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1 września 1939 roku, napa-
dając na Polskę, Niemcy fa-

szystowskie rozpoczęły kon-
flikt, 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 tożsamości narodowej 
i odzyskanie niepodległości. Tego 
dnia na Cmentarzu Komunalnym 

w Lipianach odbyły Pierw-
sze Powiatowe Obchody Rocznicy 
Wybuchu II Wojny Światowej. 
W uroczystościach udział wzięło  
12 pocztów sztandarowych. Delega-
cje władz samorządowych, służb 
mundurowych, szkół oraz organiza-
cji pozarządowych złożyły wiązanki 
kwiatów. O godną oprawę uroczy-
stości zadbali harcerze działający 
prze Zespole Szkół w Lipianach. 

W dniu 6 września w Starostwie Powia-
towym w Pyrzycach odbyło się inaugu-
racyjne posiedzenie Powiatowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Przewodniczący Rady Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko wręczył akty powoła-
nia na członków Rady. W skład Powia-
towej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego wchodzą: 
Piotr Ostrowski Komendant Powiatowy 
Policji w Pyrzycach; 
Mirosław Rabiega Komendant Powiato-
wy PSP w Pyrzycach; 
Jarosław Stankiewicz Dyrektor Wydzia-
łu  I n f ras t r uk tur y  Techniczne j 
i Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach; 
Andrzej Gumowski Pełnomocnik Staro-
sty ds. Zarządzania Kryzysowego; 
Andrzej Jakieła Dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki 
i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach; 

Andrzej Drabczyk Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Pyrzycach; 
Ryszard Grzesiak Dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach; 
Piotr Kowalski Pełnomocnik Starosty 
ds. Funduszy Pomocowych; 
Paulina Pastuszek pracownik Wydziału 
Infrastruktury Technicznej i Komunika-
c j i  S t a r o s t w a  P o w i a t o w e g o 
w Pyrzycach ds. zarządzania ruchem na 
drogach; 
Krzysztof Dębek Komendant 
Straży Międzygminnej; 
Henryk Nawój Prezes Zarządu 
Powiatowego OSP RP; 
Do zadań Powiatowej Rady 
BRD należy m.in.: analizowa-
nie zagrożeń w ruchu drogo-
w y m ,  w s p ó ł p r a c a 
z Wojewódzką Radą BRD, 
inicjowanie współpracy mię-
d z y g m i n n e j 
i międzypowiatowej w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, upo-
wszechnianie i promowanie zasad bez-
piecznego, kulturalnego poruszania się 
po drogach oraz ochrony życia 
i zdrowia, inicjowanie działań edukacyj-
no-informacyjnych. Pierwszym zada-
niem Powiatowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego będzie firmowanie 
festynu dla najmłodszych „…aby było 
bezpieczniej”, w dniu 28 września 2012 
r. na parkingu przy Starostwie Powiato-
wym w Pyrzycach. 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zorganizował 
w terminie od 20 do 29 sierpnia letni obóz sportowy. 
Obóz był zlokalizowany w obiektach Zespołu Szkół im. 
Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. W obozie udział 
wzięło 67 uczestników z Pyrzyc, Lipian i Kozielic. Pod-
czas obozu realizowano program specjalistyczny dla 
poszczególnych grup uczestników z takich dyscyplin 
sportowych jak: piłka siatkowa - grupa dziewcząt  
i 2 grupy chłopców, lekkoatletyka - grupa dziewcząt 
i chłopców oraz piłka koszykowa - grupa dziewcząt 
i chłopców. Treningi sportowe prowadziło 5 wycho-
wawców. W czasie wolnym młodzież miała możliwość 
korzystania z sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyj-
nego Orlik, plaży miejskiej oraz z atrakcji centrum wod-
nego. 

73 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

POWIATOWA RADA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

OBÓZ SPORTOWY W KOŁOBRZEGU 
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Dożynki są ukoronowaniem rolniczego 
trudu. To wzruszająca tradycja, której 
podstawą jest przywiązanie do zawodu, 
poszanowanie przyrody i potrzeba pie-
lęgnowania tradycji ojców.  
W dniu 1 września gminy po-
wiatu pyrzyckiego obchodziły 
uroczystości święta plonów. 
W sobotę świętowali mieszkań-
cy Turza - Gmina Pyrzyce oraz 
mieszkańcy Kozielic, Bielic 
i Warnic. Uroczystości dożyn-
kowe poprzedziły msze święte 
dziękczynne w intencji rolni-
ków. Tradycyjnie starostowie 
dożynek, Starosta Pyrzycki oraz 
przedstawiciele władz gminy 
dzielili się chlebem z obecnymi 
na uroczystościach gośćmi. Nie 

mogło zabraknąć konkur-
sów na najładniejszy wie-
niec dożynkowy oraz czę-
ści artystycznych, podczas 
których występowały ze-
społy folklorystyczne oraz 
rozrywkowe. Mieszkańcy 
powiatu pyrzyckiego ra-
czyli się gorącym poczę-
stunkiem: grochówką 

i bigosem. W piątek 31 sierpnia Starosta 
Pyrzycki  uczestniczył  również 
w obchodach 63 dożynek w Witkowie 
podczas, których przekazał serdeczne 

podziękowanie prezesowi Zarządu 
Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo Ma-
rianowi Ilnickiemu. 26 sierpnia w Do-
żynkach Gminnych w Lipianach uczest-

niczył Burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski, Prze-
wodniczący Rady Adrian Ko-
walczyk wraz z zaproszonymi 
gośćmi Starostą Pyrzyckim 
Wiktorem Tołoczko, senato-
rem Sławomirem Preissem 
wraz z małżonką, Nadleśni-
czym Nadleśnictwa Myślibórz 
Marią Brzozowską oraz zespo-
łami folklorystycznymi, rolni-
kami i mieszkańcami gminy 
Lipiany. 

W dniu 26 sierpnia na placu przy kościele pw. Matki 
Boskiej Bolesnej w Pyrzycach odbyła się uroczysta 
msza św. dziękczynna za tegoroczne plony, koncelebro-
wana przez Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego 
abp. Andrzeja Dzięgę. W mszy św. uczestniczyli sena-
torowie i posłowie; przedstawiciele władz wojewódz-
kich, samorządowych, służb mundurowych, uczelni 
wyższych naszego województwa, licznie przybyli rolni-
cy oraz mieszkańcy. Przed mszą św. delegacje rolników 
z poszczególnych parafii zaprezentowały wieńce do-
żynkowe. Starostowie dożynek - Danuta i Wiesław 
Świderscy z Lucina, w gminie Przelewice przekazali na 
ręce arcybiskupa chleb wypieczony z tegorocznego 
ziarna, prosząc o odprawienie mszy świętej oraz błogo-
sławieństwo. Po wygłoszonej homilii abp Andrzej 

Dzięga poświęcił wieńce oraz chleb. Podczas uroczy-
stości Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Zachod-
niopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie Agnieszka Muchla, Wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego Kazimierz 
Drzazga, Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz 
Burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech, podziękowali 
rolnikom za trud wkładany w pracę na roli. Nie za-
brakło tradycyjnego dzielenia się chlebem, będącym 
najważniejszym symbolem dożynek, wspaniałym 
owocem ciężkiej pracy rolników. Tegoroczną uro-
czystość, swym występem uświetnił chór 
„Cantylena”, a gościnnie wystąpił zespół „Clerboyz” 
Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Szczecinie. 

