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Tradycyjnie, jak co 
roku 24 lipca poli-

cjanci obchodzą swoje 
święto. W Pyrzycach, ob-
chody z okazji Święta Po-
licji odbyły się 28 lipca 
w Ha l i  Spor towo-
Widowiskowej. Tegorocz-
ne obchody były bardzo 
uroczyste, uczestniczyli  
w nich nie tylko policjan-
ci, lecz również przedsta-
wiciele władz samorządo-
wych oraz służby współpracujące 
z pyrzycką policją. W 1919 roku ustawą 
z 24 lipca Sejm powołał do życia Poli-
cję Państwową, której zadaniem stała 
się ochrona bezpieczeństwa, spokoju 
i porządku publicznego. Święto Policji 
ustanowiono dnia 24 lipca, jest to dzień 
wyjątkowy dla wszystkich służb poli-
cyjnych, łączy się w nim teraźniejszość 
z międzywojenną przeszłością. Uroczy-
stość Obchodów Świ ęta Policji 
w Pyrzycach zainaugurował Komendant 
Powiatowy Policji w Pyrzycach insp. 
Marek Lenkiewicz, witając bardzo ser-
decznie wszystkich przybyłych gości. 
W swoim wystąpieniu podziękował 
ws z ys t k i m  f u n k c j on a r i u sz om 
i pracownikom cywilnym za wkład 
i poświęcenie w służbie. Podczas święta 
I Zastępca Komendanta Wojewódzkie-

go Policji w Szczecinie insp. Jacek Fa-
bisiak wraz z Komendantem Powiato-
wym Policji w Pyrzycach insp. Mar-
kiem Lenkiewiczem wręczyli nominacje 
na wyższe stopnie policyjne. W tym 
dniu nominacje odebrało 30 policjan-
tów. W korpusie aspirantów mianowa-
nia otrzymali: mł. asp. Tomasz Marsza-
łek, mł. asp. Andrzej Piwowarczyk, mł. 
asp. Stanisław Rozmarniewicz, mł. asp. 
Grzegorz Szymczak, mł. asp. Jarosław 
Zmitrowicz; młodszego aspiranta otrzy-
mali: st. sierż. Adam Fedorowicz,  
st. sierż. Krzysztof Jarosz, st. sierż. Ar-
tur Jaskulski, st. sierż. Monika Klemen-
ska, sierż. szt. Waldemar Kołodziej, 
sierż. szt. Krzysztof Pięta, sierż. szt. 
Paweł Podgórczyk, st. sierż. Dorota 
Wiśniewska oraz sierż. szt. Tomasz 
Żurowski. Akty mianowania na sierżan-

ta sztabowego odebrali: 
st. sierż. Gabriel Gapiń-
ski, st. sierż. Radosław 
Konieczniak, st. sierż. 
Piotr Łazur, st. sierż. To-
masz Posyniak, st. sierż. 
Łukasz Szalkiewicz,  
st. sierż. Daniel Świercz. 
Awans na starszego sier-
żanta policji otrzymali: 
sierż. Krzysztof Jemielity, 
sierż. Michał Lewandow-
ski oraz sierż. Przemy-

sław Tyszkiewicz; natomiast akty mia-
nowania na stopień sierżanta policji 
otrzymali: post. Adrian Banaszczyk, 
post. Patryk Banaszczyk, post. Łukasz 
Gamułkiewicz, post. Łukasz Kurosz,  
st. post. Artur Lambrych, post. Paweł 
Piwoni oraz post. Piotr Sękowski. Staro-
sta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz 
uczestniczący w uroczystości goście 
złożyli na ręce Komendanta Marka Len-
kiewicza oraz wszystkich funkcjonariu-
szy pyrzyckiej policji oraz pracowni-
ków cywilnych podziękowania za zaan-
gażowanie i ogromny wkład pracy na 
rzecz poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców Powiatu Pyrzyckiego wraz 
z życzeniami kolejnych awansów oraz 
powodzenia w życiu osobistym. 

W.B.D. 
 

W dniu 13 sierpnia na stadionie 
miejskim w Pyrzycach Klub 
Oficerów Rezerwy Ligi Obro-
ny Kraju w Pyrzycach obcho-
dził Święto Wojska Polskiego. 
15 sierpnia, rocznica zwycię-
skiej bitwy w wojnie 1920 ro-
ku, został ogłoszony świętem 
Wojska Polskiego w 1923 r.  
i pozostawał nim do roku 1947. 
Później dzień wojska obcho-
dzono 12 października, w rocz-
nicę bitwy pod Lenino, by upa-
miętnić udział w tej batalii  
I dywizji im. Tadeusza Ko-
ściuszki. Od 1992 roku świę-
tem Wojska Polskiego ponownie stał się 
dzień 15 sierpnia. Święto Wojska Pol-
skiego jest to święto polskiego żołnie-
rza. Z pewnością jest to właściwy czas, 
aby pomyśleć o cnotach żołnierskich:  
o poświęceniu, honorze, odwadze, bo-

haterstwie, o odpowiedzialności. Pod-
czas uroczystości zostały wręczone od-
znaczenia, które otrzymali: Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko - Złoty Me-
dal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju, 
Andrzej Drabczyk - Srebrny Medal za 

zasługi dla Ligi Obrony Kraju 
oraz Janusz Śwircz - Brązo-
wy Medal za zasługi dla Ligi 
Obrony Kraju. Starosta Py-
rzycki wręczył ppłk. Mieczy-
sławowi Spychalskiemu Do-
wódcy Jednostki 3132 Mied-
wie pamiątkowy puchar i list 
gratulacyjny składając ser-
deczne podziękowania za 
poświęcenie i wysiłek włożo-
ny w zapewnienie bezpie-
czeństwa w kraju i za granicą. 
Zebrani na stadionie członko-
wie Klubu Oficerów Rezerwy 
oraz zaproszeni goście w mi-

łej atmosferze spędzili czas oraz wzięli 
udział w zawodach strzeleckich. Nie 
mogło przy takiej okazji zabraknąć woj-
skowej grochówki i pieśni patriotycz-
nych. 

P.L. 

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 
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Dom Pomocy Społecznej w Py-
rzycach z siedzibą w Żabowie 
od marca 2009 r. prowadzi part-
nerskie spotkania z niemieckimi 
jednostkami pomocy społecznej 
w Schwedt (Niemiecki Czerwo-
ny Krzyż oraz Dom Seniora). 
Rezultatem wspólnych działań 
jest realizacja dwóch partner-
skich projektów w ramach Fun-
duszu Małych Projektów - Pro-
gramu Operacyjnego Celu  
3 „Europejska Współpraca Tery-
torialna-Współpraca Transgra-
niczna” Krajów Meklemburgia – 
P o m o r z e  P r z e d n i e /
Branderburgia i Rzeczypospoli-
tej Polskiej (województwo zachodnio-
pomorskie) 2007-2013. Dom Pomocy 
Społecznej, jako realizator projektu po 
stronie polskiej zorganizował trzydnio-
we spotkanie (12-14 sierpnia 2010 r.) 
pn.: „Pomoc społeczna w Polsce  
i Niemczech – wymiana doświadczeń”. 
Uczestnicy projektu: 15 osób z Niemiec 
oraz 20 pracowników Domu Pomocy 
Społecznej w Pyrzycach z siedzibą  
w Żabowie, mieli okazję do wzajemne-
go poznania się, wymiany doświadczeń 
zawodowych, poznania metod i formy 
pracy oraz przełamywania bariery języ-
kowej. Goście odwiedzili siedzibę 

