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Z końcem czerwca zakończył 
się pierwszy etap projektu 
„Nasze Małe Przedszkole”, któ-
ry jest realizowany w Gminie 
Warnice od czerwca 2008 roku. 
Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Priorytetu 
IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach, 
Działania 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnie-
nie wysokiej jakości usług edu-
kacyjn ych świadczon ych  
w systemie oświaty, Poddziała-
nia 9.1.1. Zmniejszanie nierów-
ności w stopniu upowszechnie-
nia edukacji przedszkolnej. Całkowita 
wartość realizowanego projektu to 433-
 218 zł. W ramach projektu w budynku 
Szkoły Podstawowej w Starym Przyle-
pie utworzony został Punkt Przedszkol-
ny.   Z przyznanych środków częściowo 
wyremontowano i kompletnie wyposa-
żono całą placówkę. Ze wsparcia  
w ciągu 11 miesięcy trwania projektu 
skorzystało dotychczas 28 dzieci w wie-
ku 3-5 lat. Dzieci miały zapewniony 
bezpłatnie dowóz oraz całodzienne wy-

żywienie. Uczestniczyły m.in.: w warsz-
tatach z logopedą, w zajęciach z rytmi-
ki, języka niemieckiego oraz religii. Po 
zakończeniu finansowania ze środków 
Unii Europejskiej (31.12.2009r.) Wójt 
Gminy Warnice Ireneusz Szymański 
planuje przekształcenie placówki  
w odpłatne przedszkole. Pomysł utrzy-
mania placówki przez gminę spotkał się 
z przychylną opinią Rady Gminy War-
nice. 
W marcu br. Gmina Warnice złożyła 

kolejny wniosek dotyczący 
utworzenia placówki przed-
szkolnej do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Szczecinie. 
Wniosek został wysoko oce-
niony i uplasował się na dru-
gim miejscu na liście rankin-
gowej. Dzięki temu od przy-
szłego roku obok odpłatnej 
placówki powstanie w gminie 
kolejny bezpłatny Punkt 
Przedszkolny pod nazwą 
„Akademia Przedszkolaka”. 
Działalność punktu będzie 
dotowana przez Unię Euro-
pejską w 90%. Placówka bę-
dzie działała przez 2 lata, od 
stycznia 2010 roku do grud-

nia 2011, w tym czasie ze wsparcia sko-
rzysta ok. 40 dzieci . Wartość dofinan-
sowania z Unii Europejskiej to ponad 
600 000 zł 
Utrzymanie obecnie działającego Punk-
tu Przedszkolnego oraz powstanie kolej-
nego sprawi, że edukacją przedszkolną 
w Gminie Warnice zostanie objętych     
w każdym roku szkolnym ok. 50 dzieci, 
tym samym wskaźnik uprzedszkolnienia 
w gminie wyniesie ponad 50%. 

UG Warnice 

NASZE MAŁE PRZEDSZKOLE 

W 1919 roku ustawą z 24 lipca Sejm 
powołał do życia Policję Państwową, 
której zadaniem stała się ochrona bez-
pieczeństwa, spokoju i porządku pu-
blicznego. Święto Policji ustanowiono 
dnia 24 lipca, jest to dzień wyjątkowy 
dla wszystkich służb policyjnych, łączy 
s i ę  w  n i m  t e r aźn i e j s z oś ć 
z międzywojenną przeszłością. 
21 lipca br. w Komendzie Powiatowej 
Policji w Pyrzycach odbyły się Uro-
czyste Obchody Święta Policji. Uczest-
niczyli w nich funkcjonariusze Komen-
dy Powiatowej Policji w Pyrzycach, 
Komendant Komendy Powiatowej 
Policji w Pyrzycach insp. Marek Len-
kiewicz, I Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Szczecinie insp. 
Jacek Fabisiak oraz władze Powiatu 
Pyrzyckiego i przedstawiciele Samo-

rządów Gminnych. 
Podczas uroczystości z rąk insp. Marka 
Lenkiewicza, mł. insp. Jacka Fabisiaka 
funkcjonariusze otrzymali mianowania 
na wyższe stopnie Policyjne. 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz 

zaproszeni przedstawiciele Samorządów 
Gminnych złożyli na ręce Komendanta 
Marka Lenkiewicza życzenia kolejnych 
awansów, dalszego sumiennego wyko-
nywania obowiązków służbowych oraz 
powodzenia w życiu osobistym dla 
wszystkich policjantów. 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Szczecinie insp. Jacek Fabi-
siak w imieniu Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Szczecinie nadinspekto-
ra Tadeusza Pawlaczyka, złożył na ręce 
Starosty Pyrzyckiego podziękowania za 
owocną współpracę oraz okazywaną 
pomoc i wsparcie pyrzyckiej Policji. 

P.L. 

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 
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INWESTYCJE W GMINIE 
BĘDĄ NOWE CHODNIKI 

 
8 lipca br. Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański 
oraz Rafał Szczęsnowicz z firmy DROGBUD podpisali 
umowę na wykonanie chodników w Gminie Warnice. 
Całkowity koszt inwestycji szacuje się na niemal półtora 
miliona złotych, przy czym Gmina otrzymała częściowe 
dofinansowanie z budżetu Powiatu Pyrzyckiego w wyso-
kości 30 000 zł. W przetargu nieograniczonym oferta 
DROGBUD-u okazała się najkorzystniejsza pod wzglę-
dem ceny: Zachodniopomorskie Przedsiębiorstwo Inży-
nieryjno-Budowlane EDBO ze Szczecina proponowało 
2 300 000 zł, Trans COMPEX z Pyrzyc - 2 153 000 zł, 
Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne - 1 837 000 zł, 
PHU STANBUD z Myśliborza - 1 763 000 zł, 
DROGBUD Zakład Usługowy Lidia i Rafał Szczęsno-
wicz sp. jawna z Piły 1 404 935 zł. Prace potrwają od 10 
lipca br. do maja 2012 roku. Gmina dysponuje wolnymi środkami, niewykluczone więc, że inwestycja zakończy 
się przed czasem. Nowe chodniki powstaną w miejsco-
wościach: Obryta, Kłęby, Wójcin, Cieszysław, Grędziec, 
Stary Przylep, Barnim, Nowy Przylep, Dębica, Warnice  
i Zaborsko. Cieszymy się wraz z mieszkańcami wsi  
z Gminy Warnice i z niecierpliwością czekamy na reali-
zację tej inwestycji! 

UG Warnice 

Dnia 4 lipca br. (sobota) odbyła się uroczystość 10-lecia powsta-
nia firmy „PRIGNITZ” - Meble Pomorskie Sp. z o.o. W części 
oficjalnej przemówienia wygłosili: prezes „PRIGNITZ” Gerd 
Holtkamp,  Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski. Gerd Holtkamp wręczył wyróżnienia 
pracownikom, którzy są pionierami firmy, związanymi z zakła-
dem od ponad 7 lat i w szczególny sposób przyczynili się do jego 
rozwoju. Burmistrz Lipian podziękował kierownictwu Zakładu 
PRIGNITZ Meble Pomorskie za dotychczasową działalność firmy 
na terenie Gminy Lipiany i wyraził nadzieję na dalszą owocną 
współpracę oraz rozbudowę  zakładu, która przyczyni się do 
zwiększenia liczby nowych miejsc pracy, jednocześnie złożył 
gratulacje wyróżnionym pracownikom firmy oraz przekazał na 
ręce prezesa pamiątkowy obraz przedstawiający pejzaż Lipian.  
Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było wspólne pa-
miątkowe zdjęcie wyróżnionych pracowników wraz z kierownic-
twem firmy i zaproszonymi gośćmi. Po zakończeniu części ofi-
cjalnej rozpoczęła się część rozrywkowa imprezy, utrzymana  
w konwencji filmu „Piraci z Karaibów”, prowadzona była przez 
Cezarego Żołyńskiego. W trakcie zabawy przy muzyce odbyły się 
liczne konkursy dla pracowników i ich rodzin, pokaz walk pirac-
kich ponadto wystąpił zespół COVER Panama New Age.  

UMiG Lipiany 

NOWY KOMPLEKS HAL PRODUKCYJNYCH 

10-LECIE POWSTANIA FIRMY „PRIGNITZ” 

W dniu 22 czerwca br. na 
terenie zakładu BPI Polska 
Sp. z o.o. w Lipianach od-
była się uroczystość odda-
nia do użytku nowo wybu-
dowanego kompleksu hal 
produkcyjnych o po-
wierzchni prawie 7000 m2. 
W uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele zarzą-
du i dyrekcji firmy, Bur-
mistrz Lipian oraz pracow-
nicy zakładu. Oddanie no-
wych hal spowodowało, iż 
firma BPI Polska Sp. z o.o. 
stała się jednym z najwięk-
szych zakładów produkcyj-
nych na terenie gminy Li-
piany, a co się z tym wiąże również jednym z największych 

p r a c o d a w c ó w         
w naszej gminie. 
Szybkie przeprowadze-
nie tak dużej i skompliko-
wanej inwestycji było 
możliwe dzięki wzorco-
wej współpracy między 
BPI Polska Sp. z o.o.,  
a Urzędem Miejskim  
w Lipianach, na co pod-
czas uroczystości zwracał 
uwagę Burmistrz Lipian. 
Jednocześnie Burmistrz 
wyraził nadzieję, że firma 
BPI Polska Sp. z o.o. sta-
nie się symbolem nowo-
czesnego przemysłu na 
terenie gminy Lipiany. 

UMiG Lipiany 
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PODPISANIE UMOWY 
NA BUDOWĘ ZESPOŁU 
BOISK SPORTOWYCH  

ORLIK 2012 
 
W dniu 1 lipca br. w Lipianach,  
w wyniku rozstrzygnięcia postępo-
wania przetargowego w trybie 
przetargu nieograniczonego została 
podpisana umowa wykonawcza ze 
spółką „Media Stadion” ze Szcze-
cina na budowę zespołu boisk 
sportowych – Orlik 2012. 11 lipca 
ruszyły prace budowlane, umowa 
zakłada 90-dniowy termin realiza-
cji.  

