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INFORMACJE OGÓLNE
WYDARZENIA Z SESJI RADY GMINY ...

Podczas obrad wrześniowej Sesji Rady Gminy Przelewice, 
p. Anna Benka złożyła uroczyste ślubowanie, w związku 
z objęciem mandatu radnej naszej gminy. Ślubowała rzetel-
nie sprawować obowiązki radnej, mając na względzie dobro 
gminy i jej mieszkańców. Po ślubowaniu dodała „Tak mi do-
pomóż Bóg”. 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy odbyły się 18 czerw-
ca 2017 r. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Pań-
stwo na stronie www.przelewice.pl. 

Następnym punktem Sesji było przekazanie przez wójta 
Mieczysława Mularczyka i przewodniczącego Rady Gminy 
Mariana Świderskiego, na ręce p. Edyty Gajewskiej, Soł-
tys Sołectwa Ślazowo, listu gratulacyjnego wraz z nagrodą  

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI – badania ankietowe
Szanowni Państwo, w związku z trwaniem prac nad 

opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy na lata 
2017-2023 dla Gminy Przelewice zwracamy się do Pań-
stwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Badania 
ankietowe mają odzwierciedlać rzeczywistą sytuację w Gmi-
nie Przelewice i wyznaczyć obszary, gdzie koncentrują się ne-
gatywne zjawiska, na których, z uwagi na istotne znaczenie 
dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. 
Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Pań-
stwa sugestie. Rewitalizacja ma na celu określenie działań  
w sferze społeczeństwa, gospodarki przestrzenno-funk-
cjonalnej i technicznej, zmierzających do wyprowadzenia 
obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków 
do jego dalszego rozwoju. Wyłoniono już wykonawcę do 

i życzeniami za zajęcie II miejsca w plebiscycie „Sołtys Roku 
2017”. Pani Edyta funkcję Sołtysa pełni od 2011 r. do chwili 
obecnej. Jest osobą zaangażowaną w życie Sołectwa. Wspól-
nie z mieszkańcami podejmuje różnego rodzaju inicjatywy  
i  organizuje  imprezy dla mieszkańców. W latach 2011 i 2012 
zwyciężyła w gminnym konkursie „Na Najładniejszą Pose-
sję”, a w 2011 r. w plebiscycie organizowanym przez Głos 
Szczeciński pod nazwą „Sołtys Roku 2011” i „Sołtys na ob-
casach”. Zwyciężyła również w konkursie organizowanym 
przez „Tygodnik Pyrzycki” pod nazwą „Super Sołtys 2013 
roku” i „Super Sołtys 2014 roku”. 

W dalszej części Sesji Wójt Gminy wręczył również  
p. Władysławie Cenarskiej zaświadczenie o wyborze na 
Sołtysa, która wybrana została podczas zebrania wiejskiego 
w Sołectwie Jesionowo 13 września br. Pogratulował Pani 
Władysławie wyboru i życzył sukcesów, wytrwałości oraz do-
brej współpracy z mieszkańcami sołectwa. 

Dodatkowo informujemy, że dokonały się również zmiany 
w Radzie Sołeckiej w Jesionowie. Panią Sołtys wspierać będą 
p. Kinga Kotarska, p. Waldemar Wiśniewski i p. Waldemar 
Mikołajczyk.  

W sierpniu br. odbyły się też wybory uzupełniające w Sołe-
ctwie Kluki. Nowym gospodarzem Sołectwa została p. Wio-
leta Sarleja, a członkiem Rady Sołeckiej p. Dorota Benka. 

Gratulujemy wszystkim wyboru oraz życzymy 
cennych inicjatyw i wytrwałości, a także owocnej 
współpracy z mieszkańcami dla dobra społeczności 
naszej gminy.

opracowania programu. Projekt współfinansowany jest ze 
środków UE w ramach PO PT 2014-2020, a łączna jego war-
tość to 60 500 zł, w tym udzielona dotacja 54 450 zł. 
Obecnie opracowywana jest diagnoza służąca wyznaczeniu 
obszaru rewitalizacji. W tym celu koordynatorzy wyznaczeni 
z ramienia Gminy opracowują dokumentację niezbędną do 
określenia w/w obszaru. Liczymy na współpracę i jed-
nocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, 
a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbior-
czej. Znajduje się ona na stronie www.przelewice.pl 
w zakładce REWITALIZACJA.
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Przelewice
Dziś po raz  piąty wydajemy numer samorządowego kwar-

talnika NPG, w którym prezentujemy Państwu wiele infor-
macji z życia naszej gminy. Opisujemy inicjatywy i przedsię-
wzięcia podejmowane przez nas, nasze jednostki oraz inne 
podmioty i organizacje pozarządowe, a także aktywnych 
mieszkańców.

W związku z informacjami, które pojawiły się wśród 
mieszkańców gminy, a dotyczącymi ewentualnej zmiany 
właścicielskiej Ogrodu Dendrologicznego Samorządowe-
go Zakładu Budżetowego w Przelewicach, przekazuję Pań-
stwu pełną informację na ten temat. Już w 2015 r. wystą-
piłem do  marszałka województwa zachodniopomorskiego  
Olgierda Geblewicza z prośbą o wsparcie finansowe dla Ogro-
du. W odpowiedzi na przedstawiany wniosek Pan Marszałek  
z przykrością poinformował, że takowego wsparcia udzie-
lić nie może, stwierdzając jednocześnie, że utrzymanie jed-
nostki leży po stronie Gminy. W świetle braku wsparcia  
i zrozumienia problemu ze strony samorządu wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, podejmowałem szereg działań, 
zmierzających do pozyskania partnera, zarówno wśród in-
stytucji publicznych, jak i sektora prywatnego. Na jednym 
z takich spotkań, które miało miejsce w Zachodniopomor-
skim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Barzkowice, poruszy-
łem temat potencjalnych możliwości wsparcia finansowego 
ze strony tej jednostki. W trakcie rozmowy Dyrektor ZODR 
stwierdził, że jest to temat do rozważenia. Jednak udzielenie 
takiego wsparcia ze strony ZORD może mieć miejsce jedy-
nie w przypadku, kiedy stanie się on właścicielem Ogrodu 
wraz z zabudową folwarczną. Jednocześnie poprosił o prze-
słanie oficjalnego pisma w tej sprawie. W związku z tym  
21 sierpnia 2017 r. wystąpiłem z takim pismem, a 01 wrześ-
nia br. otrzymałem odpowiedź, w której Dyrektor wyraża 
zainteresowanie przejęciem w/w jednostki wraz z towarzy-
szącą infrastrukturą. Poprosił również o przekazanie kopii 
stosownych dokumentów tej jednostki. 

W świetle powyższych zdarzeń zaproponowałem Przewod-
niczącemu Rady Gminy zorganizowanie spotkania z Radny-
mi, na którym mógłbym zapoznać Radę z propozycją, jaką 
otrzymałem od Dyrektora ZODR Barzkowice. Spotkanie 
informacyjne w tej sprawie odbyło się 06 września br. Po 
przedstawieniu powyższych informacji poprosiłem Radnych 
o wyrażenie opinii na ten temat. W trakcie dyskusji Radni 
stwierdzili, że na obecną chwilę jest za mało szczegółowych 
informacji, aby ocenić, czy kierunek podjętych przeze mnie 
działań jest właściwy. Jednocześnie wszyscy obecni Radni 
wyrazili opinię, że należy prowadzić dalsze działania w tym 
zakresie, które w konsekwencji spowodują uzyskanie jedno-
znacznej propozycji ze strony ZODR Barzkowice, co z kolei 

pozwoli zająć określone stano-
wisko. Stwierdzili również, że 
następne spotkanie powinno się 
odbyć po otrzymaniu konkret-
nej propozycji ze strony ZODR 
Barzkowice. Podobne informa-
cyjne spotkanie odbyło się także 
z pracownikami Ogrodu Den-
drologicznego, którzy wyrażali 
pozytywne opinie w stosunku do 
ewentualnego przekazania jed-
nostki. W dniu 13.09.br. przeka-
zana została stosowna dokumen-
tacja do Dyrektora ZODR, a on z kolei podczas spotkania 
w Warszawie przekazał ją Podsekretarzowi Stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obecności Naczelnika 
Departamentu Strategii i Analiz MRiRW. Obecnie oczekuję 
na odpowiedź. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że ZODR 
Barzkowice jest jednostką ministerialną i podlega w/w  
ministerstwu.

Pomimo wcześniejszej informacji z 2015 r. o braku możli-
wości wsparcia Ogrodu ze strony samorządu naszego woje-
wództwa 18 września br. otrzymałem pismo od v-ce marszał-
ka województwa Jarosława Rzepy, w którym zadeklarował 
chęć przejęcia Ogrodu, wraz z towarzyszącą zabudową fol-
warczną za symboliczną złotówkę, na rzecz tegoż samorzą-
du. Z treścią pisma zapoznałem Radnych, zarówno w trakcie 
odbytych posiedzeń stałych komisji Rady, jak i obrad wrześ-
niowej Sesji. Biorąc pod uwagę sugestie ze strony Radnych 
wystąpiłem do V-ce Marszałka z wnioskiem o zorganizo-
wanie spotkania w powyższym temacie. W konsekwencji 
otrzymałem zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się  
16.11.br. Pomimo zaproszenia tylko mojej osoby postanowi-
łem, że Gminę na tym spotkaniu wraz ze mną reprezentować 
będą: Przewodniczący Rady Gminy, Z-ca Wójta i Dyrektor 
Ogrodu Dendrologicznego.

Pragnę Państwa poinformować, że w sytuacji, gdyby do-
szło do ewentualnej zmiany właścicielskiej, Radzie zostanie 
przedłożony projekt umowy, który w swojej treści będzie się 
kierował przede wszystkim troską o zabezpieczenie wszel-
kich interesów będących po stronie Gminy, jak również inte-
resów pracowniczych. Ostateczna decyzja po przeanalizowa-
niu wszelkich okoliczności sprawy będzie należała do Rady 
Gminy Przelewice. 

Pełen tekst informacji wraz ze skanami poszczególnych 
pism znajduje się na stronie www.przelewice.pl w zakładce 
„Wójt Gminy informuje…”.

Z poważaniem, 
Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk  
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INWESTYCJE I REMONTY
• Opracowano dokumentację techniczną niezbędną do 

stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania 
pn. „Edukacyjny plac zabaw w Ogrodzie Dendrologicznym  
w Przelewicach”.

• Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji 
technicznej do postępowania przetargowego dla zadania pn. 
„Przebudowa drogi w Kłodzinie wraz z towarzyszącą infra-
strukturą techniczną”. 

• W ramach otrzymanego dofinansowania Urzędu Mar-
szałkowskiego WZ pn. „Granty Sołeckie 2017” - „Moja mała 
ojczyzna w dolinie Płoni - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni 
publicznej w Sołectwie Płońsko” przystąpiono do wyposaże-
nia wyznaczonego miejsca rekreacyjnego w wiatę, palenisko, 
ławki i kosze na śmieci oraz przygotowania terenu pod boi-
sko do koszykówki.

• Uzyskano zgodę właściciela gruntu przyległego do działki 
drogowej nr 88 w Topolinku na wydzielenie części nierucho-
mości celem poszerzenia projektowanej drogi dojazdowej do 
świetlicy w Topolinku.

• Trwają prace związane ze sporządzeniem dokumentacji 
technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę zadania pn. „Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską 
w Ślazowie”. Na realizację tego przedsięwzięcia planowane 
jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

• Uzyskano zgodę Gminy Pyrzyce na dysponowanie grun-
tem do celów budowlanych dla dz. nr 962/2 obręb Brzesko, 
co było niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na bu-
dowę dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowo–pieszej  
w Gminie Przelewice” na odcinku granicy Gminy Pyrzyce–
Kosin–Przelewice–Kłodzino–Rosiny–Płońsko. Gmina Py-
rzyce zamierza partycypować w kosztach budowy brakujące-
go ok. 6-cio metrowego odcinka ścieżki rowerowej w obrębie 
Brzeska.

 
ZADANIA INWESTYCYJNE 

Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM:
• Podpisano aneks w Urzędzie Marszałkowskim WZ  

w Szczecinie na przesunięcie terminu zakończenia projektu 
pn. „Przebudowa drogi w Płońsku wraz z towarzyszącą in-
frastrukturą techniczną” na dzień 30.05.2018 r. Spowodo-
wane to było procedurami zamówień publicznych. W dniu 
22.08.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony z termi-
nem otwarcia ofert 10.09.2017 r. Wykonawca, który przystą-
pił do przetargu zaoferował cenę wykonania zadania znaczą-
co przewyższającą kwotę dofinansowania. Niestety Gmina 
Przelewice nie jest w stanie zabezpieczyć tak dużego wkładu 

własnego na  realizację tej inwestycji. Planowane jest powtó-
rzenie postępowania przetargowego. 

• W celu wyłonienia wykonawcy projektu pn. „Regionalne 
Laboratorium Tradycji w Przelewicach miejscem spotkań  
i rekreacji dla mieszkańców województwa zachodniopomor-
skiego” ogłoszono już dwa przetargi nieograniczone (opubli-
kowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 561133-
N-2017 i 573674-N-2017). Postępowania unieważnione  
z powodu braku ofert. W związku z tym Gmina Przelewice 
wszczęła postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 
negocjacji. Z uwagi na konieczność unieważnienia procedur, 
związanych z realizacją przetargów publicznych na wykona-
nie robót, ze względu na brak jakiejkolwiek oferty, Gmina 
wystąpiła do Instytucji Finansującej o przesunięcie terminu 
zakończenia projektu z dnia 31 grudnia 2018 r. na dzień 31 
maja 2019 r. 

Więcej szczegółów na stronie bip.przelewice.pl 

PRZEBUDOWA DROGI W WOŁDOWIE
Trwają roboty budowlane na zadaniu in-

westycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej  
w miejscowości Wołdowo”. Wykonawcą prac 
jest MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą  
w Myśliborzu. Na realizację zadania Gmina 
Przelewice otrzymała dofinansowanie z PROW 
2014-2020 w kwocie 370 695 zł, a jego koszt 
całkowity wynosi 646 559,51 zł. W zakresie re-
alizacji inwestycji roboty budowlane obejmują 
przebudowę podbudowy jezdni i wymianę na-
wierzchni na asfaltową. Planowany termin za-
kończenia zadania to listopad 2017 r.

Trwa budowa drogi w Wołdowie

• Projekt partnerskiej współpracy dofinansowa-
ny - Projekt  pn. „POMERANIA-NATUR- und KULTU-
Rerlebnisse / POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przy-
rodnicze” (nr INT51) - realizowany w ramach Programu 
Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przed-
nie / Brandenburgia / Polska wszedł już w drugą fazę. 
Komitet Monitorujący uchwalił wybranie go do dofinan-
sowania i obecnie wszyscy partnerzy projektu pracowicie 
uzupełniają dokumenty wymagane do podpisania umowy 
oraz wprowadzają wymagane korekty. 

