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WYDARZENIA 

Rada Powiatu Pyrzyckiego podjęła 
uchwałę w sprawie założenia technikum 
dla dorosłych. Z inicjatywą poszerzenia 
oferty edukacyjnej o ten typ szkoły wy-
stąpił dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Rol-
nicze Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzy-
cach. W ramach zadań kształcenia usta-
wicznego, w tej placówce, od 1 wrze-
śnia 2008 r. będzie funkcjonować tech-
nikum dla dorosłych o specjalności 
technik mechanizacji rolnictwa. Nauka 
w technikum trwa cztery lata i kończy 
się egzaminem maturalnym. Kształce-
nie odbywa się w systemie zaocznym. 
Nauka jest bezpłatna. Oferta skorzysta-

nia z tego systemu kształcenia skiero-
wana jest głównie do osób już pracują-
cych w rolnictwie i chcących podnieść 
swoje wykształcenie oraz kwalifikacje 
zawodowe. Podjąć naukę może każdy, 
kto ukończył gimnazjum lub szkołę 
podstawową (przed reformą oświaty     
w 1999 r.). Zdobycie świadectwa doj-
rzałości otwiera drogę do dalszej nauki   
i możliwość rozpoczęcia studiów. Bio-
rąc pod uwagę specyfikę pracy w rol-
nictwie harmonogram zjazdów jest tak 
kształtowany, aby nie kolidował z okre-
sami intensywnych prac polowych. Na-
jaktywniejszy okres nauki przypada     
w miesiącach zimowych. To jednak, 

czy rzeczywiście 1 września 2008 r. 
zacznie funkcjonować technikum dla 
dorosłych zależy od tego, jaki będzie 
nabór. Do utworzenia jednej klasy wy-
magana jest, co najmniej 30 osobowa 
grupa. Podania można składać w termi-
nie od 25 czerwca do końca sierpnia 
2008 r., chociaż już na początku czerw-
ca wpłynęło jedno podanie. Oprócz 
podania należy dostarczyć świadectwo 
ukończenia gimnazjum lub szkoły pod-
stawowej. Dokumenty można składać 
osobiście w sekretariacie szkoły przy   
ul. Młodych Techników 5 lub wysłać 
pocztą.  

W.D. 

NA NAUK Ę NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Py-
rzycach 14 czerwca obchodziła 

Jubileusz 50-lecia istnienia placówki. 
Uroczystość swym występem rozpoczął 
polonezem Zespół Pieśni i Tańca Py-
rzyce prowadzony przez Annę Bajon, 
Klaudię Szczepkowską, Joannę Orze-
chowską oraz Janusza Urbańskiego. 
50 lat działalności tej placówki to okres 
nieustannej pracy nad jej rozwojem        
i doskonaleniem. Dziś możemy pochwa-
lić się już dobrą bazą. Dysponujemy 
nowoczesnym sprzętem multimedial-
nym. Rokrocznie wzbogacamy szkolny 
księgozbiór o nowości wydawnicze sta-
rając się nadążyć za zainteresowaniami 
i potrzebami tak uczniów, jak i nauczy-
cieli. Systematycznie wymieniamy wy-
posażenie poszczególnych klas i podno-
simy ich standard. Wszystkie te działa-
nia mają jedno na celu. Tym celem jest 
podnoszenie efektywności 
kształcenia i doskonalenia ja-
kości pracy szkoły. Dziś może-
my się już pochwalić konkret-
nymi osiągnięciami. Od wielu 
już lat nasi wychowankowie 
reprezentują wysoki poziom 
wiadomości i umiejętności. 
Świetnie radzą sobie na następ-
nych etapach edukacyjnych. 
Średnie wyniki szkoły ze spraw-
dzianów zewnętrznych są rok-
rocznie wyższe od średnich 
gminy, powiatu, województwa, 
okręgu a nawet kraju – to aktu-
alna wizytówka szkoły, którą    
w swoim wystąpieniu przedsta-

wiła Dyrektor szkoły Alina Ja-
nił.  Warto przypomnieć, iż 50 lat temu 
naukę w tej placówce rozpoczęło 394 
uczniów, w 11 oddziałach, którzy uczy-
li się w 11 salach lekcyjnych i dwóch 
gabinetach przedmiotowych. Szkoła 
jako jedyna posiadała gabinet stomato-
logiczny. Do dyspozycji uczniów odda-
no świetlicę i bibliotekę. Brakowało 
bazy sportowej. Dopiero na początku lat 
60-tych wybudowano salę gimnastycz-
ną, a boisko sportowe powstało dzięki 
ogromnemu społecznemu zaangażowa-
niu nauczycieli, rodziców i uczniów 
najstarszych klas. W pierwszym roku 
działalności mury szkolne opuściło tyl-
ko 10 absolwentów. Obecnie, szkoła do 
której uczęszczają uczniowie to prze-
stronny budynek, w którym znajduje się 
m.in.: około 50 sal lekcyjnych, pracow-
nie komputerowe, biblioteka z czytelnią 
– wszystko jest nowoczesne i przyjazne 

uczniom. Doskonałe wyposażenie szko-
ły to nie wszystko, bo przyjazną 
uczniom atmosferę tworzy doskonale 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 
której przewodzi od 1996 roku Dyrek-
tor Alina Janił.          
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Marek Olech z okazji Jubileuszu         
50-lecia szkoły przekazali życzenia 
Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, 
wszystkim pracownikom szkoły, 
uczniom oraz absolwentom – pomyśl-
ności, satysfakcji z pracy i wielu sukce-
sów w urzeczywistnianiu życiowych 
aspiracji oraz życzenia kolejnych rów-
nie udanych jubileuszy. Życzenia złoży-
li również: Burmistrz Pyrzyc, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Pyrzycach, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu 
Gminy Pyrzyce oraz dyrektor zaprzy-

jaźnionej Szkoły Podstawowej 
ze Złocieńca. 
Uroczystość uświetnił montaż 
słowno-muzyczny w wykona-
niu uczniów Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Pyrzycach.        
Jak na jubileusz przystało nie 
zabrakło okolicznościowego 
tortu. Był to także czas wspo-
mnień, wzruszeń, ale przede 
wszystkim czas spotkań absol-
wentów z przyjaciółmi ze 
szkolnych ławek oraz dawnymi 
wychowawcami i nauczyciela-
mi. 

W.B.D. 

PIĘKNY JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PYRZYCACH  
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Powiat Pyrzycki we Wrocławiu 
Tegoroczne Dni Województwa Zachod-
niopomorskiego odbywały się we Wro-
cławiu w dniach 30-31 maja pod hasłem 
„Zachodniopomorskie Morze Przygo-
dy”. Była to już VI Edycja DWZ,         
w których prezentowały się powiaty        
z terenu województwa zachodniopo-
morskiego. Podobnie jak w roku ubie-
głym Starostwo pyrzyckie zaprezento-
wało powiat na stoisku wykonanym 
według własnego projektu. 
Podczas dwudniowej prezentacji stoisko 
Powiatu Pyrzyckiego odwiedziło wielu 
turystów, zarówno z kraju, jak i z zagra-
nicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się materiały promocyjne naszego re-
gionu, m.in. liczne mapy, foldery przed-
stawiające piękno naszego powiatu. 
Turyści, jak również przewodnicy wy-
cieczek przede wszystkim pytali: gdzie 
mogliby spędzić czas wolny, wakacje; 
czy znajdują się na naszym terenie je-

ziora; jakie cieka-
we zabytki archi-
tektoniczne mogli-
by zwiedzić? I ta-
kich też informacji 
odnośnie wielu 
zadawanych pytań 
udzielali wszyst-
kim zainteresowa-
nym osoby obsłu-
gujące nasze sto-
isko. Przygotowane 
prezentacje multi-
medialne również 
zachęcały do od-
wiedzenia naszych 
stron – może nie 
ma u nas plaż, ani 

morza, ale jest wiele miejsc wartych 
uwagi. Boga-
ta przeszłość 
historyczna    
i kulturowa, 
niepowtarzal-
ny i zróżni-
cowany kra-
jobraz to 
przecież na-
sze atuty, 
które spra-
wiają, że 
właśnie Po-
wiat Pyrzyc-
ki dla wielu 
może stać się 
pr zystan ią , 
gdzie warto 
odpocząć i miło spędzić czas na łonie 
natury. Niezapomnianych wrażeń do-
starczył swoimi wręcz akrobatycznymi 
wyczynami z piłką, Pyrzyczanin Filip 

