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Rok 1179 nie jest datą powstania 
Chabowa, a jedynie pierwszej 
wzmianki o tej miejscowości. 
Oto sprowadzeni w roku 1173 
do Kołbacza przez Warcisława Świętoborzyca mnisi z duńskie-
go zakonu cystersów, otrzymali 
od biskupa kamieńskiego Kon-
rada I potwierdzenie prawa po-
boru dziesięciny z pobliskich 
wsi Babin i Parsów, a także ze 
wsi Cabow z kościołem para-
fialnym, co było formalnym 
aktem przekazania tegoż ko-
ścioła parafialnego. Ponieważ 
żadna wieś ani osada nie po-
wstaje z dnia na dzień, więc 
historia Chabowa musi być starsza od przytoczonego doku-
mentu. Pierwsza nazwa Cabowe szybko, bo już w 1187 roku 
została zastąpiona przez Cabow, gdyż tego właśnie określenia  
użyto w dokumencie określającym  granice posiadłości cy-
sterskich. Przebiegały one od jeziora Będgoszcz wzdłuż poto-
ku Cabow, płynącego między polami Cabow i Nieborowa. 
(Być może chodziło o dzisiejszą rzeczkę Parniczkę, płynącą  
w kierunku jeziora Będgoszcz). W 1236 r. kolejny dokument 
wprowadza następną modyfikację nazwy wsi: Chabowe. Jed-
nakże w 1282 r. cystersi wprowadzają bliską sobie niemiecką 
nazwę Falkenberg (co znaczy Sokola Góra) jako oboczność 
dla bardziej swojsko brzmiącego określenia Kabow, a następ-
nie Chabow. Wobec postępujących procesów germanizacyj-
nych słowiańskich książąt pomorskich, wobec napływu ży-

wiołu germańskiego: rycerstwa, 
mieszczan i osadników rolnych, 
a w późniejszych wiekach wręcz 
zalewu germańskiego, słowiań-
skie brzmienie nazwy Chabowa 
zostało na wiele lat wyparte.  
W okresie II wojny światowej 
funkcjonowała nazwa Alt Fal-
kenberg. Przyłączenie terenów 
Pomorza Zachodniego do Polski 
nie od razu przynosi powrót do 
wcześniejszego brzmienia. Po 
drodze jeszcze funkcjonowały 
dwie nazwy wsi: 1946 r. - Soko-
lice Stare (od niemieckiedo Alt 
Falkenberg), a w 1947 r. - Szy-
manów. Dopiero w czerwcu  

1947 r. wrócono do nazwy Chabowo. Należy ufać, że to sło-
wiańskie określenie, które część etymologów wywodzi od 
„chabie” - zarośla, pozostanie niezmienne po wsze czasy. 
Przytoczone zmieniające się nazwy wsi wyznaczają bieg hi-
storii tej ziemi. Historii burzliwej i pełnej dramatów. Teraz 
Chabowo pisze swoją nową historię - szczęśliwą i polską, 
opartą na trwałych i stabilnych podstawach świadomości na-
rodowej i religijnej. Dla upamiętnienia zaś całej jego historii 
ufundowano i odsłonięto przed kościołem w tej wsi kamień  
z tablicą, na której wyryto kolejne jej nazwy. Żeby pamiętać  
o przeszłości. Bo nie ma sensu zamazywać jej i fałszować, 
nawet jeśli nie zawsze była szczęśliwa.  

UG Bielice 

Edukacja, to nie tylko nauka, 
to postrzeganie potrzeb innych 

i wychodzenie im naprzeciw, to 
kształtowanie postaw szlachetnych, 
kształcenie w kierunku rozwoju naj-
lepszych ludzkich wartości. Dzień 
Edukacji Narodowej jest świętem 
wszystkich pracowników oświaty, 
którzy przyczyniają się do zdobywa-
nia przez młode pokolenia doskona-
łej wiedzy i umiejętności. 
  
15 października w Starostwie Powia-
towym w Pyrzycach odbyło się spotka-
nie z okazji Obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej. Zebranych przywitał Dy-
rektor Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach Andrzej 
Jakieła. Życzenia wszystkim pracowni-
kom oświaty z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej złożył Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko. 
Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej przyznawane są nagrody Staro-

sty Pyrzyckiego za wybitne osiągnięcia 
zawodowe. Nagrody otrzymali dyrekto-
rzy powiatowych placówek oświato-
wych oraz nauczyciele, którzy 
w minionym roku odznaczyli się szcze-
gólną aktywnością zawodową: 
Sylwia Lewandowska - Baran – ZS  
NR 1, 
Weronika Drewniak – ZS NR 1, 
Dariusz Gąsławski – ZS NR 1, 
Jolanta Kocanowska – Hajduła – ZS  
NR 2, 

Joanna Milewska – Walczyk – ZS 
NR 2, 
Ewa Cywińska – ZS NR 2, 
Monika Wrzosek – ZS NR 2, 
Beata Albrewczyńska – SOSW, 
Ewa Kurpińska – SOSW, 
Justyna Komorowska – SOSW, 
Anna Gliszczyńska - PPP. 
Podczas spotkania Starosta Pyrzyc-
ki Wiktor Tołoczko podziękował 
również panom Stanisławowi Ja-
nickiemu oraz Edwardowi Skrzy-
czewskiemu za wieloletnią eduka-

cję uczniów przekazując pamiątkowe 
statuetki. 
Spotkanie uświetnił montaż słowno-
muzyczny w wykonaniu uczniów 
z Zespołu Szkół NR 1 w Pyrzycach pod 
kierunkiem Stanisława Janickiego oraz 
uczniów z Zespołu Szkół NR 2 RCKU 
w Pyrzycach pod kierunkiem Joanny 
Rojek. 

 W.B.D. 

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ  

830 LECIE CHABOWA 
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16 października w Restauracji 
Faraon odbyły się Obchody 
z okazji Dnia Białej Laski, któ-
rych organizatorem był Polski 
Związek Niewidomych Koło 
w Pyrzycach. 
Podczas uroczystości Przewod-
niczący Zarządu Janusz Wrzask 
podziękował przedstawicielom 
władz samorządowych gmin 
z terenu Powiatu Pyrzyckiego, 
instytucji oraz firm za pomoc 
i wsparcie Polskiego Związku 
N i e w i d o m y c h  K o ł o 
w Pyrzycach w jego działalno-
ści na rzecz osób niewidomych 
i słabowidzących. 
W kolejnej części uroczystości Starosta 

Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz Prze-
wodniczący Rady Powiatu Jerzy Marek 
Olech z okazji święta Białej Laski wrę-
czyli upominki okolicznościowe dzie-

ciom zrzeszonym w Kole, 
które otrzymali: Justyna Mło-
dojewska, Marek Dąbrowski, 
Emilia Wasilewska, Adrian Pacy-
na, Dariusz Pigulski, Nikola Cech 
oraz Kamil Nowaczek. Upominki 
otrzymali również: przewodniczą-
cy Zarządu Janusz Wrzask oraz 
Adam Ciękosz. 
Starosta Pyrzycki z okazji Między-
narodowego Dnia Białej Laski 
przekazał wszystkim członkom 
PZN Koło w Pyrzycach najser-
deczniejsze życzenia, by zawsze 
na swojej drodze spotykali się 

z ludzką życzliwością i zrozumieniem. 
W.B.D. 