Co dzięki temu projektowi zobaczymy w Prze-
lewicach? - oprócz szeregu działań nieinwestycyjnych 
planujemy inwestycję pod nazwą: „Remont i przebudowa 
wraz z częściową budową ścieżek parkowych w Ogrodzie 
Dendrologicznym w Przelewicach wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”. Planuje się wykonanie nawierzchni, zgod-
nie z wytycznymi konserwatora zabytków, m.in. z kruszy-
wa naturalnego i bruku kamiennego. Oznacza to dla od-
wiedzających nas gości, że po pewnym okresie niewygód 
związanych z pracami budowlanymi, będzie można zwie-
dzić arboretum wędrując po wyremontowanych ścieżkach. 
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyj-
ności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 
Więcej szczegółów na temat projektu na stronie:

 www.ogrodprzelewice.pl.
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INWESTYCJE I REMONTY
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

W ramach realizacji zadania pn. „Poprawa i modernizacja 
infrastruktury sportowej w Gminie Przelewice”, współfinan-
sowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 
w kwocie 10 000 zł, dokonano zakupu elementów wyposa-
żenia miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Płońsko, Ślazo-
wo, Kosin, Ukiernica i Laskowo. Zakończenie zadania prze-

widziane jest na grudzień 
2017 r.

PRACE REMONTOWE I PIELĘGNACYJNE W GMINIE
• we wrześniu br. za-

kończono pierwszy etap 
prac związanych z  bu-
dową chodnika wraz ze 
zjazdami w Przywodziu. 
W wyniku tych działań 
poprawiła się estetyka 
wsi i bezpieczeństwo ru-
chu pieszego mieszkań-
ców. Następną miejsco-
wością, gdzie rozpoczęto 
budowę chodnika jest 
Laskowo. Wszystkie te 
prace wykonuje grupa 
remontowo–budowlana  
zatrudniona w ramach 
prac interwencyjnych  
i robót publicznych pod 
nadzorem pracownika 
UG p. Zbigniewa Goła-
szewskiego. W planach 
są także kolejne miej-
scowości, których miesz-
kańcy zgłaszają potrzebę 
budowy nowych chodni-
ków. Inwestycje te rea-
lizowane są ze środków 
funduszu sołeckiego  
i przy wsparciu budże-
tu gminy. Dla poprawy 
bezpieczeństwa miesz-
kańców naszej gminy 
dokonywane są również 
bieżące remonty cząst-
kowe na drogach gmin-
nych i wewnętrznych.

Nowo wybudowany chodnik w Przywodziu

Trwa budowa chodnika  w Laskowie

• w ostatnim okresie kontynuowano prace związane z pie-
lęgnacją roślinności na gminnych i komunalnych terenach 
zieleni. Oprócz wykaszania terenów zielonych, co szczegól-
nie w tym roku, ze względu na deszczową aurę pogodową, 

było często powtarzaną czynnością, wykonano również nowe 
nasadzenia na cmentarzach komunalnych w Przelewicach  
i Kosinie. Były to tuje, świerki i cisy (ponad 400 szt.), a pra-
ce te, pod nadzorem p. Andrzeja Kucharskiego - pracownika 

Urządzenie siłowni zewnętrznej 
Orbitrek - Sołectwo Laskowo

Ławki i kosze 
- Sołectwo Ukiernica

Ławki 
- Sołectwo Kosin
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c.d. PRACE REMONTOWE I PIELĘGNACYJNE W GMINIE

• Na terenie gminy prowadzone są również inne prace po-
prawiające estetykę naszego otoczenia. Takim przykładem 
jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” w Kłodzinie, 
która oprócz odnowy elewacji budynków przez nią admini-
strowanych, dba o powstawanie nowych chodników i miejsc 
parkingowych. Możliwe jest to dzięki współpracy z miesz-
kańcami administrowanych budynków i wspólnot mieszka-
niowych  oraz  ich wsparciu finansowemu.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 r.
Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy, które 

mogą być przeznaczane na realizację przedsięwzięć będą-
cych zadaniami własnymi gminy. Służą one poprawie wa-
runków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju 
gminy. Aby skorzystać z funduszu w roku 2018, sołectwa 
do 30 września 2017 r. musiały złożyć odpowiedni wniosek.  
O samym przeznaczeniu i jego podziale zadecydowali miesz-
kańcy poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich. 

W przyszłym roku środki funduszu sołeckiego przezna-
czone będą m.in. na poprawę infrastruktury w sołectwach, 
budowę chodników, remonty i zakup wyposażenia świetlic 
wiejskich, poprawę estetyki, utrzymanie terenów zielonych 
oraz na integrację mieszkańców. 

Planowane środki Funduszu Sołeckiego na 2018 r. 

L.p. Sołectwo
Planowane środki 

na 2018 r. 
(po zaokrągleniu do zł)

1 Bylice 13.046,00
2 Jesionowo 32.225,00
3 Kluki 14.438,00
4 Kłodzino 30.268,00
5 Kosin 21.527,00
6 Laskowo 19.352,00
7 Lubiatowo 23.831,00
8 Lucin 17.308,00
9 Płońsko 21.092,00
10 Przelewice 42.401,00
11 Przywodzie 26.962,00
12 Rosiny 14.264,00
13 Ślazowo 24.745,00
14 Topolinek 14.003,00
15 Ukiernica 11.959,00
16 Żuków 34.747,00

RAZEM 362.168,00

Dobrym przykładem dbałości o swoje otoczenie 
jest współpraca Spółdzielni Mieszkaniowej z miesz-
kańcami bloku nr 76 w Przelewicach, którzy sfinan-
sowali budowę nowego chodnika i parkingu.

Urzędu Gminy, przeprowadzali pracownicy prac społecz-
nie–użytecznych oraz kierowcy wraz z opiekunkami wożą-

INWESTYCJE I REMONTY

cymi dzieci. Niewątpliwie działania te wpłyną na poprawę 
estetyki miejsc pochówku naszych bliskich.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
APEL O UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Przelewice,
zwracam się do Państwa z prośbą o utrzymanie porząd-

ku i czystości na terenie naszej gminy. To od Nas zależy 
czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne. 
Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nas wszyst-
kich bez wyjątku. Jest to nie tylko obowiązek jej władz, ale 
również mieszkańców. Dlatego tak ważna jest nasza stała, 
codzienna i wspólna troska o jakość otoczenia, w którym 
żyjemy. Przyłączmy się zatem do poprawiania wizerunku 
naszej gminy, której wszyscy jesteśmy gospodarzami.

W związku z okresem jesiennym proszę właścicieli po-
sesji o zwrócenie uwagi na potrzebę utrzymania czysto-
ści i porządku w ich obrębie. Dotyczy to uporządkowania 
różnego rodzaju odpadów, w tym zalegających liści. Mając 
na uwadze estetyczny wygląd, jak również zdrowie miesz-
kańców, pamiętajmy przede wszystkim, aby nie wyrzucać 
odpadów do parków i lasów oraz przydrożnych rowów,  
a w sezonie grzewczym nie spalajmy odpadów w domo-
wych piecach. Wszystkie te działania zagrażają nam sa-
mym, a przede wszystkim naszym dzieciom, przyrodzie  
i środowisku, w którym żyjemy.

Przypominam, że w ramach obowiązującego systemu go-
spodarki odpadami na terenie gminy, każdy mieszkaniec 
może oddać firmie odbierającej, zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem, dowolną ilość zmieszanych i segregowa-
nych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym.

Ponadto zwracam się z prośbą do rolników i właścicieli 
działek przyległych do pasów drogowych o kontrolowanie, 
czy nawierzchnia drogi nie została zanieczyszczona. Częste 
przejazdy w tym okresie sprzętem rolniczym po drogach 
publicznych powodują ich zanieczyszczanie poprzez wywo-
żenie ziemi i błota na jezdnię. W razie potrzeby na bieżąco 
usuwajcie nieczystości poza pas drogowy, aby zapobiec za-
grożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jestem przekonany, że czystość w gminie przyniesie nam 
na co dzień satysfakcję i zadowolenie oraz poprawi wizeru-
nek naszej gminy. Liczę na Państwa zaangażowanie i mam 
nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem wszyst-
kich, którym leży na sercu estetyka i czystość naszej gmi-
ny.

Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI 
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
Urząd Gminy w Przelewicach przypomina, iż zgodnie  

z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, na właścicielu nieruchomo-
ści spoczywa obowiązek m.in. przyłączenia nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku 
wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik do gro-
madzenia nieczystości ciekłych (szambo) oraz regularnego 
opróżniania zbiornika.

W związku z powyższym, informujemy mieszkańców, iż 
zostanie przeprowadzona kontrola opróżniania zbiorników 
na nieczystości ciekłe, polegająca na wezwaniu mieszkań-
ców do przedstawienia dowodów za wywóz nieczystości za 
ostatnie miesiące.

NIEDOPUSZCZALNE JEST WYLEWANIE 
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO GRUNTU!

1. Piękny widok pól, lasów to jesienny ...
2. Ruda, często widziana na drzewach
3. Jeden z jesiennych miesięcy
4. Zmieniają kolor jesienią
5. Czerwone, długie warzywo 

KRZYŻÓWKA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

6. Jesienny kwiat
7. Drzewo wydające kasztany
8. Cztery ...
9. Bywa różna jesienią
10. Miesiąc, w którym zaczyna się astronomiczna jesień
11. Ma czerwone owoce, z których często robimy korale
12. Opad atmosferyczny kojarzący się z jesienią
13. Przestawiany jesienią
14. Często spotykana na drodze podczas jesiennych desz-
czów

Rozwiązanie krzyżówki i hasła wraz z podaniem imienia 
i miejsca zamieszkania należy przesłać na adres e-mail: ga-
zeta@przelewice.pl w terminie do 30 listopada 2017 r. Zwy-
cięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania wśród nade-
słanych e-maili z poprawnym rozwiązaniem. Nagrodą będzie 
zestaw upominkowy od Redakcji. 
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W marcu br. wójt gminy 
Mieczysław Mularczyk ogło-
sił konkursy na stanowiska 
dyrektorów w dwóch szko-
łach naszej gminy. W PSP 
Jesionowo wybrana została 
p. Iwona Krakowska. Jej 
poprzednik Krzysztof Jessa 
przeszedł na zasłużoną eme-
ryturę. Pani Iwona Krakow-

ska jest nauczycielem dyplomowanym z 23-letnim stażem 
pedagogicznym, a  od 1994 r. zatrudniona w PSP Jesionowo. 
Ukończyła: studia magisterskie na Uniwersytecie Szczeciń-
skim – Wydział Humanistyczny na kierunku historia; Stu-
dia Podyplomowe z Przyrody i Filologii Polskiej na Uniwer-
sytecie Szczecińskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie 
Organizacji i zarządzania w oświacie w Szczecińskiej Szkole 
Wyższej Collegium Balticum. Dodatkowo jest Egzaminato-
rem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakre-
su sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej oraz w 
ramach działalności charytatywnej - skarbnikiem PSE „Wy-
równajmy Szanse”.  

W Żukowie natomiast do konkursu na to stanowisko nie 
zgłosił się żaden kandydat. Poprzednia dyrektor p. Marle-
na Żelaskowska nie ubiegała się o ponowne kierowanie tą 
placówką. W związku z tym Wójt Gminy, w porozumieniu  
z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, powierzył sta-
nowisko dyrektora PSP Żuków p. Renacie Bochan–Bo-
chanowicz. Pani Renata z dniem 31 sierpnia 2017 r. zakoń-
czyła swoją pięcioletnią kadencję na stanowisku dyrektora 
Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. Jest nauczycielem 
dyplomowanym z 22-letnim stażem. Pięcioletnie stacjonar-

ne studia wyższe na Uni-
wersytecie Szczecińskim 
ukończyła na wydziale 
matematyczno–fizycz-
nym na kierunku mate-
matyka o specjalności 
nauczycielskiej z tytułem 
magistra matematyki. 
Swoją drogę zawodową 
rozpoczęła zaraz po stu-
diach w Liceum nr XI  
w Szczecinie, a w 2000 r. 
w związku z założeniem 
rodziny i zamieszkaniem 
na stałe w Brzesku, prze-
niosła się do Pyrzyc do 
gimnazjum. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe z za-
rządzania oświatą i od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia br. 
pełniła funkcję dyrektora w Publicznym Gimnazjum w Py-
rzycach. Mieszka w Brzesku, gdzie się urodziła i wychowała. 
Jest mężatką i matką dwóch synów.

W odniesieniu do pozostałych placówek dyrektorami po-
zostają te same osoby tj. w Gimnazjum im. Olimpijczyków 
Ziemi Przelewickiej - p. Renata Kozicka, a w SP Kłodzino im. 
Jana Brzechwy - p. Lucjan Kowalczyk. Ponadto od września 
br. rozpoczęła swoją działalność oświatową Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Przelewicach prowadzona przez 
Stowarzyszenie „Przelewice Dla Przyszłości”. 

Kończącym kadencję dyrektorom życzymy speł-
nienia wszystkich planów i marzeń, a nowo wybra-
nym wytrwałości, a także satysfakcji z pracy nad 
młodym pokoleniem oraz realizacji swoich pasji.

EDUKACJA
OD 1 WRZEŚNIA NOWI DYREKTORZY W DWÓCH SZKOŁACH NA TERENIE GMINY 

4 września byliśmy świadkami wyjątkowego wydarzenia. 
Po uroczystej Mszy Świętej odbył się wspólny apel inaugu-
rujący nowy rok szkolny w dwóch placówkach – Niepub-
licznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. OZP w Prze-
lewicach. Na uroczystość przybyli uczniowie obu szkół, ich 
rodzice, pracownicy tychże placówek oraz goście: proboszcz 
ks. kan. Roman Dutko, wójt gminy Mieczysław Mularczyk, 
z-ca wójta i przedstawiciel Rady Rodziców Zbigniew Kupisz, 
przewodniczący RG Marian Świderski, wiceprzewodnicząca 
Anna Nowak, radne: Ewa Połczyńska i Marcelina Górna oraz 
p. Stanisław Olchowy – kombatant II Wojny Światowej.

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU W SZKOŁACH
Z okazji przypadającego 1. września Dnia Kombatanta, 

delegacja młodzieży wraz z Wójtem Gminy i Wiceprzewod-
niczącą RG wręczyli p. Olchowemu list gratulacyjny i wią-
zanki kwiatów. Krótkie wystąpienie p. Olchowego, w którym 
przekazał nam w przejmujących żołnierskich słowach wspo-
mnienia całego szlaku bojowego, było dla nas żywą lekcją 
historii. Również uczniowie przywołali pamięć o tych wy-
darzeniach w recytowanych wierszach. Z kolei Wójt i Prze-
wodniczący RG życzyli uczniom i nauczycielom powodzenia  
w nowym roku szkolnym, akcentując fakt, iż reforma oświa-
ty wymusiła zmiany w sieci szkół na terenie gminy. Dyrek-
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
W sierpniu 2017 r. odbył się egzamin dla następujących 

nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego: Agnieszki Andrzejczak – pe-
dagog w SP Kłodzino i nauczycielek Gimnazjum im. OZP 
w Przelewicach: Sylwii Mularczyk - nauczycielki mate-
matyki, Agnieszki Szydło-Kowalińskiej – nauczycielki 
matematyki i geografii oraz Eweliny Urban – nauczycielki 
języka angielskiego.