Tyczkowski. Jedni zatrzymywali 
się z ciekawości, u innych widać 
było zdumienie, podczas zaprezen-
towanego pokazu - żonglerki piłką. 
Oklaskom nie było końca, przecież nie 
każdy może się pochwalić takimi umie-
jętnościami, tak niesamowitym wyczu-
ciem piłki oraz sprawnością fizyczną, 
jak właśnie Filip. Uwagę przyciągały 
również prace naszego artysty- rzeźbia-
rza Wilhelma Walkarza. Duże zaintere-
sowanie wśród zwiedzających wzbudzi-
ły przepiękne krzewy ozdobne z Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach oraz 
przelewickie mydła zapachowe produ-
kowane m.in. na bazie lawendy, sosny, 
anyżu, mięty i eukaliptusa.  
Jak mówi stare powiedzenie: „Przez 
żołądek do serca” – tak i Powiat Pyrzyc-

ki stanął na wysokości zadania, trafiając 
w „10”, poprzez przygotowany poczę-
stunek dla zwiedzających. Bowiem we 
Wrocławiu Powiat Pyrzycki trafił do 
serc licznych turystów odwiedzających 
nasze stoisko poprzez przygotowaną 
ofertę, a miłośnicy domowych potraw, 
chwalili nasze wyroby. Ponadto wiele 
osób chętnie przystawało aby wykonać 
pamiątkowe zdjęcie na tle ustawionej 
przy stoisku makiety prezentującej parę 
ludową w stroju pyrzyckim. 
Wszystkim osobom zaangażowanym    
w stworzenie tak pozytywnego wizerun-
ku naszego powiatu, instytucjom wpie-
rającym, wystawcom i sponsorom ser-
decznie dziękujemy za udział w naszej 
prezentacji. 
VI edycja okazała się udanym przedsię-
wzięciem – miejmy nadzieję, że nasze 
województwo, a tym samym nasz po-
wiat odwiedzi wiele osób zainteresowa-
nych pięknem naszego regionu.  

W.B-D. 

DNI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
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W dniu 31 maja br. na 
Jeziorze Wądół odbyły 

się II Otwarte Zawody 
Spinningowe „Piknik z Ryb-
ką Lipiany 2008” zorganizo-
wane przez Lipiański Klub 
Wędkarski. W zawodach 
uczestniczyło ponad 60 za-
wodników z całego kraju. 
Organizatorzy przewidzieli 
także wiele innych atrakcji 
dla wszystkich uczestników    
i mieszkańców Lipian.        
W tym dniu zorganizowano 
także: Turniej Par Brydża 
Sportowego „O liść lipy”, 
turniej piłki siatkowej Old 
Boyów, rzut spinningiem do 
celu, konkurs plastyczny        
i łowienie rybek na magnes dla dzieci. 
Imprezę uświetniły swoimi występami 

takie zespoły jak: kapela „Bez zagry-
chy”, chór „Konsonans” pod kierownic-

twem Pani Małgorzaty Alwin, 
zespół „Swojaki” pod kierow-
nictwem Pani Elżbiety Ci-
chackiej, a także dzieci           
z Przedszkola im. Kubusia 
Puchatka w Lipianach. Gość-
mi zawodów spinningowych 
byli: Pan Maciej Kuroń oraz 
Bohdan Smoleń. 
II Otwarte Zawody Spinnin-
gowe wygrał Marcin Tomczak 
z Lipian, który otrzymał głów-
ną nagrodę  w postaci łódki 
wraz z silnikiem elektrycznym 
ufundowaną przez Burmistrza 
Lipian. 
Wszystkim uczestnikom          
i zwycięzcą serdecznie gratu-
lujemy i zapraszamy ponow-

nie w przyszłym roku.  
UMiG Lipiany 

Po wielu latach ciężkiej służby, jeden    
z najstarszych samochodów ratowniczo-
gaśniczych ciężkich GCBA 10/48 Jelcz 
Turbo Hydromi 10000 l z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przelewicach docze-
kał się kapitalnego remontu. Sławetna 
„Barakuda” (tak strażacy nazywali swój 
samochód) została poddana karosacji    
w Firmie Moto-Truck Leszek Chmiel   
w Kielcach, wyłonionej w przetargu. 
Samochód został całkowicie przebudo-
wany i zmodernizowany i po kilku mie-
siącach wrócił do Przelewic odnowiony. 
W chwili obecnej OSP Przelewice po-
siada dwa prawie nowe samochody: 
średni Star 244 GBA I MOD (o pojem-
ności 2500 l,  zbiornik pianotwórczy 
120 l) i ciężki GBCA Jelcz 420 (o po-
jemności 5000 l,  zbiornika piano-
twórczego 120 l). Oba pojazdy są wypo-
sażone w działko i szybkie natarcie, 
GBA I MOD posiada 
pneumatyczny maszt 
oświetleniowy. Tak udo-
skonalone samochody    
w naszej OSP znalazły 
się dzięki staraniom Za-
rządu, a przede wszyst-
kim Druha Henryka Na-
woja Prezesa OSP. 
„Barakuda” została ska-
rosowana na kwotę 130-
.000 zł. Ze starego samo-
chodu wykorzystano tyl-
ko 6 szt. opon. Na prze-
budowę samochodu 
otrzymaliśmy dotację      
w 2007 roku: 
45.000zł z Gminy Przele-
wice, 

45.000 zł z ZG Z OSP RP w Warszawie 
20.000 zł. z KSRG –MSWiA.  
W 2008 r. do zapłacenia pozostało 
20.000 zł – Gmina Przelewice. 
W dniu 1 czerwca br. na placu targo-
wym w Przelewicach odbyła się uroczy-
stość przekazania odnowionego samo-
chodu. Na uroczystość przybyli: Druh 
Henryk Sikora Prezes OP Z OSP RP     
w Pyrzycach, mł. bryg. Mirosław Ra-
biega Komendant KP PSP w Pyrzycach, 
Marek Kibała Wójt Gminy Przelewice, 
Beata Woźniak Radna Rady Gminy  
Przelewice oraz przedstawiciele z  OSP 
w: Jesionowie, Lubiatowie, Klukach, 
Mielęcinie, August Kimbar Redaktor 
Głosu Szczecińskiego, Andrzej Kozicki 
Redaktor Pulsu Powiatu, pracownicy 
Firmy „Ha-Con” z Barlinka.  
Poświęcenia samochodu pożarniczego 
dokonał Druh ks. Roman Dutko Kape-

lan Wojewódzki OSP RP w Szczecinie. 
Następnie Wójt Gminy Przelewice 
przedstawicielom sekcji JOT z OSP 
Przelewice wręczył kluczyki do nowego 
samochodu strażackiego. W trakcie  
uroczystości zostały wręczone pamiąt-
kowe medale  pn. „OSP Przelewice 
dziękuje” następującym osobom: Mar-
kowi Kibale, Stanisławowi Dycha, Mi-
rosławowi Rabiega,  Beacie Woźniak, 
Mieczysławowi Pietrzyk, Janowi Praj-
zedanc i Henrykowi Milewskiemu. Po-
nadto medalem został odznaczony Druh 
Stanisław Koler za duże zaangażowanie 
przy tworzeniu Internetowego Centrum 
Edukacyjno-Oświatowego na wsi przy 
OSP Przelewice. Warty podkreślenia 
jest także fakt, iż największe i najser-
deczniejsze podziękowania, drogą  tele-
foniczną, strażacy z Przelewic i zebrani 
na placu targowym przekazali Leszkowi 

Chmielowi. Głównie to 
dzięki niemu tak piękne       
i nowoczesne samochody 
ratowniczo- gaśnicze znala-
zły się w przelewickiej re-
mizie.  
Po uroczystym apelu druho-
wie z OSP Przelewice za-
prezentowali oba samocho-
dy w ćwiczeniach ratowni-
czych. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy uroczy-
stości udali się do remizy na 
strażacki poczęstunek.  
OSP Przelewice dziękuje 
wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do zrealizowania 
tak wspaniałego zadania! 

