


                              ŚWIĄTECZNE  ŻYCZENIA DLA MIESZKAŃCÓW 

 
 

Boże Narodzenie to cudowny czas.  

Dlatego warto, abyśmy spędzili go z naszymi najbliższymi  

w ciepłej  i pogodnej atmosferze.  
 

Życzymy Mieszkańcom naszej gminy,  

aby w te dni  każdy z Was choć na chwilę oderwał  

się od codzienności i poczuł się wyjątkowo.  
 

Nie zapomnijmy też o tych, którzy nas potrzebują  

i otwórzmy dla nich swoje serca,  

bo dzięki temu nie tylko możemy kogoś uszczęśliwić,  

ale sami poczujemy się lepsi.  
 

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 

W nadchodzącym Nowym Roku 2017 wszelkiej pomyślności,  

wytrwałości  w realizacji planów oraz zadowolenia  

i satysfakcji z podjętych wyzwań. 
 

Życzą 
 

Radny Sejmiku WZ Olgierd Kustusz, 
 

Radni Powiatowi Jan Jaworski i Mirosław Bitenc, 
 

Przewodniczący Rady Gminy Przelewice Jarosław Smyka  

i wiceprzewodniczący Marian Świderski  

wraz z radnymi, sołtysami i radami sołeckimi z terenu gminy 

 

Radosnych, spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia  

oraz szczęścia  w każdym 

dniu  nadchodzącego  

Nowego 2017 Roku 

wszystkim strażakom   

życzy  Zarząd  Oddziału  

Gminnego Związku OSP  

RP w Przelewicach  

Radosnych i pełnych ciepła ro-

dzinnego Świąt Bożego Narodze-

nia, a  w Nowym 2017 Roku  

życzymy   zdrowia, miłości, pokoju 

oraz wszelkiej pomyślności. 

 Zarząd  Stowarzyszenia „Bo Jak  

Nie My  To  Kto” 



 
 

więta Bożego Narodzenia to najpięk-
niejszy moment w roku. Magiczny czas pełen 
radości, rodzinnego ciepła i odpoczynku. To 
właśnie wówczas spotykamy się w gronie naj-
bliższych, życząc sobie  nawzajem wszystkie-
go, co najlepsze. Jest to również dobry czas 
na dokonanie podsumowań roku minionego  
i postanowień na czas przyszły. 

W przededniu tego okresu pragniemy złożyć Państwu  
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pełnych niezapomnianych 
chwil i wzruszeń Świąt Bożego Narodzenia. Niech świąteczny  
nastrój obudzi radość, optymizm i ufność w dobrą przyszłość dla 
nas oraz naszych rodzin, a gościnność okazywana przy stołach  
zaowocuje umiejętnością dzielenia się tym, co mamy nie tylko  
w okresie świątecznym, ale i na co dzień. 
 Niech te życzenia popłyną do wszystkich mieszkańców naszej 
gminy i do tych, co święta spędzać będą setki kilometrów stąd  
w Europie i innych częściach Świata. Niechaj wiedzą, że  
przy naszym, polskim stole, jedno miejsce jest zawsze wolne. 

Niech ten czas umocni naszą wiarę w siebie oraz doda sił   
i odwagi do realizacji nowych pomysłów i planów w nadchodzącym 
Nowym 2017 Roku. 

                         Życzą 
                                        Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk  
                                     wraz  z  z-cą Zbigniewem Kupiszem 
                                       pracownikami  Urzędu  i OPS oraz  

                                                kierownikami jednostek  organizacyjnych 
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W numerze: 

 Ogłoszenia, komunikaty 
 i informacje ogólne 

 Skrót ważniejszych  
wydarzeń w gminie  

 Jubileusze małżeńskie 

 Kącik „Ocalić od  
zapomnienia” 

 Prace remontowe  
w gminie 

 Gospodarka komunalna 

 Ochrona środowiska 

 Wieści ze szkół i przed-
szkoli 

 Wydarzenia z życia 
 kulturalnego mieszkań-
ców 

 Działalność straży  
pożarnej 

 Sport w gminie 

 Kącik poetycki i kulinarny 
oraz inne ciekawostki 

*   Oferta Ogrodu  

  

INFORMACJE OGÓLNE 



                P R Z E Ż Y J M Y   T O  J E S Z C Z E    R A Z,   CZ Y L I   S K R Ó T 

LUTY 

 Ferie dzieci w  GCK-u 

 Karnawałowy Rajd Nordic Walking w Przelewicach 

 

STYCZEŃ  

 24. FINAŁ WOŚP 

 Jubileusz 11-lecia PSE  „Wyrównajmy Szanse" 

 Dzień Babci i Dziadka w naszej gminie 

 Koncert kolęd i pastorałek w Żukowie 

 III Turniej IX Edycji Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów 

BRD 2016— patrz foto str. 5 



W A Ż N I E J S Z Y C H   W Y D A R Z E Ń  W   G M I N I E ! 

MARZEC 

 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gimnazjum 

 

 

 Dzień Kobiet w naszej gminie 

 Spotkanie   integracyjne  przedszkolaków 

 Marcin Niedziela  laureatem Nagrody   

          im. Andrzeja Kozickiego 

 



           KWIECIEŃ 

 Spotkanie z okazji Dnia  Sołtysa 

 Tydzień Ekologiczny  w naszych 
szkołach 

 Szymon Kowalczyk – wśród 
laureatów Powiatowego Konkursu 
Plastycznego 

 

  

 II konferencja "Zielonej Lokomotywy" 

 Gimnazjada Matematyczna Powiatu Pyrzyckiego 

    Powstała nowa Młodzieżowa  Drużna Pożarnicza 

      w Żukowie i Karsku  

 Wielkanocne palmy 

               P R Z E Ż Y J M Y   T O   J E S Z C Z E   R A Z,   CZ Y L I    S K R Ó T 

 

  



  W A Ż N I E J S Z Y C H  W Y D A R Z E Ń  W  G M I N I E ! 

* IX Przelewickie Dni Folwarku już za nami 

 

                MAJ  

 Jubileusz  10-lecia partnerskiej współpracy  gmin  

     Woldegk i Przelewice 

 Uroczyste odsłonięcie tablicy Lecha Pieczyńskiego 

  Nasi górą w eliminacjach  wojewódzkich Turnieju BRD 

 Podpisanie umowy na  przebudowę i budowę dróg  
     gminnych 

 Dzień Mamy w GCK-u 

  Spotkanie integracyjne  w  Czemle-

wie 



 

CZERWIEC 

 Kontrakt Samorządowy 

       — podpisanie porozumienia 

 Dzień Dziecka w naszej gminie 

  

                P R Z E Ż Y J M Y   T O   J E S Z C Z E   R A Z,   CZ Y L I   S K R Ó T 

 Dzień Dziecka w  naszej Gminie 

 70-lecie OSP Jesionowo 



  W A Ż N I E J S Z Y C H   W Y D A R Z E Ń  W  G M I N I E ! 

 Jakub Skawiński z Jesionowa  Mistrzem Polski a drużyna z prze-
lewickiego gimnazjum na VII. miejscu  w finale krajowym  BRD 

 

 I Przelewicki Turniej Rugby na Wózkach pod patronatem Wójta  
i Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Jubileusz  70–lecia PSP Jesionowo 

 

 Wspaniały koncert zespołu LUIKU w Przelewicach 
 

 Gimnazjaliści na wycieczce w Warszawie 
 

 Odsłonięcie tablicy  pamiątkowej  informującej o wyremontowaniu Przedszkola  BRATEK w  Laskowie   
dzięki odpisom 1%  podatku i darowiźnie przekazanej przez Hon. Lorda Paula. 

Pozostałe wydarzenia z okresu od czerwca do  

października br. przedstawione zostały  

w pierwszym wydaniu naszej gazety. Dla  

przypomnienia były to: dożynki gminne,  

wakacyjne imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny,  

wydarzenia ze szkół, przedszkoli, świetlic i GCK-u 

oraz inne okolicznościowe uroczystości. Mamy 

nadzieję, że nasz skrót wydarzeń przyczyni się  do 

odświeżenia wspomnień i zacieśnienia współpracy, 

do czego serdecznie zachęcamy!  



 

 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 

 

21 października br. w pałacu 
Ogrodu odbyła się uroczystość z 
okazji jubileuszu pożycia mał-
żeńskiego: 
 

Państwa: Ireny  
i  Zygmunta Brockich,  

Krystyny i Jana Błaszczyków, Barbary  
i  Zbigniewa Pawluków, Emilii i Tadeusza 
Wawrejków; 
 

Państwa: Krystyny i Henryka  
Szagańskich, Stanisławy i Jana  Matyszczy-
ków; 
 

Państwa Czesławy i Henryka  
Grabowskich.  
 

Dostojni Jubilaci, którzy obchodzili 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego, odznaczeni zostali medalami "Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie", przyznanymi przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę. Aktu dekoracji dokonał wójt  
Mieczysław Mularczyk wraz z wiceprzewodniczącym RG 
Marianem Świderskim i Kierownik USC Małgorzatą  
Kędziorą. Wręczając Jubilatom bukiety kwiatów  

i drobne upominki pogratulowali wytrwałości, miłości  
i wspólnie przeżytych lat. Życzyli im długich lat  
w zdrowiu i wszelkiej pomyślności. Wyjątkowy  
i rodzinny charakter uroczystości podkreśliła obecność 
najbliższych naszych Jubilatów. Wspólnie odśpiewano 
tradycyjne "sto lat" i wzniesiono toast. Całość dopełnił 
jubileuszowy  tort  i poczęstunek, podczas którego  
Jubilaci dzielili się wspomnieniami ze wspólnie przeży-
tych lat.  
 

Uroczystość ubarwili swym występem  przelewiccy  
gimnazjaliści pod opieką p. Waldemara Klemenskiego  
i dzieci z GCK-u przygotowane przez p. Daniela Nowac-
kiego i p. Annę Roman. Nasi młodzi artyści  prezentowali  
wiersze i piosenki o miłości. Występy uatrakcyjniły  
prezentacje zespołu tanecznego z GCK-u. 
 