władz Powiatu Pyrzyckiego, poznali 
jego strukturę i zakres działalności, 
zwiedzili dwa budynki DPS oraz pozna-
li historię i zabytki Pyrzyc. Partnerzy  
z Niemiec przyjęci zostali w pałacu 
położonym na terenie Ogrodu Dendro-
logicznego w Przelewicach. Ogród – 
chroniona prawnie kompozycja zabyt-
kowa, wyspa zieleni i kwiatów z liczny-
mi roślinami egzotycznymi była dużą 
atrakcją dla gości z Niemiec. Spotkaniu 
integracyjnemu towarzyszyły konkuren-
cje sportowe, konkurs znajomości języ-
ka partnera oraz zabawa przy muzyce 
polskiej i niemieckiej. Projekt zakoń-

czyła konferencja połą-
czona z prezentacją multi-
medialną podsumowująca 
dotychczasową współpracę. 
Realizacja tożsamych celów  
w funkcjonowaniu swoich jed-
nostek przekonała partnerów 
projektu o potrzebie stałej 
współpracy. Strony zadeklaro-
wały utrzymywanie dalszych 
kontaktów w celu utrwalenia 
rezultatów projektu, czyli stałej 
wymiany doświadczeń i do-
brych praktyk oraz dyskusji na 
temat systemu pomocy spo-
łecznej w partnerskich krajach. 
Projekt złożony przez Niemiec-

ki Czerwony Krzyż (DRK) w Schwedt, 
zakłada współpracę z Powiatem Pyrzyc-
kim i Domem Pomocy Społecznej  
w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie. 
Przedmiotem działań tego wniosku są 
pięciodniowe warsztaty (23-27 sierpnia 
2010 r.) dla pracowników domu pomo-
cy społecznej. W trakcie pobytu  
w Schwedt uczestnicy zapoznają się  
z różnorodnymi polami działania, rów-
nież w praktyce, w jednostkach podle-
głych DRK Centrum Opieki.   

R.P  

W dniu 14 sierpnia 
mieszkańcy Pstro-
wic uroczyście ob-
chodzili 700-lecie 
powstania ich miej-
scowości. Pstrowice 
to wieś, położona 
kilka kilometrów na 
południowy-wschód 
od Pyrzyc. Początki 
dzisiejszej wsi, wraz 
z Ziemią Lipiańską, 
do której wtedy na-
leżała, sięgają na 
pewno XIII w. Od 
1276 roku przeszła 
we władanie mar-
grabiów branden-
burskich. Na jej 
polach odkryto to-
pory i naczynia lu-
dów żyjących w epoce kamiennej przed tysiącami lat, także 
siekiery z epoki brązu, cmentarzysko z IV w. p.n.e., ceramikę 
z okresu wpływów rzymskich (I-IV w.) Wieś do źródła pisa-
nego trafiła w 1311 r. W dokumencie wieś nazwano Pister-
witz. Potem to: Pisservitz (1337 r.), Pitzstervitze (1456 r.), 
Pitzerwitz (1944 r.). Obchody zostały zainaugurowane mszą 
św. w intencji mieszkańców Pstrowic, której przewodniczył 
ks. Dziekan parafii w Lipianach kan. dr Franciszek Szydłow-

ski. Po mszy św. 
nastąpiło uro-
czyste odsłonię-
cie tablicy pa-
miątkowej przy 
kościele filial-
nym p.w. św. 
Maksymi l iana 
Marii Kolbe, na 
której został 
u m i e sz cz on y 
napis „Kto ko-
cha wieś rodzin-
ną ten kocha 
Ojczyznę”. Po-
mimo niesprzy-
jającej aury,  
w uroczystości 
udział licznie 
wzięli miesz-
kańcy Pstrowic 

oraz przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Pyrzyc-
ki Wiktor Tołoczko, Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyc-
kiego Jerzy Marek Olech, Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiń-
ski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyrzycach An-
drzej Gumowski. Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko z okazji 
700-lecia powstania miejscowości Pstrowice przekazał sołty-
sowi Stanisławowi Kata okolicznościową statuetkę. 

W.B.D. 

POMOC SPOŁECZNA W POLSCE I NIEMCZECH 

700-LECIE POWSTANIA PSTROWIC 
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W sobotę 24 lipca w Rzep-
nowie odbył się Festyn 

Wiejski, którego organizatora-
mi byli Rada Sołecka Rzepnowo 
oraz Stowarzyszenie Jaworek. 
Niesprzyjająca aura nie zniechę-
ciła mieszkańców Rzepnowa  
i okolic, aby sobotnie popołudnie 
aktywnie spędzić ze swoimi po-
ciechami. Festyn obfitował  
w liczne atrakcje dla dzieci i mło-
dzieży. Była loteria fantowa 
(każdy los, był zwycięskim lo-
sem), kącik plastyczny i słodko-
ści oraz gry i zabawy. Losy zaku-
pili również: Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko oraz radny Rady Miejskiej  
w Pyrzycach Ryszard Grzesiak, a wy-
grane nagrody przekazali, ku ich ucie-
sze, najmłodszym uczestnikom biorą-
cym udział w festynie. Nie zabrakło 
wakacyjnego turnieju piłki nożnej,  
w którym zmagały się drużyny sołeckie 
następujących sołectw: Żabowa, Niebo-
rowa oraz Rzepnowa. Turniej przebie-
gał w przyjaznej atmosferze. Zwycięzcą 

turnieju okazała się drużyna reprezentu-
jąca sołectwo Rzepnowo, drugie miej-
sce zajęła drużyna z Żabowa, a na trze-
cim miejscu uplasowało się sołectwo 
Nieborowo. Podczas festynu zostało 
oficjalnie przedstawione nowo powstałe 
Stowarzyszenie Jaworek. Celem Stowa-
rzyszenia jest m.in. prowadzenie działań 
związanych z rozwojem, restrukturyza-
cją i modernizacją wsi; kreowanie i pro-
mowanie tradycji pokoleń osadników  

z ziemi gostynińskiej, promo-
wanie kultury pieśni regional-
nej oraz dziedzictwa kulinar-
nego. Stowarzyszeniem Jawo-
rek kierują: prezes - Lucyna 
Wilgocka, z-ca – Ewa Wróbel, 
skarbnik – Longina Dzikow-
ska, sekretarz – Monika Ja-
błońska, członek – Zenon Ci-
chowicz. Obecnie Stowarzy-
szenie liczy 18 członków. 
Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko oraz radny Rady Miej-
skiej w Pyrzycach Ryszard 
Grzesiak przekazali na ręce 

Lucyny Wilgockiej prezesa Stowarzy-
szenia bukiet kwiatów z najlepszymi życzeniami, by wszystkie statutowe cele 
i zamierzenia zostały zrealizowane. 
Przez cały czas trwania festynu wszyscy 
uczestnicy mogli skosztować wypieków 
domowych ciast, bigosu, czy też kiełba-
sek z grila. Zwieńczeniem festynu była 
zabawa taneczna „pod gwiazdami”. 

W.B.D. 

