


 
 
 
 
 

  
WAŻNE TELEFONY 

 
Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 

Przelewice 75 tel. 91/3913810, 91/391 38 10, 
91/5643 392, 

fax 91/5643050, e-mail: 
gmina@przelewice.pl, www.przelewice.pl 

 

USC Przelewice 
OPS Przelewice 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
GCK Przelewice 
GBP Przelewice 
Ogród Dendrologiczny 
  
TELEFONY ALARMOWE: 
  
Pogotowie Ratunkowe 
Straż Pożarna 
Policja 
Pogotowie Energetyczne 
Pogotowie Gazowe 
  
SOŁTYSI Gminy Przelewice: 
  
• Przelewice -  Krzysztof Margiel 
• Kłodzino - Marzena Sobstyl –   
   Jałoszyńska 
• Topolinek - Marlena Mijalska 
• Rosiny - Grażyna Hes 
• Płońsko - Henryka Gąsiorowska 
• Przywodzie - Beata Jałkiewicz 
• Żuków - Mirela Struzik 
• Lubiatowo - Elżbieta Kurkowiak 
• Ukiernica -  Jan Kacprzak 
• Kluki - Lucjan Kowalczyk 
• Lucin - Michał Woźnicki 
• Jesionowo - Michalina Sokołowska 
• Kosin - Zyta Durka 
• Ślazowo - Edyta Gajewska 
• Bylice - Krzysztof Żywicki 
  
PRZEDSZKOLA: 
  
• Punkt przy Gimnazjum 
• Punkt przy Remizie 
• Niepubliczne Przedszkole 
   „Bratek”  w Laskowie   
  
SZKOŁY: 
  
• Gimnazjum im. OZP w 
Przelewicach 
• SP Kłodzino                                      
• PSP  Jesionowo  
• PSP  Żuków                                       
  
POZOSTAŁE: 
 
• SP ZOZ Przelewice 
• Gabinet stomatologiczny 
   przy Gimnazjum 
  
• Apteka w Przelewicach 
• Agencja Pocztowa w Przelewicach 
• Bank Spółdzielczy Wolin       
   O/Lipiany Filia Przelewice 
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BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy (pok. nr C4) porad prawnych 
udziela   adwokat   w   terminach    ustalonych   przez   Starostwo  
Powiatowe w Pyrzycach. W najbliższym czasie punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej czynny będzie 4 i 18 listopada w godz. 11.00 - 
15.00. Comiesięczne grafiki dyżurów można znaleźć na stronie 
www.przelewice.pl.   

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani 
są przez: 
 

 Wójta Gminy Przelewice Mieczysława Mularczyka  
        w poniedziałki od godz. 9.00 do 10.00; 

 Zastępcę Wójta Gminy Przelewice  Zbigniewa Kupisza   
        w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00; 

 Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice Jarosława Smykę 
we wtorki od godz. 7.30 do 8.30, w czwartki od godz. 15.00 
do 16.00,  telefon do kontaktu: 534303143 

DZIELNICOWI GMINY PRZELEWICE 
 

Komisariat  Policji w Lipianach 
 

st. sierż. Kamil Pilarski                   
tel. 91 577 95 78, dzielnicowy.lipiany 
10@sc.policja.gov.pl 
 
REJON: Przelewice, Ślazowo, My-
śliborki, Bylice, Kosin, Kluki, Oćwie-
ka, Lubiatowo, Wymykowo, Ukier-
nica, Żuków, Karsko                     
 

 

st. sierż. Rafał Ragin 
tel. 91 577 95 76,  dzielnicowy.lipiany  
11@sc.policja.gov.pl  
 
REJON: Jesionowo, Lucin, Rutnica, 
Radlice, Kłodzino, Topolinek, Czar-
towo, Rosiny, Płońsko, Laskowo, 
Przywodzie, Wołdowo                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 Redakcja „Nowiny Przelewickiej Gminy” zbiera infor-

macje dotyczące historii naszej 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. 

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 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 

INFORMACJE OGÓLNE 



 
 
 
est nam bardzo miło oddać w Państwa ręce pierw-
sze wydanie samorządowego kwartalnika „Nowiny 

Przelewickiej Gminy”. Na jego łamach przedstawiane 
będą  informacje związane bezpośrednio lub pośrednio  
z Gminą Przelewice.  
 

 W pierwszym wydaniu znajdą Państwo m.in. 
dane o bieżącej pracy Urzędu, realizowanych  inwesty-
cjach  i  inicjatywach  społecznych  oraz  wydarzeniach     
z życia kulturalnego i gospodarczego gminy.  
  

 Gorąco zachęcam  Państwa do zgłaszania swoich 
propozycji i pomysłów. Dzięki temu nasza gazeta stanie 
się bogatsza, a o opisywanych wydarzeniach będą mogli  
przeczytać wszyscy mieszkańcy gminy. 
 

 Zapraszam także przedstawicieli: organizacji 
pozarządowych i klubów sportowych, rad  sołeckich  i  parafialnych  oraz  pozostałych  
podmiotów, działających na  terenie naszej gminy, do przekazywania informacji o aktu-
alnych wydarzeniach i osiąganych sukcesach. Umieszczanie ich w naszej Gazecie jest 
nie tylko idealnym sposobem na  prezentację  tego typu inicjatyw, ale także formą pro-
mocji całej gminy.  
 

 Mam nadzieję, że nasza gazeta  będzie dla Państwa rzetelnym źródłem informa-
cji, na czym bardzo mi zależy.  Oczywiście, jesteśmy też otwarci na sugestie i propozycje 
naszych czytelników, gdyż chcemy ją udoskonalać i dopasowywać do potrzeb odbior-
ców. 
 Życzę  miłej  lektury  i  mam  nadzieję,  że  gazeta  spełni  Państwa  oczekiwania. 

                                                                                                            
     Wójt Gminy   

  

        Mieczysław Mularczyk 

             Szanowni Państwo 

Mieszkańcy Gminy Przelewice 
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Katarzyna Jarosz, Anna Roman, Daniel Nowacki i Marcin Tinelt. Nakład: 500 egz. 
Częstotliwość wydania: kwartalnik. Redakcja nie drukuje anonimów, zastrzega sobie 

prawo do zmiany tytułów i skrótów,  a także prawo do wyboru materiałów do druku. Nie odpowiada za treść ogłoszeń i 
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ną na adres: gazeta@przelewice.pl. Tylko w szczególnych przypadkach przyjmowana będzie forma papierowa lub ustna. 
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powinna być uzupełniona o imię i nazwisko nadawcy oraz dane kontaktowe (np. adres poczty elektronicznej lub numer 
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 Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Państwa ręce nasze pierwsze wydanie. Będziemy wdzięczni za su-
gestie dot. materiału. Jeżeli pojawią się wątpliwości w zakresie  redagowanych artykułów udzielimy wy-
jaśnień.  

W numerze: 

 

 Ogłoszenia, komunikaty  
i informacje ogólne 

 Realizacja inwestycji 
gminnych 

 Fundusz Sołecki 

 Gospodarka komunalna 

 Wieści ze szkół i przed-
szkoli 

 Wydarzenia z życia kultu-
ralnego mieszkańców 

 Relacja z Dożynek Gmin-
nych 

 Kultura i rekreacja 

 Ochrona środowiska 

 Segregacja odpadów 

 Działalność straży pożar-
nej 

 Sport w Gminie 

 Kącik poetycki i kulinarny 
oraz inne ciekawostki 

 Pomoc Społeczna  

 Oferta Ogrodu Dendrolo-
gicznego 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

J 



 zakończono  budowę wiaty rekreacyjnej w  Laskowie,  remont  schodów  zewnętrznych  przy  wejściu  do świetlicy wiej-
skiej w Bylicach, budowę terenu utwardzonego w m. Lubiatowo. Budowa wiaty w Lubiatowie realizowana była przy 
współudziale mieszkańców; 

Teren utwardzony w Lubiatowie 

Wiata rekreacyjna w Lubiatowie 

Budynek biblioteczno-oświatowy przed remontem Budynek biblioteczno-oświatowy po remoncie 

Oddział ,,O” PSP Żuków  w budynku biblioteczno-oświatowym Świetlica wiejska w budynku biblioteczno-oświatowym 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 

 zakończono rozliczanie finansowe zadania pn. „Termomodernizacja budynku biblioteczno–oświatowego w m. Karsko, na 
które otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie w ramach zawartej umowy w formie pożyczki i dotacji w łącznej 
wysokości 252.850 zł. Całkowita wartość zadania 581.738 zł; 

 dokonano remontu przyłączy wo-
dociągowych w Przywodziu; 

 

 zakończono inwestycję pod nazwą 
„Poprawa jakości i efektywności 
oświetlenia na terenie Gminy 
Przelewice”. Wybudowano nowe 
oświetlenie i zamontowano lampy 
w kilku miejscowościach. 

Wiata rekreacyjna w Laskowie 

INWESTYCJE 

Remont schodów w Bylicach 



 
 

 trwa realizacja projektu pn. „Poprawa funkcjonalności infrastruktury sportowej w gminie Przelewice”, dofinansowanego przez 
Urząd Marszałkowski WZ. Całkowita wartość projektu to ok. 28.300 zł, kwota dofinansowania: 14.138 zł. Zakupiono również 
ze środków funduszu sołeckiego przedmioty służące poprawie estetyki miejscowości, w tym  m.in. kosiarki, ławki, kosze, na-
mioty, wiaty przystankowe, donice, grille i elementy wyposażenia świetlic wiejskich; 

 

trwają prace planistyczno–projektowe w zakresie modernizacji  systemów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy, 
w tym stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Rozpoczęto działania planistyczno –środowiskowe zadania pn.: „Budowa 
systemu kanalizacji sanitarnej w Jesionowie” oraz „Budowa wraz z przebudową  stacji  uzdatniania  wody w Lucinie i towarzy-
szącej  infrastruktury”. W związku  z tym prowadzone są spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. 

  

 Ponadto przygotowywane są wnioski aplikacyjne w ramach PROW 2014-2020 o pozyskanie środków            
unijnych na realizację w/w zadań; 

 

 trwa termomodernizacja i przebudowa obiektu wielofunkcyjnego w Przelewicach, będącego siedzibą: GBP i OSP Przelewice,   
Punktu     Przedszkolnego i Oddziału ,,O” SP Kłodzino; 

W Przelewicach przy głównej ulicy wymieniono wszystkie lampy sodo-
we na ekonomiczniejsze – ledowe. W ramach kolejnej umowy, zawar-
tej  we  wrześniu  br. z ENEA Oświetlenie,  dotyczącej  poprawy jako-
ści i efektywności oświetlenia na terenie  naszej gminy, doświetlone 
zostaną pozostałe miejsca zgłoszone przez sołtysów poszczególny so-
łectw.   

 zagospodarowanie budynków na folwarku na schronisko oraz budowa altany turystycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą    
i edukacyjnym placem zabaw”. Zadanie planowane jest do realizacji we współpracy z Gminą Woldegk (Niemcy) w ramach pro-
gramu INTERREG Va; 

 

 w  czerwcu  br.  rozstrzygnięto  konkurs  na  opracowanie  koncepcji  pn.  „Zagospodarowanie  terenu o pow. 18 ha położonego  
w  sąsiedztwie  Ogrodu  Dendrologicznego w Przelewicach”. Wybrano pracę konkursową spółki The Freegroup z Kołbaskowa; 

 

 podpisano list intencyjny z sześcioma partnerami z terenu naszego województwa: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, 

„Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego” w Niechorzu,  oraz „Słowian i Wikingów” w Wolinie, Ford Gerharda, Muzeum 

Obrony Wybrzeża w Świnoujściu,  Gmina Kołobrzeg, Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju „Pomeranus” w Szczecinie,          

w ramach budowania   produktu    turystycznego o charakterze sieciowym pn. „WROTA CZASU” opartego na zasobach endoge-

nicznych Pomorza Zachodniego. Uczestniczono w licznych spotkaniach roboczych w/w grupy partnerów. Pierwotnie zakładano 

w ramach tego projektu utworzenie w zabytkowej oborze na folwarku w Przelewicach Regionalnego Laboratorium  Tradycji  

składającego  się  z  części muzealno–wystawienniczej,  sal   konferencyjnych,  bazy  noclegowej  oraz  pracowni  do  warsztatów 

INWESTYCJE 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI: 



 

 
INFORMACJE W ZAKRESIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE  

ZEWNĘTRZNE  RÓŻNYCH PROJEKTÓW 

 „Rowerem poznaję Gminę Przelewice”, w ramach Mikrodota-
cji FIO – koszt całkowity projektu 7.520 zł, kwota dofinanso-
wania 5.000 zł; 

 

 „Parki – Drzewa – Lasy”, w ramach KSOW, całkowity koszt 
zadania  20.052 zł, planowana kwota dofinansowania 19.699 
zł; 

 

 wspólnie z OSP Przelewice zrealizowano spotkanie drużyn 
strażackich z gmin: Przelewice, Szczecinek i Woldegk, w ra-
mach programu Polsko–Niemieckiej Wymiany Młodzieży. 
Trwają prace związane z rozliczeniem projektu; 

 

 przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego WZ 
wniosek o dofinansowanie opracowania Programu Rewitali-
zacji Gminy Przelewice na lata 2016–2025. Warunkiem uzy-
skania dofinansowania jest  przeprowadzenie konsultacji 
społecznych z mieszkańcami. Planowany koszt projektu to 
82.900 zł, zaś planowane dofinansowane stanowić będzie 
90% kosztów kwalifikowalnych, tj. 74.610 zł. W/w Program 
daje naszej Gminie możliwość aplikowania o dofinansowania 
do innych działań inwestycyjnych; 

 

 prowadzone są działania przygotowawcze (podpisano już list 
intencyjny) do realizacji projektu „E-obywatel – nowe umie-
jętności cyfrowe”, który ma być realizowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa; 

 

 prowadzone są działania konsultacyjne, m.in. z PUP Pyrzyce 
na temat powołania i zasad działania spółdzielni socjalnej; 

 

 rozpoczęto prace przygotowawcze do aplikowania o dofinan-
sowanie w ramach działania 2.2 POIiŚ – Gospodarka odpa-
dami komunalnymi (PSZOKI); 

 

 uczestniczono w pracach nad nowo tworzonym szlakiem 
przyrodniczo – kulturowym pn. „Parki, ogrody, krajobrazy, 
smaki Pomorza Zachodniego bramą do poznania regionu”; 

 

 rozpoczęto prace projektowe na zadaniu pn. „Budowa ścieżki 
rowerowej Brzesko-Przelewice – Płońsko ” (na odcinku Brze-
sko – Kosin – Przelewice – Kłodzino – Płońsko). 

INWESTYCJE 

 

Jesień to szczególnie niebezpieczna pora roku dla kierowców. Dni stają się coraz krótsze, porannym 
wyjazdom towarzyszy gęsta mgła, która ogranicza widoczność i sprawia, że nawierzchnia staje 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 przestrzeganie zasad ruchu drogowego.  

APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ NA DRODZE! 

kulinarnych i rękodzieła. W związku    
z brakiem akceptacji tego pomysłu 
przez Radnych Rady Gminy Przelewi-
ce podjęto decyzję o utworzeniu tego 
laboratorium w budynku zabytkowego 
dworu na folwarku. Ograniczono się 
do lokalizacji w tym obiekcie jedynie 
pracowni kulinarnych i rękodzieła 
oraz pomieszczeń na siedziby sołectwa 
i lokalnych stowarzyszeń. Trwają pra-
ce związane z przygotowaniem pro-
gramu funkcjonalno–użytkowego  dla  
tego projektu i wniosku aplikacyjnego 
o środki unijne; 

 

 przeprowadzono działania planistycz-
no–projektowe dla zadania pn. 
„Pomerania - Kultura i Natura – atrak-
cje przyrodnicze i kulturalne” – zwią-
zanego z przebudową ścieżek parko-
wych  w  Ogrodzie  Dendrologicznym 
w Przelewicach. Realizację tego zada-
nia przewiduje się w ramach Programu 
INTERREG Va wraz z innymi partne-
rami  polskimi  i  niemieckimi, w tym: 
z Tierpark Ueckermünde (Lider pro-
jektu), Vogelpark Marlow gGmbH 
(park ptaków), Naturschutzbund Deu-
tschland Regionalgruppe Usedom e.V. 
(Zagroda żubrów Uznam), Zamek 
Książąt Pomorskich w Szczecinie, 

Stadt Eberswalde (ZOO Eberswalde), 
Gmina Police, Związek Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty, Landesforst M-V 
Samendarre Jatznick (Centrum Kom-
petencyjne Produkcji Pozaleśnej),  
Stadt Dargun. Odbyły się liczne spo-
tkania i szkolenia  partnerów w związ-
ku ze wspólnym aplikowaniem o środ-
ki unijne; 

 

 przygotowano   i     złożono   wniosek   
o dofinasowanie projektu pn. 
„Europejskie Centrum Edukacji i Od-
budowy Różnorodności Biologicznej w 
Przelewicach”, w ramach programu 
LIFE+ - etap I NFOŚiGW”. W związku 
z   tym   uczestniczono   w   spotkaniu 
w firmie Freedomes Polska w Kołba-
skowie celem zapoznania się z techno-
logią produkcji namiotów sferycznych. 
Trwają prace związane z określeniem 
zakresu projektu i udziału Gminy Prze-
lewice oraz zewnętrznych podmiotów 
w realizacji projektu i pozyskaniu do-
datkowych środków finansowych; 

 

 przeprowadzono konsultacje z projek-
tantami wybranymi przez Gminę 
Przelewice i Zarząd Dróg Powiato-
wych w Pyrzycach dotyczące ustalenia 
zakresu zadań związanych z budową 

chodników przy drogach powiatowych 
w miejscowościach: Jesionowo, La-
skowo, Płońsko i Kluki; 

 

 wspólnie z innymi gminami z powiatu 
pyrzyckiego i Gminą Banie prowadzo-
ne były prace w zakresie opracowania 
Kontraktu Samorządowego 
„Pyrzyce+”, całkowity koszt zadania 
Gminy Przelewice - 980.000 zł, kwota 
dofinansowania - 833.000 zł, realizo-
wanego w ramach RPO WZ 2014-
2020, w tym prowadzono liczne kon-
sultacje społeczne.  Projekt Kontraktu 
uzyskał pozytywną ocenę instytucji 
wdrażającej, w wyniku czego podpisa-
no porozumienie z Urzędem Marszał-
kowskim WZ o jego realizacji. Będzie 
obejmował doposażenie szkół, szkole-
nie nauczycieli i dodatkowe zajęcia dla 
uczniów wszystkich szkół naszej gmi-
ny. Drugim etapem aplikowania o w/w 
środki unijne jest przygotowanie przez 
poszczególnych partnerów indywidual-
nych wniosków. Gmina Przelewice 
będzie wnioskowała przede wszystkim 
o przyznanie pomocy dla działań 
wspierających edukację. 



 

 wyremontowano wjazd do Niepublicznego Przedszkola „Bratek” w Laskowie; 

 

przy wsparciu Rady Sołeckiej w Topolinku i Pani Sołtys przeprowadzono I etap re-

montu świetlicy wiejskiej w Topolinku, a w kwietniu br. do dyspozycji mieszkańców 

oddano wyremontowany wewnątrz lokal. Remont świetlicy obejmował wykonanie 

instalacji elektr., wymianę okien, drzwi i grzejników, położenie nowej wykładziny pod-

łogowej oraz zakup nowych mebli, stołów, krzeseł, tablic i gier dla dzieci. Ponadto 

blisko 10.000 zł pozyskane zostało w 

ramach akcji Polskiego Radia Szczecin 

„Gwiazdka jak ze snu”. Do realizacji 

pozostaje  jeszcze  zagospodarowanie     

i ogrodzenie terenu wokół budynku, 

budowa boiska do piłki siatkowej oraz 

kolejny etap prac remontowych na zewnątrz budynku wraz z jego  rozbudową        

o toaletę i zaplecze kuchenne. Prace te będą  mogły być realizowane dopiero po 

wykonaniu dokumentacji projektowej i  w miarę posiadanych środków budżeto-

wych. Planowana jest także droga prowadząca w kierunku świetlicy i posesji nr 1; 

 

Chodnik w Karsku – przed remontem Chodnik w Karsku – po remoncie 

PRACE REMONTOWE GMINNYCH OBIEKTÓW KOMUNALNYCH 

Chodnik w Kłodzinie - przed remontem Chodnik w Kłodzinie - po remoncie 

INWESTYCJE 

Teren utwardzony                  

w  Laskowie 

 ukończono prace związane z przebudową chodników wraz ze zjazdami w m. Kłodzino (ok. 490 m2, w tym ok. 135 m2 zjazdy) 
i w m. Karsko (ok. 900 m2 , w tym 154 m2 zjazdy oraz rozpoczęto przebudowę chodnika w Płońsku i Jesionowie; 

 
      Próg spowalniający                      

w Myśliborkach 

 zamontowano znaki drogowe w Kłodzinie przy 

wjeździe na nowe osiedle i próg zwalniający wraz ze 

znakami na drodze wewnętrznej w Myśliborkach; 
 

 zakończono prace związane z wykonaniem utwar-

dzenia zatoczki dla autobusów szkolnych oraz  

miejsc postojowych w Lubiatowie  i Myśliborkach;        
Zatoczka autobusowa 

w  Myśliborkach 



 

 

 wykonano szereg prac remontowych przy świetlicy wiejskiej w m. Jesionowo polegają-

cych na odnowie wnętrza i  elewacji budynku oraz na budowie  toalet; 

 

 wykonano prace remontowe i konserwacyjne w komunalnych budynkach mieszkanio-

wych w miejscowościach: Jesionowo, Gardziec, Przelewice i Lubiatowo (dach). Obejmo-

wały one swym zakresem wymianę okien i drzwi wejściowych, poprawę uszkodzonego 

pokrycia dachowego, naprawę instalacji elektrycznej oraz odnowie elewacji ściany wraz 

ze zlikwidowaniem zacieków; 

 

 dokonano modernizacji boiska spor-
towego w m. Kluki, która polegała prze-
de wszystkim na niwelacji płyty boiska 
(usuwanie nierówności wzdłużnych 
oraz poprzecznych); 

 wykonano prace w pomieszczeniu 
garażowym budynku remizy w m. Kluki 
obejmujące wymianę okien, odświeże-
nie pomieszczenia, drobne naprawy 
pozwalające dostosować pomieszczenie 
na tymczasową szatnię; 

 naprawiono 250 m2 pokrycia dachowego budynku szkol-
nego w m. Żuków; 
 

 wykonano częściowo utwardzenie szlaką ścieżki rowero-

wej na   odcinku Kosin-Brzesko;  

 odnowiono   wnętrze   świetlicy  oraz   
rozpoczęto  prace  związane  z  przygoto-
waniem  terenu  pod  boisko i część re-
kreacyjną  w  m. Ukiernica. 

 
Wykonanie większości z powyższych zadań było możliwe dzięki 
dużemu wsparciu  i zaangażowaniu Rad Sołeckich i Sołtysów z 
poszczególnych Sołectw z terenu naszej gminy. Szczególne 
podziękowanie należą się firmie „KARSKO” Sp. z o.o., która 
wspierała i wspomagała nas swoim sprzętem w przebudowie chodnika w Karsku.  Wiele przedsięwzięć zaplanowanych w ramach 
funduszu sołeckiego udało się już zrealizować np. chodnik w Przelewicach i Karsku, remont świetlic w miejscowościach: Topo-
linku, Jesionowie  i  Ukiernicy.  Ponadto  postawiono  wiaty rekreacyjne na boisku w Lubiatowie i Laskowie, zamontowano stoły 
do ping-ponga w: Kosinie, Bylicach i Ślazowie, piłkochwyty w Ślazowie i Jesionowie, tablice 
informacyjne w Myśliborkach i Jesionowie, próg w Myśliborkach, ogrodzenie boiska w Ko-
sinie i Jesionowie oraz  wykonano remont schodów zewnętrznych (wejście do świetlicy 
wiejskiej w Bylicach). 

 

INWESTYCJE 

Wymiana chodnika na cmentarzu w Jesionowie 
 
Z inicjatywy Pani Sołtys i Rady Sołeckiej w Jesionowie i przy  zaangażowaniu 
mieszkańców z Sołectw: Jesionowo, Lucin i Topolinek zakończono wymianę chod-
nika na cmentarzu w Jesionowie. Materiał budowlany zakupiono z funduszu sołec-
kiego.  



 
PRZEBUDOWA I BUDOWA DRÓG 

 

W ramach PROW 2014-2020 w zakresie działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” wykonane zostaną następujące 
inwestycje drogowe,  przebudowy i budowy dróg gminnych, na które w bieżącym roku podpisano  umowy  z Urzędem Marszał-
kowskim WZ: 

 Zakończono  prace związane z 

uporządkowaniem  terenu,  wysypa-

niem i utwardzeniem  kruszywem 

drogi dojazdowej do posesji nr   49 w 

m. Żuków; 

 

  Wyremontowano  drogę  gminną 

na odcinku Przelewice - skrzyżowanie 

z  tzw. „Górką”;  

 

 Zrealizowano   zadanie  pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jesionowie”, które współfinansowane jest 

z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 

Całkowity koszt zadania 548.407 zł, kwota dofi-

nansowania 116.840 zł. 

 

Droga przed remontem 

Droga po remoncie 

„Przebudowa drogi w m. Wołdowo”, koszt całkowity zada-
nia 582.580 zł, kwota dofinansowania 370.695 zł. W zakresie 
tej inwestycji przewiduje się przebudowę podbudowy jezdni 
oraz wymianę nawierzchni na asfaltową na działkach o nr. 
ewid.7/2, obręb 13 Wołdowo. Planowany termin zakończenia 
inwestycji: grudzień 2017 r.; 

 
„Przebudowa drogi w m. Płońsko” wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną, całkowity koszt zadania 309.326 
zł, kwota dofinansowania 190.425 zł. W zakresie tej inwesty-
cji przewiduje się przebudowę podbudowy jezdni oraz wymia-
nę nawierzchni na asfaltową na działkach o nr. ewid.: 16/4, 57 
i 84, obręb Płońsko. Planowany termin zakończenia inwesty-
cji: grudzień 2017 r.; 

„Przebudowa drogi w m. Kłodzino” wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną, całkowity koszt zadania 476.875 
zł, kwota dofinansowania 303.435 zł. W zakresie tej inwesty-
cji przewiduje się przebudowę podbudowy jezdni oraz wymia-
nę nawierzchni na asfaltową na działkach o nr. ewid.: 161, 162, 
173 i 187, obręb Kłodzino. Planowany termin zakończenia in-
westycji: maj 2019 r.; 

 
„Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w m. Prze-

lewice”, koszt całkowity zadania  2298910 zł, kwota dofi-
nansowania 1282041 zł. W zakresie tej inwestycji zostanie 
wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa drogi wraz z instala-
cją kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicy. Przewidy-
wany termin zakończenia inwestycji: maj 2019 r. 

INWESTYCJE 

 

Jesień to dla rolnika czas wzmożonych prac 
polowych, siewu roślin ozimych oraz przygoto-

w a ń do kolejnego sezonu. Jednak pracom tym nie zawsze 
sprzyja aura, a częste przejazdy sprzętem rolniczym po drogach pu-
blicznych powodują ich zanieczyszczanie poprzez wywożenie  ziemi  
i  błota  na  jezdnie.  W związku z tym zwracam się z prośbą do rolni-
ków i właścicieli działek przyległych do pasów drogowych o  kontro-
lowanie, czy nawierzchnia drogi nie została zanieczyszczona. W ra-
zie potrzeby na bieżąco usuwajcie nieczystości poza pas drogowy, 
aby zapobiec zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to 
bardzo poważny problem, ponieważ pozostawienie na nawierzchni 
jezdni zanieczyszczeń stwarza realne zagrożenie dla innych uczestni-
ków ruchu drogowego. W chwili opadów deszczu, na nawierzchni 
dróg tworzy się niebezpieczna warstwa mokrej ziemi, błota, mogąca 
spowodować utratę kontroli nad prowadzonym pojazdem. Może to 
doprowadzić do wypadku komunikacyjnego, stanowiącego groźbę 
dla zdrowia i życia ludzi korzystających  z  drogi  publicznej.  Zgod-
nie z  art.  39  ust. 1 ustawy z dnia 21 marca  1985 r. o drogach pu-
blicznych /j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm./ zabrania się 
dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby (…) za-
grażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
 

 Liczę na Państwa zaangażowanie  i mam nadzieję, że apel ten 
spotka się ze zrozumieniem wszystkich, którym leży na sercu bez-
pieczeństwo  mieszkańców gminy. 
                                                       Wójt Gminy 
 

      Mieczysław Mularczyk 

Ogłoszenie Wójta Gminy  

- dbajmy o drogi i pasy drogowe! 



 

BĘDZIE NOWA  DROGA W ŻUKOWIE 
 

 

Droga powiatowa nr 1578Z w Żukowie jest w bardzo złym  stanie technicznym, dlatego niezbędny jest remont. W ostatnim czasie 
dotarła do nas radosna wiadomość o uzyskaniu dofinansowania na przebudowę tej drogi, tym bardziej, że perspektywy jej re-
montu były bardzo odległe, gdyż byliśmy  na odległym  miejscu rezerwowym. W ramach  projektu przebudowana zostanie  droga 
wraz z chodnikiem na odcinku ok. 1 km. Dodatkowo Gmina na tym odcinku zmodernizuje sieć wodociągową.  Łączna wartość 
kosztów projektu po przetargu wynosi 1.159.356 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej 2016-2019 w wysokości 579.678 zł stanowi wkład własny Powiat Pyrzycki i Gminy Przelewice. Przewi-
dywany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada  br.  

W pozyskaniu  środków  na  zadnia, które są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski  wspiera nas radny Sejmiku WZ      
p. Olgierd Kustosz. Podejmuje również starania, aby planowana budowa ścieżki rowerowej Brzesko – Przelewice - Płońsko zna-
lazła się na liście zadań priorytetowych Koncepcji Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego i była współfinansowana w ra-
mach RPO WZ 2014-2020 oraz o uwzględnienie w planach inwestycyjnych przebudowy drogi wojewódzkiej przebiegającej przez 
miejscowości Lubiatowo i Ukiernicę. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, które realizujemy wspólnie z Powiatem Pyrzyckim 
wspiera nas Starostwo  i  nasi  radni  powiatowi  p. Jan  Jaworski  i p. Mirosław Bitenc.   Przykładem tego może być m.in. remont 
i przebudowa chodników, droga w Żukowie i Jesionowie. Dziękujemy za zaangażowanie  i zapraszamy do dalszej owocnej współ-
pracy. 
 

 

Fundusz sołecki (fs) stanowią środki wyodrębnione z budżetu gminy, 
zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia 
mieszkańców. Środki te są częściowo refundowane z budżetu państwa 
jako zwrot w formie dotacji celowej. Zwrot obejmuje wydatki wykona-
ne w roku poprzedzającym rok budżetowy. Budżet państwa refunduje 
od 20 do 40% środków wydanych w ramach fs. Wysokość środków 
przeznaczonych na dane sołectwo w ramach fs określa się według 
zapisanego w art. 3 ust. 1 ustawy o fs wzoru. Zgodnie z nim ilość środ-
ków zależna jest od liczby mieszkańców sołectwa i tzw. kwoty bazowej 
- czyli ilorazu wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o któ-
rych mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzają-
cy rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych 
na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku po-
przedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa 
GUS. W naszej gminie sołectwa wykorzystują środki z fs głównie na 
cele  inwestycyjne  np.: budowę  i remonty ciągów chodnikowych, 
remonty i zakup wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie miejsc 
rekreacyjnych i placów zabaw, zakup kosiarek, tablic informacyjnych, 
wiat przystankowych i innych przedmiotów mających wpływ na po-
prawę estetyki sołectw, ponadto na promocję i integrację społeczeń-
stwa. Wiele przedsięwzięć zaplanowanych w ramach fs udało się już 
zrealizować, o czym pisaliśmy wcześniej tj. przy realizowanych inwe-
stycjach. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środ-
ków z fs jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku (do 30 wrze-
śnia roku poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek dotyczy). 
Wniosek musi zostać uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy 
sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców 
sołectwa. Wszystkie sołectwa naszej gminy dopełniły tego obowiązku i 
zaplanowały kolejne cele do realizacji w 2017 roku. 