UMiG Lipiany 

Już po raz piąty miłośnicy starych 
motocykli i pojazdów wojskowych 

zawojowali teren „Gór Skrzynkow-
skich” na V Zlocie Pojazdów Militar-
nych i Motocykli, który odbył się  
w dniach od 10 do 12 lipca w Lipia-
nach. Organizatorami imprezy było 
Stowarzyszenie Lipiański Klub Motoro-
wy „Partyzanci” oraz Gmina Lipiany. 
Gorącą atmosferę oraz profesjonalną 
oprawę w czasie zabawy zapewnił zlo-
towiczom znany piosenkarz NORBI.  
W przepięknym otoczeniu lipiańskich 
jezior i lasów zabrzmiał ryk silników 
pojazdów militarnych, który w tym roku 
przyciągnął rekordową liczbę zlotowi-
czów, jak i zwykłych turystów. Organi-
zatorzy szacują, że na zlot zjechało po-
nad 300 maszyn, a w imprezie uczestni-
czyło około 3500 osób. Imprezę rozpo-
czął w piątkowy wieczór koncert zespo-
łu GANG BANG ze Szczecina, następ-
nie miłośnicy pojazdów historycznych 
mogli bawić się przy dźwiękach mie-
szanki rocka i przebojów z lat 80-tych. 
Oficjalne otwarcie imprezy poprzedziła 
parada pojazdów militarnych, która  
w sobotnie południe hucznie przejecha-
ła ulicami Lipian. Mieszkańcy miastecz-
ka oraz wszyscy, którzy przybyli na 
zlot, mogli podziwiać zabytkowe pojaz-
dy, począwszy od motocykli z koszami, 
przez pojazdy terenowe, popularne łazi-

ki, gaziki, czy urale. Dalsza 
część imprezy odbywała się 
już na słynnych „górach” tuż 
po wystąpieniach i oficjal-
nym otwarciu przez Burmi-
strza Lipian Krzysztofa Bo-
guszewskiego, przewodni-
czącego Rady Miejskiej Ma-
riusza Marka Przybylskiego 
(członka stowarzyszenia) 
oraz prezesa Stowarzyszenia 
LKM „Partyzanci” Mariusza 
Szpakowskiego. Następnie 
uczestnicy zlotu mogli podzi-
wiać wyczyny pasjonatów pojazdów 
militarnych forsujących na swoich ma-
szynach „dołek” z błotkiem. Niewątpli-
wą atrakcją tegorocznego zlotu było 
pojawienie się czołgu T-55 AM Merida, 
wojskowego ciągnika ewakuacyjnego 
oraz gąsienicowej stacji radiolokacyjnej 
służącej do radiowego namierzania ra-
kiet, pochodzących z prywatnej kolekcji 
Czesława Pirzeckiego ze Ściechowa. Na 
imprezie nie zabrakło także pojazdów 
gąsienicowych z zaprzyjaźnionego Go-
rzowskiego Klubu Miłośników Pojaz-
dów Militarnych. Oprócz wielu motocy-
klowych harców „Partyzanci” zafundo-
wali zlotowiczom wiele innych atrakcji. 
Odbyły się konkurencje zręcznościowe 
takie jak przeciąganie liny czy 
„kr ęciołek”, natomiast amatorzy podno-

szenia ciężarów zmierzyli się ze 
sobą  w k on kur en cjach 
strongkid i strongman w trak-
cie, których publiczność rozba-
wiał prowadzący zlot NORBI. 
Organizatorzy zadbali również 
o najmłodszą część publiczno-ści, która mogła pohasać na 
gumowym zamku, czy skłonić 
rodziców do zakupów na stra-
ganie handlowym oraz zapew-
nili zaplecze gastronomiczne, 

stoiska handlowe, na których można 
było się zaopatrzyć w mundury, wypo-
sażenie taktyczne, czy zabytkowe 
uzbrojenie. Wieczorem na zlotowej 
scenie pojawiły się zespoły rockowe, 
które doskonale dopasowały się do kli-
matu imprezy. Wystąpiły formacje LI-
STOPAD z Lipian, KORAB ze Szczeci-
na oraz Beata Andrzejewska z zespo-
łem. Gwoździem sobotniego programu 
były wybory MISS Zlotu, które wzbu-
dziły ekstremalne emocje głównie 
wśród męskiej części publiczności. Im-
preza zakończyła się tańcami przy mu-
zyce i biesiadą do białego rana. Zarząd 
stowarzyszenia bardzo dziękuje wszyst-
kim, którzy pomogli w organizacji  
V Zlotu Pojazdów Militarnych i Moto-
cykli w Lipianach. Sponsorami główny-
mi zlotu były firmy Pergo, Honda Po-
wer Equipment, Grut Pyrzyce oraz 
Gmina Lipiany i Powiat Pyrzycki. Du-
żym wsparciem w organizacji zlotu była 
pomoc rzeczowa i finansowa mieszkań-
ców i przedsiębiorców z Lipian. Ponad-
to zlot po raz kolejny współfinansowała 
Fundacja Współpracy Polsko-
Niemieckiej.  

UMiG Lipiany  

Pan Szczepan Zwiachel dnia 18 czerwca 
br. obchodził swoje 94 urodziny  
i z tej okazji Wójt Gminy Przelewi-
ce Marek Kibała odwiedził dostoj-
nego jubilata. Były kwiaty i dyplom 
z najserdeczniejszymi życzeniami 
długich lat życia w dobrym zdrowiu, 
pomyślności i samych radosnych 
dni w gronie najbliższych. Jubilat 
jest weteranem wojennym, opowia-
da ciekawe historie z okresu II woj-
ny światowej i pisze wiersze.  Spo-
tkanie odbyło się w miłej i pełnej 
wzruszeń atmosferze. Życzymy 
jubilatowi dużo zdrowia i pomyśl-
ności na kolejne lata życia!  

M.K   

V ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH I MOTOCYKLI LIPIANY 200 9 

JUBILEUSZ URODZINOWY 
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Dnia 19 czerwca br. w Publicznym 
Gimnazjum w Przele-
wicach odbyło się 
uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 2008-
8/2009. W uroczysto-
ści wzięli udział za-
proszeni goście: Prze-
wodniczący Rady 
Gminy Zdzisław Pi-
jewski, Wójt Gminy 
Przelewice Marek 
Kibała oraz ks. Roman Dutko proboszcz 
Parafii Rzymskokatolickiej w Przelewi-
cach. Na wstępie uroczystości Renata 
Kozicka dyrektor PG w Przelewicach 
dokonała podsumowania pracy szkoły 
za miniony rok szkolny, podczas które-
go, zwróciła uwagę na osiągnięcia 
uczniów w różnych konkursach i dyscy-
plinach sportowych. Następnie Wójt 

Gminy w swym wystąpieniu podzięko-
wał pani dyrektor i gro-
nu nauczycielskiemu za  
umiejętne przekazywa-
nie wiedzy, za trud 
wniesiony w przygoto-
wanie młodzieży do 
d a l sz e j  e d u k a c j i  
i uczestnictwa w życiu 
społecznym, a młodzie-
ży pogratulował osią-
gniętych sukcesów  

w trakcie roku szkolnego. Joanna Ko-
strzewska otrzymała statuetkę Kuratora 
Oświaty dla najlepszego ucznia w szko-
le. Ponadto najlepsi uczniowie z po-
szczególnych klas otrzymali nagrody 
oraz świadectwa z wyróżnieniem.  
Najwyższe wyniki w nauce w tym roku 
osiągnęli:  
• Alicja Brzozowska kl. IIa – 5,15 

• Anna Kontroniewicz kl. IIIa – 5,14 
• Aleksandra Michalska kl. Ic – 5,14 
• Paulina Wierzbowska kl. Ic – 5,14 
• Agnieszka Powałowska kl. IIa – 5,07 
• Joanna Kostrzewska kl. IIc – 5,07 
• Sandra Gołuch kl. IIIb – 5,06 
• Martyna Margiel kl. IIIb – 5,06 
• Katarzyna Tomczyk kl. IIIc – 5,00 
• Julita Pytel kl. Ia – 5,00. 
Ponadto Wójt Gminy Przelewice i dy-
rektor szkoły wraz z rodzicami i przed-
stawicielami ZNP pożegnali odchodzą-
cą na emeryturę Panią Lucynę Surmę – 
nauczycielka języka polskiego. Na za-
kończenie uroczystości trzecioklasiści 
przedstawili program artystyczny. Po 
uroczystym apelu wszyscy uczniowie 
udali się do klas na spotkanie z wycho-
wawcami. 

L.S. 

Na XXIV Sesji Rady Gminy  
w Przelewicach, która odbyła się 
w dniu 30 czerwca br. zostały 
wręczone nagrody za bardzo 
dobre wyniki w nauce, za dzia-
łalność na rzecz samorządu 
uczniowskiego oraz reprezento-
wanie swoich macierzystych 
szkół w konkursach, olimpiadach 
i zawodach sportowych. Nagrody 
otrzymali: 
- Tomasz Zwiachel   - PSP Jesio-
nowo 
- Mariusz Prajzendanc – SP Kłodzino 
- Dominika Margiel  - SP Kłodzino 
- Agata Sitkowska – PSP Żuków 
- Anna Kontroniewicz – PG Przelewice 
- Alicja Brzozowska – PG Przelewice 
- Paulina Wierzbowska – PG Przelewi-

ce. 
W imieniu Rady Gminy uroczystego 
wręczenia nagród dokonali: Przewodni-
czący Rady Gminy Zdzisław Pijewski, 
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Ziar-
kowska, Wójt Gminy Marek Kibała. 

Nagrodą Wójta Gminy 
Przelewice uhonorowa-
ny został Marcin Łody-
gowski za zajęcie I miejsca  
w tegorocznych Mistrzo-
stwach Polski Zrzeszenia LZS 
Juniorów w zapasach w stylu 
wolnym kategoria do 120 kg. 
Ponadto dyrektor Publicznego 
Gimnazjum w Przelewicach 
Renata Kozicka wręczyła na-
grodę Szymonowi Białkow-
skiemu za wysoki wynik na 

egzaminie gimnazjalnym oraz reprezen-
towanie szkoły w konkursach z zakresu 
p r z e d m i o t ó w  m a t em a t y c z n o -
p r z yr od n i cz ych  i  i n f o r m a t y-
ki.Gratulujemy! 

T.K. 

MATURA 2008/2009 
 

 Wyniki egzaminu dojrzałości w pyrzyckich szkołach:  

 
Zdawalność egzaminu dojrzałości w kraju ogółem wyniosła 81,0 %, w województwie zachodniopomorskim 79,4 %. 
W liceach ogólnokształcących zdawalność w kraju wyniosła 90%, w liceach profilowanych 61% a w technikach 67%. 

W.B.D. 