W ramach programu wczesne-
go wykrywania raka piersi, 
finansowanego przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, w po-
wiecie pyrzyckim odbyły się 
bezpłatne badania mammogra-
ficzne kobiet w wieku 50-69 
lat. Organizatorem akcji profi-
laktycznej było Starostwo Po-
wiatowe w Pyrzycach, Za-
chodniopomorskie Centrum 
Onkologii w Szczecinie, Szpi-
tal Powiatowy w Pyrzycach, 
Stowarzyszenie „Nasz Szpital” 
w Pyrzycach. W akcji profilak-
tycznej pomagała również Li-
ga Obrony Kraju-Klub Łącz-
ności w Lipianach, gdzie pod-
czas XXV Pikniku Eterowego 
10 lipca, krótkofalowcy nama-
wiali kobiety do regularnego 

badania piersi. Bezpłatne ba-
dania wykonywane były  
w mammobusie usytuowanym 
m.in. przy Szpitalu Powiato-
wym w Pyrzycach w terminie 
od 12 do16 lipca. Dla kobiet 
uczestniczących w badaniach 
personel mammobusu wręczał 
są okolicznościowe upominki. 
Podczas powiatowej kampanii 
na rzecz walki z rakiem piersi 
przebadano kilkaset kobiet. 
Oprócz badań, mieszkanki 
powiatu pyrzyckiego mogły 
skorzystać z porad i indywi-
dualnych konsultacji. Jest to 
już kolejny rok, kiedy w po-
wiecie pyrzyckim lipiec jest 
miesiącem zdrowia. 

ZOS 

W dniu 16 listopada 2009 r., z ul. War-
szawskiej 13, na ul. Młodych Techni-
ków 5a, została przeniesiona siedziba 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Pyrzycach. Kolejna jednostka, która 
przeniosła swoją siedzibę do budynku 
przy ul. Młodych Techników 5a, to Po-
wiatowy Inspektorat Nadzoru Budowla-
nego w Pyrzycach. Od 19 sierpnia 2010 
r. Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
urzęduje już w nowej siedzibie. Dotych-

czas zajmował dwa pokoje w budynku 
Starostwa. Nowa siedziba ma po-
wierzchnię użytkową dwa razy większą. 
Do dyspozycji jest też odrębne pomiesz-
czenie sanitarno-socjalne. Inspektorat 
zajmuje część drugiego piętra w są-
siedztwie Weterynarii. Telefon kontak-
towy 502 28 37 21. Przed przeprowadz-
ką wykonano prace remontowe, sfinan-
sowane ze środków Starostwa Powiato-
wego i Inspektoratu Nadzoru Budowla-

nego. Wymieniono okna, gruntownie 
przebudowano sanitariaty i pomalowano 
pomieszczenia. Powoli zaczyna przyby-
wać użytkowników tego okazałego bu-
dynku, który został przeznaczony na 
cele administracyjno-biurowe. Budynek 
nadal posiada wolne pomieszczenia, 
które czekają na zasiedlenie. 

W.D. 
 

FESTYN WIEJSKI W RZEPNOWIE 

BADANIA MAMMOGRAFICZNE W POWIECIE PYRZYCKIM 

ZMIANA SIEDZIBY  NADZORU BUDOWLANEGO 
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Już po raz szósty miłośnicy 
starych motocykli i pojazdów 
wojskowych zawojowali 
teren „Gór Skrzynkowskich”. 
W dniach od 16 do 18 lipca 
w Lipianach odbył się VI 
Zlot Pojazdów Militarnych 
pod kryptonimem „Operacja 
Wądół.  Organizatorami im-
prezy było Stowarzyszenie 
Lipiański Klub Motorowy 
„Partyzanci” oraz Gmina 
Lipiany. Oficjalne otwarcie 
imprezy poprzedziła parada 
pojazdów militarnych, która w sobotnie 
południe hucznie przejechała ulicami 
Lipian. Mieszkańcy miasteczka oraz 
wszyscy, którzy przybyli na zlot, mogli 
podziwiać zabytkowe pojazdy, począw-
szy od motocykli z koszami, przez po-
jazdy terenowe, popularne łaziki, gaziki, 
czy urale. Dalsza część imprezy odby-
wała się już na słynnych „górach”, tuż 
po wystąpieniach  i oficjalnym otwarciu 
przez  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 żołnierzy z 3 kompanii 

piechoty zmotoryzowanej 1 batalionu 
12 Brygady Zmechanizowanej. Kołowy 
Transporter Opancerzony Rosomak, 
który zaprezentowano zlotowiczom, 
wzbudził ogromną sensację i zaintereso-
wanie. Oprócz wielu motocyklowych 
harców „Partyzanci” zafundowali zloto-
wiczom wiele innych atrakcji. Amato-
rzy podnoszenia ciężarów zmierzyli się 
ze sobą w konkurencjach Strongman. 
Odbyła się również licytacja na cel cha-
rytatywny, z której zebrane fundusze 
zostaną przeznaczone na rehabilitację 
dla mieszkańca Lipian, poszkodowane-
go w wypadku samochodowym. Orga-
nizatorzy zadbali również o najmłodszą 
część publiczności, która mogła pohasać 
na gumowym zamku, czy skłonić rodzi-

ców do zakupów na 
straganie handlowym 
oraz zapewnili zaplecze 
gastronomiczne, stoiska han-
dlowe, na których można było 
się zaopatrzyć w mundury, 
wyposażenie taktyczne, czy 
zabytkowe uzbrojenie. Wie-
czorem na zlotowej scenie 
pojawiły się zespoły rockowe, 
które doskonale dopasowały 
się do klimatu imprezy. Wy-
stąpiły formacje: Proyekt, Pół 
Całego Keczupu, Beata An-

drzejewska z zespołem oraz Zespół 
April Pie. Impreza zakończyła się tańca-
mi przy muzyce i biesiadą do białego 
rana. Lipiany stały się w tym roku mia-
stem promującym województwo za-
chodniopomorskie. Lipiański zlot jest 
jednym z czterech zlotów militarnych, 
które odbywają się od czerwca do sierp-
nia w naszym województwie. Wcześniej 
nasi militarni spotkali się w Darłowie  
i Kołobrzegu, a za miesiąc ostatni zlot 
odbędzie się w Bornym Sulinowie. Zlot 
po raz kolejny współfinansowała Fun-
dacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.  

UMiG Lipiany 

Gmina Lipiany realizuje projekt dofi-
nansowany z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 – tj. budowę świetlicy wiej-
skiej we wsi Batowo, o powierzchni 
użytkowej 212,04 m 2 z wydzielony-
mi pomieszczeniami: biblioteki, sali 
głównej, kuchni, magazynków  
i całego zaplecza sanitarnego oraz 
pomieszczeń dla sportowców w tym 
szatni i zaplecza sanitarnego z od-
rębnym wejściem od strony projek-
towanego boiska sportowego. Zgod-
nie z podpisaną umową z Urzędem 
Marszałkowskim – Gmina otrzyma na 
to zadanie wsparcie finansowe w wyso-
kości 75 % kosztów kwalifikowanych 

projektu. Budowę rozpoczęto pod ko-
niec 2009 roku. Obecnie budowa obiek-
tu jest już bardzo zaawansowana. Wy-

budowano całą bryłę obiektu z więźbą 
dachową. Zakończenie inwestycji  
i oddanie jej do użytku przewidziane 
jest na koniec miesiąca października 
br. Celem zapewnienia pełnego wy-
korzystania obiektu – aktualnie gmi-
na oczekuje na rozpatrzenie kolejne-
go wniosku o dofinansowanie ze 
środków europejskich na zakup nie-
zbędnego wyposażenie do świetlicy, 
budowę boiska do piłki nożnej i pla-
cu zabaw. 

