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Na okładce: Uroczystość obchodów Święta Policji w Pyrzycach. 

Awanse na wyższe 
stopnie, medale, oko-
licznościowe imienne 

ryngrafy oraz nagrody 
pieniężne i gorące po-

dziękowania za ciężką służ-
bę. Taki był przebieg tego-
rocznych uroczystości ob-
chodów Święta Policji  
w Pyrzycach. 19 lipca 2012 
r. w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego  
w Pyrzycach miała miejsce 
uroczysta gala z okazji Po-
wiatowych Obchodów 
Święta Policji. Swą obec-
nością uroczystość uświet-
nili insp. Bogusława Bonter-Mazek – 
Komendant Powiatowy Policji w Myśli-
borzu, Wicestarosta Robert Betyna, 
Prokurator Rejonowa w Pyrzycach Mał-
gorzta Łucka, Prezes Sądu Rejonowego 
w Stargardzie Szczecińskim sędzia Ma-
riusz Jasion, Zastępca Przewodniczące-
go VII Zamiejscowego Wydziału Kar-
nego w Pyrzycach Sądu Rejonowego  
w Stargardzie Szczecińskim sędzia Ka-
tarzyna Radzikowska-Jędrusiak, Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Myślibórz – Maria 
Brzozowska, Zastępca Wojewódzkiego 
Inspektora Transportu Drogowego  
w Szczecinie – Zofia Byra, Zastępca 
Burmistrza Pyrzyc – Marzena Podziń-
ska, ksiądz dziekan Leszk Konieczny, 
ksiądz proboszcz Zbigniew Rakiej, Ko-
mendant WKU w Stargardzie Szcz. - 
ppłk. Marek Dróżdż, Komendant Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach – 
bryg. Mirosław Rabiega, Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej – bryg. Jacek Marchle-
wicz, Komendant Straży Międzygmin-
nej w Pyrzycach mł. insp. Krzysztof 

Dębek, jak również przedstawiciele 
władz samorządowych, współdziałają-
cych z pyrzycką Policją oraz instytucji. 
Gościem honorowym tegorocznego 
święta był Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Szczecinie – insp. 
Jan Pytka. Po oficjalnym meldunku oraz 
odśpiewaniu hymnu państwowego, go-
spodarz uroczystości – Komendant Po-
wiatowy Policji w Pyrzycach mł. insp. 
Piotr Ostrowski, przywitał uczestników 
gali, przybyłych gości, zaprezentował 
tegoroczne osiągnięcia tutejszej Policji, 
przedstawił kierunki i cele działań na 
kolejne lata, a następnie wraz z Komen-
dantem Wojewódzkim wręczyli zasłu-
żonym policjantom nominacje na wyż-
sze stopnie.  
Na stopień komisarza Policji awansował 
Maciej Gajewski, stopień starszego 
aspiranta otrzymał Tomasz Balcerak. 
Stopień młodszego aspiranta uzyskali: 
Gabriel Gapiński, Radosław Koniecz-
niak, Tomasz Posyniak, Łukasz Szalkie-
wicz, Krzysztof  Ulas. Sierżantem szta-
bowym Policji zostali: Michał Lewan-

dowski, Przemysław Tysz-
kiewicz, Krzysztof  Jemie-
lity. Stopień starszego 
sierżanta uzyskali: Adrian 
Banaszczyk, Patryk Bana-
szczyk, Łukasz Kurosz, 
Artur Lambrych, Paweł 
Piwoni, Piotr Sękowski, 
Marcin Wróblewski. Na 
stopień starszego poste-
runkowego awansował 
Mariusz Muskała. Komen-
dant Wojewódzki Policji, 
na wniosek Komendanta 
Powiatowego Policj i  
w Pyrzycach wyróżnił 
okolicznościowymi imien-

nymi ryngrafami aspirantów sztabo-
wych  -  Tomasza Kowalewskiego  
i Bernarda Krzwickiego oraz pracowni-
ka cywilnego Policji – Zofię Wilczyń-
ską. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrz-
nych, Brązową Odznaką  „Zasłużony 
Policjant” uhonorowano aspiranta szta-
bowego Tomasza Franiaka. Rozkazem 
Komendanta Głównego Policji na sto-
pień podinspektora Policji mianowany 
został Grzegorz  Śrek - I Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Py-
rzycach, który swój awans odbierze 
podczas Wojewódzkich Obchodów 
Święta Policji. Licznie przybyli goście, 
nie szczędzili słów gorących podzięko-
wań za dotychczasową współpracę, 
serdecznych życzeń zarówno dla funk-
cjonariuszy jak i ich rodzin, świadcząc 
tym samym o uznaniu i szacunku jakim 
darzą pyrzyckich Policjantów. Wszyst-
kim Policjantom, pracownikom cywil-
nym Policji, w szczególności nagrodzo-
nym, awansowanym, wyróżnionym, 
serdecznie gratulujemy! 

M.R. 

MARIA MEENDERMAN Z WIZYT Ą W DPS 
 
29 lipca 2012 r. Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko osobiście po-
dziękował  Marii Meenderman - przedstawicielce Fundacji SkiP 
(działającej na terenie Holandii) za przekazanie  darowizny w po-
staci dwóch łóżek oraz dwóch szafek przyłóżkowych o wartości  
5 600 zł na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzi-
bą w Żabowie. W 2010 r. pani Maria przekazała darowiznę w po-
staci wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej i wózka transportowo-
kąpielowego o wartości 26 000 zł, w 2011 r. trzech kompletów 
łóżek demencyjnych o wartości około 15 000 zł.  Maria Meender-
man w 2011 r. otrzymała honorowy tytuł „Przyjaciela Domu”. 

  DPS 

ŚWIĘTO POLICJI 
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W dniu 18 lipca 2012 r. w Pyrzycach 
odbyło się seminarium pn. „Rozwiń 
swoją firmę z Inicjatywą JEREMIE” 
zorganizowane przez Koszalińską 
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 
o r a z  S t a r o s t w o  P o w i a t o w e 
w Pyrzycach. Myślą przewodnią semi-
narium było promowanie dostępu do 
zewnętrznego finansowania dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw po-

przez oferowanie im dedykowanych 
instrumentów inżynierii finansowej. 
Instrumenty inżynierii finansowej to nic 
innego, jak najbardziej potrzebne na 
rynku i nieskomplikowane produkty 
finansowe: pożyczki i poręczenia. Ko-
szalińska Agencja Rozwoju Regionalne-
go S.A. oferuje w ramach Inicjatywy 