Z okazji Złotych i Diamentowych Godów odwiedziliśmy 
także Państwa Barbarę i Stanisława Remiszew-
skich (50-lecie) oraz Krystynę i Bolesława  
Mazurów (60-lecie), by pogratulować i złożyć  najser-
deczniejsze życzenia wraz z kwiatami i upominkami.  
 

Serdecznie gratulujemy wszystkim parom  
i życzymy wielu wspólnie przeżytych lat   
w zdrowiu, szczęściu i miłości!  



 

 

 

 JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 



 
 

Redakcja „Nowiny Przelewickiej Gminy” zbiera informacje dotyczące historii naszej gminy z  okresu  wojny i z lat 

powojennych. Zwracamy się więc z serdeczną prośbą do Czytelników, aby pomogli nam w ocaleniu od zapomnienia 

wspomnień i podzielili się z nami swoją wiedzą z tych lat. Każde wspomnienie uzyskane od Państwa będzie cenne,  

co pomoże nam w zapisaniu na nowo historii. 

Najciekawsze prace nagrodzimy i opublikujemy! 

Adres: Urząd Gminy w Przelewicach 75, 74-210 

Przelewice, e-mail: gazeta@przelewice.pl 
 
 

Czy wiecie kto gra na skrzypcach i o kim  tu  piszemy   
 

Poniżej prezentujemy naszym Czytelnikom historię życia jednego z najstarszych mieszkańców na 
terenie gminy. Kto zgadnie o kim mowa, z naturalnie wyłączeniem  rodziny, otrzyma od nas gadżety 
i  niespodziankę. Prawidłową odpowiedź podamy w kolejnym wydaniu naszej gazety,   
a zwycięzcę  w drodze losowania nagrodzimy. 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 

Pan                , jeden z najstarszych mieszkańców naszej gminy, ma 
obecnie 94 lata. Pomimo upływającego czasu cieszy się dobrym  
zdrowiem.  Wychowywał się w Janowie (pow. włocławski). Tam jeszcze 
jako dziecko uczył się od swojego dziadka obróbki drewna  i stolarstwa 
oraz innych praktycznych umiejętności, które przydały mu się w życiu. 
Ukończył siedem klas szkoły podstawowej. W wieku 14 lat rozpoczął 
pracę w majątku ziemskim w Sokółce. W kwietniu 1940 r. został prze-
siedlony przez Niemców do Redecza Wielkiego, gdzie musiał pracować 
w kolejnym majątku i robić wszystko to, co mu kazano. Był tam koło-
dziejem, stolarzem,  kowalem. Nauczył się także obsługiwać  młocarnię 
podczas żniw. W wolnych chwilach, choć było ich mało,  grał na 
skrzypcach. Była to jedna z ulubionych jego pasji. W dniu 8 kwietnia 
1945 r.  zawarł związek małżeński. Jednak nie mógł na długo pozostać 

w domu z bliskimi, bo już 20 kwietnia wraz z innymi 
młodymi mężczyznami  skierowano go do jednostki 
wojskowej w Krakowie, gdzie służył do 1947 r. Później 
powrócił do rodziny, wraz z którą  w poszukiwaniu 

pracy przybył 
do                        
Tutaj rozpoczął 
pracę jako koło-
dziej i na stałe 
pozostał. Praco-
wał do 1986 r. 
Wcześniej,        
w latach 60. 
uczestniczył      
w szkoleniach 
wojskowych.  
Po przejściu na 
emeryturę jesz-
cze przez kilka 

lat dorabiał dorywczo jako stolarz, aż do chwili jak 
zlikwidowano PGR-y, czyli do 
1991r. Pan …..…………                                                   
wraz z  małżonką wychowali 
wspólnie czworo dzieci i do-
chowali się jedenaściorga 
wnucząt oraz dwóch prawnu-
ków.  
 

Dziękujemy za podzielenie się 
swoim bezcennym doświad-
czeniem. Gratulujemy wytrwa-
łości i odwagi w obliczu trud-
nych doświadczeń życiowych 
oraz osiągnięcia tak sędziwego 
wieku.  Życzymy kolejnych lat 

w zdrowiu   i  szczęściu! 

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie 
zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma 
prawa do przyszłości”         

                                                                Józef Piłsudski 



 

PRACE  REMONTOWE  W GMINIE  

 systematycznie poprawiamy bezpieczeństwo na naszych drogach, m.in. 

poprzez budowę chodników w ramach środków funduszu sołeckiego. Ostat-

nio w Jesionowie ukończono prace związane z przebudową chodnika (387  

m2),  wraz z wjazdami (53 m2), w tym 521 mb—obrzeża, 139 mb—krawężniki;  

 

 

 

 

 

 

 

 trwa  przebudowa chodnika  w Płońsku.  
    Widoczne są już efekty tych prac; 

 w budynku OSP Płońsko położono nową in-
stalacją elektr. z całym nowym osprzętem; 

 przy zaangażowaniu Sołtysa i Rady Sołeckiej Przelewice wykonano nowe ogrodzenie na 
cmentarzu w Przelewicach w ramach środków z funduszu  sołeckiego i przy wsparciu  
z  budżetu  gminy;  

INWESTYCJE 

DROGA  W ŻUKOWIE 

R e m o n t  d r o g i  p o w i a t o w e j  
w  Ż u k o w i e   r o z p o c z ę t o  
w październiku br., o czym szerzej 
pisaliśmy w poprzednim wydaniu. 
Prace są obecnie na etapie wykoń-
czeniowym. Dotychczas wykonano 
modernizację sieci wodociągowej, 
budowę chodników i zmianę na-
wierzchni asfaltowej. Mieszkańcy 
Żukowa cieszą się z  postępu prac. 
Nowa infrastruktura nie tylko popra-
wia estetykę miejscowości lecz  także 
zwiększa bezpieczeństwo pieszych. 

 przystąpiono do 

prac związanych  

z pielęgnacją roślinności na gminnych terenach zielonych 

i komunalnych. Prace te polegają przede wszystkim na 

wycince drzew, które już obumarły lub nie rokowały 

szans na przeżycie oraz zagrażających bezpieczeństwu 

osób i mienia. Na wycinkę tych drzew Gmina uzyskała 

stosowne zezwolenie. Ponadto dokonywane są cięcia  

korekcyjno-pielęgnacyjne drzew, które obejmują wyłącz-

nie usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych wchodzą-

cych w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzenia-

mi technicznymi, kształtowa-

nie korony drzewa oraz utrzy-

mywanie formowanego kształ-

tu korony drzewa. Dotychczas 

przeprowadzono prace na 

cmentarzu komunalnym  

w Kosinie, w pasie drogi gminnej nr 634001Z Kosin – 

granica gminy (Brzesko) na wysokości kościoła, na tere-

nie cmentarnym i przykościelnym w m. Lubiatowo,  

w miejscowościach Kłodzino, Topolinek, Żuków 

(wstępne prace), Przelewice, Jesionowo oraz Płońsko.   



 

EDUKACJA I OŚWIATA 

W ramach obchodów 98. Rocznicy Odzyskania przez  

Polskę Niepodległości odbyło się wspólne śpiewanie pie-

śni patriotycznych, zorganizowane przez Gimnazjum im. 

Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej.  Do wspólnego  

śpiewu włączyli się przedstawiciele władz samorządowych  

To ważne święto w  historii naszej Ojczyzny, dzień radości, chwały i dumy narodowej. Po 123 latach 

zaborów (1795–1918)  Polska odzyskała   

niepodległość.  Wydarzenie  uczcili uczniowie, 

przedszkolaki  i mieszkańcy naszej gminy.   

oraz nasz kombatant kpt.  

Stanisław Olchowy, który swym 

pięknym śpiewem zachwycił 

wszystkich. Na cmentarzu  

w Kosinie zapalono symbolicz-

ny znicz i oddano hołd kpt.  

Władysławowi Sierce oraz tym, 

którzy  oddali życie w walce  

za Polskę.  

 

Dzieci z Oddziału Przed-

szkolnego aktywnie włączyły 

się w poznawanie historii 

Dn ia  N i ep o d l e g ł o ś c i .  

Poznały symbole i barwy 

narodowe oraz wzięły udział 

we wspólnym  śpiewaniu 

pieśni patriotycznych. 

We wszystkich szkołach podsta-

wowych na terenie gminy Święto 

Niepodległości  uczczono   

uroczystym apelem, odśpiewano 

hymn narodowy.  Uczniowie 

przygotowal i  inscenizacje  

i piękne pieśni patriotyczne  

u p a m i ę t n i a j ą c e  w a ż n e  

historyczne wydarzenia, które 

zadecydowały o dalszym losie naszego kraju.  

W ten sposób złożyli hołd wdzięczności tym 

wszystkim, którzy oddali swoje życie za wolność 

Ojczyzny. Do wspólnego śpiewu pieśni  

patriotycznych  włączyli się również rodzice. 



EDUKACJA I OŚWIATA 

WYJAZD PRZEDSZKOLAKÓW DO TEATRU 

W listopadzie 

przedszkolaki   

z naszej gminy 

wybrały się do 

P y r z y c  na 

przedstawienie 

teatralne pt. 

„Kot w jednym 

k a p e l u s z u ” . 

Dla niektórych 

dzieci była to pierwsza wizyta w teatrze. Z zaciekawie-

niem patrzyły na ciekawe perypetie bohaterów kociej 

rodziny. Aktorzy aktywnie włączyli dzieci do wspólnej 

zabawy i gry aktorskiej. Prawdziwa scena, muzyka i kocie 

kostiumy aktorów wprowadziły dzieci  w klimat spekta-

klu.  Dzieci z niecierpliwością będą oczekiwać  kolejnego 

przedstawienia.                                                 J. O. 

SPEKTAKL DLA UCZNIÓW SP KŁODZINO 

„SPORTOWE ŻYCIE, CZYLI JEŻ vs JEŻOZWIERZ” - 

spektakl miał na celu propagowanie sportu i aktywnego 

spędzania wolnego czasu. Mówił o rywalizacji na wielu 

poziomach i miał przekazać, że najważniejsza jest tole-

rancja, szacunek dla przeciwnika i wiara we własne  

możliwości. Spektakl namawiał widzów do aktywności  

fizycznej  i poka-

zał najmłodszym 

a l t e r n a t y w n e 

wzorce spędzania 

wolnego czasu. 