UMiG Lipiany 

14 sierpnia br. Gmina Lipiany uczestniczyła w Targach 
„Tilia”, które odbyły się w Pełczycach, organizowanych przez 
Stowarzyszenie Lider Pojezierza Myśliborskiego. Na stoisku 
naszej gminy zaprezentowaliśmy rękodzieła twórców rzemio-
sła artystycznego i materiały reklamowe z naszego terenu oraz 
filmy obrazujące bogactwa gminy, jej podmioty gospodarcze, 
organizacje pozarządowe, migawki z naszych imprez i oferty 
dla inwestorów i gości.  

UMiG Lipiany 

VI ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH   

ŚWIETLICA W BATOWIE 

TARGI TILIA 
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Dnia 24 czerwca 2009 roku Gmi-
na Lipiany złożyła wniosek do 

Urzędu Marszałkowskiego o dofinan-
sowanie budowy kanalizacji sanitarnej 
w 7 zespołach budynków w Lipianach. 
Wstępnie wartość zadań, szacowana na 
podstawie kosztorysów inwestorskich, 
opiewa na kwotę 2 mln 700 tys. zł.  
W miesiącu kwietniu 2010 roku otrzy-
maliśmy wstępne zapewnienie dofinan-
sowania zadania  i na tej podstawie 
ogłosiliśmy przetarg na wykonawstwo 
robót budowlanych.  W rozpisanym 
przetargu nieograniczonym w dniu 31 
maja 2010 roku, w terminie składania 
ofert, wpłynęła tylko 1 oferta firmy 
„EDBO” Spółka z o.o. ul. Zapadła 10, 

70-033 Szczecin. Wartość planowanych 
robót budowlanych opiewała w niej na 
kwotę niespełna 1 milion 600 tysięcy 
złotych. Łącznie więc zadanie winno 
zamknąć się kwotą około 1 miliona 730 
tysięcy złotych, uwzględniając już po-
niesione koszty dokumentacji oraz nad-
zoru autorskiego, inwestorskiego i ar-
cheologicznego. W połowie lipca rozpo-
częto I etap budowy na terenie Zespołu 
Szkół, następnie w rejonie ulicy Ko-
ściuszki i Okrzei. Termin zakończenia  
I etapu przewidziany jest do dnia 30 
września 2010 roku. Kolejne zadania, 
które wykonawca planuje rozpocząć  
w 2010 roku obejmują ul. Jedności Na-
rodowej nr 20a, 20b i były GS. II etap 

budowy obejmować będzie 3 zadania  
i będzie realizowany od kwietnia do 
września 2011 roku. Dla prawidłowej 
realizacji zadań, oprócz wysiłków Gmi-
ny i zatrudnionych przez nią wykonaw-
ców, niezbędna jest współpraca miesz-
kańców zamieszkujących i użytkują-
cych nieruchomości objęte budową sieci 
kanalizacyjnej. Mam nadzieję, że pomo-
gą nam oni wspólnie dobrze zrealizo-
wać tak ważną inwestycję, w trosce  
o nasze wspólne dobro, jakim jest nasze 
wspólne środowisko naturalne.     

                                                                     
UMiG Lipiany 

5 sierpnia br. Burmistrz Lipian zorgani-
zował dla wszystkich zainteresowanych 
Nordic Walkingiem i aktywnymi forma-
mi spędzania wolnego czasu wyjazd do 
O ś r o d k a  W y p o c z y n k o w e g o 

„Janowo”  w Barlinku na kurs z instruk-
torami Nordic Walking. W ośrodku, 
grupę trzydziestu lipiańskich Nordic 
Walkingowców, przywitała ekipa z Bar-
linka. Kurs rozpoczęto od części teore-
tycznej, w której to instruktorzy scha-
rakteryzowali znaczenie nordic walkin-
gu.  Kolejnym etapem nauki była roz-
grzewka, która pomogła w dalszym 
kształceniu techniki chodzenia. Po roz-
grzewce cała grupa wyruszyła  na 30 
minutowy marsz. Wyprawa zakończyła 
się wspólnym ogniskiem, które zorgani-
zował Burmistrz Barlinka Zygmunt 
Siarkiewicz. 

UMiG Lipiany 
 

* 
Nordic Walking - to ciekawy sposób na 
spędzenie czasu wolnego. 22 lipca br.,  
z inicjatywy Stowarzyszenia „U Pana 
Boga za Piecem”, odbyło się spotkanie 
integracyjne w Gospodarstwie agrotury-
stycznym w Łubiance. Na uczestników 
czekało tam wiele atrakcji. Osoby doro-
słe mogły, pod okiem trenerek: Lidii 

Wawrzynowicz i Katarzyny Milcarek, 
poznać podstawy Nordic Walking oraz 
uczestniczyć w wyprawie z kijkami do 

pobliskiego lasu. Natomiast dzieci ko-
rzystały z gier i zabaw integracyjnych. 
Był też wspólny posiłek, gdzie w miłej 
atmosferze prowadzono rozmowy, pod-
czas których otrzymaliśmy wskazówki, 
m.in. jak systematyczny trening z kijka-
mi Nordic Walking ma pozytywny 
wpływ na stan naszego zdrowia, a także 

wymieniliśmy się wzajemnymi do-
świadczeniami o podejmowanych ini-
cjatywach. Nordic Walking to sport, 
który nie stawia zbyt wielkich wyma-
gań, bo nie trzeba uczyć się żadnych 
skomplikowanych ćwiczeń. Dzięki re-
gularnym treningom można uzyskać 
efekty zdrowotne np. poprawić wydol-
ność sercowo-naczyniową i ogólną 
sprawność organizmu, a co ważne spa-
lić nadmierne kalorie oraz aktywnie 
spędzać czas wolny na łonie natury  
w interesującym towarzystwie. W dro-
dze powrotnej do domu śpiewom nie 
było końca, a na twarzach uczestników 
wyjazdu widać było radość i zadowole-
nie ze wspólnej wyprawy. Wszyscy 
uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie 
ze zorganizowanego spotkania i gdy 
usłyszeli, że zamierzamy w Żukowie 
rozpocząć grupowe spacery z kijkami,  
z wielką ochotą zgłosili chęć swego 
uczestnictwa. Całość przedsięwzięcia 
finansowana była ze środków PPWOW. 