FUNDUSZ SOŁECKI 

FUNDUSZ SOŁECKI  na 2017 r. 
Podział środków w ramach fs dla poszczególnych sołectw 

na terenie naszej gminy przedstawia się następująco: 

L.p. Nazwa 
sołectwa 

Liczba miesz-
kańców dane-
go sołectwa 
(Lm)  (4) 

Wysokość środ-
ków przypadają-
cych na dane 
sołectwo 

 1. Przelewice 785 36 903,12 
 2. Kłodzino 506 26 450,36 
 3. Topolinek 124 12 138,69 
 4. Rosiny 125 12 176,16 
 5. Płońsko 291 18 395,36 
 6. Laskowo 258 17 159,02 
 7. Przywodzie 433 23 715,41 
 8. Żuków 609 30 309,27 
 9. Ukiernica 78 10 415,30 

 10. Lubiatowo 350 20 605,81 
 11. Kluki 127 12 251,09 
 12. Lucin 194 14 761,25 
 13. Jesionowo 538 27 649,24 
 14. Kosin 303 18 844,95 
 15. Ślazowo 376 21 579,90 
 16. Bylice 101 11 277,00 
  

Łącznie 

 

 

5198 
 

314 631,93 

INWESTYCJE 

http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/b/budzet
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/d/dochody


Z ŻYCIA GMINY 

Podczas Sesji Rady 

Gminy Przelewice, 

która   odbyła  się      

27  września     br.,          

p. Damian Janasik 

złożył   uroczyste ślu-

bowanie,  w  związku 

z objęciem mandatu 

radnego naszej gminy. 

Ślubował godnie, rzetelnie i uczciwie sprawować obowiązki rad-

nego, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.      

Wybory  uzupełniające do Rady Gminy w pierwszym okręgu, tj. 

w  okręgu  wyborczym  nr 9,  obejmującym  sołectwa:  Ślazowo    

i Bylice, odbyły się w dniu 4 września br.                                         

Głosowania w tym  okręgu nie przeprowadzono, gdyż liczba 

zarejestrowanych  kandydatów  była równa liczbie mandatów. 

W związku z tym za wybranego   na   radnego   uznano   zareje-

strowanego  kandydata p. Damiana Janasika.                         A.G. 

ŚLUBOWANIE NOWEGO RADNEGO 

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE POMNIKA ŚP. KPT. WŁADYSŁAWA SIERKI 

11 września na cmentarzu w Kosinie 

miało miejsce historyczne wydarze-

nie. W asyście wojskowej i pocztów 

sztandarowych z Gimnazjum im. 

OZP, SP Kłodzino oraz z jednostek 

OSP: Przelewice, Lubiatowo i MDP  

Żuków, a także władz samorządo-

wych w osobach: wójta gminy       

Mieczysława Mularczyka, z-cy  wójta 

Zbigniewa Kupisza, przewodniczące-

go Rady Gminy  Jarosława Smyki, 

wiceprzewodniczącego  Mariana 

Świderskiego, dokonano uroczystego 

odsłonięcia  pomnika  śp.  kpt.    

Władysława Sierki.  

Kapitan Sierko z 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty - 65. 

Starogardzkiego Pułku Piechoty zmarł 30 stycznia 1945 

r. w trakcie ewakuacji obozu. Został pochowany przez 

polskich  robotników  przymusowych  na  cmentarzu   

w Kosinie.  Później źle odczytano jego nazwisko z prowizorycz-

nej tabliczki. Dlatego nie mogła go odnaleźć rodzina. 70 lat leżał 

w mogile pod zniekształconym nazwiskiem Sterko. Zagadkę  

rozwiązali  dwaj  pasjonaci i badacze historii p. Kazimierz Grzy-

bowski i p. Dariusz Jałoszyński, którzy odnaleźli w Archiwum 

Państwowym w Bydgoszczy dokumentację, potwierdzającą toż-

samość  jeńca. Ponadto  w   ramach   współpracy Wójta Gminy    

z p. Lechem Jakóbowskim z ZUW Szczecin udało się pozyskać 

dotację celową na odnowienie mogiły i budowę nagrobka.      

Grobem Kapitana wcześniej opiekowali się mieszkańcy Kosina, 

a  teraz swą opiekę zadeklarowała młodzież z przelewickiego 

gimnazjum. Kapitan Sierko ma już swoją mogiłę, ale wielu żoł-

nierzy, którzy zginęli bezimiennie, swoich grobów nie ma. Dlate-

go jeden ze zniczy zawsze 

będzie poświęcony ich pa-

mięci. Obecny na uroczysto-

ści weteran II Wojny Świa-

towej kpt. Stanisław Olcho-

wy swą niezwykłą  opowie-

ścią i postawą patriotyczną 

poruszył serca uczestników.  

                                 A.G. i K.J. 

 

foto: AP Gorzów  

foto: AP Gorzów  foto: AP Gorzów  



Z ŻYCIA GMINY 

Gminne Dożynki 2016 przeszły już 

do historii. To dzień szczególny, w którym 

doceniając trud całorocznej, ciężkiej pracy 

rolników dziękujemy za szczęśliwe i obfite 

zbiory. We wrześniu, przy pięknej pogo-

dzie, obchody święta plonów odbyły się   

w Przelewicach. Organizatorami tegorocz-

nych dożynek byli: Gmina Przelewice        

i Sołectwo Jesionowo.  Uroczystość rozpo-

częła się Mszą Świętą w kościele pw. MB 

Królowej Polski, którą koncelebrował ks. 

Proboszcz kan. Roman Dutko. Aby trady-

cji stało się zadość przekazano Probosz-

czowi chleb do poświęcenia, prosząc o 

odprawienie Mszy Świętej Dziękczynnej  

z bliskimi. W części artystycznej z cieka-

wym programem  artystycznym wystąpili 

pracownicy z GCK-u p.   Anna   Roman     

i  p.  Daniel  Nowacki, oraz dzieci przez 

nich przygotowane. Występy uświetniła  

grą   na  keyboardzie Sandra Dąbrowska. 

Ponadto w pomysłowy sposób zaprezen-

towały się panie ze stowarzyszenia „Bo 

Jak Nie My To  Kto”,  które  swym barw-

nym ubiorem i dynamicznym tańcem 

rozbawiły publiczność. Wystąpiły też ze-

społy  artystyczne: „Kalimera”,  „Sonata”   

i „Jutrzenka”, Zuzia Susz, Maciej Rzepni-

kowski oraz nasza tancerka Danusia   

Ufnal.  

W trakcie imprezy tradycyjnie 

odbył się konkurs wieńców do-

żynkowych. Pierwsze miejsce 

zdobyło Sołectwo Lubiatowo, 

drugie  Ślazowo, a trzecie Przy-

wodzie. Dla zwycięzców Pan 

Wójt ufundował nagrody pienięż-

ne w postaci bonów. Nagrodzono 

również najładniejsze posesje.  

Najwyżej ocenioną została pose-

sja p. Teresy Lewandowskiej. 

Na drugim miejscu znalazła się 

posesja p. Teresy Momot, a na 

trzecim p. Edyty Gajewskiej.  

również  17- letni  raper z Pyrzyc i grupa 

taneczna „ZUMBA”. Były też wiersze 

naszej  poetki p. Krystyny Nawój. 

Prezentował się   

za tegoroczne  plony, w intencji rolników    

i mieszkańców gminy. Następnie barwny 

korowód  dożynkowy z przedstawicielami 

władz samorządowych, starostów dożynek, 

delegacjami wieńcowymi na folwark po-

prowadził zespół „Jutrzenka” wraz z dzieć-

mi.  Starostowie  dożynek  p.  Renata    

Kostrzewska i p. Daniel Rojek wręczyli 

bochen chleba Wójtowi Gminy, którym 

tradycyjnie podzielił się ze wszystkimi. Na 

uroczystość dożynkową  przybyli  również 

goście: z zaprzyjaźnionego Miasta 

Woldegk,   Dr  Friedrich   Stampa   wraz  



Z ŻYCIA GMINY 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycją święta plonów 

jest      Turniej    Sołectw 

z różnymi konkurencja-

mi. W tym roku wybrani 

przedstawiciele wiosek, 

którzy zgłosili się  do 

konkursu    zmagali  się 

w różnych konkuren-

cjach. Zwycięzcą Tur-

nieju i tytuł „SUPER 

SOŁECTWO 2016” 

zdobyło Sołectwo 

Kłodzino.  

Serdecznie dziękuję wszystkim za 

zaangażowanie w organizację tego-

rocznych dożynek, sołtysom i ra-

dom sołeckim, starostom dożynek, 

strażakom, pielęgniarkom, człon-

kom stowarzyszeń, przedsiębior-

com,  pracownikom Urzędu Gminy 

oraz wszystkim, dzięki którym ten 

radosny, świąteczny dzień pozosta-

nie na długo w pamięci. Szczególne 

podziękowania składam również 

sponsorom naszych dożynek. Cieszy 

mnie fakt, że w obchody dożynek 

włączają się rady sołeckie naszej 

gminy, które wspólnie z mieszkań-

cami przygotowują wieńce dożynko-

we, stoiska promocyjne, wspaniałe 

dania oraz biorą udział w konkur-

sach i turnieju sołectw. Mam na-

dzieję, że coraz więcej mieszkańców 

będzie uczestniczyło w naszych im-

prezach gminnych, gdyż wiele osób 

wkłada w to ogromne serce. 

                                  Wójt Gminy 
                        Mieczysław Mularczyk 

Podczas imprezy zorganizowana 

została publiczna zbiórka pienię-

dzy, w tym loteria fantowa i licy-

tacja prowadzona przez  Wójta  

Gminy dla Łukasza na zakup wóz-

ka elektrycznego. Udało nam  się  

zebrać 3456,60 zł i 50 €,  w  tym  

2510 zł i 50 € z licytacji, 946,60    

z loterii i sprzedaży produktów 

na stoisku Sołectwa Jesionowo.  

Panie z pyrzyckiego SANEPIDU prowadziły akcję promocyjną pn. „STOP DOPALA-

CZOM”. Miała ona na celu zwiększenie świadomości mieszkańców, a zwłaszcza uwraż-

liwienie na to, że dopalacze to nowe i niebezpieczne narkotyki. Można  było też dokonać 

pomiaru ciśnienia. Na wszystkich czekały stoiska z gastronomią przygotowane przez 

nasze rady sołeckie ze: Ślazowa, Jesionowa, Kłodzina, Kosina, Lubiatowa, Przelewic, 

Przywodzia, Ukiernicy i przez „Orlik” w Żukowie.  

Atrakcjami towarzyszącymi by-

ły: przejażdżki kucykiem i bryczką, kącik 

zabaw dla dzieci, malowanie twarzy, 

balonowe cudaki oraz wesołe miastecz-

ko, strzelnica MILITARY i AREA we 

współpracy z grupą ASG „WILKI PO-

MORZA”. Konferansjerami imprezy byli 

p. Anna Garzyńska, p. Anna Roman i p. 

Daniel Nowacki. Gwiazdą wieczoru był 

zespół SPEED, grający muzykę disco 

polo i dance, który przyciągnął wielu 

fanów. Ich świetny występ sprawił, że 

bisom nie było końca. Do tańca przygry-

wał zespół „Duo & Papcio”.  Zabawa 

trwała do późnych godzin nocnych. Nad 

bezpieczeństwem uczestników imprezy 

czuwali strażacy z OSP: Przelewice,  

Jesionowo i Lubiatowo oraz ochronia-

rze.                                                  A.G. i K.J. 



Uczniowie nagrodzeni za wyniki w nauce i działalność 

na rzecz szkoły na uroczystej Sesji Rady Gminy w 

Przelewicach  

Najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum z tere-

nu naszej gminy zostali zaproszeni na Sesję Rady Gminy Prze-

lewice, która odbyła się 28 czerwca. Przybyli wraz z rodzicami 

aby odebrać nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe 

zachowanie, działalność w samorządzie szkolnym, a także re-

prezentowanie szkoły w licznych konkursach na szczeblu po-

wiatowym, wojewódzkim i krajowym. Przewodniczący Rady 

Jarosław Smyka wraz z wiceprzewodniczącym Marianem Świ-

derskim, wójtem gminy Mieczysławem Mularczykiem i z-cą 

wójta Zbigniewem Kupiszem  wręczyli wyróżnionym pamiątko-

we dyplomy i nagrody. Wszystkim wyróżnionym pogratulowa-

no tak wspaniałych osiągnięć, a rodzicom za to, że wychowali 

swoje dzieci na dobrych i mądrych obywateli, od których inni 

mogą brać przykład. Po wspólnej pamiątkowej fotografii wszy-

scy zaproszeni  zostali na słodki poczęstunek. 

Oskar Duk – PSP Żuków- Przewodniczą-

cy Samorządu  Uczniowskiego, zachowanie 

wzorowe, średnia ocen 5,0. Reprezentował 

szkolę w licznych zawodach sportowych,  

w tym na szczeblu powiatowym  

i wojewódzkim, reprezentował szkolę  

w Turniejach BRD na szczeblu gminy, po-

wiatu, województwa oraz w Lidze Mi-

strzów BRD; 

Roksana Cicholińska – SP Kłodzino 

-  za    wzorowe   zachowanie,   celujące 

i bardzo dobre wyniki w nauce, repre-

zentowanie szkoły  w licznych konkur-

sach przedmiotowych i sportowych na 

szczeblu gminnym i powiatowym osią-

gając  w  nich  wysokie  wyniki,  pracę  

w Samorządzie Uczniowskim i aktywny 

udział w życiu szkoły, obowiązkowość, 

sumienność, życzliwość oraz zaangażo-

wanie w wolontariat m.in.: WOŚP, 

Fundacja „Pomóż i Ty”; 

Amelia Andrzejczak - PSP Jesionowo 

- za bardzo dobre wyniki w nauce, wzo-

rowe zachowanie, aktywne zaangażowa-

nie na rzecz szkoły;  

Wiktoria Balcerak —PG Przelewice 

za aktywne uczestnictwo w imprezach 

szkolnych i pracę społeczną na rzecz 

klasy oraz szkoły, za udział w powiato-

wym i wojewódzkim Finale Gimnazjady 

w Szachach Drużynowych; 

 

Wiktoria Hus-Kuś - PG Przelewice - 

za godne reprezentowanie szkoły na 

zawodach  sportowych  w  roku  szkol-

nym  2015/2016,  za  aktywny  udział 

w  uroczystościach  szkolnych, za zaan-

gażowanie w przygotowanie szkolnego 

Dnia Patrona oraz pracę społeczną na 

rzecz klasy i szkoły; 

Szymon Kupisz   

- PG Przelewice - za 

godne reprezento-

wanie szkoły w konkursach przedmiotowych  

i aktywny udział w uroczystościach szkol-

nych  oraz  za  zaangażowanie w organizację 

i prowadzenie szkolnego radiowęzła. 

Nagrodę  Dyrektora  Gimnazjum  im.  OZP 

w Przelewicach otrzy-

mał Gabor Łukja-

niuk - za bardzo dobre 

i celujące wyniki w nauce, najwyższy wy-

nik egzaminu gimnazjalnego oraz  za  

godne  reprezentowanie  szkoły w konkur-

sach przedmiotowych. 

Uczniowie z PSP Jesionowo nagrodzeni za 

zajęcie  II  miejsca  drużynowo  

w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-

wym (BRD): Żaklina Włodarczyk, 

Aleksandra Gębicz, Adrian Zieliński 

i Kacper Paliwo-

da. 

Uczniowie gimna-

zjalni   za   zajęcie   I. 

miejsca w elimina-

cjach  wojewódzkich 

i VII. na szczeblu 

krajowym w Ogólno-

polskim Turnieju BRD: Maria Kontro-

niewicz, Błażej 

Mrówczyński i Jakub Skawiński. 

Nagrodę wraz z wyróżnieniem otrzy-

mał również Jakub Skawiński za zdo-

bycie Mistrzostwa Polski indywidual-

nie w Ogólnopolskim Turnieju Bezpie-

czeństwa w Ruchu Drogowym. Opie-

kunem w/w drużyn jest p. Waldemar 

Klemenski, któremu podziękowano za 

zaangażowanie w przygotowaniu 

uczniów do turnieju BRD i pogratulo-

wano osiągniętych sukcesów, a wcześniej tj. podczas zakończe-

nia roku szkolnego wręczono z tego tytułu nagrodę pieniężną. 
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JUŻ PO PIERWSZYM DZWONKU 
 

1  września  br. w SP Kłodzino  odbyło  się  uroczyste  rozpoczęcie  nowego  roku  szkolnego.    
W apelu udział wziął wójt gminy Mieczysław Mularczyk, który powitał dyrekcję szkoły, nauczy-
cieli, rodziców, uczniów oraz wszystkich zebranych gości, po czym wręczył akt nadania stopnia 
awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego p. Aleksandrze Kowalewskiej. Wójt życzył 
także  wszystkim wielu sukcesów i satysfakcji z podjętych wyzwań. Dyrektor szkoły  Lucjan 
Kowalczyk również serdecznie wszystkich przywitał, a w szczególności najmłodszych uczniów 
naszej szkoły, rozpoczynających swoją przygodę z nauką. Życzył wszystkim owocnej współpra-
cy i przyjemnej  nauki. Były też recytowane przez uczniów wiersze  żegnające wakacje, witające 
nowy rok szkolny, a także upamiętniające kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.           