ŚWIETO PLONÓW  

DOŻYNKI ARCHIDIECEZJALNE 
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3 września rozpoczął się nowy 
rok szkolny 2012/2013. Ucznio-
wie, nauczyciele, dyrektorzy 

szkół i rodzice po raz kolejny pod-
jęli trud kształtowania charakterów, 

wzbogacania wiedzy oraz rozwijania 
umiejętności. Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko oraz Wicestarosta Robert Be-
tyna, uczestniczyli w inauguracji roku 
szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 
w Pyrzycach, w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach, 
w Zespole Szkół Nr 2 RCKU 
w Pyrzycach oraz w Społecznym Gim-
nazjum w Pyrzycach. Starosta zwraca-
jąc się do społeczności szkolnych wyra-
żał przekonanie, że okres wakacji został 
dobrze wykorzystany przez uczniów, 
jako czas wypoczynku w gronie najbliż-
szych. Nowy rok szkolny, to czas nauki, 
ale również czas realizacji marzeń 
i planów każdego ucznia. Wspólną tro-
ską władz Powiatu Pyrzyckiego, dyrek-
torów szkół i nauczycieli jest systema-
tyczna poprawa warunków do nauki, 
rozwijania uzdolnień i zainteresowań 
uczniów oraz dobre przygotowanie ab-
solwentów do dalszego kształcenia. 

W s z y s t k i m  r o z p o c z y n a ją c y m 
i kontynuującym naukę w nowym roku 
szkolnym życzono wielu sukcesów 
w nauce, a także wielu możliwości roz-
wijania swoich zainteresowań i pasji 
a r t y s t y c z n y c h ,  s p o r t o w y c h 
i naukowych. 

W Zespole Szkół w Lipianach rozpo-
częcie roku szkolnego odbyło się na 
uroczystym apelu, w którym uczestni-
czyli uczniowie Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształ-
cące. Po rozpoczęciu apelu przez przed-
stawicieli samorządu uczniowskiego, 

głos zabrała Dorota Chrobrowska dy-
rektor Zespołu Szkół, która powitała 
wszystkich uczniów po wakacyjnej 
przerwie. Następnie Burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski życzył uczniom 
wszystkiego dobrego w nowym roku 
szkolnym oraz wręczył list gratulacyjny 
oraz przyznał stypendium Hubertowi 
Oszczyk za najlepsze wyniki maturalne. 
Kolejnym punktem uroczystości było 
złożenie uroczystej przysięgi oraz paso-
wanie, przez dyrektor Zespołu Szkół, na 
uczniów klas pierwszych szkoły podsta-
wowej, gimnazjum i liceum. Po uroczy-
stym apelu wszyscy uczniowie wraz  
z wychowawcami udali się do swoich 
klas na pierwsze spotkanie w nowym 
roku szkolnym 

URODZINY MIESZKA ŃCÓW DPS 

W środę 29 sierpnia 2012 r., jak w każdym mie-
siącu, w domach pomocy społecznej uroczyście 
obchodzono urodziny mieszkańców. Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko odwiedził Dom Po-
mocy Społecznej w Żabowie składając jubilatce 
życzenia. W Domu Pomocy Społecznej w Pyrzy-
cach uczestniczył w zorganizowanym spotkaniu, 
na którym wśród zaproszonych gości była Ola 
Stereńczak dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Dolicach wraz z personelem i mieszkańcami. 
Urszula Konopnicka dyrektor DPS i Edyta 
Grzeszczak-Giergielewicz kierownik ZTO Py-
rzyce przywitały wszystkich obecnych i złożyły 
życzenia solenizantom. Personel DPS z Dolic 
urozmaicił spotkanie przygrywając na instrumen-
tach muzycznych i wykonując przeboje biesiad-
ne. Wszyscy chętnie śpiewali znane piosenki. 
Goście z Dolic zwiedzili obiekt DPS-u w Pyrzy-
cach, a personel wymienił się doświadczeniami 
dotyczącymi pracy z mieszkańcami. Dopisała 
piękna pogoda, która sprzyjała zabawom i tań-
com na świeżym powietrzu oraz integracji 
mieszkańców z gośćmi.  

DPS 

Dom Pomocy Spo-
łecznej w Pyrzy-
cach z siedzibą  
w Żabowie prowa-
dzi partnerskie 
spotkania z nie-
mieckimi jednost-
kami pomocy spo-
łecznej w Schwedt 
(Niemiecki Czer-
wony Krzyż oraz 
Dom Seniora). 
Rezultatem wspól-
nych działań była 
realizacja trzeciego 
z kolei partnerskie-
go projektu w ra-
mach Funduszy Małych Projektów 
– Interreg IV A. W dniach 7-9 
sierpnia 2012 r. w Domu Opieki  
w Schwedt realizowany był projekt 
po stronie niemieckiej. Po stronie 
polskiej realizacja projektu w Domu 
Pomocy Społecznej w Pyrzycach  
z siedzibą w Żabowie odbyła się  
w dniach 20-22 sierpień 2012 r. 
Głównymi celami projektu była 
wymiana praktycznych doświad-
czeń dotyczących zasad zdrowego 
żywienia osób w starszym wieku  
w placówkach pielęgnacyjno-
opiekuńczych, praktyczne sposoby 
zapobiegania niedożywieniu i nad-
wagi u osób starszych, specyficzne 
sposoby żywieniowe w DPS oraz 

wymiana doświad-
czeń w zakresie 
przygotowywania 
prawidłowych diet. 
Uczestnicy zwie-
dz i l i  Stargard 
Szczeciński oraz 
Lipiany. Mieli oka-
zję poznać rodzaje 
diet, jakie są stoso-
wane w DPS, spo-
soby pomiaru BMI, 
a także specyfikę 
pracy kuchni. Od-
była się również 
degustacja dwóch 
diet: wątrobowej 

oraz lekkiej. Projekt zakończyła 
konferencja połączona z prezentacją 
multimedialną podsumowującą do-
tychczasową współpracę. Zadowo-
lenie ze współpracy polsko-
niemieckiej wyraził Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko i obiecał 
wspierać następne projekty. Reali-
zacja tożsamych celów w funkcjo-
nowaniu jednostek przekonała part-
nerów projektu o potrzebie stałej 
współpracy. Strony zadeklarowały 
utrzymywanie dalszych kontaktów 
w celu utrwalenia rezultatów pro-
jektu, stałej wymiany doświadczeń  
i dobrych praktyk. 

M.K. 