A.G. 
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPIANACH 

NORDIC WALKING 
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W lipcu br. dla osób star-
szych z terenu naszej gmi-
ny zorganizowano wyjazdy 
integracyjne, m.in. do 
Szczecina i Kołobrzegu 
oraz na basen do Gryfina. 
Uczestnicy wyjazdu do 
Szczecina mogli poznać 
historię miasta i zaobser-
wować, jakie zmiany na-
stąpiły w jego rozwoju. 
Duże ich zainteresowanie, 
oprócz ciekawych ekspo-
natów w  muzeum, wzbu-
dziły szczecińskie podzie-
mia i zwiedzanie katedry 
pw. św. Jakuba Apostoła. 
Była też możliwość uczest-
nictwa w Jarmarku Jaku-
bowym i zwiedzania Jasnych Błoni. 
Dodatkową atrakcją był przejazd stat-
kiem po porcie. Z kolei nad morzem też 
było ciekawie, gdyż oprócz relaksujące-
go spaceru po plaży, zwiedzili inne 
atrakcyjne miejsca w  Kołobrzegu np. 
latarnię morską, Muzeum Oręża Pol-
skiego i stare miasto. Warto dodać, że 
niektórzy z uczestników wycieczki, nad 
morzem byli po raz pierwszy. Usługi 
dla osób starszych na terenie gminy 
realizowane są od 2008 r. Stowarzysze-
nie „U Pana Boga za Piecem” podjęło 
się realizacji  tych usług, a ich koordy-
natorem jest Maria Mroczkowska tj. 

osoba, która okazała się wspaniałym 
organizatorem tego rodzaju działań. 
Obejmują one  m.in. spotkania integra-
cyjne i tematyczne np. z psychologiem, 
pielęgniarką środowiskową, wyjazdy na 
basen, do kina, wycieczki nad morze,  
a także w inne ciekawe miejsca. Działa-
nia te były i nadal są możliwe do reali-
zacji dzięki środkom finansowym pozy-
skanym z PPWOW oraz wsparciu ze 
strony Wójta Gminy. Głównym celem 
naszych działań jest m.in. to, aby osoby 
starsze aktywnie uczestniczyły w życiu 
społecznym, a przez to nie czuły się 
samotnie. Osoby starsze z uwagi na 

problemy wieku 
starczego, związane 
np. z ich stanem zdro-
wia, samotnością, potrze-
bują wsparcia w codzien-
nych kłopotach i bycia 
wśród ludzi.  Życie ich 
nabiera wówczas innych 
barw, a przede wszystkim 
większego sensu, gdyż są 
przy nich inne życzliwe 
osoby. Z wypowiedzi osób 
starszych wynika, że dzię-
ki realizowanym usługom 
w dużym stopniu poprawili 
oni swoją kondycję fizycz-
ną i psychiczną m.in. po-
przez zwiększenie własnej 
samooceny i świadomości 

w zakresie radzenia sobie z różnymi 
trudnościami życia codziennego, w tym 
ze stresem i cierpieniem.  Ponadto efek-
tem tych działań jest wzrost ich aktyw-
ności. Bardzo chętnie włączają się do 
współpracy w organizowaniu spotkań  
i imprez integracyjnych na terenie gmi-
ny, co nas bardzo cieszy.  Warto zauwa-
żyć również, że osoby, które uczestni-
czą w projekcie są bardziej wrażliwe na 
problemy innych osób i darzą się wza-
jemną życzliwością. 

A.G. 

W sobotnie popołudnie 
24 lipca br. przy ko-
ściele w Żukowie odbył 
się  piknik dla naszych 
parafian. Ze względu 
na niekorzystne warun-
ki atmosferyczne część 
artystyczną imprezy 
przeniesiono do kościo-
ła. Kościół okazał się 
fantastycznym miej-
scem na wspólną inte-
grację parafian i zapro-
szonych gości. W spo-
tkaniu uczestniczyli 
również: ks. prof. An-
toni Tomala z Często-
chowy, siostra Barbara 
i nasz proboszcz ks. 
Mirosław Gębicki. Dla 
wszystkich uczestni-
ków pikniku zapewniono poczęstunek. 
Organizatorem przedsięwzięcia, finan-
sowanego ze środków PPWOW, było 
Stowarzyszenie „U Pana Boga za Pie-
cem”. Specjalnie na tą okazję zaprosili-
śmy franciszkanina - ojca Jana Pawła. 
Były też zespoły: „Seniorita” z Pyrzyc  

i „Wrzos” z Krzemlina z Agnieszką 
Odachowską – dyrektorem LGD 
„Ziemia Pyrzycka” oraz instruktora-
mi: Łucją Szutkowską i Arturem Mar-
cinkiewiczem.  W murach naszego ko-
ścioła rozległy się przepiękne śpiewy 
pieśni kościelnych, które wprowadziły 

wszystkich w zachwyt. 
Z kolei pieśni ojca Ja-
na, przy akompania-
mencie gitary i z uży-
ciem gestykulacji rąk 
oraz całego ciała za-
chęciły uczestników 
spotkania, wraz z na-
szymi miłymi gośćmi, 
do wspólnych śpie-
wów, wielbiących Bo-
ga. Atmosfera podczas 
spotkania była bardzo 
radosna i pełna rodzin-
nego ciepła oraz skła-
niała do refleksji nad 
tym, jaki jest nasz co-
dzienny kontakt z Bo-
giem. Serdeczne po-
dziękowania składamy 
wszystkim tym, którzy 

pomimo kapryśnej pogody, przyczynili 
się do  uświetnienia naszego nietypowe-
go  pikniku.  

A.G. 

AKTYWNI SENIORZY Z TERENU GMINY PRZELEWICE 

NIETYPOWY PIKNIK PRZY KO ŚCIELE W ŻUKOWIE 
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Kościół w Przywodziu jest kościołem 
filialnym Parafii w Żukowie. Ze wzglę-
du na jego zły stan techniczny w 1998 r. 
rozpoczęto remont polegający na 
wzmocnieniu fundamentów i uzupełnie-
niu ubytków w dachu. Po 10 latach dach 
kościoła był już bardzo nieszczelny  
i proces niszczenia zabytkowego wypo-
sażenia, szczególnie belkowego stropu, 
znacznie się posunął. Trzeba było przy-
stąpić do kapitalnego remontu. W 2004 
r. zaczęli śmy od wymiany instalacji 
elektrycznej i przygotowania dokumen-
tacji. W kolejnych latach wykonaliśmy 
zabezpieczenie konstrukcji stropu. 
Koszt tych prac wyniósł blisko 100 tys. 
zł. Dzięki udziałowi parafian, a głównie 
Zachodniopomorskiemu Wojewódzkie-
mu Konserwatorowi Zabytków i Fundu-
szowi Kościelnemu z Warszawy strop 
został wzmocniony. Dalsze prace re-
montowe wymagały wielkich nakładów 
finansowych i pozyskania dodatkowych 
środków. Dlatego w 2009 r. rozpoczą-
łem starania o uzyskanie dofinansowa-
nia na kapitalny remont dachu kościoła 
z PROW na lata 2007-2013. Jako pro-

boszcz jestem ogrom-
nie wdzięczny Marko-
wi Kibale Wójtowi 
Gminy Przelewice  
i jego współpracowni-
kom za nieocenioną 
pomoc w przygotowa-
niu koniecznej, a tak 
bardzo skomplikowanej 
dokumentacji, wyma-
ganej przez Program. 
W czerwca 2009 r. nasz 
wniosek został pozy-
tywnie rozpatrzony,  
a w październiku 2009 
r. podpisano umowę na 
realizację przedsięwzięcia. Następnie po 
procedurze przetargowej, przeprowa-
dzonej przez Urząd Gminy w Przelewi-
cach, wyłoniono wykonawcę. W marcu 
br. wykonawca przystąpił do prac re-
montowych przy zabytku, a na początku 
lipca  dokonano ich odbioru. Na koniec 
raz jeszcze pragnę złożyć na ręce Pana 
Wójta gorące i serdeczne wyrazy 
wdzięczności za wzorcową pomoc uzy-
skaną od różnych osób z Urzędu Gmi-

ny, podczas reali-
zowania projektu 
w ramach PROW. 
Wyrażam również 
swą wdzięczność 
za zaangażowanie 
i wsparcie finanso-
we ze strony para-
fian z Przywodzia. 
Zak ończ yl i śm y 
etap związany  
z remontem dachu 
kościoła, a od  
5 sierpnia br. roz-
poczynamy remont 
stropu kościoła.  

