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72 ROCZNICA WYBYCHU  
II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 

1 września 1939 roku, napadając na Polskę, 
Niemcy faszystowskie rozpoczęły konflikt, 
który z czasem przerodził się w II Wojnę 
Światową. Jedną z najbardziej krwawych 
wojen w dziejach ludzkości. Dla nas, Pola-
ków, ta data rozpoczęła sześcioletni okres 
niekończącej się walki o zachowanie tożsa-
mości narodowej i odzyskanie niepodległo-
ści. W 72 rocznicę Wybuchu II Wojny Świa-
towej pod Pomnikiem Pamięci przy Placu 
Wolności w Pyrzycach delegacje władz sa-
morządowych, służb mundurowych, szkół 
oraz przedsiębiorstw złożyły wiązanki kwia-
tów.  

1 września rozpoczął się nowy rok 
szkolny 2011/2012. Uczniowie, na-
uczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice 
po raz kolejny podjęli trud kształto-
wania charakterów, wzbogacania 
wiedzy oraz rozwijania umiejętności. 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, 
Wicestarosta Pyrzycki Robert Betyna 
oraz Jarosław Stankiewicz członek 
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, 
uczestniczyli w inauguracji roku 
szkolnego w Zespole Szkół Nr 1, 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym i w Zespole Szkół 
Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Starosta 
zwracając się do społeczności szkol-
nych wyrażał przekonanie, że okres 
wakacji został dobrze wykorzystany 
przez uczniów, jako czas wypoczyn-
ku w gronie najbliższych. Nowy rok 
szkolny, to czas nauki ale również 
czas realizacji marzeń i planów każ-
dego ucznia. Wspólną troską władz 
Powiatu Pyrzyckiego, dyrektorów 
szkół i nauczycieli jest systematycz-
na poprawa warunków do nauki, roz-
wijania uzdolnień i zainteresowań 
uczniów oraz dobre przygotowanie 

absolwentów do dalszego kształce-
nia. Wszystkim rozpoczynającym  
i kontynuującym naukę w nowym 
roku szkolnym życzono wielu sukce-
sów w nauce, a także wielu możliwo-ści rozwijania swoich zainteresowań 
i pasji artystycznych, sportowych  
i naukowych. 

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach  
z siedzibą w Żabowie prowadzi partner-
skie spotkania z niemieckimi jednostka-
mi pomocy społecznej w Schwedt 
(Niemiecki Czerwony Krzyż oraz Dom 
Seniora). Rezultatem wspólnych działań 
była realizacja dwóch partnerskich pro-
jektów w ramach Funduszu Małych 
Projektów – Interreg IV a.  W dniach  
17-19 sierpnia 2011 r. w  Domu Opieki 
w Schwedt odbyła się realizacja projek-
tu po stronie niemieckiej, którego głów-
nym celem było przedstawienie zagad-
nień dotyczących tworzenia poradni 
chorych na demencję, doradztwa i pracy 
z krewnymi chorych na demencję oraz 
propozycji zajęć dla osób chorych na 
demencję. W ramach poznania kultury 
partnera  pracownicy DPS Pyrzyce  
i  Żabów zwiedzili spichlerz sztuki 
współczesnej oraz żydowską łaźnię ry-
tualną w Schwedt. Dom Pomocy Spo-
łecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabo-
wie jako realizator projektu po stronie 
polskiej zorganizował trzydniowe spo-
tkanie w dniach 2-4 września 2011 r., 
którego głównym celem była próba 

zainteresowania społeczeństwa powiatu 
pyrzyckiego problemami osób chorych 
na demencję. W dniu 3 września odbył 
się „Dzień otwarty Domu” w Żabowie. 
Obecni mieli okazję poznać potrzeby 
bytowe i społeczne osób chorych na 
demencję, zobaczyć  przykładowe  for-
my i  metody  pracy z chorymi osobami 
– rehabilitację, zajęcia terapeutyczne. 
DPS i OPS w Pyrzycach zgodnie, na 
podsumowaniu spotkania, wyraziły po-
trzebę powołania stowarzyszenia, które 
na wzór niemieckiej poradni dla cho-
rych na demencję pomagałoby chorym  
i ich rodzinom lepiej rozumieć chorobę 
i zachodzące w czasie choroby procesy. 

W ramach poznania kultury partnera 
goście zwiedzili zabytki Szczecina, za-
bytki Pyrzyc - dużą atrakcją dla gości 
było zwiedzenie Pyrzyckiej Biblioteki 
Publicznej. Poznali historię domów 
pomocy w Pyrzycach i w Żabowie. Pro-
jekt zakończyła konferencja połączona  
z prezentacją multimedialną podsumo-
wująca dotychczasową współpracę oraz 
kolacją urozmaiconą występem zespołu 
„Poetica”. Goście z Niemiec przygoto-
wali niespodziankę w formie parodii 
bajki o Kopciuszku. Projekt jest drugim 
z kolei realizowanym działaniem umoż-
liwiającym nawiązanie trwałej współ-
pracy między pracownikami ośrodków 
pomocy społecznej z Polski i Niemiec. 
Realizacja tożsamych celów w funkcjo-
nowaniu  jednostek przekonała partne-
rów projektu o potrzebie stałej współ-
pracy. Strony zadeklarowały utrzymy-
wanie dalszych kontaktów w celu 
utrwalenia rezultatów projektu,  stałej 
wymiany doświadczeń i dobrych prak-
tyk. 

M.K. 

NOWY ROK SZKOLNY ROZPOCZ ĘTY 

WYMIANA DO ŚWIADCZE Ń 
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W czwartek 1 września 2011 roku na 
terenie Zespołu Szkół w Lipianach 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2011/2012. W apelu uczest-
niczyli wszyscy uczniowie, począwszy 
od Szkoły Podstawowej kończąc na 
Liceum Ogólnokształcącym. Po rozpo-
częciu uroczystego apelu przez przed-
stawicieli samorządu uczniowskiego 
głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół 
Dorota Chrobrowska, która powitała 
wszystkich uczniów po wakacyjnej 
przerwie. Podczas uroczystego apelu 
przywitano ks. Romana  Żołnierzów, 
Aleksandrę Kowalską, Annę Czak  
i Inezę Artman-Maciochę, którzy dołą-
czyli do grona nauczycielskiego Zespo-
łu Szkół. Następnie głos zabrał Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszewski, 

który życzył uczniom wszystkiego do-
brego w nowym roku szkolnym. Szcze-
gólnie ciepłe słowa skierowane były do 
najmłodszych dzieci, dla których będzie 
to pierwszy rok spędzony w murach 
lipiańskiej szkoły. Burmistrz Lipian 
przyznał stypendium najlepszemu matu-

rzyście  – Oskarowi Kowalskiemu, 
życząc mu wielu sukcesów w dalszej 
nauce i życiu prywatnym, jak rów-
nież Sofii Ennaoui – za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie sportu -
  życząc jej  wielu spektakularnych 
sukcesów w karierze sportowej oraz 
pomyślności w życiu osobistym. 
Kolejnym punktem uroczystości 
było złożenie uroczystej przysięgi 
oraz pasowanie, przez dyrektor Ze-
społu Szkół,  uczniów klas pierw-

szych szkoły podstawowej, gimnazjum  
i liceum. Po uroczystym apelu wszyscy 
uczniowie wraz z wychowawcami udali 
się do swoich klas na pierwsze spotka-
nie w nowym roku szkolnym. 

2 września 2011 roku ogień opanował ponad 14 ha lasu  
w okolicy miejscowości Przydarłów.  Podczas akcji gaśniczej 
nastąpiła eksplozja niewybuchu. Na szczęście to nie zdarzyło 
się naprawdę – taki scenariusz miały Powiatowe Ćwiczenia 

Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej pod kryptoni-
mem „Przydarłów 2011”, które odbyły się na terenie powiatu 
pyrzyckiego. Wzięło w nich udział blisko 200 osób w tym 
m.in.: strażacy, policjanci, służby leśne, saperzy oraz jednost-
ki obrony cywilnej. Ćwiczeniami kierował Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko. Celem ćwiczenia było sprawdzenie przygo-
towania do działania i współdziałania poszczególnych służb 
reagowania kryzysowego. Oczywiście jak przystało na ćwi-
czenia wszystko przebiegło bez zakłóceń. Pożar został uga-
szony m.in. przy udziale dwóch samolotów gaśniczych, a sa-
perzy podjęli niewybuchy. Doświadczenia wyniesione z sy-
mulacji mają pomóc powiatowym strukturom zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej w wyeliminowaniu błędów 
przy współpracy wielu różnych formacji i spowodować jak 
najlepsze działanie w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia.  
Podziękowania należą się wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację  i uczestniczyli w ćwiczeniach.  