E.G-N. 

PIKNIK Z RYBK Ą LIPIANY 2008 

UROCZYSTE PRZEKAZANIE ODNOWIONEGO SAMOCHODU 
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Dnia 28 maja br. w Pałacu Ogrodu Den-
drologicznego w Przelewicach odbyła się 
Historyczna Konferencja Euroregionalna, 
realizowana w ramach Projektu „Bez 
granic – historia i kultura, czyli polsko-
niemieckie spotkania integracyjne          
w Przelewicach”.  Projekt dofinansowa-
ny jest ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 
III A. Organizatorem spotkania byli: 
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach    
i Gmina Przelewice. 
Uczestnicy Konferencji mieli okazję do 
pogłębienia wiedzy dotyczącej wspólnej 
historii Pomorza na przestrzeni lat. Pod-
czas Konferencji została zaprezentowana 
książka dr Eberharda Lebendera                
pt. „Historia pewnej przelewickiej wsi 

oraz związanego z nią majątku szlachec-
kiego”. W ramach realizowanego Projek-
tu wydano polskie tłumaczenie tej książ-
ki. Autor publikacji był mieszkańcem 
Przelewic. W swym opracowaniu ukazał 
650-letnią historię Przelewic w powiecie 
pyrzyckim. Zachęcamy Państwa do zapo-
znania się z  ciekawą i pouczającą  lektu-
rą. 
Wśród uczestników Konferencji byli 
przedwojenni i obecni mieszkańcy miej-
scowości Przelewice, działacze organiza-
cji pozarządowych, przedstawiciele part-
nerskiego Miasta Woldegk oraz władz 
samorządowych  ze strony niemieckiej     
i polskiej. 

A.G. 

Dzień 31 maja br. przejdzie do historii 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Kłodzinie jako jedna z najważniej-
szych dat. W tym dniu, bowiem zostały 
zorganizowane uroczyste obchody 50-
tej  rocznicy powstania pierwszej szkoły 
w Kłodzinie. 
Przygotowania trwały od kilku lat. 
Trzeba było zgromadzić dokumentację 
szkoły, zdjęcia i „eksponaty” z dawnych 
lat, co wcale nie było łatwe, gdyż w tym 
okresie siedziba szkoły mieściła się      
w trzech różnych budynkach. 
Zaproszeni zostali wszyscy, którzy 
związani byli i nadal są z naszą szkołą, 
a także przedstawiciele władz naszej 
Gminy i gmin sąsiednich,  władz powia-
towych  oraz  przedstawiciele instytucji 
współpracujących ze 
szkołą. 
Jubileusz Szkoły po-
przedziła uroczysta 
Msza Święta celebro-
wana przez ks. Tade-
usza Drewka, tutej-
szego proboszcza 
Parafii Rosiny oraz 
ks. Waldemara Szczu-
rowskiego  probosz-
cza Parafii Jesionowo. 
Po Mszy Świętej roz-
poczęła się część ofi-
cjalna. Emilia Ce-
głowska Dyrektor SP Kłodzino powitała 
bardzo serdecznie wszystkich gości. 
Następnie przedstawiła rys historyczny 
naszej szkoły w latach 1958 – 2008.     
W dalszej części wymieniła wszystkich 
pracowników szkoły, począwszy od 
roku 1958 aż do chwili obecnej, a na-
stępnie poprosiła ich o wystąpienie na 
scenę i zrobienie pamiątkowego zdjęcia. 
Minutą ciszy uczczono pamięć tych 

wszystkich, którzy już odeszli i nie mo-
gli być w tym uroczystym dniu z nami, 
m.in. Tadeusza Soszyńskiego pierwsze-
go Kierownika Szkoły i Hilarię Jało-
szyńską. Na ich grobach delegacja 
uczniów wraz z nauczycielami zapaliła 
znicze. 
W dalszej części uroczystości nastąpiły 
przemówienia zaproszonych gości,       
w tym m.in. Marka Kibały - Wójta 
Gminy Przelewice, który w swym prze-
mówieniu pogratulował osiągnięć dy-
daktycznych i sportowych, życząc dal-
szych sukcesów, podziękował  nauczy-
cielom za to, że  młodzież dobrze przy-
gotowana jest do dalszej nauki i rozwo-
ju. Jednocześnie wręczył szkole na ręce 
pani dyrektor Emilii Cegłowskiej   pre-

zent w postaci kamery wideo oraz po-
dziękowanie i  list gratulacyjny od Ka-
zimierza Lipińskiego Burmistrza Py-
rzyc.  W imieniu Radnych Rady Gminy 
w Przelewicach  głos zabrała Maria 
Ziarkowska Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy w Przelewicach. Podziękowała 
nauczycielom za osiągnięcia dydaktycz-
ne i wychowawcze, gratulując w tej 
dziedzinie osiągnięć oraz wręczyła pre-

zent ufundowany przez Radę 
Gminy w postaci kolorowego tele-
wizora. Słowa podziękowania za 
wiele lat udanej współpracy i gratulacje 
za duże osiągnięcia szkoły  skierował 
również do Jubilatów Andrzej Wyga-
nowski Prezes Koła Łowieckiego 
„Szarak” w Szczecinie wręczając jedno-
cześnie prezent - telewizor kolorowy. 
Ponadto głos zabrali: Jarosław Stankie-
wicz – Wicestarosta Pyrzyc, Sylwester 
Major - zastępca Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Choszczno, Ireneusz Szymański 
- Wójt Gminy Warnice, Zofia Ziarkow-
ska- była nauczycielka szkoły. Oczywi-
ście nie zabrakło też części artystycznej, 
która zrobiła niezapomniane wrażenie 
na uczestnikach uroczystości. Następnie  

zaproszono wszyst-
kich do obejrzenia 
wystawy ze zdjęcia-
mi i pamiątkami  
oraz obejrzenia poka-
zu multimedialnego. 
Była też możliwość  
wpisu do złotej księ-
gi. 
W części nieoficjal-
nej była oczywiście 
lampka szampana       
i bufet szwedzki,        
a także smaczne cia-
sto. Poczęstunek,      

z wielkim zaangażowaniem i smakiem,  
przygotowali rodzice uczniów naszej 
Szkoły. 
Jubileusz dostarczył wszystkim uczest-
nikom spotkania wielu wzruszeń, przy-
wołał wspomnienia, które bezpowrotnie 
minęły, ale kojarzą się z tym, co najlep-
sze z lat młodości. 

A.K. 

50-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KŁODZINIE 

HISTORYCZNA EUROREGIONALNA KONFERENCJA W PRZELEWICA CH 
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DZIEŃ MATKI  

W PSP ŻUKÓW  

Jak co roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Żukowie pod kierunkiem 
wychowawców z okazji Dnia Matki 
przygotowali program artystyczny        
i prezenty.  Dzieci recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki, tańczyły oraz pre-
zentowały swoje zdolności aktorskie. 
Samorząd uczniowski ugościł mamy 
uczniów naszej Szkoły słodkim poczę-
stunkiem. Łzy, uśmiech, oklaski 
świadczyły o tym, że wszystkim ma-
mom impreza się podobała. 

M.K. 

Dnia 20 maja br. 
w Publicznej 
Szkole Podsta-
wowej w Żuko-
wie odbył się 
Gminny Konkurs 
Matematyczny. 
Przystąpili do 
niego uczniowie 
klas: IV, V i VI.  
Uczestnicy Kon-
kursu byli oce-
niani indywidual-
nie i zespołowo. 
Konkurs podzielono na dwie części: za-
daniową i sportową. 
I miejsce w Konkursie Matematycznym 
zajęła drużyna z SP Kłodzino, 
II miejsce z PSP  Żuków, 
III miejsce – z PSP  Jesionowo.  
W zawodach sportowych: 
I miejsce zdobył zespół uczniów z Żuko-
wa, 

II miejsce z Kło-
dzina, 
I I I  m i e jsce         
z Jesionowa. 
K l a s y f i k a c j a 
indywidualna: 
Wszyscy uczest-
nicy Konkursu 
otrzymali pa-
miątkowe dyplo-
my oraz komple-
ty przyrządów 
m a t e m a t y c z -

nych. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 
książkami.  
Dyrektor PSP Żuków Marlena Żela-
skowska przekazała kapitanom drużyn  
puchary i dyplomy dla szkół. 
Współorganizatorem imprezy było Prze-
lewickie Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy szanse”. 
 