SZKOŁA  PRZYSTAPIŁO  ZDAŁO  NIE ZDAŁO  ZDAWALNO ŚĆ 

Zespół Szkół Nr 1         

Liceum Ogólnokształcące 136 125 1+10 poprawek 92,00 % 

Liceum Profilowane 17 12 1+4 poprawki 71,00 % 
Zespół Szkół Nr 2         
Technika zawodowe: 81 40 41 49,38 % 

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 17 9 8 53,00 % 

Technikum Mechanizacji Rolnictwa 17 8 9 47,00 % 

Liceum Profilowane Nr 2 26 9 17 35,00 % 

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW I SPORTOWCÓW  

UROCZYSTE ZAKO ŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009 
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Uroczyste obchody 50-lecia 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Warnicach oraz 

nadanie z tej okazji sztan-
daru odbyło się w sobotę,  
4 lipca br. Na nowym parkin-
gu przed budynkiem straży  
w samo południe spotkali się 
strażacy, władze i przedstawi-
ciele gminy, zaproszeni go-
ście, delegacja OSP z Przele-
wic oraz mieszkańcy gminy. 
Apel rozpoczął się wciągnię-
ciem flagi państwowej i od-
śpiewaniem hymnu Polski. Po 
przemówieniu Wójta Gminy 
Ireneusza Szymańskiego na-
stąpiło poświęcenie sztandaru 
przez księdza kapelana Roma-
na Dutko. Sztandar został przekazany 
warnickiej OSP, a poczet sztandarowy 
zaprezentował go wszystkim zgroma-
dzonym na placu gościom. Akt nadania 
sztandaru odczytał członek zarządu wo-
jewódzkiego OSP RP w Szczecinie druh 
Jerzy Wroński. Sztandar ten został 
ufundowany przez sponsorów. Akt 

ufundowania sztandaru odczytała druh-
na Edyta Flejterska, która wręczyła 
sponsorom podziękowania i statuetki, 
które ufundowała Rada Sołecka z War-
nic. Następnie odznaczono strażaków 
złotymi, srebrnymi i brązowymi meda-
lami za zasługi dla pożarnictwa, wrę-
czono odznaki wzorowego strażaka oraz 

odznaki za długoletnią służbę. Specjalne 
gratulacje oraz statuetki z rąk 
wójta otrzymali honorowi 
strażacy. Wójt gminy wrę-
czył także specjalne podzię-
kowania organizatorom uro-
czystości. Zaproszeni goście 
wpisali się do księgi pamiąt-
kowej. Po apelu odprawiona 
została w kościele msza św. 
w intencji strażaków, w któ-
rej uczestniczyli strażacy  
i zaproszeni goście. Część 
nieoficjalna rozpoczęła się 
około godziny 15.00 na bo-
isku w Warnicach. Tam dla 
rodzin, gości, dzieci i doro-
słych, starszych i młodszych 
wystąpił zespół wokalny 

BIESIADA z Warnic i zespół taneczno-
muzyczny, były stoiska z napojami  
i jadłem. Zabawa „pod chmurką” była 
bardzo udana i trwała do późnych go-
dzin nocnych. 

UG Warnice 

Dnia 27 czerwca br. na przele-
wickim stadionie odbyły się uro-
czyste obchody 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego 
„Wicher”, pod nazwą „Przelewickie Wielopokoleniowe Spo-
tkania z Piłką Nożną”.  O godzinie 12.00 nastąpiło uroczyste 
otwarcia. Powitano zaproszonych gości, a osobom wyróżnio-
nym i nagrodzonym wręczono medale Zachodniopomorskie-
go Związku Piłki Nożnej i Ludowych Zespołów Sportowych 
za pracę na rzecz rozwoju piłki nożnej na terenie gminy Prze-
lewice w przekroju 60 lat. Przedsięwzięcie realizowane było 
w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków Poak-
cesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, a organi-
zatorem był LKS „Wicher” Przelewice. Impreza okazała się 
bogata w atrakcje i była okazją do wzajemnej integracji trzech 
pokoleń: dziadków, rodziców i dzieci.  Zarówno starsi i młod-
si mogli zaleźć coś ciekawego dla siebie. Można było obej-
rzeć m.in. mecze piłki nożnej drużyny LKS „Wicher” Przele-
wice z drużynami: trampkarzy „Salos” Szczecin, juniorów 
starszych „Pogoni” Szczecin (z naszym wychowankiem Mi-
chałem Łatą), oldboyów „Chemika” Police (z naszym wycho-

wankiem Zenkiem Oleniszynem), 
mecz pokazowy kobiet mężatki – 

panny i mecz rugby drużyny „Kaskada” Szczecin. Gościnnie 
zagrał także Waldek Jaskulski. Zainteresowanie wzbudziły 
pokazy Karate Kamikaze Szczecin i bardzo widowiskowej 
sztuki walki Capoeiry. Natomiast, co można robić z piłką po-
kazał Filip Tyczkowski – czołowy freestyle’owiec Polski. 
Odbyły się także pokazy tańca irlandzkiego, występy hip-
hopowe Michała Nawrotkiewicza z przyjaciółmi oraz występy 
rockmenów „Wichra” Przelewice. Dla najmłodszych atrakcją 
było Wesołe Miasteczko „EXTRA Relaks” oraz wata cukro-
wa w kolorach „Wichra”. W loterii fantowej można było zdo-
być niezwykłe okazy dla kolekcjonerów np. piłkę z ligi mi-
strzów, oryginalne koszulki FC Barcelony i FC Manchester 
United. Podczas imprezy była również okazja do zaopatrzenia 
się w pamiątki klubowe: koszulki, szaliki, długopisy, smycze, 
znaczki oraz książki wraz z filmem ukazującym  historię klu-
bu.  Obchody  zakończyła zabawa taneczna do białego rana. 
 

A.G i R.N. 

50 LAT OSP W WARNICACH 

60-LECIE LKS „WICHER” 
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W piątek 26 czerwca br. odbyło się spo-
tkanie integracyjne pt. „Dzielmy się 
miłością” JP II  zorganizowane przez 
DPS w Pyrzycach z siedzibą w Żabo-
wie. Uczestnikami byli mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej z Żabowa  
i z Pyrzyc oraz mieszkańcy zaproszo-
nych Domów Pomocy Społecznej ze 
Śniatowa, Dębiec, Dolic, Trzcińka-
Zdrój oraz dzieci z Domu Dziecka  
z Czernic. Specjalnymi 
gośćmi byli: dyrektor Nie-
mieckiego Czerwonego 
Krzyża Detlef Vietr oraz 
dyrektor i pracownicy Do-
mu Pomocy Społecznej ze 
Schwedt. Gościli u nas: 
Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko i Wicestarosta 
Jarosław Stankiewicz, 
Przewodniczący Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego Jerzy 
Marek Olech, sołtys Żabo-
wa  Małgorzata Piotrowska, 
przedstawiciele Powiato-
wego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Pyrzycach, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Warnicach, Szpi-
tala Powiatowego w Pyrzycach, Powia-
towego Urzędu Pracy, Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej oraz sponsorzy, 
bez których wsparcia i hojności nie  
mogłoby się odbyć to spotkanie. Urszu-
la Konopnicka dyrektor DPS w Pyrzy-
cach przywitała wszystkich obecnych  
i podziękowała sponsorom za wsparcie 
tak szczytnej inicjatywy. To dzięki nim 
realne stało się osiągnięcie celu, jakim 
jest integracja mieszkańców, wymiana 
kulturalna oraz umocnienie wrażliwości 
na ludzki los i życie. To właśnie nasi 
sponsorzy pamiętali o słowach, które 
napisał Lewis Carroll  „To co robimy 

dla innych, jest tym, co naprawdę  warto 
robić”.  
Wyróżnienie „Przyjaciela Domu” 
otrzymali:  
• Starostwo Powiatowe w Pyrzycach za 

wsparcie finansowe podejmowanych 
przez nas inicjatyw na rzecz Domu  
i jego Mieszkańców 

• Zachodniopomorski Urząd Woje-
wódzki za wsparcie finansowe i mery-

toryczne 
• Spółka Europa-Systems za podawanie 

„przyjaznej dłoni” w wielu różnych 
sytuacjach i wsparcie finansowe 

• Toruńskie Zakłady Materiałów Opa-
trunkowych za dostrzeganie potrzeby 
wspierania nas  finansowo i rzeczowo 

• Inspektorat PZU S.A. w Stargardzie 
Szczecińskim za reagowanie na po-
trzeby Domu, przekazanie mebli  
i komputerów 

• Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne za meble ogrodowe, które umi-
lają chwile naszym mieszkańcom 
podczas pobytu na powietrzu 

• Ryszard Głogowski za bezinteresow-
ną działalność muzyczną na rzecz 

Mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Pyrzycach 

• Eliza Frątczak za wspieranie nie 
tylko inicjatyw podejmowanych przez 
nas, ale i naszych Mieszkańców 

• Norbert Wójt za wrażliwość serca  
i wsparcie finansowe 

• Irena Adamska za całoroczne wspar-
cie rzeczowe w postaci produktów 
spożywczych 

• Przedsiębiorstwo „Jakuś” Bogda-
na Jakuszewskiego za stałe wspar-
cie inicjatyw podejmowanych na 
rzecz Mieszkańców 
Na mieszkańców i gości czekało 
wiele atrakcji. Były występy 
mieszkańców DPS z Pyrzyc i dzie-
ci z Czernic. Dla gości z Niemiec 
wystąpiła laureatka Konkursu 
Przeglądu Piosenki w Barlinku 
Katarzyna Grabowska przygotowa-
na pod kierunkiem Joanny Rojek. 
Była również loteria fantowa, która 
cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem oraz zawody sportowe, 
których zwycięzcy zostali obdaro-
wani nagrodami rzeczowymi i dy-
plomami. Upominki - podziękowa-

nia dostali również mieszkańcy DPS  
z Pyrzyc i Żabowa za wysiłek włożony 
na  rzecz Domu i reprezentowanie Do-
mu na zewnątrz. Występy artystyczne 
oraz smaczna kuchnia pozwoliły przy-
byłym spędzić w miłej atmosferze piąt-
kowy dzień. Nie zabrakło dobrego hu-
moru oraz wspaniałej zabawy przy mu-
zyce, sponsorowanej przez kierowni-
ków DPS.  
Wszystkim sponsorom i anonimowym 
darczyńcom, którzy przyczynili się do 
zorganizowania spotkania serdecznie 
dziękujemy.   

DPS  

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach, jako jednostka 
Powiatu Pyrzyckiego, prowadzi warsztaty z zakresu komuni-
kacji i umiejętności wychowawczych pt. „Szkoła dla Rodzi-
ców i Wychowawców”. Zajęcia prowadzą: psycholog i peda-
gog, wpisani na ogólnopolską listę realizatorów programu 
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Od początku trwa-
nia projektu, tj. od listopada 2008 r. warsztaty ukończyły czte-
ry 15-osobowe grupy. Na wrzesień br. zaplanowane są zajęcia 
z kolejną grupą chętnych rodziców i nauczycieli. Kolejny 

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, realizowany przez Poradnię nosi nazwę 
„Tam gdzie nie ma poradni – bliżej miejsca zamieszkania”.  
W ramach tego projektu w Pyrzycach, Lipianach, Przelewi-
cach, Bielicach, Kozielicach i Warnicach, bezpłatnych kon-
sultacji dla dzieci i młodzieży udzielali: specjaliści: pedagog, 
psycholog, terapeuta, logopeda oraz laryngolog i ortodonta.  
Z porad skorzystało 165 osób. 