MÓJ ŚWIAT - POLSKO-NIEMIECKIE  

WARSZTATY EKOLOGICZNE 

W listopadzie 

2016 r. w prze-

l e w i c k i m  

g i m n a z j u m 

r e a l i z o w a n o 

projekt „Mój 

świat – polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne”  

dofinansowany ze środków EFRR oraz  Funduszu Małych 

Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA 

komunikacja-integracja-współpraca. Koordynatorką pro-

jektu była p. dyrektor Renata Kozicka, a uczestnikami 

uczniowie ze szkoły w Woldegk wraz z opiekunkami  oraz 

12-osobowa grupa uczniów z przelewickiego gimnazjum 

pod opieką p. Eweliny Urban.  Podczas warsztatów 

uczestnicy podzieleni byli na  polsko-niemieckie grupy,  

brali udział w różnorodnych zajęciach,  które miały na 

celu rozwinąć ich  świadomość ekologiczną,  uwrażliwić 

na  problemy  środowiska,  ale   również   pomóc  zawrzeć  

nowe      przyjaźnie      oraz      poprawić     umiejętność 

komunikowania się w języku angielskim. Uczniowie 

zawierali nowe znajomości oraz poszerzali swój zasób 

słownictwa z języka angielskiego podczas zajęć integra-

cyjnych i gier językowych przygotowanych przez           

p. Ewelinę Urban.  Warsztaty rękodzielnicze  prowadzi-

ła p. Teresa Wierzbowska, a na zajęciach sportowych, 

prowadzonych przez p. Krzysztofa Kędziorę, uczniowie 

uczestniczyli w różnorodnych konkurencjach-zabawach 

sportowych oraz rozegrali mini-turniej siatkówki.  

Natomiast p. Bogusław Pecuch przygotował warsztaty  

informatyczne, na których uczniowie mieli za zadanie 

przygotować prezentacje multimedialne. Odbyły się 

również warsztaty w laboratorium w Ogrodzie Dendro-

logicznym i spacer z przewodnikiem. Ciekawym  

punktem programu były wizyty niemieckich uczniów  

w domach ich polskich kolegów. Była to świetna okazja 

do bliższego poznania się. Podczas zakończenia projek-

tu, na którym obecny był z -ca wójta  

Zbigniew Kupisz, uczniowie zaprezentowali swoje  

kompozycje wykonane na warsztatach rękodzielniczych  

i przedstawili prezentacje multimedialne. Wszyscy  

rozstali się w świetnych nastrojach, gotowi na kolejne 

wspólne spotkanie.                                                          



  

W październiku 2016r. w Międzyzdrojach realizowany był 

projekt  pn. „Międzyzdroje - Perła polskiego Bałtyku”. 

Uczestnikami projektu byli nauczyciele przelewickiego   

i niemieckiego gimnazjum w Ueckermünde. Istniejące od 

2003r. partnerstwo szkół nie ogranicza się jedynie do 

warsztatów i spotkań,  w których biorą udział uczniowie 

naszego gimnazjum. Idea rozszerzenia współpracy  

o spotkania nauczycieli  z obu krajów okazała się strzałem  

w dziesiątkę. Spotkania odbywają się regularnie od 

2009r. naprzemiennie na terenie Niemiec i Polski. Nau-

czyciele mają okazję do wymiany doświadczeń, pogłębie-

nia współpracy pomiędzy szkołami oraz  integracji   

nauczycieli. Wnioskodawcą projektu było  PSE 

„Wyrównajmy szanse”. Projekt jest dofinansowany przez 

UE ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach 

Programu Współpracy Interreg V A.                        R.G-M. 

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA 

EDUKACJA I OŚWIATA 

DNI ŻYCZLIWOŚCI, PRZYJAŹNI, TOLERANCJI W PSP ŻUKÓW 

W listopadzie w PSP Żuków zorganizowano spotkanie, 

które połączyło Międzynarodowy Dzień Tolerancji,  Świa-

towy Dzień Życzliwości i Ogólnopolski Dzień Praw Dziec-

ka. Akcja przebiegała pod hasłem ,,Życzliwość i toleran-

cja jest pragnieniem szczęścia i dobra drugiego człowie-

ka”. Miała na celu rozbudzenie pozytywnych emocji  

u dzieci oraz kształtowanie tolerancji, szacunku i akcep-

tacji, a przygotował ją Samorząd Uczniowski.  W szkole 

przygotowano i rozpropagowano wśród uczniów infor-

macje o tolerancji, życzliwości oraz prawach dzieci. 

Wszyscy w tym czasie nosili symbol akcji z uśmiechniętą 

buźką. Uczniowie mieli specjalne zadania do wykonania 

np. będąc na Wyspie Tolerancji musieli ułożyć kodeks 

praw i obowiązków, który pozwoli im zgodnie żyć  

i współpracować. Powstało drzewko życzliwości, ucznio-

wie uczestniczyli też w apelach, wybierali superkultural-

ną koleżankę i  kolegę w szkole. Zorganizowano loterię 

życzliwości. Akcja zakończyła się utworzeniem przez 

uczniów łańcucha życzliwych dłoni i wspólnym zdjęciem. 

1. Wspólne przy wigilijnym stole  

2. Wigilijna na stole  

3. Świąteczna potrawa z kapustą  

4. Pieśni na Boże Narodzenie  

5. Ze świecą na wigilijnym stole  

6. Msza o północy w Wigilię  

                                       G. Niedziela 

AKADEMIA  KOMPETENCJI  JĘZYKOWYCH 
2 

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego w ramach projektu „Akademia kompetencji językowych”. Projekt  

współfinansowany jest ze środków UE w ramach EFS. Do udziału w nim zapraszamy osoby pracujące, bezrobotne, 

które są w wieku 25-64. Celem projektu jest bezpłatne podniesienie kompetencji w zakresie znajomości j. angielskie-

go. Mogą wziąć w nim udział osoby z powiatu pyrzyckiego:  gmina Przelewice i Lipiany. Projekt skierowany jest 

do osób dorosłych (w wieku powyżej 25 roku życia), a w szczególności do: - osób w wieku 50 lat i więcej, 

- osób o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem maksymalnie średnim, - osób z niepełnosprawnościami.  Uczest-

nicy projektu muszą spełniać przynajmniej jedno z powyższych kryteriów.  Serdecznie zapraszamy do udziału  

w bezpłatnym kursie, który odbędzie się w Przelewicach! Osoby do kontaktu:  

 Joanna - 660 423 946 i Wioletta 660 423 948. 

Rozwiązanie krzyżówki i hasła wraz z podaniem imienia  
i miejsca zamieszkania należy przesłać na adres e-mail:  
gazeta@przelewice.pl  w terminie do 10 stycznia 2016 r. Zwycięzca zo-
stanie wyłoniony w drodze losowania wśród nadesłanych e-maili z po-
prawnym rozwiązaniem. Nagrodą będzie zestaw upominkowy od  
Redakcji.    



WIEŚCI Z OSP JESIONOWO 

STRAŻ I BEZPIECZEŃSTWO 

W październiku strażacy z OSP Jesionowo we współpracy  
z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 
realizowali program „Mały Ratownik” w szkołach podsta-
wowych w Jesionowie i Żukowie. Koordynatorem projektu 
był prezes OSP Jesionowo Waldemar Wiśniewski.     

W   listopadzie strażacy 
pomagali przy wycince 
dwóch drzew przy  
drodze w Jesionowie, 
które zagrażały bezpie-
czeństwu ruchu drogo-
wego. Ponadto w ostat-
nim czasie  druhowie 

zainstalowali nowe 
energooszczędne 
oświetlenie przed 
remizą.  

 

W celu podniesienia kwalifikacji  strażacy uczestni-

czyli w kursach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 

Cieszymy się, że 26 listopada następnych dwóch stra-

żaków ukończyło kurs  KPP. Razem jest już pięcioro.  

Nie jest łatwo zdobyć fundusze i dostać się na te kur-

sy, jednak zapał i pomysłowość druhen i druhów nie 

zna granic, co sprawia, że wszystko zmierza w do-

brym kierunku. Gdy w pobliżu są wyszkoleni straża-

cy gotowi nieść pomoc innym mieszkańcy naszej 

gminy mogą czuć się jeszcze bezpieczniej.  

     Prezes OSP Jesionowo 
     Waldemar Wiśniewski 

Waldemar Wiśniewski jest od kilku lat mieszańcem  Jesionowa, a od 28 lat  

związany jest z ratownictwem medycznym. Wielokrotnie angażował się w pokazy         

i akcje promujące ratownictwo. Ponadto jest sędzią i służy pomocą merytoryczną 

w przygotowaniu i  zawodach  realizowanych na terenie gminy w zakresie  

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od kwietnia 2016r. pełni funkcję  prezesa 

OSP Jesionowo. 

18 października 2016 r. w Wałczu odbyły się  

Regionalne Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. 

Podczas uroczystości uhonorowano wyróżnieniami  

 i odznakami pracowników Wojewódzkiej Stacji  

Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, które wręczał 

wicewojewoda zachodniopomorski Marek 

Subocz.   Odznaczenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

srebrnym  medalem „Za Długoletnią Służbę” otrzymał 

p. Waldemar  Wiśniewski w nagrodę za wzorowe,  

wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków  

wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. 

Zima zbliża się nieubłaganie, a  w tym okresie 

dużo ludzi w Polsce zamarza. Nie przechodźmy 

obok leżącej osoby, sprawdźmy czy oddycha, 

zapytajmy jak możemy jej pomóc. Gdy nie rea-

guje na żadne bodźce wezwijmy karetkę, może 

uratujemy komuś życie.   

Wójt Gminy Przelewice składa serdeczne gratulacje Laureatowi i życzy czerpania satysfakcji  

z wykonywanej pracy, wspaniałych sukcesów oraz jeszcze większej motywacji  

do podejmowania  kolejnych wyzwań. 

 

WALDEMAR WIŚNIEWSKI ODZNACZONY SREBRNYM MEDALEM 

„ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” 



STRAŻ I BEZPIECZEŃSTWO 

3. 