SPOTKANIE  INTEGRACYJNE RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
27 września odbyło się spotkanie integracyjne rodziców, uczniów i nauczycieli kl. I SP 
Kłodzino. Spotkanie, promujące jednocześnie zdrowy i bezpieczny styl życia, jak co roku 
odbyło się  pod hasłem „W naszej szkole bezpiecznie czas spędzamy i zdrowo się odży-
wiamy”.  W  ramach  spotkania  dzieci  wraz 
z rodzicami przygotowywały kolorowe ka-
napki i zdrowe sałatki owocowe. Następnie 
odbyły się zawody sportowe i wspólne two-
rzenie plakatów promujących zdrowe odży-
wianie. W drugiej części spotka-
nia  uczniowie wysłuchali prelekcji nt. bez-

pieczeństwa   w   ramach    programu  „ Przyjaciele  Gryfusia”,  którą   zaprezentowała  
p. Agnieszka Szymańska z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. W ramach tego 
programu uczniowie otrzymali  "Elementarze zasad bezpieczeństwa. Tematyka prelek-
cji obejmowała: bezpieczną drogę do szkoły, wskazówki na temat zachowań w kontak-
tach z osobą obcą i wiele innych, które mają zastosowanie w szkole, domu i czasie wol-
nym. Przypomniano także numery telefonów alarmowych.  

AKTORZY Z KRAKOWA W SP KŁODZINO 
23 września br. w naszej w  SP Kłodzino  gościli aktorzy z krakowskiej grupy teatralnej 
„Prekursor”. Przedstawili baśń o pięciu groszkach opartą na baśni Hansa Christiana An-
dersena "Księżniczka na ziarnku grochu". Ciekawa scenografia  i doskonała gra aktorska 
przykuła uwagę młodych widzów, którzy z wielkim zainteresowaniem i radością uczestni-
czyli w interesującym przedstawieniu. W trakcie spektaklu aktorzy wielokrotnie angażowa-
li uczniów w czynny udział w przedstawieniu.  Po występie dzieci nagrodziły artystów 
gromkimi brawami. 

I INTEGRACYJNY RAJD PIESZY PRZEDSZKOLAKÓW W LASKOWIE 

kolorowych ziemniaków. Po ich odnale-

zieniu przyszedł czas na wykonanie 

jesiennych prac artystycznych. Dodat-

kową   atrakcją    były  konkurencje 

przygotowane   przez   OSP   Przelewice       

i Nadleśnictwo Barlinek.  

Pan Dyrektor w trakcie imprezy podzięko-
wał wszystkim tym, którzy zaangażowali 
się w jej przygotowanie,  a także  sponso-
rom,  w  tym    p. wójtowi gminy Mieczy-
sławowi Mularczykowi za wsparcie finan-
sowe poczęstunku dla dzieci. 

29. września br. w placówce Niepubliczne-
go Przedszkola „Bratek” w Laskowie przy 
pięknej i słonecznej pogodzie odbył się po 
raz pierwszy rajd pieszy dla przedszkola-
ków z gmin: Przelewice i Barlinek. Imprezę 
otworzył dyrektor NP „Bratek” Jerzy     
Drobotko, a następnie odbył się integracyj-
ny taniec pt. „Przedszkole drugi dom”.      
W dalszej kolejności  poszczególne grupy 
dzieci wyruszyły w trasę  w poszukiwaniu  

Po tych wyczerpujących i pełnych 

emocji zadaniach dzieci mogły skosz-

tować   pieczoną  kiełbaskę, ziemniaki 

i słodkie przysmaki. Wszystkie  dzieci 

wspaniale się bawiły i pełne wrażeń 

powróciły do domów.  
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 IX ZŁAZ TURYSTYCZNY ZIEMI 

PRZELEWICKIEJ 

 

24 września odbył się kolejny, już 

IX Złaz Turystyczny Ziemi Przele-

wickiej. Imprezę organizowało 

PSE   „Wyrównajmy   Szanse”.    

W tegorocznym Złazie uczestni-

czyło ponad 200 uczniów ze szkół 

z terenu gminy Przelewice i po-

wiatu pyrzyckiego. Pogoda dopi-

sała uczestnikom. Dzień był sło-

neczny, złociły się liście na drze-

wach, jarzębiny i dzikie róże rado-

wały oczy czerwienią. Młodzi lu-

dzie mieli do pokonania kilka 

tras. Podczas marszu obserwowali 

przyrodę, podziwiali malownicze 

krajobrazy tras turystycznych 

gminy Przelewice.  

Po przybyciu na metę—plac przy 

Gimnazjum im. OZP w 

Przelewicach – mieli do 

wykonania 4 zadania: wykonanie 

kredą rysunku pt. „Pożegnanie 

lata”, rozpoznawanie obiektów      

i  ciekawostek przyrodniczych       

z naszego terenu,  zaprezentowa-

nie wykonanych podczas marszu 

fotografii grupy, udział w konku-

rencjach sportowych. Po wykona-

niu wszystkich zadań wędrowcy 

mogli posilić się pieczoną na gril-

lu kiełbaską i słodkościami. Na 

koniec Pani Renata Kozicka – 

Prezes Stowarzyszenia, podziękowała 

wszystkim za obecność i zaprosiła na ko-

lejny złaz. Organizacja tej udanej imprezy 

była możliwa dzięki funduszom uzyska-

nych przez stowarzyszenie z budżetu Gmi-

ny Przelewice w ramach wsparcia zadania 

publicznego „Żyjmy zdrowo na sportowo” 

czyli propagowanie zdrowego stylu życia 

poprzez gry i zabawy sportowe oraz tury-

stykę wśród dzieci i młodzieży Gminy 

Przelewice”.                                              E. K. 

RENATA KOZICKA  ODZNACZONA MEDALEM  

KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 października w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzę-

du Wojewódzkiego w Szczecinie Pani Renata Kozicka dyrektor 

Gimnazjum im. OZP odznaczona została Medalem Komisji Edu-

kacji Narodowej. Odznaczenie to przyznawane jest  za szczególne 

zasługi dla oświaty  i wychowania w zakresie działalności dydak-

tycznej,  wychowawczej i opiekuńczej.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy  wielu                         

kolejnych sukcesów! 

foto: Kuratorium Oświaty  w Szczecinie   

MINISTER ZALEWSKA 

NAM GRATULUJE! 

Dyrektor PSP w Żukowie pani 

Marlena Żelaskowska i Opiekun-

ka SKO pani Teresa Kaczmarek 

zostały zaproszone na Galę Fina-

łową Konkursu dla Opiekunów 

SKO, która odbyła się w Warsza-

wie w Filharmonii Narodowej      

z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej. Uroczystość uświetniła swo-

ją obecnością Minister Edukacji 

Narodowej pani Anna Zalewska, 

która pogratulowała szkole spek-

takularnych sukcesów. Osobiście 

też wręczyła srebrną odznakę pani Teresie Kaczmarek. Gratulu-

jemy naszej koleżance i jesteśmy z niej bardzo dumni. Warto 

wspomnieć, że nasza szkoła od wielu lat znajduje się w czołów-

ce ogólnopolskiego rankingu szkół promujących oszczędzanie. 

                                                                                                         M.S.   

 

Serdecznie gratujemy p. Teresie Kaczmarek wyróżnie-

nia, a także uczniom, którzy aktywnie zaangażowali 

się w program Szkolnej Kasy  Oszczędzania! 



 

Jesienne zabawy  przedszkolaków 
 

W naszych przelewickich przedszkolach dzieci się nie nudzą. Wiele atrakcji i ciekawe 
zajęcia to zasługa pań opiekunek, które dbają, aby powierzone im dzieci miło spę-
dzały tu czas. Przykładowo w ostatnim czasie w naszych przedszkolach  zajęcia prze-
biegały w kolorach symbolizujących jesień. Panie przygotowały dzieciom zajęcia 

Malownicze drze-
wa i krzewy urze-
kły maluchów swo-
imi barwami. Wiele 
emocji wśród dzieci 
wzbudziło szukanie 
j e s i e n n y c h 
„skarbów”, które 
przez wiele tygodni 
będą ozdobą i ma-

teriałem do prac plastycznych w przed-
szkolu. Kolejną atrakcją dla  maluszków z Punktu Przedszkolnego była wspólna 
zabawa podczas „Balu Jesieni”, na który przyszły ubrane w kolorach  jesieni.  Było 

wiele wspólnych zabaw i zagadek, np.  
rozpoznawanie warzyw i owoców oraz 
darów jesieni  w różnorodnej formie – 
smakowej i dotykowej. Podczas   balu każde dziecko mogło zaprezentować się osobi-
ście oraz opowiedzieć o swoim  ubiorze  i  co  dany   kolor  oznacza w przyrodzie. 
Ponadto, wspólnie z Paniami najmłodsi robili z liści  „uśmiechnięte  słoneczka”, by 
podkreślić w tym wyjątkowym dniu znaczenie uśmiechu podczas  Międzynarodowe-
go  Dnia  Uśmiechu.   Wspólne  zabawy  dostarczyły wszystkim naszym przedszkola-
kom wiele radości i wiary we własne możliwości. Również   dzieci  z Oddziału  Zero-
wego  w  Przelewicach   uczestniczyły w zajęciach, w których  dominującą tematyką 
była jesień i jej charakterystyczne walory. 
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Przedszkolaki wykonywały także prace 

techniczne, a z wcześniej przyniesionych 

warzyw i owoców przyrządzały sałatki, 

które później z apetytem spożywały. Ko-

lorowały m.in. grzyby, robiły ślimaczki    

z  kasztanów  i plasteliny, jeże z ziemnia-

ków  oraz inne cudaki.  

pełne atrakcji i niespodzianek, których celem było pobudza-

nie kreatywności i przekazanie wiadomości na temat charak-

terystycznych cech jesieni, a przede wszystkim dobra zabawa 

i relaks. Dzieci chętnie uczestniczyły we wszystkich zabawach 

i zajęciach ruchowych, rozwiązywały zagadki oraz śpiewały     

i recytowały wiersze nawiązujące do tematyki jesiennej.  

 

Podczas pobytu na świeżym powietrzu 

były na jesiennym spacerze w Ogro-

dzie. Z zaciekawieniem obserwowały 

zmiany zachodzące jesienią w przyro-

dzie.  

 

Drodzy Pierwszoklasiści!  
 

 Życzę Wam aby każdy dzień pobytu w szkole był radosny           
i szczęśliwy, a nauka była dla Was przyjemnością. 
 

                                                                                          Wójt Gminy              
                                                                                 Mieczysław Mularczyk 



OSP Przelewice na ziemi przelewickiej prężnie działa od ponad 68 lat. Jest Jednostką Typu S3, którą tworzą 

JOT OSP Przelewice, Kobieca Drużyna Pożarnicza i MDP Przelewice, Karsko/Żuków. Jednostka posiada grupy 

specjalistyczne w zakresie ratownictwa: medycznego, technicznego, gaśniczego, wysokościowego  

i  ekologiczno-chemicznego. Jednostka OSP bierze udział we wszystkich akcjach ratowniczo-gaśniczych na tere-

nie gminy. Koszty jej funkcjonowania pokrywane są z budżetu Gminy.   

OSP  Przelewice, oprócz gaszenia pożarów  i zwalczania innych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa, bardzo 

aktywnie włącza się w życie społeczno-kulturalne na terenie naszej gminy. Z inicjatywy prezesa druha Henryka Nawoja  są  orga-

nizowane  cykliczne  imprezy   promujące   zasady  bezpieczeństwa    p.poż. , 

w tym m.in.  Gminny  Turniej   Wiedzy  Pożarniczej  w  szkołach   na  terenie 

gminy. Z kalendarza  ważniejszych  wydarzeń, w których OSP brało  aktywny 

udział w ostatnim czasie warto wymienić: dożynki, festyny wiejskie, turnieje 

strażackie i sportowo-rekreacyjne, 

Targi Przeciwpożarowe w Kiel-

cach oraz udział   pocztów  sztan-

darowych  w uroczystości odsło-

nięcia pomnika kpt. Władysława 

Sierki w Kosinie. Uczestniczyli 

również w I Integracyjnym Raj-

dzie Pieszym Przedszkolaków w Laskowie.  Ponadto w lipcu zorganizowano Zawody 

Międzygminne w Ogrodzie Dendrologicznym, w których startowało 11. drużyn. Ry-

walizacja  pomiędzy  wszystkimi  drużynami była na wysokim poziomie.  Natomiast 

w sierpniu  OSP brało udział w imprezie portowo-rekreacyjnej  na Orliku w Żukowie 

pt. „Pożegnanie Wakacji” - więcej na ten temat w dziale „SPORT”.  

Zorganizowano także bramę strażacką dla druhny Martyny Woźniak, która zawarła zwią-

zek małżeński, by złożyć młodej parze najserdeczniejsze życzenia.  Ponadto Jednostka od 

14 lat prowadzi  pokazy i szkolenia we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy. Warto 

dodać, że w roku ubiegłym realizowano projekt  w ramach konkursu grantowego 

„BEZPIECZNIE  TU  I  TAM”   pn. "Gmina  Przelewice  żyjmy  aktywnie,  zdrowo   

i bezpiecznie". W  ramach  zadań  objętych  projektem  mieszkańcy uczestniczyli w akcji 

symulacji zagrożeń i kursie udzielania 

pierwszej pomocy. Ponadto  wspólnie  

z  mieszkańcami opracowano mapę  

niebezpiecznych miejsc na terenie gminy. Z kolei dla dzieci i młodzieży   

szkolnej  przygotowano   konkursy  o  bezpieczeństwie,   ratownictwie i obro-

nie cywilnej. Były też wspólne ogniska integracyjne i grillowanie. Kolejnym 

zadaniem, jakie w ostatnim czasie OSP realizuje to zagospodarowanie terenu  

i jego  utwardzenie w celu powiększenia  

placu manewrowego dla samochodów   

ratowniczo–gaśniczych.  

W razie wystąpienia pożaru lub 

innych zagrożeń strażacy z OSP Przelewice są gotowi do działań przez 24 go-

dziny na dobę. 

 

MANEWRY POLSKO-NIEMIECKIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 

STRAŻ 

W tym  roku  wspólnie z Gminą Przelewice 

i w ramach dofinansowania z Euroregionu 

Pomerania zorganizowano manewry pol-

sko –niemieckie Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych. Koordynatorem projektu był 

druh Henryk Nawój. Na główną bazę ma-

newrów wybrano Ogród, gdzie przygoto-

wano tor sprawnościowy z ośmioma stano-

wiskami sprawnościowymi   o   długości   

1000 m.  W ocenie obserwatorów wszyst-

kie zadania wykonano  bardzo  dobrze,  

uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami z ratownictwa medycznego . 



Następnie zorganizowano ćwiczenia p.poż., które sprawiły wszystkim wiele satysfakcji          

z dobrze wykonanych zadań. Rozegrano mecz piłkarski polsko-niemiecki na Orliku w Żuko-

wie, prowadzono ćwiczenia z zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wy-

padku samochodowym  z udziałem rowerzystek 

oraz ćwiczenia wysokościowe w Przywodziu. Każdy 

uczestnik manewrów otrzymał symboliczny medal   

i dyplom uczestnictwa w polsko-niemieckich ma-

newrach, które wręczali: druh 

Stanisław Kopeć, prezes druh 

Henryk Nawój,  naczelnik OSP  

Mateusz Woźniak i komendant 

Straży Pożarnej z Woldegk 

Frank Thude.   

Druh prezes Henryk Nawój 

dziękuje wszystkim  człon-

kom MDP ze strony polskiej  

i niemieckiej za aktywny 

udział w manewrach.  

 

Wydarzenia w OSP Jesionowo 

OSP Jesionowo we wrześniu uczestniczyła  w kilku akcjach gaszenia pożarów i jednym zagrożeniu związanym z rojem os w bu-

dynku mieszkalnym. Kilkutygodniowa susza doprowadziła do wyschnięcia traw i ściółki w związku z czym wystąpiło kilka poża-

rów. Niektóre mogły być wynikiem podpaleń czy też ludzkiej lekkomyślności.  