PPP 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE  „DZIELMY SI Ę MIŁO ŚCIĄ” JP II  W DPS ŻABOWIE 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PORADNI Ę 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZN Ą 
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Od  22 czerwca do 3 lipca br. 
Przelewickie Stowarzyszenie Edu-

kacyjne „Wyrównajmy Szanse”  
w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Jesionowie i w Publicznym Gimna-
zjum w Przelewicach realizowało  pro-
jekt  w zakresie organizacji czasu letnie-
go dla dzieci i młodzieży pn. „Dziwne 
atrakcje na ciekawe wakacje”. Projekt 
dofinansowany jest z Programu Integra-
cji Społecznej w ramach środków 
PPWOW. Celem przedsięwzięcia było 
uatrakcyjnienie  czasu wolnego podczas 
wakacji dzieciom i młodzieży z terenu 
Gminy Przelewice, o co zadbali organi-
zatorzy zajęć: Iwona Krakowska, 
Krzysztof Kędziora, Halina Niewia-
domska i Teresa Wierzbowska. Program 
obejmował ciekawe i nietypowe formy 
wypoczynku letniego dla uczestników 
zajęć, w tym m.in.  projektowanie i szy-
cie strojów do występów artystycznych 
w karaoke, własnoręczne tworzenie 
książki, rozgrywki dydaktyczne, zajęcia 

kulinarne i plastyczne, zabawy z ryma-
mi i ortografią, zapoznanie z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy oraz wy-
cieczkę do kina i rajdy rowerowe po 
gminie Przelewice. Młodsi uczestnicy 
zajęć (uczniowie szkoły podstawowej) 
aktywnie i z ogromną radością włączyli 
się we wszystkie działania. Najchętniej 
jednak poświęcali się zajęciom kulinar-
nym, z przejęciem wycinając ciasteczka 
i dekorując rogaliki, gotując zupę  
i przygotowując sałatki.  Dużo zadowo-

lenia i uśmiechu (mimo poważnych 
scenek sytuacyjnych) dostarczyły rów-
nież zajęcia z udzielania pierwszej po-
mocy, na których poprzez zabawę dzie-
ci uczyły się, co należy zrobić zanim 
przyjedzie pogotowie. Natomiast mło-
dzież gimnazjalna intensywnie trenowa-
ła swoją kondycję (przed planowaną 
długą trasą po Ińskim Parku Krajobra-
zowym) zwiedzając na rowerach urokli-
we zakątki Gminy Przelewice. Aktywny 
udział dzieci i młodzieży oraz ich żywe 
zainteresowanie formą prowadzonych 
zajęć świadczą o tym, że spełniły one 
swoją rolę, dzięki czemu osiągnięto 
zamierzone efekty, w tym m.in. pozna-
wanie walorów krajobrazowych najbliż-
szej okolicy, zwiększenie świadomości 
na temat aktywnych i ciekawych form 
spędzania czasu wolnego. Nie ulega 
wątpliwości, że dla wszystkich uczestni-
ków projektu było to ciekawe doświad-
czenie. 

I.K. i H.N. 

W sobotnie popo-
łudnie 13 czerwca 
br.  w Przywodziu 
z inicjatywy Pu-
blicznej Szkoły 
P o d s t a w o w e j  
w Żukowie Filia  
w Przywodziu  
i Rady Sołeckiej 
odbył się Festyn 
Rodzinny. W or-
ganizację festynu 
aktywnie włączyli 
się także mieszkańcy Przywodzia,  
w tym szczególnie rodzice dzieci 
uczęszczających do miejscowej szkoły. 
Festyn prowadziła Marzena Jałoszyńska
-Sobstyl. Organizatorzy przygotowali 
urozmaicony program artystyczny. Dla 
wszystkich uczestników festynu zapew-
niono poczęstunek, w tym pyszną gro-
chówkę, pierogi z grzybami i kapustą, 
potrawy z grilla i do degustacji różnego 
rodzaju smaczne ciasta. W festynie 
uczestniczyli: Maria Ziarkowska Wice-
przewodnicząca Rady Gminy w Przele-
wicach wraz z radnymi, Marek Kibała 
Wójt Gminy Przelewice, Janusz Wójto-
wicz Sekretarz Gminy Przelewice oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy Przy-
wodzia i pobliskich miejscowości. Wójt 
Gminy w swym wystąpieniu wyraził 
zadowolenie, że coraz więcej tego typu 
imprez organizowanych jest na terenie 
gminy oraz pogratulował dobrej organi-
zacji imprezy, życząc jednocześnie 
wszystkim uczestnikom festynu nieza-
pomnianych wrażeń i udanej zabawy.  

W trakcie festy-
nu wystąpiły  
z ciekawym 
p r o g r a m e m 
ar tystyczn ym 
dzieci z PSP 
Żuków Filia  
w Pr zywo-
dziu. Ponadto 
wystąpił zespół 
„ J u t r z e n k a ”  
z Przelewic. 
Swoimi popisa-

mi tanecznymi rozbawiła publiczność 
Maria Jerzy, a z kolei Waldemar Drabot 
śpiewał i grał na keyboardzie. Były też 
pokazy strażackie, które zaprezentowała 
Ochotnicza Straż Pożarna z Jesionowa. 
Nie zabrakło też wrażeń sportowych, 
gdyż na szkolnym boisku odbyły się 
konkursy sportowe dla dzieci oraz roze-
grano mecz pokazowy piłki nożnej ko-
biet: panny – mężatki, który wzbudził 
duże zainteresowanie. Wygrały panny 
wynikiem 3 : 0.  Warty podkreślenia jest 
fakt, iż w role bramkarzy w strojach 
kobiecych wcielili się: Sebastian Ura  
i Edward Rudzki. Dodatkową atrakcją 
dla dzieci była trampolina i malowanie 
twarzy. Zainteresowaniem cieszyła się 
także loteria fantowa. Główną nagrodę 
ufundował Jerzy Szczęsny radny Rady 
Gminy w Przelewicach.  Festyn zakoń-
czyła zabawa taneczna przy akompania-
mencie zespołu muzyczny „Jantar”  
z Pyrzyc. 

A.G. 

W dniach od 29 maja do 13 czerwca br. 
Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyj-
ne „Wyrównajmy Szanse” przeprowa-
dziło na terenie Gminy Przelewice 
zbiórkę publiczną, której celem było 
zebranie odpowiedniej kwoty na dofi-
nansowanie zakupu rowerka rehabilita-
cyjnego dla Kacpra Wiktorskiego z Rut-
nicy. Kacper to 4 letnie dziecko niepeł-
nosprawne z wadą wzroku, niedosłu-
chem, ze znacznie opóźnionym rozwo-
jem motorycznym, nie mówi. Chłopiec 
objęty jest terapią przez Poradnię Psy-
chologiczno-Pedagogiczną w Pyrzy-
cach, dzięki czemu robi duże postępy. 
Jednak dla zwiększenia efektów rehabi-
litacji ruchowej konieczne jest zapew-
nienie specjalistycznego sprzętu. Dla 
Kacpra odpowiedni jest rowerek rehabi-
litacyjny, którego koszt zakupu wynosi 
2300 zł. Z PFRON rodzice otrzymali 
60% tej kwoty, czyli 1380 zł. PSE „ 
Wyrównajmy Szanse” pomogło w ze-
braniu pozostałej sumy poprzez prowa-
dzenie zbiórki w czasie trwania Festynu 
Wiejskiego w dniu 30 maja 2009 r.  
i Rodzinnego Festynu Integracyjnego  
w Żukowie  w dniu 6 czerwca 2009 r. 
oraz kwesty zorganizowanej przez sa-
morządy uczniowskie w Publicznym 
Gimnazjum w Przelewicach i w Szkole 
Podstawowej w Kłodzinie oraz w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Jesiono-
wie. Podczas akcji łącznie zebrano  
1149,48 zł. Całą kwotę przekazano Pań-
stwu Wiktorskim. 

R.K. 

DZIWNE ATRAKCJE NA CIEKAWE WAKACJE 

FESTYN RODZINNY W PRZYWODZIU ROWEREK DLA  
KACPERKA 
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W sobotni wieczór 11 lipca br. nad 
Jeziorem Płoń w Żukowie odbył 
się piknik, w którym udział wzięli 
licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Żukowa i Karska. Miłym zasko-
czeniem dla nas było odwiedzenie 
w trakcie imprezy przez Wójta 
Gminy Przelewice Marka Kibały 
wraz z małżonką oraz grupą 
mieszkańców z Płońska, Laskowa 
i Gardzca. Przy ognisku można 
było uczestniczyć we wspólnych 
śpiewach i konkursach, a także 
skosztować „żukowskiej” kiełba-
ski. W programie znalazły się tak-
że różne gry i zabawy integracyjne, 
które wprowadziły uczestników impre-
zy w dobre nastroje. Wszyscy dobrze 
się bawili i brali aktywny udział we 
wspólnych zabawach na wesoło, co 
wskazuje na ogromną potrzebę organi-
zowania tego typu spotkań w plenerze. 
To była jednocześnie świetna okazja do 
zobaczenia naszego uroczego miejsca 
plenerowego i jeziora. Piknik był jed-
nym z kilku wakacyjnych działań reali-
zowanych w lipcu br. w ramach projek-
tu pn. „Spotkania integracyjne dla 
mieszkańców z terenu Parafii Żuków” 
w zakresie Programu Integracji Spo-
łecznej ze środków Banku Światowego. 
Organizatorem tego ciekawego przed-
sięwzięcia było Stowarzyszenie „U Pa-
na Boga za Piecem”. Projekt obejmował 
m.in. wycieczkę do Rezerwatu Przyrody 

w Równie, gry i zabawy integracyjne  
w plenerze, piknik nad Jeziorem Płoń  
i  Turniej rekreacyjno-sportowy na bo-
isku „ORLIK” w Żukowie. Zajęcia  
w trakcie poszczególnych imprez pro-
wadziły Anna Szeląg i Anna Garzyńska. 
Głównym celem projektu była organiza-
cja atrakcyjnych form czasu wolnego 
dla mieszkańców z terenu  gminy Prze-
lewice i ich integracja. Warto dodać, że 
w dniu 12 lipca 2009 r. na boisku 
„ORLIK” w Żukowie odbył się Turniej 
rekreacyjno-sportowy, który również 
cieszył się ogromnym powodzeniem. 
Program imprezy był bardzo urozma-
icony i obejmował rozgrywki piłki noż-
nej, siatkowej dla młodzieży i osób do-
rosłych, turniej mini-tenisa stołowego 
dla dzieci oraz gry i zabawy na wesoło 
dla rodzin. Każdy mógł coś ciekawego 

znaleźć dla siebie i dobrze 
przy tym się bawić. W trakcie 
Turnieju można było także zmie-
rzyć swe siły w podnoszeniu cięża-
ru o wadze 17,5 kg.  Zwycięzcą tej 
kategorii został Krzysztof Rutz  
z Żukowa. Zwycięzcami rozgry-
wek piłki nożnej (po dogrywkach 
w rzutach karnych 4 : 3) została 
drużyna pn. „Władcy much”,  
a w rozgrywkach siatkarskich dru-
żyna Reginy Wieczorkiewicz Soł-
tys z Żukowa. Wszystkim zwy-
cięzcom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! Cieszymy się, 

że boisko „ORLIK” przyciąga tak wielu 
chętnych do uprawiania aktywnego 
sportu, a realizowane usługi w ramach 
PIS przerosły nasze najśmielsze oczeki-
wania. Stowarzyszenie „U Pana Boga 
za Piecem” składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim tym, którzy dopomo-
gli w sprawnej organizacji ww. imprez, 
w tym w szczególności Markowi Kibale 
Wójtowi Gminy Przelewice za wsparcie 
podczas realizacji projektu, Spółce 
„Karsko” za wykoszenie drogi i plaży 
nad jeziorem, Zbigniewowi Lewandow-
skiemu za pomoc w zakupie produktów 
spożywczych, młodzieży żukowskiej za 
przygotowanie ogniska i pomoc organi-
zacyjną podczas Turnieju. 