Uroczystego wręczenia aktów nadania stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela mianowanego dokonał wójt gminy 
Mieczysław Mularczyk w obecności dyrektorów szkół: Gim-
nazjum im. OZP Renaty Kozickiej i SP  Kłodzino Lucjana Ko-
walczyka.                                                                                   A.G.

EDUKACJA
tor szkoły Renata Kozicka przedstawiła zmiany w kadrze 
pedagogicznej i życzyła uczniom i pracownikom sukcesów  
w nowym roku szkolnym. Uroczyste rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego 2017/18 odbyło się także w: PSP Żuków, PSP 
Jesionowo i SP Kłodzino, gdzie  spotkanie ze szkołą poprze-
dziła Msza Święta. Ponadto w SP Kłodzino podczas uroczy-
stego apelu z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzy-
cach Jarosław Czaja wręczył dyrektorowi szkoły Lucjanowi 
Kowalczykowi wyróżnienie za udział w programie „Bezpiecz-
na szkoła” i pogratulował tak wielu efektywnych działań na 
rzecz bezpieczeństwa w szkole. 

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim 
uczniom samych szóstek i jak najwięcej radości na 
co dzień, a nauczycielom wytrwałości i satysfakcji  
z pracy.                                                                                A.G.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
W SP KŁODZINO

We wrześniu br. odbyło się spotkanie integracyjne ucz-
niów, rodziców i nauczycieli klasy pierwszej, które promo-
wało jednocześnie zdrowy i bezpieczny styl życia pod ha-

Gratulujemy i życzymy kolejnych awansów zawo-
dowych!

słem „W naszej szkole bezpiecznie czas spędzamy i zdrowo 
się odżywiamy”. Uczniowie wysłuchali prelekcji policjantek 
z Lipian nt. bezpieczeństwa w ramach programu pn. „Przy-
jaciele Gryfusia”. Otrzymali także „Elementarze zasad bez-
pieczeństwa” z wieloma cennymi wskazówkami. Tematyka 
spotkania obejmowała również bezpieczną drogę do i ze 
szkoły, wskazówki na temat zachowań w kontaktach z oso-
bą obcą i wiele innych, które mają zastosowanie w szkole, 
domu i w czasie wolnym. Dzieci otrzymały także elementy 
odblaskowe, co zawsze zwiększa ich bezpieczeństwo na dro-
dze. Następnie uczniowie wraz z rodzicami przygotowali 
pyszne, zdrowe i kolorowe kanapki, a także sałatki owocowe. 
Po ich degustacji wszyscy wspólnie rywalizowali w zawodach 
sportowych. Na koniec tych zmagań każdy pierwszoklasista 
i rodzic otrzymał nagrodę. Dzień pełen wrażeń uczniowie za-
kończyli z ogromnym uśmiechem na twarzy. 

A.A.



�0 www.przelewice.pl

EDUKACJA

ŚWIĘTO 
PIECZONEGO ZIEMNIAKA 

W PSP JESIONOWO

W okresie jesiennym na terenie PSP Jesionowo odbyło się 
„Święto pieczonego ziemniaka”. Pogoda nam dopisała, wszy-
scy wspólnie wspaniale się bawili. Uczestnicy spisali się na 6-
tkę. Na pochwałę zasłużyły także mamusie, które przygoto-
wały mnóstwo pysznych potraw z ziemniaków i dzieci, które 
z ogromną ochotą brały udział we wszystkich konkursach. 

Z okazji Dnia Chłopaka w SP 
Kłodzino zorganizowano apel 
wraz z szeregiem różnych gier 
i niespodzianek dla chłopców. 
Uczniowie z klas IV-VII walczyli 
o tytuł „Super Chłopaka” zma-
gając się z wieloma zabawnymi 
wyzwaniami. Musieli m.in. za-
pleść warkocz, zawiązać krawat, 
odpowiedzieć na trudne pytania,  
a także zatańczyć i zaprezento-
wać się w kobiecej kreacji. Cho-
ciaż każdy radził sobie doskona-
le, największą ilość punktów zdobył Robert Musiał z kl. VII  
i to on otrzymał zaszczytny tytuł „Super Chłopaka”. Słodkoś-

DZIEŃ CHŁOPAKA W SP KŁODZINO

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW NASZEJ GMINY
18 października br. w tut. Urzędzie odbyło się posiedze-

nie Komisji ds. przyznawania stypendiów za wyniki w nauce. 
Przyznano łącznie 19 stypendiów dla uczniów i studentów, 
którzy uzyskali średnią ocen:  5,00 i powyżej - w gimna-
zjum (10 osób); 4,80 i powyżej - w szkole ponadgimnazjal-

nej (5 osób) oraz 4,50 i powyżej - na studiach (4 osoby). 
Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce przyznano na 
okres 5 miesięcy.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy 
i życzymy osiągania wysokich wyników w nauce.

ciami natomiast zostali nagro-
dzeni wszyscy chłopcy i panowie 
z naszej szkoły. Na koniec dziew-
czynki złożyły chłopcom życze-
nia oraz zaprezentowały ciekawy 
układ taneczny. 

Z okazji święta Wasze-
go, życzenia wszystkiego 
najlepszego. Niech każdy 
dzień dostarcza Wam radości  
i uśmiech zawsze Wam w sercach 
gości. Niechaj problemy Was 
omijają, a wszyscy bardzo Was 

kochają, jak nikt inny na świecie, Wy na to zasługujecie!  
A.A.

KONTRAKT SAMORZĄDOWY - UMOWY PODPISANE
Gminy: Banie, Bielice, Ko-

zielice, Lipiany, Przelewice, 
Pyrzyce, Warnice i Powiat Py-
rzycki z obrębu 2 powiatów 
(pyrzycki i gryfiński) w ra-
mach utworzonego partner-
stwa przystępują do realizacji 
Kontraktu Samorządowego, 
którego wartość wsparcia ze 
środków RPO WZ 2014-2020 
przekroczy 7,8 mln zł. Główną 
ideą partnerstwa jest rozwój obszaru objętego Kontraktem 
pn. „Rozwój społeczno – gospodarczy obszaru „Pyrzyce+” 
obejmujący gminy: Banie, Bielice, Kozielice, Lipiany, Prze-
lewice, Pyrzyce, Warnice oraz Powiat Pyrzycki”. Oficjalne 
podpisanie umów na realizacje projektów w ramach Kon-
traktu Samorządowego „Pyrzyce+” odbyło się 27 lipca br.  
w siedzibie Starostwa w obecności włodarzy gmin, w tym wój-
ta gminy Mieczysława Mularczyka i przedstawicieli Zarządu 
Województwa Zachpdniopomorskiego w osobach: marszał-
ka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Jarosława Rzepy.  

W ramach realizowanego Kontrak-
tu wdrożonych zostanie 8 projek-
tów priorytetowych. Wszystkie 
zaplanowane w nich działania 
ukierunkowane zostały na roz-
wój placówek w zakresie edukacji. 
Dzięki czemu zmodernizowane 
zostaną i doposażone w niezbędny 
sprzęt klasopracownie, odbędzie 
się kilkanaście szkoleń, kursów, 
zajęć pozalekcyjnych a cześć po-

mieszczeń poddanych zostanie adaptacji dzięki czemu do-
stosowane zostaną do osób niepełnosprawnych. O kolejnych 
działaniach związanych z realizacją projektów informować 
będziemy w następnych wydaniach gazety. Dodatkowo  
w Kontrakcie zamieszczonych zostało ponad 60 projektów 
komplementarnych planowanych do wdrożenia i realizacji 
przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i przedsię-
biorców. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Pań-
stwo na stronie www.przelewice.pl w zakładce „Oświata” > 
„Kontrakt Samorządowy”.
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programu „Strażacy Dzieciom” oraz Rajdu integracyjnego  
w Niepublicznym Przedszkolu „Bratek” w Laskowie.  
W ostatnim czasie zagospodarowany został również teren 
wraz z parkingiem przy budynku naszej Remizy.

Prezes OSP Przelewice druh Henryk Nawój

30 września br. odbyło się spotkanie integracyjno-sporto-
we jednostek KSRG z terenu powiatu pyrzyckiego. Było to 
możliwe dzięki realizacji przez OSP Przelewice projektu pn. 
„Aktywni strażacy wśród nas” w ramach Programu Społecz-
nik ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomor-
skiego. Ćwiczenia z gotowości bojowej strażaków rozpoczęły 
się w Pyrzycach na placu przed Komendą Powiatową PSP, 
gdzie odbyła się zbiórka oraz odprawa jednostek. Kolejnym 
etapem ćwiczeń był przejazd alarmowy kolumny wozów 
strażackich z miejsca zbiórki do symulowanego pożaru lasu 
Nadleśnictwa Choszczno o/Płońsko w pobliżu miejscowości 
Laskowo. W ćwiczeniach udział wzięły również dwa samolo-
ty gaśnicze Dromader RDLP Szczecin i leśnicy Nadleśnictwa 
Choszczno, co było doskonałą okazją do sprawdzenia swo-
ich umiejętności w współdziałaniach leśnych z jednostkami 
KSRG z powiatu pyrzyckiego. Dalszy etap ćwiczeń rozpoczął 
się na placu folwarcznym w Przelewicach, gdzie  przygoto-
wane zostały trzy stanowiska z konkurencjami dla straża-
ków. Na pierwszym należało się wykazać umiejętnością cię-
cia plastra drewna. Na drugim strażacy musieli zmagać się  
z konkurencjami w zakresie ratownictwa medycznego. Utrud-
nieniem zadania był tor z przeszkodami do przejścia. Z kolei 
trzecim   zadaniem było rozwinięcie linii gaśniczej na odcinku 
80 m poruszając się na torze z przeszkodami.  Po zakończo-
nych ćwiczeniach na wszystkich strażaków czekał poczęstu-
nek. Ostatnim  punktem spotkania była konferencja doty-
cząca bezpieczeństwa pożarowego, która odbyła się w GCK-u  

w Przelewicach. Podczas konferencji wszystkim uczestnikom 
wręczono upominki i nagrody. Projekt koordynowała druhna 
Ewa Gąsiorowska-Nawój sekretarz OPZ OSPRP w Pyrzycach 
przy współpracy z OSP Przelewice i Płońsko i KP PSP Pyrzy-
ce oraz Stowarzyszenia Ratownictwa Powiatu Pyrzyckiego. 
Gośćmi a zarazem obserwatorami realizacji projektu byli: 
wicemarszałek WZ J. Rzepa, radny Sejmiku WZ O. Kustosz, 
wicestarosta pyrzycki B. Królikowski, wójt gminy Przelewi-
ce M. Mularczyk, z-ca Komendanta Zachodniopomorskiego 
PSP w Szczecinie  st. bryg. J. Rudziński, Komendant Policji 
w Pyrzycach mł. insp. K. Dębiński, Komendant Powiatowy 
Komendy PSP w Pyrzycach st. bryg. J. Marchlewicz, prezes 
OPZ OSPRP w Pyrzycach druh J. Świercz. Spotkanie zorga-
nizowano w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywni 
strażacy wśród nas” Programu Społecznik ze środków Samo-
rządu Województwa Zachodniopomorskiego. 

Prezes OSP Przelewice Druh Henryk Nawój

BEZPIECZEŃSTWO GMINY 
WIEŚCI Z OSP PRZELEWICE

Główną działalnością naszej jednostki jest ra-
townictwo i ochrona przeciwpożarowa. Zajmuje-

my się również sportem, edukacją i kulturą. m.in. poprzez 
organizację różnego typu pokazów np. w szkołach, świetli-
cach i na festynach sołeckich, a także ćwiczeń sportowo-po-
żarniczych oraz uczestnictwo w Powiato-
wych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. 
Ponadto w ostatnim okresie braliśmy udział  
w wielu akcjach ratowniczych. Głównie in-
terweniowaliśmy likwidując skutki nawał-
nic i lokalnych podtopień spowodowanych 
obfitymi opadami deszczu np. w Ślazowie. 
Uczestniczyliśmy także aktywnie w organi-
zacji: Gminnych Dożynek w Przelewicach, 
Dnia Pirata w Żukowie, Ogólnopolskiego 

AKTYWNI STRAŻACY WŚRÓD NAS - SPOTKANIE INTEGRACYJNO-SPORTOWE
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BEZPIECZEŃSTWO GMINY 

Nasza jednostka w ostatnim okresie interweniowała  
w wielu różnego typu akcjach związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dla mieszkańców. Działania swe rozpoczęła 
od powiatowych zawodów w sportowo-pożarniczych, gdzie 
wywalczyła dziewiąte miejsce. Były też wyjazdy w związku 
z występowaniem niekorzystnych zjawisk pogodowych np.  
miejscowych podtopień, połamanych konarów drzew i in-
nych zniszczeń na skutek obfitych opadów i silnego wiatru. 
Ponadto  uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu Dożynek Gmin-
nych w Przelewicach i innych imprez np. festynów rodzin-
nych. Braliśmy również udział w uroczystości wniesienia 
relikwii św. Floriana do kościoła w Jasienicy, gdzie probosz-
czem jest ks. Waldemar Szczurowski. Zaproszona została 
nasza cała jednostka, a druhny miały zaszczyt uczestniczyć 
w niesieniu relikwii. Bieżące informacje o naszej jednostce 
można znaleźć na stronach: twitter.com/osp jesionowo, je-
sionowo.osp.org.pl i facebook.com/OspJesionowo  

Prezes OSP Jesionowo Waldemar Wiśniewski

WYDARZENIA W OSP JESIONOWO

APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ NA DRODZE!
Jesień to szczególnie niebezpieczna pora roku dla kierowców. Dni stają się coraz krótsze, poran-

nym wyjazdom towarzyszy gęsta mgła, która ogranicza widoczność i sprawia, że nawierzchnia sta-
je się śliska. Dodatkowym niebezpieczeństwem czyhającym na kierowców mogą być zalegające na 
jezdni liście. Jazdy nie ułatwia także towarzysząca tej porze roku zmienna aura, w tym częste opady 
i pierwsze spadki temperatury poniżej zera. Dlatego tak ważne jest wzmożenie czujności i przestrze-
ganie zasad ruchu drogowego. 