W pierwszym etapie prace będą polega-
ły na demontażu wszystkich desek stro-
pu i wykonaniu prac konserwatorskich 
oraz restauratorskich w części ołtarzo-
wej. Fundusze na ten cel otrzymaliśmy 
od Konserwatora Zabytków w Szczeci-
nie i z Niemiecko-Polskiej Fundacji 
Ochrony Zabytków Kultury w Görlitz. 
Koszt całego przedsięwzięcia przekro-
czy pół miliona zł. 

ks. M.G. 

Przelewickie Stowarzyszenie Eduka-
cyjne „Wyrównajmy szanse” od 
czerwca do końca sierpnia br. realizu-
je projekt pt. „Od wiedzy do doświad-
czenia - spotkania rodzinne”, któ-
ry  finansowany jest ze środków 
PPWOW.  Koordynatorami projektu 
są: Natalia Kibała i Teresa Cepa.  
W ramach projektu w świetlicach 
środowiskowych na terenie gminy 
odbywają się spotkania  edukacyjno-
integracyjne, a uczestniczą w nich 
rodziny, w tym dzieci i młodzież oraz 
ich rodzice. Spotkania uatrakcyjniane są 
poczęstunkiem dla wszystkich uczestni-
ków. Poprzez wspólne warsztaty i zaba-
wę uczestnicy zajęć ćwiczą umiejętno-

ści interpersonalne, zasady właściwego 
komunikowania się w rodzinie, a także 
uzyskują wsparcie ze strony prowadzą-
cych, a zarazem doświadczonych peda-

gogów, w zakresie radzenia sobie  
z problemami wychowawczymi.  
W sytuacjach bardziej skomplikowa-
nych, gdzie nawarstwiło się wiele 
różnych problemów rodzinnych, pro-
wadzone są indywidualne konsultacje. 
Szczególne podziękowania za pomoc 
w sprawnej realizacji projektu składa-
my M. Hinc, rodzicom  z Przywodzia, 
A. Dąbek z Laskowa, E. Kapuściń-
skiej i rodzicom z Płońska oraz  
B. Woźniak - radnej Rady Gminy  
w Przelewicach i A. Garzyńskiej - 

Koordynatorowi PPWOW Gminy Prze-
lewice. 

N.K. 

Trwa kolejny etap największej gminnej inwestycji – w Starym 
Przylepie układane są chodniki, zatoczka autobusowa oraz 
wjazdy do posesji. Celem inwestycji jest poprawa jakości 
życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz 
wygoda przy wjeździe na posesje. „Budowa i remont chodni-
ków w Gminie Warnice” obejmuje 11 z 14 miejscowości na-
szej gminy; potrwa do 2012 roku i kosztować będzie ok. 1,5 
mln złotych. Wykonawcą jest firma DROGBUD z Piły, która 
w zeszłym roku wygrała przetarg i zrealizowała już niemal 
połowę planowanych robót. To jedna z największych inwesty-
cji na terenie Gminy Warnice, z której skorzysta tak wielu 
mieszkańców. 

UG Warnice 

REMONT KO ŚCIOŁA FILIALNEGO W PRZYWODZIU 

BUDOWA CHODNIKÓW W STARYM PRZYLEPIE 

OD WIEDZY DO DO ŚWIADCZENIA - SPOTKANIA RODZINNE 
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Dnia  24 lipca br. odbył się Turniej Ro-
dzinny „Aktywnie i zabawowo”, 
zorganizowany przez Stowarzysze-
nie „Aktywne Przelewice”. Ze 
względu na aurę, impreza odbyła się 
na sali sportowej przy PG w Przele-
wicach. Podczas Turnieju  można 
było sprawdzić się w takich konku-
rencjach jak: robienie sałatki owoco-
wej, konkurs na najdłuższą obierkę  
z jabłka i na najładniejszą rodzinną 
pajdę chleba, taniec na macie oraz  
w różnych innych rozgrywkach 
sprawnościowych. Zainteresowa-
niem cieszyła się też  konkuren-
cja  pn. pchnięcie kulą kominiar-
ską, przeprowadzona przez kominiarza 
Henryka Ciesielskiego, który ufundował 
dla zwycięzców bardzo fajne nagro-
dy. Dodatkową atrakcją był  tzw. 
„K ącik dla najmłodszych”, w którym 
każdy maluch mógł zająć się czymś 

interesującym np. lepieniem z masy 
solnej, wykonywaniem różnego rodzaju 
prac plastycznych. Była też zabawa  
z chustą animacyjną. Na zakończenie 
odbył się pokaz prostych doświadczeń 
chemicznych, z produktów dostępnych 

w każdym gospodarstwie domowym. 
Wszyscy uczestnicy Turnieju mogli 
skosztować „Przysmak Przelewicki” 
i  pyszności z grilla. Ponadto pomię-
dzy poszczególnymi konkurencjami 
odbywały się konkursy rozrywkowe 
dla dzieci, takie jak m.in.: bieg  
w workach, tworzenie mumii za po-
mocą papieru toaletowego, czy taniec 
z krzesełkami, w których każdy 
uczestnik otrzymał drobne upominki. 
Turniej Rodzinny „Aktywnie i Zaba-
wowo” przebiegał w miłej atmosfe-
rze, z aktywnym uczestnictwem 
wszystkich tych osób, które do nas 
przybyły. Turniej finansowany był ze 

środków PPWOW, przy wsparciu 
i pomocy wielu osób. Wszystkim zaan-
gażowanym w organizację i sponsoring 
Turnieju serdecznie dziękujemy!!! 

K.D. 

W czasie tegorocznych wakacji 
uczniowie Publicznego Gimna-
zjum w Przelewicach brali 
u d z i a ł  w  p r o j e k c i e : 
„Włóczykije – organizacja raj-
dów pieszych dla dzieci i mło-
dzieży po najbliższej okolicy  
w okresie wakacji”. Projekt 
realizowany był w ramach 
środków PPWOW, a jego ce-
lem było zwiększenie aktywno-
ści ruchowej młodzieży, zainte-
resowanie zabytkami i cieka-
wymi przyrodniczo miejscami 
w najbliższej okolicy oraz inte-
gracja młodzieży z różnych 
środowisk. Zajęcia odbywały się  
w okresie od 27 lipca do 5 sierpnia 2010 
r. Przez 8 dni młodzi ludzie, pod czuj-
nym okiem opiekunów, poznawali cie-
kawe miejsca w naszej gminie i jej naj-

bliższym sąsiedztwie. Codziennie 
„włóczykije” przemierzały kilkanaście 
kilometrów w słońcu i w strugach desz-
czu. Trasy wiodły bocznymi polnymi 
drogami, czasami trudnymi do przej-

ścia, ale dla tak zaprawio-
nych turystów była to nie 
lada atrakcja. Zaopatrzeni  
w aparat fotograficzny i kamerę 
wszystko skrzętnie rejestrowali. 
W trakcie wędrówek okazywało 
się, pomimo że mieszkają oni  
w tej gminie od urodzenia, nie 
znają wielu pięknych miejsc spa-
cerowych. Uczniowie byli za-
chwyceni przyrodą, która nas ota-
cza i ciekawymi zabytkami. Reali-
zatorem projektu było Przelewic-
kie Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy szanse”, koordyna-
torem projektu Renata Kozicka,  

a opiekunami: Lucyna Surma, Krzysztof 
Kędziora i Dariusz Jałoszyński.  