J E R E M I E  n a j t ań s z e 
w województwie zachodniopo-
m o r s k i m  p oż y c z k i 
o preferencyjnym oprocentowaniu 
opartym na zasadach pomocy „de mini-
mis". Oprocentowanie pożyczek wynosi 
obecnie zaledwie 2,91% w skali roku. 
Seminarium poprowadzili: Maciej Bara-
nowicz kierownik Funduszu Pożyczko-
wego JEREMIE Koszalińskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A. 
i  Joanna Minkiewicz specjalista 
ds. sprzedaży i promocji Fundu-
szu Pożyczkowego JEREMIE 
KARR S.A. oraz Anna Pawlak 
– ekspert w Zespole Zachodnio-
pomorskiego Funduszu Powier-
niczego JEREMIE, Departa-
ment Instrumentów Inżynierii 
Finansowej Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Seminarium 
cieszyło się dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców 
Pyrzyc, którzy chcą otrzymać 
pożyczkę na rozwój przedsię-
biorstwa na preferencyjnym, 
najniższym w województwie 
zachodniopomorskim oprocen-
towaniu. 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości  
w partnerstwie z Oxford Innovation Ltd. 
z Wielkiej Brytanii realizuje innowacyj-
ny projekt „Re:start”, który otrzymał 
dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. Projekt realizowa-
ny jest w odpowiedzi na zdiagnozowane 
problemy dotyczące przeżywalności 
firm. Wiele przedsiębiorstw, które roz-
poczęły działalność gospodarczą, ma 
problem z przetrwaniem pierwszego 
roku istnienia, niewiele także „dożywa” 
do okresu dłuższego niż 5 lat. Głównym 
celem projektu jest zwiększenie sku-
teczności działań na rzecz utrzymania 

na rynku pracy restarterów (osób, które 
prowadziły firmę, zamknęły ją z róż-
nych powodów i chciałyby ponownie 
otworzyć nową działalność gospodar-
czą) w okresie 6-ciu miesięcy od zakoń-
czenia ich udziału w projekcie oraz 
wzrost liczby nowych założonych przez 
nich firm. W ramach projektu utworzo-
no Centrum Restart, skupiający zespół 
regionalnych ekspertów, mentorów  
i coachów, oferujące szeroki zakres 
specjalistycznej wiedzy, by pomóc re-
starterom w rozwinięciu ich potencjału. 
Wykorzystanie dedykowanej formy 
wsparcia umożliwi zmianę postrzegania 
siebie, wzrost umiejętności oraz przygo-

towanie dużo lepszego planu działań 
dotyczących nowej działalności. 
Ogromna i sprawdzona wartość instru-
mentu przejawia się w indywidualnym 
podejściu do każdego przypadku i wy-
korzystaniu wiedzy bardzo doświadczo-
nych osób. Polska Fundacja Przedsię-
biorczości zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych do uczestnictwa w projekcie. 
W i ęcej  in fo rmacj i  na s t ron ie   
http://www.projektrestart.pl/  
Osoba do kontaktu: Małgorzata Starkie-
wicz, nr tel.  91 312 92 06;   
m.starkiewicz@pfp.com.pl  

W dniu 20 sierpnia 2012 r. rozpoczął się  
9 dniowy obóz sportowy zorganizowany 
przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. 
67 uczniów z terenu powiatu pyrzyckiego 
wraz z opiekunami wyruszyło z parkingu 
przy Starostwie do Kołobrzegu, by móc 
rozwijać swoją tężyznę fizyczną. Dzieci  
i młodzież w klimacie morskiego wypo-
czynku będą doskonalić umiejętności  
w grze w piłkę koszykową oraz siatków-
kę. Z pewnością skorzystają również pod 
okiem opiekunów z kąpieli w Morzu Bał-
tyckim. 

INICJATYWA JEREMIE 

SZANSA NA REANIMACJ Ę TWOJEJ FIRMY 

OBÓZ SPORTOWY W KOŁOBRZEGU 
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Na czym polegają bezpieczne 
wakacje? O tym mogło przekonać 
się 42 dzieci z terenu gminy Prze-

lewice na spotkaniu w Gminnym 
Centrum Kultury w Przelewicach. 

Spotkanie, które odbyło się 6 lipca, 
otworzyła Ewa Starzyńska, witając 
wszystkich gości i przedstawiając plan 
imprezy. Następnie głos zabrał Wójt 
Gminy, który życzył wszystkim małym 
mieszkańcom udanej zabawy. Do ży-
czeń przyłączył się również ks. pro-
boszcz Ryszard Krauze. Dzieci miały 
okazję uczestniczyć w zajęciach z psy-

chologiem Anną Gliszczyńską, przygo-
tować wspólnie drugie śniadanie i wy-
słuchać zasad zdrowego żywienia 
przedstawionych przez Monikę Bór - 
specjalistę ds. żywienia człowieka. Nie 
zabrakło także rywalizacji sportowych 
oraz zajęć plastycznych. Chętni mogli 
poznać tajniki sztuki origami, w które 
wprowadziła ich Bożena Szczęsna. Naj-
bardziej wyczekiwane były jednak zaję-
cia z p. Danielem Skrzypczakiem - poli-
cjantem z Komendy Powiatowej Policji 

w Pyrzycach, który przestrzegał uczest-
ników przed niebezpieczeństwami, jakie 
czyhają na nich podczas wakacyjnych 
wyjazdów oraz podczas przebywania  
w domu pod nieobecność osób doro-
słych. Zwrócił też uwagę na zachowanie 
ostrożności przy używaniu portali spo-
łecznościowych i komunikowaniu się  
z nieznajomymi. Po ciekawych, ale wy-
czerpujących zajęciach przyszedł czas 
na wspólny posiłek i projekcję filmu. 
Na zakończenie każdy dostał upominek. 
Organizatorzy mieli na celu przybliże-
nie dzieciom zasad, jakimi powinny się 
kierować podczas wakacyjnego wypo-
czynku, aby był bezpieczny. Składamy 
serdeczne podziękowania Wójtowi za 
wparcie przedsięwzięcia i zapewnienie 
dowozu dzieci, Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Przelewicach za sfinansowanie przed-
sięwzięcia, oraz sponsorom: Annie 
Drozdowskiej, Edycie Gajewskiej, Mał-
gorzacie Kwiatkowskiej i Januszowi 
Skarbieckiemu. Spotkanie zostało zor-
ganizowane przez: Beatę Kowalewską – 
Przewodniczącą Zespołu Interdyscypli-
narnego w Przelewicach, Joannę Smo-
lak-Benka – członka GKRPA, Ewę Sta-
rzyńską – młodszego referenta ds. kul-
tury i sportu oraz Leszka Muskałę – 
trenera środowiskowego.  

M.B., J.S-B  

Cały lipiec upłynął w Centrum Kształ-
cenia na Odległość na Wsiach w Lasko-
wie pod znakiem wielu wakacyjnych 
atrakcji i rozrywek. Uczestnicy zajęć, 
głównie dzieci i młodzież mogły w kre-
atywny sposób spędzić pierwszy mie-
siąc wakacji. Opiekunka Centrum Joan-
na Mieszkowska wypełniła czas wszyst-
kim tak, by nie było mowy o nudzie. 
Uczestnicy spotkań mogli rozwinąć 
swoje kulinarne pasje i umiejętności. 
Niektórzy po raz pierwszy zrobili swoją 
własną pizzę o niepowtarzalnym smaku, 
mogli pochwalić się też innymi wypie-
kami np. słodkimi ciasteczkami, czy 
babkami. Znalazło się także coś dla 
dusz artystycznych. Przy dużym udziale 
wyobraźni, dzieci wykonywały stworki 
z balonów. Każdy z nich otrzymał imię 
i został pełnoprawnym użytkownikiem 
Centrum. Podczas wakacji nie może 
zabraknąć czasu także na aktywność 
fizyczną. Dlatego też uczestnicy spo-
tkań wspólnie bawili się i grali na bo-
isku w dwa ognie i inne gry zespołowe.  
Były także podchody, w których druży-
ny wymyślały dla przeciwników pięć 
zadań o różnym stopniu trudności. Nie-
które z nich to na przykład napisanie 
wiersza, czy skonstruowanie procy. 