W związku z trwającym sezonem grzewczym 
2017/2018, Prezes Krajowej Izby Kominiarzy, 
przypomina właścicielom i zarządcom budyn-
ków o obowiązkach związanych z bezpiecznym 
użytkowaniem przewodów kominowych. Ko-
min będący bardzo istotnym elementem bu-

dynku, może też być niezwykle groźny, szczególnie w przy-
padku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym 
kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas 
nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagro-
żeniem dla mieszkańców (…). Oprócz pożarów, nieprawidło-
wa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatru-
ciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. 

Kominy, instalację dymową, spalinową oraz wen-
tylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, 
oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. 
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów 
kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza 

ZAPROŚ KOMINIARZA - ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO
zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w ko-
minie i zatruciem tlenkiem węgla. Pod honorowym 
patronatem Komendanta Głównego PSP Krajowa 
Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ 
KOMINIARZA! Popiera także kampanię prewencyj-
ną CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną 
przez MSWiA i PSP.

Pamiętajmy również, że właściwie konserwowane kominy 
nie wystarczą, ważne jest także zapewnienie dopływu powie-
trza zewnętrznego do pomieszczeń. Pod żadnym pozorem 
nie próbujmy zaklejać lub zasłaniać kratek wentyla-
cyjnych oraz nadmiernie uszczelniać okien. Czasem 
warto rozważyć montaż nawiewników, które umożliwiają 
stały dopływ powietrza do mieszkania. Jeżeli chcemy mieć 
absolutną pewność, że w pomieszczeniu nie pojawi się 
groźna dla zdrowa lub życia ilość tlenku węgla – po-
winniśmy zamontować czujniki czadu i dymu. 
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bawach, a także w wykonywaniu różnych prac plastycznych 
i technicznych związanych z porą roku. Brały również udział 
w zajęciach „Przelewickiego Kuchcika”, warsztatach lepienia 
z gliny w przelewickim „Glinianym Koguciku” oraz space-
rach i poszukiwaniu oznak jesieni.

Choć jesienna aura nie zawsze zachęca dzieci do spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu, wyjście z domu i udział  
w zajęciach na świetlicy jest jak najbardziej wskazany. Dlate-
go jeszcze raz zachęcamy dzieci do uczestnictwa w zajęciach  
i wspólnej zabawie. Jest to najlepsza alternatywa do oderwa-
nia się od komputerów i tabletów!

KULTURA I REKREACJA
„OGRÓD KULTURY” GCK PRZELEWICE I NASZE ŚWIETLICE

Na terenie naszej gminy działa już 8 świetlic wiejskich 
m.in. w: Karsku, Kłodzinie, Laskowie, Lubiatowie, Lucinie, 
Ślazowie, Topolinku i Ukiernicy, w których organizowa-
ne są popołudniowe zajęcia dla dzieci. Wszystkie świetlice 
współpracują z GCK, a dzieci chętnie biorą aktywny udział  
w różnych imprezach. Gorąco zachęcamy dzieci i młodzież 
do udziału w zajęciach organizowanych na świetlicach  
i w GCK-u! Zapewniamy dobrą zabawę, rozwijanie pasji, za-
interesowań i ukrytych talentów oraz wiele innych atrakcji! 

Pracownicy GCK-u Anna Roman i Daniel Nowacki

Działalność 
w/w świet-
lic w okresie 
od lipca do 
września br.  
skierowana 
była głównie 
na działania 
rekreacyjne  
i integracyj-
ne. Większość 
czasu dzieci 

spędzały na zabawach na świeżym powietrzu, placu zabaw 
oraz na wyjazdach integracyjnych do sąsiadujących świetlic. 
Był to czas grillowania, podchodów, zawodów sportowych,  
w różnych miejscowościach naszej gminy. Dzieci przyrządza-
ły też ulubione potrawy i wypieki np. pizza, ciasta, babeczki, 
naleśniki. Brały także udział w wycieczkach organizowanych 
przez Gminne Centrum Kultury „Ogród Kultury” do: War-
szawy, ZOO w Eberswalde i Papugarni w Szczecinie. Gdy 
nadszedł czas powrotu do szkoły robiły gazetki tematyczne 
np. „Witaj szkoło”, „Jesień”. Uczestniczyły też w grach i za-

FOTORELACJA Z ŻYCIA ŚWIETLIC:

ŚWIETLICA W KARSKU
pon., wt., śr., czw., pt. - 16.00 - 20.00

opiekun p. Regina Wieczorkiewicz
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ŚWIETLICA W KŁODZINIE 
pon., wt.- 15.00 - 17.00, 
śr., czw. - 15.00 - 18.00, 

pt. - 15.00 - 19.00 
opiekun p. Edyta Borkowska

KULTURA I REKREACJA
c.d. FOTORELACJA 
Z ŻYCIA ŚWIETLIC:

ŚWIETLICA 
W UKIERNICY

pon., wt.
15.00 - 18.00 

opiekun 
p. Dorota 

Gwiazdowska

ŚWIETLICA W LUBIATOWOWIE 
czw., pt. - 15.00 - 18.00, opiekun p. Dorota Gwiazdowska
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KULTURA I REKREACJA

ŚWIETLICA W LASKOWIE
pon., śr. - 16.30 - 18.30,
pt. - 16.00 - 19.00, 
sob. - 13.00 - 16.00
opiekun p. Barbara Rychlińska-Adamczyk

ŚWIETLICA W ŚLAZOWIE
pon., wt., śr., czw., pt. 17.00 - 19.00 
opiekun p. Alina Zagórska

ŚWIETLICA W LUCINIE
pon., wt. - 16.00 - 19.00, czw. - 16.00 - 20.00
opiekun p. Justyna Musiałowska

ŚWIETLICA W TOPOLINKU 
pon., wt., czw., pt. - 16.00 - 18.00
opiekun p. Sandra Gapińska



�� www.przelewice.pl

KULTURA I REKREACJA
MUZYCZNE ŚWIĘTO W PRZELEWICACH

Na początku października przypadał Międzynarodowy 
Dzień Muzyki. W Przelewicach obchodziliśmy go pięknie  
i muzycznie. A to za sprawą naszych zaprzyjaźnionych gości 
– Chóru Collegium Maiorum Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jak zwykle artyści 
pod przewodnictwem dyrygenta Pawła Osuchowskiego za-
fundowali nam prawdziwą ucztę muzyczną. Odbyliśmy po-
dróż w czasie i po różnych klimatach muzycznych, a wszyst-
ko okraszone fascynującą opowieścią.

Koncert został zorganizowany przez „Ogród Kultury”  
w Przelewicach. To wspaniały początek jesieni, która w na-
szym Ogrodzie Dendrologicznym zagościła na dobre.

M.S.

PRACOWNIA GLINIANY KOGUCIK JUŻ OTWARTA!
Z radością informujemy, że 19 września odbyło się uroczy-

ste otwarcie nowej Pracowni Ceramicznej GLINIANY KO-
GUCIK w Przelewicach. Na spotkanie przybyło ok. 30 osób, 
wszyscy usłyszeli o nowym projekcie, który jest realizowany  
w Przelewicach. Pracownia powstała z inicjatywy Stowarzy-

szenia KCEE AGENDA 21 i jest dofinansowa-
na w znacznym stopniu (aż 95%) ze środków 
EFS na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach PROW na lata 2014-2020 „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjaty-
wy LEADER”. Rozpoczęcie realizacji zadania 
nie byłoby możliwe bez życzliwości ze strony 
władz Gminy Przelewice, które udzieliły nisko 
oprocentowanej pożyczki, za co serdecznie dziękujemy!

Mamy nadzieję, że GLINIANY KOGUCIK stanie się miej-
scem, w którym będzie można ciekawie spędzić czas w mi-
łym towarzystwie, rozwinąć swoją kreatywność i ukryte 
talenty artystyczne, a w przyszłości powstanie nowa mar-
ka ceramiki przelewickiej. Zapraszamy w każdy wtorek  
o godz. 17:00. Istnieje także możliwość zorganizowania zajęć 
dla grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu dzwoniąc pod nr 607 592 344 lub pisząc na adres 
agenda21@przelewice.pl.                                                      M.S.

„WESELE” WYSPIAŃSKIEGO W PRZELEWICACH
2 września, za namową Pary Prezydenckiej RP, wzięliśmy 

udział w Narodowym Czytaniu „Wesela” Stanisława Wy-
spiańskiego. W GCK-u w Przelewicach zebrała się grupa 20 
osób, która zechciała się wcielić w role naszego narodowego 
dramatu. Gościem specjalnym był aktor Teatru Współczes-

Trwa realizacja projektu „Mój ję-
zyk – mój świat” w ramach progra-
mu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 
2017”. Projekt jest realizowany przez 

Ogród Kultury GBP w Przelewicach we wszystkich szkołach 

naszej gminy. Polega na przeprowadzeniu dodatkowych za-
jęć pozalekcyjnych z wybranymi chętnymi uczniami w za-
kresie warsztatów z języka polskiego. Uczniowie pod okiem 
nauczycieli polonistów opracowują własne utwory, które na 
zakończenie projektu będą materiałem do przygotowania 
przedstawienia (szkoły podstawowe) czy wieczoru autor-
skiego (gimnazjum).

nego w Szczecinie Konrad Pawicki. I chociaż role nie były 
łatwe, to wszyscy dzielnie się spisali. Mieliśmy także okazję 
usłyszeć (i zobaczyć) znakomitego artystę w akcji. Dziękuje-
my Panie Konradzie! Bawiliśmy się wyśmienicie, jak to na 
weselu. Już nie możemy się doczekać jaka lektura zostanie 

wybrana w przyszłym roku. Wszy-
scy uczestnicy spotkania byli zgod-
ni, że za rok spotykamy się w tym 
samym składzie, a może i w więk-
szym? Spotkanie zostało zorgani-
zowane przez zespół pracowników 
„Ogrodu Kultury” w Przelewicach. 
Wszystkim, którzy włączyli się  
w realizację tego wydarzenia ser-
decznie dziękujemy!                  M.S.

MÓJ JĘZYK – MÓJ ŚWIAT
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FOTORELACJA - DOŻYNKI GMINNE �0��
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FOTORELACJA - DOŻYNKI GMINNE �0��

Pełna relacja z Dożynek Gminnych w Przelewicach na stronie www.przelewice.pl

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY 
„JUTRZENKA”

Zespół folklorystyczny „Jutrzenka” liczy 12 członków  
i aktywnie działa na terenie gminy, a także o zasięgu ponad-
gminnym m.in. poprzez krzewienie i promowanie lokalnego 
folkloru ziemi pyrzyckiej oraz tradycji ludowej. Przykłado-
wo uczestniczy w imprezach tj. dożynki, przeglądy zespołów 
ludowych, spotkania z folklorem, co sprawia, że cieszy się 
dużą popularnością. Działalność zespołu oparta jest głów-
nie na odtwarzaniu tradycyjnych pieśni, obrzędów i strojów. 
Kierownikiem Zespołu jest p. Stefan Sopiński, który współ-
pracuje z zespołami folklorystycznymi z naszego powiatu  
i regionu, promując zespół i Gminę Przelewice.
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KULTURA I REKREACJA
SUKCES MIESZKAŃCÓW 
NASZEJ GMINY  W TVP 1

Na antenie telewizyjnej Jedynki w sierpniu br. pojawił się 
nowy teleturniej. Program „Rodzina wie lepiej” emitowany 
jest od poniedziałku do piątku w TVP1. Kto komu zaufa, kto 
kogo wprowadzi w błąd, a kto wyjdzie ze studia z wygraną? 
Teleturniej to gra rodzinna, w której biorą udział 5-osobowe 
zespoły składające się z członków rodziny lub grupy przyja-
ciół. Główna nagroda to 40.000 zł. W dniu 5 września br. 
drużyna z naszej gminy w składzie: Iwona Brodzińska, Ża-
neta Mrówczyńska, Justyna Musiałowska, Anna Roman  
i  Daniel Nowacki wzięła udział w nagraniu programu, który 
został wyemitowany 29 września. Emocje były ogromne, ale 

nasz niezawodny kapitan  
w osobie Iwony Brodziń-
skiej zadbał o to, aby druży-
na wyszła zwycięsko z tele-
wizyjnej potyczki. Niestety 
nie udało się wygrać pełnej 
kwoty, ale ta która została 
uzyskana przeznaczono na 
operację ratującą życie Syl-
wii Zakrzewskiej. 

Gratulujemy wygra-
nej i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Z ŻYCIA GMINY
PRZYKŁADY AKTYWNOŚCI SOŁECTW I SZKÓŁ W RAMACH PROGRAMU 

SPOŁECZNIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
23 września br. w Ślazowie zorganizowano Festyn 

Integracyjny – piknik rodzinny z wieloma atrakcja-
mi, na który licznie przybyli mieszkańcy Sołectwa. 
Imprezę zorganizowano z inicjatywy Rady Sołeckiej i Pani 
Sołtys Edyty Gajewskiej w zakresie wsparcia objętego projek-
tem pn. „Moja wieś – moje miejsce” ze środków Samorzą-
du Województwa Zachodniopomorskiego. Warto dodać, że  
w lipcu br. z inicjatywy w/w organizatorów odbył się festyn ro-
dzinny, podczas którego zapewniono wszystkim uczestnikom  
liczne atrakcje i wspaniałą zabawę. W związku z realizacją 
projektu powstało nowe i piękne miejsce rekreacyjne, gdzie 
można organizować spotkania integrujące oraz aktywizujące 
mieszkańców. Pojawiły się ukwiecone donice umieszczone  
w przestrzeni publicznej i powstało palenisko. W efekcie tych 

działań poprawiła 
się estetyka wsi,  
a poprzez to zwięk-

szyła się  liczba ogólnie dostępnych miejsc, w których będzie 
można atrakcyjnie spędzać czas. W prace objęte projektem  
i wspólne działania na rzecz własnej miejscowości zaanga-
żowali się aktywnie mieszkańcy Ślazowa. Podczas Festynu 
wystąpiły dzieci ze Ślazowa, które zaprezentowały swoje ta-
lenty wokalne i taneczne. Było też wiele innych atrakcji. Nie 
zawiedli nas również strażacy z OSP Przelewice, którzy przy-
gotowali  pokazy strażackie. Zainteresowanie wzbudziły też,  
a szczególnie wśród dzieci, przejażdżki wozem strażackim. Byli  
z nami także panowie ze Stowarzyszenia Ratownictwa Po-
wiatu Pyrzyckiego, którzy przeprowadzili konkursy z zakre-
su bezpieczeństwa oraz panie z Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej w Przelewicach, które prezentowały ofertę szkoły. 