NOWY ROK SZKOLNY 

POMOC SPOŁECZNA, ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH
- WYMIANA DO ŚWIADCZE Ń 
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W dniach 7-9 września 2012 r. na tere-
nie Zachodniopomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 
odbyły się XXV Barzkowickie Targi 
Rolne AGRO POMERANIA 2012. Tar-
gi w Barzkowicach to największa i naj-
ważniejsza wystawa rolnicza w woje-
wództwie zachodniopomorskim, która  
z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Podobnie jak w la-
tach poprzednich na około czterdziestu 
hektarach barzkowickich pól rozstawiło 
się wielu wystawców z całej Polski  
i zagranicy - m.in. producenci sektora 
przemysłowego i spożywczego, produ-
cenci żywności, właściciele gospo-
darstw ogrodniczych i agroturystycz-
nych oraz liczni hodowcy. Według 
wstępnych danych ZODR Barzkowice 
w imprezie wzięło udział ok. 200 tys. 
osób zwiedzających. Targom towarzy-
szyły występy kapel ludowych, pokazy 
pracy sprzętu rolniczego, ptaków ho-
dowlanych, królików, psów myśliw-
skich i zawody sportowe. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się kolekcje ro-
ślin i kwiatów, które chętnie nabywane 
były przez uczestników tegorocznych 
targów. Impreza skierowana jest głów-
nie dla osób prowadzących działalność 
rolniczą, dlatego też podczas targów 
można było skorzystać z porad specjali-
stów. Jak co roku w Barzkowicach nie 
mogło zabraknąć stoiska Województwa 
Zachodniopomorskiego przy którym 
zaprezentował się również Lokalny 
Punkt Informacyjny przy Starostwie 
Powiatowym w Pyrzycach, należący do 
ogólnopolskiej Sieci Punktów Informa-
cyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) 
utworzonych przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego. W targach uczest-

niczyły także Lokalne Grupy Rybackie 
„Partnerstwo Jezior” z Choszczna oraz 
„Sieja” z Marianowa, które funkcjonują 
na wspólnym obszarze razem z LPI 
Pyrzyce. W namiocie promocyjnym 
Sieci PIFE konsultanci udzielali bez-
płatnych porad z zakresu możliwości 
ubiegania się o dotacje z wybranych 
Programów Operacyjnych 2007-2013. 
Zainteresowaniem cieszyła się również 
tematyka związana z pozadotacyjnymi 
możliwościami uzyskania wsparcia fi-
nansowego dla przedsiębiorców – Ini-
cjatywa JEREMIE. Oprócz materiałów 
informacyjnych dotyczących funduszy 
unijnych dużym zainteresowaniem cie-
szyły się również publikacje dotyczące 
Powiatu Pyrzyckiego. Targi Agropome-
rania to również okazja do skosztowania 
kulinarnych specjałów, takich jak kieł-

basa szlachecka z dziczyzny wytwarza-
na przez Romana Kaweckiego z Cho-
cienia - laureata XII edycji konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki 
Regionów” Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Potrawy i przetwory pre-
zentowane na stoisku Województwa to 
produkty wpisane na listę produktów 
tradycyjnych. Konsultanci LPI Pyrzyce 
pełnili dyżur na stoisku informacyjnym 
przez dwa dni, udzielając ponad 40 kon-
sultacji bezpośrednich - głównie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013. Wszystkich zainteresowa-
nych możliwościami pozyskiwania do-
tacji z Funduszy Unijnych na realizację 
przedsięwzięć oraz pozadotacyjnych 
(Inicjatywa JEREMIE)– zapraszamy do 
kontaktu z konsultantami LPI Pyrzyce: 
www.pi.wzp.pl/pyrzyce 

Eggesin- niewielkie niemieckie mia-
steczko położone w Meklembur-
gii około 50 km od Szczecina. 
To właśnie w tym miejscu szes-
nastoosobowa grupa dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Pyrzycach  
i Domu Dziecka w Czernicach 
spędziła piękny wrześniowy 
tydzień  na warsztatach arty-
stycznych.  Ich pobyt przygoto-
wało Towarzystwo Niemiecko-
Polskie w ramach XIII Polskich 
Tygodni w Meklemburgii-
Pomorzu Przednim. Młodzież  
w ramach warsztatów plastycz-
nych pracowała z filcem, kamieniem,  
a także miała możliwość uczestniczyć  
w zajęciach tanecznych i sportowych. 
Była również interesująca wycieczka do 
Ueckermünde, a tam wizyta w Zoo. 
Uczestnikom szczególnie przypadła do 
gustu  Jugend Kunst Schule - szkoła 
artystyczna, w której każdy mógł zna-

leźć coś dla siebie. Zadziwiające, że 
„Tak mała miejscowość, a taka piękna 
szkoła artystyczna”. Dzieciaki po połu-
dniu mają możliwość rozwijać swoje 
zainteresowania artystyczne, albo po 
prostu dobrze, twórczo spędzić czas.  
W Eggesin jest także piękne miejsce do 
spotkań artystycznych (tanecznych, 

filmowych, plastycznych, kulinar-
nych) – Warsztat Kultury - 
KulturWerkstatt. Tego im 
można pozazdrościć. Pod czuj-
nym okiem Mattijasa   Diekhoffa – 
dziennikarza niemieckiego powstał 
krótki film o Ottonie-biskupie, któ-
ry w 1124 dokonał pierwszego 
chrztu mieszkańców okolic dzisiej-
szych Pyrzyc. To było bardzo waż-
ne przeżycie dla uczniów. Ciekawa 
lekcja historii, ale także warsztaty 
pracy nad filmem. Nad całością 
pobytu czuwała Heike Hirsh dyrek-
tor szkoły w Eggesin i nieocenieni 
wolontariusze: Anna, Franzeska, 

Nick i Max - cudowni młodzi Niemcy. 
Widzieć, jak młodzi dogadują się pomi-
mo bariery językowej, to cudowne prze-
życie. Zbliżenia to ważna inicjatywa. 
Mamy nadzieję, że będzie kontynuowa-
na. Dziękujemy. 

M.H 

ZBLI ŻENIA-ANNÄHERUNGEN 

AGROPOMERANIA 2012 
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Zorganizowane już po raz szósty, 
półkolonie na przy-
stani żeglarskiej 

przy jeziorze Wądół 
w Lipianach są formą 

letniego wypoczynku, 
która na stałe wpisała się 
w wakacyjny kalendarz 
dzieci i młodzieży z Li-
pian i okolic. Zajęcia 
promują aktywny wypo-
czynek na świeżym po-
wietrzu. I w tym roku 
półkolonie cieszyły się 
bardzo dużą popularnością. W ciągu 
dwóch tygodni, licznie przybyli, mogli 
zapoznać się z tajnikami żeglowania, 
nauczyć się wiosłowania na łodziach  
i kajakach, poznać smak zdrowego 
współzawodnictwa i pracy w grupie. 
Organizatorzy zadbali o to, by koloniści 
spędzali czas aktywnie i kreatywnie.  
W czasie tegorocznych Wakacji pod 
żaglami wyłoniono m.in. mistrzów bu-
dowania zamków z piasku, mistrzów 
hula-hop, zbijaka, wytrzymałości, mil-
czenia, a także wybrano zwycięzców 
konkursu na najpiękniejszą pracę pla-
styczną przedstawiającą różnorodne 
formy wypoczynku wakacyjnego. Dzie-
ci dowiedziały się także, jak bezpiecz-
nie spędzać czas nad wodą, a gry i zaba-
wy tematyczne pozwoliły im na prak-
tyczne przyswajanie zdobytej wiedzy. 
Jak co roku jednak, najwięcej emocji 
dostarczyły zawody żeglarskie i wio-
ślarskie, w których udział wzięli zarów-
no najmłodsi, jak i najstarsi uczestnicy. 
Wyłoniono zwycięzców w dwóch gru-
pach wiekowych, w pokonywaniu róż-
nych, dostosowanych do wieku i umie-
jętności dystansów, zarówno na kaja-