A.G. 

W dniu 28 sierpnia na placu przy ko-
ściele pw. Matki Boskiej Bolesnej  
w Pyrzycach odbyła się uroczysta msza 
św. dziękczynna za tegoroczne plony, 
której przewodniczył ks. bskup Marian 
Błażej Kruszyłowicz w asyście ks. bi-
skupa Jana Gałeckiego. W mszy św. 
uczestniczyli posłowie, przedstawiciele 
władz wojewódzkich, samorządowych, 
służb mundurowych oraz uczelni wyż-
szych naszego województwa. Przed 
mszą św. delegacje rolników z poszcze-

gólnych parafii zaprezentowały wieńce 
dożynkowe. Starostowie dożynek - Syl-
wia i Dariusz Janik z Lipian przekazali 
na ręce arcybiskupa chleb wypieczony  
z tegorocznego ziarna prosząc o odpra-
wienie mszy świętej oraz błogosławień-
stwo. Po wygłoszonej homilii ks. bp. 
Marian Błażej Kruszyłowicz poświęcił 
wieńce oraz chleb. Podczas uroczystości 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz 
Burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech, 
podziękowali rolnikom za trud wkłada-
ny w pracę na roli. Nie zabrakło trady-
cyjnego dzielenia się chlebem najważ-
niejszego symbolu dożynek, symbolu 
dostatku, sytości i obfitości. Tegoroczną 
uroczystość zwieńczyły występy arty-
styczne w wykonaniu Zespołu Folklory-
stycznego „Balbiny” z Polic, Zespołu 
Pieśni i Tańca Pyrzyce oraz goście  
z Włoch Gruppo Folk RU MACCATU-
RE. Występ zespołu z Włoch urzekł 
pyrzycką publiczność. Skoczne włoskie 

rytmy, piękne stroje i energia 
tancerzy poderwała do wspólnej 
zabawy licznie zgromadzoną pu-
bliczność. 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W LIPIANACH 

DOŻYNKI ARCHIDIECEZJALNE 

POŻAR LASU W PRZYDARŁOWIE 
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14 września w Restauracji 
Faraon odbyły się Obchody  
z okazji Dnia Białej Laski, 

których organizatorem był 
Polski Związek Niewidomych 

Koło w Pyrzycach. Podczas uroczy-
stości Przewodniczący Zarządu Ja-
nusz Wrzask podziękował przedsta-
wicielom władz samorządowych 
gmin z terenu Powiatu Pyrzyckiego, 
instytucji oraz firm za pomoc  
i wsparcie Polskiego Związku Nie-
widomych Koło w Pyrzycach  
w jego działalności na rzecz osób 

niewidomych i słabowidzących.  
W kolejnej części uroczystości 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko wręczył upominki okoliczno-
ściowe dzieciom zrzeszonym  
w Kole oraz przewodniczącemu 
Zarządu Januszowi Wrzaskowi. 
Starosta przekazał wszystkim 
członkom pyrzyckiego koła PZN 
najserdeczniejsze życzenia, by 
zawsze na swojej drodze spotykali 
się z ludzką życzliwością i zrozu-
mieniem.  

17 września w Nowielinie odbył się IX Rajd Integracyjny „Nie 
izoluj mnie”, którego organizatorem było Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Py-
rzycach. Rajd miał na celu integrację dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, 
a także propagował zdrowy wypoczynek poprzez aktywne spę-
dzanie wolnego czasu. Organizatorzy przygotowali dla uczestni-
ków szereg atrakcji oraz poczęstunek. Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko przywitał uczestników rajdu, życząc udanej zabawy, 
mile spędzonego czasu oraz przekazał uczestnikom rajdu odbla-
ski zapewniające bezpieczeństwo w poruszaniu się po drogach. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplo-
my. 

Zakończyła się kolejna edycja egzaminów umożliwiających nauczycielom 
kontraktowym, po stażu trwającym 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie wyższego 
stopnia awansu zawodowego. W dniu 30 i 31 sierpnia 2011 r. Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko wraz z dyrektorami szkół powiatowych Wandą Kło-
dawską i Pawłem Palczyńskim wręczyli nauczycielom, którzy pomyślnie zda-
li egzaminy w sesji letniej, akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczy-
ciela mianowanego. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
uzyskała Agnieszka Klucznik-Barańskaespołu Szkół Nr 1 oraz Aneta Bugaj,  
Emilia Kejs i Beata Pawłowska z Zespołu Szkół Nr 2 RCKU. 

P.L. 

Targi Rolne Agro Pomerania w Barzko-
wicach, z roku na rok cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem i liczbą 
odwiedzających gości. Na tegorocznej 
imprezie oprócz wystawców z kraju  
i zagranicy nie mogło zabraknąć stoiska 
Województwa Zachodniopomorskiego 
(Wydział Rolnictwa i Rybactwa), gdzie 
zorganizowano Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich. Informacji  
w zakresie możliwości pozyskania dofi-
nansowań udzielali konsultanci Sieci 
PIFE z województwa zachodniopomor-
skiego. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się zagadnienia związane z działa-
niami Lokalnych Grup Rybackich (PO 
RYBY 2007-2013), które po raz pierw-
szy miały okazję zaprezentować się na 
targach w Barzkowicach. W dniu  

28 lipca 2011 r. Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi dokonał wyboru 22 Lo-
kalnych Grup Rybackich, z których 
jedna – LGR „SIEJA” - obejmuje swo-
im działaniem trzy gminy Powiatu Py-
rzyckiego: Warnice, Przelewice i Pyrzy-
ce. Uzyskany limit finansowy na działa-
n i e  L G R  „ S I E J A ”  w y n o s i  

20 811 021,89 zł. Wszystkich zaintere-
sowanych działaniami Lokalnej Grupy 
Rybackiej „SIEJA” zapraszamy do kon-
taktu: Stowarzyszen ie „Sie ja” ,  
ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo. 
Tel/fax 91 561 38 66, lgr-sieja@wp.pl, 
bądź Lokalny Punkt Informacyjny przy 
Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, 
tel. 91 570 16 80, lpi@pyrzyce.pl – 
gdzie można również uzyskać informa-
cje o pozostałych działających LGR-
ach. Targi w Barzkowicach oraz stoisko 
Punktu Informacyjnego Funduszy Euro-
pejskich i Lokalnych Gup Rybackich 
odwiedził Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd Geble-
wicz oraz członek Zarządu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Jan Kraw-
czuk. 

IX RAJD INTEGRACYJNY 

DZIEŃ BIAŁEJ LASKI 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

LOKALNE GRUPY RYBACKIE  
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Zespół RU MACCATURE z Carpi-
nione-Molise (Italia), z Pasqale Sarao 
Burmistrzem Miasta Carpinione, przy-
jechał do Polski na zaproszenie Ze-
społu Pieśni i Tańca Pyrzyce, działają-
cego przy Pyrzyckim Domu Kultury. 
Podczas pobytu w naszym kraju tj.  
w okresie  od 23  do 29 sierpnia br. 
zespół prezentuje swój program arty-
styczny, zarówno w Pyrzycach, jak  
i na terenie całego województwa. Pod-
czas pobytu goście z Włoch spotkali się 
z przedstawicielami władz samorządo-
wych; Starostą Pyrzyckim Wiktorem 
Tołoczko, Burmistrzem Pyrzyc Jerzym 
Markiem Olechem. Podczas spotkania 
w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Pyrzycach, Wiktor Tołoczko rozma-
wiał z Burmistrzem Carpinone Pasquale 

Sarao o możliwościach nawiązania 
współpracy na wielu płaszczyznach, 
m.in. edukacji, kultury oraz rzemiosła. 
W dniu 25 sierpnia br. na zaproszenie 
wójta i  rodziców z gminy Przelewice, 
których dzieci należą do Zespołu Pieśni 
i Tańca,  goście z Włoch  odwiedzili 
Ogród Dendrologiczny i Oranżerię. 

Przy zwiedzaniu tych  turystycz-
nych atrakcji towarzyszył im Ma-
rek Kibała Wójt Gminy, Urszula 
Andrzejczak wiceprzewodnicząca Ra-
dy Gminy Przelewice, Józef Skwarek 
oraz instruktorzy  pyrzyckiego zespołu: 
Joanna Suwińska i Janusz Urbański oraz 
Anna Bajon. Podczas zwiedzania nasi 
goście mogli poznać ciekawą historię 
Ogrodu i zobaczyć jego piękno i roślin-
ność śródziemnomorską Oranże-
rii. Otrzymali także pamiątkowe gadże-
ty wraz ze specjalną dedykacją wójta,  
a w zamian za serdeczne i pełne życzli-
wości przyjęcie, Burmistrz Miasta Car-
pinione wręczył wójtowi  pamiątkowe 
gadżety ze swojego regionu. 