Dzieci od 2 do 10 lat miały okazję 
uczestniczyć w wyjeździe do Bajkolan-
dii w Barlinku – Świata Dziecięcych 
Zabaw. Podczas dwóch godzin zabawy 
uczestnicy mogli spożytkować swoją 
energię na skoczniach, zjeżdżalniach  
i trampolinach. Wyprawa udała się wy-
śmienicie, co było widoczne po dziecię-

cych uśmiechach oprawionych różnymi 
smakami i kolorami lodów. Wyjazd 
został zorganizowany z funduszy zebra-
nych na festynie wiejskim, a organizato-
rem wyjazdu była Joanna Jackowiak 
Sołtys Sołectwa Laskowo. Jak widać 
atrakcji było co nie miara, więc dzieci  
z Laskowa mogą być pewne, że dobrze 
wykorzystały wakacyjną przerwę.  

J.M., M.B. 

BEZPIECZNE WAKACJE 

WESOŁE WAKACJE 
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21 lipca br. w Przelewicach odbyła się 
„IV Biesiada Przelewicka”. Po raz drugi 
z inicjatywy obecnego sołtysa impreza 
ta miała charakter charytatywny. Ideą 
tegorocznej imprezy było zasponsoro-
wanie turnusu rehabilitacyjnego dla 
chorej na porażenie mózgowe Asi.  
W tym celu uruchomiona została zbiór-
ka publiczna. Po  wprowadzeniu w od-
powiedni klimat, co uczyniła Krystyna 
Nawój, nastąpiło przekazanie przez 
mamę Asi wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym, młodzieży z Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z Nowielina. 
Młodzież zachwycona tym podarun-
kiem, w zamian podarowała swoje pra-
ce wykonane na zajęciach, które zlicy-
towano za okazałą kwotę. Były to pięk-
ne obrazy, składana ikona i szkatuła na 
biżuterię. Licytowano także koszulki 
przekazane przez grupę Partyzantów  
z Lipian, krzewy ozdobne z Ogrodu 
Dendrologicznego i ze szkółki Łucji 
Świłło oraz gadżety z firmy Backer OB-
R z Pyrzyc. W trakcie imprezy odbył się 
pokaz jazdy grupy crossowców z Py-
rzyc, który zachwycił wszystkich 
uczestników imprezy. Następnie party-
zanci z Lipian wykonali różne popkazy 
możliwości technicznych swojego 
sprzętu, a dla chętnych za przysłowiową 
złotówkę zorganizowali przejażdżki.  
W trakcie imprezy można było również 
podziwiać przejażdżki konne, Patrycji  
i Czarka Tomczyk. Na scenie zaś odby-
ła się uroczystość uhonorowania Cze-
sławy Grabowskiej tytułem „Zasłużony 
dla Przelewic” za zasługi w krzewieniu 
kultury w naszej miejscowości. Pani 
Czesława otrzymała statuetkę, list gratu-
lacyjny i kosz ze słodyczami oraz wiel-
kie brawa od widowni. W dalszym eta-
pie do akcji przystąpili miejscowi stra-
żacy. Młodzieżowa i żeńska sekcja po-
żarnicza przedstawiła pokaz swoich 
umiejętności oraz zaprezentowała wozy 

bojowe. Był również pokaz umiejętno-
ści psów, zorganizowany przez Macieja 
Prajzendanc i spółkę. Następnie roz-
strzygnięto konkurs „Na najładniejszą 
posesję, zagrodę”. Zwyciężyli Lidia  
i Zenon Stasiaczyk ,  kolejne miejsca 
zajęli Jadwiga i Franciszek Pukalscy  
i Mirosława i Kazimierz Nieroda  Pozo-
stali uczestnicy konkursu otrzymali na-
grody pocieszenia, a każdy z uczestni-
ków dodatkowo bon sponsorowany 
przez Łucję Świłło na zakupu w jej 
szkółce roślin o wartości 50 zł. Na sce-
nie wystąpił zespół „Jutrzenka” z Prze-
lewic, Michał Nawrotkiewicz i zespół 
rockowy „Igła”. Wszyscy, którzy grali 
dla Asi otrzymali pamiątkowe statuetki. 
Na zakończenie odbył się koncert ze-
społu „Dont Stop The Queen”. Impreza 
zakończyła się tańcami do późnych go-
dzin nocnych. Nie było by tak udanej 
imprezy, gdyby nie duże zaangażowanie 
grupy osób, w tym w szczególności: 
wszystkich członków Rady Sołeckiej 
wraz z Sołtysem Janem Prajzendanc, 
Tomasza Ziarkowskiego, Ewy Starzyń-
skiej, Marii, Zdzisława i Wojciecha 

Stasiaczyk. Dziękujemy także wszyst-
kim naszym sponsorom.  Podziękowa-
nia także dla wolontariuszek i pań po-
magających przy wydawaniu poczęstun-
ku oraz dla DJ-a Dawida Antropika . 
Organizatorzy dziękują również wszyst-
kim tym, którzy otworzyli swoje serca 
wrzucając swe datki do puszek dla Asi.   

K.M. 
Komitet Organizacyjny pn. „Dajemy 
Radość i Nadzieję” z siedzibą w  Przele-
wicach, przeprowadził zbiórkę pu-
bliczną w formie zbierania ofiar do pu-
szek kwestarskich na wolnym powietrzu 
w miejscowości Przelewice, podczas 
„IV Biesiady Przelewickiej” i po impre-
zie do 27 lipca 2012 r. Zezwolenia na 
przeprowadzenie zbiórki publicznej 
udzielił Wójt Gminy Przelewice 
(decyzja nr 3 z dnia 16 lipca 2012 r.). 
Zebrano ofiary na sumę 4092.46 zł. 
Koszt przeprowadzenia zbiórki wyniósł 
82 zł. Kwota w wysokości 4010,46 zł  
w całości zostanie przeznaczona na sfi-
nansowanie wyjazdu do sanatorium 
rehabilitacyjnego dla Joanny Prajzen-
danc .  

T.Z. 