Droga Jesionowo - Dziedzice, Jesionowo - Lucin, Jesionowo - Topolinek, Jesionowo - 

Laskowo stały się miejscami akcji gaszenia  palących się poboczy dróg.  Straty   z tym  

związane  były  na  szczęście  niewielkie.   Najbardziej  ucierpiały  owady,  ptaki i ssaki 

żyjące w zaroślach.  Po przeprowadzeniu analizy powstania zdarzenia przy drodze 

Jesionowo - Laskowo,  w ramach  przeciwdziałaniu  powstawania  pożarów  strażacy  

z  jednostki  zbierali  szklane  butelki 

i inne łatwopalne przedmioty, które 

mogą być zarzewiem pożaru w tym 

miejscu. Na kilkusetmetrowym od-

cinku drogi zebrano kilka worków 

odpadów.  

Wrzesień w jednostce to również 

ślub naszego druha Dominika i jego 

małżonki Ali, gdzie strażacy zaanga-

żowali się w godne uświetnienie tak 

znakomitej uroczystości. W obecnej 

chwili strażacy czekają  z niecierpli-

wością na remont dachu remizy. 

Prezes druh Waldemar Wiśniewski    

 

STRAŻ 



KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY 

STRAŻ 

„ P r z y p o m i n a m 
w ł a ś c i c i e l o m  
i zarządcom bu-
dynków o obo-
wiązkach związa-
nych z bezpiecz-
nym użytkowa-
niem przewodów 
kominowych. Ko-

min będący bardzo istotnym elementem 
budynku, chociaż zajmującym tylko nie-
wielką jego powierzchnię, może też być 
niezwykle groźny. Szczególnie w przypad-
ku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle 
eksploatowanym kominie. Temperatura 
palącej się sadzy przekracza wówczas 
nawet 1000 stopni Celsjusza!  A taki stan 
jest wielkim zagrożeniem dla mieszkań-
ców.  Państwowa Straż Pożarna każdego 
roku odnotowuje kilkanaście tysięcy po-
żarów spowodowanych wadami lub nie-
prawidłową eksploatacją  urządzeń  
ogrzewczych.   W  roku  2015  odnotowa-
no  11.830  od  urządzeń  ogrzewczych  na 
paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na 
paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń 
na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG 
PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data 
dostępu 01.09.20016]. Oprócz pożarów, 
nieprawidłowa eksploatacja przewodów 
kominowych grozi także zatruciem tlen-
kiem węgla, popularnie zwanym czadem. 
W sezonie ogrzewczym od 1 września 
2015 do 31  marca  2016  Państwowa  
Staż  Pożarna  odnotowała   3878   zda-
rzeń  związanych z tlenkiem węgla, w tym 
2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar 
śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP 

[źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostę-
pu 01.09.20016].  Krajowa Izba Kominia-
rzy popiera kampanię prewencyjną NIE 
DLA CZADU prowadzoną od kilku lat 
przez Państwową Straż Pożarną. Komi-
ny: instalację dymową, spalinową 
oraz wentylacyjną należy poddawać 
okresowej kontroli, oraz czyszcze-
niu przez uprawnionego kominia-
rza. Profesjonalna kontrola komi-
niarska to nie tylko formalność, 
lecz główna zasada bezpieczeństwa, 
zapobiega zaczadzeniom, pożarom, 
spełniając jeden z podstawowych 
warunków ubezpieczenia domu. 
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję 
społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!  
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że 
właściciel – zarządca budynku jest zobo-
wiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić 
przeprowadzenie kontroli okresowej kon-
troli stanu technicznego przewodów ko-
minowych    (dymowych,      spalinowych  
i  wentylacyjnych) osobie posiadającej 
odpowiednie uprawnienia - mistrza ko-
miniarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 
1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pra-
wo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).  
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub 
braków właściciel, zarządca lub użytkow-
nik budynku są obowiązani w czasie lub 
bezpośrednio po przeprowadzonej kon-
troli, usunąć stwierdzone uszkodzenia 
oraz uzupełnić braki, które mogłyby spo-
wodować zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środo-
wiska, a w szczególności katastrofę bu-
dowlaną, pożar, wybuch, porażenie prą-

dem elektrycznym albo zatrucie gazem. 
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowla-
ne). Regularne usuwanie zanieczyszczeń 
z przewodów kominowych przez wykwali-
fikowanego kominiarza zabezpiecza 
przed powstaniem pożaru sadzy w komi-
nie.  Przepisy przeciwpożarowe nakazują 
w obiektach lub ich częściach, w których 
odbywa się proces spalania paliwa stałe-
go, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe 
usuwanie zanieczyszczeń z przewodów 
dymowych i spalinowych w następują-
cych terminach:   1. od palenisk zakładów 
zbiorowego  żywienia  i  usług  gastrono-
micznych - co najmniej raz w miesiącu, 
jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej;  2. od palenisk opalanych pali-
wem stałym niewymienionych w pkt 1 - 
co najmniej raz na 3 miesiące; 3. od pale-
nisk opalanych paliwem płynnym i gazo-
wym niewymienionych w pkt 1 - co naj-
mniej raz na 6 miesięcy;  4. z przewodów 
wentylacyjnych co najmniej raz w roku, 
jeżeli większa częstotliwość nie wynika z 
warunków użytkowych.  (Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie  
ochrony    przeciwpożarowej   budynków, 
i innych obiektów budowlanych i terenów 
Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). W przypad-
ku pożaru lub zaczadzenia brak doku-
mentacji terminowego czyszczenia i kon-
troli kominów może stanowić podstawę 
odmowy wypłaty odszkodowania przez 
firmę ubezpieczeniową.”                                                                                         

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy      
Marcin Ziombski 

1.  Jowisz lub Ziemia 
2. Old.... , stadion w 
Manchesterze 
3. Mecenas 
4. Marka batonów 
5. Seniuk lub Jurkszto-
wicz 
6. Nauka o moralności 
7. Z bronią, na bank 
8. Wytwórnia desek 
9. Pierożki w barszczu 
10. Arkadiusz 
11. Wielkość fizyczna lub 
ryba akwariowa 

12. Malutkie piętro 
13. Nazwisko najlepszego polskiego 
piłkarza 
14. Solenizantka z 31 V 
15. Najpopularniejszy pokemon 
16.Wnętrze chleba 
17. Płacona na rzecz króla 
18. Cykliczne powtarzanie 
19. Łódź na spływ 
20. Marka pasty do zębów 
21. Jedna miliardowa metra 
22. Czasem trudne w nocy 
23. Z szybą lub szybami 
24. Biedronka lub Lidl 

Rozwiązanie krzyżówki i hasła wraz z podaniem imienia i miejsca zamieszka-

nia należy przesłać na adres e-mail: gazeta@przelewice.pl  w terminie do 20 

listopada 2016 r. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania wśród 

nadesłanych e-maili z poprawnym rozwiązaniem. Nagrodą będzie zestaw 

upominkowy od Redakcji.    

2. 



 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
 

W ramach gospodarki wodno-ściekowej podejmowane są na bieżąco działania dotyczące eksploatacji i utrzymania sieci wodno-
kanalizacyjnej, ujęć wodnych oraz oczyszczalni ścieków w należytym stanie technicznym, sanitarnym oraz porządkowym. W tym 
zakresie m.in.  wymieniano  wodomierze,  usuwano  awarie  hydrantów,  wykonano  płukania  przyłączy  i sieci wodociągowych 
w celach ich dezynfekcji, wykonano badania próbek wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym oraz wód po-
płucznych i ścieków. Podawano do publicznej wiadomości informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
oparte na przedłożonych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny ocenach jakości wody. Dokonywano wywozu nie-
czystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie gminy. Ponadto przekazano do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony  Środowiska  wyniki  okresowych  pomiarów  ilości i  jakości  ścieków  wprowadzanych  do wód lub ziemi 
z oczyszczalni oraz wody pobieranej  z ujęć wodnych. Realizowano także szereg innych prac mających na celu zachowanie właści-
wej gospodarki wodno-ściekowej. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

W trosce o nasze wspólne środowisko apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Przelewice o prawidłową segregację odpa-
dów komunalnych. Kontrole przeprowadzone dotychczas przez pracowników Urzędu, jak i pracowników PPPK wykazały, iż na 
terenie naszej gminy brak jest prawidłowej segregacji odpadów.  Warto prawidłowo segregować odpady ponieważ: -zmniejszymy 
ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowisko,  - selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których po-
nowne przetworzenie wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z surowców,          
- w przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka 
przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat. A gdyby tak posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, 
wówczas… z 27  plastikowych butelek  można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19.000 puszek po konserwach 1 samochód, 
a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower. Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczysz-
czenia powietrza, a tym samym chroni lasy (wyprodukowanie 1 t papieru powoduje ścięcie 17 drzew, ze 100 ton makulatury wy-
produkować można 90 t papieru), Odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka 
świecąca bez przerwy 4 godziny (szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystane nieograniczoną ilość razy). Poddając two-
rzywa  sztuczne  powtórnemu  przerobowi  oszczędzamy  węgiel i ropę naftową. 

 
 

Aby od najmłodszych lat wpoić dzieciom troskę o środowi-
sko, w punktach przedszkolnych w Przelewicach przepro-
wadzono edukację ekologiczną w zakresie segregowania 
odpadów komunalnych. Dzieci miały za zadanie określić 
do jakiego kosza wrzucamy dany rodzaj odpadu. Zorgani-
zowano zabawę ruchową, w której na sygnał dzieci miały 
grupować się przy danym kolorze. Odczytano bajkę pt. 
„Dobre rady na złe odpady”. Przedszkolaki dostały dyplom 
za  wzorową  postawę  w  zakresie  segregowania odpadów 
i medale „z natury segreguję”. Odczytano kodeks małego 
ekologa, który przekazano na ręce nauczyciela prowadzą-
cego. W celu utrwalenia zdobytej wiedzy dzieci otrzymały 
kolorowanki dotyczące segregacji odpadów (zdjęcia 
str.22).  

Gospodarka Odpadami Gminy Przelewice 

Z dniem 01.07.2015 r. Gmina Przelewice po wyjściu ze 

Związku Gmin Dolnej Odry samodzielnie prowadzi 

gospodarkę odpadami. Aktualnie podmiotem odbie-

rającym odpady komunalne od właścicieli nierucho-

mości  zamieszkałych   jest  PPK ul. Kościuszki nr 26 

w Pyrzycach.  Wszelkie informacje na temat gospo-

darki odpadami, w tym spraw dotyczących rozliczeń 

uzyskać można w Urzędzie (pokój nr 2) lub pod nr tel. 

91/564-33-92 w. 33.                                                           J.O. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

ABY SELEKTYWNA ZBIÓRKA PRZYNIOSŁA WYMIERNE 
EFEKTY KONIECZNE JEST ZAANGAŻOWANIE  WSZYSTKICH 

MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY 

SEGREGUJEMY  PRAWIDŁOWO  ODPADY 



 

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK! 
 

Większość mieszkańców naszej Gminy może cieszyć się z wygody korzystania z kanalizacji. Jest to najlepszy i najwygodniejszy 
sposób na pozbywanie się płynnych nieczystości. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby kanalizacja działała bezawaryj-
nie. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że sedesu nie należy traktować jak kosza na śmieci. Niewłaści-
we korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieci kanalizacyjnej. Przyczy-
nia się to m.in. do zapychania rurociągów, awarii pomp na przepompowniach oraz na oczyszczalni ścieków powodując duże 
straty materialne, uciążliwości dla mieszkańców, a także szkody środowiskowe. Przykładowe usunięcie awarii np. zapchana 
pompa w przepompowni ścieków przez m.in. nawilżane chusteczki, środki higieny osobistej, patyczki higieniczne, wymaga co 
najmniej godzinnej pracy dwóch ludzi! Zatkana kanalizacja może skutkować cofnięciem się ścieków do wnętrza 
budynku. Wszyscy musimy sobie uświadomić, że niewłaściwe korzystanie z kanalizacji może poważnie zakłócić prawidłową 
eksploatację sieci kanalizacyjnej generując wzrost kosztów usług świadczonych w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ście-
ków.  Co zrobić, żeby zapobiec tego typu awariom? Okazuje się, że nie jest to nieosiągalne. Koniecznie musimy najpierw zacząć 
od  samych  siebie,  czyli  powinniśmy  zmieniać  nastawienie i przyzwyczajenia - śmieci wyrzucamy do kosza na odpady, 
a nie do sedesu. Wtedy awarie sieci kanalizacyjnej ograniczymy do minimum. 
 
 
 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

APEL WÓJTA GMINY W SPRAWIE OPRÓŻNIANIA SZAMB 
 

Zgodnie z obowiązującym prawem, to właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się nieczystości cie-
kłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.  

Ścieki z szamb,  które  nie  trafiają  na  stacje  zlewne  mogą  być  przyczyną skażenia wód podziemnych. Dlatego też 
w trosce o zdrowie Mieszkańców Gminy Przelewice apeluję o prawidłowe postępowania w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych. Organ dokonujący kontroli w tym zakresie sprawdzał będzie umowy oraz ra-
chunki za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Właściciel nieruchomości winien po-
siadać umowę zawartą z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie Wójta w tym zakresie, a także na żądanie kontrolu-
jących, okazać dowody uiszczania opłat za te usługi.  

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi  przepisami,  właściciele  nieruchomości  położonych  w  rejonach  wyposażonych 
w sieć kanalizacji sanitarnej, powinni niezwłocznie przyłączyć swoje nieruchomości do kanalizacji. Dziękuję wszystkim 
Mieszkańcom, którzy dbają o jakość środowiska naturalnego, w tym prawidłowe usuwanie wytwarzanych 
ścieków. Jednocześnie apeluję do pozostałych osób o zmianę przyzwyczajeń, ponieważ działania niezgod-
ne z przyjętymi standardami szkodzą całej wspólnocie. 

 

Jeśli jesteś świadkiem nielegalnego pozbywania się ścieków z szamba, zareaguj! Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 
91/3913830 (pn.– pt. 7:30-15:30), 723 201 605 (w pozostałych godz.) lub na Policję.  
                       Wójt Gminy 
 

                            Mieczysław Mularczyk 

W związku z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przele-
wice oraz planowaniem pozyskania dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie zwracamy się do Szanownych Miesz-
kańców naszej gminy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w celu złożenia wniosku dot. uzyskania dotacji na 
demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w roku 2017.  W powyższej sprawie 
proszę kontaktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej  (pok. nr 2), tel. 91/ 39 138 30. 

udzielenie  dotacji  na demontaż, zbiórkę, transport      

i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków 

zawierających azbest 
AZBEST  



 

Kulturę tworzy człowiek i jednocześnie jest przez nią kształtowany. W życiu każdego z nas odgrywa inną, ale nie da się zaprzeczyć, 
że ważną rolę, gdyż wzbogaca i nadaje sens ludzkiemu istnieniu. Stąd warto  ożywiać i pobudzać życie kulturalne na wsi. Dlatego  
prowadzone są w tym kierunku działania. W gminie funkcjonuje Gminne Centrum Kultury w Przelewicach zajmujące się koordy-
nacją upowszechniania kultury i życia kulturalnego. Organizowane są działania  aktywizujące rozwój życia kulturalnego miesz-
kańców. Odbywają się imprezy promujące dziedzictwo kulturowe i produkty lokalne. Do współpracy z Gminnym Centrum Kultu-
ry coraz aktywniej włączają się świetlice, Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach wraz filiami w Kłodzinie, Jesionowie i Kar-

sku oraz Ogród Dendrologiczny, a także szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe i inne  grupy działające na terenie naszej 
gminy.  

 

GCK – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach 
 

W ostatnim  czasie nasz GCK  wzbogacił swą  ofertę w dziedzinie  życia  kulturalnego  o szereg  róż-
nych ciekawych przedsięwzięć i zajęć artystycznych. Przyciąga też swym nowym i barwnym wizerun-
kiem. Każdy znajdzie tu coś dla siebie np. zajęcia wokalno-taneczne, fit-
ness,  zumba, nauka gry na instrumentach (sekcja skrzypiec, gitary, akor-
deonu i keyboardu), zajęcia z rytmiki i  kółko teatralne. Ponadto w GCK-u 
odbywają się szkolenia   i   warsztaty   o  różnorodnej  tematyce,  prezen-
tacje,  koncerty i okolicznościowe imprezy rekreacyjno-kulturalne, a także 
spotkania integracyjne.    Działa   też   świetlica   środowiskowa    prowa-
dzona    przez   p. Agnieszkę Bil,  która prowadzi różnorodne zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. 
 