SPOTKANIE Z OKAZJI MI ĘDZYNARODOWEGO DNIA NIEWIDOMYCH  

8 października w Starostwie Powia-
towym w Pyrzycach odbyło się spo-
tkanie z panią Anną Gliszczyńską 
psychologiem i podróżniczką, zdo-
bywczynią kolejnego szczytu. 
W spotkaniu uczestniczyli licznie 
przybyli przyjaciele, rodzina oraz 
osoby zainteresowane poznaniem 
dalekich zakątków świata. 
Podczas spotkania wszystkim ze-
branym udzieliła się niezwykła at-
mosfera, którą wytworzyła pani 
Ania swoimi opowieściami. 
Z ogromną pasją opowiadała, jak trudne były momenty by 
dotrzeć do upragnionego celu, zdobycia najwyższego szczytu 
Kaukazu i Europy – Elbrusa (5642 m n.p.m.). Nazwę góry 
tłumaczy się na wiele sposobów. W języku perskim samo 
słowo „Elbrus” oznacza „dwugłowa góra”. I to właśnie ta 
nazwa wydaje się być najbardziej adekwatna i najtrafniejsza, 
bo Elbrus, to rzeczywiście dwa wyraźnie wyodrębnione 
szczyty (wyższy zachodni i niższy wschodni) – opowiadała 

z entuzjazmem Anna Gliszczyńska. 
Elbrus nie daje się tak łatwo zdo-
być, ale 28 sierpnia ośmioosobowej 
grupie Exploruj udało się. Zdobycie 
szczytu, podziwianie pięknych kra-
jobrazów wynagrodziło zmęczenie, 
jakie towarzyszyło całej grupie pod-
czas wyprawy. Opowieściom towa-
rzyszyła przygotowana przez po-
dróżniczkę prezentacja multime-
dialna z udanej podróży. 
Na zakończenie spotkania nie bra-
kowało mnóstwa ciepłych słów 

skierowanych do pani Ani, ale przede wszystkim składano 
gratulacje za odwagę, hart ducha, dzięki którym udało się 
bohaterce zrealizować jedno z kolejnych wyzwań i marzeń. 
Gratulacje przekazał również Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko, życząc kolejnych równie udanych wypraw. 

W.B.D. 

KOLEJNY SZCZYT ZDOBYTY 

17 października w Domu 
Dziecka w Czernicach odbył 
się Rajd Turystyczny „Dzień 
pieczonego ziemniaka”. 
Rajd jest imprezą cykliczną, 
w której biorą udział wszyscy 
miłośnicy turystyki pieszej 
i rowerowej. Celem rajdu było 
propagowanie turystyki, jako 
aktywnej formy spędzania 
czasu wolnego na świeżym 
powietrzu. W tegorocznym 
rajdzie udział wzięli uczniowie 
szkół podstawowych: SP Oku-
nica, SP Nr 2 w Pyrzycach, SP 
Żabów, SP Kozielice oraz wy-
chowankowie OREW Nowie-
lin i SOSW w Pyrzycach. 
Podczas rajdu uczestnicy mieli możli-

wość wzięcia udziału w licznych kon-
kursach (plastycznym, piosenki, wyko-

nania najładniejszej ikebany) 
oraz w grach i zabawach spor-
towych (piłka nożna, przeciąga-
nie liny, kręgle, hula hop). Or-
ganizatorzy zapewnili wszyst-
kim uczestnikom ciepły posi-
łek, a także poczęstunek cia-
stem i napojami. Wszystkim 
dopisywał świetny humor. 
Uczestnicy rajdu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody rzeczowe, które wręczył 
Wicestarosta Pyrzycki Jarosław 
Stankiewicz. 

W.B.D. 

RAJD TURYSTYCZNY 
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Dzień Edukacji Narodowej 
jest to święto wszystkich 

pracowników oświaty: nauczy-
cieli, wychowawców, kateche-
tów, pracowników administracyj-
nych oraz obsługi. Z tej okazji  
w dniu 14 października br.  odby-
ło się uroczyste spotkanie w Re-
stauracji „Magnolia” w Przelewi-
cach, podczas którego swoją 
wdzięczność  pracownikom 
oświaty z terenu gminy Przelewi-
ce wyrazili przedstawiciele władz 
samorządowych: Zdzisław Pijew-
ski Przewodniczący Rady Gmi-
ny, Marek Kibała Wójt Gminy i Janusz Wójtowicz Sekretarz 
Gminy. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracowni-
cy administracji i obsługi oraz emerytowani pedagodzy i pra-
cownicy oświaty. Z zaproszenia skorzystali również księża: 
ks. Roman Dutko  Proboszcz Parafii w Przelewicach, ks. Wal-
demar Szczurowski  Proboszcz Parafii w Jesionowie i ks. Ja-
nuary Żelawski Proboszcz Parafii w Brzesku. Wójt wyraził 
wszystkim tym osobom szczególne słowa podziękowania  
i gratulacje za trud włożony w nauczanie oraz wychowanie 

młodego pokolenia Polaków.  Wy-
różnił również dyrektorów szkół 
wręczając im listy z podziękowania-
mi. Ponadto wyraził podziękowanie 
wręczając statuetkę Dariuszowi 
Łyczkowi emerytowanemu dyrekto-
rowi PG Przelewice za koordyno-
wanie  projektu pt. „Mogę, chcę, 
zrobię - zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów szkół gminy Przelewice”. 
Następnie głos zabrała Renta Kozic-
ka, prezes Przelewickiego Stowa-
r z y s z e n i a  E d u k a c y j n e g o 
„Wyrównajmy Szanse”, wyrażając 
wdzięczność za współpracę Wójto-

wi oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia za ich ciężką 
pracę, a także tym, którzy bezinteresownie pomagają w reali-
zacji działań inicjowanych przez Stowarzyszenie. Spotkanie 
odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze, podczas którego 
uczestnicy mogli wrócić do wspomnień i podzielić się reflek-
sjami z ich ciekawych doświadczeń zawodowych. 

J.S-B. 

13 października, we wtorek, o godzinie 12.00 w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej w Warnicach, w oczekiwaniu 
na uroczysty apel zgromadzili się uczniowie, goście, brako-
wało natomiast… nauczycieli. Dzień Edukacji Narodowej 
uczczono w zaskakujący sposób. Nie było uczniów mówią-
cych wierszyki ani śpiewających dzieci. Niespodzianką od 
samego początku była… wesoła kolorowa klasa złożona  
z przebranych nauczycieli! Na ten jeden dzień nauczyciele 
zamienili się miejscami w ławkach z uczniami. Eksperyment 
się udał! Rozśpiewana i roztańczona grupa, rzucając kulkami 
z papieru i kłócąc się między sobą radośnie wbiegła na salę. 
Kilkunastu uczniów (nauczycieli) odegrało wspaniałą parodię 
lekcji. Nie obyło się bez codziennego: - proszę pani, a ona 
mnie bije…, - a on mi przeszkadza…, - zostaw to…, - puść 
mnie!…, - głupia jesteś…, - cisza!!! Było bardzo wesoło, ko-
lorowo, radośnie i pomysłowo! Uczniowie byli zachwyceni, 
widząc swoich nauczycieli w przebraniach i wspaniale się 
bawiących. To podwójna korzyść – mogli przekonać się, że 

nauczyciele nie tylko wymagają, ale że – sami potrafią, i to 
jak! Wystąpił także odnowiony skład zespołu ABBA we 
wspaniałej stylizacji lat 70 oraz zespół ludowy „Opolskie 
Dziouchy”. Na koniec wesoły pociąg zabrał wszystkich  
w radosną podróż dookoła sali. Po programie artystycznym 
dyrektor Ewa Rebeko przywitała oficjalnie swoich uczniów 
oraz gości. Chwilę później została obdarowana kwiatami od 
uczniów, Rady Rodziców i Wójta Gminy. Przewodnicząca 
Rady Gminy Maria Rzadkowska złożyła życzenia wszystkim 
opiekunom, wychowawcom, nauczycielom, a Wójt Gminy 
Warnice Ireneusz Szymański wręczył nagrodę pani dyrektor, 
dziękując za wspaniałą pracę i życząc dalszych sukcesów. 
Dyrektor Ewa Rebeko wręczyła listy gratulacyjne pracowni-
kom Szkoły Podstawowej w Warnicach, a na koniec wszyscy 
stanęli do pamiątkowej fotografii. To były niezapomniane 
wrażenia! 