kach jedno, jak i dwuosobowych. Mi-
strzostwa poprzedzone były długotrwa-
łym, codziennym treningiem i instrukta-
żem profesjonalistów. Walka o złoto 
była wyrównana i niezwykle zacięta, 
niezależnie od grupy wiekowej i płci. 
Dowodem na to jest fakt, że został pobi-
ty ubiegłoroczny rekord w wioślarstwie 
kajakowym grupy starszej. Tradycyjnie, 
Wakacje pod żaglami wieńczą Neptuna-
lia – uroczystość przyjęcia chrztu upo-
ważniającego do przystąpienia w obręb 
zaszczytnego grona wilków jezioro-
wych. „Ochrzczeni” dzielnie znosili 
wszystkie zaplanowane rytuały – kąpiel 
w glonach, kanapki z oczami węgorzy  
i wnętrznościami ryb, wypicie rekiniej 
krwi z czary boga wód – Neptuna. Pod-
dani, którzy dzielnie znieśli chrzest, 
mogli paść na kolana przed Neptunem  
i jego orszakiem oraz doznali łaski uro-
czystego pasowania trójzębem. Wilki 
jeziorowe otrzymały certyfikaty po-
świadczające zdobyte umiejętności. 
Mariola Dębecka, członkini stowarzy-
szenia Lipiańskiego Klubu Sportów 
Wodnych, które było organizatorem 
półkolonii, uroczyście podziękowała 

wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do tego, by Wakacje pod 
żaglami mogły odbyć się 
po raz szósty. Dzięki 
w y c h o w a w c o m  
i wszystkim wolontariu-
szom, którzy poświęcili 
swój czas, dzieci po raz 
kolejny mogły bezpiecz-
nie odpoczywać w cza-
sie wakacji. Wśród wy-
mienionych znaleźli się: 
Ewa i Joanna Andrze-
jewskie, Ewelina Baj, 

Aneta Binkowska, Marta Brzozowska, 
Magdalena Dębecka, Magdalena Igna-
siak, Paweł Kudrewicz, Arkadiusz Lip-
ski, Patryk Olszewski, Małgorzata To-
maszkiewicz, Iwona i Joanna Tomczak, 
Bożena Wesołkin i Renata Zawadzka. 
Burmistrz Lipian – Krzysztof Bogu-
szewski wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Adrianem Kowalczykiem, 
wręczyli zwycięzcom licznych konkur-
sów dyplomy i upominki. Punktem kul-
minacyjnym Neptunaliów było uroczy-
ste wręczanie medali. Krzysztof Bogu-
szewski i Adrian Kowalczyk uhonoro-
wali medalami zwycięzców w zawo-
dach jedynek i dwójek kajakowych. 
Prezes stowarzyszenia Lipiański Klub 
Sportów Wodnych – Jan Tomczak wrę-
czył medale zwycięzcom regat żeglar-
skich. Następnie wygrani stanęli do 
zdjęcia, by na zawsze upamiętnić waka-
cyjną przygodę. Jak mówi przysłowie, 
„duże jachty niosą sławę, małe jachty 
tworzą żeglarzy”. Mamy nadzieję, że 
miłość do wody i żagli zostanie w ser-
cach naszych młodych przyjaciół, i spo-
tkamy się z nimi za rok! A zatem trzy 
stopy wody i dobrej pogody. 

25 sierpnia br.  w Lipianach podczas kolejnego „Turnieju 
Miast Lipiany – Wietzendorf” oddany został do użytku miesz-
kańców Lipian i turystów pomost rekreacyjny na jeziorze 
Wądół. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz 
Lipian Krzysztof Boguszewski, Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko, Przewodniczący Rady Adrian Kowalczyk oraz Bur-
mistrz Wietzendorf Uwe Wriedeen. Poświęcenia pomostu 
dokonał proboszcz parafii WNMP w Lipianach Franciszek 
Szydłowski. Nowa turystyczna atrakcja została wybudowana 
w Lipianach przy ul. Okrzei 5, obok domu kultury. Budowa 
obiektu rozpoczęła się w lipcu i zrealizowana została w ra-
mach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na jeziorem 
Wądół, poprzez urządzenie ścieżki pieszo-rowerowej wraz  
z budową pomostu w Lipianach”. Projekt przeprowadzono  
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 
na lata 2007-2013. Wykonawcą pomostu jest spółka „Hydro-
Inż.”  z Wicka k/Łeby, ścieżki wybuduje i urządzi P.H.U 
„Sanbud” z Myśliborza. Wykonawcy zostali wybrani w dro-
dze przetargu nieograniczonego. Wartość całego zadania wy-
nosi ok. 530 000 zł, z czego 80 % wydatków kwalifikowa-
nych stanowi dofinansowanie. W ramach inwestycji przewi-
duje się oprócz budowy pomostu rekreacyjnego, prace bu-

dowlano-montażowe, w wyniku których powstanie m.in. 
ścieżka pieszo-rowerowa z infrastrukturą, pomost pływający  
i plac zabaw. Termin realizacji do lipca 2013 r. „Cieszę się, że 
udaje nam się powoli zagospodarować turystycznie kolejne 
miejsca w naszym miasteczku, podnosi to standard życia na-
szych mieszkańców, a także atrakcyjność turystyczną Lipian. 
Mam nadzieję, że dzięki takim działaniom uda się nam przy-
ciągnąć na wypoczynek do Lipian coraz więcej turystów” - 
powiedział Burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski. 

WAKACJE POD ŻAGLAMI 

POMOST NA JEZIORZE W ĄDÓŁ 
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Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Za-
bytków „Zaczynaj” postanowiło 
przywrócić niepowtarzalną atmosfe-
rę, jaka powinna zawsze towarzy-
szyć świętu Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Wspólnie  
z mieszkańcami, przygotowa-
li  „Biesiadę na Rynku”, którą otwo-
rzył proboszcz parafii ksiądz kan. 
dziekan dr Franciszek Szydłowski. 
Uczestniczyło w niej wiele osób. 
Czas umilali: zespół „Płomienie”, 
działający przy OSP Derczewo, 
Mar ta  Z ie l ińska ,  Wojc iech 
Schmach, Joanna Korzeniewicz z ze-
społem i gościnnie występującym Mi-
chałem Grobelnym, zespół „Proyekt” 
oraz zespół „Bratnie Dusze” z księdzem 
wikariuszem Robertem Żołnierzów. 