A.G. 

Dwa dni niezwykle ciekawej  
i twórczej  pracy z  utworami 
muzycznymi, między innymi 
Bravado, Marsz Radeckiego, 
Country dance..., opowiedzia-
nych przy pomocy ciekawych 
fabularyzacji oraz gestów, 
później  zatańczonych, a jesz-
cze później zagranych na in-
strumentach perkusyjnych. 
Stowarzyszenie Fabryka Do-
brego Czasu było organizato-
rem zajęć prowadzonych me-
todą izraelskiej nauczycielki muzyki  
i rytmiki Batii Strauss przybliżonych  
i prezentowanych przez doskonałą pe-
dagog z Łodzi - Beatę Kubiak. Do 
warsztatów szykowaliśmy się około pół 
roku. Niełatwo było zaprosić do Pyrzyc 

mocno zapracowaną Beatę. Na szczę-
ście zwolnił się jeden termin we wrze-
śniu i Beata przyjechała do naszego 
miasta. Okazało się, że jest znakomitą 
znawczynią tematu i pracy z dziećmi.  
W sposób bardzo przystępny i doskona-

ły w komunikacji przekazała 
swą wiedzę i doświadczenie  
w muzycznej pracy z dziećmi. 
Ogłoszenia i zaproszenia na to 
spotkanie rozesłaliśmy do pla-
cówek  już w maju. Miło było 
gościć oprócz nauczycielek  
z rodzinnych pyrzyckich szkół 
i przedszkoli także zaintereso-
wane muzyczną pracą z dzieć-
mi dziewczyny z Bielic, Li-
pian, Bań, Gorzowa, Szczecina 
i Stargardu. Serdeczne podzię-

kowania  dla dyrekcji Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Pyrzycach za pomoc w organizacji 
szkolenia. 

M.H. 

W dniach 1 i 2 września  
2011 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Przelewice 
odbyły się spotkania informa-
cyjno-aktywizujące, które mia-
ły na celu poinformowanie 
mieszkańców z terenu gminy 
Przelewice o możliwości dofi-
nansowania przedsięwzięć na 
inicjatywy oddolne ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i na temat zasad 
aplikowania w ramach działa-
nia "Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju" dla operacji 
odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w zakresie 
„Małych projektów” i „Różnicowania  
w kierunku działalności nierolniczej”. 
Wójt gminy gorąco zachęcał do aktyw-
nego uczestnictwa w planowanych do 

realizacji przedsięwzięciach. W pierw-
szym dniu spotkanie prowadziła Anna 
Difort-Dura, a w drugim Anna Garzyń-
ska i Łukasz Stankiewicz. Dodatkowo 

celem spotkań była promocja 
obszaru objętego działaniem 
LGD „Lider Pojezierza”, akty-
wizacja i pobudzanie do dzia-
łalności społecznej. Uczestni-
kom spotkania przedstawiono 
również informacje dotyczące 
planowanego, najbliższego ter-
minu rozpoczęcia konsultacji 
społecznych w sprawie projektu 
„ Programu współpracy Gminy 
Przelewice z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na rok 

2012”. 

A.G. 

WIZYTA ZESPOŁU RU MACCATURE 

FABRYKA DOBREGO CZASU - ROZWIJAMY SI Ę DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH 

SPOTKANIA INFORMACYJNO-AKTYWIZUJ ĄCE 
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Tegoroczne Dożynki Gminno-
Parafialne w Warnicach odbyły 

się w sobotę, 3 września na boisku 
sportowym w Warnicach. Nie tylko 
pogoda dopisała, ale przede wszyst-
kim licznie przybyli mieszkańcy  
i goście. Rolnicy wraz z całymi rodzi-
nami przybyli na uroczystą mszę św. 
dziękczynną, która rozpoczęła się 
kilka minut po godz. 14.00. Jednak 
uroczystości dożynkowe rozpoczęła 
oficjalnym powitaniem Wójt Gminy 
Warnice Anna Hackiewicz-Gębska, 
która podziękowała rolnikom za kolej-
ny rok ciężkiej, jakże ważnej dla nas 
wszystkich pracy. Swą obecnością 
zaszczycił nas także były Minister 
Rolnictwa Artur Balazs oraz poseł Bar-
tosz Arłukowicz. Nie zabrakło przedsta-
wicieli lokalnych władz samorządo-
wych, burmistrza zaprzyjaźnionej gmi-
ny Spantekow, radnych Gminy Warni-
ce, dyrektorów i kierowników jednostek 
organizacyjnych, sołtysów i przedstawi-
cieli rad sołeckich. Przy dźwiękach pie-
śni „Plon niesiemy, plon...”, wykonanej 
przez zespół Biesiada z Warnic, wpro-
wadzono wieńce uplecione z tegorocz-
nych zbóż. Starostami dożynek byli 
Małgorzata Chmielewska z Nowego 
Przylepu oraz Roman Piwoni ze Starego 
Przylepu. Złożyli oni bochen chleba na 
ręce Wójt Gminy Warnice, wygłaszając 
tradycyjną formułę dożynkową o spra-
wiedliwym dzieleniu chleba „aby niko-
mu go nie zabrakło”. Następnie razem 
złożyli chleb na ołtarz prosząc księdza o 
mszę świętą dziękczynną za tegoroczne 
plony. Msza św. była koncelebrowana 
przez proboszcza parafii Warnice ks. 
Piotra Ilnickiego oraz proboszcza para-
fii Stary Przylep ks. Arkadiusza Strejko. 
Dożynki były okazją do wręczenia na-
grody za zajęcie I miejsca w elimina-
cjach regionalnych oraz II miejsca  
w klasyfikacjach wojewódzkich  

IX Ogólnokrajowego Konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”  
w kategorii podmiotów indywidual-
nych. Zdobyło je gospodarstwo Iwony  
i Andrzeja Chabierów. Nagrodę – piłę 
spalinową oraz wykaszarkę marki Hu-
sqvarna – wręczyła Andrzejowi Chabie-
rowi dyrektor OT KRUS w Koszalinie 
Elżbieta Kopczyńska. Również pani 
Wójt postanowiła nagrodzić te niezwy-
kłe osiągnięcia i wręczyła panu Andrze-
jowi upominek oraz list gratulacyjny. 
Na scenie zaprezentowały się zespoły: 
Biesiada z Warnic, Pyrzyczanka i  Se-
niorita z Pyrzyc. Swym śpiewem i do-
żynkowym repertuarem umilały czas 
przez całe popołudnie. Artur Balazs, ks. 
proboszcz Piotr Ilnicki, przewodniczący 
Rady Gminy Marek Brodowski oraz 
starostowie dożynek oceniali wieńce 
dożynkowe. Wygrało Sołectwo Zabor-
sko, które uplotło z kłosów zbóż silne-
go, postawnego rolnika. Drugie miejsce 
zajęły równorzędnie: Kłęby, Reńsko  
i Stary Przylep. Główną nagrodą w kon-
kursie wieńców był czek na 300 zł. Po 
godz. 16.00 ruszyła kampania informa-
cyjno-promocyjna „jedz ryby-będziesz 
zdrów”, przygotowana przez Lokalną 