UG Warnice 

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ NA WESOŁO 
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13 października br. w Gminie Przelewi-
ce uroczyście obchodzono Dzień 
Seniora. Spotkanie odbyło się  
w Domu Weselnym w Żukowie,  
a towarzyszyła mu miła i rodzinna 
atmosfera. Uczestniczyło w nim 
ponad 70 osób. Impreza realizo-
wana była w ramach projektu pn. 
„Atrakcyjne formy organizacji 
czasu wolnego dla osób starszych 
na terenie Gminy Przelewice” ze 
środków PPWOW, którego koor-
dynatorem jest Maria Mroczkow-
ska. Zaproszeni goście: Jarosław 
Stankiewicz Wicestarosta Pyrzyc-
ki, Zdzisława Dzioba - Przewodni-
cząca Zarządu Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Pyrzycach oraz w imieniu Marka Kibały Wójta Gminy 
Przelewice - Anna Garzyńska złożyli seniorom najserdecz-
niejsze życzenia pomyślności, szczęścia i długich lat w zdro-
wiu oraz radości w codziennym życiu w gronie osób bliskich  
i życzliwych. Na przyjęciu można było skosztować potraw, 
które były pięknie udekorowane i bardzo smaczne. Nastrój 

podczas uroczystości był serdeczny, 
wszyscy deklarowali chęć dal-
szej współpracy i uczestnictwo 
w kolejnych wspólnych przed-
sięwzięciach. Była to też dobra 
okazja do integracji i promocji 
zdrowego stylu życia oraz do 
podsumowania działań realizo-
wanych w ramach projektu. 
Ponadto w trakcie spotkania 
gorące podziękowania skiero-
wano do Marii Mroczkowskiej 
za zaangażowanie i aktywność 
w realizacji usług na rzecz osób 
starszych. Serdeczne podzięko-
wania otrzymał również Wójt 
za dobrą współpracę i animowa-
nie działań skierowanych do 

seniorów oraz za zrozumienie ich problemów. Ponadto 
uczestnicy spotkania wyrazili podziękowanie Mieczysławowi 
Mularczykowi za udostępnienie lokalu i pomoc przy organi-
zacji imprezy z okazji Dnia Seniora.  

A.G. 

W przeddzień 236. rocznicy powstania 
Komisji Edukacji Narodowej - we 
wtorek, 13 października, w Gimna-
zjum w Warnicach spotkali się nauczy-
ciele, uczniowie, przedstawiciele sa-
morządu i organizacji szkolnych. Po 
wprowadzeniu sztandaru do świetlicy 
wszyscy zaśpiewali hymn szkoły, na-
stępnie dyrektor Gimnazjum Małgo-
rzata Jakubowska przywitała wszyst-
kich gości. Podziękowała gronu peda-
gogicznemu, pracownikom Warnickie-
go gimnazjum oraz wręczyła listy gra-
tulacyjne i skromne upominki dla 
wszystkich pracowników. Także Wójt 
Gminy Warnice Ireneusz Szymański 
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy 
Marią Rzadkowską złożyli życzenia 
wszystkim wychowawcom, opiekunom 
i nauczycielom.  Wójt wręczył także 
kwiaty i nagrodę dla pani dyrektor. 
Młodzież w części artystycznej, którą 

przygotowała klasa III c pod kierunkiem 
wychowawczyni Marzeny Weber, śpie-
wała, tańczyła, recytowała, dziękowała 
– za dobre rady, za przekazywaną wie-
dzę, za trud, za cierpliwość, za serce. 
Największe zainteresowanie wzbudził 
pokaz mody dla kadry nauczycielskiej. 
Był strój „intelektualistki” z obowiązko-
wym tomem encyklopedii PWN pod 

pachą, nauczycielki roztargnio-
nej – z wałkami na głowie, ale 
największym powodzeniem cieszy-
ł a  s ię  p r o p o z y c j a  k r e a c j i 
„ekstrawaganckiej” – z gołymi ramio-
nami i w mini. Pięknie prezentował się 
w niej Andrzej, uczeń III c. Wszyscy 
nauczyciele zostali obdarowani ja-
błuszkiem z serduszkiem (na zdro-
wie!). Przedstawiciele rady rodziców 
na ręce pani dyrektor złożyli wielki tort 
z piękną dedykacją/mottem: „Z rąk do 
rąk podajecie skromnej mądrości dar 

zwyczajny” - te szczere słowa w imie-
niu wszystkich rodziców są podzięko-
waniem za trud wychowywania naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy. 
W imieniu ich wszystkich – także dzię-
kujemy! 

UG Warnice 

W dniu 15 października 
w Ur zęd z i e  M i e jsk i m 
w Pyrzycach odbyła się Inaugu-
racja Roku Akademickiego 
2009/2010 Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Pyrzycach. 
W inauguracji udział wzięli 
słuchacze UTW oraz licznie 
zaproszeni goście, w tym przed-
stawiciele władz samorządo-
wych: Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Wicestarosta Pyrzyc-
ki Jarosław Stankiewicz oraz  
z-ca Burmistrza Pyrzyc Teresa 
Jasińska. Inaugurację rozpoczął 

Zespół Wokalny „Seniorita” pod 
kierunkiem Łucji Szutkowskiej, 
który wykonał średniowieczną, pol-
ską pieśń hymniczną „Gaude Mater 
Polonia”. Następnie Prezes UTW 
w Pyrzycach Maria Halina Kozłow-
ska złożyła sprawozdanie za ubiegły 
rok akademicki oraz przedstawiła 
plany i zadania, jakie czekają słu-
chaczy w bieżącym roku. Podczas 
inauguracji prelekcje wygłosili prof. 
dr hab. Edward Rymar oraz dr To-
masz Szutkowski. 

W.B.D. 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW  

ŚWIĘTO NAUCZYCIELA W GIMNAZJUM 

DZIEŃ SENIORA 
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14 października to Dzień Edukacji Na-
rodowej. Z tej okazji w Szkole Podsta-
wowej w Starym przylepie w poniedzia-
łek, 12 października o godz. 12.00 roz-
poczęła się uroczystość Święta Nauczy-
cieli. Uroczysty apel rozpoczęła dyrek-
tor szkoły Danuta Antoszewska. Podzię-
kowała gorąco i serdecznie wszyst-
kim nauczycielom, opiekunom, wy-
chowawcom i wszystkim współpra-
cownikom, którzy wspólnie pracują 
na sukces szkoły. Dyrektor wręczyła 
nagrody swym pracownikom. Podzię-
kowała także nauczycielom-
emerytom oraz dzieciom, które cięż-
ko pracują każdego dnia na swój wła-
sny sukces. Następnie Wójt Gminy 
Warnice Ireneusz Szymański złożył 
życzenia wszystkim pedagogom, a na 
ręce pani dyrektor złożył nagrodę 

uznaniową. Na koniec, dzieci wręczy-
ły kwiaty wszystkim nauczycielom  
i gościom, a dyrektor – specjalne po-
dziękowanie, które przeczytała  
z prawdziwym wzruszeniem. Po czę-ści oficjalnej przyszedł czas na pro-
gram artystyczny pod tytułem „Z ży-
cia pewnej szkoły” w wykonaniu kla-
sy VI, pod kierunkiem wychowaw-
czyni - Moniki Sikorskiej. Młodzież 
podzieliła się na „pokój nauczyciel-
ski” i „klasę”, a każda z tych grup 

przedstawiła swój ciężki los. Okazuje 
się, że nie tylko uczniowie mają dużo 
pracy na co dzień. Przedstawienie za-
kończyło się wspólnym podziękowa-
niem za wzajemny trud. 