W samo południe 13 lipca 2012 r 
na obiektach sportowych  „Moje 
Boisko Orlik 2012” w Żukowie 
grupa „kolarzy amatorów” składa-
jąca się z dzieci i młodzieży stanę-
ła na starcie wyścigu  pn. „Cross 
Rowerowy. Zmagania młodych 
adeptów sportu rowerowego odby-
wały się na polnych drogach we 
wsi Żuków. Trasa wyścigu liczyła 
blisko 5 km na zróżnicowanym 
terenie (górki, nierówności itp.)  
i pokonywana była na czas. Każdy 
startujący miał własny sprzęt, 
dzięki czemu na trasie zobaczyć 
można było różnego rodzaju dwuśla-
dowce tj. BMX-y, popularną „damkę”, 
Romet WIGRY 3, czy też nowoczesne 

rowery górskie. Zwycięzcą został jadą-
cy na swoim „góralu” Kacper Kadłu-
bek, który w tyle zostawił znacznie star-

szych kolegów. Drugie 
miejsce zajął Adam Sienkie-
wicz, a na najniższym stopniu 
podium uplasował się Bartosz 
Duk. Jako ciekawostkę należy 
odnotować start najmłodszego  
w gronie Piotrusia, który mimo, ze 
ma dopiero 5 lat pokonał całą tra-
sę. Wszyscy startujący otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i upominki. 
Organizatorzy pragną podzięko-
wać za pomoc w sprawnym prze-
prowadzeniu zmagań wolontariu-
szom: Weronice Kadłubek, San-
drze Piwowarczyk, Patrykowi Sza-

gańskiemu i sponsorowi Ewie Starzyń-
skiej. 

L,M. 

IV BIESIADA PRZELEWICKA 

TOUR DE POLOGNE ZAWITAŁ DO ŻUKOWA 
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W dniach 6-10 sierpnia br. już 
po raz drugi grupa dzieci i mło-

dzieży uczestniczyła w półkolo-
niach ekologicznych, które odbyły się 
w Gminnym Centrum Kultury  
w Przelewicach. Ewa Starzyńska 
wraz z wolontariuszami: Aleksandrą 
Jabłońską, Niną Starzyńska, Olą 
Gołaszewską i Mikołajem Starzyń-
skim zaplanowała zajęcia przybliża-
jące uczestnikom zagadnienia ekolo-
gii. Pierwszego dnia, poprzez zabawy 
integracyjno-poznawcze, dzieci mo-
gły się bliżej poznać. Następnie wszyst-
kich uczestników podzielono na 4 gru-
py, powstały drużyny o następujących 
n a z w a c h :  „ E k o k r ó l e s t w o ” , 
„Ekodrużyna”, „Ekoposprzą tani”  
i „Ekoduszki”. Od tego momentu każda 
drużyna zaczęła zbieranie punktów,  
a rozpoczęły je wyścigi rzędów na sta-
dionie LKS „Wicher” w Przelewicach.  
Drugi dzień to nauka tańca integracyj-
nego, a następnie zrobienie przy pomo-
cy dostępnych surowców wtórnych wy-
myślonej budowli. Uczestnicy wykazali 
się dużą kreatywnością, powstały m.in. 
uśmiechnięte roboty, bukiet ekologicz-
nych kwiatów oraz makieta oczyszczal-

ni ścieków. Dzień zakończył się poka-
zem mody ekologicznej. W trakcie ko-
lejnych zajęć drużyny rywalizowały  
w konkursie ekologicznym, w którym 
trzeba było wykazać się wiedzą, spry-
tem i szybkością. Miłym podsumowa-
niem dnia było przygotowanie pysznych 
deserów lodowych. W kolejnych dniach 
półkolonii uczestnicy sprzątali zaśmie-
cone tereny miejscowości Przelewice. 
Każda drużyna przeszła inną częścią 
miejscowości, dzięki czemu akcja 
sprzątania miała duży zasięg. Następnie 
w Ogrodzie Dendrologicznym odbył się 
plener malarski i grill. Ostatniego dnia 
uczestnicy wzięli udział w konkuren-

cjach sprawnościowych, w których 
użyto surowców wtórnych. Odbyły 
się również długo wyczekiwane pod-
chody po Przelewicach.  Po powrocie 
wszystkich drużyn do GCK, podsu-
mowano zdobyte punkty i wyłoniono 
zwycięskie  drużyny. Pierwsze miej-
sce  zajęła drużyna „Ekokrólestwo” – 
opiekun Aleksandra Jabłońska, dru-
gie „Ekoposprzątani” – opiekun Mi-
k o ł a j  S t a r z yń s k i ,  t r z e c i e 
„Ekodrużyna” – opiekun Ola Goła-
szewska i czwarte „Ekoduszki” – 

opiekun Nina Starzyńska. Każdy uczest-
nik nagrodzony został dyplomem 
uczestnictwa i upominkiem. Mamy na-
dzieję, że udział w półkoloniach ekolo-
gicznych zaowocuje dobrymi nawykami 
wśród dzieci i młodzieży, a w szczegól-
ności dbałością o własne środowisku. 
Półkolonie sfinansowane zastała ze 
środków Wojewódzkiego Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. Organizatorzy 
składają podziękowania wolontariusz-
kom za pomoc i zaangażowanie  
w atrakcyjnym organizowaniu czasu 
wolnego dzieciom. 

E.S. 

Rak piersi w Polsce wciąż jest przyczyną największej ilości 
zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet. Wcześnie wykryty 
nowotwór daje szansę na pełne wyleczenie, nierzadko nawet  
z uratowaniem piersi przed amputacją. Dlatego też 19 lipca 
br. w Przelewicach odbyły się profilaktyczne badania mam-
mograficzne i badania ze wskazań onkologicznych u kobiet 
pomiędzy 50, a 69 rokiem życia. Całkowity koszt badań po-
krył Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach kontraktu zawar-

tego z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii na 2012 rok. 
Z badań mogły również skorzystać kobiety w wieku 40-49 lat 
i po 69 roku życia. W tym przypadku ponosiły połowę kosz-
tów badania, tj. 40 zł, a pozostała kwota finansowana była  
z budżetu Gminy Przelewice. Łącznie z badań skorzystało 56 
osób. 

M.B.  

13 sierpnia br. rozpoczęto budowę placu zabaw w parku przy 
ul. Sikorskiego w Lipianach, dofinansowanego w ramach pro-
jektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. 

21 lipca br. w Lipianach przy Miejsko - Gminnym Ośrodku 
Kultury odbył się koncert zespołu Bad Boys Blue. Wszyscy 
zgromadzeni bawili się znakomicie przy muzyce lat 90-tych. 

EKODRUŻYNY W WAKACYJNEJ AKCJI 

BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
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To już tradycja, że zawsze strażacy 
z OSP Przelewice biorą udział  
w festynach. Przeprowadzają poka-
zy, zabezpieczają imprezę, poma-
gają w organizacji. Tym razem 
dostali zaproszenie do Ślazowa. Jak 
zwykle spędzili czas w świetnym 
towarzystwie, cudownie się bawiąc. 
Poprowadzili różne konkurencje 
dla mieszkańców np. rozwijanie 
liny gaśniczej, ubieranie i bieg na 
czas w pełnym umundurowaniu. Na 
koniec kobiety przeprowadziły po-
kaz prezentując wszystkie atuty 
bojowego Mercedesa. Zaintereso-
wanie strażaków (czyt. druhen) 

wzbudziła pewna konkurencja 
dla dzieci... Każde dziecko, 
które zatańczyło kaczuchy 
dostało lody!  Oczywiście stra-
żackie „dziewczynki” nie mogły 
przepuścić takiej okazji do świetnej 
zabawy i wraz z najmłodszymi za-
tańczyły na środku mega kaczuchy! 
Na koniec odbyła się biesiada, na 
której każdy już prywatnie się ba-
wił. Strażacy z OSP Przelewice 
dziękują Sołtys Edycie Gajewskiej 
za zaproszenie i polecają się na 
przyszłość, także na innych uroczy-
stościach. 