Grupę Rybacką 
„SIEJA” z sie-
dzibą w Maria-
nowie. Operacja 
ta współfinanso-
wana jest przez 
Unię Europejską 
ze środków fi-
nansowych Euro-
pejskiego Fundu-
szu Rybackiego 
dotującą inwesty-
cje w zrównowa-
żone rybołów-
stwo. W tym 
roku kampania 
objęła promocję 
spożywania kar-

pia. Uczestnicy dożynek mogli degu-
stować tę smaczną rybę, przygotowa-
ną w różnej postaci przez cztery sto-
warzyszenia, biorące udział w konkur-
sie kulinarnym „O złotą patelnię”. 
Stowarzyszenie Razem Lepiej z Obry-
tej przygotowało Karpia po Obrycku, 
Biesiada z Warnic – karpia w sosie 
słodko-kwaśnym; Jaskółka z Zaborska 
– karpia w galarecie, przepięknie 
podanego, a stowarzyszenie Podążaj-
my Wspólną Drogą ze Starego Przyle-
pu – potrawę „ Zupa ucha Staroprzy-
lepska”, czyli zawiesistą rybną zupę-
krem z grzankami. Komisja oceniają-
ca potrawy przyznała zwycięstwo 
karpiowi po Obrycku, przygotowane-

mu w formie łódek z bułki z żaglem  
z pora, ze smakowitą zawartością karpia 
w popularnym sosie „po grecku”. Zwy-
cięzcy otrzymali od pani Wójt gigan-
tyczną patelnię elektryczną. Przez cały 
dzień bezpłatnie wydawana była pyszna 
grochówka, przygotowana przez firmę 
„Weselny Eden” ze Stargardu. Słodką 
niespodzianką dla najmłodszych była 
wata cukrowa – gratis dla wszystkich 
dzieci – oraz bezpłatne malowanie twa-
rzy wg przeróżnych, fantazyjnych wzo-
rów i z użyciem wszystkich kolorów 
tęczy. Dla wszystkich chętnych zorgani-
zowane zostały warsztaty garncarskie, 
które poprowadził Tomasz Szyszka 
wraz z córką. Każdy, kto chciał, mógł 
wyrzeźbić z gliny własne naczynie na 
kole garncarskim. Konkursy i zabawy 
dla dzieci i dorosłych trwały do 20.00 
Później scenę pod władanie przejął ze-
spół IŃSKIE TRIO. W tanecznych ryt-
mach zabawa toczyła się do późnych 
godzin nocnych, pozostawiając niezapo-
mniane wrażenia. Serdecznie dziękuje-
my: firmie Bard z Warnic i prezesowi 
Zenonowi Bogaleckiemu, zespołom 
Biesiada, Pyrzyczanka i Seniorita, Wo-
dociągom Zachodniopomorskim, Zakła-
dom Rolnym Reńsko i kierownikowi 
Pawłowi Androwiakowi, Pyrzycko-
Stargardzkiemu Bankowi Spółdzielcze-
mu, firmie Weselny Eden, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Agencji Impresaryjno-
Reklamowej AS ze Szczecinka i Zdzi-
sławowi Miechowieckiemu, strażakom 
OSP Warnice, OSP Stary Przylep i OSP 
Wierzbno, Firmie EuroExpert, sołec-
twom Warnice, Barnim, Reńsko i Stary 
Przylep oraz wszystkim, którzy poma-
gali przy sprawnym przeprowadzeniu 
imprezy. 

DOŻYNKI, JAKICH NIE BYŁO! 
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Złote Gody, czyli 50 wspólnie przeży-
tych lat to wspaniała okazja do 
świętowania jubileuszu. Cztery 
wyjątkowe pary małżeńskie  
z Gminy Warnice, które osiągnę-
ły taki staż, zostały odznaczone 
medalem od Prezydenta RP za 
długoletnie pożycie małżeńskie. 
Uroczyste wręczenie medali od-
było się podczas tegorocznych 
dozynek. Wójt Gminy Warnice 
Anna Hackiewicz-Gębska wraz z 
kierownikiem USC Ireną Michno 
wręczyła listy gratulacyjne, medale, 
kosze kwiatów, statuetki pamiątkowe 
oraz upominki trzem parom: Reginie  
i Henrykowi Nowakom z Warnic, Zofii 
i Stanisławowi Królikowskim z Warnic, 
Marii i Ryszardowi Michalakom z Ob-

ryty. Jubileusz Złotych Godów obcho-
dzili także Zofia i Mieczysław Głowac-
cy ze Starego Przylepu, jednakże zda-
rzenie losowe zatrzymało ich w domu  
i nie mogli przybyć na tę wspaniałą 
uroczystość. Pani Wójt i kierownik 

USC wybrały się do Starego 
Przylepu osobiście z meda-
lem od Prezydenta RP oraz 
pamiątkową statuetką, upo-
minkiem i listem gratulacyj-
nym. Tym razem udało się złożyć 
życzenia szanownym jubilatom,  
a przede wszystkim – przypiąć na 
sercu medal za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Spytani o receptę na 
długowieczne małżeństwo, odparli 
– po prostu miłość. Szacunek, pra-
ca, wierność, ale to wszystko wy-

nika z miłości, która trwa w ich małżeń-
stwie i jest jego najlepszym spoiwem. 
Gratulujemy państwu! 

Wakacje już za nami, trzecia edycja konkursu foto – także. 
Wpisał się on na stale do wakacyjnego kalendarza kulturalne-
go, a w tym roku cieszył się wyjątkowo wysokim powodze-
niem i zainteresowaniem. Przez 2 miesiące do bibliotek oraz 
Urzędu Gminy Warnice można było składać prace na kon-
kurs. Ostatecznie złożono ich 17, z czego 4 – poza konkur-
sem. 13 fotografii wzięło udział w ostatecznym rozstrzygnię-
ciu. Komisja konkursowa zebrała się 30 sierpnia i wyłoniła 
zwycięzców. W swej ocenie członkowie komisji brali pod 
uwagę takie aspekty, jak pomysł na ujęcie, wiek autora zdję-
cia – a co za tym idzie – jego możliwości twórcze, temat, tytuł 
pracy i zgodność z regulaminem konkursu. Do konkursu pra-
ce złożyli: Karolina Pietrzak, Dominik Michalak, Alicja No-
wak, Agnieszka Nowak, Alicja Hawryszuków, Weronika Sit-

kowska,  Gabrysia Sarnat, Gabriela Góralska, Oliwia Rychlic-
ka, Kornelia Rychlicka, Oskar Siegieda, Karolina Furmańska, 
Ola Furmańska. Jury wyłoniło zwycięzców - 1. miejsce – Ali-
cja Hawryszków – Lato, lato zostań z nami, 2. miejsce – Ka-
rolina Pietrzak – Wakacje z głową w chmurach oraz Oliwia 
Ruchlicka – Cała siła w lewej dłoni, 3. miejsce – Kornelia 
Ruchlicka – Moje prywatne morze podwórkowe. Gratuluje-
my! Wszystkim laureatom oraz uczestnikom III Wakacyjnego 
Konkursu Fotograficznego Wójt Gminy Warnice Anna Hac-
kiewicz-Gębska wręczyła nagrody oraz dyplomy podczas  
Dożynek Gminno-Parafialnych. 

DOŻYNKI GMINNE – LIPIANY 2011 

Dnia 21 sierpnia 2011 r. w Lipianach odbyły się „Dożynki 
Gminne”. Została odprawiona msza święta dziękczynna. Sta-
rostami dożynek byli: Marta Brzezowska z miejscowości No-
wice i Arkadiusz Gołębiowski z Jedlic. Podczas uroczystości 
dożynkowych odbył się konkurs wieńców dożynkowych,  
I miejsce zajęli państwo Maria i Stanisław Brylewscy z No-
wic, II miejsce Jadwiga i Waldemar Kujawscy z Będzina oraz 
III sołectwo Mielęcinek. Wyróżniona została Danuta Gołę-
biowska z miejscowości Jedlice, ponadto komisja nagrodziła 
4 wieńce dożynkowe za udział w konkursie. Uroczystości 

uświetniły występy zespołów ludowych z Pyrzyc, Dolic  
i Krzemlina.    

W dniach 20 i 21 sierpnia w Lipianach 
odbył się Turniej Miast Lipiany - Wiet-
zendorf, z udziałem gości z niemieckiej, 
partnerskiej gminy. Podczas obchodów 
zorganizowany został Turniej Sołectw 
Gminy Lipiany i Wietzendorf. Zawod-
nicy zmagali się w następujących kon-
kurencjach: plażowa piłka siatkowa, 
plażowa piłka nożna, regaty wioślar-
skie oraz przeciąganie liny. I miejsce 
zajęło sołectwo Dębiec, a kolejne Mie-
dzy, Wołczyn, Wietzendorf, Nowice 
równorzędnie z Mielęcinkiem, repre-
zentacja Lipian. Tego dnia Stowarzy-
szenie Lipiański Klub Wędkarski nad 
jeziorem Chłop zorganizowało zawo-

dy wędkarskie dla uczestników Turnie-
ju. I miejsce zajęła para Zbigniew Ma-

licki i Hans Hahn, a następne Adrian 
Kowalczyk i Tim Dwertmann, Jerzy 
Andrzejewski i Aron Schanz, Wojciech 
Janik i Jan Schmidt. Odbyły się również 

koncert uczestników warsztatów Fun-
dacji „Poszukiwani - potrzebni od 
dziś" a Towarzystwo Sportowe 
„Cyklista" tego dnia zorganizowało 
„Rodzinny Rajd Rowerowy". Naj-
większą atrakcją tegorocznego turnie-
ju był koncert niemieckiego zespołu 
Modern Talking reoladed. 

JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW  

III WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

TURNIEJ MIAST  
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27 sierpnia br. na placu folwarcz-
nym przy Ogrodzie Dendrolo-
gicznym odbyła się III Przele-

wicka Biesiada. Uroczystego 
otwarcia imprezy  dokonał sołtys 

sołectwa Przelewice  Krzysztof Mar-
giel, a konferansjerami byli Martyna 
Margiel i Damian Kowalewski.  
W Biesiadzie uczestniczył wójt gmi-
ny. Podczas Biesiady można było 
skosztować różnych przysmaków, 
przygotowanych przez aktywne 
mieszkanki Przelewic. Szczególnym 
powodzeniem cieszyły się: pasztet, 
przygotowany przez Krystynę Dem-
bowską,  „Przysmak Przelewicki” 
Bożeny Fiszer oraz warzywne sałat-
ki, no i naturalnie pyszna grochówka, 
bigos i grillowe przysmaki Marii i Zdzi-
sława Stasiaczyk. Były też stoiska  
z wyrobami rękodzielniczymi lokalnych 
artystów, w tym prace artystyczne Ad-
riana Kuchcika, wyroby rękodzielnicze 
stowarzyszenia „Razem możemy wię-
cej” i Czesławy Grabowskiej, które 
wzbudziły zachwyt i zainteresowanie 
licznie zgromadzonej publiczności.  
W programie artystycznym wystąpił 
zespół „Jutrzenka”, zespół hip-hopowy 
„Rap Estrada” i ulubieńcy miejscowej 
publiczności zespół „Igła” oraz grupa 
dzieci i młodzieży z Przywodzia z cie-
kawym programem. W trakcie imprezy 
odbyły się pokazy tresury psów w wy-

konaniu Macieja Prajzendanca, które 
były nie lada atrakcją dla zgromadzo-
nych. Duże wrażenie wzbudziła akcja 
ratownicza OSP Przelewice. Powodze-
niem najmłodszych cieszyły się prze-
jażdżki motocyklowe i „ekstremalna’ 
jazdy na quadach. W kąciku motocyklo-
wym atrakcją były zabawy plastyczne 
dla najmłodszych, a dla osób starszych 
quiz o motocyklach. Był też konik 
Klaudii Tomczyk, który chętnie parado-
wał po swojej polanie z amatorami dżo-
kejki. „Wróżki urodzinowe” czarowały, 
malowały w swoim kąciku dla najmłod-
szych, a wszędobylski klaun wprowa-
dzał dzieci w bąbelkową krainę pusz-
czając mydlane banieczki. W czasie 

imprezy rozgrywała się rywalizacja 
r o d z i n  w  p i e r w s z e j  e d y c j i 

„Przelewickiej Familiady” pod czuj-
nym okiem Karola Kurzajewskiego. 
Nagrodę główną zdobyła drużyna 
„STRAŻY”, która jak zwykle była 
pierwsza na miejscu zdarzenia. 
„Głową” zwycięskiej rodziny był 
oczywiście Henryk Nawój „boss” 
przelewickiej OSP. Wszystkie rodzi-
ny biorące udział w konkursie otrzy-
mały słodkie upominki. Nie mogło 
też zabraknąć szczytnego celu na 
takiej imprezie. Akcja zbierania na-
krętek na sprzęt rehabilitacyjny dla 
Ali zakończyła się dużym sukcesem. 
Oprócz zebrania ogromnej ilości 

nakrętek, zorganizowana akcja pomocy 
dla Ali, przeprowadzona wśród miesz-
kańców sołectwa Przelewice, pozwoliła 
na zakup dla niej wymarzonego rowerka 
rehabilitacyjnego. Organizatorzy kierują 
serdeczne słowa podziękowania do 
wszystkich osób zaangażowanych  
w przygotowanie imprezy, a w szcze-
gólności do: Ewy Starzyńskiej, Olgi 
Tyrajskiej, Anny Drozdowskiej, Krysty-
ny Dębowskiej, Ewy i Mieczysława 
Mularczyków, Klaudii Tomczyk, Ma-
cieja Prajzendanca, Dawida Jarząba, 
Henryka Nawoja, Edyty Gajewskiej, 
Łukasza Filipiaka, Dawida Antropika. 

L.M. 

27 sierpnia 2011 r. odbyły się dożynki 
wiejskie sołectwa Jesionowo, które  
zorganizował sołtys wraz z radą sołecką 
i OSP w Jesionowie. Barwny korowód 
wyruszył z centrum wsi do kościoła 
parafialnego w Jesionowie. W korowo-
dzie dożynkowym uczestniczyli: zespół 
„Jutrzenka” z Przelewic, ks. Adam Po-
lanowski  proboszcz parafii, przedstawi-
ciele OSP, młodzież i mieszkańcy Jesio-
nowa. Po uroczystym wniesieniu wień-
ca dożynkowego do kościoła odbyła się 
msza święta dożynkowa, którą koncele-

brował ks. Adam. Po mszy było trady-
cyjne dzielenie się chlebem, upieczo-
nym z tegorocznego zboża, a wieczo-
rem na boisku szkolnym odbyła się za-
bawa dożynkowa. Na zaproszenie orga-
nizatorów na zabawę dożynkową przy-
był Marek Kibała Wójt Gminy i ks. 
Adam.  Organizatorzy serdecznie dzię-
kują aktywnym mieszkankom Jesiono-
wa za przygotowanie wieńca dożynko-
wego. 

M.K. 

W sierpniu br. Zachodniopomorska 
Regionalna Organizacja Turystyczna 
(ZROT) rozstrzygnęła etap regionalny 
konkursu na "Najlepszy produkt tury-
styczny - Certyfikat Polskiej Organiza-
cji Turystycznej". Do ZROT wpłynęły 
23 zgłoszenia w kategorii „Certyfikat 
POT" i 3 w kategorii „Złoty Certyfikat 
POT". Oranżeria z kolekcją roślin śród-
ziemnomorskich w Ogrodzie Dendrolo-
gicznym  w Przelewicach  w kategorii 
„Certyfikat POT” zajęła II miejsce. Ka-
pituła Regionalna postanowiła zgłosić 
do Etapu ogólnopolskiego (finał) nastę-
pujące produkty turystyczne: 
w kategorii „Certyfikat POT”: 
1. Muzeum Techniki i Komunikacji – 

Za jezdn ia  Sztuk i  w Szczeci -
nie    Szczecin    Muzeum Techniki  
i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki  
w Szczecinie, 
2. Oranżeria z kolekcją roślin śród-
ziemnomorskich w Ogrodzie Dendrolo-
gicznym    Przelewice   Ogród Dendro-
logiczny Samodzielny Zakład Budżeto-
wy w Przelewicach, 
Kajakiem do morza – stworzenie sieci 
przystani kajakowych wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą na Redze, w czterech 
miejscowościach powiatu gryfickiego: 
Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrze-żynie    Płoty, Gryfice, Trzebiatów, 

Mrzeżyno    Starostwo Powiatowe  
w Gryficach, 
w kategorii „Złoty Certyfikat POT” 
Centrum Słowian i Wikingów (Szlak 
Słowian i Wikingów) Wolin Stowarzy-
szenie „Centrum Słowian i Wikingów 
Wolin Jómsborg Vineta”. Produkty 
zgłoszone do Etapu ogólnopolskiego 
będą oceniane przez Kapitułę powołaną 
przez Prezesa POT. Szczegółowe infor-
macje i wykaz zgłoszonych do konkursu 
produktów wraz z ich oceną na stronie: 
h t tp : / /www.z r ot .p l / i n dex1.ph p?
c=red&id_wyd=236&re=2 

A.G. 