Powodzeniem cieszyły się też gry  
i zabawy dla dzieci prowadzone przez 
p. Justynę Osipowicz i p. Alinę Za-
górską.  Były konkurencje indywidu-
alne oraz zespołowe, które pomimo 
deszczu, wywołały największe emocje 
wśród uczestników zabawy. Miłą nie-
spodzianką w trakcie imprezy było 
wręczenie p. Edycie Gajewskiej listu 
gratulacyjnego wraz z upominkiem 
i odśpiewanie specjalnie skompono-
wanej dla niej piosenki. Mieszkańcy  

w ten sposób chcieli podzięko-
wać Pani Sołtys za dotychczaso-
wą współpracę i podejmowane 
działania na rzecz rozwoju So-
łectwa oraz za zajęcie II miej-
sca w konkursie „Sołtys Roku 
2017”. Dla uczestników Festynu 
organizatorzy zapewnili ciepły 
posiłek, pyszne ciasta i przy-
smaki z grilla. Na zakończe-
nie imprezy odbyła się zabawa  
w plenerze do białego rana, 
którą prowadził DJ Marcin Dą-
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browski. Atmosfera podczas imprezy, pomimo niesprzyjają-
cej aury, była bardzo przyjazna i radosna. Wszyscy wspaniale 
się bawili i mile spędzili wspólnie czas. Pani Sołtys dziękuje 
mieszkańcom Sołectwa za zaangażowanie i pomoc w przygo-
towaniu poczęstunku, a także tym, którzy dopomogli w or-
ganizacji. Podziękowano również p. A. Garzyńskiej za pomoc  

w napisaniu wniosku o środki z Programu Społecznik. Im-
prezę zorganizowano w ramach realizowanego projektu pn. 
„Moja wieś – moje miejsce” ze środków Samorządu Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

A.G.

Pod koniec września br. w Ukiernicy zorganizo-
wano piknik pn. „Święto Pieczonego Ziemniaka”,  
w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy Ukierni-
cy i okolic. Na imprezę przybyli również goście w osobach: 
Dr. Friedricha Stampa (dawny mieszkaniec Ukiernicy)  wraz 
z tłumaczką p. Jolantą i wójta gminy Mieczysława Mularczy-
ka wraz z małżonką. Imprezę zorganizowano z inicjatywy 
Sołtysa Jana Kacprzaka wspieranego przez mieszkańców, a 
współfinansowana była ze środków Samorządu WZ w zakre-
sie wsparcia objętego projektem pn. „Nowa przestrzeń 
– nowe możliwości”, realizowanym w ramach Programu 
Społecznik.

W efekcie tych działań powstało nowe i piękne miejsce 
rekreacyjne wraz z kompletami biesiadnymi, koszami na 
śmieci, ozdobnymi donicami drewnianymi, paleniskiem  
i nowymi nasadzeniami roślin. Co ważne decyzja o budowie 
placu rekreacyjnego została podjęta przez mieszkańców na 
zebraniu wiejskim. Włączyli się oni aktywnie w tworzenie 
tego niezwykłego miejsca, a to sprzyja wzajemnej integracji 
i współpracy. Wiele dotychczasowych działań związanych  

z zagospodarowaniem tego terenu wykonali w ramach włas-
nej pracy przy wsparciu Wójta Gminy.

Ponadto na tworzenie tego miejsca rekreacyjnego środki 
pozyskała również Gmina Przelewice w ramach PROW-u 
na modernizację i remont obiektów sportowych oraz zakup 
wyposażenia z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury 
sportowej w latach 2015-2017 r. oraz z Funduszu Sołeckiego. 
Jeszcze nie zrealizowano wszystkich planów, ale już widać 
efekty wspólnych działań, za co Wójt Gminy w swym wystą-
pieniu podziękował mieszkańcom Ukiernicy. 

Podczas pikniku wystąpiły dzieci z Ukiernicy, które zapre-
zentowały swoje talenty wokalne. W dalszej części imprezy 
zagrał na akordeonie i zaśpiewał pięknym, donośnym gło-
sem Dr. Friedrich Stampa. Było też wiele innych atrakcji,  
w tym m.in. artystyczne malowanie twarzy przez A. Wilczak, 
loteria fantowa, gry i zabawy dla dzieci, które prowadziły  
A. Garzyńska i D. Gwiazdowska. Nie zabrakło również kon-
kursów dla dorosłych, w których bardzo chętnie wszyscy 
uczestniczyli. Nie zawiedli nas również policjanci z Lipian, 
którzy w ramach programu prewencyjnego dla wszystkich 
uczestników zaprezentowali pokazy z psem policyjnym. 

Ponadto uczestnikom pikniku organizatorzy zapewnili 
ciepły posiłek, tort, pyszne pierogi, ciasta oraz przysmaki  
z grilla i pieczone ziemniaki. Na zakończenie imprezy odby-
ła się zabawa taneczna do białego rana. Wszyscy wspaniale 
się bawili i mile spędzili sobotnie popołudnie. Sołtys dzię-
kuje mieszkańcom Ukiernicy za zaangażowanie i pomoc  
w przygotowaniu poczęstunku, a także tym, którzy dopo-
mogli w organizacji pikniku oraz wszystkim uczestnikom za 
wspólnie spędzony czas. Dziękujemy również sponsorom, 
którzy wsparli imprezę, w tym także w sposób szczególny 
głównemu sponsorowi Dr. Friedrichowi Stampa oraz A. Ga-

We wrześniu br. odbył się piknik integracyjny Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej w Przelewicach. Na 
imprezę przybyli uczniowie wraz z rodzicami. Główną ideą 
spotkania pod nazwą „Mamo, tato - baw się razem ze 
mną” było wzajemne poznanie się uczniów, rodziców i na-
uczycieli, a także propagowanie wspólnego spędzania czasu. 

W pikniku udział wzięli również: wójt Mieczysław Mular-
czyk, radni Rady Gminy Marcelina Górna i Waldemar Pen-
der. W trakcie imprezy wychowawcy oprowadzili swoich 
wychowanków i ich rodziców po pomieszczeniach szkoły. 
Odbyły się także różne gry i zabawy oraz konkurencje rodzin-

ne. Faworyci po-
szczególnych kon-
kurencji otrzymali 
drobne upominki i 
słodkości. Czynny 
był również punkt 
poradnictwa dla 
rodziców, z któ-
rego skorzystało 
wielu rodziców. 
Na koniec wszy-

scy delektowali się pysznym ciastem  
i pieczonymi kiełbaskami. Dzień pe-
łen wrażeń szybko dobiegł końca. 
Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim Rodzicom, 
którzy tak ofiarnie zaangażowali się  
w organizację pikniku. Projekt współ-
finansowany był ze środków Samo-
rządu Województwa Zachodniopo-
morskiego.

A.G.
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Przysposabiającej 
do Pracy w Bar-
linku. Nie zabra-
kło atrakcji dla 
dzieci, które na 
specjalnie przy-
gotowanych sta-
nowiskach mogły 
wykonać sałatkę 
owocową, figurki z warzyw i owoców oraz pomalować twarz. 
Czas umilały nam również konkurencje sprawnościowe 
przygotowane przez panie nauczycielki i strażaków z OSP 
Przelewice. Pogoda dopisała, wszyscy dobrze się bawili, a na 
buziach dzieci gościł szeroki uśmiech.

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w zorgani-
zowaniu rajdu wszystkim sponsorom i życzliwym osobom 
oraz Wójtowi Gminy Przelewice. Do zobaczenia za rok!

INTEGRACYJNY RAJD PIESZY PRZEDSZKOLAKÓW W LASKOWIE
Z okazji Dnia Przedszkolaka we wrześniu br. w Niepub-

licznym Przedszkolu „Bratek” w Laskowie odbył się II Inte-
gracyjny Rajd Pieszy Przedszkolaków. Impreza rozpoczęła 
się od wspólnej zabawy. Następnie przedszkolaki wyruszyły  
w drogę aby odnaleźć ukryte ziemniaki. Po powrocie na 
wszystkich czekały ciepłe kiełbaski, słodkie przekąski oraz 
pyszna zupa dyniowa przygotowana przez uczniów Szkoły 

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO LASU
We wrześniu ponad 90 dzieci ze wszystkich szkół (kl. „O”  

i kl. I) z terenu gminy uczestniczyło w wycieczce edukacyj-
nej do lasu. Były na Leśnej Ścieżce Edukacyjnej w Swobni-
cy. Po lesie oprowadzał pracownik Nadleśnictwa Myślibórz  
- p. Leszek Zoń. Podczas spaceru dzieci obserwowały uro-
ki jesiennego krajobrazu i zmiany zachodzące w przyrodzie  
o tej porze roku. Mogły też bliżej poznać las oraz jego znacze-
nie w życiu zwierząt i ludzi.

Leśniczy w ciekawy sposób opowiadał dzieciom o swo-
jej pracy w lesie, a także o jego bogactwie. Uczniowie do-
wiedzieli się także, dlaczego lasu nie wolno zaśmiecać i jak  
w nim należy się zachowywać. Zobaczyły też jak wygląda 
szkółka leśna z młodymi drzewkami, które w późniejszym 
etapie trafiają do lasu. Takie zajęcia to doskonała okazja do 
obserwacji naturalnego środowiska, świata roślin i zwierząt 
oraz wspaniałe przeżycie dla dzieci. Mogły w ten sposób po-
znawać przyrodę patrząc, słuchając i dotykając oraz obser-

wować las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. 
Ponadto wycieczka do lasu wzbogaciła wiedzę dzieci. Mia-
ła również walory zdrowotne, gdyż mogły one spędzić miło 

czas na świeżym powietrzu w bezpośrednim 
kontakcie z naturą. Wycieczka zakończyła się 
grillowaniem oraz wspólnymi grami i zabawa-
mi przy ognisku. Każde dziecko otrzymało na 
pamiątkę drobny upominek i słodycze. Organi-
zatorami projektu, dofinansowanego z budżetu 
Gminy Przelewice, było Stowarzyszenie „Bo Jak 
Nie My To Kto” przy wsparciu Wójta Gminy. 

A.G.

rzyńskiej i K. Jarosz 
za napisanie wniosku 
o środki z Programu 
Społecznik. Imprezę 
zorganizowano w ra-
mach realizowanego 
projektu pn. „Nowa 
przestrzeń - Nowe 
możliwości” ze środ-
ków Samorządu Wo-
jewództwa Zachodnio-
pomorskiego.         A.G.

Z ŻYCIA GMINY



�� www.przelewice.pl

alokogogli.
Spotkanie 

przebiegało 
w miłej at-
m o s f e r z e . 
Prezes PTTK 
Pyrzyce p. 
Wojciech Za-
lewski z w-ce 
prezes p. El-
żbietą Karwecką wręczyli na ręce władz PSE „Wyrównajmy 
Szanse” pamiątkowy medal- wyróżnienie za krzewienie idei 

turystyki pieszej na terenie powiatu 
pyrzyckiego w 2016 roku. Dziękując 
za udział w Złazie,  Prezes Stowa-
rzyszenia Renata Kozicka zaprosiła 
wszystkich za rok. Organizacja im-
prezy była możliwa dzięki środkom 
uzyskanym z Gminy Przelewice w 
ramach wspierania zadania pub-
licznego, a jej organizatorem było 
PSE „Wyrównajmy Szanse”.

E.K.

Z ŻYCIA GMINY
X ZŁAZ ZIEMI PRZELEWICKIEJ

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA NA WESOŁO W PRZELEWICACH
21 września w Przelewicach nasze przedszkolaki w sposób wyjątkowy świę-

towały Dzień Przedszkolaka. Na salę sportową przybyło ponad 100 dzieci z ter-
nu gminy. Różne gry i zabawy dla dzieci oraz moc atrakcji zorganizował wójt 
gminy Mieczysław Mularczyk z pomocą p. A. Garzyńskiej, p. J. Smolak-Benka,  
p. A. Roman, p. D. Nowackiego i p. G. Niedzieli (w roli klauna Tośka) oraz Pań 
przedszkolanek. Wśród wielu atrakcji i wspaniałej atmosfery był m.in. zamek 
dmuchany, wata cukrowa, malowanie buziek.

Podczas imprezy czas każdemu dziecku na pewno też umilił słodki poczęstu-
nek. A na koniec każde dziecko otrzymało balonowe cudeńko. 

Pan Wójt dziękuje wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego 
wyjątkowego dnia dla dzieci. Życzymy naszym Przedszkolakom wszyst-
kiego najlepszego! Oby każdy dzień przynosił radość oraz był beztro-
ski i uroczy!                                                                                                              A.G.

Jubileuszowy X Złaz Ziemi Przelewickiej już za nami. W 
tym roku Złazowi przyświecało hasło „Wędrowanie to sposób 
na nudę”. Jego uczestnikami były dzieci i młodzież ze szkół w 
Kłodzinie, Jesionowie i Przelewic, a także z Brzeska, Lipian, 
Pyrzyc oraz Mielęcina. Po przejściu tras z Rosin, Bylic, Kluk, 
Brzeska, Pyrzyc, Jesionowa młodzi wielbiciele turystyki pie-
szej spotkali się na patio gimnazjum. Tu tworzyli rysunek kre-
dą na temat „Co zamiast - uzależnieniom mówimy nie”, brali 
udział w różnych konkurencjach, bawili się i wspólnie spędza-
li czas, grając w klasy, biesiadując przy grillu i słodkościach. 
Podczas imprezy można było obejrzeć wystawę pt. „Nie ule-
gaj nałogom” oraz sprawdzić swoje zachowanie po założeniu  

III PRZELEWICKI RAJD NORDIC WALKING
17 września br. odbył się drugi jesienny etap projektu III 

Przelewickiego Rajdu Nordic Walking, organizowanego 
przez Stowarzyszenie „Bo Jak Nie My To Kto”, przy wspar-
ciu wójta gminy Mieczysława Mularczyka. Na folwarku  
w Przelewicach, przed wyruszeniem w trasę, p. A. Garzyń-

ska przeprowadziła rozgrzewkę i instruktaż podstawowych 
zasad chodzenia z kijkami NW. Następnie rozpoczęły się za-
wody na trasie wahadłowej „Strzała” Przelewice -Kłodzino 
-Przelewice (2,6 km i powrót).

Przy pięknej i słonecznej pogodzie wszyscy uczestnicy wy-
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znaczoną trasę pokonali w dość szybkim czasie rywalizując 
pomiędzy sobą. W miejscu postojowym przy Ogrodzie moż-
na było zregenerować spalone w marszu kalorie i skosztować 
pyszne przysmaki grillowe i zupę ugotowaną specjalnie na 
tą okazję przez Panie ze Stowarzyszenia „Bo Jak Nie My To 
Kto”. Zwyciężczynią Rajdu została Patrycja Kustra z Kłodzi-
na, tuż za nią na drugim miejscu była p. Małgorzata Kustra, 
a na trzecim dzielnie walczący mali pasjonaci sportu Maja 
i Adrian Mularczykowie. Dekoracji nagrodzonych dokonali: 
wójt gminy Mieczysław Mularczyk i prezes Stowarzyszenia  
Grażyna Niedziela. Natomiast wszyscy pozostali otrzyma-
li dyplomy za udział w rajdzie wraz z pakietem startowym  
i drobne upominki. W tak prosty i przyjemny sposób upłynęło 

nam niedziel-
ne popołudnie  
w kontakcie  
z naturą i w 
grupie miłoś-
ników upra-
wiania Nordic 
Walking. Pro-
jekt dofinan-
sowany był ze 
środków bu-
dżetu Gminy Przelewice, a jego celem popularyzacja aktyw-
nego i zdrowego wypoczynku dla wszystkich w naszej gmi-

nie. Projekt ten realizowany wiosną  
i jesienią pokazał, że Nordic Walking 
jest dla wszystkich i można go upra-
wiać o każdej porze roku. Wystarczy 
tylko  trochę własnych chęci, by za-
dbać w ten prosty sposób o własne 
zdrowie. Wójt Gminy serdecznie 
dziękuje Stowarzyszeniu „Bo Jak Nie 
My To Kto” oraz wszystkim tym, któ-
rzy włączyli się w organizację rajdu. 
Gratuluje zwycięzcom i życzy kolej-
nych sukcesów. 