UG Warnice 

Program „Bezpieczna droga do szkoły” 
realizowany był od początku roku 
szkolnego. Policjanci spotykali się  
z dziećmi z całego powiatu pyrzyckie-
go. W miesiącu wrześniu w szkołach 
podstawowych odbyły się cykliczne 
spotkania dotyczące „Bezpiecznej drogi 
do szkoły”. Spotkania z dziećmi klas 
pierwszych odbyli policjanci zajmujący 
s ię  p r ob l em at yką  n i e l e tn i ch . 
„Pierwszaki” poznały zasady bezpiecz-
nego poruszania się po drodze, numery 
alarmowe Policji, niektórym przypo-
mniano o obowiązku korzystania z fote-

lików i pasów bezpieczeństwa. Każde 
spotkanie zakończyło się otrzymaniem 
przez ucznia „Elementarza zasad bez-
pieczeństwa” oraz elementów odblasko-
wych. Uczniowie aktywni, którzy wyka-
zali się większą niż przeciętna wiedzą  
w nagrodę otrzymali inne drobne upo-
minki. Za rok kolejne spotkanie z no-
wym rocznikiem pierwszoklasistów! 

M.K. 

PRZEWODNIK DLA  
GIMNAZJALISTY 

 
Wśród uczniów klas pierwszych gimna-
zjów powiatu pyrzyckiego policjanci 
zajmujący się problematyką nieletnich 
rozpoczęli rozpowszechnianie broszur 
pod tytułem „Pierwsze koty za płoty”, 
czyli jak bezpiecznie zostać gimnazjali-
stą. Akcja ta jest efektem konkursu ogło-
szonego przez Fundację „Razem Bez-
piecznej” i Komendę Wojewódzką Poli-
cji w Szczecinie, w ramach rządowego 
programu przeciwdziałania przestępczo-
ści i aspołecznym zachowaniom. Zało-
żeniem projektu jest, aby każdy 
„pierwszak” z gimnazjum otrzymał eg-
zemplarz tej broszury. Gimnazjalista 
dowie się z niej, krok po kroku, w spo-
sób jasny, czasami żartobliwy, jak bez-
piecznie i przyjaźnie przejść edukację 
gimnazjalną. Autorka broszury zawarła 
w niej szereg porad, które pozwolą unik-
nąć trudnych sytuacji w szkole, a także 
poza nią.  

M.K. 

W dniu 7 października 2009 r.  
w budynku Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach odbył się egzamin na 
kartę motorowerową dla młodzieży 
gimnazjalnej. Egzamin odbył się 
dzięki współpracy Wydziału Komu-
nikacji i Infrastruktury Technicznej 
Starostwa oraz Wydziału Prewencji 
pyrzyckiej Policji. Policjanci dro-
gówki pełnili funkcje egzaminato-
rów. Do egzaminu przystąpiło 23 
gimnazjalistów z Pyrzyc, Kozielic  

i Bielic. Uprawnienia na motorower 
nabyło tylko 6 osób, one wykazały 
się najlepszą wiedzą teoretyczną oraz 
praktyczną. Wynik egzaminu świad-
czy o tym, że nie łatwo zostać kie-
rowcą, nawet, jak na razie „tylko” 
motoroweru. Nieznajomość przepi-
sów czy brak umiejętności jest póź-
niej przyczyną tragedii na drodze. 
Głowa do góry! Kodeksy drogowe  
w dłoń i do nauki! 

M.K. 

BEZPIECZNE PIERWSZAKI 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W STARYM PRZYLEPIE 

PIERWSZE „UPRAWNIENIA” GIMNAZJALISTY 
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W sobotę ,  
3 października, 
w Zaborsku 
odbyło się 
pierwsze Świę-
to Pieczonego 
Z i e m n i a k a . 
Koło Gospo-
dyń Wiejskich 
z Zaborska 
zorganizowało 
jesienną impre-
zę integracyjną 
– ziemniak 
królował na 
każdym jej 
etapie. W kon-
kursach: rzut ziemniakiem do kosza, 
usypywanie kopców, konkurs na 
najdłuższą obierkę; i w zabawie – 
robienie pieczątek z ziemniaków, 
tworzenie obrazów z wyrzeźbionych 
kartoflanych pieczątek. Na scenie 
wystąpiły dwa pokolenia – najmłod-
sze dzieci i emeryci. Najpierw zapre-
zentował się Zespół Śpiewaczy Bie-
siada z Warnic, następnie dzieciacz-
ki z zespołu Karuzela z Zaborska. To 
spotkanie pięknie symbolizowało 
integrację między pokoleniami  
w naszej gminie. Nie zabrakło także 
stoiska z wyrobami rękodzieła 
członkiń Koła w Zaborsku – do na-
bycia były serwetki, świeczniki, 
ozdobne butelki ręcznie malowane, 
które z powodzeniem mogą służyć 
jako wazon; także ciepłe kapcie ro-
bione na drutach – w sam raz na 
jesienne chłody i niezwykła, orygi-
nalna biżuteria. Panie przygotowały 
ciasta i poczęstunek. Szczególne 
miejsce na sołeckim stole zajmował 
tarciuch zaborski, czyli placek z tar-

tych ziemniaków, pieczony z bocz-
kiem. Może nie najzdrowsze, ale…
pyszne! Dla dzieci były kiełbaski  
z ogniska, ziemniaki pieczone i słod-
ki poczęstunek. Blok rozrywkowy 
dla dzieci zakończył się o godz. 
18.00. Salę przejęli dorośli i bawili 
się do białego rana! Fundusze na tę 
wspaniałą imprezę przekazał Wójt 
Gminy Warnice, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska. Impreza zgro-
madziła w świetlicy wiejskiej 
uczestników także spoza sołectwa. 
Przybyli ciekawi i spragnieni roz-
rywki oraz pomysłu na jesienną nudę 
mieszkańcy sąsiednich wiosek. 
Wspaniały pomysł, gratulujemy uda-
nej imprezy! Jak zapowiadają człon-
kinie KGW, następna impreza sołec-
ka organizowana przez Koło – już 
wkrótce. Będą to „Andrzejki”. 

UG Warnice 

BUDOWA CHODNIKA W PARSOWIE  
W październiku 2009 r. w miejscowości Par-
sów rozpoczęto budowę chodnika o długości 
256 m. Wykonawcą inwestycji jest ,,Kanal -
Bud” S.C. z Pyrzyc. Koszt inwestycji to  
105 000 zł. Termin zakończenia prac, to 30 
listopada 2009 roku. 

W dniu 15 października w Lipianach Bur-
mistrz Krzysztof Boguszewski podpisał umowę 
na budowę hali rekreacyjno-sportowej przy 
ulicy Kopernika. Tego dnia przekazano rów-
nież teren pod budowę tego obiektu. 
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
konsorcjum firm, których liderem jest „ISO” 
Spółka z o.o. z siedzibą w Kolbudach, partner 
„PBO GRINBUD” Spółka z o.o. z siedzibą 
w Nowogardzie oraz Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko. Na placu budowy w strugach desz-
czu każdy z przybyłych wbił symboliczny 
„pierwszy szpadel” w miejsce, na którym po-
wstanie długo wyczekiwany przez mieszkań-
ców Lipian obiekt sportowy. 

P.L. 

BUDOWA HALI REKREACYJNO-
SPORTOWEJ W LIPIANACH  W czwartek (15 paź-

dziernika) w Restauracji 
„Korona” w Pyrzycach 
członkowie Oddziału 
Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
uroczyście obchodzili 
„Dzień Seniora”. 
W uroczystości udział 
wziął Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko, a także 
licznie przybyli na tę 
uroczystość członkowie 
s t o w a r z y s z e n i a 
z przewodniczącą Zdzisławą Dziobą. 
Starosta Pyrzycki skierował pod 
adresem zebranych najserdeczniej-

sze życzenia zdrowia oraz pogody 
ducha na co dzień. 

 P.L. 

DZIEŃ SENIORA  

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 
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DROGA WARNICE  
 
Trwają prace przy dokończeniu „ciągu pieszego” przy drodze 
wojewódzkiej na odcinku Warnice – Barnim. Inwestycja finan-
sowana jest wspólnie przez Gminę Warnice oraz Zachodniopo-
morski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Pyrzycach. Prace posuwają się naprzód, wy-
konane zostały już zatoczki autobusowe. W miejscowości Ob-
ryta trwa także remont chodnika przy tej samej drodze.  
W efekcie prac wyremontowano już blisko połowę odcinka 
chodnika. 