Serdecznie zachęcamy do współpracy i czynnego udziału w or-
ganizowanych zajęciach oraz wydarzeniach, bo zależy nam na 
ożywieniu życia  kulturalnego  w  naszym  środowisku,  a  po-
przez to  do aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego mieszkańców z terenu 
naszej gminy.  

 

Okres wakacyjny to czas, w którym mieszkańcy naszej gminy mieli okazję uczestniczyć w wielu  impre-
zach i spotkaniach organizowanych dla potrzeb rozwoju życia kulturalnego i kultywowania tradycji lokal-
nych. Jak co roku w GCK-u zorganizowane były zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży przygotowane 
przez pracowników  GCK-u wraz z opiekunami 
świetlic. Było wiele atrakcji i ciekawych wyda-
rzeń, aby aktywnie i wesoło spędzić czas wol-
ny. Dzięki uprzejmości naszego Wójta GCK 

zorganizował wyjaz-
dy dla wszystkich 
chętnych dzieci        
z terenu gminy  nad 

morze do Niechorza i Rewala. Choć pogoda nie dopi-
sała humory były rewelacyjne. Wszyscy głośno śpie-
wali przy akompaniamencie  akordeonu      p.  Daniela  
Nowackiego i bębna, na którym  grała p. Ania Roman. 
Kolejny wyjazd został zorganizowany do parku lino-
wego i pobliskiej plaży w Barlinku. Wszyscy  powrócili   
z tej wyprawy zadowoleni i pełni wrażeń. Inną formą 
wakacyjnej przygody była „noc w GCK-u”. Nocowanie 
rozpoczęło się wspólną kolacją, którą przygotowały panie ze świetlic, a następnie odbywały 
się gry i zabawy aż do białego rana. Poza wymienionymi już atrakcjami GCK zaoferował 
znacznie więcej, a mianowicie  roz-

grywki tenisa stołowego, podchody, rajdy, karaoke, codziennie inne atrak-
cje. Ponadto w sierpniu odbyły się dwa  wyjazdy  do  ZOO  „Safari”                
w  Świerkocinie.  Dzieci  chętnie  oglądały  i podziwiały zwierzęta, ale naj-
większe emocje wzbudziły  karuzele, na których  szaleństwu  nie  było  koń-
ca.  Wakacje w GCK-u zakończono  grillem   i  zabawami   integracyjnymi.   
Ponadto  dzieci  z  zespołu   wokalno-tanecznego  wystąpiły   na  „Tilli”            
w  Chwarszczanach, gdzie  tańcem, śpiewem i strojem zachwycili publicz-
ność. Zajęli II miejsce w konkursie na stroje średniowieczne.   

  

GCK dziękuje wszystkim za wsparcie i  zaangażowanie! 

KULTURA I REKREACJA 



 

WIEŚCI Z NASZYCH BIBLIOTEK I ŚWIETLIC 
 

Biblioteki działające na terenie 
gminy oferują bogaty wybór 
literatury  dla  dzieci,  młodzieży  
i dorosłych. Dzięki nowoczesne-
mu systemowi MAK+ czytelnicy 
mogą przeglądać zasoby biblio-
teczne i zamawiać wybrane 
książki bez wychodzenia z domu. 
Czytelnicy mogą szukać wśród 
ok. 32.000 książek. Baza jest na 
bieżąco aktualizowana. Wpro-
wadzono księgozbiór ostatniej 

filii bibliotecznej do systemu bibliotecznego Mak+.  
 
W trzech placówkach: Przelewice, Kłodzino i Karsko, obsługa czytelnika odbywa się przez system komputerowy. Filia w Jesiono-
wie uruchomi wypożyczanie w systemie od stycznia 2017 r. Oprócz zamawiania 
czytelnik ma możliwość wglądu w historię swoich wypożyczonych książek.  Na 

stronie portalu pojawia się również lista książek 
najczęściej wypożyczanych i nowości w bibliote-
ce. Ponadto podpisano umowę z Biblioteką Na-
rodową o udzielenie dofinansowania na zakup 
nowości  wydawniczych w 2016 r. ze środków   
finansowych MKiDN, pochodzących z budżetu 
państwa w ramach programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 
Kwota dofinansowania wynosi 5.090 zł, wkład 
własny  to 17.000 zł.  
 
Od 1 września br., po ponad rocznej przerwie spowodowa-
nej remontem budynku, swoją działalność wznowiła GBP 
w Przelewicach Filia w Karsku. Kompleksowy remont 
obiektu, w którym znajduje się biblioteka wyniósł  
180.338,72 zł, w  tym pozyskano   środki w kwocie 
78.383,50 zł z  WFOŚiGW w Szczecinie.  

 
W pomieszczeniach biblioteki znajduje się również świetlica. 
Choć  nie jest zbyt duża, ale coraz więcej  się w niej  dzieje. 
Zajęcia prowadzi p. Regina Wieczorkiewicz. Dzieci mogą tu 
odrabiać lekcje, czytać książki, rozwijać zdolności plastyczne 
oraz spędzać  swój  czas  wolny  przy  wspólnych  grach          
i zabawach.  
 
Na terenie naszej gminy działają również aktywnie inne 
świetlice,  w  których  dzieci  i młodzież  oraz osoby dorosłe 
w atrakcyjny sposób spędzają swój  czas wolny. Jednak są 
jeszcze miejscowości, gdzie w tym zakresie występują  pew-
ne problemy, m.in. z odpowiednim dostosowaniem lub bra-
kiem lokalu, czy też  znalezieniem kompetentnej osoby do prowadzenia świetlicy. Ze strony 
władz samorządowych podejmowane są starania w tym kierunku, by stworzyć takie miejsca, 

gdzie mieszkańcy będą mogli  się  spotykać i wspólnie podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju danej społeczności. Ponadto, by 
ożywić życie kulturalne na wsi, do współpracy ze świetlicami włączono GCK w Przelewicach. 
 

 
 
 

 zajęcia wokalno- taneczne w każdą środę  godz. 16.00 

 zajęcia Fitness  -  wtorki i czwartki godz. 18.00 

 zajęcia Zumba  -    wtorki i czwartki godz. 19.00 

 kółko teatralne  -    wtorki     godz. 16.30 

 nauka gry na instrumentach  -  czwartki    godz. 16.00 

 Fabryka Tańca -    soboty     godz. 10.00 

KULTURA I REKREACJA 



Zajęcia w Świetlicy wiejskiej w Lubiatowie 
 

 
 

 

We wrześniu  w Ogrodzie zorganizowano   
imprezę  pn.  „Parki  –  Drzewa – Lasy”. 
W ramach wydarzenia odbył się  królew-
ski   spacer  po   Ogrodzie,   gra   terenowa 
i konkurs na strój inspirowany drzewem  
oraz wspólne zabawy integracyjne. Przed-
sięwzięcie realizowane było we współpra-
cy Gminy Przelewice z Gminą  Barli-
nek .W ramach wydarzenia przygotowano 
także materiały promocyjne. przeprowa-
dzono konkursy na wesoło.  Ciekawość 
uczestników wzbudziła gra terenowa.  

Marsz na orientację obejmował samo-
dzielne odszukanie na terenie Ogrodu 
wyznaczonych okazów drzew  na podsta-
wie mapy, którą otrzymał każdy uczestnik 
gry. Organizatorzy zadbali również o po-

częstunek    dla   wszystkich   uczestników 
i bezpłatny transport. Spotkanie przebie-
gło w bardzo miłej atmosferze przy pięk-
nej i słonecznej  pogodzie. Działania reali-
zowane w zakresie tego wydarzenia miały  
na celu: ukazanie walorów przyrodniczo- 
 

 
historycznych   i   kulturowych   regionu,   

ćwiczenie terenoznawstwa, przedstawie-
nie niekonwencjonalnej formy rekreacji 
ruchowej, a także integrację i pobudzanie 
kreatywności. Ponadto w ramach współ-
pracy obu gmin tego typu działania mają 
wpływ na promocję walorów przyrodni-
czych i rozwój turystyki, a także wzajem-
nych relacji uatrakcyjniających  spędzania 
czasu wolnego na łonie natury. Operacja 
dofinansowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego Obszarów Wiejskich: 
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

KULTURA I REKREACJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzieci z Lubiatowa w te wakacje nie mo-
gły narzekać na nudę! Przez cały sezon na 
świetlicy wiejskiej odbywały się zajęcia 
prowadzone przez p. Oliwię Prajzendanc, 
na których można było nie tylko miło 
spędzić czas, ale także nauczyć się kilku 
ciekawych rzeczy. Składanie origami, 
robienie kartek okolicznościowych, lepie-
nie z  masy solnej, konstruowanie lataw-
ców - to tylko mała część aktywności, 
której dzieci mogły oddać się na świetlicy. 
Było również malowanie: palcami, pę-
dzelkami, na papierze i na innych mate-

riałach. Wszyscy dali się porwać  arty-
stycznemu szaleństwu! Nie zabrakło też 
wrażeń  dla miłośników tańca oraz sportu 
- udało  się  zorganizować  dyskotekę         
i miniturniej sportowy. Ciekawym do-
świadczeniem było także spotkanie ze 
strażakami. Oby przyszłe lato było równie 
atrakcyjne!                                               O.P. 

Działalność Świetlicy w Kłodzinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świetlica środowiskowa w Kłodzinie 
działa  codziennie w różnych godzinach, 
w zależności od potrzeb. Na większość 
zajęć, które prowadzą p. Justyna Osipo-
wicz i Edyta Borkowska, przychodzą 
dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się zajęcia ru-
chowe.  Dzieci  uczą  się także pracować 
w zespole i grać fair-play, a poza tym to 
doskonała alternatywa i odskocznia dla 
„siedzącego" stylu życia. Wobec długich 
godzin, jakie dziecko spędza w szkolnej 
ławce lub przed komputerem są wskaza- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ną formą relaksu, dostarczają dużo rado-
ści i stwarzają możliwość odprężenia. 
Dzieci chętnie uczestniczą też w zajęciach 
plastycznych, rozwijających intelekt          
i myślenie logiczne oraz  kreatywność. 
Prowadzone są pogadanki, rozmowy, 
opowiadanie bajek i przygód. Chętnie 
rozwiązują również krzyżówki, rebusy, 
testy ortograficzne, kalambury. Odbywa-
ją się  także zajęcia profilaktyczne, doty-
czące asertywnych zachowań,  przeciw-
działania nałogom i przemocy oraz wska-

zywania pozytywnych wzorców. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się też zajęcia 
kulinarne. Dzieci uczyły się piec naleśniki 
i przygotowywać zdrowe i „wesołe” ka-
napki. Zorganizowano też szereg różnych    
imprez okolicznościowych i wycieczkę  
pieszą do Ogrodu. Dodatkowe atrakcje 
dla dzieci organizowane są wspólnie z 
GCK-iem. Wszystkie ważniejsze wydarze-
nia i ich przebieg są udokumentowane w 
formie zdjęć i zamieszczane na stronie 
internetowej: https://www.facebook. 
com /groups/eda.justa/. 

Parki – Drzewa – Lasy” – relacja z wydarzenia 



WYJAZD DZIECI NAD MORZE 

W lipcu  45-cioro  dzieci z terenu naszej 

gminy wyjechało na jednodniową wy-

cieczkę nad morze. Wyjazd został zorga-

nizowany przez PSE ,,Wyrównajmy Szan-

se”. Po przyjeździe do Niechorza cała   

grupa ruszyła na latarnie morską, gdzie 

obserwowała panoramę naszego morza,  

następnie udała się do Trzęsacza. Wypra-

wa rozpoczęła  się  spacerem brzegiem 

klifu z Trzęsacza do Rewala. Woda była 

co prawda zimna, ale w niczym to nie 

przeszkadzało. Gdy tylko zostały uzgod-

nione zasady kąpieli z ratownikami na 

plaży, dzieci rzuciły się do wody. Nie było 

osoby, która nie zamoczyłaby chociażby 

stopy. Pogoda i humory dopisały! Wszy-

scy nieco zmęczeni, ale zadowoleni wró-

cili wieczorem do domu. W drodze po-

wrotnej był obiad i lody. Podczas wyjaz-

du dziećmi opiekowały się panie: A. 

Wielgosz,   T.  Kaczmarek,  D.  Zielińska  

i J. Osipowicz.  Wyjazd  zorganizował i 

nad wszystkim czuwał p. L. Kowalczyk. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

darczyńcom oraz wójtowi Mieczy-

sławowi Mularczykowi za wsparcie 

finansowe, rzeczowe i organizacyj-

ne, dzięki któremu naszym dzie-

ciom można było podarować odro-

binę radości i uśmiechu. 

Z ŻYCIA GMINY 

Projekt realizowany był w okresie 

wakacyjnym przez Parafię Rzym-

skokatolicką  w  Rosinach,  na czele 

z ks. Proboszczem Ryszardem Krau-

ze, przy wsparciu finansowym z bu-

dżetu Gminy Przelewice i aktywnym 

zaangażowaniu pracowników so-

cjalnych z OPS Przelewice oraz ko-

ordynacji p. Beaty Kowalewskiej. 

Głównym jego celem  była integracja 

i organizacja  czasu  wolnego dzieci 

z terenu gminy, w tym z rodzin za-

grożonych wykluczeniem społecz-

nym. W ramach projektu zrealizo-

wano  3.spotkania integracyjne. 

VI Gminne Igrzyska Świetlic w Prze-

lewicach - odbyły się w czerwcu na hali 

sportowej przy przelewickim gimnazjum.  

W zmaganiach sportowych udział wzięło 

ponad  100  dzieci  ze  wszystkich świetlic 

z terenu gminy. Igrzyska miały na celu 

promowanie aktywności fizycznej oraz 

integrację  dzieci  i  młodzieży. Kolejnym  

z działań objętych projektem było 

„Spotkanie  integracyjne  dla  dzieci 

i młodzieży” - odbyło się w lipcu w Prze-

lewicach,  a uczestniczyło w nim ponad  

60-cioro dzieci. Gry i zabawy prowadzili:  

strażacy oraz ratownicy medyczni z OSP 

„Gryf” Szczecin, saperzy z J.W. Saperów   

w Stargardzie, harcerki z Choszczna oraz 

dzielnicowy sierż. sztab. Rafał Ragin.  

Działania te miały na celu promowanie 

aktywności fizycznej i integrację dzieci. 

Dobra zabawa i pozytywne emocje towa-

rzyszyły wszystkim. Organizatorów cieszy 

fakt, iż spośród 

uczestników wyło-

niły się osoby zain-

teresowane harcer-

stwem i pomocą  na  

rzecz  innych osób.  

 

 

Następnym z działań objętych projektem 

była  „Mała wyprawa z dużą dawką 

historii” - odbyła się w lipcu, a uczestni-

czyło w niej 45. dzieci. Wyprawa rozpoczę-

ła się zwiedzaniem Międzyrzeckiego Rejo-

nu Umocnionego - jednego z najciekaw-

szych i największych obiektów architektu-

ry militarnej XX-wiecznej Europy. Pod 

opieką  przewodnika zwiedzili podziemia i 

poznali trochę historycznych faktów. Ko-

lejnym etapem wycieczki był Świebodzin, 

gdzie znajduje się figura Jezusa Chrystusa 

Króla Wszechświata.  

Działania  wsparte były pracą wolontariu-

szy, w tym  nauczycieli, członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego i GKRPA, pracowni-

ków OPS i UG. Organizatorzy bardzo ser-

decznie dziękują wszystkim, którzy wspo-

mogli swoim   zaangażowaniem i bezinte-

resownym wkładem pracy  realizację pro-

jektu.        B.K. 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „WSZĘDZIE WKOŁO JEST WESOŁO” 



Z ŻYCIA GMINY 

LETNI KONCERT! 

W lipcowe popołudnie w at-

mosferze prawdziwego lata, 

wśród pięknej przyrody prze-

lewickiego ogrodu odbył się  

koncert muzyki kameralnej   

w wykonaniu Baltic Neopolis 

Quartet i solistki grającej na 

gitarze - Miriam Rodriguez 

Brüllová. „Od ćwierćwiecza 

trwa współpraca krajów 

Czworokąta Wyszehradzkie-

go.      Artyści z   Czech,   Pol-

ski,      Słowacji i Węgier chcą 

nawzajem po- 

 

darować naszym 

narodom swą sztukę 

i muzykę. To niepo-

wtarzalna okazja 

usłyszenia sąsiadów 

z Europy Środkowej   

– zarówno kompo-

zytorów, jak i wyko-

nawców.” (z folderu festiwa-

lowego). Nie zabrakło także 

udziału stałych lokatorów 

Ogrodu – majestatycznych 

pawi. Jesteśmy szczęśliwi, że 

Przelewice znalazły się  na 

szlaku muzycznym Baltic 

Neopolis Festival i mamy 

nadzieję, że to początek nowej 

muzycznej tradycji. Koncert 

został zorganizowany przy 

współudziale Gminy Przelewi-

ce, GBP, GCK-u oraz Ogrodu. 