M.K. 

Podczas XVI Sesji Rada Powiatu 
oceniała realizację budżetu powiatu 

za 2007 r. W swoim wystąpieniu Sta-
rosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko powie-
dział, że rok 2007, to był dobry rok dla 
budżetu Powiatu Pyrzyckiego, to był 
dobry rok dla powiatu, dla jednostek 
organizacyjnych, dla administracji ze-
spolonej. Dochody zapisane w budżecie 
zostały wykonane w 99,88 %. Planowa-
ny deficyt został zmniejszony o 72 %. 
W wyniku wysokiego wykonania do-
chodów oraz ograniczenia wykonania 
wydatków budżet powiatu za rok 2007 
został zrealizowany z nadwyżką w kwo-
cie ponad 313 tysięcy złotych. Starosta 
przytoczył opinię Andrzeja Wabińskie-
go Skarbnika Powiatu, który sprawując 
funkcję skarbnika w różnych jednost-
kach, nigdy nie miał takiej komfortowej 
sytuacji, jeżeli chodzi o realizację bu-
dżetu, jaką miał w 2007 roku. Uchwałę 
w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego za rok 
2007 radni podjęli liczbą głosów: 13 za, 

0 przeciw, 3 wstrzymujące się. 
Ponadto podjęto następujące uchwały:  
Uchwałę w sprawie aktualizacji Planu 
Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyc-
kiego na lata 2006-2013. Uchwałę pod-
jęto liczbą głosów: 15 za, 0 przeciw,     
1 wstrzymujący się. 
Uchwałę w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. 
Uchwałę podjęto liczbą głosów: 16 za, 
0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Uchwałę w sprawie wyboru członka 
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego.            
W związku z tym, że na poprzedniej 
sesji, z funkcji członka zarządu został 
odwołany radny Edward Sadłowski, 
Starosta zaproponował w jego miejsce 
radnego Jarosława Ileczko. Jarosław 
Ileczko jest emerytowanym, bardzo 
doświadczonym nauczycielem. Ma spo-
re doświadczenie w  pracy związkowej, 
pełnił też funkcję radnego i przewodni-
czącego Rady Gminy Kozielice. No-
wym członkiem Zarządu Powiatu został 
Jarosław Ileczko w wyniku głosowania, 

liczbą głosów: 16 za, 0 przeciw,            
0 wstrzymujących się. 
Uchwałę w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej. Ponie-
waż Jarosław Ileczko zrezygnował          
z członkostwa w komisji, gdyż członek 
zarządu nie może być jednocześnie 
członkiem komisji rewizyjnej, Wicesta-
rosta zaproponował kandydaturę Rober-
ta Betyny. Kandydaturę przyjęto liczbą 
głosów: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymują-
cych się.  
Uchwałę w sprawie ustalenia zasad wy-
płat i wysokości diet dla radnych Rady 
Powiatu Pyrzyckiego. Zaproponowano, 
aby diety, które są wypłacane radnym 
były zróżnicowane w zależności od 
tego, jaką pracę wykonuje dany radny. 
Takim miernikiem jest członkostwo       
w ilości stałych komisji rady, praca         
w zarządzie oraz obecności na sesji          
i posiedzeniach komisji. Uchwałę pod-
jęto liczbą głosów: 13 za, 1 przeciw,       
2 wstrzymujące się. 

W.D. 

XVI SESJA RADY POWIATU W DNIU 30 KWIETNIA 2008 R. ( ABSOLUTORYJNA) 

Wyszczegól-
nienie miej-

sca 

Wykaz zwycięzców z poszczególnych klas 

IV  V VI  

I  
Aleksandra Skwarek 

PSP w Żukowie 

Mariusz Prajzendanc 

SP w Kłodzinie 

Karolina Kwiatkowska 

SP w Kłodzinie 

II  
Emilia Legieżyńska 

SP w Kłodzinie 

Agata Sitkowska 

PSP w Żukowie 

Julita Pytel 

PSP w Jesionowie 

III  
Mateusz Kustra 

SP w Kłodzinie 

Krzysztof Prymus 

PSP w Jesionowie 

Karolina Werra 

PSP w Jesionowie 

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW 
FOLKLORYSTYCZNYCH  

I GAWĘDZIARZY  
LUDOWYCH LIPIANY  

 

W dniu 15 czerwca br w Lipianach 
odbył się XXIII Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych i Gawę-
dziarzy Ludowych Lipiany 2008.        
W tym roku w rywalizacji wzięło dział 
28 zespołów z całego województwa. 
Na scenie amfiteatru przy Miejsko – 
Gminnym Ośrodku Kultury w Lipia-
nach zaprezentowały się zespołu wo-
kalno – instrumentalne i wokalne. 

UMiG Lipiany 
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Już po raz czwarty Przelewickie Stowa-
rzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy 
szanse” zorganizowało w sobotę 24 
maja br. Festyn Wiejski. Tradycyjnie 
odbył się on na placu targowym w Prze-
lewicach.  
Piękna pogoda sprawiła, że przez plac 
przewinęły się dziesiątki ludzi     
z terenu gminy, jak i goście od-
wiedzający przelewicki Ogród. 
Na wszystkich czekały przygoto-
wane stoiska spożywcze, przy 
których można było spróbować 
przysmaków z grilla, chleb ze 
smalcem, ogórki małosolne, do-
mowe ciasta, kawę, herbatę i na-
poje chłodzące. Swojego szczę-
ścia można było spróbować        
w loterii fantowej, kupić tanią 
książkę, czy też sprawdzić swoje 
siły w grach komputerowych. Na 
dzieci czekała wata cukrowa        
i darmowe  lody ufundowane, już 

po raz kolejny,  przez Firmę 
„Integropol” z Przelewic.  
W programie artystycznym prezentowa-
ły się: dwa zespoły z Mostkowa: 
„Mostkowianki” i „Promyczki  oraz  

zespół „Jutrzenka” z Przelewic. W trak-
cie trwania Festynu odbywały się rów-
nież konkurencje sportowe oraz znako-
wane były rowery przez St. Sierżanta  
Daniela Ptaszyńskiego.  
Imprezę tradycyjnie prowadzili: Da-
riusz Jałoszyński i Andrzej Kozicki. 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim sponsorom za wsparcie 
finansowe i rzeczowe, dzięki 
którym odbyła się ta impreza: 
przewoźnikom za dowiezienie 
dzieci i młodzieży, Pani Łucji 
Swiłło za sadzonki na loterię, 
rodzicom z Jesionowa za upie-
czone ciasta oraz budowniczym 
sceny. Szczególne podziękowa-
nia Stowarzyszenie kieruje do 
Marka Kibały Wójta Gminy 
Przelewice za pomoc i przy-
chylność w organizacji festynu! 

A.K. 

Grupa uczniów z Publicznego 
Gimnazjum w Przelewicach 
zaproszona została  przez Dy-
rekcję Szkoły Regionalnej      
w Woldegk na uroczystość 
p t . ”GRA-SPORT-ŻART-
WIEDZA”, która odbyła się    
w 30 maja br. W czasie wyjaz-
du opiekę nad uczniami spra-
wowały Renata Kozicka Dy-
rektor PG Przelewice i Lucyna 
Surma nauczycielka PG Prze-
lewice.  
Impreza szkolna odbyła się     
w ogromnej hali, udekorowa-
nej przepięknymi wieńcami. 
Zwyczaj dekorowania hal        
z okazji Dnia Dziecka w Wo-
ledgk sięga lat powojennych. 
Uczniowie z Przelewic pod 
opieką „aniołów stróżów”       
z Niemiec brali udział w ciekawych 
konkurencjach i zabawie, która polegała 
na popisywaniu się różnymi umiejętno-
ściami, wiedzą i przede wszystkim zna-
jomością języka niemieckiego. Dużo 

dobrej zabawy i śmiechu było podczas 
przejażdżki konnej, przewozu mąki na 
taczce, rzutu do celu. Były też inne 
atrakcje. np. gra  przy kręceniu kołem 
fortuny.  