III PRZELEWICKA BIESIADA 

CERTYFIKAT POT 

DOŻYNKI W JESIONOWIE 
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W pierwszy weekend września odbył 
się w Lipianach III Spęd Rolny Lipiany 
2011 zorganizowany przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Lipiańskich Wsi. Im-
preza miała miejsce na ponad pięcio-
hektarowym polu członka stowarzysze-
nia Dariusza Janika. Miłośnicy rolnic-
twa spotkali się, aby wziąć udział  
w rywalizacji sportowej, ale przede 
wszystkim, aby porozmawiać o proble-
mach, jakie nurtują rolników. W imie-
niu Zachodniopomorskiego Uniwersyte-
tu Technologicznego w Szczecinie – 
patrona naukowego spędu, uroczystego 
otwarcia dokonał Jan Jurga. Na spędzie 
nie zabrakło także przedstawicieli władz 
naszego województwa, powiatu i gmi-
ny. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się przedstawiciele Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach, Urzędu 
Miejskiego w Lipianach, Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicz-
nego w Szczecinie, Nadleśnictwa My-
ślibórz, Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Szczecinie, 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Barzkowicach, Agencji Nieruchomo-ści Rolnych w Szczecina, Agencji Ryn-
ku Rolnego w Szczecinie, Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Pyrzycach, 
a także radni, sołtysi oraz rolnicy z tere-
nu województwa zachodniopomorskie-
go. Przy dźwiękach muzyki ludowej, 
zwiedzający mogli odwiedzić stoiska 
instytucji zajmujących się tematyką 
rolnictwa, których przedstawiciele 
udzielali fachowych porad i konsultacji. 
Nie zabrało straganów z poczęstunkiem, 
m.in. pajdą wiejskiego chleba ze smal-
cem i kiszonym ogórkiem, nalewką  

z aronii, z miodem oraz z pachnącym 
ciastem. Zachodniopomorski Uniwersy-
tet Technologiczny przeprowadził pod-
czas spędu konferencję na temat rolnic-
twa precyzyjnego, podczas której przez 
długi czas prowadzone były ożywione 
dyskusje o rolnictwie. Rolnicy współza-
wodniczyli ze sobą w konkurencjach 
sprawnościowych oraz konkursach. 
Konkurencji zręcznościowych nie za-
brakło również dla najmłodszych 
uczestników spędu W konkursach i za-
bawach wzięła udział liczna grupa dzie-
ci i młodzieży. Podsumowaniem impre-
zy był wieczorny koncert zespołu z My-
śliborza, który do szaleństwa rozbawił 
lipiańską publiczność. Spęd rolny 
wsparli: Urząd Miejski w Lipianach, 
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach, 
Piekarnia Lipiany – Ludmiła Wojcie-
szyńska, Marianna Stachowicz, Kamil 
Nowakowski, Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny w Szczecinie, 
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Myśli-

bórz, Zakład Elektromechaniczny 
w Lipianach Wojciech Janik, 
Sklep Elektryczno-Chemiczny 
Danuty Herezo w Lipianach, CJS 
Biuro Tłumaczeń w Myśliborzu, 
Bank Spółdzielczy Wolin Oddział  
w Lipianach, Gospodarstwo Rolno- 
Rybackie Dariusza Zawadzkiego, Go-
spodarstwo Rolne Dariusza Janika, Go-
spodarstwo Rolne Michała Wieczora, 
Gospodarstwo Rolne Państwa Gołę-
biowskich, Gospodarstwo Rolne Pań-
stwa Kujawskich,  Agencja Ubezpiecze-
niowa Beaty Ciszewskiej w Lipianach, 
FOTOSFERA Aleksandra Przybylska, 
EKM Kontrakt Elżbieta Kowalska, Biu-
ro Rachunkowe Elżbieta Kowalińska, 
Łukasz Stefańczyk z Nowielina, Stowa-
rzyszenie Lipiański Klub Motorowy 
„Partyzanci”. Ponadto III Spęd Rolny 
Lipiany 2011 był współfinansowany  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Obszarów Wiejskich: Europa In-
westująca w obszary wiejskie, Projekt 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w Ramach Pomocy Tech-
nicznej Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Stowarzy-
szenie dziękuje Zachodniopomorskiemu 
Uniwersytetowi Technologicznemu, 
Nadleśnictwu Myślibórz, Zachodniopo-
morskiej Izbie Rolniczej, Ośrodkowi 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowi-
cach, Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, Agencji Nierucho-
mości Rolnych Skarbu Państwa i Agen-
cji Rynku Rolnego za merytoryczne 
wsparcie imprezy. 

20 sierpnia br. w Ślazo-
wie odbył się Festyn Ro-
dzinny, zorganizowany 
przez sołtysa i radę sołec-
ką. Na zaproszenie orga-
nizatorów w biesiadzie 
uczestniczyli: Janusz 
Wójtowicz Sekretarz 
Gminy, ks. proboszcz 
Roman Dutko i Henryk 
Nawój prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej 
Przelewice. Podczas Fe-
stynu wystąpił zespół 
„Jutrzenka” z Przelewic  
i zespół „Perełki” z Przy-
wodzia, przygotowano 
także konkursy dla dzieci 
i dorosłych. Organizato-
rzy zapewnili dla wszyst-
kich przysmaki z grilla, a także napoje  
i ciasto. Ratownicy medyczni ze Szcze-
cina przeprowadzili krótki kurs pierw-

szej pomocy. Wielkim powodzeniem 
cieszyły się przejażdżki konne. Zainte-
resowanie wzbudziły też przejażdżki 

wozem strażackim i poka-
zy strażackie, zademon-
strowane przez strażaków 
z OSP Przelewice, a loteria 
fantowa okazała się 
„strzałem w 10”, sprzedano 
wszystkie losy. Było też 
losowanie nagrody głów-
nej. Na zakończenie impre-
zy odbyła się zabawa  
w plenerze dla dorosłych. 
Zagrał zespół „Mana Ma-
na”. Sołtys i rada sołecka 
pragną  podziękować 
mieszkańcom sołectwa za 
zaangażowanie i wszyst-
kim, którzy pomogli  
w organizacji festynu lub 
wspomogli organizatorów 
w inny sposób.  

M.Z. 

III SPĘD ROLNY LIPIANY 2011 

FESTYN RODZINNY W ŚLAZOWIE 
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POŻEGNANIE KSI ĘDZA 

19 sierpnia br. pa-
rafianie tłumnie 
przybyli do świąty-
ni pw. św. Floriana 
w Jesionowie, aby 
swoją obecnością 
p o d z i ę k o -
wać  księdzu pro-
boszczowi Walde-
marowi Szczurow-
skiemu za 25 lat 
j e g o  p o s ł u g i  

w parafii.  Uroczyste pożegnanie księdza Waldemara odbyło 
się także w kościołach filialnych w Lucinie i Dziedzicach. Dla 
mieszkańców Lucina  był to dzień, który na długo pozostanie 
w ich pamięci, gdyż  dzięki staraniom proboszcza w Lucinie  
powstał pierwszy  kościół, miejsce modlitwy, którego tam bar-
dzo brakowało. Za bardzo dobrą współpracę z samorządem  
i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej oraz działal-
ność społeczną na rzecz osób potrzebujących otrzymał podzię-
kowanie od wójta gminy. Były również liczne podziękowania  
i kwiaty od tych, którzy przyszli wyrazić swoją wdzięczność za 
serce i trud włożony w pracę na rzecz parafii. Był to dzień pe-
łen wzruszeń dla mieszkańców oraz dla księdza. Wśród żegna-
jących proboszcza znaleźli się przedstawiciele władz samorzą-
dowych, szkoły, ochotniczej straży pożarnej, rady sołeckiej  
i parafialnej oraz wdzięczni parafianie. Życzymy wszelkiej 
pomyślności,  dużo zdrowia i wielu łask Bożych na nowym 
miejscu kapłańskiej posługi. 

A.G. 

W wizycie studyjnej mieszkań-
ców gminy Trzebiatów w Przele-
wicach uczestniczyło ponad 70 

osób. Przyjechali do nas w zróżni-
cowanych wiekowo grupach w ra-

mach działań Krajowego Stowarzysze-
nia „ARAMIS" w Trzebiatowie, które-
go prezesem jest Jolanta Mularczyk. 
Byli to uczestnicy trzech programów, na 
które pozyskano środki finansowe  
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego: Sa-
motna matka i dziecko, Zapobieganie 
marginalizacji społecznej, przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu mło-
dzieży ze środowisk zagrożonych, Ak-
tywizacja osób starszych. Naszych gości 
w imieniu wójta gminy powitali: Janusz 
Wójtowicz Sekretarz Gminy i Anna 
Garzyńska pracownik Urzędu Gminy 
oraz Maria Ziarkowska, która towarzy-
szyła gościom w charakterze przewod-
nika w dziedzinie turystyki. Uczestnicy 
wyjazdu studyjnego z wielkim zaintere-
sowaniem zwiedzili lokal Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Centrum Edukacyjne 
przy OSP i Centrum Kształcenia na 
Odległość na Wsiach oraz przelewickie 
gimnazjum. Na wstępie Janusz Wójto-
wicz przedstawił podstawowe informa-
cje o gminie i realizację najważniej-
szych przedsięwzięć. W dalszym etapie 