 

 Już po raz kolejny na Orliku w Żukowie 
odbyła się impreza sportowo -rekreacyjna 
dla dzieci, ale po raz pierwszy jako  
Gminny Turniej Strażacki „Od Skrzata do 
Strażaka”. W trakcie imprezy odbyły się 
konkursy strażackie przygotowane 
przez  strażaków z OSP Przelewice,  

Oddział MDP Karsko i animatorkę Orlika Annę Duk. 
Dzieci mogły wykazać się swoimi umiejętnościami  
i wiedzą np. znajomością podstawowych zasad bezpie-
czeństwa, znajomością telefonów alarmowych. Była też 
możliwość wspinania się po linie pod nadzorem straża-
ków. Po tych wszystkich konkurencjach dzieci mogły 
przy wspólnym ognisku upiec kiełbaskę i skosztować 
grochówki. Były też napoje i pieczone ziemniaki.  Dla 
wszystkich uczestników druh Henryk Nawój prezes OSP 
Przelewice  przygotował medale, które im wręczył. Każde 
dziecko otrzymało również słodki upominek ufundowa-
ny przez  Wójta Gminy. Wszyscy wspaniale się bawili,  
a co ważne mogli poznać podstawowe zasady bezpie-
czeństwa p.poż. i w ciekawy sposób wraz z rodzicami 

spędzić swój czas wolny. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim 
naszym sponsorom  i tym, 
którzy włączyli się aktywnie  
w organizację Turnieju,  
a w szczególności p. Marii  
Cabaj  ze Spółki „Karsko” za 
wsparcie finansowe, Państwu 
S y l w i i  i  Ł u k a s z o w i  
Mularczykom z „Domu Wesel-
nego” w Żukowie, którzy już 
po raz kolejny ufundowali 
pyszną grochówkę,  p.  Mirelli 
Struzik - Sołtys Sołectwa Żuków za przekazanie m.in.  
kiełbasy i napojów, p. Piotrowi Kowalewskiemu za przy-
gotowanie drewna i ogniska,  paniom  Danucie Leszczyk, 
Ewie Połczyńskiej i Magdzie Lachowskiej za przygotowa-
nie pysznych ciast oraz wszystkim strażakom z OSP  
Przelewice i Oddziału MDP Karsko za zaangażowanie  
i sprawny przebieg Turnieju.                                           A.G. 
 

    I GMINNY TURNIEJ STRAŻACKI  DLA DZIECI 

 

Uszkodzony 

komin 

 

Brak 

NIE dla czadu! 

 trujący 

 bezwonny 

 bezzapachowy 

Miejsca powstawania tlenku węgla 

Uszkodzony komin Brak wentylacji 

Szczelnie  za-

mknięte okna  

i drzwi (brak  

mikrowentylacji) 

Niewłaściwy montaż  

podgrzewacza 
Niedrożna kratka wentylacyjna 

Brak odpływu spalin Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

P A M I Ę T A J  

O ZACHOWANIU        

CZUJNOŚCI 



                                                                           DZIKIE  WYSYPISKA  ŚMIECI 

KTO JEST ZOBOWOWIĄZANY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ? 

Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości do 
wójta w  terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej  
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej  
nieruchomości odpadów komunalnych. W razie jej niezłożenia  albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 
wójt określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe 
dla wybranej przez radę gminy metody.  
 

SKĄD MOŻNA  POBRAĆ  WZÓR  DEKLARACJI?  
Właściwy formularz deklaracji udostępniony jest na stronie www.przelewice.pl w zakładce Gospodarka Komunalna. 
Druk deklaracji można także otrzymać w Urzędzie Gminy w Przelewicach, pok.  nr 2 na parterze. 
 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

Na terenie naszej gminy coraz częściej 

dochodzi do pozostawiania odpadów  

w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Przypominamy mieszkańcom o negatyw-

nych skutkach takich działań. Składowane 

nielegalnie odpady stanowią zagrożenie 

dla ludzi i środowiska. Pod wpływem  

opadów atmosferycznych szkodliwe substancje wnikają 

do gleby. Wysypiska takie są również potencjalnym  

źródłem zagrożenia epidemiologicznego, ze względu na 

możliwość występowania w odpadach wielu chorobo-

twórczych szczepów bakterii oraz groźnych grzybów.  

Zagrażają również zwierzętom leśnym, które znalezione 

odpady traktują jako pożywienie. Zjadają np. kawałki 

folii plastikowej co powoduje zatkanie przewodu  

pokarmowego, a w efekcie ich 

śmierć.  W pobliżu dzikich wysypisk  

odnotowuje się także podwyższone 

koncentracje metali ciężkich.  

W ostatnim czasie w pobliżu 

Ślazowa odkryto "dzikie wysy-

pisko".  Sprawca nie będzie 

bezkarny, gdyż na miejscu znaleziono dokumen-

ty zawierające dane osobowe. W związku z tym 

powiadomiono Policję. Nielegalne składowanie 

śmieci może stanowić jedno z kliku wykroczeń, 

za które kary nagany, grzywny lub aresztu  

przewiduje ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 

wykroczeń. 

             Obowiązek ponoszenia opłaty  
     za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi powstaje: 

 w przypadku nieruchomości  
zamieszkałej, za każdy miesiąc,  
w którym na danej nieruchomości 
zamieszkuje mieszkaniec; 

 

 w przypadku nieruchomości  
niezamieszkałej za każdy miesiąc,  
w którym na danej nieruchomości 
powstały odpady komunalne. 

W związku z trwają-
cym sezonem  
grzewczym  
 
 

informujemy, iż zakazane jest spalanie od-
padów w piecach na opał stały. Zależy od tego jakość  
powietrza i czystość naszej okolicy. Spalanie śmieci  
w piecach jest nie tylko szkodliwe dla środowiska ale  
także stanowi wykroczenie. Do domowego pieca nie 
powinno trafiać nic poza paliwem określonym 
przez producenta w warunkach jego  
użytkowania. Zgodnie z art. 171 ustawy o odpadach 
czyn taki podlega karze aresztu lub grzywny w kwocie od 
20 zł do 5000 zł. Spalanie odpadów może być  
prowadzone wyłącznie w spalarniach lub  
współspalarniach odpadów, spełniających wszystkie  
określone w przepisach wymagania, umożliwiające  
osiągnięcie takiego poziomu ich przekształcania, przy  
którym ilość i szkodliwość odpadów oraz innych emisji 
powstających wskutek termicznego przekształcania  
odpadów dla życia, zdrowia ludzi i środowiska będzie jak 
najmniejsza. W związku z tym niedopuszczalne jest  
spalanie odpadów komunalnych w piecach domowych ze 
względu na fakt, że nie spełniają wymagań o kreślonych  
w art. 155 ustawy 0 odpadach dla instalacji termicznego 
przekształcania odpadów. Spalając odpady  w domowym 

piecu narażamy się na zatkanie przewodów kominowych, 
co może skutkować cofnięciem się tlenku węgla do  
mieszkania.  
 

 Odbiór odpadów komunalnych  
Informujemy mieszkańców, iż podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych ma obowiązek pozostawiania takiej 

samej ilości worków jaka została zabrana z posesji. 

Każdy przypadek nieprawidłowości w  ich odbiorze  

prosimy zgłaszać do Urzędu pod numerem telefonu 

91 564 33 92 wew. 33. 

Dla własnego  
bezpieczeństwa i w trosce  

o czyste powietrze apelujemy 
o nie spalanie odpadów  

w domowych  
paleniskach! 

http://www.przelewice.pl


 

 

OCHRONA  ŚRODOWISKA 

 

 

Kiedy zezwolenie na wycinkę drzew  
i krzewów nie jest potrzebne? 
 

Bez zezwolenia wolno wycinać na własnej działce tylko 
drzewa, których obwód pnia na wysokości  
5 cm nie przekracza 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego  
i srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolist-
nego, 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew  
i krzewów na plantacjach lub w lasach. Ponadto zgoda 
nie jest wymagana dla zwykłych drzew i krzewów owoco-
wych (pod warunkiem, że nie rosną na terenie objętym 
ochroną przyrodniczą albo konserwatora zabytków) oraz 
krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat i tych  
rosnących na terenach pokrytych roślinnością pełniącą 
funkcje ozdobne, urządzoną pod względem  
rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin  
(z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi  
publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do  
rejestru zabytków i na terenach zieleni). Na wycięcie 
wszystkich pozostałych drzew i krzewów trzeba 
uzyskać w gminie zezwolenie, nawet gdy roślina 
choruje albo wręcz uschła. 
 

Gdzie złożyć wniosek? 
 

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy, w Referacie  
Gospodarki Komunalnej (pok. nr 2) i adresuje do Wójta 
Gminy.  
 

Opłaty za wydanie zezwolenia 
 

Za wydanie zezwolenia płaci się tylko wtedy, gdy  
wycięcie ma związek z prowadzeniem działalności gospo-
darczej (np. drzewo koliduje z budową sklepu lub biura). 
Opłaty można uniknąć, zobowiązując się do przesadzenia 
drzewa albo zastąpienia go innym. Warto to zrobić, bo 
opłaty mogą być wysokie, zwłaszcza w przypadku mniej 
pospolitych gatunków. Im drzewo jest starsze, tym  
opłata wyższa, bo nalicza się ją za każdy centymetr  
obwodu pnia.  Jednak gdy drzewo trzeba usunąć, bo za-
graża bezpieczeństwu albo usycha bez winy właściciela, 
nie nakłada się opłaty.  

 
Dla przykła- d u  z a  
s a m o w o l n e u s u n i ę c i e 
drzewa gatunku dąb o obwodzie 51 cm  
mierzonym na wysokości 130 cm administracyjna kara 
pieniężna wynosi 27 251,58 zł.  
Ustawa o ochronie przyrody określa również jak należy 
drzewa pielęgnować, aby nie zrobić im krzywdy. Właści-
wa pielęgnacja drzew polega na prowadzeniu prac  
w obrębie korony drzewa prowadzących do usunięcia 
gałęzi w wymiarze nie przekraczającym 30% korony,  
która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Tak 
więc usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym: 

 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa; 

 50% korony stanowi zniszczenie drzewa. 
Uszkodzenie lub zniszczenie drzewa podlega  
karze administracyjnej.  
 