A.G.

BYLIŚMY NA TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ
We wrześniu br. na Jasnych Błoniach w Szczecinie odby-

ły się Targi Ekonomii Społecznej organizowane w ramach 
projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” współ-
finansowanego ze środków RPO WZ na lata 2014-2020. 
Podczas Targów była możliwość obejrzenia produktów  
i usług wykonywanych przez organizacje pozarządowe, spół-
dzielnie socjalnie i zakłady aktywności zawodowej  z naszego 
regionu. Można było również obejrzeć, a także skosztować 
produkty przez nich oferowane. W trakcie Targów były też 
konkursy, gry podwórkowe dla dzieci, występy i inne atrak-
cje Organizatorem wydarzenia byli: Stowarzyszenie Czas 

Przestrzeń Tożsamość i Stowarzyszenie Media Dizajn na 
zlecenie ROPS Urzędu Marszałkowskiego WZ. W Targach 
uczestniczyli również przedstawiciele naszych organizacji  
z terenu gminy Przelewice, w tym Stowarzyszenie „Prze-
lewice dla Przyszłości” i Stowarzyszenie Inkubator Pomy-
słów. Prezentowana była Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
w Przelewicach i produkty wytwarzane przez naszych lokal-
nych artystów i rękodzielników, w tym m.in. Stowarzyszenia 
„Lubiatowo i My”, Pracowni Ceramicznej „Gliniany Konik”, 
Dawida Trzepizora, Żanety Mrówczyńskiej, Agnieszki Ku-
czaba-Wysockiej, Koła Emerytów i Rencistów w Przelewi-

cach i dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Karsku 
działającej przy „Ogrodzie Kultury” w Przele-
wicach. Dziękujemy Organizatorom za wspar-
cie i możliwość uczestnictwa w Targach oraz 
Paniom, które upiekły pyszne ciasta, a także  
naszym lokalnym artystom, rękodzielnikom  
i dzieciom ze Świetlicy Wiejskiej w Karsku za 
udostępnienie produktów promocyjnych na 
nasze stoisko. Gorąco zachęcamy do dalszej 
współpracy!

A.G.

DOŻYNKI PARAFIALNE 
W ŻUKOWIE

Tegoroczne Dożynki Parafialne odbyły się 10 września br. 
w kościele parafialnym w Żukowie. Uroczystość dożynkowa 
rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. prob. 
Mirosława Gębickiego. Tradycyjnym zwyczajem p. Sołtys 
Ewa Połczyńska wraz z przedstawicielem Rady Sołeckiej  
p. Józefem Swatem przekazali Proboszczowi chleb do po-
święcenia, prosząc o odprawienie Mszy Świętej Dziękczyn-
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LUDZIE O WIELKICH SERCACH - AKCJA CHARYTATYWNA W LASKOWIE

nej za tegoroczne plony i w intencji parafian. W tym roku 
mieszkańcy naszej parafii przygotowali 2 wieńce dożynko-
we, które przynieśli przedstawiciele Żukowa i Ukiernicy.  
W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli wójt gminy 

Z ŻYCIA GMINY
Mieczysław Mularczyk wraz z małżonką i dyrektor PSP Żu-
ków Renata Bochan-Bochanowicz wraz z małżonkiem. Na 
zakończenie Mszy świętej ks. Proboszcz podziękował wszyst-
kim biorącym w niej udział i tym, którzy ją uświetnili oraz or-

ganizatorom dożynek. Pani Sołtys także 
wyraziła swe podziękowanie wszyst-
kim, którzy aktywnie zaangażowali się  
w przygotowanie wieńców i uroczystości. 
Po Mszy Świętej ks. Proboszcz zaprosił 
Panią Sołtys i Wójta Gminy do wspólne-
go dzielenia się chlebem. Piękna temu 
wydarzeniu dodał występ zespołu „Zło-
ta Jesień” z Dolic, podczas którego moż-
na było skosztować darmowej kiełbas-
ki i pysznego ciasta upieczonego przez 
mieszkanki Żukowa.                           A.G.

02 września br. po raz kolejny „Ludzie o Wielkich Sercach” 
z firmy GASPOL S.A. wsparli Niepublicznego Przedszkola 
„Bratek” w Laskowie. Pracownicy firmy zaangażowali się 
osobiście tym razem w „Jesienne porządki w Przedszkolu 
Bratek”. W ramach prowadzonej akcji charytatywnej firma 
sfinansowała zakup domku gospodarczego, regałów i koszy 
na śmieci, a pracownicy przeprowadzili prace montażowe na 
terenie Przedszkola. Podłoże pod domek gospodarczy wyko-
nała firma JPG Sp. z o.o. przedsiębiorstwo budowlane. Nato-
miast grillowe przysmaki ufundowała firma Ozimek.

Poza porządkowaniem terenu i pracach przy montażu nie 
zabrakło sportowych zmagań. We wspólnej pracy i zabawie 
udział wzięli zaproszeni goście.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym osobom oraz Pani Sołtys Laskowa Teresie 
Sendłak za udostępnienie grilla, a w sposób szcze-
gólny dziękujemy Zarządowi  i pracownikom firmy 
GASPOL S.A. za wspaniałą akcję charytatywną.

Dyrektor NP „Bratek” Jerzy Drobotko

DZIEŃ PIRATA NA ORLIKU W ŻUKOWIE
12 sierpnia br. na boisku Orlik w Żukowie, z inicjaty-

wy p. Sołtys Ewy Połczyńskiej i Rady Sołeckiej w Żukowie, 
zorganizowany został Dzień Pirata. Podczas imprezy dzieci 
mogły skorzystać z wielu atrakcji m.in. zabaw sprawnościo-
wych prowadzonych przez p. Henryka Nawoja prezesa OSP 
Przelewice wraz z OSP Płońsko i MDP Karsko-Żuków oraz 
Radę Sołecką w Żukowie, Animatora Sportu boiska Orlik 
Annę Duk i członków Stowarzyszenia Ratownictwa Powiatu 
Pyrzyckiego. Ponadto zorganizowano konkurs na najlepszy 
strój piracki i najładniejszy rysunek. Tradycyjnie odbyło się 
także pasowanie na pirata i poszukiwanie skarbu. Dodat-
kowymi atrakcjami dla dzieci były: dmuchany statek, ma-
lowanie twarzy przez p. A. Garzyńską oraz przejażdżki na 
zabytkowym motorze ze Stowarzyszenia Lipiańskiego Klubu 
Motorowego „Partyzanci”. Oprawę muzyczną imprezy w kli-
macie Piratów z Karaibów zapewnił p. Kamil Rak z Lipian,  

a konferansjerem był p. August Kimbar.
Pani Sołtys Ewa Połczyńska serdecznie dziękują wszyst-

kim, którzy dopomogli w sprawnej organizacji imprezy.
A.G.
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Z ŻYCIA GMINY
Miłośnicy poezji mieli okazję spędzić niedzielne popołudnie z naszą 

lokalną poetką Krystyną Nawój. Spotkanie odbyło się 30 lipca br. w pałacu 
przelewickiego ogrodu. 

Wiele utworów poetki nawiązuje do motywu miłości. Ale pisze również o in-
nych rzeczach, które wzbudzają emocje, fascynują i poruszają. Swoją  prezenta-
cję poezji autorka wzbogaciła grą na gitarze przez p. Bogdana Laskowskiego. Po-
nadto spotkanie uświetnił występ gry na saksofonie p. Pawła Baszaka i na gitarze  
p. Krzysztofa Grytneri. Pani Krystyna ma już swój własny wydany tomik wierszy. 
Niewielką ich część zaprezentowała podczas niedzielnego spotkania. Wszyscy, 
którzy wystąpili podczas spotkania poetyckiego, nagrodzeni zostali gromkimi bra-
wami. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w odkrywaniu piękna i tajemni-
cy poezji.                                                                                                                          A.G.  

NAUKOBUS ODWIEDZIŁ PRZELEWICE
Niecodziennym wydarzeniem w Przelewicach był przyjazd 

Naukobusa z Centrum Nauki Kopernika. Przedsięwzięcie 
odbyło się w GCK w ramach projektu realizowanego przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Centrum 
Nauki Kopernik. Mobilna wystawa cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Poprzez łączenie nauki i zabawy dzieci 
mogły uczestniczyć w ciekawych doświadczeniach z zakresu 
fizyki oraz przekonać się jak złudne bywają nasze zmysły.

FESTYN W KLIMACIE PRL 
JUŻ ZA NAMI

W lipcu br. na boisku sportowym w Żukowie odbył się 
festyn w klimacie PRL, którego organizatorem była p. soł-
tys Ewa Połczyńska i Rada Sołecka. W programie było wie-
le atrakcji m.in. występy artystyczne zespołów Pyrzyczanki  
z Pyrzyc i Kaliny z Dolic, konkursy w stylu PRL, loteria fan-
towa i licytacja, wesołe miasteczko, przejażdżki konne pod 
czujnym okiem p. Natalii Ostrowskiej, warsztaty rękodziel-
nicze prowadzone przez Żanetę Mrówczyńska, Aleksandrę 
Szczęsną i Joannę Grzelak oraz inne super atrakcje dla ma-
łych i dużych.

Miłą niespodzianką podczas imprezy były odwiedziny i wy-

SPOTKANIE Z POEZJĄ 
KRYSTYNY NAWÓJ

W edukacyjnej przygodzie wzięło udział ponad 300 osób, 
wśród których w większości były dzieci wraz z rodzicami 
lub opiekunami. Warto podkreślić, że tego typu wydarzenie 
to dobry sposób na dotarcie do dzieci z terenów wiejskich, 
gdzie dostęp do atrakcyjnych form edukacji jest utrudnio-
ny. Wójt Gminy dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się  
w to przedsięwzięcie.    

 A.G.

stęp niezwykłych gości: „Maryli Rodowicz” i „Zenona Marty-
niuk” w osobach Grażyny i Gabrieli Niedzieli. Były też pokazy 
tresury psa policyjnego pod fachowym okiem mł. asp. Jacka 
Mazurka z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.

Całość dopełniły konkursy strażackie i ratownicze OSP 
Przelewice z Oddziałem Karsko-Żuków i Stowarzyszenia 
Ratownictwa Powiatu Pyrzyckiego oraz przygotowane przez 
nich gry i zabawy, w których dzieci chętnie uczestniczyły. 
Była też wystawa prezentująca modę czasów PRL-u i wybór 
MISS i MISTERRA PRL-u oraz loteria fantowa i licytacja  
z przeznaczeniem na zorganizowanie atrakcji dla dzieci. Or-
ganizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli 
się w to wyjątkowe przedsięwzięcie i zachęcają do dalszej 
współpracy.                                                                               A.G.
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Był też wspólny obiad i lody. Głównym celem projektu było 
promowanie aktywności fizycznej i integracja dzieci z tere-

nu gminy. Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy przyczynili 
się swoim zaangażowaniem i bezinte-
resownym wkładem pracy w realiza-
cję projektu. Organizatorem imprezy 
była Parafia Rzymskokatolicka w Ro-
sinach oraz zaangażowani w bezinte-
resowną pomoc wolontariusze: Beata 
Kowalewska, Dorota Margiel, Alicja 
Nowak oraz Joanna Smolak-Benka. 
Spotkanie odbyło się w ramach pro-
jektu finansowanego z budżetu Gminy 

Przelewice w zakresie 
wspierania działań  
w zakresie kształtowa-
nia aktywności spo-
łecznej i umiejętności 
spędzania czasu wol-
nego, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży 
zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym.    

B.K.

Z ŻYCIA GMINY
WYJAZD DZIECI DO WARSZAWY

W lipcu br. 48 dzieci z terenu gminy wyruszyło, wraz  
z opiekunami w drogę do naszej stolicy. W programie wy-
cieczki było zwiedzenie atrakcyjnych miejsc w Warszawie, 
w tym Sejmu, Parku Łazienkowskiego wraz z pomnikiem 
Fryderyka Chopina. Zwiedziliśmy też Stadion Narodowy, 
Stare Miasto Grób Nieznanego Żołnierza oraz Pałac Kultury 
i Nauki. Niesamowitą atrakcją wycieczki był wjazd na 30 pię-
tro PKiN, gdzie mogliśmy podziwiać panoramę Warszawy. 
Wyjazd zorganizowany został dzięki wsparciu wójta 
gminy Mieczysława Mularczyka, a zwiedzanie stoli-
cy zapewniła nam dr Maria Ziarkowska wraz z opie-
kunami grupy: Anną Roman, Danielem Nowackim, Justyną 
Musiałowską i Iwoną Brodzińską.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA KOBIET
W ostatnim okresie br. po raz kolejny na terenie naszej 

gminy zorganizowano bezpłatne badania mammograficzne 
dla kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia w ramach Pro-
gramu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badania prze-
prowadzono w mammobusie na placu targowym w Przelewi-
cach przez GENEVA TRUST Gdańsk Sp. z o.o. Koszt badań 
pokrył Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie z kontraktem 
zawartym z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii na 
2017 rok. W akcji tej zostało przebadanych 86 kobiet. Zachę-
camy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat do profilaktycznego 
wykonania badań, które ratują życie. Warto pamiętać, że re-
gularne prowadzenie tego typu badań u kobiet pozwala za-
dbać o ich zdrowie, a także zapobiec i wykryć we wczesnym 
etapie groźną chorobę, jaką jest nowotwór piersi.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W PRZELEWICACH
Po raz kolejny ponad 60. dzieci z terenu gminy uczestni-

czyło w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się w Przele-
wicach. Wspólnie ze: strażakami i ra-
townikami medycznymi OSP „Gryf” 
Szczecin, saperami z J.W.5889 II 
Batalionu Saperów w Stargardzie, 
policjantami z Lipian oraz ks. Pro-
boszczem Ryszardem Krauze wraz  
z ekipą wolontariuszy, zorganizowano 
wiele wspaniałych atrakcji dla dzieci. 
Dobra zabawa i pozytywne emocje to-
warzyszyły wszystkim uczestnikom. 
Po zakończeniu wszystkich konku-
rencji dzieci otrzymały upominki. 
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WYJĄTKOWE DNI NASZYCH DOSTOJNYCH JUBILATEK

W okresie jesiennym piękne jubileusze swych 
90-tych urodzin obchodziły panie: Józefa Ścibor-
Szczęśniak (90 lat), Helena Lechowska (91 lat)  
i Marianna Jonasik (93 lata), które tę szczególną 
rocznicę świętowały w gronie rodziny. Z tej okazji  
w dzień urodzin każdą z nich odwiedził wójt gminy Mieczy-
sław Mularczyk wraz z kierownikiem USC Małgorzatą Kę-
dziorą i poetką Krystyną Nawój, a w Żukowie wraz z Sołtys 
Sołectwa Żuków Ewą Połczyńską. Dostojne Panie otrzymały 
z rąk wójta listy gratulacyjne z życzeniami długich lat życia  
w dobrym zdrowiu oraz doczekania pięknych rocznic w oto-
czeniu bliskich i życzliwych osób. Do życzeń dołączyły się 
także  pozostałe osoby uczestniczące w spotkaniu, a p. Mał-
gorzata Kędziora przekazała Szacownym Jubilatkom sym-
boliczne upominki.