Organizatorzy zadbali 
również o dobry poczęstu-
nek. Po obfitym posiłku nasi 
gimnazjaliści wraz ze swymi  
„aniołami stróżami” wybrali się 
na wycieczkę, podczas której 
mogli obejrzeć szkołę gospoda-
rzy z Woldekg, a także obo-
wiązkowo stary młyn, bo nie 
można być w Woldegk i nie 
zobaczyć młynów. Oglądany 
przez nas młyn oprócz cieka-
wej konstrukcji posiadał wiele 
różnych przedmiotów z daw-
nych czasów,  a oprowadzający 
nas przewodnik w stroju mły-
narza opowiadał bardzo cieka-
wie o  historii Woldegk i znaj-
dujących się w tym mieście 
młynów. 
Podczas powrotu do domu nasi 

gimnazjaliści byli w dobrych nastrojach 
i pełni niezapomnianych wrażeń z po-
bytu w Woldekg. 

L.S. 

Dzień Dziecka w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Żukowie odbył się        
w piątek 30 maja b.r. Dzieci na boisku 
sportowym, oprócz uczestnictwa w róż-
nych konkursach, mogły również się 
opalać korzystając z promieni słonecz-
nych. W pierwszym etapie imprezy od-
były się konkurencje sportowe: turniej 
drużyn mieszanych, mecze piłki nożnej 
chłopców i dziewcząt, przeciąganie liny 
itp. Następnie dzieci utalentowane pla-
stycznie zgłosiły się do konkursu pla-
stycznego pod hasłem „Dzieci świata”. 
Pozostali uczestnicy imprezy zaprezen-

towali swoje zdolności wokalne i ta-
neczne w konkursie piosenki i tańca. 
Dla wszystkich przygotowano poczęstu-
nek: kiełbaski z grilla, ciasto, lody, sło-
dycze oraz napoje. Dzieci świetnie się 
bawiły i choć trochę zmęczone w do-
brych humorach wróciły do domu. 
W kilka dni później 06 czerwca w So-
łectwie Krasne gm. Lipiany Rada Sołec-
ka i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Koło w Lipianach zorganizowało rów-
nież imprezę z okazji  Dnia dziecka. 

Podobnie jak w Żukowie tak i tutaj nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci. Mogły one 
m.in. obejrzeć pokaz sprzętu ratowniczo 
– gaśniczego zaprezentowany przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Lipianach, 
a także wziąć udział w grach i zabawach 
zorganizowanych przez Artura Lipskie-
go – członka Lipiańskiego Stowarzysze-
nia Sportowego. Oprócz wspaniałej 
zabawy wszystkie dzieci otrzymały 
paczki ze słodyczami. 
 

M.K. i UMiG Lipiany 

FESTYN  WIEJSKI 

DZIEŃ DZIECKA W WOLDEGK (NIEMCY) 

DZIEŃ DZIECKA 
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Dnia 27 maja br. w Domu Pomocy 
Społecznej w Żabowie odbyło się 

uroczyste pożegnanie Dyrektora Pana 
Tadeusza Tyrchniewicza oraz święto-
wano obchody 10-lecia współpracy 
Domu Pomocy Społecznej Pyrzyc          
z Domem Pomocy Społecznej z Malmö 
(Szwecja). Dyrektora uroczyście poże-
gnali mieszkańcy DPS z Pyrzyc i Żabo-
wa, pracownicy oraz zaproszeni goście: 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Marek Olech, Burmistrz Pyrzyc Ka-
zimierz Lipiński, Dyrektorzy zaprzy-
jaźnionych Domów Pomocy Spo-
łecznej oraz delegacja ze Szwecji.  
Pan Tadeusz Tyrchniewicz podzię-
kował wszystkim za serdeczne           
i wzruszające pożegnanie. 
Jedną z atrakcji obchodów 10-lecia 
współpracy Pyrzyc z Malmö było 
podarowanie przez Szwedów dwóch 
drzewek owocowych dla DPS Pyrzy-
ce i DPS Żabów połączone z uroczy-

stym wkopaniem jednego z nich na 
terenie DPS w Żabowie przez Dyrekto-
rów. W dowód przyjaźni DPS z Pyrzyc 
podarował przyjaciołom ze Szwecji 
kryształowe lustro z pamiątkowych 
grawerem i świecę, natomiast Starostwo 
Powiatowe obdarowało dziesięciooso-
bową delegację ze Szwecji drobnymi 
upominkami z logo Powiatu Pyrzyckie-
go. Przygotowano wystawę ze zdjęcia-
mi z pobytu pracowników DPS z Py-

rzyc w Szwecji i pobytu pracowników 
DPS z Malmö w Pyrzycach, a także 
Kroniki i albumy ze zdjęciami. Zapro-
szeni goście upamiętnili ten szczególny 
dzień wpisem do Kroniki. Wspólną 
zabawę uświetnił zespół przygrywający 
do tańca. Wszyscy świetnie się bawili 
przy muzyce i grillu. 
Inicjatywa corocznych, wzajemnych 
kontaktów, powstała w 1998 r., spotkała 
się ona z dużą aprobatą obu stron. Wy-
miana doświadczeń w sposobie prowa-
dzenia instytucji pomocy społecznej, 
jaką jest nasz dom, przyniosła nam 
duże korzyści: sprzęt rehabilitacyjny 
oraz wiele innych niezbędnych skład-
ników wyposażenia Domu. Ponad ko-
rzyściami materialnymi najcenniejsza 
jest możliwość wymiany doświadczeń, 
poprzez wyjazdy pracowników do 
Szwecji, w tej bardzo trudnej pracy. 

DPS 

SPÓŁKA BUDIMEX DROMEX S.A.  
WYREMONTUJE DROGI POWIATOWE 

 
Od 11 października 2007 r. trwa budowa trasy szybkiego 
ruchu S 3. Pierwsze 26,7 km, od Pyrzyc do Renic buduje 
Budimex-Dromex. Za wybudowanie tego odcinka trasy 
Budimex-Dromex weźmie prawie 677 mln zł. Cała trasa 
Gorzów - Szczecin, z dwoma jezdniami oddzielonymi pa-
sem zieleni, ma być oddana do użytku pod koniec 2009 r. 
Prowadzenie budowy wymaga stałej dostawy materiałów 
budowlanych, głównie kruszywa, które jest transportowane 
lokalnymi drogami. Samochody ciężarowe kursując bezu-
stannie, rozjeżdżają te drogi. Wcześniej z takim problemem 
spotkali się mieszkańcy Gminy Kozielice. Przez jej teren 
przebiega trasa prowadząca do kopalni kruszyw w Załężu. 
Obecnie ciężkie transporty pojawiają się na wielu innych 
drogach.  
Nie ma jednak obawy, że po zakończeniu budowy trasy S 3 
zostaniemy ze zniszczonymi drogami. W efekcie negocjacji 
Zarządu Dróg Powiatowych z generalnym wykonawcą trasy 
S 3, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego zawarł porozumienie do-
tyczące zasad i warunków korzystania z dróg powiatowych 
w celu transportu związanego z budową tej trasy. Spółka 
Budimex Dromex zobowiązała się do zabezpieczenia pobo-
czy na czas prowadzonego transportu i utrzymywania jezdni 
poprzez remonty cząstkowe wraz z utrzymaniem czystości. 
W okresie realizacji transportu Spółka będzie na bieżąco 
dokonywać napraw uszkodzonych elementów nawierzchni 
wraz z poboczami i przepustami. Po zakończeniu eksploata-
cji drogi Spółka Budimex Dromex wykona remont na-
wierzchni w technologii podwójnego powierzchniowego 
utrwalenia nawierzchni oraz regulację i utwardzenie pobo-
czy. Porozumienie obejmuje odcinki dróg powiatowych 
Pyrzyce-Tetyń-Załęże, Łozice-Trzebórz, Piaseczno-Tetyń, 
Przydarłów-Derczewko, Batowo-Sitno, przejście przez Ko-
zielice. W sumie zostanie wyremontowanych 39 km dróg. 