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW NA WŁASNEJ POSESJI. JAK UZYSKAĆ  
POZWOLENIE,  ILE ZAPŁACIĆ ZA ICH USUNIĘCIE?  

Za samowolną wycinkę drzew i krzewów na własnej posesji grożą wysokie kary. Warto więc  
wiedzieć, jak uniknąć problemów i usunąć niechciane rośliny zgodnie z przepisami.  
Dowiedz się, kiedy pozwolenie na wycinkę jest wymagane. Jak uzyskać odpowiednią zgodę. Gdzie 
złożyć wniosek, ile zapłacić za wydanie pozwolenia?  

Zbiórka karmy dla zwierząt w schroniskach 
 

Panie ze Stowarzyszenia „Bo Jak Nie My To Kto”  już po 
raz kolejny zorganizowały zbiórkę karmy dla zwierząt  
w schroniskach. Odbyła się 
o n a  w  p a ź d z i e r n i k u   
w Przelewicach. Wszystko, co 
udało się zebrać podczas ak-

cji przekazano na rzecz 
Schroniska w Choszcznie. 

Za samowolne wycięcie roślin bez wymaganego 
zezwolenia wymierza się kary pieniężne. Są 
one bardzo wysokie, wynoszą aż trzykrotność 
opłaty za zezwolenie. Kara może być nałożona 
nie tylko na przedsiębiorcę, ale także na osobę 
niep row adz ąc ą ż ad n ej  dz iałal noś c i  
gospodarczej. 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG  NA TERENIE GMINY PRZELEWICE   
W SEZONIE 2016/2017 

 

Zimowe utrzymanie dróg  są to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferyczny-
mi jak: śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź. Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu  
zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego), na  
terenie  gminy odpowiedzialni są: 
 

 za drogi  wojewódzkie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich  
w Pyrzycach ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce, tel. 91/570-38-39: Wykonawca:  KARLA Karolina Rogalewicz ul.  
Szczecińska 30, 74-200 Pyrzyce tel. 91/570-13-09 , fax 91/570-13-18; 

 

 za drogi  powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach, ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce, tel. 91/570-04-57 w 
godz. od 7:30 do 15:30 lub 605-228-287 w godz. od 5:00 do 21:00. Wykonawca: Naprawa, serwis maszyn budowlanych.  
ROBOTY ZIEMNE, Zbigniew Wasiak  ul. Jana Kilińskiego 15a/6, 74-200 Pyrzyce, robotyziemne@o2.pl,  kom. 697-620-360; 

 

 za drogi gminne i wewnętrznych – Urząd Gminy w Przelewicach tel. 91/564-33-92, 91/391-38-25, 725-470-704,  
w godz. pon.- pt. 7.30-15.30.  Osobami do kontaktu są: Zbigniew Kupisz i Leszek Jonczak. 

 
 
Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) art. 5 ust.1, pkt. 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek 
utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu  i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości. 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4226&w=sklepu&s=1003
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4218&w=starsze&s=1003
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4222&w=op%C5%82ata&s=1003
mailto:robotyziemne@o2.pl


Z ŻYCIA GMINY 

MIKOŁAJKI W NASZEJ GMINIE 
6 grudnia to wyjątkowy dzień, pełen radości i uśmiechu, wprowadzający nas  

w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. To dzień szczególnie  

wyczekiwany przez dzieci, które z tej okazji obdarowywane są prezentami i słody-

czami. Tradycyjnie zadbaliśmy o to, aby Święty Mikołaj pojawił się w naszej gminie 

 MIKOŁAJ W NASZYCH PRZEDSZKOLACH 

Święty Mikołaj w asyście Śnieżynki rozpoczął swój praco-

wity dzień od wizyty u przedszkolaków. Dzieci obdarowa-

ne zostały upominkami i słodyczami, a ich uradowane 

buzie potwierdziły fakt, że Mikołaj istnieje i spełnia ma-

rzenia. Z okazji „Mikołajek” również wójt gminy  

Mieczysław Mularczyk odwiedził przelewickie przedszko-

la. Była to dla  dzieci miła niespodzianka. Następnie Wójt,  

w towarzystwie Mikołaja i Śnieżynki, odwiedził  

Niepubliczne Przedszkole „BRATEK” w Laskowie, by  

i tam wręczyć dzieciom słodycze. W rolę Mikołaja  

i Śnieżynki wcielili się pracownicy GCK-u, p. Daniel  

Nowacki i p. Anna Roman. Ciekawy program artystyczny 

dla dzieci przygotowali uczniowie z koła wolontariuszy  

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku. 

Dla wszystkich  dzieci było to niecodzienne wydarzenie, 

pełne radości i miłych wrażeń. Dyrektor Przedszkola  

p. Jerzy Drobotko podziękował wszystkim za zaangażo-

wanie w organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci. 

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych, a co za 
tym idzie decyzja komu przekazać 1% swojego po-
datku. Zachęcamy do wsparcia Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom „BRATEK” i przekazanie 
1%  na rzecz dzieci niepełnosprawnych z naszego 
regionu, podopiecznych Niepublicznego Przed-
szkola „BRATEK” w Laskowie – nr 
KRS:0000171673. 

 MIKOŁAJKI W GCK-u W PRZELEWICACH  

W godzinach wieczornych Święty Mikołaj odwiedził dzieci 

w GCK-u. Przy lądowaniu zahaczył saniami o wystającą 

gałąź drzewa i mało brakowało, a nie dostarczyłby paczek. 

Na szczęście szybko interweniowała straż pożarna i po-

mogła Mikołajowi się uwolnić. Przez otwarte okno po 

drabinie Mikołaj wszedł na salę, gdzie już czekała na nie-

go gromada dzieci, rodzice, pomocnik Mikołaja - Rudolf, 

Śnieżynka i Mikołajki. Dzieci przygotowały tron dla Miko-

łaja, ubrały choinkę. Wśród atrakcji były m.in. malowanie 

twarzy, różne gry i zabawy. Paczki dla dzieci zakupiono  

z środków Funduszu Sołeckiego. Organizatorami  

Mikołajek była Rada Sołecka w Przelewicach, na czele  

z Sołtysem  K. Marglem, pracownicy GCK-u, a w sprawnej 

organizacji pomagało Stowarzyszenie „Bo Jak Nie My To 

Kto”, na czele z prezes Grażyną Niedzielą i opiekunką 

Świetlicy  p. Agnieszką Bil oraz strażacy z OSP Przelewice. 

Organizatorzy kierują serdeczne słowa podziękowania do 

wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w organizację 

Mikołajek. (patrz—foto -str. 23). 

 

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/3633.dhtml


 

 MIKOŁAJKI W ŚLAZOWIE 

 

9 grudnia w Ukiernicy odbyło się 
Spotkanie Mikołajkowe połączone 
ze śpiewaniem kolęd i pastorałek. 
Dzięki życzliwości i wsparciu finan-
sowemu dawnego mieszkańca 
Ukiernicy Dr. Friedricha Stampy 
oraz Rady Sołeckiej i mieszkańców 
udało się zorganizować wspaniałą 
uroczystość dla dzieci. Z zaproszo-
nych gości na spotkaniu obecni byli: 
Dr Friedrich Stampa wraz p. Jolą 
tłumaczką, wójt gminy Mieczysław 
Mularczyk i z-ca Zbigniew Kupisz. 
Wśród  atrakcji było m.in. pojawie-
nie się Mikołaja, śpiewanie 
kolęd i pastorałek przez  dzieci 

z zespołu wokalnego z GCK-u 
pod opieką p. Daniela Nowac-
kiego i p. Anny Roman. Ponad-
to miłą niespodzianką dla 
uczestników była piękna gra na 
akordeonie i śpiew w wykona-
niu Dr. Stampy. Było też 
wspólne kolędowanie, co stwo-
rzyło wspaniałą i ciepłą atmos-
ferę. Paczki dla najmłodszych 
przygotowano z inicjatywy Soł-
tysa i Rady Sołeckiej  oraz ze 
środków funduszu sołeckiego. 
Fundatorem paczek był także 

Dr. Stampa. Serdecznie dziękujemy wszystkim za po-
moc w organizacji, wsparcie finansowe, a co najważniej-
sze za radość naszych małych mieszkańców.  A.G. i  K.J.   

Z ŻYCIA GMINY 

W świetlicy środowi-
skowej Sołectwa Śla-
zowo zorganizowano 
paczki dla dzieci. 
Pojawienie się Miko-
łaja z prezentami 
wywołało wiele rado-
ści wśród dzieci. Soł-
tys p. Edyta Gajew-
ska serdecznie dzię-
kuje wszystkim spon-
sorom, którzy dopo-
mogli w zorganizowaniu paczek dla dzieci, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim, 
którzy zaangażowali się w sprawną organizację. Mikołaj  zawitał również do 
dzieci  ze świetlicy w Lucinie, co sprawiło im ogromną radość. 

 MIKOŁAJKI W ŚLAZOWIE I LUCINIE 

 MIKOŁAJKI W UKIERNICY  



 

 

 

 

W przelewickim pałacu odbył się plener malarski za-
kończony wernisażem pn. „Ogrody Tysiąca Barw 2016”. 
Warto było pojawić się na wernisażu, aby poczuć ma-

giczny klimat Ogrodu. Celem tego przedsięwzięcia była  

 

m.in. edukacja artystyczna,  promocja wartości przyrodniczych i 
kulturowych Ogrodu oraz wymiana doświadczeń, a tematem 

przewodnim prac były rośliny i krajobrazy ogrodów. Miłym  
gestem ze strony artystów było przekazanie 19 obrazów wykona-

nych podczas pleneru malarskiego. Z roku na 
rok w plenerze uczestniczy coraz więcej arty-
stów malarzy z różnych części kraju. Jak  
widać Ogród stał się ich ulubionym miejscem 

do uprawiania malarstwa plenerowego. Stąd 
plener wszedł na stałe do kalendarza  
wydarzeń przelewickich, co nas bardzo  
cieszy. Może zachęci to naszych mieszkańców  
do odkrywania swoich talentów i współpracy. 

                                                                         A.G. 