A.G. 

Wakacje to trudny okres dla Policji 
przede wszystkim z uwagi na wypadki 
nad wodą, w których niestety życie stra-
ciło dwóch młodych mieszkańców na-
szego powiatu. Pyrzyccy policjanci pa-
trolują jeziora już nie tylko z lądu, ale  
i z wody, nadal nie dają za wygraną. 
Walka o każde życie trwa. Policjanci 
Komendy Powiatowej policji w Pyrzy-
cach realizując przedwakacyjne założe-
nia współpracy z podmiotami poza poli-
cyjnymi w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa mieszkańców powiatu pyrzyc-
kiego w trakcie sezonu urlopowego, 
wspólnie z funkcjonariuszami Państwo-
wej Straży Rybackiej cyklicznie patro-
lują znajdujące się na terenie naszego 
powiatu zbiorniki wodne. Tak zwane 
dzikie kąpieliska, z których korzystają 
przede wszystkim młodzi ludzie, znaj-
dują się w miejscach trudno dostępnych, 
gdzie dojechać można jedynie np. rowe-
rem lub dojść na pieszo. Kontrola takie-
go miejsca nie stanowi problemu przy 
wykorzystaniu łodzi motorowej. Teraz 
wspólne patrole zbiorników wodnych 
odbywają się przy wykorzystaniu sprzę-
tu pływającego. Funkcjonariusze Pań-
stwowej Straży Rybackiej w Szczecinie 
i Komendy Powiatowej Policji w Pyrzy-
cach właśnie przy pomocy łodzi moto-

rowej patrolują jeziora, skupiając się 
przede wszystkim na osobach korzysta-
jących z kąpieli w miejscach gdzie jest 
to zabronione, na osobach niepełnolet-
nich spędzających czas nad wodą bez 
nadzoru osób dorosłych, lub tych, które 
korzystają z uroków wakacji nieko-
niecznie na trzeźwo, lub nielegalnie 
dokonujących połowu ryb. Na temat 
bezpiecznego spędzania czasu nad wodą 
pyrzyccy policjanci mówią przy każdej 
nadarzającej się okazji. Pomimo tego, 
niestety w pierwszym miesiącu wakacji 

życie w wodzie straciło dwóch szesna-
stolatków. Jest to niewątpliwie ogromna 
tragedia przede wszystkim dla ich rodzi-
ców. Dlatego apelujemy ponownie do 
rodziców o to, by nie zezwalali dzie-
ciom na samodzielne wyjazdy nad wo-
dę, aby wpajali im zasady bezpiecznej 
zabawy, a co najważniejsze, kontrolo-
wali, gdzie i w jaki sposób spędzają one 
czas odpoczynku od szkoły. Drodzy 
rodzice, nikt nie będzie w stanie zapew-
nić należytego bezpieczeństwa Waszym 
dzieciom bez Waszej pomocy. 

D.S. 

31 lipca 2012 r. rozpo-
częły się prace związane 
z budową pomostu rekre-
acyjnego nad jeziorem 
Wądół w Lipianach, któ-
ry będzie drewniano-
stalową budowlą wodną 
o łącznej powierzchni 
120  m2, w kształcie lite-
ry T, z obustronną porę-
czą i zadaszonymi miej-
scami widokowymi. 
Pierwszym etapem prac 
jest palowanie. Zakoń-
czenie inwestycji plano-
wane jest na koniec 
sierpnia tego roku. 

KONTROLUJEMY JEZIORA  

FESTYN WIEJSKI W ŚLAZOWIE 
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Pyrzyccy dzielnicowi zatrzymali 
32 letniego mężczyznę, który 
chwilę po załatwieniu sprawy 

urzędowej, okradł z telefonu ko-
mórkowego obsługującą go pracowni-

cę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w Pyrzycach. Kobieta zgłosiła kradzież 
telefonu kilka minut po zdarzeniu. Przy-
byli na miejsce dzielnicowi w rozmowie 
z pokrzywdzoną ustalili, że obsługiwała 
ona 32 latka wystawiając mu zaświad-
czenie. Po załatwieniu sprawy kobietę 
zastąpiła koleżanka, a ona sama udała 
się na przerwę pozostawiając swój tele-
fon w miejscu obsługi klientów. 

„Petent” wykorzystując chwilę nieuwa-
gi urzędniczki zabrał leżący telefon  
i wyszedł. Jego pech polegał na tym, że 
był jedyną osobą obsługiwaną w ZUS  

w tym czasie, dlatego ustalenie jego 
danych nie trwało długo. Policjanci uda-
li się do miejsca jego zamieszkania. 
Tam przeszukali pomieszczenia nie 
znajdując jednak telefonu. Zatrzymany 
32 latek w trakcie czynności wskazał 
dzielnicowym miejsce w piwnicy gdzie 
ukrył skradziony telefon. Przezornie 
wyrzucił znajdującą się w nim kartę 
SIM. Jeszcze tego samego dnia sprawca 
usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi 
mu do 5 lat pozbawienia wolności. Wart 
1700 złotych telefon „cały i zdrowy” 
wrócił do właścicielki.  

D.S. 

Kompletnie pijany jechał swoją Toyotą 
po całej szerokości jezdni, czym zwrócił 
uwagę innych kierowców. Nie zatrzy-
mał się do kontroli drogowej. Po uda-
nym pościgu ulicami Pyrzyc wpadł  
w ręce pyrzyckich policjantów. Przy-
jemnie spędzony dzień przy grillu na 
działce w Szczecinie. Jak grill to i alko-
hol. A po alkoholu, jak to często bywa, 
drobne konflikty przybierają niebotycz-
ne rozmiary kończące się awanturami. 
Tak było w przypadku 50 letniego leka-
rza ze Słubic. Zdenerwowany po kłótni 
na grillu wsiadł w osobową Toyotę i nie 
patrząc na to, że wcześniej pił alkohol, 
ruszył późnym wieczorem do domu. 
Jechał „zygzakiem” po całej szerokości 

pasa ruchu. O sposobie jego jazdy inny 
kierowca powiadomił pyrzyckich poli-
cjantów. Po chwili funkcjonariusze za-
uważyli Toyotę i podjęli próbę zatrzy-
mania pojazdu do kontroli drogowej. 
Niestety kierowca nie miał najmniejszej 
ochoty na kontakt z policjantami. Nie 
zatrzymał się i zaczął uciekać ulicami 
Pyrzyc. Zatrzymany po pościgu zaczął 
wyzywać policjantów i ich odpychać. 
Mężczyzna po zatrzymaniu został 
umieszczony w policyjnym areszcie. 
Badania pobranej od niego krwi wyka-
zały obecność 2,2 promila alkoholu. Po 
wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał za-
rzuty kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości, naruszenia nietykalności 

cielesnej i znieważenia policjantów, za 
co grozi mu do 3 lat pozbawienia wol-
ności. Nie ominie go też odpowiedzial-
ność za popełnione wykroczenie nie 
zatrzymania się do policyjnej kontroli. 
Ten „kierowca” to tylko jeden z wielu 
zatrzymanych, w te wakacje, użytkow-
ników dróg powiatu pyrzyckiego, któ-
rym obca jest zasada „piłeś, nie jedź”. 
Od początku lipca pyrzyccy policjanci 
zatrzymali łącznie 35 takich kierują-
cych, z czego 31 w trakcie kontroli mia-
ło w organizmie ponad pół promila al-
koholu.  