A.G. 

W  r a m a c h  p r o j e k t u 
„Zagospodarowanie czasu wol-
nego mieszkańców Płońska, La-
skowa i Wołdowa poprzez orga-
nizację spotkań integracyj-
nych...”, przygotowanego przez 
Przelewickie Stowarzyszenie 
Edukacyjne „Wyrównajmy Szan-
se”, realizowanego w zakresie 
Programu Integracji Społecznej 
ze środków PPWOW, w dniach 
od 22 czerwca do 4 lipca 2009 r. 
odbyły się integracyjne spotkania 
wakacyjne w miejscowościach: 
Laskowo, Płońsko i Wołdowo 
pod hasłem „Rodzinnie, Zdrowo 
i Sportowo”. Uczestniczyli  
w nich dorośli, młodzież, dzieci i całe rodziny, a zajęcia pro-
wadziły Natalia Kibała i Teresa Cepa. W pierwszym tygodniu 
wakacyjnych spotkań przy ognisku, na boisku, w plenerze  
i przy grillu można było wspólnie porozmawiać, powspomi-
nać oraz pośpiewać, a także mile spędzić czas wolny. Atrak-
cją dla uczestników były również mecze piłki nożnej, ręcznej, 
turniej tenisa stołowego, rozgrywki warcabowe, rajdy rowero-
we, piesze oraz gry i zabawy integracyjne. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się także pokazy zasad udzielanie pierwszej 

pomocy przedmedycznej, 
zaprezentowane przez Prezesa 
Powiatowego Zarządu OSP  
w Pyrzycach pana Henryka 
Nawój. Podsumowaniem spo-
tkań integracyjnych była im-
pr eza  p len er owa pn . 
„Rodzinna Biesiada Integra-
cyjna w Laskowie”. W pro-
gramie imprezy znalazły się 
m.in. turnieje sportowe, wy-
stęp zespołu folklorystyczne-
go „Jutrzenka” z Przelewic, 
konkurs zdrowej żywności, 
pokazy tresury psów policyj-
nych, pokazy strażackie oraz 
gry i zabawy integracyjne dla 

dzieci i dorosłych. Za aktywne uczestnictwo w konkursach 
organizatorzy  przygotowali liczne  nagrody rzeczowe, dyplo-
my oraz słodycze i napoje.  Warto dodać, że udział mieszkań-
ców w wakacyjnych spotkaniach integracyjnych przeszedł 
najśmielsze oczekiwania organizatorów, co wskazuje na po-
trzebę organizowania tego typu przedsięwzięć. 
 

N. K. i T.C. 

PIKNIK NAD JEZIOREM PŁO Ń  
TURNIEJ REKREACYJNO-SPORTOWY W ŻUKOWIE 

RODZINNIE, ZDROWO I SPORTOWO 
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W dniu 21 czerwca br. w Lasko-
wie odbyły się uroczystości z oka-

zji odpustu w Kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i Festynu 
Rodzinnego. W organizację uroczysto-ści odpustowych i festynu aktywnie 
włączyli się: ks. Jerzy Brocławik Pro-
boszcz Parafii pw. św. Wojciecha 
BM w Barlinku, Marek Kibała 
Wójt Gminy Przelewice, Agnieszka 
Welbel radna Rady Gminy w Prze-
lewicach oraz Rady Sołeckie wraz 
z mieszkańcami z Laskowa i Rów-
na. Uroczystą mszę odpustową od-
prawił i homilię wygłosił ks. Jerzy 
Czaja ze Zgromadzenia Selezjanów 
w Słupsku. Cały przebieg uroczy-
stości uświetniono oprawą muzycz-
ną w wykonaniu Orkiestry Brata 
Edmunda Sobisia z Towarzystwa 
Chrystusowego w Szczecinie pod 
kierunkiem Marka Jastrzębskiego. 
Po mszy świętej rozpoczął się po raz 
drugi Festyn Rodzinny na boisku spor-
towym w Laskowie. Organizatorzy 
przygotowali bogaty w atrakcje pro-
gram imprezy, a dla wszystkich uczest-
ników zapewniono poczęstunek, w tym 
m.in. flaki, bigos, potrawy z grilla  
i pyszne ciasta. Wójt Gminy otwierając 
drugi Festyn Rodzinny przedstawił pro-
gram imprezy, życząc jednocześnie 
wszystkim miłych wrażeń i dobrej zaba-
wy. W trakcie festynu Orkiestra z To-
warzystwa Chrystusowego w Szczecinie 
zaprezentowała utwory w rockowym 
brzmieniu. Koncert nagrodzono okla-
skami z prośbą o bis. Podczas festynu 

wystąpił także zespół „Jutrzenka Retro” 
z Przelewic z nowym repertuarem. Wy-
stęp ich również został entuzjastycznie 
przyjęty.  Nie zabrakło też wrażeń spor-
towych. Odbyły się konkursy plastyczne 
i sportowo-rekreacyjne dla dzieci oraz 
rozegrano mecz pokazowy piłki nożnej 

mężczyzn w kategoriach wiekowych do 
20 lat i powyżej oraz dzieci w grupach 
mieszanych. Seniorom sędziował Marek 
Kibała, a juniorom Bogusław Pecuch. 
Wygrali młodzi panowie w wieku do 20 
lat wynikiem 6 : 1. Zwycięzcy otrzymali 
puchar ufundowany przez Marka Kiba-
łę. Oprócz tych sportowych wyczynów, 
na dzieciaków czekały jeszcze inne 
atrakcje tj. skoki na trampolinie, tatuaże 
oraz rozgrywki tenisa stołowego. Zain-
teresowaniem cieszyła się także loteria 
fantowa. Główną nagrodę ufundował 
Wójt Gminy Przelewice. Wszystkim 
uczestnikom festynu podobały się także 
konkursy dla dzieci i osób dorosłych, 

które prowadziła Anna Garzyńska. 
Dzieci mogły wykazać się talentami 
plastycznymi, umiejętnościami sporto-
wymi, a dorośli sprawdzić swe umiejęt-
ności: kulinarne, taneczne, siłowe  
i sprawnościowe. Uczestniczące w kon-
kursach osoby zacięcie walczyły o jak 

najlepsze miejsca. Do konkursów  
i wspólnej zabawy aktywnie włączył 
się także ks. Jerzy Brocławik. Impre-
zie towarzyszyła doskonała zabawa  
i pełna życzliwości oraz rodzinnego 
ciepła atmosfera. Wszyscy wspania-
le się bawili, a co ważne chcą więcej 
takich imprez, co z kolei spełniło 
oczekiwania organizatorów festynu, 
gdyż zależało im na tym, aby wpro-
wadzić uśmiech na twarze ludzi, na 
co dzień uwikłanych w całe mnó-
stwo trosk i problemów, dla których 
tego typu imprezy są odskocznią. 
Festyn zakończyła  dyskoteka  

w plenerze. Dochód z festynu przezna-
czony został na potrzeby remontowe 
kościoła w Laskowie. Organizatorzy 
kierują serdeczne słowa podziękowania 
dla wszystkich sponsorów, w tym dla 
Beaty Woźniak radnej Rady Gminy 
Przelewice i Anny Drozdowskiej kie-
r own i ka  sk l ep u sp ożywcz eg o 
„Integropol” w Przelewicach oraz osób, 
które zaangażowały się w organizację 
uroczystości odpustowych i festynu. 

A.G. 

Mieszkańcy Żukowa i Karska 
wraz z grupą osób z Płońska, 
Laskowa i Wołdowa w dniu  
2 lipca br. mogli uczestniczyć w 
wyprawie do Rezerwatu Przyrody 
pn. „Skalisty Jar Libberta”  
k. Równa. Jest to rezerwat krajo-
brazowy, geologiczno – leśny, 
gdzie występuje bogata flora, 
gatunki chronione i rzadkie  
w zalesionym krajobrazie more-
nowym. Podczas wyprawy duże 
wrażenie, na osobach zwiedzają-
cych wąwóz, zrobiły skałki wa-
pienno-piaskowe o nazwach 
„Czarcia Kazalnica”, „Czarcie 
Okno” i „Diabelskie Schody” oraz głazy 
narzutowe porośnięte mchami i porosta-
mi. Skałki te są uznanymi pomnikami 
przyrody. Kontakt z tego typu naturą 
był dla niektórych ciekawym i niezapo-
mnianym przeżyciem. O osobliwo-
ściach tego niezwykłego miejsca pod-
czas wyprawy opowiadał nam Marek 

Owczarczak przedstawiciel Leśnictwa 
Płońsko. Miłym zaskoczeniem dla nas, 
po zwiedzeniu Skalistego Jaru, było 
ognisko w Równie, przygotowane przez 
tamtejszego Sołtysa Andrzeja Brockie-
go, a później wspólne śpiewy w plene-
rze wraz z pieczeniem kiełbasek.  
W programie znalazły się również gry  

i zabawy integracyjne na wesoło. 
Dzięki nim uczestnicy poczuli się 
bardzo zrelaksowani i odprężeni,  
a ich uśmiechy na twarzach świad-
czyły o wspaniałej atmosferze.  
W trakcie wspólnego biesiadowa-
nia przy ognisku odwiedził nas 
również Marek Kibała Wójt Gmi-
ny Przelewice, który wyraził swe 
zadowolenie z tego typu spotkań 
integracyjnych, promujących pięk-
no natury i atrakcyjny sposób spę-
dzania czasu wolnego. Warto do-
dać, że to ciekawe przedsięwzięcie 
było możliwe dzięki wsparciu 
finansowemu w ramach Programu 

Integracji Społecznej ze środków Banku Światowego, a organizatorami byli Sto-
warzyszenie „U Pana Boga za Piecem”  
i Przelewickie Stowarzyszenie Eduka-
cyjne „Wyrównajmy Szanse”. 