20 października ob-
chodziliśmy Światowy 
Dzień Seniora. Z tej 
okazji emeryci nasze-
go  Koła zorganizowa-
li w GCK zabawę. Pa-

nie przygotowały przepyszne potrawy. 
Można powiedzieć, że był to swego rodza-
ju festiwal smaków. Wymieniano się na-
wet przepisami. Na imprezie  był również 
wójt Mieczysław Mularczyk, który złożył 
obecnym serdeczne życzenia. Nad częścią 
rozrywkową czuwał p. Daniel Nowacki, 
który okazał się wspaniałym wodzirejem. 
Zapewnił nam doskonałą zabawę, za co 
jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Warto 
wspomnieć, że emeryci postanowili, iż 
założą chórek, który poprowadzi  
oczywiście nasz wodzirej                         L.S. 

 Z ŻYCIA GMINY 

Chyba wszystkie grzeczne dzieci 6 grudnia znalazły pre-
zenty, jedne w bucie, inne pod poduszką, a do dzieci z 
PSP w Żukowie Mikołaj przyjechał osobiście. I może nie 
byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo to przecież Mikołaj-
ki, ale to był dosyć oryginalny gość! Nie dość, że przyje-
chał terenowym samochodem, to prezenty przywiózł, nie 
saniami, ale na ogromnej fadromie! No, z braku śniegu 
nawet Święty musi sobie jakoś radzić. Dobrze, że może 
liczyć na ludzi dobrej woli. W tym przypadku pomocni-
kiem Mikołaja, a zarazem sponsorem paczek, była firma 
KARSKO SPÓŁKA Z O.O., która od lat jest w ścisłej 
współpracy ze Świętym Mikołajem i obdarowuje wszyst-
kich uczniów naszej szkoły. Aby podtrzymać tradycję naj-
pierw dzieci zaśpiewały  piosenki, wyrecytowały wierszy-
ki, następnie otrzymały wspaniałe prezenty!  Mikołaj też  

 
 
 

dostał upominek przygotowany przez rodziców uczniów. 
W tym roku była to piękna chatka z piernika i stroik – 
choineczka. To było naprawdę oryginalne spotkanie, a 
czekoladowe uśmiechy dzieci towarzyszyły nam przez cały 
dzień. Dziękujemy Ci, Mikołaju!                            M.S. 

"OGRODY TYSIĄCA BARW 2016" - WERNISAŻ MALARSKI 

 MIKOŁAJKI W ŻUKOWIE  

 MIKOŁAJKI W KŁODZINIE  

06 grudnia w naszej szkole odbyły się Mikołajki na sportowo. W oczekiwa-
niu na św. Mikołaja uczniowie prezentowali swoją sprawność w różnych 
konkurencjach sportowych. Po zmaganiach sportowych przybył długo wy-

czekiwany Gość i wręczył każdemu dziecku prezent. Na zakończenie zawo-
dów uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. W naszej szkole odbywa się 
wiele takich imprez, w których uczestniczą wszyscy uczniowie, a ich celem 
jest przede wszystkim integracja.                                                                    A.A. 

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/3633.dhtml
http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/3633.dhtml


JUBILEUSZ 10-LECIA STOWARZYSZENIA „LIDER POJEZIERZA” 

Minęło już 10-lat partnerskiej współpracy gmin  
wchodzących w skład Stowarzyszenia „Lider Pojezierza’. 
Z tej okazji  w Domu Weselnym „Gracja” w Żukowie od-
była się konferencja pn.: „10 LAT  REALIZACJI  
LOKALNYCH INICJATYW NA OBSZARZE DZIA-
ŁANIA STOWARZYSZENIA „LIDER POJEZIE-
RZA”. W  trakcie konferencji przedstawiono prezentację 
podsumowująca działalność LGD „Lider Pojezierza”  
w latach 2006-2016, zawierającą projekty, wyjazdy  
i szkolenia oraz wręczono nagrody za współpracę.  
Serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu  
i życzymy dalszej owocnej współpracy! 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE W SOŁECTWIE LASKOWO 

W listopadzie w Sołectwie Laskowo przeprowadzono wy-

bory uzupełniające Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 

Nowym sołtysem została p. Teresa Sendłak, która 

wcześniej pełniła funkcję gospodarza sołectwa i ma już 

doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców Laskowa  

i Wołdowa. Jednocześnie mieszkańcy zadecydowali  

o zmniejszeniu liczebności składu Rady Sołeckiej z 4 do 3 

członków. Przeprowadzono wybory uzupełniające do  

Rady Sołeckiej, w wyniku których p. Małgorzata Fidos 

oraz p. Nina Barbara Rychlińska-Adamczyk uzupełniły 

skład Rady. Gratulujemy i życzymy powodzenia  

w pracy społecznej na rzecz mieszkańców! 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

Kolejny raz na terenie naszej gminy zorganizowano bez-

płatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 

50-69 roku życia w ramach Populacyjnego Programu 

Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badania przeprowa-

dzono w mammobusie na placu targowym w Przelewi-

cach, przez Grupę LUX MED. Diagnostyka z Gdyni.  

Łącznie przebadano 67 kobiet, w tym 63 w ramach NFZ, 

a 3 panie w wieku 40-49 i 70-75 skorzystały z bezpłat-

nych badań finansowanych z Funduszy Norweskich.  

Mimo, iż mammografia jest najskuteczniejszą metodą 

profilaktyki raka piersi, nadal zbyt mała grupa kobiet  

korzysta z bezpłatnych badań. Warto pamiętać, że  

regularne prowadzenie badań u kobiet pozwala 

wykryć we wczesnym etapie groźną chorobę, jaką 

jest nowotwór piersi.                                                    A.G. 

Z ŻYCIA GMINY 

Botanic Gardens in the Baltic Sea 
Region, czyli Ogrody Botaniczne 
Regionu Morza Bałtyckiego to sieć 
istniejąca od 2008 r. IX międzyna-
rodowe spotkanie i konferencja 
członków sieci (już po raz czwarty  
w Polsce) miało miejsce w Ogrodzie. 
Udział  w niej wzięli członkowie  
sieci ogrodów botanicznych Morza 
Bałtyckiego. Program konferencji  

i streszczenia wystąpień 
oraz jej podsumowanie 
udostępnione będą już 
wkrótce na stronie Ogro-
du. Organizatorzy dzięku-
ją wszystkim uczestnikom  
za przybycie, inspirujące 
dyskusje oraz wymianę 
informacji i doświadczeń. 

IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OGRODÓW  
BOTANICZNYCH REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO 

SKRADZIONO  ŁAWOSTOŁY  - z przykrością informujemy, że w drugim tygo-

dniu  listopada br.  nad jeziorem Płoń w Żukowie skradziono trzy ławostoły. Docho-

dzenie w sprawie kradzieży prowadzi Komisariat Policji w Lipianach.  

W związku z tym, że bardzo zależy nam na ich odzyskaniu prosimy wszystkich, któ-

rzy mogą pomóc w ujęciu sprawców o kontakt  z najbliższym komisariatem policji 

lub bezpośrednio z Urzędem Gminy  pod tel. nr 91/3913810. 



 
 

 

ŚWIETLICA W KŁODZINIE 

pon., wt.- 15.00 - 17.00    

śr.,  czw. - 15.00 - 18.00  i pt.   - 15.00 - 19.00  

p. Justyna Osipowicz 
 

ŚWIETLICA W PRZELEWICACH 

pon. 16.30 - 18.30 (hala w gimnazjum)  

czw.  16.30 - 18.30   ( GCK)  

p. Agnieszka Bil 
 

ŚWIETLICA W LUCINIE 

pon., wt. - 16.00 - 19.00     

czw.  -    16.00 - 20.00  

p. Karolina Woźnicka 
 

ŚWIETLICA W TOPOLINKU 

pon., wt., czw., pt. -  16.00 - 18.00    

p. Sandra Gapińska 
 

ŚWIETLICA W KARSKU 

pon., wt., śr., czw., pt. -  16.00 - 20.00 

 p. Regina Wieczorkiewicz 
 

ŚWIETLICA W ŚLAZOWIE 

pon., wt., śr., czw., pt.  -  17.00 - 19.00                                        

p. Alina Zagórska 
 

ŚWIETLICA W LASKOWIE 

pon., śr. -   16.30 - 18.30                                       

pt. -    16.00 - 19.00  

sob. - 13.00 - 16.00   

p. Barbara Rychlińska-Adamczyk 

KULTURA I REKREACJA 

Zaproszenie do świetlic na terenie naszej gminy 
W dobie komputerów, smartfonów, internetu i dominacji wirtualnych kontaktów, świetlice wiejskie pełnią bardzo 

ważną rolę. Integrują miejscowe środowisko "w realu". Mobilizują do wyjścia z domu i  zachęcają do bezpośrednich 

spotkań zarówno dzieci jak i dorosłych. Pełnią funkcje opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, integracyjne,  

rozrywkowe.  Zachęcamy do udziału w zajęciach organizowanych na świetlicach wiejskich w naszej gminie! 

G C K  w r a z  z  o p i e k u n a m i  ś w i e t l i c  

z terenu naszej gminy zorganizowało wycieczkę do 

Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde. Bezpłatny 

transport zapewnił Wójt Gminy.  Pogoda wyjątko-

wo w tym dniu dopisała. Spacer po zoo trwał po-

nad dwie godziny, podczas którego dzieci miały 

możliwość karmienia niektórych zwierząt, co było dla nich ogromną frajdą. Do 

dyspozycji zwiedzających były także place zabaw wyposażone w piaskownice, małe karuzele i zjeżdżalnie, z których 

dzieci bardzo ochoczo korzystały. Wszyscy z wyprawy wrócili pełni wrażeń i bogatsi w nowe doświadczenia. Organi-

zatorzy planują już kolejne atrakcje i wyjazdy w równie ciekawe miejsca. Zachęcamy do obserwowania strony GCK –

u na facebooku i www.przelewice.pl, gdzie podajemy wszystkie istotne informacje na temat zajęć, wydarzeń i różnych 

wyjazdów. 