D.S. 

Ponad dwa tygodnie wytężonej pracy 
policjantów Wydziału Kryminalnego 
pyrzyckiej Komendy Policji doprowa-
dziło do zatrzymania mężczyzny, który 
na Zlocie Pojazdów Militarnych w Li-
pianach napadł na dwie młode kobiety. 
Do zdarzenia doszło pierwszej nocy 
Zlotu Pojazdów Militarnych na terenie 
żwirowni w Lipianach. Wśród uczestni-
ków zabawy były też dwie młode 

mieszkanki gminy Lipiany. W pewnej 
chwili podszedł do nich mężczyzna. 
Jedną z kobiet uderzył w tył głowy, po 
czym zerwał z niej kurtkę, w której były 
dwa telefony komórkowe i niewielka 
kwota pieniędzy. Kobiety nie rozpozna-
ły sprawcy. Sprawą zajęli się pyrzyccy 
kryminalni. W wyniku dwutygodniowej 
pracy ustalili i zatrzymali sprawcę roz-
boju. Okazał się nim 23 letni mieszka-

niec powiatu myśliborskiego. Mężczy-
zna usłyszał dwa zarzuty rozboju, za co 
grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia 
wolności. Podejrzany przyznał się do 
winy, dlatego Prokurator zastosował 
wobec niego środek zapobiegawczy  
w postaci policyjnego dozoru. 

D.S. 
 
 

OKRADŁ URZ ĘDNICZK Ę 

PIJANY LEKARZ ZA KIEROWNIC Ą 

ZATRZYMANY SPRAWCA ROZBOJU 

Obywatelska postawa jednego z miesz-
kańców Pyrzyc doprowadziła do zatrzy-
mania 21 latka, który jeździł pijany kra-
dzionym samochodem. Okazało się też, 
że ten sam młody człowiek kilka dni 
wcześniej na terenie PZMot w Pyrzy-
cach uszkodził kilka pojazdów.  
Zgłoszenie o mężczyźnie, który próbuje 
włamać się do samochodu na jednym  
z parkingów przy pomocy śrubokręta, 
dyżurny pyrzyckiej jednostki Policji 
otrzymał od mieszkańca Pyrzyc. Zło-
dziej spłoszony przez zgłaszającego 
uciekł pomiędzy bloki osiedla. Na miej-
scu policjanci ustalili, że tablice reje-
stracyjne założone na Citroenie, do któ-
rego próbował wejść złodziej pochodzą 

od innego pojazdu, a sam Citroen wid-
nieje w policyjnych bazach danych, 
jako kradziony. W trakcie rozmowy ze 
zgłaszającym policjanci ustalili też, że 
widział on tego samego człowieka kie-
rującego Citroenem kilkanaście minut 
wcześniej. Po uzyskaniu rysopisu 
sprawcy policjanci ruszyli na poszuki-
wania, w trakcie których jeden z poli-
cjantów zauważył mężczyznę odpowia-
dającego rysopisowi, 21 letniego miesz-
kańca Pyrzyc. Zgłaszający rozpoznał go 
jako sprawcę. Policjanci zatrzymali 
mężczyznę i osadzili w policyjnym 
areszcie. W chwili zatrzymania miał on 
ponad półtora promila alkoholu w  orga-
nizmie. Policjanci ustalili też właścicie-

la Citroena i zwrócili mu jego własność. 
Młody Pyrzyczanin usłyszał zarzuty 
kradzieży pojazdu i kierowania samo-
chodem po pijanemu. W trakcie prze-
słuchania przyznał się do zarzucanych 
czynów. Przyznał też, że kilka dni 
wcześniej na terenie PZMot w Pyrzy-
cach uruchomił jeden ze znajdujących 
się tam pojazdów, a następnie jeździł 
nim po terenie  firmy, uszkadzając po 
drodze kilka innych, będących tam sa-
mochodów, za co usłyszał dodatkowy 
zarzut. 
Chwile „zabawy” mogą 21 latka koszto-
wać nawet 10 lat spędzonych w więzie-
niu. 

D.S. 

KRADZIONYM AUTEM PO PIJANEMU 
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Od lutego 2012 r. na terenie 
gminy Przelewice Fundacja 
„Quantum Satis” realizowała 
projekt pt. "Lekkoatletyka - 
Moja Szansa", który finanso-
wany był ze środków Unii 
Europejskiej w ramach EFS, 
Działanie 9.5 Program Opera-
cyjny Kapitał  Ludzki .  
W pierwszym etapie projektu 
przeprowadzono rekrutację,  
w wyniku której wyłoniono  
10 trenerów: Justynę Musia-
łowską, Edytę Gajewską, Ka-
rolinę Woźnicką, Elżbietę 
Kułak, Annę Duk, Agnieszkę 
Bil, Krzysztofa Kędziora, Da-
wida Wawrzyniak, Michała Wierzbic-
kiego i Łukasza Mularczyka. W marcu 
trenerzy wzięli udział w szkoleniach 
przygotowujących ich do prowadzenia 
zajęć lekkoatletycznych, a następnie 
przy wsparciu Barbary Grygorcewicz 
menadżera sportu, przeprowadzili re-
krutację uczestników do projektu.  
63 osoby w wieku 6-18 lat poddały pró-
bie swoje umiejętności sportowe przy-
stępując do Międzynarodowego Testu 
Sprawności Fizycznej. Trenerzy pod 
czujnym okiem i wskazówkami Barbary 
Grygorcewicz przeprowadzili test, który 
składał się z 8 prób: szybkości biego-
wej, mocy, wytrzymałości, zwinności, 
siły mięśni brzucha, siły rąk i barków, 
gibkości oraz siły dłoni. Po ostatecznej 
klasyfikacji wybrana została grupa  
50 osób, która przystąpiła do udziału  
w projekcie. W dalszym etapie przepro-
wadzono 60 godzin treningu w zakresie 
lekkoatletycznych konkurencji. Warto 
dodać, że dzięki realizacji przedsię-
wzięć objętych projektem wszyscy 
uczestnicy otrzymali stroje sportowe,  