GRILL W OGRODZIE 

DENDROLOGICZNYM 

W PRZELEWICACH 

Grupa emerytów z terenu na-

szej gminy miło spędziła 

czas wolny w naszym Ogrodzie, 

organizując spotkanie przy 

grillu. Warto tu dodać, że 22 

lipca br., dzięki uprzejmości 

Wójta Gminy, kilkunastu eme-

rytów wyjechało na Jarmark 

Jakubowy do Szczecina. 

< Przystanek Jesień > 

 

Jesień puka do okna 

śpiewa liści szelestem 

mówi do mnie, do Ciebie 

„Ja za progiem Twym jestem”. 

Znowu będą wieczory  

długie, aż do znudzenia. 

Będą noce bezsenne,  

bez oka zmrużenia. 

Liść z drzewa znów opadł 

Prosto pod Twoje nogi. 

To już jesień kochany. 

To już jesień mój drogi. 

                                     Krystyna Nawój 

KĄCIK POETYCKI 

KĄCIK KULINARNY 
     CIASTO Z CHMURKĄ PRZELEWICKĄ 

Składniki: 6 białek, 300 g cukru pudru, 

szczypta  soli, 500g śmietany 30%, 1 łyżka  

mąki ziemniaczanej, 1 łyżka soku z cytryny    

i  owoce. 

Sposób wykonania: ubijamy białka na 

sztywno, dodajemy stopniowo cukier puder 

- delikatnie miksujemy. Na koniec dodaje-

my  szczyptę soli, mąkę ziemniaczaną i sok  

z cytryny. Blaszkę wykładamy papierem do 

pieczenia i przenosimy sztywną masę. Przez 

pierwsze 5 min. pieczemy w temp. 180 oC, a 

przez następne 1,5 h  w temp. 150  oC. Po 

upieczeniu przez kilka godzin nie otwiera-

my piekarnika. Śmietanę ubijamy na sztyw-

no z odrobiną cukru. Podkład bezowy   

przekładamy bitą śmietaną i owocami. Cia-

sto dekorujemy  wedle uznania. 

Każdy z nas lubi zjeść coś pysznego, poznawać smaki nowych 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 moglibyśmy 

prezentować na łamach naszej gazety. Ciekawe propozycje można przesyłać  na  adres  e-mail:  

gazeta@przelewice.pl . Na dobry początek prezentujemy przepis p. Justyny Ziarkowskiej, 

zwyciężczyni konkursu na „Najlepszą Potrawę Przelewicką” organizowanego podczas IX Przele-

wickich Dni Folwarku.  

 Zapraszamy emerytów i rencistów z naszej 

gminy do wstępowania w szeregi Koła Emery-

tów, aby jesień życia była aktywna i miła. Można 

w ten sposób oderwać się od szarej codzienno-

ści i wspólnie przeżyć coś nowego. Spotkania 

odbywają  się w czwartki o godz. 10.00 w GCK-u 

w Przelewicach. 



Z ŻYCIA GMINY 

BIESIADA PRZELEWICKA JUŻ ZA NAMI 

W okresie wakacji już po 

raz ósmy odbyła się Bie-

siada Przelewicka, pod-

czas której można było  

mile  spędzić czas i do-

brze się bawić. Tegorocz-

nej imprezie towarzyszy-

ły wspólne śpiewy  przy 

akompaniamencie  p.  

Daniela Nowackiego. 

Konkursy i zabawy na 

wesoło prowadzone były przez panie Grażynę i Gabrysię Niedzie-

la, występy artystyczne: „Złotej Jesieni” i „Jutrzenki” oraz soli-

stek Sandry i Renaty Dąbrowskiej. Przygotowano także teletur-

niej i wiele innych atrakcji. Po raz kolejny swym tańcem zachwy-

ciła nas Danusia Ufnal. Orga-

nizatorzy  zadbali o urozmai-

coną gastronomię dla wszyst-

kich uczestników imprezy. 

Można było skosztować   sma-

kołyków z grilla, swojskiego 

jadła i pysznego ciasta. Nad  

całością  czuwał sołtys  p. 

Krzysztof Margiel przy wspar-

ciu „Świtezianek” ze  Stowa-

rzyszenia „Bo Jak Nie My To 

Kto”, które swym barwnym 

strojem i dobrym humorem uatrakcyjniały imprezę. Zabawa  

biesiadna trwała do późnych godzin nocnych, a prowadzili   ją   p. 

Daniel Nowacki i p. Marcin Niedziela. Impreza była możliwa 

dzięki wsparciu finansowemu Ra-

dy Sołeckiej i życzliwości miesz-

kańców Przelewic oraz zaangażo-

waniu Stowarzyszenia „Bo Jak Nie 

My To Kto”. Serdecznie dzię-

kujemy wszystkim zaangażo-

wanym! 

DZIEŃ PIRATA W ŻUKOWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 sierpnia już po raz trzeci  

nad jeziorem Płoń odbył się 

Dzień Pirata. Niektórzy pięk-

nie się poprzebierali w strój 

pirata. Organizatorem wyda-

rzenia była Rada Sołecka       

w Żukowie wraz z p. sołtys 

Mirelą Struzik. Gry i zabawy 

dla młodych korsarzy prowa-

dzone były przez animatorki  

z Kołobrzegu, a o oprawę 

zadbał Daniel 

Nowacki z GCK. 

Było też malowa-

nie twarzy, a dla 

wszystkich dzieci 

darmowe lody     

i poczęstunek. Z zaproszo-

nych  gości  w imprezie udział 

wzięli: wicestarosta pyrzycki 

Bartłomiej Królikowski, wójt 

gminy Mieczysław Mularczyk 

i radni: Ewa Połczyńska          

i Ryszard Kaczmarek. Nad 

bezpieczeństwem dzieci  czu-

wali strażacy z OSP Lubiato-

wo i ratownik. Szkoda, że 

pogoda pokrzyżowała plany. 

Deszcz przerwał zabawę          

z dziećmi. Zebrana kwota to 

515 zł, która przekazana zo-

stała na konto "Pomoc dla 

Łukasza". Pani Sołtys dzięku-

je wszystkim, którzy  zaanga-

żowali  się w przygotowanie   

i organizację imprezy oraz za 

ich bezinteresowną pomoc. 

                                              A.G.  

KĄCIK FOTO ! To kącik rodzinny, gdzie prezentujemy 

zdjęcia nowożeńców oraz dzieci, które przyszły na świat  w ostat-
nim czasie. Jeżeli chcecie Państwo  podzielić się z nami swoim  
szczęściem prosimy o przesłanie zdjęć do naszego kącika rodzin-
nego wraz z opisem i zgodą na publikację, na adres: gazeta@ 
przeleiwce.pl  

 

WIEŚCI Z USC  

< od 01 stycznia  do 30 września 2016 r. >  

 

>  stan ludności na dzień. 30.09.2016 r.  

              5.181 mieszkańców 

>  urodziło się 46  dzieci 

>  związek małżeński  zawarło 47 osób 

>  zmarło 47 osób 

Z najlepszymi życzeniami na 
Nowej Drodze Życia ! 

 

Martyna  i Grzegorz             
Łanczkowscy 

Witaj na Świecie! 
 

Zosia Bujalska 
 

Ślub  odbył się 20.08.2016 r. w pałacu Ogro-

du Dendrologicznego w  Przelewicach 

ur 

córka Agnieszki i Filipa 

ur. 02.03.2016 r. 

mailto:gazeta@przeleiwce.pl
mailto:gazeta@przeleiwce.pl


75. URODZINY DR FRIEDRICHA STAMPA - 

 -WYJĄTKOWY DZIEŃ W UKIERNICY 
 

Dzień 7 sierpnia  pozostanie 

na długo w pamięci miesz-

kańców Ukiernicy, gdyż był 

wyjątkowym dla nich wyda-

rzeniem. Dawny jej mieszka-

niec Dr Friedrich Stampa 

postanowił z okazji swych 

75. urodzin zorganizować tu 

uroczystość jubileuszową.   

W jej sprawnej organizacji 

dopomogli  mieszkańcy 

Ukiernicy przy wsparciu 

tłumaczki p. Jolanty.           

Dr Stampa urodził się            

8 sierpnia 1941 r. w Ukiernicy  i tu wychowywał w wielodzietnej 

rodzinie wraz z 12-ściorgiem rodzeństwa. Obecnie żyje tylko       

5-cioro. W marcu 1945 r. cała rodzina musiała wyjechać z Ukier-

nicy uciekając przed Armią Radziecką. Osiedlili się na stałe        

w Niemczech, gdzie Doktor wychowywał się i dorastał oraz zdo-

bywał wiedzę. Pasjonowała go dziedzina weterynarii, idąc           

w ślady ojca Dr Walthera Stampy. Rodzinną tradycję nadal kon-

tynuuje z wielkim zapałem córka – Dr Ewelin Stampa. 54 lata 

temu Friedrich Stampa wraz zawarł  związek małżeński z Ingryt. 

Wspólnie dochowali się siedmiorga dzieci i dwadzieściorga 

wspaniałych wnuków. Warto dodać, że Dr Friedrich jest wnu-

kiem Hansa von Schöninga z Moskorzyna, który był właścicie-

lem posiadłości na terenie 

gmin Dolice i Przelewice. Na 

tę wyjątkową uroczystość do 

Ukiernicy zjechała się bardzo 

licznie rodzina  i przyjaciele 

oraz przybyli zaproszeni go-

ście w osobach: wójta gminy 

Dolice Grzegorza Brochockie-

go  i  wójta  naszej  gminy   

Mieczysława  Mularczyka oraz 

p. Janusza Gajowniczka. 

Mieszkańcy Ukiernicy wręczy-

li Jubilatowi  piękne kwiaty     

i złożyli życzenia. Symboliczne 

upominki i kwiaty przekazali również włodarze obu gmin i pozo-

stali goście. Miłą niespodzianką dla Dr. Stampy było wspólne 

odśpiewanie wraz z zespołem „KALINA” tradycyjnego 100 lat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po części oficjalnej nasz Jubilat zaprosił wszystkich na  jubileu-

szowego torta i poczęstunek. W atmosferze pełnej życzliwej ra-

dości i wzruszeń oraz wzajemnych rozmów wszyscy spędzili mile 

czas.  Mieszkańcy Ukiernicy składają serdeczne podziękowania 

Dr. Friedrichowi Stampie za zorganizowanie tak wspaniałej uro-

czystości oraz za ufundowanie dla świetlicy wiejskiej  zestawu 

naczyń i sztućców.  

Drogiemu Jubilatowi gratulujemy pięknego Jubileuszu 

i życzymy na dalsze lata dużo zdrowia i dni pełnych 

słońca oraz jak najwięcej ludzkiej życzliwości. 

                                                                                                      A.G. 

Z ŻYCIA GMINY 



Z ŻYCIA GMINY 

Pod koniec  sierpnia br. 

dzieci z Przelewic wspólnie 

z rodzicami uczestniczyły w 

spotkaniu integracyjnym 

pn. „Pożegnanie wakacji”. 

Zaopatrzone w doskonałe 

humory z przyjemnością  

korzystały z atrakcji, jakie 

były dla nich przygotowane. 

Gry integracyjne i konku-

rencje sportowe oraz zaba-

wy prowadzone były przez 

wróżkę Ewelajdę, klauna 

Ziutka   i  ich   pomocnika. 

W tracie imprezy dzieci 

mogły skorzystać z  uroz-

maiconego poczęstunku,  

m. in. lodów, słodyczy a 

także wzmocnić swój organizm, zjadając pyszną kiełbaskę z gril-

la. Podczas trwania wspólnych zabaw odwiedził nas także wójt 

gminy Mieczysław Mularczyk.  

Organizatorem imprezy był Sołtys wraz z Radą Sołecką i Stowa-

rzyszenie „Bo Jak Nie My To Kto”, a środki finansowe na zorga-

nizowanie spotkania pochodziły z dochodu uzyskanego podczas 

„Biesiady Przelewickiej”. Gorące słowa podziękowania kieruje-

my  do wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób zaangażo-

wali się w to przedsięwzięcie.                          B.K. 

PRZELEWICKIE RĘKODZIEŁO 

Mieszkańcy naszej  gminy wykazują duże zain-

teresowanie warsztatami z rękodzieła. W Gmi-

nie działa już kilka grup, dla których rękodziel-

nictwo to hobby. Stąd też od lutego do września 

br. stowarzyszenia „Bo Jak Nie My To Kto” i 

„Lubiatowo i My”  zrealizowały projekty obejmujące swym za-

kresem warsztaty artystyczne promujące rękodzielnictwo           

i sztukę, dofinansowane z budżetu Gminy Przelewice. Głównym 

celem przedsięwzięcia były działania na rzecz wspierania i pro-

mocji m.in. rodzimego rękodzielnictwa i sztuki. Uczestnicy 

projektu mieli okazję poznać różne techniki artystyczne pod-

czas warsztatów ceramicznych, tworzenie kwiatów z bibuły        

i krepiny, a także wykonywania  biżuterii (czytaj dalej str. 31). 

POŻEGNANIE WAKACJI W PRZELEWICACH 



Mogli też spędzać czas  wol-
ny w sposób twórczy. 25 
września 2016 r. w świetlicy 
wiejskiej w Lubiatowie odby-
ła się wystawa prac, która była podsumo-
waniem projektu. Władze gminne są moc-
no zaangażowane w promowanie produk-
tów lokalnych     i tradycyjnych. Od mie-
sięcy przelewiccy urzędnicy pracują nad 
utworzeniem na terenie zabytkowego fol-
warku w Przelewicach Regionalnego La-
boratorium Tradycji, gdzie mieściłyby się 
pracownie i siedziby podmiotów związa-
nych z kultywowaniem lokalnych tradycji 
czy folkloru. Gmina Przelewice podpisała 
list intencyjny z sześcioma podmiotami z 

terenu województwa zachodniopomor-
skiego (gminy i stowarzyszenia ze Świ-
noujścia, Kołobrzegu,  Niechorza,  
Siemczyna,  Szczecina,  Wolina)           
w sprawie budowania produktu tury-
stycznego pn. „WROTA CZASU” o cha-
rakterze sieciowym opartego na poten-
cjale endogenicznym.  Powstała w ra-
mach dodatkowych   i nowych usług 

o k o ł o t u r y -
s t y c z n y c h 
wzmacnia ją-
cych funkcjo-
nowanie prze-
lewickich mi-
kro przedsię-
biorców.  

 

 

Zapraszamy do projektu „FABRYKA 

AKTYWNOŚCI”  - w ramach projektu 

oferowane jest bezpłatne komplekso-

we wsparcie w znalezieniu zatrud-

nienia dla mieszkańców gmin z na-

szego województwa, w tym gminy Prze-

lewice, w wieku powyżej 29 roku życia, 

biernych zawodowo - kobiet, osób z wy-

kształceniem co najwyżej średnim, osób  

w wieku 50+, osób niepełnosprawnych. 

Projekt przewiduje: poradnictwo zawodo-

we, pośrednictwie pracy, szkoleniu za-

wodowym z egzaminem zewnętrz-

nym (monter płyt gipsowo-

kartonowych lub tapicer) oraz trzy-

miesięcznych płatnych stażach zawo-

dowych u zachodniopomorskich praco-

dawców. W wyniku udziału w projekcie 

min. 50% uczestników znajdzie za-

trudnienie. Organizatorzy zapewniają: 

zwrot kosztów dojazdów, stypen-

dium szkoleniowe, stypendium sta-

żowe (1300 zł miesięcznie), badania 

lekarskie i ubezpieczenie NNW. Re-

krutacja do projektu odbywa się w dwóch 

turach – październik-listopad br. i gru-

dzień br.—styczeń 2017r. Projekt jest 

współfinansowany ze środków UE w ra-

mach RPO WZ 2014-2020.  