L.S.  

W Gminie Przelewice trwa 
cykl spotkań i warsztatów 
dotyczących potraw regio-
nalnych. W czwartek 29 
lipca br. w Kłodzinie odby-
ło się spotkanie z przedsta-
wicielkami tego Sołectwa 
w celu zaproszenia ich do 
udziału we wspólnie podej-
mowanych przedsięwzię-
ciach kulinarnych na tere-
nie gminy, realizowanych 
w ramach środków 
PPWOW. Warsztaty pro-
wadził specjalista ds. pro-
d u k t u  r eg i on a ln eg o 
Krzysztof Wika i Agniesz-

ka Odachowska ze Stowa-
rzyszenia LGD „Ziemia 
Pyrzycka” oraz panie  
z KGW w Ukiernicy. 
Przed mieszkankami Kło-
dzina trudne wyzwanie, 
ale wierzymy, że już 28 
sierpnia br. zaprezentują 
swoje umiejętności na 
Konkursie Kulinarnym  
w Lucinie. Bardzo ser-
decznie dziękujemy pa-
niom z Ukiernicy za przy-
gotowanie przepysznych 
sałatek i pierogów. 

A.O. 

TURNIEJ RODZINNY  

WŁÓCZYKIJE - ORGANIZACJA RAJDÓW PIESZYCH 

WARSZTATY KULINARNE W KŁODZINIE 
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Trwają rozgrywki piłki nożnej organizowane w ramach projektu: „Zintegrowane zajęcia  
w piłkę nożną w Gminie Warnice” realizowanego w całości przez UE - Europejski Fun-
dusz Społeczny - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem 
projektu jest: szeroko rozumiana integracja społeczna mieszkańców Gminy Warnice, pro-
mocja sportu i aktywnego spędzania czasu oraz idea „zdrowego” współzawodnictwa. 
Uczestnicy projektu otrzymują: bezpłatny strój sportowy (koszulka, spodenki, getry, buty), 
piłki do gry oraz siatki na bramki których zakup jest finansowany całkowicie przez Unię 
Europejską, biorą udział w rozgrywkach piłki nożnej zakończonych finałem - Turniejem  
o puchar Wójta Gminy Warnice, który odbędzie się 4 września 2010 r. na boisku w Warni-
cach. Turniej będzie połączony z imprezą integracyjną.  

UG Warnice 

12 sierpnia na boisku przy SP w Warnicach odbył się VIII 
Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn młodzieży szkolnej  
z terenu Gminy Warnice o puchar Wójta i Przewodniczącej 
Rady Gminy. Do rozgrywek zgłosiły się 4 drużyny - o jedną 
mniej, niż rok temu: Warnice I, Reńsko, Wierzbno oraz War-
nice II. Wszystkich zebranych przywitał Wójt Ireneusz Szy-
mański, życząc udanych zawodów. Turniej rozegrano syste-
mem „każdy z każdym” – dało to wystarczające wyniki do 
wyłonienia zwycięzców. Jako pierwsi na sztucznej nawierzch-
ni boiska spotkali się chłopcy z Reńska kontra drużyna War-
nice I. Mecz zakończył się zwycięstwem Warnic I 4:1. Drugi 

mecz – Reńsko kontra Warnice II zakończył się przewagą 
Wierzbna 3:1. Trzecie spotkanie: Reńsko – Warnice II dało 
zaskakujące wyniki, można by rzec – pechowe 13 do 1. Reń-
sko wygrało z drużyną Warnic II. Czwarty mecz przyniósł 
pobicie rekordu bramek – Warnice I strzeliło drużynie  
z Wierzbna aż 18 goli, nie tracąc przy tym żadnej bramki! 
Piąte starcie – Reńsko kontra Wierzbno zakończyło się zwy-
cięstwem Reńska 11 do 1, czym ubiegłoroczni mistrzowie 
całkowicie zaprzepaścili szansę na podium. Ostatnie spotka-
nie – drużyn Warnice I i Warnice II dało wynik 8 do 5 dla 
pierwszej drużyny. Tym samym ostateczne wyniki kształtują 

się następująco: I miejsce Warnice I, II miejsce 
Reńsko, III miejsce Warnice II, IV miejsce Wierz-
bno. Puchar, dyplomy oraz piłki każdej drużynie 
wręczył Wójt Ireneusz Szymański. Poza konkur-
sem drużynowym chłopcy walczyli także o miano 
króla strzelców. Został nim Bartosz Marek, zawod-
nik zwycięskiej drużyny Warnice I, strzelając... 20 
goli w całym turnieju! Gratulujemy!!! 

UG Warnice 

Trwa sezon zbierania grzybów 
i należy pamiętać, że w tym 
okresie często dochodzi do zatruć 

grzybami, które są bardzo poważne 
i mogą być śmiertelne. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Py-
rzycach ostrzega przed niebezpieczeń-
stwem zagrożenia zdrowia i życia po 
spożyciu grzybów! Zatrucia grzybami 
mogą wystąpić nie tylko przez grzyby 
niejadalne i trujące, ale również po spo-
życiu grzybów jadalnych i to najlep-
szych gatunków, jeśli potrawa zostanie 
przygotowana z grzybów nieświeżych. 
Należy pamiętać, że długotrwałe prze-
chowywanie potraw w nieodpowiednich 
warunkach oraz ich wielokrotne odgrze-
wanie, również może być przyczyną 
zatruć. Oto kilka zasad, których należy 
przestrzegać przy zbieraniu grzybów: 

• idąc do lasu należy pamiętać o dłu-
gich spodniach i zakrywających stopy 
butach - w lesie jest pełno kleszczy oraz 
węży; 

• należy zbierać wyłącznie te grzyby, 

co do których nie mamy żadnych wąt-
pliwości, że są jadalne; 

• należy zbierać wyłącznie grzyby 
wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż 
młode owocniki, bez wykształconych 
cech danego gatunku są najczęściej 
przyczyną tragicznych pomyłek; 

• należy zbierać grzyby tylko do ko-
szy czy łubianek, w żadnym przypadku 
w reklamówki foliowe, gdyż ulegają  
w nich zaparzeniu i szybciej się psują; 
trzeba też pamiętać, ze nie wolno nisz-
czyć grzybów niejadalnych i trujących, 
gdyż wiele z tych gatunków jest pod 
ochroną i stanowią one część ekosyste-
mu. 
Przy zakupie grzybów: 

• nie należy kupować grzybów stano-
wiących mieszaninę różnych gatunków 
w stanie suszonym; 
nie należy kupować grzybów od przy-
padkowych sprzedawców - zawsze wy-
magaj od sprzedającego świadectwa 

dopuszczającego grzyby do sprzeda-
ży. 