W.D. 

POWIAT OTWARTY NA  
„NOWE” TECHNOLOGIE 

 

31 maja w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyło się 
spotkanie z delegacją z Loary Atlantyckiej (Francji). Gospoda-
rzem spotkania był Wicestarosta Pyrzycki Jarosław Stankie-
wicz. Tematem przewodnim wizyty samorządowców i przed-
stawicieli instytucji wspierających przedsiębiorczość było 
wykorzystywanie źródeł odnawialnych na terenie Powiatu 
Pyrzyckiego. Zanim przystąpiono do wskazania owych źródeł 
Wicestarosta dokładnie przedstawił walory poszczególnych 
gmin wchodzących w skład Powiatu Pyrzyckiego. Dyskusja 
była bardzo ożywiona. Goście byli zainteresowani uwarunko-
waniami prawnymi, procedurami jak również korzyściami 
wykorzystywania w procesie przetwarzania energii wiatru, 
promieniowania słonecznego, wód termalnych oraz biomasy. 
Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po 
czym delegaci udali się do jednej z pierwszych w Polsce - 
ekologicznej ciepłowni geotermalnej. W dniu wizyty naszych 
gości w Pyrzycach odbywały się 29 Pyrzyckie Spotkania        
z Folklorem. Ten festiwal sztuki ludowej wzbudził duże zain-
teresowanie i uznanie delegatów. Wymiana doświadczeń ad-
ministracyjno-gospodarczych z akcentem sztuki ludowej po-
zwoliły zaprezentować Powiat Pyrzycki w wielu odsłonach. 

M.L. 

MAJOWE SPOTKANIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABOWIE 
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INFORMACJE 

 „ABY BUDOWAĆ RODZINNY SYS-
TEM OPIEKI NAD DZIECKIEM PO-
TRZEBA NAJWAŻNIEJSZEGO:  
OTWARTYCH DOMÓW I LUDZI, 
KTÓRZY ZECHCĄ POMÓC DZIEC-
KU” 
 
W piątek 6 czerwca już kolejny raz 
odbył się Dzień Otwarty w Domu 
Dziecka w Czernicach. Jest to ulubiona 
przez nasze dzieci impreza, ponieważ   
w tym dniu do placówki przy-
jeżdżają ich rodzice ponadto 
zaproszone są również rodziny 
zainteresowane rodzicielstwem 
zastępczym.  
Główny cel spotkania, to inte-
gracja z rodzicami wychowan-
ków oraz przybliżenie poten-
cjalnym opiekunom idei opieki 
zastępczej.  
Wśród uczestników byli przed-
stawiciele Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie Panie 
Barbara Sykucka i Leila Ćwi-
klińska. Ponadto swoją obecno-
ścią zaszczycili również przed-
stawiciele Domu Pomocy Spo-
łecznej w Żabowie wraz z Panią 

Dyrektor Urszulą Konopnicką.  
Wszystkich zaproszonych gości i Ro-
dziców powitał dyrektor placówki, Pan 
Zdzisław Wudarczyk. 
Słowa uznania należą się dzieciom, 
które przedstawiły wzruszający pro-
gram artystyczny „Mojej mamie”, przy-
gotowany pod kierunkiem wychowaw-
czyni pani Oli Matyńki.  
Każde spotkanie z rodzicami ma zachę-
cić i zmotywować ich do podjęcia dzia-

łań  na rzecz powrotu dzieci do domów 
rodzinnych. W tym celu pani Mariola 
Szwarc - psycholog, wygłosiła prelek-
cję pt. „Dom rodzinny”.  
Dzieci wręczyły mamom i gościom 
wiązanki z polnych kwiatków i własno-
ręcznie wykonane laurki. Druga część 
imprezy odbywała się na świeżym po-
wietrzu przy grillu, wspólnych zaba-
wach i grach zespołowych. 
Naszą radość i dobrą zabawę przyćmił 

jedynie fakt, że nie było żad-
nych osób zainteresowanych 
rodzicielstwem zastępczym, 
mimo że w lokalnej TV Aura 
od miesiąca widniało zaprosze-
nie na tą imprezę. 
Nie tracimy jednak nadziei, że 
w niedługim czasie znajdą się 
ludzie, którzy zechcą podzielić 
się sercem i swoim domem      
z samotnymi dziećmi. 
Składamy serdeczne podzięko-
wanie gościom z DPS  w Ża-
bowie za słodkie prezenty oraz 
Panu Piotrowi Ćwikli ńskiemu 
za zamieszczenie w TV Aura 
naszego ogłoszenia. 

E.Sz. 

W dniu 
17 maja 
br. na 
Z a m k u 
Książą t 
P o m or -
s k i c h     
w Szcze-
c i n i e 
o d b y ł o 
się uro-
c z y s t e 

podsumowanie programu „Szkoła Rów-
nych Szans – programy rozwojowe 
szkół w województwie zachodniopo-
morskim”. Najpierw w Sali Księcia 
Bogusława odbyła się konferencja pod-
sumowująca, w której wzięli udział 
przedstawiciele szkół uczestniczących 
w projekcie, pracownicy Fundacji Roz-
woju Demokracji Lokalnej, Społeczne-
go Towarzystwa Oświatowego i Funda-
cji Edukacja dla Demokracji i inne oso-
by zaangażowane w realizację projektu 
oraz zaproszeni goście.  
Zespół Szkół Nr1 im. Noblistów Pol-
skich w Pyrzycach reprezentowany był 
przez Panią Dyrektor Wandę Kłodaw-
ską, główną księgową Marię Mucho-
rowską i koordynatora projektu Walde-

mara Pendera. Podczas tego spotkania 
Pani Dyrektor Wanda Kłodawska ode-
brała z rąk Dyrektora Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej oraz przedstawi-
ciela Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Sportu certyfikat za wzorową realiza-
cję projektu „Pyrzycka Akademia Tury-
styki – mój wybór, moja przyszłość” 
Następnie na dziedzińcu Zamku odbyła 
się impreza wystawienniczo - artystycz-
na, w trakcie której szkoły prezentowa-
ły swoje projekty. Dorobek i osiągnię-
cia Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach  
reprezentowali nasi uczniowie Anna 
Katarzyna Szymoniak (kl.1a) i Robert 
Rakowski (kl.1b) pod opieką koordyna-
tora projektu Waldemara Pendera.  
Dzień wcześniej czyli 16 maja projekt 
Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach pre-
zentowany był również przez Walde-
mara Pendera na konferencji „Szkoła 
wiejska jako centrum aktywizacji spo-
łecznej”, która odbyła się także na Zam-
ku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
Konferencja adresowana była do osób 
odpowiedzialnych za politykę oświato-
wą i społeczną, dyrektorów szkół oraz 
liderów współpracujących ze szkołami 
instytucji i organizacji społecznych      

w województwie zachodniopomorskim. 
Celem konferencji było przedstawienie 
roli szkoły jako kluczowego partnera     
w kształtowaniu kultury, aktywności       
i integracji społecznej w środowisku 
wiejskim. Na konferencji tej zaprezen-
towano 4 przykłady najlepiej zrealizo-
wanych projektów w ramach programu 
„Szkoła Równych Szans”. Wśród nich 
znalazł się również projekt Zespołu 
Szkół Nr 1 w Pyrzycach „Pyrzycka 
Akademia Turystyki” (warto dodać, że 
w programie uczestniczyło 65 szkół). 
Projekty te były przedstawiane jako 
przykładowe sposoby aktywizacji spo-
łeczności lokalnych na terenach wiej-
skich oraz w miastach w których uczy 
się znaczna część osób pochodzących 
ze wsi. Jak widać Zespół Szkół Nr 1    
w Pyrzycach przyczynia się do znacznej 
aktywizacji społeczności powiatu py-
rzyckiego. Oprócz dobrego wykształce-
nia nasza szkoła oferuje możliwość 
rozwijania swoich pasji, zainteresowań 
oraz kształtowania przyszłej kariery 
zawodowej. 

W.P. 