A.G. 

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE I FESTYN RODZINNY W LASKOWIE 

WYPRAWA DO SKALISTEGO JARU LIBBERTA 
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Uroczystego otwarcia komplek-
su magazynowego wraz z su-
szarnią w Kłodzinie dokonano  
w dniu 24 czerwca br. Inwesty-
cja ta powstała w ramach part-
nerstwa Grup Producentów Ziar-
na Zbóż i Nasion Oleistych 
„AGRIPLON” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Barnimiu. Plan docelo-
wy inwestycji to 11500 ton po-
jemności magazynowej wraz  
z suszarnią na gaz ziemny, labo-
ratorium, budynek socjalno-
biurowy, laboratorium, waga  
i infrastruktura. Pierwszy etap 
inwestycji, który w dniu uroczy-
stego otwarcia został przekazany do 
eksploatacji to 4 silosy zbożowe  o łącz-
nej pojemności 4000 ton wraz z suszar-
nią do zbóż oraz urządzeniami  czysz-
czącymi i laboratoryjnymi. Docelowy 
koszt inwestycji to wartość ok. 8,5 mln 
z ł .  W sk ład Zarządu Spółk i 
„AGRIPLON” weszli Thomas Wehling 
i Mieczysław Pietrzyk. Udziałowcami 
Grupy są podmioty prawa handlowego 
– gospodarstwa rolne z terenu gminy 
Przelewice (Gospodarstwo Rolne 
„AGROMAN” w My śliborkach, Go-
spodarstwo Rolne „ROLMIX” w Prze-
lewicach i Gospodarstwo Rolne WZP 
„FARMA” w Wymykowie) oraz pozo-
stałe  gospodarstwa z gmin: Warnice, 
Barlinek i Pełczyce.  Grupa gospodaruje 
na powierzchni 3000 ha, z czego 1350 
ha usytuowanych jest na terenie gminy 

Przelewice i zatrudnia 22 pracowników 
stałych i od 5-8 osób na okres sezonu. 
Przedmiotem sprzedaży produktów 
przez Grupę są zboża i rzepak. Główna 
idea powstania Grupy to m.in. dostoso-
wanie produkcji rolnej wspólników do 
warunków rynkowych, poprawa efek-
tywności gospodarowania, a także orga-
nizowanie sprzedaży produktów rolnych 
i ochrona środowiska naturalnego. Wy-
mienione cele to w głównej mierze dą-
żenie do wyprodukowania dużych partii 
produktów rolnych o wysokich parame-
trach jakościowych, zbliżonych pod 
względem ich cech użytkowych. Ta 
cenna inicjatywa  zwiększa również 
możliwości  pozyskiwania środków 
krajowych i zagranicznych. Po oficjal-
nych przemówieniach uroczystego 
otwarcia obiektu i przecięcia wstęgi 

dokonali: Cezary Szeliga 
dyrektor Wydziału PROW 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Zachodniopomorskiego, Stanisława 
Karpów dyrektor BGŻ S.A., Wik-
tor Tołoczko Starosta Pyrzycki, 
Marek Kibała Wójt Gminy Przele-
wice i Thomas Wehling Prezes 
Zarządu Spółki „AGRIPLON”. 
Ponadto w uroczystości udział 
wzięli: Arkadiusz Misiuro z-ca 
dyrektora Zachodniopomorskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR, 
Włodzimierz Różański z-ca dyrek-
tora OT Agencji Rynku Rolnego, 
Feliks Skotnicki Prezes Związku 

Przedsiębiorców Rolnych w Szczecinie 
oraz przedstawiciele firm i instytucji 
bezpośrednio współpracujących z Gru-
pą. Po  uroczystym otwarciu aktu, po-
święcenia obiektu dokonali ks. Walde-
mar Szczurowski proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej w Jesionowie  i ks. 
Tadeusz Drewek proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej w Rosinach. Na-
stępnie organizatorzy zaprosili gości do 
obejrzenia obiektów wybudowanych  
w oparciu o nowoczesne technologie,  
a w końcowym etapie uroczysto-
ści serdecznie podziękowali za dobrą  
i owocną współpracę wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do realizacji tej 
inwestycji. 

M. P. 

W dniu 30 czerwca odbyło 
się posiedzenie Powiatowe-
go Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w Lipianach. 
Posiedzenie poświęcone 
było głównie działaniom 
związanym z bezpiecznymi 
wakacjami 2009. W trakcie 
posiedzenia dokonano prze-
glądu kąpieliska miejskiego 
w Lipianach oraz akwenu 
wodnego j. Wądół. Pośród 
tematyki, którymi zajmo-
wał się zespół omówiony 
został również stan opieki 
zdrowotnej na terenie Po-
wiatu Pyrzyckiego. W po-
siedzeniu oprócz stałych 
członków zespołu: Starosty 
Pyrzyckiego Wiktora To-
łoczko, Pełnomocnika Starosty ds. Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Gumowskiego, dyrekto-
ra Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Ryszarda Grzesiaka, 
Sekretarza Powiatu Mirosława Gryczki, Komendanta Powia-
towego PSP w Pyrzycach Mirosława Rabiegi, Komendanta 

KPP w Pyrzycach Marka 
Lenkiewicza, udział wzięli 
również Burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski, 
Przewodnicząca Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecz-
nej i Bezpieczeństwa Oby-
wateli Rady Powiatu Py-
rzyckiego Anna Drewniak 
oraz Przewodniczący Ko-
misji Zdrowia, Oświaty, 
Sportu, Ochrony Środowi-
ska Rady Miejskiej 
w Lipianach Adrian Ko-
walczyk. Członkowie Po-
wiatowego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego wy-
r a z i l i  za d owol en i e 
z warunków przygotowa-
nych dla wypoczywają-

cych w gminie Lipiany, mając nadzieję, że wakacje w 2009 
roku będą słoneczne i bezpieczne. 

 W.B.D. 

NOWOCZESNY KOMPLEKS MAGAZYNOWY WRAZ Z SUSZARNI Ą W KŁODZINIE 

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZ ĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
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W miejscowości Chabowo, na terenach 
działki nr 262 i 476  trwają prace bu-
dowlane mające na celu zagospodaro-
wanie placu na cele sportowo-
rekreacyjne. Projekt jest współfinanso-
wany w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Wykonawcą in-
westycji jest Spółdzielnia Usług Rol-
nych ,,Rol-Bud” z Trzcińska Zdrój. 
Zakończenie prac przewidywane jest na 
15 sierpnia 2009 r. 

UG Bielice 

Najstarsi górale nie pamiętają takiego 
sukcesu w końcowej klasyfikacji pod-
sumowującej wyniki sportu szkolne-
go. Otóż rok 2008/2009 wśród szkół 
podstawowych w województwie za-
chodniopomorskim był zdominowany 
przez… wcale nie duże szkoły ze 
Szczecina, Koszalina czy Stargardu, 
lecz przez wiejską szkołę z powiatu 
pyrzyckiego. Mowa oczywiście  
o Zespole Szkół w KOZIELICACH! 
Anna i Piotr Klapendowie nie mogli 
sobie wymarzyć lepszego zwieńczenia 
25-lecia pracy pedagogicznej niż wy-
grana ich szkoły w tym prestiżowym 
rankingu najbardziej usportowionych 
szkół, prowadzonych przez Wojewódz-
ki Szkolny Związek Sportowy  
w Szczecinie. Podopieczni Ani i Piotra 
zdobyli 182 pkt i wyprzedzili drugą  
w klasyfikacji generalnej SP 3 Złocie-
niec o 15 pkt, a SP 5 Koszalin aż o 36 
pkt. To, nie podlegająca dyskusji, zde-
cydowana przewaga nad rywalami. 
Przypieczętowaniem sukcesu był złoty 

medal w Czwórboju L.A. dziewcząt  
i udział w mistrzostwach Polski w Byd-
goszczy oraz brązowy medal w piłce 
nożnej.  Poza tymi zdobyczami meda-
lowymi było wiele czołowych miejsc  
w zawodach wojewódzkich, które  
w sumie dały I miejsce w zachodniopo-
morskim. Piotr Klapenda już dziś – 
choć trwają wakacje – przygotowuje 
plany treningowe na następny rok 
szkolny i twierdzi, że o uczniach ZS  
w Kozielicach będzie wciąż słychać. 
Ten spektakularny sukces ma też prze-

łożenie na miejsce powiatu pyrzyc-
kiego w końcowej klasyfikacji 21 
powiatów naszego województwa 
(liczymy, że będziemy wysoko). 
Gratulacje należą się „wielkiej trój-
ce” nauczycieli w-f ZS Kozielice: 
Annie i Piotrowi Klapendom oraz 
Januszowi Kurowskiemu. Brawo! 

P.O. 

I Letnie Powiatowe Igrzyska LZS 
Lipiany 2009 zostały rozegrane 
27 czerwca br. na Plaży Miejskiej 
w Lipianach. W zmaganiach 
udział wzięły reprezentacje  
6 Gmin z Powiatu Pyrzyckiego: 
Lipiany, Przelewice, Warnice, 
Kozielice, Bielice, Pyrzyce. 
Wyniki współzawodnictwa  
w konkurencjach zespołowych: 
Piłka nożna - pierwsze miejsce – 
Gmina Lipiany. Mecz finałowy 
pomiędzy Gminą Lipiany a Gmi-
ną Przelewice zakończył się wy-
nikiem 5:1dla Gminy Lipiany. 
Przeciąganie liny - pierwsze miejsce – Gmina Kozielice 
Piłka siatkowa plażowa (2 osobowa – 1 mężczyzna i 1 ko-
bieta) - pierwsze miejsce – Gmina Pyrzyce 
Wyniki współzawodnictwa w konkurencjach indywidualnych: 
Zawody wędkarskie (skład 2-osobowy) - pierwsze miejsce – 
Gmina Pyrzyce - Głuchowski Grzegorz, Sindrewicz Krzysztof 
Rzut beczką mężczyzn - pierwsze miejsce – Gmina Lipiany - 
Paweł Augustyniak 
Spacer farmera - pierwsze miejsce – Gmina Przelewice - 

Marcin Łodygowski 
P r z e n o s z e n i e  p a r t n e r a 
(mężczyzna + kobieta) - pierwsze 
miejsce – Gmina Kozielice - Ju-
styna Dubińska, Paweł Kondalski 
Zawody żeglarskie - pierwsze 
miejsce  – Gmina Lipiany - Pa-
tryk Przybysz 
Wyścigi łodzi wiosłowych (VIP) 
- pierwsze miejsce – Gmina Li-
piany - Paulina Dykiert, Krzysz-
tof Boguszewski 
 
 
 

PUNKTACJA KO ŃCOWA GMIN 
I   miejsce – Gmina Lipiany  162 pkt. 
II  miejsce – Gmina Przelewice 161 pkt. 
III miejsce – Gmina Kozielice 151 pkt. 
IV miejsce – Gmina Pyrzyce 140 pkt. 
V  miejsce – Gmina Warnice 133 pkt. 
IV miejsce – Gmina Bielice      87 pkt. 