a poszczególne grupy prowadzone przez 
ww. trenerów sprzęt sportowy. Uczest-
nicy projektu wzięli także udział w za-
wodach sportowych (19 maja 2012 r. ) 
na Miejskim Stadionie Lekkoatletycz-
nym w Szczecinie. Zawodnicy z terenu 
gminy Przelewice stanęli w szranki  
z uczniami szczecińskiego Zespołu 
Szkół Sportowych. W rywalizacji zde-
cydowanie lepiej wypadły zespoły  
z Przelewic, a szczególnie w takich kon-
kurencjach jak: skok wzwyż, bieg na 
1200 m oraz rzut oszczepem. Wszyscy 
zwycięzcy otrzymali pamiątkowe meda-
le, a następnie, aby zrekompensować 
wysiłek fizyczny odwiedzili Mc’Donal-
da. W celu przeprowadzenia ewaluacji 
nabytych umiejętności w czerwcu na 
sali sportowej w Przelewicach odbył się 
kolejny Międzynarodowy Test Spraw-
ności Fizycznej. Wzięło w nim udział  
5 grup po 10 uczestników. Wyniki ewa-
luacji były zadowalające, gdyż w więk-
szości prób uczestnicy projektu osiągnę-
li lepsze rezultaty. Po zakończeniu te-
stów odbyło się spotkanie ze sportowca-

mi tj. byłą pierwszoligo-
wą siatkarką  Ewą Mi-
chalską-Zielińską i kolarzem 
torowym Damianem Zieliń-
skim. 21 lipca na Miejski Sta-
dionie Lekkoatletycznym  
w Szczecinie uczestnicy pro-
jektu mogli obserwować zma-
gania lekkoatletów, a to za 
sprawą 58. Memoriału Janusza 
Kusocińskiego. Najlepsi pol-
scy i zagraniczni sportowcy 
rywalizowali w takich konku-
rencjach jak: rzut młotem, 
pchnięcie kulą, skok o tyczce, 
sprint, rzut dyskiem, bieg na 
400 m przez płotki oraz bieg 

memoriałowy na 3000 m. Mieszkańcy  
z terenu gminy Przelewice z Markiem 
Kibałą Wójtem Gminy, mieli okazję na 
żywo kibicować naszym reprezentan-
tom. Sportowe rywalizacje przysporzyły 
kibicom wiele emocji, a głośne skando-
wanie zagrzewało sportowców do walki 
o najlepsze miejsca. Kibice mogli po-
dziwiać gwiazdy sportu i z uwagą śle-
dzić wyniki mityngu. Polska reprezenta-
cja wypadła bardzo dobrze. Na najwyż-
szym stopniu podium stanęli: Anita 
Włodarczyk, Barbara Madejczyk, To-
masz Majewski i Adam Kszczot. Podsu-
mowując działania objęte projektem 
składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim trenerom, którzy z wielką 
pasją i zaangażowaniem trenowali mło-
dych lekkoatletów, a im z kolei za zapał 
i aktywne uczestnictwo w zajęciach.  

A.G., M.B.  

Podczas Mistrzostw Świata Juniorów 
rozgrywanych w Barcelonie wielki suk-
ces odniosła młoda biegaczka z Lipian, 
uczennica  pierwszej klasy liceum li-
piańskiego Zespołu Szkół - Sofia Enna-
oui. Podczas tych lekkoatletycz-
nych  mistrzostw w eliminacyjnym 
biegu na 1500 metrów po raz kolej-
ny pobiła rezultatem 4.13,68 rekord 
Polski. Dwa dni później, już w fina-
le na tym dystansie uzyskała wynik 
4.15,23 zajmując bardzo dobre  
10 miejsce (wyprzedziły ją tylko 
rywalki  starsze o rok i dwa). Aktu-
alnie lekkoatletka z Lipian, trenuje 
w Międzyszkolnym Ludowym Klu-
bie Sportowym „Lubusz” Barlinek 
pod okiem trenera Wojciecha Szy-
maniaka, który również był w Bar-

celonie. „Jestem bardzo zadowolona  
z mojego występu na dystansie 1500 
metrów w Barcelonie” - powiedziała 
Sofia Ennaoui, po przyjeździe do Li-
pian.  „W finale tego biegu mogłam 

zająć wyższe miejsce,  jednak odczuwa-
łam zmęczenie nóg po biegu eliminacyj-
nym, w którym pobiłam rekord Polski. 
Moja mama sprawiła mi ogromną ra-
dość dopingując mnie z trybun w biegu 

eliminacyjnym. Otrzymałam rów-
nież SMS-a z gratulacjami od Sta-
rosty Pyrzyckiego pana Wiktora 
Tołoczko. Już w najbliższą sobotę 
w Krakowie wezmę udział w Mi-
strzostwach Polski do lat 17-tu, na 
dystansie 1500 metrów”. Lipiany 
miały już mistrza świata, był nim 
znakomity kolarz Lech Piasecki. 
Aktualnie po podobny sukces po-
dąża młoda, ambitna biegaczka 
Sofia Ennaoui, której życzymy by 
cel ten osiągnęła. 

A.K. 

LEKKOATLETYKA - MOJA SZANSA 

MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW W BARCELONIE 
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Zespoły boisk ogólnodostępnych 
„Orlik 2012” w Pyrzycach  
i Krzemlinie oraz boisko o na-

wierzchni trawiastej w dniu  
8 sierpnia 2012 r, były areną zmagań 

II Turnieju Piłki Nożnej „ORLIK” 
z okazji Święta Wojska Polskiego pod 
patronatem Wojewody Zachodniopo-
morskiego. Sponsorem imprezy był 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie 
SA. Do udziału w turnieju zgłosiło się 
12 reprezentacji wytypowanych przez 
organy administracji publicznej oraz 
służby mundurowe z województwa za-
chodniopomorskiego. W wyniku loso-
wania utworzono 3 grupy eliminacyjne, 
w których grano systemem „każdy 
z każdym”.  
Grupa I: 
1. KPP Straży Pożarnej w Pyrzycach 
2. Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Szczecinie  
3. Brygada WD WKPW w Stargardzie 
Szcz. 
4. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 

Grupa II: 
1. WSzW Szczecin/ WKU Stargard 
Szcz. 
2. KP Policji w Pyrzycach 
3. Urząd Wojewódzki w Szczecinie 
4. Izba Celna w Szczecinie 
Grupa III: 
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 
Urząd Miejski w Szczecinie 
KWP Straży Pożarnej w Szczecinie 
KP Policji w Stargardzie Szcz. 
W meczu o III miejsce drużyna Staro-

stwa Powiatowego w Pyrzy-
cach pokonała drużynę Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Szczecinie 6:3. 
W finale turnieju o I miejsce 
reprezentacja Zespołu WSzW 
Szczecin/ WKU Stargard Szcz. 
zwyciężyła drużynę Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pyrzycach 3:2. 
Najlepszym strzelcem turnieju 
został Piotr Kaczyński – 17 

bramek, najlepszym bramkarzem został 
Dariusz Świergul, a najlepszym zawod-
nikiem okazał się Krzysztof Denisiuk. 
Najlepsze drużyny otrzymały puchary, 
a wyróżnieni zawodnicy pamiątkowe 
statuetki z rąk senatora RP Sławomira 
Preissa, posłanki na Sejm RP Renaty 
Zaremby, Wojewody Zachodniopomor-
skiego Marcina Zydorowicza, Starosty 
Pyrzyckiego Wiktora Tołoczko oraz 
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego kmdr Dariusza Bednarczyka. 
Uczestnicy turnieju otrzymali również 
nagrody ufundowane przez Powszechny 
Zakład Ubezpieczeń Życie SA. Organi-
zatorzy serdecznie dziękują: pracowni-
kom ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach, pra-
cownikom Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach, Powiatowego Międzysz-
ko lnego  Oś rod ka  Spor to wego 
w Pyrzycach oraz Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Pyrzycach za pomoc oraz 
sprawne przeprowadzenie turnieju, 
a także wsparcie organizacyjne zawo-
dów. 