ZAKO ŃCZENIE PROGRAMU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS  
- PYRZYCKA AKADEMIA TURYSTYKI 

NA ZAMKU KSI ĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE  

DZIEŃ OTWARTY W DOMU DZIECKA  
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W dniu 17 maja br. w Lubiatowie 
odbyły się Międzygminne Zawody 

Sportowo- Pożarnicze, w których udział 
wzięło 11 jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, 7 młodzieżowych             
i 2 kobiece drużyny pożarnicze z gmin 
Warnice i Przelewice.  
W klasyfikacji międzygminnej: 
I miejsce zajęła jednostka z Obryty, 
II miejsce z Lubiatowa, 
III miejsce z Kluk.  
Wśród jednostek gminy Przelewice: 
I miejsce zajęła jednostka z Lubiatowa, 
II miejsce z Kluk, 
III miejsce z Przelewic. 
Godnym odnotowania jest fakt zdobycia 
I miejsca w rywalizacji młodzieżowych 
drużyn pożarniczych drużyny z Przele-
wic, w skład której weszli najmłodsi 

strażacy gminy Prze-
lewice – uczniowie 
szkół podstawowych 
z klas od trzeciej do 
szóstej. Sędziami 
zawodów byli przed-
stawiciele Komendy 
Powiatowej Pań-
stwowej Straży Po-
żarnej w Pyrzycach. 
Wszyscy zwycięzcy 
otrzymali okoliczno-
ściowe puchary wrę-
czane przez Marka 
Kibałę - Wójta Gmi-
ny Przelewice, Zdzi-
sława Pijewskiego - 
Przewodniczącego Rady Gminy w Prze-
lewicach w asyście Henryka Nawoja 

Prezesa Za-
rządu Od-
działu Gmin-
nego Związ-
ku OSP RP. 
Na zakończe-
nie wszyscy 
u cz es tn i c y 
z a w o d ó w      
i ich obser-
watorzy mo-
gli skoszto-
wać prze-
pysznej gro-
chówki stra-
żackiej i go-

rącej kiełbaski. 
Po zawodach sportowo-pożarniczych     
w części artystycznej piękny występ 
przedstawili: Zespół Pieśni i Tańca Zie-
mi Pyrzyckiej oraz uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej z Żukowa. 
Wszyscy uczestnicy przeżyli wiele wra-
żeń, bowiem występy pokazały bardzo 
dobre profesjonalne przygotowanie 
młodych artystów. 
Wieczorem od godziny 18:00 strażacy 
OSP Lubiatowo wraz z mieszkańcami 
bawili się na zabawie strażackiej. 
Organizatorom składamy serdeczne 
podziękowania za profesjonalnie przy-
gotowaną imprezę! 

J.S i E.L. 

W dniu 6 czerwca br. na stadionie OSiR 
w Pyrzycach odbył się Finał Powiatowy 
Pucharu Humbert'a szkół gimnazjal-
nych. W ubiegłym roku startowały tylko 
2 szkoły z Pyrzyc i Kozielic, natomiast 
w tym roku aż 5 (zabrakło Bielic i War-
nic). Drużyna jednej szkoły składa się    
z 6 osób. Każdy zawodnik startuje         
w dwóch konkuren-
cjach spośród 12 za-
proponowanych przez 
organizatora. Trudność 
podlega na tym, że nie 
można łączyć konku-
rencji pokrewnych. 
Trzeba wybrać dwie 
np: bieg - skok, bieg - 
rzut lub skok - rzut,      
a nie wolno łączyć 
biegu z biegiem, skoku 
ze skokiem i rzutu       
z rzutem. Na koniec 
rozgrywana jest niety-
powa sztafeta obejmu-
jąca bieg na 400, 300, 
200, 100 metrów nazy-

wana szwedzką. 
Nie zawiedli faworyci: dziewczęta z PG 
w Pyrzycach i chłopcy z ZS w Kozieli-
cach, którzy podobnie jak w ubiegłym 
roku wygrali powiatową Gimnazjadę. 
Reprezentacje obu tych szkół wezmą 
udział w mistrzostwach województwa, 
które odbędą się 17 czerwca w Stargar-

dzie. 
Ostateczna kolejność: 
Dziewczęta: 
1. PG Pyrzyce (op. D. Kuźnicka); 
2. ZS Kozielice (op. J. Kurowski); 
3. ZS Lipiany (op. R. Sulżyc); 
4. OSW Pyrzyce (op. A. Odachowski); 

5. PG Przelewice  
(op. Ł. Mularczyk); 
Chłopcy: 
1. ZS Kozielice  
(op. J. Kurowski); 
2. PG Pyrzyce  
(op. R. Toboła); 
3. ZS Lipiany  
(op. K. Trojanowski); 
4. PG Przelewice  
(op. Ł. Mularczyk); 
5. OSW Pyrzyce  
(op. J. Albrewczyński). 

P.O.  
 

CO TO TAKIEGO PUCHAR HUMBERT'A 

MI ĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO-PO ŻARNICZE W LUBIATOWIE 
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Już po raz trzeci z rzędu lekkoatleci          
z SP nr 2 w Pyrzycach specjalizujący 
się w czwórboju l.a. stanęli na podium 
podczas Mistrzostw Województwa Za-
chodniopomorskiego w ramach  Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej organizowanych 
przez Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy w Szczecinie. 
5 czerwca w Białogardzie szkolna dru-
żyna SP nr 2 w składzie: Bartosz Zieliń-
ski, Konrad Gołębiowski, Igor Dobi-
szewski, Szymon Peter, Michał Kuźnic-
ki i Remigiusz Ogłoza wywalczyła - 
jakże cenny - brązowy medal. Lekko-
atletyczny czwórbój wymaga niezwy-
kłej wszechstronności. Trzeba połączyć 
umiejętność szybkiego biegu na 60 me-
trów, skoku w dal, dalekiego rzutu pi-
łeczką palantową i na sam koniec wy-
trzymałości w biegu na dystansie 1000 
metrów. To bardzo wyczerpujące zawo-
dy, na dodatek rozgrywane w jeden 
dzień i z reguły podczas - jak to           
w czerwcu - upalnej pogody.  
W 2006 i 2007 roku reprezentanci py-
rzyckiej "dwójki" okazali się najlepsi     
w naszym województwie, w 2008 r. 
choć zajęli 3 miejsce, to długo by szu-
kać szkoły, która rok w rok przez 3 lata 
staje na podium, a tej sztuki dokonali 
uczniowie naszego powiatu. 
To kolejny medal, po złotym i srebrnym 
w indywidualnych biegach przełajo-
wych lekkoatletów.  
Jak widać "królowa sportu'' ma się cał-
kiem nieźle, a może być jeszcze lepiej. 
Bądźmy  dobrej myśli. 

P.O.  

Dnia 14 maja br. od godz. 10:00  w sali 
sportowej przy Publicznym Gimnazjum 
w Przelewicach z inicjatywy Fundacji 
imienia Andrzeja Grubby oraz Gminy 
Przelewice odbył się II Memoriał An-
drzeja Grubby w tenisie stołowym na 
szczeblu wojewódzkim. Celem turnieju 
jest promowanie wartości edukacyjnych 
sportu związanych z postawą życiową     
i karierą sportową Andrzeja Grubby. 

Uroczystego otwarcia dokonał Wójt 
Gminy Przelewice – Marek Kibała, któ-
ry przedstawił młodym adeptom tenisa 
stołowego sylwetkę nieżyjącego An-
drzeja Grubby. 
W zawodach udział wzięło 10 reprezen-
tacji szkół z całego województwa. 
Po wylosowaniu drużyn rozpoczął się 
turniej. Walka sportowa była zacięta       
i wyrównana. 
Kolejno miejsca zajęły szkoły: 
I SP Wierzbięcin – będzie reprezento-
wał województwo zachodniopomorskie 
w turnieju finałowym w Sopocie. 