UMiG Lipiany 

SPEKTAKULARNY SUKCES SPORTU SZKOLNEGO 

I LETNIE POWIATOWE IGRZYSKA LZS LIPIANY 2009 

PRACE NAD  
REKREACJĄ 
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ZAWODY STRA ŻAKÓW  
 

W dniu 21 czerwca br. na stadionie miej-
skim w Lipianach odbyły się Międzyg-
minne Zawody Sportowo – Pożarnicze 
Drużyn OSP i MDP Lipiany 2009. Zawo-
dy odbywały się w dwóch konkurencjach: 
Ćwiczenie Bojowe i Sztafeta Pożarnicza 
7x50 m z przeszkodami. Uczestniczyło  
w nich 9 drużyn OSP oraz 7 Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych w tym dwie 
drużyny dziewcząt. W klasyfikacji gene-
ralnej zawodów OSP najwyżej znalazła 
się drużyna OSP Żabów, drugie miejsce 
zajęła OSP Obromino a trzecie OSP Py-
rzyce. W kategorii Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych (chłopców) pierwsze 
miejsce wywalczyła drużyna MDP Ża-
bów, drugie MDP Stróżewo, trzecie MDP 
Pyrzyce. Rywalizacje drużyn MDP dziew-
cząt wygrała drużyna z Żabowa przed 
zawodniczkami z Brzeska. 

UMiG Lipiany 

Dnia 7 lipca br. o godz. 
10:00 w Urzędzie Gminy 
Bielice odbyło się spotkanie 
zorganizowane przez Wójta 
Gminy Bielice - Zdzisława 
Lecha Twardowskiego oraz 
radnego Mariusza Adama 
Przepiórkę. Na uroczystość 
zaproszeni zostali: drużyna 
Unii Swochowo, która zajęła 
III miejsce w Ogólnopolskim 
Festiwalu Mini Piłki Nożnej 
w Gryfinie w dniach 21-26 
czerwca 2009 r., opiekunowie grupy 
sportowej - Paweł Błaszczyk i Cezary 
Tumasz, rodzice sportowców oraz 
radni Gminy Bielice. 
Otwarcia spotkania dokonał Przewod-
niczący Komisji ds. Społecznych, zaj-
mujący się m.in. sprawami sportu - 
radny Gminy Bielice Mariusz Adam 
Przepiórka. Wójt Gminy Bielice - 

Zdzisław Lech Twardowski pogratulo-
wał zdobycia medalowego miejsca  
w turnieju kierując również słowa po-
dziękowania do rodziców i wręczył 
kapitanowi drużyny piłkę do gry. Pił-
karze przekazali zdobyty w turnieju 
puchar, który zostanie umieszczony 
wśród sportowych trofeów w ZSP  
w Bielicach. Przewodniczący Rady 

Gminy- Edward Mocarski oraz 
Sekretarz Gminy - Kamela Wil-
czyńska złożyli na ręce rodziców 
listy gratulacyjne. Radny Mariusz 
Adam Przepiórka wręczył sportow-
com upominki - plecaki. Sportow-
ców nagrodzono gorącymi brawa-
mi. Życzymy kolejnych sukcesów 
w sportowych turniejach. 

UG Bielice 

MINIPIŁKA 

Kornelia Okoniewska na stałe wpisała 
się do historii szkoły w Starym Przyle-
pie. Ta uzdolniona sportsmenka podczas 
wojewódzkiego finału trójboju lekko-
atletycznego rozegranego 16  czerwca 
2009 r. w Białogardzie zdobyła, pierw-
szy medal w historii tej małej szkoły. 
Choć nie była pewną kandydatką do 
zdobycia medalu lecz odpowiednia mo-
tywacja i właściwe przygotowanie do 
tych najważniejszych zawodów przez 
nauczyciela –w – f Jerzego Albrew-
czyńskiego sprawiły, że Kornelia zdo-
była brązowy medal. Lekkoatletyczny 
trójbój dla uczniów klas piątych to połą-

czenie biegu na 60 metrów, skoku w dal 
oraz rzutu piłeczką palantową. Suma 
punktów zdobytych we wszystkich kon-
kurencjach pozwala wyłonić najwszech-
stronniejszych uczniów najpierw w za-
wodach powiatowych, w których brylo-
wała podopieczna Jerzego Albrewczyń-
skiego, później w mistrzostwach woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Nie 
mniej niż zawodniczka i trener z medalu 
cieszyła się dyrektor SP w Starym Przy-

lepi Danuta Antoszewska, która jest 
bardzo przychylnie nastawiona do spor-
tu w swojej szkole. Harmonijna współ-
praca sprawia, że ta mała placówka po 
raz kolejny plasuje się w czołówce spor-
towej rywalizacji szkół podstawowych 
w powiecie pyrzyckim. Tak trzymać!  
Oto wyniki brązowej medalistki woje-
wódzkiego trójboju L.A.: 
60 m – 9,18 s, rzut piłeczką palantową  - 
41,5 m, skok w dal - 4,40 m. 

P.O. 

HISTORYCZNY MEDAL  
DLA STAREGO PRZYLEPU 

ZAPROSZENIE DO KORZYSTANIA Z BOISK PRZY ZS NR 1 I Z S NR 2 RCKU 

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do 
nieodpłatnego skorzystania z boisk wielofunkcyj-
n y c h  p r z y  Z e s p o l e  S z k ó ł  
Nr 1 w Pyrzycach  

od poniedziałku do soboty  

w godzinach 9:00 - 21:00 

Oraz z kompleksu boisk wielofunkcyjnych 
„Orlik2012” znajdujących się przy Zespole Szkół  
N r  2  R C K U  w  P y r z y c a c h   
         

od poniedziałku do soboty  

w godzinach 12:00 - 21:00 
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PIGUŁKA GWAŁTU rozgnieciona i wrzucona do szklanki 
piwa, kieliszka wina czy drinka, staje się narzędziem gwałci-
cieli. Kobieta, która wypiła tak przygotowany napój, może 
robić najróżniejsze rzeczy, gdy trzeźwieje i budzi się po kilku 
godzinach, ma lukę w pamięci. Jak zwykle zaczyna się nie-
winnie. Wspólna wyprawa z przyjaciółmi do pubu lub dysko-
teki. Jest dobra zabawa, po chwili pojawia się alkohol, coraz 
luźniejsza atmosfera. Po pewnym czasie przysiada się kilku 
nieznajomych, nawiązuje rozmowę przy barze lub na parkie-
cie. Przedstawiając się stawia kolejkę, żartuje. Jest coraz przy-
jemniej. W pewnym momencie przyjaciele zbierają się do 
domu, ale mimo ich namów ONA zostaje z nowymi znajomy-
mi. Alkohol leje się coraz szerszym strumieniem, w głowie 
szumi… Świat wiruje... Kiedy ONA się budzi, niewiele pa-
mięta. Oszołomiona, zagubiona, naga, okryta jedynie strzępa-
mi garderoby. Półprzytomna, nie wiedząc, co się stało prosi  
o pomoc przypadkowego przechodnia. Mimo wysiłków, ONA 
nie jest w stanie sobie przypomnieć, co się stało – zupełna 
czarna dziura. W przebłysku świadomości pokazują się jakieś 
zamazane obrazy, pokój, jacyś śmiejący się ludzie… ONA 
jest wciąż oszołomiona i może dobrze, bo nie od razu dociera 
do niej to, co mówi ten smutny pan w białym lekarskim kitlu. 
Nie wie, dlaczego siedząca obok matka płacze i mocno ściska 
ją za rękę. Nie wie, dlaczego tato tak dziwnie zaciska pięści… 
ONA dopiero za jakiś czas zrozumie, że została zgwałcona, że 
kilku zwyrodnialców bawiło się nią przez całą noc jak jakąś 
lalką.  Pozna dwa słowa, których nie zapomni do końca życia 
- PIGUŁKA GWAŁTU. Aby zapobiec takim sytuacjom: 

• unikaj przyjmowania napojów od nieznajomych! 
• unikaj pozostawiania bez opieki otwartych napojów! 
• unikaj wymieniania się napojami! 

M.R. 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Pyrzycach po raz kolejny realizuje 
multimedialną, ogólnopolską kampanię 
społeczną mającą na celu podniesienie 
poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS. 
Kampania jest kluczowym elementem 
działań profilaktycznych w Polsce i ma 
na celu ograniczenie zasięgu epidemii 
HIV/AIDS. W Polsce główną drogę 
zakażeń HIV stanowią obecnie ryzy-
kowne zachowania seksualne. Najczę-
ściej zakażają się osoby będące w gru-
pach wiekowych od 18 do 29 lat oraz od 
29 do 39 lat. Dlatego też kampania jest 
skierowana przede wszystkim do osób 
młodych i aktywnych seksualnie – żyją-
cych w związkach formalnych, niefor-
malnych i nieposiadających stałego 
partnera. 
Osoby młode są też najbardziej mobil-
ne. Jak wynika z badań Głównego Urzę-
du Statystycznego, najliczniejszą grupę 
osób wyjeżdżających z Polski na, co 
najmniej 2 miesiące stanowią osoby 
między 18 a 35 rokiem życia, stanu 

wolnego, mające co najmniej średnie 
wykształcenie i wyjeżdżające zarówno 
w celach zarobkowych (ponad 80%), 
jak i turystycznych. Grupę tę charakte-
ryzuje duża aktywność seksualna i goto-
wość do poszukiwania lub zmiany part-
nera seksualnego. Często wyjazd ozna-
cza rozłąkę ze stałym partnerem. Prze-
kazy kampanii są skierowane także do 
osób przemieszczających się na terenie 
kraju. Polacy mają wiedzę na temat 
„HIV/AIDS”, nie stosują jej jednak  
w życiu codziennym. Brakuje im wy-
obraźni do zrozumienia konsekwencji 
ryzykownych zachowań. Co chcemy 
powiedzieć poprzez kampanię „Wróć 
bez HIV”?  
• Nieważne kim jesteś, gdzie jesteś, co 
robisz, jakie masz wykształcenie, czy 
też przekonania – HIV i AIDS może 
dotyczyć także Ciebie. 