WYCIECZKA DO ZOO w UECKERMÜNDE 

Przelewice 

Kłodzino 

Lucin 

Topolinek 

Ślazowo 

Karsko 

Laskowo 
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MIŁOŚĆ W BARWACH JESIENI— PIĘKNY KONCERT W GCK-U 
W chłodny i dżdżysty listopadowy wieczór w naszym 
GCK-u  można było spędzić czas w miłej i pełnej ciepła 
atmosferze. Pracownicy GCK-u wraz z poetką p. Krysty-
na Nawój zorganizowali koncert pt. „Miłość w barwach 
jesieni”. Otwarcia koncertu dokonał wójt Mieczysław 
Mularczyk, który objął go swoim patronatem. Życzył 
wszystkim niezapomnianych wrażeń i mile spędzonego 
czasu. Sala wypełniona była wspaniałą publicznością. 
Podczas koncertu prezentowali się p. Anna Roman, p. 
Krystyna Nawój i  p. Daniel Nowacki. Ich piosenki i wier-
sze przepełnione były tematyką miłosną. O nastrojową 
oprawę muzyczną zadbał nasz niezastąpiony wodzirej, 

wystąpił również zespół „Złota Jesień” z Dolic. Koncert 
nagrodzony został gromkimi brawami. Wójt Gminy ser-
decznie podziękował za zorganizowanie wspaniałego 
wieczoru dla mieszkańców naszej gminy. Jednocześnie 
zapewnił, że tego typu inicjatywy ze swej strony  wspiera, 
a w szczególności te, które wzbogacają życie kulturalne 
mieszkańców. Miło nam poinformować, że  relacje z kon-
certu opisano w gazecie „Życie Pyrzyc” wydanej dn. 
05.12.2016 r. w artykule pt. „BRAWO DLA  PRZELE-
WIC” . Cieszy nas fakt, że życie kulturalne naszej gminy  
nabiera barw, a przede wszystkim integruje mieszkań-
ców.  

Andrzejki - wieczór wróżb i dobrej zabawy 

W listopadzie w Przelewicach pracownicy GCK-u wraz  

z Paniami ze świetlic wiejskich i środowiskowych zorgani-

zowali zabawę andrzejkową dla dzieci z terenu całej gminy. 

Andrzejki znane też jako Jędrzejki to magiczny wieczór  

z wróżbami. Przypadają one na noc z 29 na 30 listopada i 

są specjalną okazją do zorganizowania wspaniałej zabawy 

przed rozpoczynającym się adwentem. Tradycja Andrzejek 

wywodzi się od Świętego Andrzeja, apostoła i ucznia Jana 

Chrzciciela, który przez wiele lat prowadził misjonarską  

działalność. Zginął śmiercią tragiczną, został ukrzyżowany 30 

listopada 30 roku n.e. Wróżby to stara metoda na poznanie 

przyszłości, której każdy z nas jest ciekaw.  Dlatego zwłaszcza 

dziewczęta chętnie poddają się magii wróżb.  Według dawnych 

wierzeń ta noc miała magiczną moc, uchylającą wrota do nie-

znanej przyszłości. Według legend, wtedy wróżby najbardziej się 

sprawdzają. Oprócz wróżb w andrzejkową noc nie zabrakło 

również ciasteczek, zimnych napojów ,słodyczy i owoców . 

Za muzyczną oprawę odpowiadał Daniel Nowacki a każda 

ze świetlic przygotowała wróżby i zabawy. Wszyscy  

doskonale się bawili i wrócili do domów zadowoleni. 
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KĄCIK  KULINARNY 
 

Ciasteczka „PIECZARKI” 
 
 

Składniki:  10 łyżek cukru pudru, 200 g 
masła,  2 szklanki mąki ziemniaczanej,  
1 jajko, 1 szklanka mąki tortowej, kakao , 
¾ łyżeczki sody oczyszczonej, kilka kropli 
olejku pomarańczowego. 
 

Sposób wykonania: Mąkę przesiewamy  
z sodą, miękkie masło miksujemy z cu-
krem i jajkiem. Dodajemy olejek i mąkę  
z sodą. Zagniatamy ciasto i  dzielimy je na 
4 części. Formujemy kulki wielkości orze-
cha włoskiego, układamy na blaszce wyło-
żonej papierem do pieczenia.  Gwint od 
butelki wkładamy w kakao i w kulkach 
wciskamy wgłębienia tworząc kapelusze  
z korzonkami pieczarek (za każdym  
razem gwint pod butelki maczamy  
w kakao). Pieczemy ok 15-20 minut  
w temp 175-180 °C.  
Życzę smacznego! Moje były  
pyszne           G. Niedziela  

Każdy z nas lubi zjeść coś pysznego, 

poznawać smaki nowych potraw, 

ciast i deserów. Dlatego pragniemy 

zachęcić Państwa do korzystania  

z naszego Kącika Kulinarnego. Jed-

nocześnie liczymy na wsparcie po-

przez dzielenie się Waszymi przepi-

sami na smakowite dania, które 

moglibyśmy prezentować na łamach 

naszej gazety. Ciekawe propozycje 

można przesyłać na adres Redakcji. 

KĄCIK POETYCKI 

Wigilijny wieczór 
 

Kiedy za oknem wczesny  
wieczór wigilijny nastaje 
I pierwsza gwiazdka  
na niebie się zapala. 
To w ludziach następuje euforia, 
która serca zniewala. 
Ta pierwsza gwiazdka zwiastuje  
Jezusa Syna Boga Żywego. 
Przed dwoma tysiącami laty przez  
Świętą Panienkę Zrodzonego.  
Dziś w naszych sercach jest   
i Aniołowie na skrzydłach Go noszą. 
Niechaj zdrowie, radość, miłość,  
pokój i dostatek do Państwa  
domów dziś wnoszą. 
                                          

                           Krystyna Nawój 

Wigilia 
 

Wigilia to magiczny dzień, od 
rana wszyscy krzątają się po domu,  
w kuchni zapracowana mama przy-
rządza wigilijne potrawy świąteczne.  
 

Dom odświętnie przystrojony,  
choinka w pokoju lśni, stół pięknie  
nakryty, a dzieci z iskierką w oku 
wyczekują pierwszej gwiazdki. 
Gwiazdor z workiem prezen-
tów gotowy jest już do jazdy.  
 
Usiądźmy wszyscy do stołu, złóżmy 
sobie życzenia  i niech w ten  
magiczny wieczór powrócą  
z dzieciństwa wspomnienia oraz 
spełnią się wszystkie nasze życzenia.  
                              

                              Grażyna Niedziela 
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Świetlica w Laskowie zaprasza… 
 

Od 20 października 2016 r. opiekunką świetlicy wiejskiej 

w Laskowie jest p. Barbara Rychlińska-Adamczyk. Bar-

dzo cieszy mnie fakt, że nasza wzajemna współpraca z p. 

Basią dobrze się układa. Pani Basia oprócz doprowadze-

nia wszystkich pomieszczeń sołeckich do porządku, z 

bardzo dużym zaangażowaniem zajmuje się organizacją 

czasu wolnego dzieci, które odwiedzają naszą świetlicę. 

Dzieci chętnie tu przychodzą i spędzają wspólnie czas, co 

nas bardzo cieszy, że nie przesiadują przy komputerach. 

W trakcie  zajęć kulinarnych 

już dwukrotnie piekły, pod 

czujnym okiem p. Basi, pyszne 

ciasteczka i przygotowywały 

sobie różnobarwne kanapki. 

Pani Basia zajmuje się także 

biblioteką, z której korzystają 

oprócz dzieci także osoby do-

rosłe. Podsumowując, po  nie-

spełna dwumiesięcznym okre-

sie zajmo-

wania się 

przez nową 

opiekunkę 

naszą świe-

tlicą i  już 

widać efek-

ty. Pragnę 

raz jeszcze wyrazić swoje zadowolenie oraz zaprosić 

wszystkich mieszkańców naszego sołectwa, a  dzieci,  do 

odwiedzania naszej świetlicy.  

                         Sołtys Sołectwa Laskowo Teresa Sendłak   

 

WIEŚCI Z USC  

< od 01 października  do  

12 grudnia 2016r. r. >  

  stan ludności na dzień 

12.12.2016r. 5.169  mieszkańców 

 urodziło się 11 dzieci 

 związek małżeński  zawarło  

7 par 

 zmarło 11 osób 

Uroczystość ślubna 

odbyła się  

01.10.2016r.  

w pałacu Ogrodu 

Dendrologicznego  

w  Przelewicach 

Witajcie na Świecie! 

Z najlepszymi życzeniami na Nowej Drodze Życia ! 

Malwina i Daniel Nowaccy 

syn Ewy i Marcina 

ur. 09.02.2016 r 

córka Bożeny i Wojciecha 

ur. 06.10.2016 r.  

Pola Wolniakowska Franuś Ptak Zosia Wilczak 

córka Anny i Marcina 

ur. 05.03.2016 r. 