UG Warnice 

Zdobycie pierwszego miejsca przez 
OSP Przelewice w plebiscycie „Głosu 
Szczecińskiego” na Remizę Roku 2009 
to ogromny zaszczyt, a zarazem promo-
cja remiz OSP województwa zachod-
niopomorskiego. Do remizy OSP Prze-
lewice można przyjść i zapoznać się  
z nowo przebudowanymi przez Firmę 
MOTO-Truck Leszek Chmiel w Kiel-
cach, samochodami pożarniczymi Star 
244 GBA 2.5/16, Jelcz 420 GCBA. 
Przebudowy samochodów mogliśmy 
dokonać dzięki Urzędowi Gminy Prze-
lewice i OWZ OSP RP w Szczecinie.  
W remizie OSP Przelewice można do-
brze spędzić czas wolny od poniedział-
ku do piątku, wiele się nauczyć z ratow-
nictwa medycznego, można również 
odwiedzić Internetowe Centrum Eduka-
cyjno - Oświatowe na Wsi. Ponadto 
remiza nasza posiada nowoczesny ter-

minal DTG-53, system SMS powiada-
miania drużyn OSP o wystąpieniu za-
grożeń. Warto dodać, że w dyżurce 
umieszczony zostanie nowy telewizor, 
który otrzymaliśmy jako główną nagro-
dę w plebiscycie „Głosu Szczecińskie-
go”. W imieniu OSP Przelewice wszyst-
kim, którzy oddali na nas głos serdecz-
nie dziękuję, a w szczególności: Jerze-
mu Markowi Olechowi Przewodniczą-
cemu Rady Powiatu Pyrzyckiego, Mar-
kowi Kibale Wójtowi Gminy Przelewi-
ce, ks. Waldemarowi Szczurowskiemu 
Proboszczowi Parafii w Jesionowie, 
Mieczysławowi Pietrzykowi prezesowi 
firmy „ROLMIX” w Przelewicach, fir-
mie „EKOMAS” Szczecin o/w Przele-
wicach, rzeźni „Delicjusz” w Kłodzinie, 
strażakom z OSP Mielęcin i  Derczewo. 

H.N. 

System Kontroli Frekwencji 
i Postępów w Nauce umożliwia sku-

teczne przeciwdziałanie problemom 
wychowawczym dzięki możliwości 
szybkiego reagowania na niepokojące 
zachowania młodzieży. Stanowi uzupeł-
nienie tradycyjnej roli wywiadówki, 
poprawia współpracę między rodzicem 
i wychowawcą oraz wzmacnia funkcję 
wychowawczą szkoły. 

 Dostęp do danych można uzyskać 
przez całą dobę: 
• z dowolnego komputera połączonego 

z Internetem, 

• z telefonu komórkowego, który ma 
możliwość przeglądania stron www, 

• poprzez SMS’y przychodzące na tele-
fon komórkowy (funkcja dodatkowa). 

Cechy programu: 

• prosty i intuicyjny w obsłudze, 

• całodobowy dostęp do systematycznie 

aktualizowanych informacji o dziecku, 

• dostęp do danych zabezpieczony logi-
nem i hasłem ( do odbioru w szkole). 

LOGIN i HASŁO umożliwiające zalo-
gowanie się do systemu są przekazywa-
ne przez wychowawcę każdemu rodzi-
cowi. Po zalogowaniu rodzic może ko-
respondować z dowolnym nauczycie-
lem. Istnieje również możliwość spraw-
dzenia czy nauczyciel odebrał wiado-
mość. 
Informacje o ocenach i frekwencji 
dziecka zostają udostępnione dla osób, 
które aktywowały konto. 

Koszt aktywacji to 20 zł (opłata za  
12 miesięcy od dnia aktywacji). Akty-
wując jedno z kont - rodzica lub 
ucznia 

- następuje automatyczna aktywacja 
drugiego konta. 

 

 

Wpłaty za aktywację konta można 
dokonać: 
• w szkole (gabinet 16, p. B. Korpo-
wska), 

• drogą elektroniczną (poprzez serwis 
płatności.pl 

lub bezpośrednio na konto Wydawnic-
twa LIBRUS), 

• na poczcie lub w banku - druk przele-
wu można wydrukować z systemu. 

  

W tytule przelewu obowiązkowo muszą 
się znaleźć 
LOGIN oraz IMIĘ I NAZWISKO 
UCZNIA 

Przykład dobrze wypełnionego druku 
przelewu oraz szczegółowa informacja 
dotycząca aktywacji znajduje się na 
stron ie www.dzienn ik. l ibrus.pl, 
w części dostępnej po zalogowaniu. 

INTERNETOWY DZIENNIK W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 1  
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W  PYRZYCACH  

PLEBISCYT GŁOSU SZCZECI ŃSKIEGO NA STRAŻAKA I REMIZ Ę ROKU 2009 
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III Plebiscyt na 
Najlepszego Spor-
towa Sportu Szkol-
nego Powiatu Py-
r z y c k i e g o  
2008/2009 odbył 
się tradycyjnie już 
w sali  Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego 
w P yr z yca ch  
22 października 
2009 roku. Organi-
zatorem był Po-
wiatowy Mię-
dzyszkolny Ośro-
dek Sportowy, 
a zaproszenie przy-
jęli: Starosta Py-
rzycki Wiktor To-
łoczko, Przewodni-
czący Rady Powiatu Pyrzyckiego Jerzy 
Marek Olech, Wójt Gminy Kozielice 
Edward Kiciński, Wójt Gminy Przele-
wice Marek Kibała, Burmistrza Pyrzyc 
reprezentowała Kierownik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Halina Król, Wójta Gminy Warnice 
reprezentowała Sekretarz Gminy Alina 
Werstak. 
Na uroczystość przybyli również: dy-
rektor Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa 
Powiatowego - Andrzej Jakieła, Prze-
wodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu Rady Powiatu – Dariusz Jagieł-
ł o.  N ie zabr ak ło d yr ek t or ó w  
i nauczycieli ze szkół powiatu pyrzyc-
kiego. Bardzo miłym zaskoczeniem 
była obecność dużej grupy rodziców 
laureatów III Plebiscytu, którzy z dumą 
i ze wzruszeniem oklaskiwali swoje 
pociechy. Niektórzy – tak jak państwo 
Latusz – przyjechali aż spod Nowogar-
du, aby obejrzeć swoje bliźniaczki Jo-
witę i Julitę, medalistki mistrzostw 
świata Global Games 2009, które odby-
ły się w Libercu. 
Kapituła Plebiscytu miała twardy 
orzech do zgryzienia, aby wyłonić po  
5 kandydatów w 4 kategoriach: szkoły 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimna-
zjalne oraz Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy. Dodatkową 
kategorią jest drużyna roku. 
Oto kryteria, którymi kierowała się ka-
pituła przy wyborze sportowców: 
- jakość wyniku; 
- ilość sukcesów; 
- wszechstronność; 
-zaangażowanie na treningach; 
- zachowanie i wyniki w nauce; 