Z ŻYCIA GMINY 

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI          
PUBLICZNEJ NA RZECZ ŁUKASZA 

W październiku 
wraz z Wójtem 
Gminy odwiedzi-
liśmy Łukasza, 
by przekazać 
wszystkie środki, 
jakie  zebraliśmy 
od naszych dar-
czyńców podczas 
p r o w a d z o n e j 
zbiórki publicz-
nej pn. „POMOC 

DLA ŁUKASZA” w celu sfinansowania 
zakupu wózka elektrycznego. Cieszy nas 
fakt, że  akcję  wsparli  mieszkańcy  naszej  
gminy,  którzy  okazali wrażliwość i życzli-
wość, wrzucając datki do puszek oraz 
wpłacając darowiznę na specjalnie utwo-
rzone na ten cel konto. Działania te po raz 
kolejny pokazały nam, że warto pomagać: 
„JEDEN CZŁOWIEK NIE ZMIENI 
ŚWIATA. POMAGAJĄC SOBIE NA-
WZAJEM MOŻE UDA SIĘ NAM 
ZMIENIĆ ŚWIAT JEDNEGO CZŁO-
WIEKA”. Dla przypomnienia, 17 lipca 
br. założono Komitet Społeczny "POMOCY 
DLA ŁUKASZA" w składzie: Michalina 
Sokołowska, Paulina Błaszczyk i Anna 
Garzyńska. Łukasz mieszka na terenie 
naszej gminy. W wieku 17 lat w drodze do 

szkoły uległ ciężkiemu wypadkowi samo-
chodowemu i od ponad 13 jest osobą nie-
pełnosprawną z porażeniem czterokończy-
nowym. Obecnie wspiera go rodzina i gro-
no przyjaciół. Aby ułatwić mu samodzielne 
funkcjonowanie konieczny był zakup   
sprzętu   specjalistycznego o wartości 
25.000 zł. W okresie prowadzonej zbiórki 
udało nam się łącznie zebrać kwotę w wy-
sokości 13.361,55 zł i 50 euro, z czego 
6400,70 zł to środki ze zbiórki publicznej, 
a 6.960,85 zł— z wpłat na konto pn. 
„Pomoc dla Łukasza”. Do pełnej kwoty 
potrzebnej do spłaty wózka jeszcze trochę 
brakuje. Choć nie udało nam się jej 
zebrać, to radość i wdzięczność jaką 
dostrzegliśmy w oczach Łukasza po-
kazała nam, że warto dla takiej  
chwili wspólnie działać i dostrzegać 
potrzeby innych. W/w zbiórka przepro-
wadzona była na terenie naszej gminy do 
puszek po Mszach Świętych na filiach Pa-
rafii Jesionowo, w którą bardzo aktywnie 
włączyli  się mieszkańcy Sołectwa Jesiono-
wo (zebrano 2.944,10). Ponadto podczas 
Dożynek Gminnych w Przelewicach -
odbyła się loteria fantowa i licytacja pro-
wadzona przez wójta Mieczysława Mular-
czyka. W trakcie dożynek udało nam się 
zebrać w sumie  3.456,60 i 50 €,  w tym  
2.510  zł  z licytacji i 50 €, 946,60 z loterii i 
sprzedaży produktów na stoisku Sołectwa 
Jesionowo.  Natomiast na konto „Pomocy 

dla Łukasza” dotychczas wpłynęło 
6.960,85, w tym z darowizn indywidual-
nych mieszkańców naszej gminy i okolic 
oraz firm (3480 zł), z „I Charytatywnego 
Maratonu Przelewic Klubu „Fitness i Zdro-
wie” Przelewice (2523,85), z „Dnia Pirata” 
Sołectwa Żuków (515 zł),  od OSP Jesiono-
wo (110 zł), od Ratowników Medycznych – 
Pogotowie Ratunkowe   w Barlinku (60 zł)  
i od pań z Ukiernicy ze sprzedaży ciasta 
podczas dożynek (272 zł).  

Komitet Społeczny serdecznie dziękuje 
tym, którzy aktywnie włączyli się w akcję 
zbiórki na  rzecz  Łukasza,     a w szczegól-
ności Mieszkańcom Sołectwa Jesionowo 
oraz wszystkim Darczyńcom. Za każdy 
gest okazanej życzliwości dziękujemy! 



FORMY POMOCY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZELEWICACH 

POMOC SPOŁECZNA  

OPŁATY CMENTARNE 

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych 
Gminy Przelewice. Wykup miejsca na 20 lat wraz z 
opłatą eksploatacyjną lub wznowienie opłaty na kolej-
ne 20 lat – cena brutto: 

 grób pojedynczy dla dziecka do lat 6 – 216 zł 

 grób pojedynczy – 270 zł 

 grób pojedynczy piętrowy – 270 zł 

  grób podwójny – 378 zł 

  grób murowany pojedynczy i piętrowy – 378 zł 

 grób murowany podwójny – 486 zł 
 

UWAGA! Dysponenci grobów, na których brak jest 

tabliczek z danymi osób zmarłych proszone są o ich 

umieszczenie celem wprowadzenia danych dotyczą-

cych osób zmarłych do ewidencji cmentarnej. Ponadto 

prosimy, aby najbliższy członek rodziny zgłosił się do 

Urzędu Gminy  w celu wskazania na mapie ewidencyj-

nej cmentarza, miejsca położenia grobu bez tabliczki.  

Świadczenia pieniężne: 

 zasiłek okresowy, 

 zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności lub wieku, 

 zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, 

 zasiłek na świadczenia zdrowotne, szczególnie osobom bez-

domnym, 

 zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarze-

nia losowego, 

 przyznawanie i wypłacanie stypendiów oraz zasiłków szkol-

nych, 

 przyznawanie oraz wypłacanie dodatków mieszkaniowych i 

energetycznych, 

 zasiłki rodzinne z dodatkami, 

 zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną 

 świadczenia pielęgnacyjne, 

 fundusz alimentacyjny, 

 świadczenia wychowawcze (Program „Rodzina 500+”) 

 udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, 

 sprawienie pogrzebu, 

 kierowanie do domu pomocy społecznej. 

Świadczenia niepieniężne: 

 praca socjalna 

 świadczenie usług opiekuńczych, 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność 

Zespołu Interdyscyplinarnego; 

 pomoc osobom uzależnionym i ich  rodzinom  

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

 prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyj-

nych, 

 rozpatrywanie wniosków i przyznawanie Karty Dużej Rodzi-

ny. 
 

Pracownicy OPS Przelewice przeprowa-

dzają rodzinne wywiady środowiskowe       

i ich aktualizacje na rzecz własnej i innych 

jednostki pomocy społecznej i instytucji. 

Zajmują się pracą socjalną obejmującą 

wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, 

ekonomiczne, psychologiczne oraz pomoc 

w prawidłowym załatwianiu trudnych 

spraw życiowych. Pomagają w pisaniu 

pozwów do sądów, podań i pism do róż-

nych instytucji, kierują na komisje lekar-

skie, umawiają na wizyty do lekarzy róż-

nych specjalności, pomagają w załatwie-

niu miejsca w schronisku dla bezdomnych 

i domach dla samotnych matek. Udzielają 

pomocy w sprawach prowadzenia gospo-

darstwa domowego w rodzinach nieza-

radnych życiowo. Pracownicy socjalni 

zapewniają także obsługę merytoryczną 

dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych. Ponadto przy OPS 

funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny,    

w skład którego wchodzą osoby reprezen-

tujące pomoc społeczną, oświatę, policję, 

służbę zdrowia, kuratorów zawodowych    

i GKRPA. Członkowie Zespołu  realizują 

zadania określone w ustawie o przeciw-

działaniu przemocy w rodzinie. 

 

 

Szanowni Pań-

stwo informuje-

my, że w ostatnim 

czasie na cmenta-

rzach komunal-

nych na terenie 

gminy zamonto-

wano tablice, na 

których zamiesz-

czono szczegóło-

we informacje  

dot. zasad korzy-

stania z cmenta-

rzy komunalnych. 

Więcej informacji 

można uzyskać  w 

Urzędzie Gminy  

(pok. 1) lub pod 

nr tel.  91/ 

3913816. 



ŚRODKI NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ DLA NASZEJ GMINY 

 

II  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ROZSTRZYGNIĘTY 

I CHARYTATYWNY  MARATON  PRZELEWIC 

SPORT 

W lipcu br. podpisana została  umowa z Zarzą-

dem WZ o udzielenie pomocy finansowej dla 

Gminy Przelewice.  Środki finansowe samorzą-

du województwa w kwocie 14.138 zł wykorzysta-

ne zostaną na doposażenie, wymianę i uzupeł-

nienie elementów istniejących obiektów sporto-

wo-rekreacyjnych w miejscowościach: Bylice, 

Rosiny, Wołdowo, Myśliborki, Ukiernica, Przy-

wodzie i Przelewice. Jest to kontynuacja zadania 

edycji 2015 r. Planowane przedsięwzięcie inwe-

stycyjne obejmuje przede wszystkim zakup no-

wego wyposażenia stałego obiektów sportowych, 

a także modernizację już istniejących obiektów 

oraz dokończenie zagospodarowania  terenu 

wokół nich. Dofinansowanie wpłynie na popra-

wę stanu  infrastruktury  rekreacyjno-sportowej, 

a także na poprawę zdrowia i sprawność fizycz-

ną dzieci i młodzieży. 

 

W sierpniu br. na boisku ORLIK w Żuko-

wie   odbył  się  II  Turniej  Piłki  Nożnej  

o Puchar Wójta Gminy Przelewi-

ce.  Głównym jego celem było, m.in. po-

pularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i 

młodzieży, rywalizacja „fair play” oraz 

zdrowy styl życia. Do udziału w zawodach 

zgłosiło się 5 drużyn, które rozegrały me-

cze  systemem „każdy z każdym”. Rolę 

sędziego pełnił p. Damian Leszczyk. Po-

szczególne mecze rozgrywane były z peł-

nym zaangażowaniem          

i poświęceniem. Ostatecznie 

I  miejsce wywalczyła dru-

żyna MAMROT TEAM, 

drugie  INA  STRADZEWO 

i trzecie NIEWIDZIALNI. 

Po wyczerpujących roz-

grywkach piłkarskich, wszy-

scy zawodnicy mogli się 

posilić. Otrzymali także 

słodki poczęstunek ufundowany przez 

Pana Wójta i radnego Henryka Nawoja. 

Na zakończenie sportowych zmagań zwy-

cięskim drużynom wręczono puchar          

i nagrody. Wyróżnieni zostali również: 

najlepszy zawodnik - Borys Jałoszyński, 

król   strzelców  —  Bartłomiej   Waniak    

i bramkarz—Fabian Pietruszkiewicz. 

Wszystkim drużynom gratulujemy wyso-

kiego poziomu gry. 

W sierpniu br. w Przelewicach odbył się 

„I Charytatywny  Maraton Przelewic”. 

Nad poprawnym wykonywaniem ćwiczeń 

czuwali instruktorzy z gorzowskich klu-

bów fitness. Po intensywnych ćwicze-

niach spalone kalorie uzupełniano ener-

getycznym posiłkiem, kiełbaską z grilla 

oraz  pysznym ciastem. Ponadto przepro-

wadzona została zbiórka pieniędzy na 

zakup wózka elektr. dla Łukasza. Zebra-

na kwota to 2.523,85 zł, którą przekaza-

no na konto "Pomoc dla Łukasza". Głów-

nym sponsorem imprezy był Marszałek 

WZ. Imprezę wsparło też wiele innych 

osób, w tym Wójt Gminy. Organizatorem 

maratonu był Klub Sportowy „Fitness      

i Zdrowie”, a nad wszystkim czuwała      

p. Natalia Ślusarczyk. Gratulujemy 

uczestnikom wytrwałości w ćwiczeniach, 

a organizatorom sprawnej organizacji 

imprezy, promującej zdrowy tryb życia. 



NOWE WŁADZE LKS „WICHER” I ICH ZAMIERZENIA   

SPORT 

Terminarz rozgrywek—klasa A grupa 6 
w sezonie 2016/2017 – runda jesienna 

LKS „WICHER” w Przelewicach 
 tel. 781004171, 502485488 

LKS „WICHER” PRZELEWICE SERDECZNIE ZAPRA-

SZA WSZYSTKICH KIBICÓW KLUBU I SYMPATYKÓW 

PIŁKI NOŻNEJ NA MECZE NASZEJ DRUŻYNY                  

I DNIA 10.12.2016 r.                                                       
NA MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWY 

LZS „BŁYSKAWICA” w Klukach 
tel. 509501702 

www.wicherprzelewice.futbolowo.pl 

POŻEGNANIE WAKACJI  

NA  ORLIKU W ŻUKOWIE 
 

Na pożegnanie wakacji na Orliku  odbyła 

się impreza dla dzieci, młodzieży i doro-

słych.  Na  początek rozpoczęły się pokazy 

i konkursy przygotowane przez OSP  Prze-

lewice, na czele z prezesem p. Henrykiem 

Nawojem.  

Odbyły się też ćwiczenia fitness, które 

prowadziła instruktorka p. Natalia Ślusar-

czyk. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli 

posilić się kiełbaskami z grilla oraz słody-

czami i lodami ufundowanymi przez    

Wójta Gminy. Miłą niespodziankę i dużo 

radości sprawiła dzieciom wizyta na Orli-

ku „Świętego Mikołaja” w nieco odmien-

nym, stroju. Każde dziecko obdarowane 

zostało przez niego słodkim upominkiem. 

Jednak największą nagrodą dla dzieci była 

wspaniała zabawa  oraz  miło  i aktywnie 

spędzony czas.   Konferansjerem  imprezy  

była       p. Anna Garzyńska, a nad spraw-

nym jej przebiegiem czuwała  Młodzieżo-

wa Drużyna Pożarnicza z Żukowa wraz      

z animatorką ORLIKA p. Anną Duk. 

                                                                   A.G. 

W ostatnim czasie na Walnym Ze-

braniu LKS „Wicher” wybrano nowe 

władze na kolejną kadencję. Zarząd 

ukonstytuował   się  następująco: 

Jarosław Kraśniański – prezes, 

Leszek Piekarski - z-ca prezesa, 

Daniel  Bil – skarbnik Zarządu, 

Jerzy Ostrówka – kierownik ze-

społu i Andrzej Kwiatkowski – 

członek.  W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Aleksandra Ja-

błońska – przewodnicząca oraz  członkowie:  Sławomir Wójto-

wicz i Grzegorz Starzyński. Priorytetem nowego Zarządu jest 

tworzenie silnej drużyny seniorów i  juniorów.  

LKS  ,,WICHER"  w  swojej  67-letniej historii przeżywał wzloty 

i upadki, co dało się zauważyć w ostatnim czasie.  „Musimy więc 

dzięki swojej pasji, woli walki, poświęceniu i ciężkiej pracy – 

mówi  nowy  prezes  Jarosław Kraśniański— odbudować wiarę 

w zespół i odzyskać serca fanów. Zależy nam przede wszystkim 

na rozwoju piłki nożnej w naszym Klubie i zapewnieniu odpo-

wiednich warunków do uprawiania sportu”. Warto w tym miej-

scu   podkreślić,   że  Prezes  Kraśniański  bardzo  angażuje  się 

w sprawy Klubu i czuwa nad bieżącym rozwiązywaniem proble-

mów, jakie w Klubie zastał. Jest to bardzo mile widziane, za-

równo przez obecnych, jak i byłych zawodników oraz kibiców 

„WICHRA”, za co serdecznie dziękujemy.  Życzymy powodzenia 

w realizacji ambitnych planów i mocno trzymamy kciuki!  

NAZWA DRUŻYNY 
TERMIN ME-

CZU Gospodarz Goście 

Goplana 

Żabów 
Wicher Przele-

wice 

05.11.2016 

godz. 13:30 
SOBOTA 

GKS 
Golenice 

Wicher Przele-

wice 

13.11.2016 

godz. 14:00 
NIEDZIELA 

Wicher 

Przelewice 
Orkan Rów 

20.11.2016 

godz. 14:00 
NIEDZIELA 

W sezonie jesiennym 2016/2017 LKS „Błyskawica” rozgrywał wszystkie 

mecze na wyjeździe ze względu na modernizację boiska sportowego      

w Klukach (patrz str. 8). Warto dodać, że Prezes Tomasz Zabraniak 

bardzo zaangażował się w sprawy jego modernizacji, za co bardzo dzię-

kujemy. Wiosenny sezon rozpocznie się już na odnowionej nawierzchni 

boiska, gdzie wymienione zostaną też  bramki i zamontowane nowe 

ławki. Mamy nadzieję, że poprawa warunków technicznych oraz wspar-

cie kibiców przyczynią się do osiągnięcia sukcesów drużyny w nowym 

sezonie. Trzymamy kciuki!  

Prezes  
Jarosław Kraśniański 

http://www.wicherprzelewice.futbolowo.pl




 