Henryk Nawój omówił działalność  
i osiągnięcia OSP, zachęcając jednocze-
śnie do partnerskiej współpracy. Nato-
miast o działalności CKNONW   
i o wioskach internetowych funkcjonu-
jących na terenie gminy opowiedziała 
Anna Garzyńska. Z kolei Renta Kozicka 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum opro-
wadziła gości po obiektach szkolnych  
i sportowych oraz zapoznała z projekta-
mi, realizowanymi przez Przelewickie 
S t o w a r z y s z e n i e  E d u k a c y j n e 
„Wyrównajmy szanse”. Ciekawa była 
również prezentacja filmu, realizowane-
go w ramach projektu  pn. „Młodzież 
promuje gminę Przelewice”. Ze szkoły 
udaliśmy się do zabytkowego kościoła 
pw. Matki Bożej Królowej Polski, gdzie 
była możliwość zapoznania się z jego 
historią i zabytkami, w tym z odrestau-

rowanym pięknym ołtarzem. Następ-
nym etapem zwiedzania był Ogród Den-
drologiczny i Oranżeria z bogatą roślin-
nością śródziemnomorską. W pałacu 
Maria Ziarkowska przedstawiła historię 
powstania tego niezwykłego miejsca,  
a w Ogrodzie ciekawą kolekcję roślin-
ności, pochodzącą z różnych stron świa-
ta. Ogród wraz z Oranżerią wzbudził 
zachwyt naszych gości i uznanie dla 
jego twórców. Mogli też obejrzeć cieka-
we prace malarskie, wykonane przez 
naszego lokalnego artystę Adriana 
Kuchcika i wystawę fotograficzną  
pt. „Piękno i uroda Grecji”, przekazaną 
z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas 
pobytu w Przelewicach młodzież  
z Trzebiatowa mogła rozegrać  z naszą 
młodzieżą  mecz towarzyski piłki noż-
n ej ,  a dor oś l i   uczestn iczyć  
w „Biesiadzie Przelewickiej”. Choć 
aura była momentami kapryśna udało 
się zorganizować w Ogrodzie wspólne 
ognisko, podczas którego mogliśmy 
wymienić się doświadczeniami i sukce-
sami w projektach realizowanych na 
rzecz społeczności lokalnej. Tego typu 
spotkania pozwalają przedstawicielom 
obu gmin na doskonalenie projektów  
i ewentualnej partnerskiej współpracy. 

WARSZTATY MUZYCZNE  
W PRZELEWICACH 

III Letnia Akademia Muzyki Dawnej Przelewice 2011, pod 
kierownictwem Urszuli Stawickiej, stanowi kontynuację 
ubiegłorocznych warsztatów muzycznych, które spotkały się 
z doskonałym odbiorem i akceptacją młodzieży, pedagogów 
oraz melomanów. W warsztatach, które  odbywały się  
w sierpniu br. w pałacu Ogrodu i Oranżerii, udział wzięli 
młodzi muzycy-instrumentaliści specjalizujący się w grze na 
instrumentach historycznych. W trakcie projektu uczestnicy 
brali udział w lekcjach indywidualnych, warsztatach mi-
strzowskich, jaki i próbach orkiestry. Wieloletnie doświad-
czenia pedagogów prowadzących zajęcia wskazują na ko-
rzystny wpływ muzykowania zespołowego na rozwój muzy-
kalności, warsztatu oraz dyscypliny gry. Celem Akademii jest  
upowszechnianie wiedzy o muzyce dawnej i wspieranie dzia-
łań kulturalnych i edukacyjnych na rzecz upowszechniania 
kultury muzycznej. Projekt stanowi kontynuację działań edu-
kacyjnych FAMD rozpoczętych w 2009 roku. Adresatami 
cyklu warsztatów i lekcji otwartych są uczniowie szkół mu-
zycznych z Pomorza Zachodniego, którzy będą pracować pod 
kierunkiem wybitnych pedagogów – instrumentalistów. Obok 
działań edukacyjnych polegających na doskonaleniu warszta-
tu instrumentalnego i  pracy w zespołach kameralnych udział 
w projekcie zakłada pogłębienie wiedzy na temat historii  
i dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. W trakcie 
tygodniowego pobytu uzdolniona młodzież będzie miała 
możliwość kontaktu z historią i architekturą Pomorza poprzez 
wycieczki krajoznawcze i wykłady na temat dziedzictwa kul-
turowego regionu. 

U.S. 

WIZYTA STUDYJNA 
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ZATRZYMANY  
Policjanci z Pyrzyc od 29 lipca tego roku poszuki-
wali mężczyzny, który w jednym ze sklepów spo-
żywczych na terenie Pyrzyc grożąc ekspedientce 
użyciem noża zażądał od niej pieniędzy ze sklepo-
wej kasy. Dzięki uporowi ekspedientki i przypad-
kowemu klientowi sprawca uciekł ze sklepu bez 
pieniędzy. Na podstawie rysopisu sprawcy po-
wstał jego portret pamięciowy. Intensywne działa-
nia policjantów pyrzyckiej Komendy doprowadzi-
ły do zatrzymania 39 letniego mężczyzny podej-
rzewanego popełnienie tego przestępstwa. Męż-
czyźnie przedstawiono zarzut usiłowania rozboju 
przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, za co 
grozi mu od 3 do 12 lat więzienia. Prokuratura 
Rejonowa w Pyrzycach wystąpiła do sądu z wnio-
skiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka 
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresz-
towania. Sąd po rozpoznaniu sprawy podzielił 
stanowisko Policji i Prokuratury decydując, że 
podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi  
w areszcie.  

D.S. 

W trakcie nocnego patrolowania 
Lipiańskich ulic, policjanci py-
rzyckiej Komendy zauważyli jadą-
ce bez oświetlenia osobowe Audi 
80. Po zatrzymaniu pojazdu do 
kontroli wyczuli od kierującego 
nim 29 latka woń alkoholu. Bada-
nie alkomatem wykazało, że posia-
dał on ponad pół promila alkoholu 
w organizmie. W trakcie dalszych 
czynności policjanci ustalili, że 
mężczyzna do 2015 roku ma orze-

czony zakaz prowadzenia 
pojazdów. Jakby tego 
wszystkiego było mało, oka-
zało się też, że 29 latek jest po-
szukiwany listem gończym do od-
bycia kary pozbawienia wolności 
za... jazdę po pijanemu. Policjan-
tom nie pozostało nic innego, jak 
zatrzymać kierującego i osadzić go 
w policyjnym areszcie. Usłyszy on 
zarzut kierowania pojazdem  
w stanie nietrzeźwości i naruszenia 
sądowego zakazu prowadzenia 
pojazdów za co grozi mu do 3 lat 
więzienia. Mężczyzna nie uniknie 
też odpowiedzialności za jazdę 
samochodem w porze nocnej bez 
oświetlenia. Przez najbliższe przy-
najmniej pół roku samochody bę-
dzie mógł tylko oglądać przez 
okna więziennej celi.  

D.S. 

Pomimo niesprzyjającej pogody w dniu 27 sierpnia 2011 r. na 
przystani żeglarskiej „Wądół” odbyły się „Neptunalia”, które 
były uwieńczeniem V edycji „Wakacji pod żaglami”. Półkolo-
nie trwały od 16 do 26 sierpnia 2011 r. Dzieci i młodzież, pod 
czujnym okiem prezesa Stowarzyszenia LKSW Jana Tomcza-
ka,  uczyły się żeglowania na „Optymistkach”. Wiosłowania 
na kajakach uczyły Mariola i Magdalena Dębeckie. Zespół 
malarski, który ozdobił ściany biura przystani wspaniałymi 
krajobrazami,  prowadziła Dorota Szendlermajer-Grudzińska. 
Oprócz nauki żeglowania i wiosłowania dzieci uczestniczyły 
w wielu konkursach sprawnościowych i plastycz-
nych.  Podczas „Neptunaliów” odbyły się regaty żeglarskie  
w klasie Optymist, odwiedził nas także władca mórz Neptun  
z małżonką Prozerpiną, aby dokonać pasowania na „Wilka 
jeziorowego” nowych uczestników „Wakacji pod żaglami”. 
Burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski i Przewodniczący 

Rady Miejskiej Adrian Kowalczyk uhonorowali wszystkich 
uczestników regat i zawodów wspaniałymi nagrodami.  