- sukcesy w sporcie klubowym 
Ogłaszanie wyników w poszczególnych 
kategoriach przeplatane było występami 
artystycznymi. Kamila Orzechowska 
z SP nr 2 w Pyrzycach ślicznie zaśpie-
wała piosenkę „Sportowe marzenia”, 
Mateusz Siedlewski, zainspirowany 
mistrzostwem Filipa Tyczkowskiego dał 
pokaz trików piłkarskich freestyle, nie-
zrównany Cezary Piechnik z SP 
w Okunicy zachwycał publiczność sztu-
ką akrobatyczną, a na koniec Plebiscyt 
uświetnił Piotr Marcinkiewicz piosenką 
zespołu Pectus „Jeden moment”. Było 
wesoło ale też nie zabrakło emocji przy 
ogłaszaniu wyników. Multimedialny 
p ok az  s la jd ów p och od zących 
z archiwum Powiatowego Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportowego przygotowa-
ła Kamila Pyda – referent PMOS. 
Laureaci otrzymali okazałe statuetki, 
nagrody rzeczowe i pamiątkowe zdjęcia 
w ramkach. Każdy uczestnik oraz za-
proszeni goście otrzymali kalendarze 
PMOS z wizerunkiem ubiegłorocznych 
medalistów finałów wojewódzkich Wo-
jewódzkiego Szkolnego Związku Spor-
towego w Szczecinie, który opracował 
Wojciech Zalewski. 
Oto laureaci III Plebiscytu: 
 
Kategoria Szkoły Podstawowe: 
1. Karolina Jasiejko – ZS w Kozielicach 
opiekun Piotr Klapenda 
2. Oktawia Kaźmierczak – SP Żabów 
opiekun Tomasz Tyczkowski 
3. Kornelia Okoniewska – SP Stary 
Przylep opiekun Jerzy Albrewczyński 
4. Kacper Szlaski – SP nr 2 Pyrzyce 
opiekun Rafał Krzentowski, Piotr Olech 

5. Andżelika 
Wojtalewicz – 
ZS Kozielice 
opiekun Piotr 
Klapenda 
 
Kategoria Szkoły 
Gimnazjalne: 
1. Karol Klęczar 
– PG Pyrzyce 
opiekun Andrzej 
Kępka 
2. Wojciech Pi-
wowarczyk – PG 
Pyrzyce opiekun 
Dariusz Kufel 
3. Daniel Potoła – 
ZS Kozielice 
opiekun Janusz 
Kurowski 
4. Paulina Sta-

rzyńska – PG Pyrzyce opiekun Dariusz 
Kufel 
5. Amelia Wojciechowska – PG Pyrzy-
ce opiekun Dariusz Kufel 
 
Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne: 
1. Jowita Latusz – SOSW Pyrzyce opie-
kun Arkadiusz Odachowski 
2. Julita Latusz – SOSW Pyrzyce opie-
kun Arkadiusz Odachowski 
3. Bartosz Pawlik – ZS Nr 1 Pyrzyce 
opiekun Dariusz Jagiełło 
4. Adam Tołoczko – ZS Nr 1 Pyrzyce 
opiekun Dariusz Jagiełło 
5. Aneta Walencik – ZS Nr 1 Pyrzyce 
opiekun Dariusz Kufel 
 
Kategoria Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy: 
1. Tomasz Gredka – SOSW Pyrzyce 
opiekun Ryszard Lizak 
2. Paweł Guzikowski – SOSW Pyrzyce 
opiekun Ryszard Lizak 
3. Marta Marcinkowska – SOSW Py-
rzyce opiekun Arkadiusz Odachowski 
4. Paulina Piotrowska – SOSW Pyrzyce 
opiekun Arkadiusz Odachowski 
5. Paweł Wilk – SOSW Pyrzyce opie-
kun Ryszard Lizak 
 
Kategoria Drużyna Roku: 
Drużyna Czwórboju LA Dziewcząt 
z Zespołu Szkół w Kozielicach - opie-
kun Piotr Klapenda 
  

P.O. 

III PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWA SPORTU SZKOLN EGO  
POWIATU PYRZYCKIEGO 2008/2009 
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1 października 2009 r. Po-
wiatowy Międzyszkolny 

Ośrodek Sportowy w Pyrzycach 
zorganizował powiatowy turniej 
wiedzy olimpijskiej „90 lat na 
olimpijskim szlaku” dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Patronat nad turniejem 
na szczeblu centralnym objął Pol-
ski Komitet Olimpijski, Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Stowa-
rzyszenie „Super Kibic”, zaś na 
szczeblu powiatu Starosta Pyrzyc-
ki Wiktor Tołoczko, który dokonał ofi-
cjalnego otwarcia, a na zakończenie, 
dekoracji najlepszych zawodników.  
Z przyjemnością trzeba zaznaczyć, że 
do turnieju zgłosiły się wszystkie  
7 szkół gimnazjalnych i wszystkie  
4 szkoły ponadgimnazjalne powiatu 
pyrzyckiego. 100 % frekwencja ozna-
cza, że było zapotrzebowanie na tego 
typu imprezę, a opiekunom i zawodni-
kom należą się podziękowanie za zaan-
gażowanie. Nad prawidłowym przebie-
giem konkursu czuwało jury w składzie: 
Jerzy Marek Olech – przewodniczący, 
Dariusz Jagiełło i Wojciech Pardała - 
członkowie. W pierwszej części 
(pisemnej) trzeba było odpowiedzieć na 
15 pytań, w drugiej, po 6 najlepszych 

uczniów odpowiadało na serię 5 pytań. 
Tematyka obejmowała występy pol-
skich sportowców na igrzyskach olim-
pijskich w latach 1948 – 2008. Znajo-
mość zagadnienia była zróżnicowana  
z przewagą tej wysokiej. Dowodem na 
to są 4 osoby, które nie pomyliły się ani 
razu przy 20 pytaniach.  
Poniżej przedstawiamy zwycięzców: 
Szkoły gimnazjalne: 
1.  Dominika Maliszewska, PG Pyrzyce, 
opiekun Danuta Kuźnicka  
2. Jakub Kujawa, PG Pyrzyce, opiekun 
Danuta Kuźnicka 
3. Patryk Bil, PG Przelewice, opiekun 
Krzysztof Kędziora 
4. Grzegorz Polichn, G Warnice, opie-
kun Bożena Hawryszków   

5. Linda Verheijen, ZS Lipiany, 
opiekun Krzysztof Trojanowski 
6. Aleksandra Rutkiewicz, ZS Li-
piany, opiekun Krzysztof Trojanow-
ski 
Szkoły ponadgimnazjalne: 
1. Radosław Rudziński, ZS Nr 1 
Pyrzyce, opiekun Rafał Krzentow-
ski 
2. Kamil Wojtaszak, ZS Nr 1 Pyrzy-
ce, opiekun Rafał Krzentowski 
3. Przemysław Lal, ZS Nr 1 Pyrzy-
ce, opiekun Rafał Krzentowski 

4. Łukasz Świątek, ZS Nr 1 Pyrzyce, 
opiekun Rafał Krzentowski 
5. Maciej Domański, ZS Nr 1 Pyrzyce, 
opiekun Rafał Krzentowski 
6. Agnieszka Licznerska, ZS Nr 2 RC-
KU Pyrzyce, opiekun Maria Ziarkow-
ska. 
Finał wojewódzki odbędzie się 7 listo-
pada 2009 r. w Pyrzycach w hali Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Już teraz zapra-
szamy wszystkich chętnych, którzy chcą 
zobaczyć najlepszych znawców wiedzy 
olimpijskiej w województwie zachod-
niopomorskim, do Pyrzyc.  

P.O.   