Podczas wspaniałych występów prze-
świetnych artystów można było skosz-
tować pajdy smacznego chleba ze smal-
cem i ogórkiem, zasmakować przepysz-
nych wypieków, delektować się pieczo-

nym kurczaczkiem... Nasi naj-
młodsi w tym czasie wspa-
niale się bawili, losując fanty, 
wystawiając pyzate buzie do 
malowania, zjeżdżając na dmucha-
nej zjeżdżalni i skacząc na trampo-
linie. Nie obyło się także bez kolo-
rowych wiatraków, cukrowej waty. 
Starsi starali się w pocie czoła po-
konać w biegu długodystansowym 
naszą mistrzynię Sofię Ennaoui, by 
zdobyć „Puchar Proboszcza”. No 
cóż, nie udało się, ale może za 
rok… Biesiadę zakończył niezwy-

kły Teatr Ognia „Inko Gni To” ze 
Szczecina, który wprowadził uczestni-
ków biesiady w czarowny świat. Więcej 
informacji na stronie www.zaczynaj.pl 

25 sierpnia br. w Miejsko Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lipianach odbyło się 
spotkanie z Ingrid Schellhaas autorką 
książki pt. „Historia fabryki maszyn rol-
niczych Schütz & Bethke dawniej  
w Lippehne powiat Soldin/Neumark”. 
Książka jest historią Lipian, opowiada  
o przedwojennych czasach 
mieszkańców, a przed wszyst-
kim  o  fabryce Schütz & Bet-
hke, która istnieje do dziś, 
jako fabryka Armatur. Autor-
ka przez rok zbierała materia-
ły, spotykała się z dawnymi 
pracownikami fabryki, a także 
kolekcjonowała fotografie. 
Książka napisana została  
w języku niemiecki, przetłu-
maczyła ją na język polski 
mieszkanka Lipian Elżbieta 
Kowalska. Wydano ją przez 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury  
w Lipianach, dzięki pomocy Burmi-
strza  Lipian Krzysztofa Boguszewskie-
go, Banku Spółdzielczego Wolin oddział 
w Lipianach i Fal - Fabryki  Armatur Sp. 
z o.o. Zapraszamy do zakupu książki  
w MGOK w Lipianach. 

25 sierpnia br. w Lipianach przy Miejsko 
Gminnym Ośrodku Kultury odbył się 
turniej miast Lipiany – Wietzendorf. 
Sołectwa z gminy Lipiany wraz z grupą 
z Wietzendorf  rywalizowały ze sobą   
w różnych konkurencjach sportowych 
i wędkarskich między 
innymi w piłce nożnej 
plażowej, siatkówce, 
przeciąganiu liny itp. 
Zwycięską drużyną 
została grupa z sołec-
twa Mielęcinek, na 
drugim miejscu ex 
aequo Wiezendorf  
i drużyna z Połczyna, 
na trzecim miejscu 
sołectwo Jedlice.  
W poblizu MGOK 
odbywały się wyścigi 
rowerowe organizo-
w a n e  p r z e z 

„Cyklistów”.  Po zawodach zagrała ama-
torska grupa muzyków z warsztatów 
muzycznych zorganizowanych przez 
fundację „Poszukiwani – Potrzebni Od 
Dziś”, następnie na scenie wystąpił ze-
spół Hakuna Matata. 

WARSZTATY  
DZIENNIKARSKIE 

Od 1 do 9 lipca oraz od 25 sierpnia do 
2 września odbyły się warsztaty dzien-
nikarskie obejmujące zasięgiem miasta 
Myślibórz, Choszczno oraz Lipiany. 
Projekt zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Lider Pojezierza miał na celu 
zarówno rozwój pod kątem dziennikar-
skim, jak i międzynarodową integrację 
młodzieży polskiej i litewskiej, o zbli-
żonych zainteresowaniach i ambicjach. 
Dwie uczennice Liceum Ogólnokształ-
cącego w Lipianach miały okazję 
wziąć udział we współpracy ze szkoła-
mi z rejonu Kowna. Najpierw jednak 
uczniowie z Kowna gościli w Polsce. 
Zwiedzili Szczecin oraz okolice Li-
pian. Wykłady na terenie Polski prze-
biegały przy współpracy z „Kurierem 
Szczecińskim” i zakończyły się rozda-
niem certyfikatów w obecności Konsu-
la Litewskiego. Druga część projektu 
odbyła się w większości na terenie 
Kowna, lecz plan zajęć obejmował 
również zwiedzanie stolicy oraz wiele 
innych atrakcji. Jak się okazuje, współ-
praca ma szanse na kontynuację, gdyż 
Kowno wyraża chęć przeprowadzenia 
między naszymi szkołami wymiany 
uczniowskiej już w najbliższej przy-
szłości. 

BIESIADA NA RYNKU 

PREZENTACJA KSI ĄŻKI 

TURNIEJ MIAST 
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W dniach 7-11 
września 2012 r. 

ośmioro uczniów  
z Publicznego Gimnazjum 
w Przelewicach oraz ich 
opiekunki Teofila Guc  
i Ewelina Urban uczestni-
czyło w warsztatach 
dziennikarskich w Kownie 
na Litwie w ramach mię-
dzynarodowego projektu 
współpracy „Pszczelnik – 
historia, która łączy” reali-
zowanego przez Stowa-
rzyszenie „Lider Pojezie-
rza”. Wyjazd ten był od-
powiedzią na warsztaty, 
które odbyły się na po-
czątku czerwca w przelewickim gimna-
zjum. Warsztaty w Kownie rozpoczęły 
się 8 września wizytą w szkole Ugnes 
Karvelis Gimnazija, gdzie dyrektor 
szkoły powitał, nauczycieli oraz 
uczniów biorących udział w projekcie. 
W trakcie zwiedzania szkoły dyrektor 
opowiedział o jej historii i patronie, 
następnie uczniowie i nauczyciele mieli 
okazję uczestniczyć w warsztatach le-
pienia w glinie. Po sprawdzeniu talen-
tów artystycznych uczniowie udali się 
na słodki poczęstunek. Kolejnym punk-
tem spotkania polsko-litewskiej mło-
dzieży była wizyta w Czerwonym Dwo-

rze, gdzie odbywały się dożynki okręgu 
kowieńskiego. Wydarzenie to było 
świetną okazją ku temu, aby spróbować 
specjałów kuchni litewskiej, podziwiać 
wyroby rękodzielnicze oraz posłuchać 
litewskiej muzyki ludowej. Tego dnia 
odbywały się DniHanzy, gdzie prym 
wiodły pojedynki rycerskie i średnio-
wieczne zabawy. Kolejny dzień polscy  
i litewscy uczniowie spędzili na zwie-
dzaniu Starego Miasta w Kownie. Od-
wiedzili również Troki – malowniczo 
położony zamek Księcia Witolda oraz 
stolicę Litwy – Wilno, gdzie głównym 
punktem programu była Ostra Brama. 

Mieli też okazję podzi-
wiać panoramę Wilna 
 z Góry Giedymina – 
miejsca, w którym 
znajdują się ruiny zam-
ku. Ostatni dzień spę-
dzili w skansenie nie-
opodal Kowna, gdzie 
znajdują się budowle 
charakterystyczne dla 
każdego z czterech 
regionów Litwy. Dzień 
zakończył się pożegna-
niem i wyrażeniem 
chęci na dalszą współ-
pracę pomiędzy szkoła-
mi. Szkoda tylko, że 
wizyta była taka krót-

ka. Dzięki warsztatom zawiązała się nić 
współpracy pomiędzy kowieńskim  
a przelewickim gimnazjum, natomiast 
nauczyciele i uczniowie biorący udział 
w wymianie mieli okazję lepiej się po-
znać i zaprzyjaźnić. Co więcej, wyjazd 
umożliwił uczniom wykorzystanie zna-
jomości języka angielskiego w praktyce, 
poznanie nowej kultury, kilku litew-
skich słów oraz nowych doświadczeń. 
Mamy nadzieję, że spotkania będą kon-
tynuowane dzięki realizacji kolejnych 
projektów. 