Pani Józefa - jest świadkiem powojennej historii Żukowa 
niemal od początku, gdyż mieszka tu od 1954 r. Jubilatka 
wychowała czworo dzieci i doczekała się dziewięciorga wnu-
cząt i  czternaściorga prawnucząt. W miłej, rodzinnej i wzru-
szającej atmosferze wspominała swoje przeżycia z dawnych 
lat. Otoczona jest wspaniałą opieką i miłością rodziny. 

Oto fragment dedykacji dla Drogiej Jubilatki od wnucząt 
i prawnuków: „Babciu nasza ukochana! Wnuki i pra-
wnuki Twoje dziś przed Tobą się kłaniają i z radoś-
cią wspominają! Zawsze babcią fajną byłaś i wiele 
ważnego w naszym życiu robiłaś! Bez Ciebie i Twej 
cierpliwości, niewypowiedzianej dosłownie miłości, 
dzięki dzieciństwu tak cudownemu, nie bylibyśmy 
dziś tacy, jacy jesteśmy. Dlatego dziś z okazji święta 
Twego, chcemy przypomnieć Tobie, za co i jak bar-
dzo Cię kochamy! (…) Każdy z nas ma z Tobą setki 
wspomnień, o których nie sposób dziś wszystkich 
wspomnieć. (…)”.

Pani Helena – od wczesnych lat swojej młodości musia-
ła podjąć pracę. W latach późniejszych po zawarciu związku 
małżeńskiego wspólnie z mężem wychowała czworo dzieci, 
doczekała się sześciorga wnucząt i czworga prawnucząt. 

Pani Marianna - pomimo przeżytej wojny jest osobą 
pełną ciepła i życzliwości. Związek małżeński zawarła w lip-
cu  1953 r. Wspólnie z mężem wychowała siedmioro dzieci 
oraz doczekała się gromady wnucząt (25), prawnucząt (23)  
i dwojga praprawnucząt. 

Wszystkie Panie pomimo sędziwego wieku i trudów życia 
cieszą się dobrym samopoczuciem oraz pogodnym podej-
ściem do życia. 

Drogie Jubilatki!
Serdecznie gratulujemy i życzymy Wam pogody 

ducha i optymizmu, a kolejne lata niech upływają  
w atmosferze miłości i wsparcia.

KONKURS DLA SPOSTRZEGAWCZYCH

Czy rozpoznajecie to miejsce w Gminie Przelewice?
Zdjęcie wykonane w lipcu 2017 r. Wśród osób, 
które nadeślą prawidłową odpowiedź na adres: 

gazeta@przelewice.pl wylosujemy gadżety. 
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KĄCIK ROZMAITOŚCI

MUFINKI Składniki: 1,5 szk. mąki tortowej, 1/2 szk. mąki ziemnia-
czanej, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 1/2 szk. cukru z wanilią, 
szczypta soli, 1/2 jogurtu naturalnego, 1/2 szk. wody mine-
ralnej, 1/3 szk. oleju, powidła lub owoce świeże. 

Sposób wykonania: do miski przesiać mąkę, połączyć 
z sodą oczyszczoną, dodać cukier waniliowy, sól, dolać jo-
gurt i pozostałe składniki. Całość  wymieszać łyżką i wlać do 
połowy formy papierowej lub silikonowej, dodać po łyżecz-
ce powideł lub owoce i dopełnić ciastem. Piec 25-30 minut  
w temp. 175°C po upieczeniu mufinki zostawić w forem-
kach do ostygnięcia. Następnie wyłożyć, udekorować według 
uznania cukrem pudrem lub polewą czekoladową.  

Smacznego! G. Niedziela 

KĄCIK KULINARNY
Każdy z nas lubi zjeść coś pysznego, poznawać smaki no-

wych potraw, ciast i deserów. Dlatego pragniemy zachęcić 
Państwa do korzystania z naszego Kącika Kulinarnego. 
Jednocześnie liczymy na wsparcie poprzez dzielenie się 

Waszymi przepisami na smakowite dania, które mogliby-
śmy prezentować na łamach naszej gazety. Ciekawe propo-
zycje można przesyłać na adres Redakcji.

PRZELEWICKI KUCHCIK

 Zapraszamy na cykl warsztatów kulinarnych  
dzieci wraz z rodzicami  

w każdy czwartek w godz. 17.00 – 19.00 do GCK Przelewice.
Zajęcia dla dzieci, które uwielbiają jedzenie i dla tych, 

którzy lubią je trochę mniej. 
Nowe doświadczenia zdobywane są za pomocą zmysłów 

smaku, zapachu i dotyku.  

Jesień 
Jesień puka do okna. 
Śpiewa liści szelest.
Mówi do mnie, 
Do Ciebie: „Ja za progiem twym jestem”. 
Znowu będą wieczory długie, aż do znudzenia.
Będą noce bezcenne bez oka zadłużenia. 
Liść z drzewa znów opadł prosto pod Twoje nogi. 
„To już jesień kochany. To już jesień mój drogi”.

Krystyna Nawój

Kącik poezji

WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI w GCK-u nadal trwają warsztaty kulinarne organi-
zowane przez Stowarzyszenie „Bo Jak Nie My To Kto”. Zajęcia pn. PRZELEWICKI KUCHCIK odbyły się w ramach 
Programu Społecznik cieszyły się dużym zainteresowaniem. W związku z tym postanowili-
śmy je nadal kontynuować. Chętne dzieci wraz z rodzicami zapraszamy w każdy czwartek  
o godzinie 17:00!                                                                                Prezes Grażyna Niedziela
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WIEŚCI Z USC 

Od 01.07.2017 do 30.09.2017 r.
• stan ludności na dzień. 30.09.2017 r. 
   - 5110 mieszkańców,
• urodziło się 22 dzieci, 
• związek małżeński zawarło 16 par
• zmarło 17 osób.

WITAJCIE NA ŚWIECIE!

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI 
NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA!

Martyna Margiel i Maciej Błaszczyk
Ceremonia ślubna odbyła się dnia 01.09.2017 r. w kościele 
parafialnym w Przelewicach 

KĄCIK ROZMAITOŚCI

Filipek Nawój 
ur. 12.07.2017 r.
syn Pauliny i Bartosza

Marysia Muskała 
ur. 12.07.2017 r.

córka Ewy i Leszka

Jaś Jaruga 
ur. 05.09.2017 r.
syn Małgorzaty 
i Sebastiana

Tola Zabraniak 
ur. 19.07.2017 r.

córka Kingi i Tomasza

Kacperek Rzepnikowski  
ur. 15.06.2017 r.
syn Sylwii i Łukasza

KĄCIK FOTO!
To kącik rodzinny, gdzie prezentujemy zdjęcia nowożeńców 
oraz dzieci, które przyszły na świat w ostatnim czasie. Jeże-
li chcecie Państwo podzielić się z nami swoim  szczęściem 
prosimy o przesłanie zdjęć do naszego kącika wraz z opisem  
i zgodą na publikację, na adres: gazeta@przelewice.pl.

Szukasz pomocy, masz problem, nie czekaj!
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych w Przelewicach - siedziba GKRPA mieści się  
w Urzędzie Gminy Przelewice (tel. 91/5643 392 lub 93 
wew. 26) - czynna w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Zapraszamy na spotkania Grupy Samopomoco-
wej, które odbywają się w GCK-u Przelewice w pierwszy 
i trzeci piątek miesiąca (godz. 18:00). Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w OPS Przelewice tel. 91/3913826. 
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość inter-
wencji w miejscu zamieszkania po wcześniejszym uzgod-
nieniu z osobą prowadzącą.
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UWAGA
Wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Go-
spodarczej (CEIDG) – prowadzo-
nej przez Ministra Gospodarki jest 
bezpłatny. 

Do wszystkich przypadków ofero-
wania wpisu do rejestru przedsiębior-
ców za opłatą należy podchodzić ze 
szczególną ostrożnością, gdyż  są to 
oferty komercyjne.

OGŁOSZENIA
ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU

16 listopada 2017

FUNDACJA EKSPERT KUJAWY 
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW 

GMINY PRZELEWICE DO UDZIAŁU 
W PROJEKCIE

ZDOBYWAM KOMPETENCJE 
CYFROWE I JĘZYKOWE 

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Projekt obejmuje BEZPŁATY udział  
w kursach językowych oraz komputero-
wych i jest skierowany do osób: powyżej 25 
roku życia, posiadających wykształcenie: 
średnie, zawodowe, gimnazjalne lub pod-
stawowe.

Dofinansowanie z UE: 1.619.543,79
www.mapadotacji.gov.pl

KURS JĘZYKOWY 
(j. angielski/ j. niemiecki):
- trwa 120 h lekcyjnych, - może odbywać 

się 2 lub 4 razy w tygodniu w godzinach 
rannych 8.00-15.00 bądź popołudniowych    
16.00-19.00 (lub do indywidualnego usta-
lenia z grupą), 

- grupy liczą 10-12 osób, - poziom A1 oraz 
A2 zakończony certyfikatem oraz egzami-
nem zewnętrznym TELC, - w ramach pro-
jektu każdy uczestnik otrzymuję (również 
bezpłatnie):  książkę, ćwiczenia, zeszyt oraz 
długopis

KURS KOMPUTEROWY
- trwa 64 h, - może odbywać się 2 lub 

4 razy w tygodniu w godzinach rannych 
8.00-15.00 bądź popołudniowych 16.00-
19.00 (lub do indywidualnego ustalenia  
z grupą), - grupy liczą 10-12 osób, - poziom 
podstawowy oraz średniozaawansowany, 
zakończony  certyfikatem oraz egzaminem 
zewnętrznym DIGICOMP, - w ramach pro-
jektu każdy uczestnik otrzymuje (również 
bezpłatnie): pendrive, teczkę, notes oraz 
książkę

Aby wziąć udział w projekcie napisz lub 
zadzwoń:
magdalena@centredu.pl   570 880 582 
danuta@centredu.pl    570 880 581
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Redakcja NPG zbiera informacje dotyczące historii na-

szej gminy w okresie wojny i z lat powojennych. Zwraca się 
więc z serdeczną prośbą do Rodzin i Bliskich, aby pomogli 
nam w ocaleniu od zapomnienia wspomnień i podzielili 
się z nami swoją wiedzą z tych lat. Dziękujemy tym, którzy 

podjęli się tego wyzwania. Każde wspomnienie uzyskane 
od Państwa będzie cenne, co pomoże nam w zapisaniu na 
nowo historii. Najciekawsze prace nagrodzimy i opubliku-
jemy! Adres: Urząd Gminy w Przelewicach 75, 

74-210 Przelewice, e-mail: gazeta@przelewice.pl

NASI KOMBATANCI…
Aktualnie na terenie naszej gminy jest trzech członków 

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  
w osobach: p. Stanisława Olchowego, p. Kornela Federowi-
cza i p. Henryka Szagańskiego. Są prawdziwymi bohaterami  
i patriotami naszej Ojczyzny, którzy przeszli trudną drogę 
jako żołnierze polscy. Cechuje ich duża skromność i wraż-
liwość.  To nieliczni już świadkowie represji wojennych  
i powojennych. Za swe zasługi  otrzymali uprawnienia kom-
batanckie. Przykład jaki dają młodemu pokoleniu jest naj-
lepszą lekcją historii i patriotyzmu. 

Pan Stanisław Olchowy - wraz 
z rodzicami przybył na Ziemie Od-
zyskane w 1947 r. Od tego momentu 
mieszka w Jesionowie. W czasie II 
Wojny Światowej przebył cały szlak 
bojowy aż do Berlina. Był jednym  
z tych żołnierzy, którzy brali udział 
w forsowaniu Odry. Po wojnie wraz 
z rodzicami prowadził zakład ko-
łodziejski oraz małe gospodarstwo 
rolne. Pan Olchowy jest osobą cie-

szącą się bardzo dużym autorytetem wśród mieszkańców, 
zarówno swojej miejscowości, jak i gminy. Za swoje zasługi 
niejednokrotnie był odznaczany medalami i odznaczeniami. 
W 2007 r. otrzymał srebrną Odznakę Honorową Gryfa 
Zachodniopomorskiego. Ponadto, we wrześniu 2015 r., 
na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 11 sierp-
nia 2015 r. odbyła się uroczystość aktu mianowania Stanisła-
wa Olchowego na stopień wojskowy kapitana.

Pan Kornel Federowicz - urodził się w Juriampolu 
(1926 r.) i w tamtych okolicach wychowywał. Jako młodzie-
niec powołany został do wojska, gdzie wiernie służył naszej 

Ojczyźnie. Okres ten pozostawił  
w pamięci Pana Kornela obraz 
ogromu cierpień i tragedii ludz-
kich, gdyż był świadkiem zbrodni 
wojennych band UPA. Najbardziej 
bolesne było to, że w tym czasie 
zginęła również Jego siostra. Do 
m. Rosiny przybył wraz z rodzica-
mi w 1945 r. Tu założył rodzinę i mieszka do dnia dzisiej-
szego. Za swoje zasługi i patriotyzm otrzymał szereg medali,  
a w 1984 r. Odznakę Honorową Gryfa Pomorskiego.

Pan Henryk Szagański 
– dzieciństwo i swe młode lata 
spędził w Kole nad Wartą. W wie-
ku 21 lat (1946r.) powołany został 
do Jednostki Wojskowej 7-go 
Kołobrzeskiego Pułku Piechoty 
w Lublinie, gdzie zdobył stopień 
kaprala. Następnie wraz z innymi 
żołnierzami tej jednostki uczest-
niczył w Akcji „Wisła”, której 
celem było rozwiązanie narasta-

jącego problemu agresywnych działań UPA na południowo-
wschodnich krańcach naszego kraju. Na ziemie zachodnie 
przybył w 1948 r., gdzie podjął pracę leśnika i założył rodzi-
nę. 