KONKURS WIEDZY OLIMPIJSKIEJ 

W  s o b o tę  
24 październi-
ka 2009 r. na 
boisku do piłki 
n o ż n e j 
ze sztuczną 
trawą, funkcjo-
nującym przy 
Zespole Szkół 
Nr 2 RCKU 
w Pyrzycach, 
r o z e g r a n o 
I Powiatowy 
Turniej Samo-
r z ą d o w y 
w Piłce Nożnej 6-osobowej „Orlik 2012”. W zawodach udział 
wzięły drużyny samorządów reprezentujące Gminy: Bielice, 
Przelewice i Kozielice oraz drużyna Powiatu Pyrzyckiego. 
Grano w systemie „każdy z każdym”, czas trwania meczu  
20 minut. 
Rozegrano 6 spotkań – oto wyniki: 
I. Powiat Pyrzycki – Gmina Kozielice – 2:2 (2:2) 
II. Gmina Bielice – Gmina Przelewice – 2:2 (2:0) 
III. Powiat Pyrzycki – Gmina Bielice – 1:6 (0:3) 
IV. Gmina Kozielice – Gmina Przelewice – 1:3 (1:1) 
V. Powiat Pyrzycki – Gmina Przelewice – 3:3 (1:1) 
VI. Gmina Kozielice – Gmina Bielice – 3:2 (1:2) 
 

Ostateczna ko-
l e j n o ś ć 
w Turnieju:  
I miejsce – Gmi-
na Przelewice –  
4 pkt – bramki 
8:6 
II miejsce – Gmi-
na Bielice – 3 pkt 
– bramki 10:6 
III miejsce – 
Gmina Kozielice 
– 3 pkt – bramki 
6:7 
IV miejsce – Po-

wiat Pyrzycki – 2 pkt – bramki 6:11 
Trzy pierwsze drużyny zostały nagrodzone pucharami 
i pamiątkowymi medalami. 
Sędzią głównym zawodów był Jerzy Albrewczyński. 
Zespół organizacyjny Turnieju stanowili Jerzy Goclik – trener 
środowiskowy „Orlik 2012” oraz  Beata Kwiecień i Wioletta 
Balcerzyk-Drygaś. Organizatorzy dziękują dyrektorowi 
i pracownikom Zespołu Szkół Nr 2 RCKU za przygotowanie 
posiłku oraz udostępnienie pomieszczeń szkoły. 
Uczestnicy zawodów umówili się na wiosnę 2010 r. na po-
dobne spotkanie w formule poszerzonej o piłkę siatkową ko-
biet. 

A.J. 

I POWIATOWY TURNIEJ SAMORZ ĄDOWY W  PIŁCE NOŻNEJ 6-OSOBOWEJ  
"ORLIK 2012"  
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Ozdobą Szkolnej Ligi L.A. szkół gim-
nazjalnych, która odbyła się 23 wrze-
śnia 2009 r. na stadionie Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Pyrzycach był bieg na 
100 metrów chłopców. Wojtek Nowa-
kowski z Zespołu Szkół w Lipianach 
przebiegł ten dystans niezwykle szybko, 
jak na pyrzyckie warunki i uzyskał czas 
11,8 s. Rzadko mamy okazję oglądać 
biegi poniżej 12 sekund w wykonaniu 
gimnazjalistów. Z tym większą przy-
jemnością odnotowaliśmy ten fakt. Cie-
szy również wysoka frekwencja na za-
wodach, gdyż na 7 gimnazjów w na-
szym powiecie na starcie stanęło  
6. Gdyby nie służbowy wyjazd opieku-
nów z Bielic byłby komplet. Oprócz 
szybkiej stumetrówki na uwagę zasłu-
guje wynik 12,58 m w pchnięciu kulą 
Marcina Komanieckiego z Publicznego 
Gimnazjum w Pyrzycach. Na swoim 
wysokim poziomie startowały: Paulina 
Starzyńska i Małgorzata Ćwirta. Z do-
brej strony pokazał się Daniel Stankie-
wicz z PG Pyrzyce, który przebiegł 
1000 metrów w czasie 2:57:1 s. Szkolna 
Liga L.A. to zawody drużynowe,  
w których liczy się suma 12 najlepszych 
wyników uczniów tej samej szkoły. 

Zawodnicy startują w 10 konkurencjach 
biegowych, skocznych i rzutowych. 
Wśród dziewcząt najlepsze okazały się 
uczennice Zespołu Szkół w Kozielicach, 
wśród chłopców zwyciężyli uczniowie 
Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach  
i będą reprezentować powiat pyrzycki  
w finale wojewódzkim, który odbędzie 
się 30 września 2009 r. w Szczecinie.       
Oto końcowe wyniki: 
Dziewczęta: 
1 m. ZS Kozielice, opiekun Anna Kla-
penda 
2 m. PG Pyrzyce, opiekun Danuta Kuź-
nicka 
3 m. G Warnice, opiekun Dorota Lange 

4 m. ZS Lipiany, opiekun Przemysław 
Mierzwa  
5 m. PG Przelewice, opiekun Łukasz 
Mularczyk  
6 m. OSW Pyrzyce, opiekun Arkadiusz 
Odachowski 
Chłopcy: 
1 m. PG Pyrzyce, opiekun Robert To-
boła 
2 m. ZS Kozielice, opiekun Anna Kla-
penda 
3 m. ZS Lipiany, opiekun Krzysztof 
Trojanowski 

4 m. G Warnice, opiekun Bożena Haw-
ryszków 
5 m. PG Przelewice, opiekun Łukasz 
Mularczyk  
6 m. OSW Pyrzyce, opiekun Jerzy Al-
brewczyński 
Zawody przebiegły bardzo sprawnie  
i szybko m.in. dzięki fachowej pomocy 
młodzieżowych sędziów z ZS Nr 1 i ZS 
Nr 2 RCKU w Pyrzycach, a całości do-
pełniła słoneczna pogoda, przyczyniając 
się do sympatycznej atmosfery imprezy. 

P.O. 

Od września do listopada br. w Publicz-
nym Gimnazjum w Przelewicach reali-
zowany jest projekt pt. „Jesienne spo-
tkania szachowe”. Uczestnikami projek-
tu są uczniowie szkół z terenu gminy 
Przelewice. Na zajęciach poznają zasa-
dy gry w szachy, w tym podstawy takty-
ki i strategii gry szachowej, a w turnie-
jach szachowych mogą sprawdzić naby-
te podczas zajęć umiejętności i rywali-
zować o tytuł najlepszych szachistów  
w kategorii gimnazjum i szkoły podsta-
wowej. Udział w zajęciach i turniejach 
jest bezpłatny, zapewniony jest również 
transport dla uczestników projektu. 

Dnia 26 września odbył się pierwszy  
z trzech zaplanowanych turniejów. Roz-
grywki prowadzone były systemem 

szwajcarskim. Wszyscy uczestni-
cy turnieju otrzymali nagrody,  
a trzech najlepszych szachistów 
medale i szachowe programy kompute-
rowe. Kolejne turnieje odbędą się  
w dniach: 24 października i 28 listopada 
2009 r. (rozpoczęcie godz. 10:00 w sali 
korekcyjnej PG w Przelewicach). Ser-
decznie zapraszam do udziału w zaję-
ciach szachowych. Projekt realizowany 
jest ze środków PPWOW przez Przele-
wickie Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy szanse”. 

B.P. 

Nie słabnie zainteresowanie piłką noż-
ną, choć nasza narodowa reprezen-
tacja ostatnimi czasy non stop do-
łuje. 22 września 2009 roku na 
głównej płycie stadionu Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 
rozegrano I rzut mini-piłki nożnej 
chłopców szkół podstawowych. 
Aż 13 reprezentacji szkół wzięło 
udział w rundzie jesiennej, zabra-
kło tylko, z resztą któryś raz  
z kolei, uczniów z Żukowa.  
A szkoda, bo przecież właśnie  
w Żukowie zupełnie niedawno 
otwierano Orlika, więc wydawało się rzeczą naturalną, że 
młodzi piłkarze uczący się w tej szkole, po treningach na Orli-
ku, spróbują swoich sił w rywalizacji z rówieśnikami. Grano 

w 3 grupach (2 grupy po 4 zespoły  
i 1 grupa 5-zespołowa) systemem 
„każdy z każdym”. W sumie roze-
grano aż 22 pojedynki, więc był to 
istny maraton piłkarski. Żaden ze-
spół nie mógł narzekać na brak gry. 
Najlepsze w swoich grupach okaza-
ły się drużyny z Lipian, Kozielic 
oraz Okunicy i to one są w komfor-
towej sytuacji przed rundą wiosen-
ną, która odbędzie się 29 kwietnia 
2010 r. Miejmy nadzieję, że piłkarze 
reprezentacji Polski „zapatrzą” się  
w naszych powiatowych futbolistów 

i zaczną piąć się w górę. Trzymamy kciuki za jednych i dru-
gich.   