E.U. 

W październiku otwarty zostanie Punkt Przedszkolny w Prze-
lewicach, który realizowany jest ramach projektu 
„Przedszkole integracyjne oknem na świat w Gminie Przele-
wice”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  
a jego wartość wynosi 913 591 zł na okres 2 lat. Głównym 
celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do eduka-
cji przedszkolnej w Gminie Przelewice dzieci w wieku 3-5 lat 
oraz zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczny. W Pro-
jekcie udział weźmie 25 dzieci z terenu gminy Przelewice.  
W zakresie realizacji zajęć programowych i dodatkowych, 

zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolne-
go, dzieci wezmą udział w zajęciach m.in. z języków obcych, 
rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. Będą miały również zapew-
nioną specjalistyczną opiekę logopedyczną, pedagogiczną  
i psychologiczną, a kolorowy plac zabaw stworzy im dodatko-
wą atrakcję. Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym prowadzone 
będą według najnowocześniejszych metod nauczania z wyko-
rzystaniem tablic interaktywnych i różnorodnych pomocy 
dydaktycznych, wzorując się na metodach nauczania w Szwe-
cji. 

A.O., D.Ł. 

Według opinii specjalistów nawet niewielka ilość spożywane-
go alkoholu w czasie ciąży może zaszkodzić dziecku uszka-
dzając jego mózg lub powodując wady wrodzone. Z badań 
wynika, że 1 na 900 narodzonych dzieci na świecie rodzi się 
z FAS (więcej niż z zespołem Downa). Płodowy Zespół Alko-
holowy (FAS) to zespół zaburzeń psychicznych i fizycznych, 
powstałych w wyniku picia alkoholu przez matkę w czasie 
ciąży. Skutkiem tego jest uzależnienia się płodu od alkoholu. 
Objawia się on zaburzeniami neurologicznymi, opóźnieniem 
rozwoju fizycznego i psychicznego oraz wadami rozwojowy-
mi m.in. niską masą urodzeniową ciała, wadami układu mo-

czowego i serca. U dziecka z FAS można zaobserwować cha-
rakterystyczne rysy w wyglądzie (wąskie i szeroko rozstawio-
ne oczy, spłaszczoną środkową część twarzy, wygładzoną 
rynienkę nosową), problemy z uczeniem się, pamięcią 
i koncentracją, skłonności do uzależnień i depresji, podatność 
na manipulację. Należy pamiętać, że nie ma bezpiecznej daw-
ki alkoholu, nawet jej niewielka ilość może wywołać nieod-
wracalne skutki wpływające na stan zdrowia dziecka oraz 
jego przyszłość. Jedynym sposobem uniknięcia zespołu FAS 
jest abstynencja alkoholowa matek podczas trwania ciąży. 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE NA LITWIE 

ŚWIATOWY DZIE Ń FAS - 9 WRZEŚNIA 

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE  
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Gmina Przelewice zgłosiła swój udział 
do III edycji konkursu „Zdrowa Gmi-
na”. Przedsięwzięcie zaowocowało 
opracowaniem projektu logo dla działań 
gminy na rzecz zdrowia mieszkańców. 
Stworzone logo, swoimi kolorami na-
wiązuje do akcji społecznych na rzecz 
zdrowia. W tym roku konkurs odbywa 
się na terenie 11 województw. Organi-
zatorem i pomysłodawcą konkursu jest 
Polska Unia Onkologii, a partnerem 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Pa-
tronat nad przedsięwzięciem w naszym 

województwie objął Zachodniopomor-
ski Oddział Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Celem konkursu jest zwięk-
szenie liczby osób zgłaszających się na 
badania profilaktyczne ukierunkowane 
na wczesne wykrywanie chorób nowo-
tworowych, tj. mammografię, cytologię 
i kolonoskopię. W konkursie „Zdrowa 
Gmina” zostaną wyróżnione trzy najlep-
sze gminy, w których zostanie zaobser-
wowany wzrost procentowy liczby osób 
zgłaszających się na badania profilak-
tyczne finansowane przez NFZ i Naro-

dowy Program Zwalczania Cho-
rób Nowotworowych w okresie 
od drugiej połowy kwietnia do 31 
października 2012. Zwiększenie 
procentowe liczby osób zgłaszających 
się na ww. badania jest warunkiem za-
kwalifikowania się do drugiego etapu 
konkursu. Ponadto w drugim etapie 
gmina będzie musiała przygotować opi-
sy projektów działań promujących pro-
filaktykę nowotworową (do 15 listopada 
2012 r.). Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców gminy Przelewice do 
bezpłatnych badań profilaktycznych 
w zakresie mammografii, cytologii  
i kolonoskopii organizowanych przez 
NFZ i NPZChN. Działając wspólnie 
możemy przyczynić się do zmniejszenia 
liczby nowych zachorowań i umieralno-
ści z powodu chorób nowotworowych. 
Wi ęcej informacji na stronie: 
www.konkurszdrowagmina.pl 

Sołectwo Przywodzie i stowarzyszenie 
„Razem możemy więcej” wspólnie wy-
stąpili ze wspaniałą inicjatywą zorgani-
zowania imprezy bez alkoholu.  
18 sierpnia w Przywodziu odbył się 
festyn pod hasłem „Żyj trzeźwo”. Na 
temat problemu alkoholowego, w trak-
cie festynu, wypowiadał się członek 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych Mieczysław 
Kalinowski i radna Rady Gminy Przele-
wice Krystyna Nawój, która wierszem 
opisała problem tego nałogu. Na spotka-
nie przybyli również członkowie 

GKRPA Dioniza Ogłoza i Joanna Smo-
lak-Benka. Wiele ważnych i miłych 
słów dotyczących problematyki trzeź-
wości przekazał również Przewodniczą-
cy Rady Gminy Przelewice Marian Świ-
derski. Wielka szkoda, że nie każdy 
chce włączyć się w taką akcję, a prze-
cież bez alkoholu także można się do-
brze bawić, o czym przekonali się obec-
ni na festynie. Uczestnikom imprezy 
czas umilały występy zespołów 
„Seniorita” i „Pyrzyczanki” z Pyrzyc 

oraz „Refleks” i „Perełki” z Przywo-
dzia. W trakcie festynu odbył się kon-
kurs wokalny, w którym zwycięzcami 
byli: Aleksander Klimaszewski, Błażej 
Mrówczyński i Zuzanna Augustyno-
wicz. Dla uczestników festynu przygo-
towano poczęstunek w postaci grilla  
i darmowej grochówki. Festyn zakoń-
czono losowaniem nagród, w których 
główną nagrodą był bilet wstępu do 
Ogrodu Dendrologicznego. 

W.A. 