II SP nr. 3 Złocieniec 
III SP nr.1 Międzyzdroje 
IV SP Stepnica 
V SP nr. 4 Stargard Szczeciński 
VI SP Będargowo 
VII SP Pełczyce 
VIII PSP Jesionowo 
IX PSP Żuków 
X SP Kłodzino 
Trzy pierwsze zespoły zostały nagro-

dzone nagroda-
mi rzeczowymi, 
które ufundo-
wała Fundacja 
imienia An-
drzeja Grubby. 
D o d a t k o w o 
statuetki za 
n a j l e p s z e g o 
z a w o d n i k a        
i najlepszą za-
w o d n i c z kę 
otrzymali: 
Bartosz Jemi-
lianowicz,  

Karolina Kania 
Po zakończeniu turnieju uczestnicy byli 
zaproszeni na obiad i spacer po Ogro-
dzie Dendrologicznym. Dziękujemy 
serdecznie sponsorom za okazane 
wsparcie finansowe, które traktujemy 
jako wyraz Państwa dobroci i chęci nie-
sienia pomocy. 
Zapraszamy za rok na III Memoriał 
imienia Andrzeja Grubby !!! 

A.G. 

Nie zwalniają tempa młodzi  siatkarze 
„Żaka” Pyrzyce, wywodzący się głów-
nie z SP 2 w Pyrzycach. Po znacznym 
sukcesie w rozgrywkach szkolnych 
(zdobyli mistrzostwo województwa), 
przyszła kolej na sukcesy w siatkówce 
klubowej.  
Bilans osiągnięć jest wręcz im-
ponujący. Zawodnicy „Żaka” 
we wszystkich kategoriach wie-
kowych wracali z medalami        
z klubowych mistrzostw woje-
wództwa. Złoty medal przy-
wieźli z Darłowa chłopcy           
z rocznika ‘96 (V klasa), srebrny 
szóstoklasiści (rocznik ‘95), 
którzy grali w Świnoujściu,       
a brązowy siatkarze z klasy IV 
(rocznik ‘97), walczący w Ko-
szalinie.  
Już teraz  śmiało można powie-

dzieć, że dziecięca siatkówka „Żaka” 
jest w tym roku zdecydowanym liderem 
w zachodniopomorskim! Przed nimi 
jeszcze finał wojewódzki klas V 
(rozgrywki szkolne), rozegrane będą       
w Drawsku Pom. 
Tam również nie jesteśmy bez szans 

medalowych, zaś o rok starsi kole-
dzy z SP nr 2  w dniach 12-
15.06.2008r. będą walczyć o mi-
strzostwo Polski w dalekich Głuchoła-
zach (znanych naszym sportowcom      
z corocznych obozów sportowych). Tak 
„tłustego” roku dla pyrzyckiej siatków-

ki nie było od lat. Jednak suk-
cesy nie biorą się   z niczego, 
są one efektem przemyślanej   
i dobrze skoordynowanej pra-
cy zawodników i trenerów już 
od I klasy szkoły podstawo-
wej, aż do III klasy szkoły 
ponadgimnazjalnej. „Żak” 
Pyrzyce jest przykładem mo-
delowego szkolenia i współ-
pracy na wszystkich szcze-
blach szkoleniowych. 

P.O 

DOBRA PASSA SIATKARZY TRWA 

CZWÓRBOI ŚCI Z SP 2 
ZNÓW NA PODIUM ! 

II  MEMORIAŁ ANDRZEJA GRUBBY 
FINAŁ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
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Kiedy stan budynku nie pozwala na 
jego dalsze użytkowanie, należy wystą-
pić z wnioskiem o pozwolenie na jego 
rozbiórkę. Pozwolenie takie jest wyda-
wane przez Wydział Architektury i Bu-
downictwa Starostwa Powiatowego. 
Pozwolenie na rozbiórkę nie jest wyma-
gane dla budynków i budowli, które nie 
są wpisane do rejestru zabytków i nie są 
objęte ochroną konserwatora, ale ich 
wysokość nie przekracza 8 m. oraz są 
usytuowane od granicy działki nie 
mniejszej niż połowa wysokości prze-
znaczonego do rozbiórki budynku lub 
budowli. Ponadto nie wymagają pozwo-
lenia na rozbiórkę ani zgłoszenia, obiek-
ty i urządzenia budowlane na budowę 
których, nie jest wymagane pozwolenie 
na budowę. Nie oznacza to jednak, że 

można dokonać rozbiórki bez wiedzy 
właściwego  organu. Obiekty, które nie 
wymagają pozwolenia na rozbiórkę 
wymagają zgłoszenia w organie admini-
stracji architektoniczno-budowlanej. 
Jeżeli w terminie 30 dni od dnia dorę-
czenia zgłoszenia organ nie wniesie 
sprzeciwu w drodze decyzji, można 
przystąpić do robót, lecz nie później niż 
po upływie dwóch lat od określonego   
w zgłoszeniu terminu.  
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, 
którego druk można pobrać w Staro-
stwie należy dołączyć: 
• zgodę właściciela obiektu, 
• szkic usytuowania obiektu bu-

dowlanego, 

• opis zakresu i sposób prowadze-
nia robót rozbiórkowych, 

• opis sposobu zapewnienia bez-
pieczeństwa ludzi i mienia, 

• pozwolenia, uzgodnienia lub 
opinie innych organów, 

• w zależności od potrzeb projekt 
rozbiórki obiektu, 

• oraz uiścić opłatę skarbową za 
pozwolenie na rozbiórkę. 

 
Decyzja na rozbiórkę wygasa jeżeli 
rozbiórka nie została rozpoczęta przed 
upływem 2 lat od dnia w którym decy-
zja ta stała się ostateczna lub została 
przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. 
 

WAiB 

STOP  
OPAKOWANIOM 

FOLIOWYM ! 
W dniach od 2 do 25 czerwca 
br. w Starostwie Powiatowym    
w Pyrzycach trwała akcja zbie-
rania podpisów pod projektem 
nowelizacji Ustawy o opakowa-
niach i odpadach opakowanio-
wych. Nowe prawo ma dokonać 
rzeczy wielkiej: usunąć foliowe 
torebki ze sklepów. Zamiast 
nich, do pakowania posłużą 
nam torebki papierowe i bardzo 
wygodne, ekologiczne, torby 
materiałowe. Od opakowań nie 
ulegających biodegradacji po-
bierana będzie opłata, której 
wysokość ustali Minister Środo-
wiska. Aby projekt Ustawy zo-
stał rozpatrzony przez Sejm, 
potrzebnych jest 100 000 podpi-
sów. 
Organizatorem akcji był utwo-
rzony w Łodzi Ogólnopolski 
Komitet Inicjatywy Ustawo-
dawczej a w Szczecinie akcję 
koordynowała Federacja Zielo-
nych GAJA. 
Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach jako jedyne z całego Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go wspierało kampanię, umożli-
wiając mieszkańcom Powiatu 
Pyrzyckiego składanie podpi-
sów. 
W wyniku przeprowadzonej 
akcji na terenie Powiatu Pyrzyc-
kiego z możliwości złożenia 
podpisu skorzystało 136 osób. 
W imieniu swoim i organizato-
rów akcji, dziękujemy za Pań-
stwa zaangażowanie. 
   WOŚL i R 

POZWOLENIE NA ROZBIÓRK Ę 

 

 
 

„Człowiek najlepsza inwestycja” 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach  

wraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej  
w Bielicach, Kozielicach, Lipianach, Przelewicach, Pyrzycach i Warnicach 

prowadzi nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie 
 

NOWA SZANSA 
  
 W ramach programu udzielamy wsparcia w formie: 

• kontraktów socjalnych, 
• wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i pośrednika pracy, 
• szkolenia, 
• zasiłki, 
• zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia. 

Beneficjentami programu mogą być osoby korzystające z opieki społecznej w tym: 
• osoby opuszczające placówki opiekuńczo wychowawcze lub rodziny zastępcze, 
• osoby uzależnione od alkoholu, 
• osoby niepełnosprawne, 
• osoby po zwolnieniu z zakładu karnego, 
• osoby długotrwale korzystające z opieki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTNERZY PROJEKTU: 
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach; ul. Dworcowa 23 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach; ul. Jana Pawła II 34, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach; Kozielice 73, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach; ul. Myśliborska 3, Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach; Przelewice 75, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach;Plac Wolności 1, Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach; Warnice 66  

 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa  
Realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

 LIDER PROJEKTU:   
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach;  

ul. Poznańska 1; 74 – 200 Pyrzyce  
tel. 0913979046 