• Zawsze i wszędzie unikaj ryzykow-
nych zachowań. 

• HIV i AIDS nie zna granic. 
• Seks, tak jak podróż, to wspaniałe 

przeżycie, może dawać dużo satysfak-
cji i szczęścia, jeśli zadbamy o swoje 
bezpieczeństwo. 

• Wykorzystuj wiedzę o HIV w prakty-
ce. Negocjuj techniki bezpieczniejsze-
go seksu, używaj prezerwatywy. Nie 
bój się rozmawiać o przeszłości seksu-
alnej partnera, choćby przypadkowego. 

• Zrób test na HIV, dowiedz się, jaki jest 
Twój status serologiczny. 

Adresy Punktów Konsultacyjno- Dia-
gnostycznych, w których można zro-
bić anonimowo i bezpłatnie test  
w kierunku HIV 
 
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny  
Szczecin, ul. Wojska Polskiego 160, tel. 
091 486 00 25, czynny w poniedziałki  
i środy w godz. 15.15-19.15.  
 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 136, tel. 094 
346 05 11, czynny w środy w godz. 
15.00-19.00. 
 

DRINK POD OCHRONĄ 
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Wspólne patrole, prelekcje dla 
działkowców, znakowanie rzeczy, 
usprawnienie wzajemnych kontak-
tów, bieżąca analiza zagrożeń, to 
główne zadania podejmowane  
w ramach wprowadzonego przez 
pyrzycką policję programu pre-
wencyjnego „Bezpieczne ogrody 
powiatu pyrzyckiego”. 
W ostatni wtorek policjanci Sekcji 
Prewencji gościli przedstawicieli 
Straży Międzygminnej oraz człon-
ków Zarządów Ogródków Dział-
kowych powiatu pyrzyckiego.  
W trakcie spotkania zaprezento-
wane zostały cele, formy oraz 
zadania wprowadzanego przez pyrzycką 
policje programu prewencyjnego.  
Inicjatywa ta spotkała się z poparciem 
zaproszonych gości, którzy jednogło-śnie opowiedzieli się za uściśleniem 
współpracy w zakresie podniesienia 
poczucia bezpieczeństwa w rejonach 
ogródków działkowych, przeciwdziała-
niu popełnianym tam przestępstwom, 

wykroczeniom czy też aktom wandali-
zmu. W trakcie tego spotkania udało się 
wypracować wstępny schemat współ-
pracy w ramach programu, obejmujący 
również aktywowanie „Społecznej Stra-
ży Ogrodowej”.  
Już następnego dnia po spotkaniu, na 
tereny ogródków działkowych wyruszy-
ły wspólne patrole, składające się z poli-

cjantów, strażników mię-
dzygminnych oraz dział-
kowców, których jednym  
z zadań była identyfikacja miejsc 
zagrożonych, wskazanie rejo-
nów, które w ocenie użytkowni-
ków działek są uciążliwe.  
W najbliższym czasie wyznaczo-
ne zostaną terminy bezpłatnego 
znakowania przez policję rzeczy 
wartościowych, które przecho-
wywane są w altankach oraz 
terminy przygotowanych prelek-
cji z zakresu: technicznych za-
bezpieczeń altanek, postępowa-
nia w przypadkach dłuższej nie-

obecn ości  na dz ia ł ce,  zasady 
„bezpiecznego okręgu”, bezpieczeństwa 
dzieci przebywających na ogrodach, 
„Być cool – pozostać coll” czyli co zro-
bić aby uniknąć roli ofiary. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnego 
działania! 

M.R. 

BEZPIECZNE OGRODY POWIATU PYRZYCKIEGO 

Policjanci z Wydziału  Kryminalne-
go KWP  w Szczecinie wraz z kole-
gami z pyrzyckiej komendy zatrzy-
mali Marcina W., który przewoził 
autem znaczne ilości marihuany. 
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzie-
nia. 

W ubiegły wtorek, wieczorem funk-
cjonariusze Ruchu Drogowego z Py-
rzyc zatrzymali do kontroli samochód 
marki Citroen Xsara, którego kierują-
cym był 33-letni mieszkaniec Szczeci-
na. Z posiadanych przez szczecińskich 
policjantów informacji wynikało, że 
mężczyzna może przewozić narkoty-
ki. Tak też było. W toku przeszukania 
samochodu znaleziono torbę foliową  
z zawartością suszu roślinnego, któ-

rym okazała się być marihuana. Łącz-
nie policjanci zabezpieczyli ponad 
173 gramy narkotyku. Marcin W. 
trafił do policyjnego aresztu. 
W mieszkaniu zatrzymanego policjan-
ci znaleźli wagę mogącą służyć do 
rozdzielania na porcje narkotyków, 

780 paczek 
p a p i e r o s ó w 
opa t r zon ych 
u k r a ińsk i m i  
i białoruskimi 
znakami skar-
bowymi akcy-
zy, kilkadzie-
siąt paczek 
p a p i e r o s ó w  
z akcyzą pol-
ską oraz 14 
butelek spiry-
tusu. Trwa 
spr awdzan ie 
legalności tych 
używek. 

Marcin W. usłyszał zarzuty posiada-
nia znacznej ilości narkotyków oraz 
rozprowadzania środków odurzają-
cych. Stargardzki Sąd zadecydował  
o tymczasowym aresztowaniu podej-
rzanego na okres trzech miesięcy. Za 
te przestępstwa grozi mu kara nawet 
10 lat pozbawiania wolności. 

M.R. 

ZATRZYMANI ZA POBICIE 

Pyrzyccy policjanci zatrzymali dwóch 
mężczyzn, podejrzewanych o pobicie 

mieszkańców Lipian. 

 

Dzisiaj w nocy na drodze wracającym do 
domu dwóm mieszkańcom Lipian stanęła 
grupa młodych mężczyzn, z której jeden 
zapytał się o ich nazwiska. Gdy powie-
dzieli jak się nazywają, bez żadnego sło-
wa zostali zaatakowani przez tę grupę 
mężczyzn. Napastnicy uderzali ich pię-
ściami, szarpali za ubrania, kopali po twa-
rzy i po całym ciele. 

O zdarzeniu telefonicznie została powia-
domiona policja. Będący w pobliżu radio-
wóz przerwał atak agresywnych mło-
dzieńców, którzy rozbiegli się w różnych 
kierunkach. Mundurowi szybko zatrzyma-
li dwóch sprawców, których udział  
w przestępstwie potwierdzony został 
przez pokrzywdzonych. Prowadzący po-
stępowanie ustalają udział w zdarzeniu 
innych osób. 

19-letni Tomasz P. oraz 18-letni Albert P. 
zostali przewiezieni do policyjnego aresz-
tu. Staną przed zarzutami udziału w pobi-
ciu, za co grozi im kara do 3 lat pozba-
wienia wolności.  

M.R. 

PRZEWOZIŁ MARIHUAN Ę, TRAFIŁ ZA KRATKI 
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STAROSTA PYRZYCKI 
informuje mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego  

o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych 
z rzeczywistym stanem prawnym 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nierucho-
mości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbęd-
nych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770) Starosta Pyrzycki 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego o potrzebie sprawdzenia 
zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. 
Starosta Pyrzycki przypomina, iż to właściciele nieruchomości / użytkownicy wieczyści są uprawnieni i zobowiązani do ujaw-
niania przysługujących im praw w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków. W celu ułatwienia załatwienia 
spraw wieczystoksięgowych podaje się do publicznej wiadomości, że należy: 
sprawdzić w rejestrze gruntów i budynków  

zgodność zapisów z danymi zawartymi w księgach wieczystych. 
 
sprawdzić w księdze wieczystej: 

w dziale I "oznaczenie nieruchomości" - czy został wpisany prawidłowy numer działki, powierzchnia i położenie nierucho-
mości, 

w dziale II "własność" - czy zostały wpisane Państwa prawa do nieruchomości. 
Adres siedziby Wydziału Ksiąg Wieczystych: 
Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim 

VIII Zamiejscowy Wydział Ksi ąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach 
74-200 Pyrzyce 

ul. Staromiejska 3 
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:30) 

Adres Centralnej Informacji Ksi ąg Wieczystych: 
00-454 Warszawa 

ul. Czerniakowska 100  
Zmiany w księgach wieczystych dokonywane są na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego, po przedłożeniu niezbęd-
nych dokumentów potwierdzających prawa do nieruchomości. Dokumentami potwierdzającymi rzeczywisty stan prawny są 
między innymi: 

• akty notarialne (umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, dział spadku); 
• orzeczenia o wykonaniu aktu nadania; 
• akty własności ziemi; 
• ostateczne decyzje administracyjne; 
• prawomocne orzeczenia sądowe (o uwłaszczeniu, o zasiedzeniu, postanowienia spadkowe). 

Jeżeli dane uwidocznione w księdze wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości należy pod-
jąć działania zmierzające do doprowadzenia do zgodności. Działania będą uzależnione od przyczyn powstałych niezgodności 
i mogą być realizowane m.in. poprzez: 

• ujawnienie w księgach wieczystych posiadanych orzeczeń sądowych oraz decyzji organów administracji publicznej, 
w tym Aktów Własności Ziemi; 

• wystąpienie do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku bądź zasiedzenia nieruchomości; 
• wystąpienie do Sądu z wnioskiem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nierucho-

mości. 
W przypadku konieczności uzyskania wypisu lub wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków w celu sprostowania oznacze-
nia nieruchomości w księdze wieczystej lub założenia księgi wieczystej dla nieruchomości informuję, że dokumenty te po zło-
żeniu stosownego wniosku można uzyskać (odpłatnie) w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, przy ul. Głowackiego 22 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30). 
 

Starosta Pyrzycki informuje jednocześnie, że w siedzibie  
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pyrzycach  

przy ul. Głowackiego 22, pokój nr 11  
uruchomiono punkt informacyjno-konsultacyjny.  

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 
Zakres informacji udzielanych w punkcie informacyjno-konsultacyjnym obejmuje wskazanie: 

• adresu Wydziału Ksiąg Wieczystych, odpowiedniego ze względu na właściwość miejscową; 
• rodzajów dokumentów potwierdzających rzeczywisty stan prawny nieruchomości; 
• zakresu danych objętych działem II księgi wieczystej i zasad dostępu do tych danych; 
• ewentualnych działań, które mogą zostać podjęte, w przypadku niezgodności zapisów w księdze wieczystej. 

Szczegółowe informacje dla osób które zamierzają uregulować stan prawny nieruchomości udzielane będą w punkcie informa-
cyjno-konsultacyjnym.  