26 sierpnia br. w Lipianach zakończył 
się XX Wakacyjny Turniej Piłkarski.  
W turnieju organizowanym tradycyjnie 
przez miejscowego działacza sportowe-
go Jana Rolę oraz współorganizatorów 
udział wzięło ponad 40 młodych piłka-
rzy, podzielonych na cztery zespoły 
(Flota, Jagielonia, Pogoń, Legia). Wa-
kacyjne rozgrywki prowadzone były na 
miejscowym „Orliku”. W grupie star-
szej przed Pogonią zwyciężył zespół 
Legii grający w składzie: Dawid Łada, 
Filip Kozłowski, Michał Bąblewski, 
Kuba Górewicz, Mariusz Kowalski, 
Maksymilian Myśliński, Bartosz Śnieć, 
Sergiusz Marczak, Bartek Zieliński. 
Natomiast w grupie młodszej najlepsza 
była Flota grająca w składzie: Maciej 
Ignasiak, Marcin Szmidt, Łukasz Błasz-
czykowski, Kuba Cech, Hubert Kałek, 

Robert Rozmus, Mirosław Jurecki, Filip 
Łukowski, Adrian Marszałek. Najlep-
szym piłkarzem turnieju w grupie star-
szej został Sergiusz Marczak a najlep-
szym strzelcem został Filip Kozłowski 
przed Kamilem Romanowskim. 
W grupie młodszej najlepszymi piłka-
rzami i strzelcami bramek zostali: Ma-
ciej Ignasiak, Nataniel Orzeł i Łukasz 
Błaszczykowski. Tytuł najlepszego 

bramkarza otrzymał Łukasz Grzebie-
niek. Podczas uroczystego zakończenia 
turnieju na miejscowym obiekcie spor-
towym obecni był Burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Lipianach 
Adrian Kowalczyk, którzy na ręce Jana 
Roli złożyli pamiątkową tabliczkę   
z okazji jubileuszu XX Piłkarskiego 
Turnieju Wakacyjnego Lipiany 2011 
oraz podziękowania za  zaangażowanie 
i pełną pasji pracę włożoną w przepro-
wadzenie Piłkarskich Turniejów Waka-
cyjnych. Jan Rola otrzymał również 
złoty pamiątkowy puchar, który ufundo-
wali rodzice dzieci w podziękowaniu za 
przeprowadzenie dwudziestu Turniejów 
Wakacyjnych. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, a najlep-
si nagrody  rzeczowe. 

XX WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKARSKI 

NEPTUNALIA 2011 

PASJONACI CZTERECH KÓŁEK 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl             12        naszpowiat@pyrzyce.pl 

Dnia 3 września 2011 r. na boisku 
przy Publicznym Gimnazjum w Prze-
lewicach odbyło się pożegnanie wa-
kacji na sportowo. Spotkanie zorga-
nizowane było dla dzieci z sołectwa 
Przelewice. Pomysłodawcą imprezy 
był sołtys sołectwa Przelewice 
Krzysztof Margiel, a organizatorami 
spotkania Agnieszka Bil, Agnieszka 
Wilczak, Ewa Starzyńska, Bożena 
Fiszer i Leszek Muskała. Dla 
wszystkich uczestników imprezy 
przygotowane zostały konkurencje 
sportowe, mecz piłki nożnej i roz-
grywki na stołach do gier. Uczestni-
cy rywalizowali w drużynach wal-
cząc o punkty dla swojego zespołu, 

a następnie po podsumowaniu punk-
tacji poszczególnych drużyn wyło-
niono zwycięzców. Każdy uczestnik 
imprezy wrócił do domu z upomin-
kiem. 

E.S. 

PLAC ZABAW NIVEA 

Sukcesem Gminy Lipiany zakończył się  
31 sierpnia drugi etap internetowego głosowa-
nia, w którym nagrodą jest wybudowanie  
w całej Polsce 100 placów zabaw na 100 lat 
NIVEA. Miło jest mi poinformować, że 
wspólnymi siłami mieszkańcy i przyjaciele 
Lipian wygrali plac zabaw, który zostanie 
wybudowany przy Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Lipianach, oddając na tą lokali-
zację 65 000 głosów! Na stronie  
nivea.pl podane są wyniki głosowania – Lipia-
ny  znalazły się na 6 miejscu wśród 25 zwy-
cięskich placów II etapu. Podziękowania skła-
dam również „lokalnym bohaterom” , którzy 
oddali największą liczbę głosów, ale także 
wszystkim, którzy codziennie lub sporadycz-
nie zasiadając do komputera wierzyli w zwy-
cięstwo naszej gminy. Należy dodać, że gmi-
na Lipiany jest jedyną w powiecie pyrzyckim, 
która wywalczyła plac zabaw od firmy Nivea, 
w pierwszej turze wygrał Barlinek i Myśli-
bórz.  

Burmistrz Lipian 

Krzysztof Boguszewski  

W maju bieżącego roku 
w hali  sportowej Pu-
blicznego Gimnazjum 
w Przelewicach, po raz 
pierwszy  w historii tej 
miejscowości, z inicja-
tywy  mieszkanki Prze-
lewic Krystyny Nawój, 
rozegrano pokazowy 
mecz w rugby na wóz-
kach. Mecz ten wzbu-
dził  dużo emocji i jesz-
cze większe zaintereso-
wanie jego uczestników oraz licznie 
zgromadzonych kibiców, co zmobili-
zowało Krystynę Nawój do  zorgani-
zowania  kolejnego widowiska. Tym 
razem mecz rugby na wózkach odbył 
się w hali sportowej przy ul. Koper-
nika w Lipianach. W meczu tym spo-
tkały się te same zespoły osób niepeł-
nosprawnych tj. Tetra Gryf Szczecin 
i The Dogs z Gorzówa. Grano 4x8 
minut, na boisku o wymiarach 28x15 
metrów, bramki o szerokości 8 me-
trów. Rugbyści byli przypięci do 
specjalnych wózków pasami, i zdo-
bywali punkty przejeżdżając z piłką 
przez linię bramkową.  Ponownie jak 
i w pierwszym meczu w Przelewi-
cach, zwyciężyli wózkarze Tetry 
Gryf, tym razem 40:19. Najskutecz-
niejszym i najlepszym zawodnikiem 
meczu został Krzysztof Andrzejak 
reprezentujący wózkarzy ze Szczeci-
na, na co dzień mieszkaniec Pyrzyc. 
Tetra Gryf grała w składzie: Piotr 
Kacapski - grający trener, Krzysztof 
Andrzejak, Artur Kieliszek, Adam 
Matusiak, Łukasz Gryglewski. Nato-
miast zespół The Dogs z Gorzowa: 
Mirosław Szczepankiewicz - grający 
trener, Maciej Stefaniak, Norbert 
Kaczmarek, Sławomir Jankowski, 

Leszek Wachowiak. Sędzią tego me-
czu była Sandra Ciesielska, której 
pomagała Magda Kieliszek - obie 
panie ze Szczecina. Podobnie jak  
w Przelewicach, mecz rozegrany  
w Lipianach wzbudził duże zaintere-
sowanie kibiców, którzy nagradzali 
wózkarzy obydwu zespołów za 
wspaniałe zagrania, gromkimi brawa-
mi i aplauzem. W przerwach meczu 
było dużo muzyki oraz występy dzie-
ci z miejscowego Zespołu Szkół. 
Gośćmi specjalnymi tego niecodzien-
nego widowiska byli między innymi 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, 
Burmistrz Lipian Krzysztof Bogu-
szewski, Wójt Gminy Przelewice 
Marek Kibała oraz dyrektor Szpitala 
Powiatowego Ryszard Grzesiak. Po 
meczu tradycyjnie odbyło się spotka-
nie przy szwedzkim stole. Organiza-
torami meczu było Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Przy-
jaciół „Silni Razem” reprezentowane 
przez Krystynę Nawój oraz Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci koło w Lipia-
nach, któremu przewodniczy Beata 
Łysa. 

A.K. 

MECZ PIŁKI NO ŻNEJ PO-
MI ĘDZY POLICJANTAMI  
A SAMORZĄDOWCAMI 

Na stadionie miejskim im. Leszka Słoninki  
w Pyrzycach 16 września odbył się mecz piłki 
nożnej mężczyzn pomiędzy Komendą Woje-
wódzką Policji w Szczecinie a pyrzyckimi 
samorządowcami. Po wyrównanym pojedyn-
ku lepszymi okazali się policjanci, którzy po-
konali samorządowców 5:4. Poziom gry był 
bardzo wysoki i zgodny z zasadami fair-play. 
Zawodnikom dopisywał humor oraz pogoda 
jak na zamówienie. Triumfatorom oraz poko-
nanym gratulacje i podziękowania złożyli 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz z-ca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji Jacek 
Fabisiak. Nad sprawnym przebiegiem meczu 
bacznie czuwał sędzia Krzysztof Janczura. 

PONOWNIE  WÓZKARZE ZAGRALI W RUGBY 

SPORTOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI 