W dniach 23 i 24 lipca na boisku wielo-
funkcyjnym przy Zespole Szkół Nr 1  
w Pyrzycach rozegrany został Wakacyj-
ny Turniej Siatkówki Plażowej. W tur-
nieju udział wzięły 4 drużyny, rozgry-
wając dwie rundy meczów systemem 
każdy z każdym. W klasyfikacji końco-
wej turnieju drużyny uplasowały się  
w kolejności: 
OG - Jakub Adach, Igor Dobiszewski, 
Żak 2 - Kacper Szlaski, Konrad Gołę-
biowski, 
Żak 1 - Tomasz Szymański, Maciej 
Krzak, 
Anonim - Piotr Tyburczy, Piotr Nowa-
kowski. 
Dyplomy zwycięzcom wręczył Wicesta-
rosta Pyrzycki Robert Betyna. 
 
W dniu 16 sierpnia 2012 r. na tym sa-
mym boisku Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy zorganizował kolej-
ny turniej piłki plażowej. Oficjalnego 
otwarcia, jak i późniejszego zakończe-
nia turnieju dokonał Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko. Starosta również ob-
serwował kilka pojedynków i kibicował 

wszystkim drużynom. Trzy najlepsze 
drużyny otrzymały z rak Starosta pucha-
ry. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Konrad Gołębiowski, a naj-
wszechstronniejszym Tomasz Szymań-
ski. Obaj zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe statuetki. Organizator zapewnił 
wszystkim uczestnikom turnieju napoje, 
a na zakończenie odbył się wspólny 
grill, przy którym można było porozma-
wiać o piłce siatkowej i nie tylko.  
Ostateczna kolejność turnieju przesta-

wia się następująco: 
1. „Nie patrz na to” - Tomasz Szymań-
ski, Konrad Gołębiowski, 
2. „OG Pyrzyce”  - Igor Dobiszewski, 
Jakub Adach, 
3. „Dajcie nam wygrać” - Piotr Błasz-
czyk, Bartosz Kubaj, 
4. „Real” - Piotr Tyburczy, Piotr Nowa-
kowski. 
Organizatorzy dziękują wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania 
turnieju. 

II TURNIEJ PIŁKI NO ŻNEJ 

TURNIEJE SIATKÓWKI PLA ŻOWEJ 
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Rozpoczął się sezon na grzyby  
w związku z tym Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach 
apeluje o ostrożność i przypomina, że 
grzyby mogą być przyczyną poważnych 
zatruć, prowadzących nawet do zgonu. 
Zalecane jest m.in. zbieranie wyłącznie 
grzybów wyrośniętych, gdyż młode bez 
wykształconych cech danego gatunku, 
stanowią najczęstszą przyczynę tragicz-
nych pomyłek. 
Wszystkie zatrucia spowodowane spo-

życiem grzybów najczęściej objawiają 
się: bólami głowy, brzucha, nudnościa-
mi, wymiotami, biegunką. Ponadto mo-
że pojawić się także zaburzenie świado-
mości do śpiączki włącznie, zaburzenia 
widzenia, drgawki, trudności w oddy-
chaniu, a przy ciężkich przypadkach 
wstrząs i śmierć. 
W przypadku wystąpienia jakichkol-
wiek niepokojących objawów należy 

niezwłocznie skontaktować się  
z lekarzem, ponieważ często tyl-
ko w porę udzielona pomoc może 
uratować nam życie. 
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej  
o bezpiecznym grzybobraniu, obejrzyj 
film edukacyjny pt. „Poznaj grzyby – 
unikniesz zatrucia” lub zapoznaj się  
z ulotką nt. podstawowych zasad bez-
piecznego grzybobrania, które dostępne 
są na stronie Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego www.gis.gov.pl   

Wszelkie informacje dotyczące wykazu 
grzybów dopuszczonych do obrotu lub 
produkcji przetworów grzybowych, 
środków spożywczych zawierających 
grzyby oraz uprawnień klasyfikatora 
grzybów i grzyboznawcy znajdą Pań-
stwo w rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie 
grzybów dopuszczonych do obrotu lub 
produkcji przetworów grzybowych  
i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 
672). 
Podmioty działające na rynku spożyw-
czym, prowadzące działalność w zakre-
sie skupu grzybów rosnących w warun-
kach naturalnych, oraz podmioty działa-
jące w zakresie przetwórstwa grzybów 
są zobowiązane posiadać atesty na grzy-
by: 
• świeże, których ocena pod kątem speł-
nienia wymagań określonych w art. 42 

ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 136, poz. 914,  
z późn. zm.) jest dokonywana przez 
grzyboznawcę lub klasyfikatora grzy-
bów; 
• suszone, pozyskiwane z grzybów ro-
snących w warunkach naturalnych, któ-
rych ocena pod kątem spełnienia wyma-
gań kreślonych w art. 42 ust. 3 powyż-
szej ustawy jest dokonywana przez 
grzyboznawcę. 
Grzyby świeże, rosnące w warunkach 
naturalnych oraz grzyby suszone pozy-
skiwane z grzybów rosnących w warun-
kach naturalnych, mogą być oferowane 
konsumentowi finalnemu wyłącznie  
w placówkach handlowych lub na targo-
wiskach, pod warunkiem uzyskania 

atestu na grzyby świeże lub atestu na 
grzyby suszone. Kupując grzyby należy 
żądać od sprzedającego okazania atestu 
wydanego przez klasyfikatora grzybów 
lub grzyboznawcę. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Pyrzycach informuje, że osoby 
zbierające grzyby na własny użytek 
mogą skorzystać z porady grzyboznaw-
cy w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pyrzycach przy ul. 
Poznańskiej 1 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 730 - 1400. Przypomina 
również, że bliski kontakt z przyrodą 
sprzyja chorobom przenoszonym przez 
kleszcze. Warto więc zabezpieczyć się 
w środki odstraszające te owady, a uda-
jąc się do lasu pamiętać o zabezpiecze-
niu skóry rąk i nóg. Po powrocie należy 
dokładnie obejrzeć całe ciało, aby mieć 
pewność, że jest wolne od kleszczy. 

BEZPIECZNE GRZYBOBRANIE 

HANDEL GRZYBAMI 
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