Przy przyrządzaniu potraw grzybowych: 

• należy pamiętać o tym, że grzyby  
w stanie surowym nie nadają się do 
spożycia; 

• grzyby nie są potrawą dla małych 
dzieci, ludzi starszych i chorych; 
należy kroić grzyby w drobne kawałki  
i odrzucać włókniste trzony (potrawa 
będzie mniej ciężkostrawna). 
Pamiętaj! W przypadku wystąpienia 
nudności, bólów brzucha, podwyższonej 
temperatury, skurczy mięśni, po spoży-
ciu grzybów, należy wywołać wymioty 
i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. 
Bezpieczny grzyb, to grzyb skonsulto-
wany z grzyboznawcą. W Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Pyrzycach przy ul. Poznańskiej 1,  
w godz. 7:25 - 15:00 trwają dyżury 
grzyboznawcy udzielającego konsultacji 
dla społeczeństwa.  
 

 

PIŁKA NO ŻNA W GMINIE WARNICE 

VIII TURNIEJ PIŁKI NO ŻNEJ DZIKICH DRU ŻYN 

BIEZPIECZNE GRZYBOBRANIE 
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5 drużyn, które zgłosiły się do wakacyj-
nego turnieju siatkówki plażowej zorga-
nizowanego przez Powiatowy Mię-
dzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzy-
cach na boisku wielofunkcyjnym przy 
ZS nr 1w Pyrzycach wykazały się nie 
lada odpornością na niespotykane upały 
panujące podczas dni ich zmagań na 
piachu. Temperatura powietrza oscylo-
wała w okolicach 35ºC, piasek parzył  
w gołe stopy, koszulki można było wy-
kręcać z potu, a zapaleńcom siatkówki 
plażowej to nie przeszkadzało w roze-
graniu kilkudziesięciu dwu i trzyseto-
wych pojedynków. Wiele z nich obfito-
wało w efektowne zagrania pełne ata-
ków i widowiskowych obron. Ręce sa-

me składały się do oklasków. Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko kilkakrotnie 
zaglądał na boisko i potwierdził, że po-
ziom uczniów stał na wysokim pozio-
mie (w końcu siatkówka to jedna z wi-
zytówek Ziemi Pyrzyckiej). Mecze roz-
grywane były systemem mecz i rewanż 
(II rundy), w którym drużyny spotykały 
się ze wszystkimi swoimi rywalami. 
Stąd te kilkadziesiąt spotkań. Początek 
turnieju miał miejsce 20 lipca, zakoń-
czenie odbyło się 22 lipca br. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe medale, 
najlepsi nagrody rzeczowe. Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko w trosce  
o zdrowie zawodników rozdał wszyst-
kim czapki, więc udar słoneczny im nie 

groził. Oczywiście nie zabrakło, 
tak potrzebnej przy takiej spieko-
cie, wody, którą co rusz donoszono  
z zapasów Starostwa, były też drobne 
słodkości. Oto końcowe wyniki turnie-
ju: 
1 miejsce Majka & Hatłas - Przemysław 
Majka, Patryk Hatłas 
2 miejsce Argusy - Piotr Nowak, Maciej 
Krzak 
3 miejsce Bez nazwy - Tomasz Szy-
mański, Bartosz Zieliński 
4 miejsce Maliny - Wiktor Hołda, An-
drzej Bachanek, Marcin Dylewski 
5 miejsce FC Stróżewo - Damian Pana-
siuk, Szymon Hałasa 

P.O. 

Wymiana prawa jazdy i uzyskanie 
wpisu potwierdzającego posiadanie 
kwalifikacji zawodowej kod 95 dla 
kierowców pracujących zawodowo 
oraz dla osób zamierzających podjąć 
po raz pierwszy pracę na stanowisku 
kierowcy. 
Kwalifikacja okresowa 
Kierowcy zawodowi wykonujący 
przewóz drogowy w zakresie kate-
gorii C i D zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 
21 stycznia 2004 r. w sprawie wyda-
wania uprawnień do kierowania pojaz-
dami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z późn. 
zm.), zobowiązani są do uzyskania wpi-
su do prawa jazdy na podstawie przed-
łożonych badań lekarskich i psycholo-
gicznych oraz świadectwa kwalifikacji 
zawodowej potwierdzającego ukończe-
nie szkolenia okresowego, którego ter-
min zależny jest od daty uzyskania pra-
wa jazdy właściwej kategorii.  
Terminy wymiany prawa jazdy  
Pamiętać należy, aby do szkolenia okre-
sowego przystąpić, co najmniej dwa 

miesiące przed datą wskazana w tabel-
ce. Czas ten pozwoli spokojnie uczest-
niczyć w szkoleniu, udać się do fotogra-
fa czy złożyć wniosek o wymianę prawa 
jazdy 
Kwalifikacja wst ępna 
Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy 
kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 
10 września 2008 oraz kategorii C1,  
C1 + E, C lub C + E po 10 września 
2009 r., chcąc wykonywać zawód kie-
rowcy, muszą wcześniej przystąpić do 
szkolenia w ramach kwalifikacji wstęp-

nej. Bez niej nie mogą wykonywać 
pracy kierowcy zawodowego. Przed-
siębiorca lub inny podmiot wykonu-
jący przewóz drogowy może zatrud-
nić kierowcę, jeżeli osoba ta ukoń-
czyła: 
18 lat – w przypadku kierowcy pro-
wadzącego pojazd samochodowy, 
dla którego wymagane jest posiada-
nie prawa jazdy kategorii C lub  
C + E, o ile uzyskał on odpowiednią 
kwalifikację wstępną C1 lub  
C1 + E, o ile uzyskał on odpowied-

nią kwalifikację wstępną przyspieszoną,  
21 lat – w przypadku kierowcy prowa-
dzącego pojazd samochodowy, dla któ-
rego wymagane jest posiadanie prawa 
jazdy kategorii C lub C + E, o ile uzy-
skał on odpowiednią kwalifikację 
wstępną przyspieszoną D lub D + E,  
o ile uzyskał on odpowiednią kwalifika-
cję wstępną D1 lub D1 + E, o ile prze-
wóz wykonywany jest na liniach regu-
larnych, których trasa nie przekracza 50 
km i o ile kierowca uzyskał odpowied-
nią kwalifikację wstępną przyspieszoną,  
23 lata – w przypadku kierowcy, pro-
wadzącego pojazd samochodowy, dla 
którego wymagane jest posiadanie pra-
wa jazdy kategorii D lub D + E, o ile 
uzyskał on odpowiednią kwalifikację 
wstępną przyspieszoną. 
Badania lekarskie i psychologiczne dla 
osób podlegających szkoleniu okreso-
wemu powinny być wykonane po odby-
ciu tego szkolenia. Dla osób podlegają-
cych szkoleniu kwalifikacji wstępnej, 
badania lekarskie i psychologiczne po-
winny być wykonane przed dniem wy-
dania dokumentu potwierdzającego 
ukończenie tego szkolenia. 
 

kategoria 
data uzyskania  

uprawnień 
data uzyskania wpisu  

do prawa jazdy 

C1, C, C1 + E, C + E do 31.12.1980 do 10.09.2010 

  od 01.01.1981 do 31.12.1995 do 10.09.2011 

  od 01.01.1996 do 31.12.2000 do 10.09.2012 

  od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2013 

  od 01.01.2006 do 10.09.2010 do 10.09.2014 

D1, D, D1 + E, D + E od 01.01.1981 do 31.12.1990 do 10.09.2010 

  od 01.01.1991 do 31.12.2000 do 10.09.2011 

  od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2012 

  od 01.01.2006 do 31.09.2010 do 10.09.2013 

UPALNE GRANIE 

WAŻNA INFORMACJA DLA  KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  
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