KĄCIK FOTO ! To kącik rodzinny, 

gdzie prezentujemy zdjęcia nowożeńców oraz 

dzieci, które przyszły na świat  w ostatnim cza-

sie. Jeżeli 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@ przeleiwce.pl  

mailto:gazeta@przeleiwce.pl
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F i l i p  G r u g e l  i  j e g o  s u k c e s y  
w biegach  

 

 

 

Bieganie jest naturalną for-
mą ruchu człowieka, a  
w szczególności dzieci. Jest 
to świetny sposób na spo-
żytkowanie ogromu energii jaka drzemie w dziecku tym 
bardziej, że biegają one bezwiednie, dla zabawy. W do-
bie Internetu, gier komputerowych, ważne jest, 
aby dziecko spędzało czas aktywnie, na świeżym 
powietrzu. Oczywiście taki mały sportowiec musi 
chcieć, mieć radość i frajdę z biegania, nic na siłę. Nie 
każdy chłopiec lubi grać w piłkę nożną czy np. siatków-
kę. Ważne jest żeby odkryć co dziecku sprawia przyjem-
ność, z czego czerpie radość. Jeśli robi coś co lubi,  
przedkłada się to również na motywację do dalszych 
ćwiczeń i na osiągane wyniki.  Filip ma 5 lat. Jest ruchli-
wym, bystrym dzieckiem, ma ogromną frajdę z biega-
nia. Uczęszcza do „zerówki” w Przelewicach, od niedaw-

na trenuje karate. Brał już udział w kilku amatorskich 
imprezach biegowych, ma też kilka zwycięstw na swoim 
koncie: J. Biegi dla dzieci, w których braliśmy udział są 
biegami towarzyszącymi imprezom biegowym dla doro-
słych. Jak dotąd były to m.in.: -  „echo Fun Run” 200 m 
(„Choszczeńska 10” organizowana m.in. przez p. Pawła 
Czapiewskiego, medalistę Mistrzostw Świata w Edmon-
ton),  - „Bukołaz Kids” 300 m (Puszcza Bukowa, Szcze-
cin), - „City Trail Junior” 300 m („City Trail Nationale 
Nederlanden”, cykl 6 biegów promujących bieganie w 

okresie jesienno-zimowym, Jezioro Szma-
ragdowe), - „Bieg Pirata” 100m („37. PKO 
Półmaraton Szczecin), - „W pogoni za Yeti” 
200m („Bieg na K2”, szczecińska Gubałów-
ka). Każdy wyjazd na imprezę biegową nie-
sie ze sobą mnóstwo korzyści. Jest do do-
skonała okazja żeby aktywnie spędzić czas 
na świeżym powietrzu (mimo tego, że nie 
zawsze świeci słońce), jest to czas spędzony 
z rodzicami,  okazja do zawierania nowych 
znajomości. Dziecko ma szansę nauczyć się 

radzić sobie z trudnościami czy przełamywać swoje sła-
bości i pokonywać lęki, zdrowo rywalizować, a także 
nauczyć się, że nie zawsze się wygrywa. Najważniejsza 
jest dobra zabawa i uczestnictwo w biegu z rówieśnika-
mi. Poza tym zajęcia sportowe mają też pozytywny 
wpływ na dietę dziecka. Mały sportowiec zaczyna zwra-
cać uwagę na to co je, uczy się co jest zdrowe, co daje 
siłę, co warto jeść żeby mieć dobre samopoczucie, choć 
musi być też miejsce na „małe grzeszki”. Jak widać-
same korzyści! Sport to zdrowie!  
                           Tekst nadesłany do Redakcji przez  
                                   p. Aleksandrę Dołgowska 

„Ptak lata, ryba pły-
wa, człowiek biega!”                           
  

                    E. Zatopek  

XII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  

O PUCHAR PREZESA LKS „WICHER” PRZELEWICE 
10.12.2016 r. odbyła się XII-ta edycja Mikołajkowego 

Turnieju w sali sportowej przy przelewickim gimnazjum 

zorganizowany przez zarząd LKS „Wicher”. W turnieju 

udział wzięło 11 drużyn. Celem zawodów była m.in. popu-

laryzacja piłki nożnej i  atrakcyjne formy organizacji cza-

su wolnego. W  finale turnieju  GUT-TIM pokonała dru-

żynę Papaj TIM 2-1. Zawodnicy w każdy mecz wkładali 

dużo energii, a w trakcie przerwy mogli nabrać sił, a tym 

samym uzupełnić spalone kalorie hot-dogiem i pysznym 

domowym ciastem. Dodatkową atrakcją był Św. Mikołaj, 

który obdarował dzieci prezentami. Nie zabrakło również 

Mikołajkowej Loterii Fantowej, jak i występu muzyczne-

go. Po zmaganiach piłkarskich wszyscy udali się na po-

częstunek do GCK-u, gdzie odbył się wieczór klubowy 

integracyjny i nastąpiło uroczyste podsumowanie sezonu 

rozgrywek jesiennych. Podczas spotkania zawodnicy dzie-

lili się wspomnieniami i wrażeniami z turnieju.  Zarząd 

cieszy się, że kolejna edycja turnieju zgromadziła tak licz-

ną grupę uczestników.  Była to wspaniała okazja do inte-

gracji. Specjalne podziękowania ślemy do wszystkich 

osób, które pomogły w przygotowaniu turnieju. Dzięki 

współpracy z życzliwymi osobami możemy wspólnie wiele 

zrobić dla naszej organizacji.  Dziękujemy wszystkim  

zawodnikom turniej pełen piłkarskich emocji, a kibicom 

za doping i wspaniałą atmosferę – mówi prezes LKS 

„WICHER” Jarosław Kraśniański. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników 

piłki nożnej do udziału w rozgrywkach piłkar-

skich w sezonie 2017 i życzymy sukcesów oraz 

wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku! 

 



JESIENNE  BIEGI PRZEŁAJOWE  
 

W październikowy sło-
neczny dzień w Ogro-
dzie odbyły się jesienne 
biegi przełajowe dla 
uczniów przelewickiego 
gimnazjum. Organiza-
torem biegów był  
Uczniowski Klub Spor-
towy "Olimpijczyk" w 
r a m a c h  z a d a n i a   
w zakresie wspierania 
a k t y w n o ś c i  s z k ó ł   
w prowadzeniu zajęć 

pozalekcyjnych dofinasowanego ze środków budżetu 
Gminy Przelewice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY 
 

Za nami  już 4, a zarazem ostatni, turniej szachowy pn. 
„Szachowe zmagania”, dofinansowany z budżetu gminy  
w ramach zadania wspieranie aktywności szkół w prowa-
dzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz stworzenie dzieciom  
i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego, realizowane-
go przez PSE „Wyrównajmy Szanse”. W listopadowym 
turnieju wzięło udział 26 młodych szachistów z klubów: 
LASKER Przelewice, LASKER Barlinek, SKOCZEK 
Choszczno oraz 
ze SP nr 3 
w Choszcznie. 
Rozgrywki pro-
wadzone były 
systemem 
szwajcarskim na 
dystansie  
9 rund. Pierwsze 
swoje punkty 
turniejowe  
zdobyli zawod-
nicy naszej gminy: Kwaśniewski Filip,  
Pietrzycki Jacek i Tinelt Adam, którzy zaczęli się uczyć 
grać w szachy na spotkaniach warsztatowych. „Klub Las-
ker Przelewice” reprezentowali uczniowie  PSP Żuków  
i przelewickiego gimnazjum. Najlepsi zawodnicy  
otrzymali medale i dyplomy, a wszyscy – nagrody  
rzeczowe, słodki poczęstunek i napoje. Projekt cieszył się 
dużym zainteresowaniem, a rozgrywane turnieje miały 
coraz silniejszą obsadę i większą frekwencję. Wszystkim 
zaangażowanym w realizację projektu składam serdeczne 
podziękowania.                  Koordynator  Bogusław Pecuch 

OTWARTY TURNIEJ O MISTRZOSTWO GMINY 
PRZELEWICE W TENISIE STOŁOWYM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tradycyjnie w październiku 2016 r. w sali sportowej  przy 
przelewickim gimnazjum rozegrany został turniej tenisa 
stołowego współfinansowany ze środków Gminy. Organi-
zatorem rozgrywek był kierownik Sekcji Tenisa Stołowego 
LKS „Wicher” Przelewice  Marek Kibała. Turniej rozpo-
czął się od rywalizacji najmłodszych tj. dziewcząt i chłop-
ców szkół podstawowych i gimnazjów oraz chłopców  
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Po raz drugi wzięli 
w nim udział zawodnicy reprezentujący niemiecki klub 
„HARKSHEIDE”  HAMBURG. W mistrzostwach uczest-
niczyło 92 sportowców. Rywalizacja trwała przez cały 
dzień. Najlepszych zawodników w poszczególnych kate-
goriach nagrodzono pucharami i nagrodami rzeczowymi. 
Wyróżnieni zostali również zawodnicy, którzy pomagali  
w sędziowaniu.                                                       M.K. 

SPORT 



Œwi¹t pe³nych radoœci, 

ciep³a i niepowtarzalnej, 

rodzinnej atmosfery, 

a tak¿e pomyœlnoœci 

i samych sukcesów 

w Nowym 2017 Roku

Organizujemy:
Imprezy okolicznoœciowe:
- wesela, 
- chrzciny, 
- komunie, 
- urodziny, 
- stypy.
Konferencje, warsztaty, szkolenia.
Imprezy firmowe.
Wystawy.

Dysponujemy miejscami noclegowymi 
(Pa³ac, Schronisko Ogrodowe)

Godziny otwarcia:
15.04-31.08 codziennie od 9.00 do 19.00
01.09-31.10 codziennie od 9.00 do 17.30
01.11-14.04 w dni robocze od 9.00 do 15.00

Zapraszamy!
91 564 30 80



ZAJÊCIA LABORATORYJNE:
- Magia kolorów i burza w szklance,
- Czy mogê siê napiæ,
- Zobacz to z bliska. Podró¿ w niezwyk³¹ krainê 
  kszta³tów.

OPROWADZANIE:
- Oprowadzanie ogólne,
- Oprowadzanie pod k¹tem historii,
- Oprowadzanie przyrodnicze,
- Oprowadzanie po Oran¿erii.

OFERTA

EDUKACYJNA
Szko³y podstawowe i przedszkola
Gimnazjum i szko³y œrednie

2017

!
Zarezerwuj termin ju¿ teraz 

91 56 43 080

Zima

WARSZTATY:
Warsztaty florystyczne:
- stroiki œwi¹teczne,
- wianki na wodzie,
- roœlinne maty i makatki.
Preparowanie roœlin,
Sztuka narysów kwiatowych.

ZAJÊCIA EDUKACYJNO-PRZYRODNICZE:

Szko³y podstawowe i przedszkola: 
- Wszystkie smaki i kolory Ogrodu,
- Mikrokosmos,
- Ma³y œwiat pod naszymi stopami,
- Widzimy roœliny palcami,
- Tropiciele,
- Ogród drzew domem ró¿nych istot,
- Szukamy drzew i krzewów ze starych legend,
- Od nasionka do nasionka,
- Czy wiesz co jesz?
 
Gimnazjum i szko³y œrednie: 
- Rozpoznawanie gatunków,
- Jak zrobiæ zdjêcie, ¿eby rozpoznaæ roœlinê?
- Na tropie mutantów,
- £owcy roœlin,
- Stare, starsze, najstarsze,
- Marsz na orientacjê,
- Dlaczego drzewa s¹ zielone?
- S³oñce czy ¿arówka,
- Ochrona roœlin,
- Czy wiesz co jesz?
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