Trzy noce chodzili ulicami Pyrzyc. 
Przez ten czas dokonali przynajmniej 
trzech włamań i kradzieży. Dwóch bra-
ci, nieletni na przepustce z Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego i jego 
starszy, pełnoletni, dający „dobry” przy-
kład brat wpadli w ręce policjantów  
z Pyrzyc. Młodszy z klanu, 15 latek 
dostał przepustkę z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego. Przyjechał 
do Pyrzyc, gdzie spotkał swojego 18 
letniego brata. Chodzili obaj po mieście 
początkowo bez celu. Wieczorem jed-
nak wpadli na pomysł, że przy okazji 
„spaceru” zdobędą radia samochodowe. 
Pierwszym ich łupem padła osobowa 
Corsa. Weszli do środka przez bagaż-
nik. Nie dali jednak rady wyjąć radia, 
więc ukradli będące wewnątrz doku-
menty. Następnej nocy „trafiła” się 
Toyota. Wybili w niej szybę a ze środka 
zabrali radio przenośne i urządzenie 
elektryczne. Skradzione rzeczy wyrzu-
cili później do rzeki. Ich łupem padł też 
autobus zaparkowany przy jednym  
z bloków. Tu jednak dał o sobie znać 
zamontowany alarm, który uruchomił 

się po wybiciu szyby kamieniem. Ostat-
nim „przystankiem” podczas nocnych 
wypraw była jedna z piwnic bliku przy 
ulicy Bogusława. Tam ukradli dwie 
wędki z kołowrotkami, które następnie 
schowali w krzakach. Straszy z braci 
usłyszał łącznie cztery zarzuty kradzie-
ży i kradzieży z włamaniem za co grozi 

mu do 10 lat więzienia. Młodszy, prze-
słuchany w charakterze nieletniego 
sprawcy czynu karalnego odpowie za 
złodziejską przygodę przed Sądem Ro-
dzinnym.  

D.S. 

ŻYJ TRZEŹWO 

NOCNE ESKAPADY BRACI „G”  
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W środę 23 sierpnia 2012 r, na 
podstawie posiadanych informa-
cji, z których wynikało, że  

w mieszkaniu 41 letniego mężczy-
zny znajduje się duża ilość narkoty-

ków, pyrzyccy policjanci udali się pod 
wskazany adres i dokonali przeszukania 
zajmowanych przez niego pomieszczeń. 

Jego samego niestety w mieszkaniu nie 
zastali. W trakcie przeszukania policjan-
ci ujawnili w mieszkaniu ponad 315 
gramów amfetaminy i 466 gramów ma-
rihuany. Zabezpieczyli też sprzęt służą-

cy do przygoto-
wania narkoty-
ków do sprzeda-
ży. Przez następ-
ne dwa dni trwały 
p o s z u k i w a n i a 
mężczyzny, które 
doprowadziły do 
jego zatrzymania. 
M ę ż c z y z n a  
w trakcie zatrzy-
mania próbował 
uciekać, chowa-
jąc się w miesz-
kaniu sąsiada. Na 

niewiele to się jednak zdało. Policjanci 
zatrzymali go i doprowadzili do policyj-
nego aresztu. W toku dalszych czynno-
ści mundurowi ustalili, że 41 latek kilka 
dni przed zatrzymaniem udzielił narko-
tyków dwóm małoletnim chłopcom  
w wieku 11 i 13 lat. Mężczyzna usłyszał 
od Prokuratora dwa zarzuty. Jeden  
z nich dotyczy uczestnictwa w obrocie 
znacznymi ilościami środków narko-
tycznych, drugi udzielenia narkotyków 
małoletnim. Za popełnione przestępstwa 
podejrzanemu grozi nawet do 10 lat 
więzienia. Podejrzany nie przyznał się 
do zarzucanych mu przestępstw. Sąd 
Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim 
na wniosek Prokuratora Rejonowego  
w Pyrzycach zastosował wobec podej-
rzanego środek zapobiegawczy w posta-
ci tymczasowego aresztowania na okres 
trzech miesięcy.  

D.S. 

Getbol to dyscyplina sportowa, nazywa-
na mini-piłką nożną. Na bo-
isku o wymiarach 12x18 m 
rywalizuje dwóch piłkarzy. 
Gra różni się od tradycyjnej 
gry w piłkę nożną w sposób 
znaczący. Zawodnicy broniący 
bramki nie mogą wkraczać na 
swoje pole karne (1,50 na 1,85 
m), gdyż za to grozi rzut karny 
dla przeciwnika. Getbol jest 
grą bezkontaktową. Każde 
przewinienie jest karane rzu-
tem karnym. Sędzia może po-
dyktować rzut karny nawet za 
wulgarne zawołania zawodni-
ków lub grę na czas. Wymiary 
bramki wynoszą 40 na 65 cm. 
Właśnie w taki sposób zdecy-
dowali się spędzić wakacyjne popołu-
dnie chłopcy z „orlika” w Żukowie. 

Rywalizacja przebiegała w trzech kate-
go r iach  w ie ko wyc h :  B amb i n i 

(najmłodsi), Orlik oraz Junior. W każdej 
z grup rozegrano spotkania 
„każdy z każdym” i wyłonio-
no zwycięzców danej katego-
rii wiekowej. W kategorii 
Bambini bezkonkurencyjny 
okazał się Oskar Leszczyk, 
następnie Igor Stęplowski  
i Piotr Sajkowski. Wśród Orli-
ków najlepszy był Kacper 
Kadłubek, dalej Bartosz Duk  
i Igor Kadłubek. Z Juniorów 
najlepiej zaprezentował się 
Adam Sienkiewicz i kolejno 
Patryk Połczyński i Bartosz 
Kadłubek. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a najlepsi drobne na-
grody rzeczowe.   

L.M. 

14 sierpnia 2012 r. to data 
pierwszego „Wakacyjnego Tur-
nieju Mini-Tenisa Stołowego”, 
który odbył się na obiekcie 
sportowym „Moje boisko Orlik 
2012” w Żukowie. Dyscyplina 
ta uchodzi za bardzo popularną 
szczególnie na różnego rodzaju 
festynach, imprezach i spotka-
niach rodzinnych. Mini stół na 
jakim rozgrywane są pojedynki 
zmusza graczy do maksymalnej 
koncentracji i „chirurgicznej” 
wręcz precyzji, przez co poje-
dynki są jeszcze bardziej atrak-
cyjne. Drogą losowanie utwo-
rzone zostały 2 grupy, w któ-
rych każda z osób „skrzyżowała” ze 
sobą rakiety. Następnie po dwie najlep-

sze osoby każdej z grup stoczyły poje-
dynki półfinałowe i w ten sposób wyło-

niono wielkich finalistów 
„małego tenisa”. W grach  
o miejsca 5 i 7 walczyli zawod-
nicy, którzy w swoich grupach 
zajęli odpowiednio 3 i 4 miej-
sca. Zwycięzcą pierwszego tur-
nieju został miejscowy faworyt 
Bartosz Ruciński. Ponadto miej-
sca na podium zajęli Adrian 
Połczyński i Krystian Radzy-
miński. Gratulujemy! Przy oka-
zji turnieju dodać należy, że 
„Mini-Tenis” cieszy się dużą 
popularnością nie tylko wśród 
najmłodszych, lecz często oble-
gany jest przez dorosłe osoby 
odwiedzające „żukowskiego” 

Orlika.  
L.M. 

