatów 
karnych. Część spraw związanych z nieprzestrzeganiem prze-
pisów weterynaryjnych kończy się w sądach. Aby uniknąć  
w/w postępowania przypominam tylko o niektórych obowiąz-
kach ciążących na rolnikach i hodowcach: 
• Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwie-

rzęcia w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny (z wyłączeniem drobiu i zajęczaków), posiadacz 
zwierzęcia lub podmiot prowadzący gospodarstwo, w któ-

rym ma się odbyć ubój, ma obowiązek powiadomić o tym 
fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

• Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików 
odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu 
na obecność włośni. 

Dane teleadresowe inspekcji weterynaryjnej oraz wyznaczo-
nych urzędowych lekarzy weterynarii wolnej praktyki: 

Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach 

ul. Młodych Techników 5a 
74-200 Pyrzyce  

pyrzyce.piw@wetgiw.gov.pl,  
tel. 91 577 03 39,  
fax 91 570 44 24 

lek. wet. Maciej Trynka –  602 21 16 48 
lek. wet. Tadeusz Osóch – 506 28 14 84 
lek. wet. Artur Konieczny – 692 29 68 17 
Przypominam także o art. 42 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  
tj. „w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej 
zwierząt, a w szczególności poronienia u bydła, świń, owiec  
i kóz, objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej liczby 
nagłych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadże-
rek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt 
kopytnych oraz podwyższonej śmiertelności zwierząt akwa-
kultury, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do niezwłocz-
nego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej 
albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu 
medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta)”. 
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