Pomimo sędziwego wieku i trudnych życiowych doświad-
czeń nasi bohaterowie są pełni ciepła i życzliwości, a co ważne 
- chęci do życia. Przekazujemy wyrazy głębokiego szacunku  
i uznania za odwagę i krzewienie tradycji patriotycznych oraz 
podtrzymywanie pamięci o żołnierzach poległych. 

Życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji  
z dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny,  
a przede wszystkim dobrego zdrowia.                    A.G.

PRZELEWICE NASZYCH MŁODYCH LAT - ŻYWE LEKCJE HISTORII
W październiku br. w pałacu Ogrodu Dendrologicznego od-
były się spotkania międzypokoleniowe w ramach projektu 
pn. „Żywe lekcje historii”, realizowanego przez stowarzy-
szenie Przelewice dla Przyszłości i grupę nieformalną Koła 
Emerytów w Przelewicach (Lucynę Surmę, Danutę Pilipczuk 
i Jadwigę Pukalską). Grupa młodzieży reprezentowana była 
przez kl. III Gimnazjum im. OZP w Przelewicach. Seniorzy 

opowiadali o tym, jak wyglądała miejscowość, kiedy tu przy-
byli. Młodzi ludzie mogli dowiedzieć się, jakie były zakłady 
pracy, jakimi środkami komunikacji poruszano się, jakie na-
stąpiły przemiany ustrojowe i jakie działały tu organizacje. 
Opowieści były poparte projekcją multimedialną, na którą 
złożyły się zdjęcia udostępnione przez seniorów. Uczniowie 
mieli też okazję obejrzeć kroniki z dawnych lat prowadzone 

przez harcerzy. Spotkania te zorganizowa-
no w ramach realizowanego projektu pn. 
„Żywe lekcje historii” Programu Społecz-
nik ze środków Samorządu Województwa 
Zachodniopomorskiego. Więcej relacji na 
ten temat w następnym wydaniu gazety.

L.S.



�� www.przelewice.pl

dionu im. Floriana Krygiera mecz „Pogoni” Szczecin z „Ko-
roną” Kielce. Czterdziestu uczestników wyjazdu, mimo nie-

sprzyjającej pogody, dopingowało Portowców. 
Mecz zakończył się wynikiem 0:0. W przerwie 
można było zrobić sobie zdjęcie i dostać pod-
pis od Adama Frączczaka i Tomasza Hołoty.  
W drodze powrotnej młodzi piłkarze odwiedzi-
li McDonalds i szczęśliwi wrócili do domów.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy 
do prezesa Zarządu „Pogoń” Szczecin S.A- Ja-
rosława Mroczka, oraz wójta gminy p. Mieczy-
sława Mularczyka za umożliwienie piłkarskie-
go wyjazdu.

P. W.

HUSARIA FIGHT TEAM PO RAZ DRUGI MISTRZEM POLSKI SZKÓŁ
W dniach 16-17 września br. w Stargardzie odbyły się III 

Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych i Gimnazjów orga-
nizowane przez Klub Feniks Pesta Stargard. Turniej był po-
dzielony na dwa dni walk, gdzie łącznie wystartowało ponad 
300 zawodników z ponad 20 klubów Polski, Niemiec i Ukra-
iny. W dniu 16.09 walczyły dziewczyny z roczników 2002-
2004, 2005-2007 oraz dzieci z roczników 2008 i młodsi. Zaś  
17.09 walczyli chłopcy z roczników 2002-2004 i 2005-2007. 
Pierwszego dnia Husaria Fight Team reprezentowana przez 
dzieci z Kozielic, Warnic i Przelewic, w łącznej liczbie 23 za-
wodników. HFT  wywalczyła 8 złotych medali, 7 srebrnych  
i 8 brązowych. Natomiast drugiego dnia 17.09. chłopcy zdo-

byli 3 srebrne oraz 3 brązowe medale. Łącznie Husaria Fight 
Team trenowana przez Wojciecha Antczaka zdobyła 8 zło-
tych, 10 srebrnych oraz 11 brązowych medali, co pozwoliło 
zając po raz drugi z rzędu I miejsce drużynowo i obronić ty-
tuł drużynowego Mistrza Polski Szkół z roku poprzedniego. 

 Powrót dzieci do domu z medalami to widok bezcenny! 
Oto wyniki zawodników z naszej gminy: 22 kg - III miejsce 
Marysia Ziarkowska ( HFT Przelewice – debiut), 23 kg - II 
miejsce Antek Ziarkowski ( HFT Przelewice – debiut), 33 kg 
- VII Dawid Kalinowski (HFT Przelewice). 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy ko-
lejnych sportowych sukcesów!                                  W.A.

SPORT

NASI KIBICE NA MECZU POGONI SZCZECIN
30 września br. Orliki i Trampkarze z klubu LKS „Wicher” 

Przelewice wraz z trenerami i rodzicami oglądali z trybun sta-

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW - KROTOSZYN
Pod koniec września w Krotoszynie odbyły się 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (dzie-
ci rocznik 2003-2005). Trener Husaria Fight Team 
Wojciech Antczak mógł sprawdzić na jakim pozio-
mie zapaśniczym są jego podopieczni Klubu. Chłop-
cy wywalczyli 2 złota, 1 brąz i jedno piąte miejsce, 
natomiast dziewczyny 1 złoto, 1 srebro i dwa piąte 
miejsca. Także na finały Mistrzostw Polski pojadą  
4 dziewczyny i 4 chłopaków z 13-osobowej ekipy, 
która walczyła na zawodach. Dobre wyniki wśród 
chłopców pozwoliły zająć III miejsce drużynowo. 
Spośród zawodników z naszej gminy XV miejsce za-
jął Patryk Kalinowski (HFT Przelewice).

W.A.
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SPORT
MŁODZI PIŁKARZE LKS WICHER PRZELEWICE

Pod koniec sierpnia i na początku września odbyły się dwa 
obozy sportowe, w których wzięli udział młodzi piłkarze LKS 
Wicher Przelewice. Starsza grupa (Trampkarze) miała swój 
obóz w dniach 22-25 sierpnia w Drawnie. Zostali podzieleni 
na 3 grupy. Każda z drużyn zbierała punkty w różnych ry-
walizacjach np. w siatkówkę, lotki, paintball i grach patrolo-
wych. Oceniane było też zaangażowanie w przygotowywanie 
posiłków, kultura osobista oraz dbanie o ład i porządek. Po-
nadto uczestniczyli oni w treningach sportowych dwa razy 
dziennie. W czasie regeneracji relaksowali się nad jeziorem  
i podczas przejażdżki drezyną.

Młodsza grupa piłkarzy (Orliki) swój obóz odbyła w dniach 
1-3 września. Było to spotkanie integracyjne młodych piłka-
rzy. W ramach projektu pt. „Młodzieżowe Rozgrywki Spor-

towe -integracja i wymiana doświadczeń sportowych grup 
młodzieżowych z Przelewic i Morynia” nasi najmłodsi zmie-
rzyli się z piłkarzami klubu Morzycko Moryń oraz dwa razy 

dziennie trenowali na ich obiek-
tach sportowych. Dodatkowymi 
atrakcjami był mecz miejscowe-
go klubu, zwiedzanie Morynia 
oraz oglądanie Transgraniczne-
go Geoparku - Krainy polodow-
cowej nad Odrą.

Projekt zrealizowany został 
przez LKS Wicher Przelewice 
w ramach środków Samorządu 
Województwa Zachodniopo-
morskiego.                              E.K.

I TURNIEJ IM. JÓZEFA HESSA „DZIEŃ SPORTU”
27 sierpnia br. na stadionie w Przelewicach zarząd LKS 

„Wicher” był organizatorem I Turnieju im. Józefa Hessa 
,,Dzień Sportu”, który poświęcono pamięci jednego z zało-
życieli LZS „Wicher” Kłodzino. Ten dzień był okazją do przy-
wołania wspomnień o działaczach sportowych, ale i zarazem 
spotkaniem, które miało na celu popularyzowanie i propago-
wanie zdrowego współzawodnictwa sportowego.

Główny gość Turnieju Filip Starzyński mimo wszelkich 
starań nie mógł do nas dołączyć, ponieważ nastąpiła zmiana 
terminu meczu Zagłębie-Legia (podczas, którego Filip strze-
lił gola). Wśród przybyłych gości byli: rodzice Filipa Starzyń-
skiego p. Bernadeta i Andrzej Starzyńscy oraz brat Kajetan, 
zawodnicy ekstraklasy Pogoni Szczecin: Łukasz Zwoliński, 
Jarosław Fojut jak i radny Sejmiku WZ Olgierd Kustosz, wi-
cestarosta Pyrzycki Bartłomiej Królikowski oraz wójt gminy 
Mieczysław Mularczyk. W zawodach brało udział 6 drużyn  
z takich miejscowości jak: Przelewice, Barlinek, Pyrzyce  

i Brzesko. Zwycięzcami turnieju zostały wszystkie uczest-
niczące w nim drużyny. Na zakończenie imprezy piłkar-
skiej prezes Jarosław Kraśniański pogratulował wszystkim 
uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji, po czym wrę-
czył im puchary i nagrody indywidualne.

Oprócz Turnieju piłkarskiego odbyła się również inaugu-
racja rozgrywek kl. A - miejscowy WICHER podejmował Stal 
Lipiany. Nie zabrakło też dodatkowych atrakcji takich jak ga-
dżety WICHRA czy też loteria fantowa, a dla najmłodszych 
zamek dmuchany, ścianka wspinaczkowa, malowanie twa-
rzy, bańki mydlane wykonywane przez Oliwię Wierzbicką.

Po Turnieju spalone kalorie można było uzupełnić energe-
tycznym posiłkiem z grilla oraz skosztować pyszne domowe 
ciasta. Zarząd LKS „Wicher” serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację turnieju oraz sponsorom, 
którzy nas wsparli.  

E.K.
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SPORT

SPORT MOJĄ PASJĄ
Moją historię zapaleńca sporto-

wego piszę na prośbę znajomych, 
którzy uznali że mam się czym po-
chwalić i powinnam napisać o swo-
jej drodze do uprawiania sportu  
i osiągania sukcesów. Pragnę pro-
pagować sport, a w szczególno-
ści bieganie, które stało się moją 
pasją i nieustannie zachęcam 
wszystkich do rekreacji poprzez 
uprawianie ćwiczeń fizycznych. 
W mojej rodzinie nikt nie upra-
wiał zawodowo sportu, więc dro-
gę do niego znalazłam sama. Już 
w szkole średniej sporo biega-
łam, zawsze byłam aktywna, nie 
jestem typem kanapowca ;) Tak 
na poważnie zaczęłam trenować, 

gdy syn miał 6 m-cy, a córka prawie 3 lata. Macierzyń-
stwo nauczyło mnie wiele, przede wszystkim pokory i sza-
cunku do ciężkiej pracy, bo wiem ile wyrzeczeń mnie to 
kosztowało. Czas spędzony na macie w pełni wartościowy,  
a każda wykorzystana minuta treningu dawała siłę na kolej-
ny dzień. 

Początkowo biegałam i ćwiczyłam na tyle, na ile pozwalał mi 
organizm. Treningi 6 razy w tygodniu (ćwiczenia wzmacnia-
jące uzupełniałam treningami 
biegowymi) plus odpowiednia 
regeneracja i odżywianie bez 
chemii. Cotygodniowe plano-
wanie i realizacja założonych 
celów: osiągnięcie wysokiej 
sprawności fizycznej i utrzy-
manie dobrego stanu zdrowia. 
„Powoli do celu” bez stresu  
i nacisku na spadek wagi. Cały 
ten proces musi iść w parze  
z rozsądkiem, ale przede 
wszystkim z przyjemnością. 
To jest właśnie klucz do suk-
cesu, że na każdy trening wy-

chodzę z uśmiechem na twarzy a jak go kończę czuję nie-
opisaną satysfakcję, pewność siebie i kolejny krok do przodu 
zaliczony. Stawiaj sobie małe cele i powoli je realizuj. 

Teraz kiedy mam wspaniałą rodzinę - męża który zawsze 
jest blisko, dzieci które startują ze mną, uczą się zdrowej 
rywalizacji, potrafią przegrywać z honorem i sprawia im to 
radochę - jestem największą szczęściarą. Motywacja i siła to 
ludzie! Otaczaj się tymi najbardziej pozytywnymi fighterami. 
Ja mam takich w naszym klubie sportowym, gdzie spotyka-
my się na treningach, wylewamy hektolitry potu, zostawia-
my codzienność i złe emocje na macie. Trening kształtuje nie 
tylko siłę fizyczną, ale przede wszystkim mocny charakter  
i warto podjąć rękawice, aby się o tym przekonać. 

Uważam, że największym moim dotychczasowym osiąg-
nięciem jest to, że zwiększyłam swoją wydolność sprawnoś-
ciową i wytrzymałość fizyczną. Czuję się świetnie! Jestem 
szczęśliwa i pełna życia. Czerpię co dobre z każdego momen-
tu mojego życia i nie oglądam się za siebie, a w tym wszyst-
kim  to chyba najważniejsze. Sport to najtańszy i najbardziej 
dostępny ale niedoceniany antydepresant.

Chciałabym Ci bardzo podziękować, że jesteś przy mnie...
Tekst dedykuję mojemu mężowi, który jest najbar-
dziej wartościowym człowiekiem jakiego w życiu 
spotkałam. Bez niego nie byłabym tak szczęśliwą  
i spełnioną osobą jaką jestem teraz.

Tekst nadesłany do Redakcji przez p. Natalię Ślusarczyk

W niedzielę 24.09 br. w Baniach odbył się Drugi Turniej  
Nadziei Olimpijskich Karate WKF Białych i żółtych pasów. 
Wzięło w nim udział prawie 100 osób w kategorii Kata i Ku-

TURNIEJ NADZIEI OLIMPIJSKICH KARATE WKF
mite indywidualne. 

Zawodnicy Klubu Karate Kamikaze Sekcja Przelewice zdo-
byli łącznie 9 medali. Biorąc udział w konkurencji Kata indy-

widualne: 1. Filip Grugel srebro, 2. Gracjan 
Jasiński brąz 3. Bartosz Kraśniański brąz, 
4. Liliana Gąsiorowska brąz, 5. Nikodem 
Gąsiorowski brąz, 6. Zuzia Kutko brąz, 7. 
Mira Czogała brąz, 8. i 9. Mateusz i Bar-
tosz Pierścińscy brąz.

Wszystkim zawodnikom gratuluję spor-
towej postawy i odwagi oraz życzę dalszych 
sukcesów OSS! 

Tomasz Socha 
instruktor Karate i Samoobrony 

Klubu Karate „Kamikaze”
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