ARESZT ZA NARKOTYKI  

GETBOL  

WAKACYJNY TURNIEJ MINI-TENISA STOŁOWEGO 
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Zakończył się XXI Turniej 
Piłkarski Lipiany 2012.  
W turnieju startowało ok. 50 
uczestników podzielonych 
na 4 drużyny w dwóch kate-
goriach wiekowych. W gru-
pie młodszej zwyciężyła 
drużyna Niemiec przed 
Hiszpanią, zaś w starszej 
drużyna Włoch przed Portu-
galią. Najlepszymi bramka-
rzami zostali Piotr Gudziń-
ski i Nataniel Orzeł, a naj-
lepszymi strzelcami Paweł 
Czarniewski i Szymon Ka-
rasiewicz. W turnieju starto-
wało również kilku chłopców z Nie-
miec. Mecze turniejowe sędziowali; 
Mariusz Wróblewski, Tomasz Jurkie-

wicz i Paweł Kudrewicz. Łącznie odby-
ło się 24 spotkań.  Głównym sponsorem 
imprezy był Burmistrz Lipian Krzysztof 

Boguszewski, Bank 
Spółdzielczy w Woli-
nie oddział Lipiany, 
MKS „Stal”, Miejska  
i Gminna Biblioteka Publicz-
na im. Agnieszki Osieckiej  
w Lipianach, a indywidualnie 
Wojciech Janik. Na uroczy-
ste zakończenie turnieju, 
podczas którego wręczono 
dyplomy, medale, statuetki  
i słodycze przybyli m.in.: 
Burmistrz Lipian, Przewod-
niczący Rady Miejskiej, Za-
rząd MKS „Stal”, liczna gru-
pa rodziców i sympatyków. 

Głównym organizatorem turnieju był 
Jan Aleksander Rola. 

W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku 
w Szczecinie, na kanale „Odyńca” roze-
grano Spławikowe Zawody Wędkarskie 
o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Gmin 
Euro reg ionu Po meran ia  2012 . 
W zawodach uczestniczyło 16 drużyn  
3-osobowych, w tym 2 drużyny 
z Niemiec. W klasyfikacji drużynowej  
I miejsce zajęło Koło PZW Pyrzyce, 

zdobywając 8 pkt sektorowych, II miej-
sce Koło PZW Stargard Szcz. 9 pkt, III 
miejsce Koło PZW Goleniów 18 pkt.  
W składzie zwycięskiej drużyny 
z Pyrzyc wystąpili: 

• Grzegorz Gołuchowski 1 miejsce 
w sektorze C waga 6 470 g. 
• Piotr Kazimierski 5 miejsce 

w sektorze A waga 1 390 g. 
Krzysztof Sindrewicz 2 miejsce 
w sektorze B waga 3 510 g. 
Indywidualnym zwycięzcą zawodów 
został Grzegorz Gołuchowski. Pyrzyccy 
wędkarze tym wynikiem kolejny raz 
potwierdzili swoje wysokie umiejętno-
ści i prymat w województwie. 

W.S. 

W sobotę 8 września na zbiorniku wod-
nym Sicina w Pyrzycach odbyły się 
Spławikowe Zawody Wędkarskie Spo-
łecznych Straży Rybackich. W otwarciu 
zawodów uczestniczył Wicestarosta 
Pyrzycki Robert Betyna. W zawodach 
udział wzięło 8 drużyn straży rybackich. 
Klasyfikacja drużynowa zawodów 
przedstawia się następująco: 
1. SSR Pyrzyce – 7 pkt. sektorowych; 

2. SSR Police – 18 pkt. sektorowych; 
3. SSR Gryfino – 21 pkt. sektorowych; 
Klasyfikacja indywidualna zawodów: 
1. Wiesław Perełka – SSR Gryfino - 
5080 g; 
2. Krzysztof Sindrewicz – SSR Pyrzyce 
– 4600 g; 
3. Grzegorz Gołuchowski – SSR Pyrzy-
ce - 4400 g; 

4. Mariusz Sykuła – SSR Pyrzyce – 
4100 g; 
5. Zbigniew Ochociński – SSR Police- 
3380 g; 
Największą rybę – leszcza o wadze  
470 g złowił Wojciech Siatczyński 
(SSR Pyrzyce), za co otrzymał nagrodę 
indywidualną ufundowaną przez Staro-
stę Pyrzyckiego Wiktora Tołoczko. 

TURNIEJ PIŁKARSKI 

PYRZYCCY WĘDKARZE W  MISTRZOWSKIEJ FORMIE 

ZAWODY W ĘDKARSKIE SPOŁECZNYCH STRA ŻY RYBACKICH 
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Mieszkanka Lipian Alicja Kruk oraz Marek Szul wystąpili w duecie OHO! KOKO w programie Must Be The Music 
 z wynikiem 4 x TAK. Życzymy powodzenia w dalszym etapie programu. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach przypo-
mina posiadaczom bydła, świń, owiec, kóz o obowiąz-

kach związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt go-
spodarskich. Posiadacz ww. zwierząt jest obowiązany: 
• do prowadzenia Księgi Rejestracji bydła, świń, owiec  

i kóz; 
• do bezzwłocznego  oznakowania świń urodzonych w sie-

dzibie stada; 
• w ciągu 7 dni od urodzenia oznakować bydło i zgłosić ten 

fakt do biura powiatowego ARiMR; 
• do zgłaszania w powiatowym biurze ARiMR zmian ilo-

ściowych w stadzie świń w ciągu 30 dni od daty zdarzenia 
(zakup, sprzedaż, padnięcie, ubój gospodarczy); 

Uchylanie się od obowiązków wynikających z ustawy o sys-
temie identyfikacji i rejestracji zwierząt zagrożone jest karą 
grzywny (mandat) oraz proporcjonalnym do wagi uchybień 
obniżeniem dopłat. 

W dniu 20 sierpnia 2012 r. Zarząd Powiatu Pyrzyckiego pod-
pisał umowę na budowę dwóch domów jednorodzinnych  
z przeznaczeniem na cele opiekuńczo-wychowawcze z wyło-
nionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, którym 
jest firma Tomaszewicz Przedsiębiorstwo Budowlane z sie-
dzibą w Szczecinie.6 września rozpoczęły się prace budowla-
ne, których zakończenie planowane jest do 15 marca 2013 r. 
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest odejście od instytu-
cjonalnej formy domu dziecka. Powstające budynki, to nowo-
czesne obiekty mieszkalne, w których wychowankowie pla-
cówki będą przebywać w warunkach zbliżonych do normalne-
go życia domowego. Do każdego z obiektów wprowadzi się 

po 14 wychowanków. Budynki domu dziecka będą zlokalizo-
wane przy ul. Młodych Techników na terenie kompleksu za-
budowań Zespołu Szkół Nr 2 Rolniczego Centrum Kształce-
nia Ustawicznego. Obecna siedziba domu dziecka w Czerni-
cach w skład której wchodzi zabytkowy pałacyk i blisko hek-
tarowy teren została wystawiona na sprzedaż. Wycena obiektu 
w Czernicach opiewa na kwotę 2,5 mln zł. W związku z tym, 
że jest to obiekt zabytkowy, na podstawie ustalonej przez Ra-
dę Powiatu Pyrzyckiego 20% bonifikaty cena wywoławcza  
w przetargu wynosi 2 mln zł. 
 
 

BUDOWA NOWEGO DOMU DZIECKA ROZPOCZ ĘTA  

OBOWIĄZEK HODOWCY 