P.O. 

REKORDOWE 100 METRÓW WOJTKA! 

PIŁKA W GRZE 

JESIENNE SPOTKANIA SZACHOWE 
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Sen w życiu czło-
wieka spełnia 
wielką rolę. Od 
tego jak śpimy 
zależy nasze samo-
poczucie, percep-
cja, czy wręcz 
zdrowie fizyczne. 

Wielu z nas, wiele by dało, aby wiele 
lepiej spać. Szukamy więc sposobów na 
polepszenie jakości naszego snu. 
Wpływ na to pewnie ma dużo czynni-
ków. Więcej powiedzieliby nam na ten 
temat lekarze, czy też psychologowie. 
Tematem artykułu nie jest jednak sam 
sen, ale pewne przedmioty nieodłącznie 
ze snem, czy też z wypoczynkiem zwią-
zane. Chodzi o kołdry, materace, inne 
akcesoria sypialniane i „wspaniałe oka-
zje” zakupu tych rzeczy.  Takie właśnie 
okazje przedstawiane są na pokazach 
organizowanych w restauracjach, klu-
bach, kawiarniach. Prezenterzy pokazu-
ją lecznicze, kojące właściwości 
„gadżetów” dobrze wpływających na 
jakość snu. Czy jednak rzeczywiście są 
one takie? Musimy to oceniać sami, 
kierując się doświadczeniem życiowym 
i zdrowym rozsądkiem. Warto też po-
równać ceny kołder, materacy itp.  
z prezentacji, z cenami sklepowymi. 
Może okazać się, że są one kilkakrotnie 
wyższe na pokazie. Ja osobiście mam na 
temat tej sprzedaży wyrobiony pogląd. 
Tym bardziej, że niektóre ze spółek 
zajmujących się sprzedażą kołder za-
chowują się w sposób delikatnie mó-

wiąc niezgodny z dobrymi praktykami 
rynkowymi. Znany chyba już wszyst-
kim z nas jest fakt, iż możemy odstąpić 
od umowy sprzedaży zawartej poza 
siedzibą przedsiębiorstwa, czyli m.in. 
od umów zawartych na takim pokazie. 
Termin do odstąpienia wynosi 10 dni od 
dnia zawarcia umowy. Praktycznie rów-
nocześnie z odstąpieniem od umowy 
powinniśmy odesłać zakupioną rzecz 
sprzedawcy. No i właśnie tu zaczynają 
się „schody”, gdyż zdarza się, że sprze-
dawcy nie chcą przyjmować przesyłek. 
W mojej ocenie nie ma to znaczenia, 
jeżeli przesyłka zaadresowana była na 
siedzibę sprzedawcy określoną w umo-
wie. Zwracam także Państwa uwagę na 
fakt, iż transakcje tego typu najczęściej 
kredytowane są przez banki. Prezente-
rzy podczas sprzedaży podsuwają kupu-
jącym do podopisu umowy kredytu nie 
pozostawiając im kopii takiej umowy. 
Zawarta zostaje umowa kredytu i nie 
wiemy z jakim bankiem. Zatem kłopo-
tliwe staje się bezpośrednie odstąpienie 
od umowy kredytu. Na szczęście  
w ustawie o kredycie konsumenckim 
przewidziano zapis, z którego wynika, że jeżeli kredyt konsumencki przezna-
czony był na nabycie określonej rzeczy 
lub usługi na podstawie umowy zawar-
tej poza lokalem przedsiębiorstwa, to 
odstąpienie przez konsumenta od tej 
umowy jest skuteczne także wobec 
umowy o kredyt konsumencki. Wystar-
czy zatem wysłać oświadczenie o odstą-
pieniu od umowy sprzedaży towaru (ze 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na 
adres siedziby sprzedawcy i będzie to 
skuteczne również co do umowy kredy-
tu. Podkreślam jednak, że niektóre spół-
ki organizujące pokazy stosują bardzo 
złe praktyki i w konsekwencji może 
okazać się, że aby ostatecznie uwolnić 
się od umowy sprzedaży, czy kredytu 
trzeba będzie nieźle się natrudzić,  
a w ostateczności być może nawet skie-
rować sprawę do sądu. Unikajmy więc 
takich „przecudownych” okazji, prze-
strzegajmy też przed nimi naszych bli-
skich, tj. rodziców, dziadków, ciocie, 
wujków, dziadków i babcie, gdyż tego 
typu oferty kierowane są głównie do 
nich. Nie mierzmy wszystkich ludzi 
swoją miarą. Skoro my mamy dobre 
chęci, dobrą wiarę, wcale nie oznacza 
to, że prezenter czy akwizytor musi ją 
mieć. W praktyce może być tak, że cho-
dzi tylko: po pierwsze o zysk, po drugie 
- o zysk i po trzecie - o zysk, a czło-
wiek, no cóż… Starożytni Grecy wie-
rzyli w Morfeusza, który był bóstwem 
marzeń sennych, mógł podczas snu 
przybierać dowolną postać i ukazywać 
się jako osoba ukochana. Oby po doko-
naniu zakupu kołdry za 2.500 zł tym 
Morfeuszem nie okazał się agent spółki 
sprzedającej kołdry, pościel, materace, 
który później przeistoczy się w Temidę 
z opaską na oczach i mieczem w ręku, 
bo w jej objęciach sny nie są beztroskie.  

M.M. 

SG ZOZ w Warnicach zaprasza pacjentów na bezpłatne 
szczepienia przeciwko grypie. Uwaga!!! Teraz jest najlepszy 
okres, żeby zabezpieczyć się przed tą groźną chorobą! Do 
bezpłatnych szczepień uprawnieni są pacjenci, którzy ukoń-
czyli 65 rok życia albo chorujący na astmę, cukrzycę lub cho-
robę wieńcową (niezależnie od wieku). Zainteresowani pro-
szeni są o kontakt pod numerem telefonu: 091 561 28 83 lub 

zgłaszanie się do przychodni w Warnicach. Inni pacjenci tak-
że mogą się zaszczepić za niską kwotę – szczepionka będzie 
kosztować ok. 20 zł. Należy zgłaszać się w Ośrodku Zdrowia 
w Warnicach, gdzie zostaną zamówione szczepionki dla 
wszystkich potrzebujących. 
 

Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach prosi uczestników niżej wy-

mienionych szkoleń o odebranie za-
świadczeń i certyfikatów: 
„Podatki w działalności gospodarczej”  
z 7 listopada 2006 r. 
„Finansowanie działalności gospodar-
czej mikroprzedsiębiorstw z funduszy 
pomocowych UE – Działanie 3.4”  
z 17 marca 2006 r. 
„Programy pomocowe UE dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw”  
z 10 maja 2005 r. 

„Przygotowanie biznesplanu” z 18 maja 
2006 r. 
„ABC Przedsiębiorczości” z 13 marca 
2007 r. 
„Księgowość małych podmiotów go-
spodarczych” z 23 listopada 2006 r. 
„Biznesplan dla przedsięwzięć inwesty-
cyjnych realizowanych z funduszy UE 
2007-2013” z 15 maja 2008 r., z 25 ma-
ja 2007 r. i 17 czerwca 2008 r. 
„Jak pozyskać dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na 
działalność mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw w latach 2007 – 2013” 
z 17 kwietnia 2008 r. 
„Języki i komputery to droga do Twojej 
Kariery”  od 23 września 2008 r. do 
19 maja 2009 r. 
Odbiór dokumentów w biurze Powiato-
wego Centrum Wsparcia Przedsiębior-
czości, pok. nr 11. Informacja telefo-
niczna pod numerem 091 570 30 90 
wew. 166. 

J.T. 

CERTYFIKATY I ZA ŚWIADCZENIA – DO ODBIORU 

MATERAC, KOŁDRA I MORFEUSZ 

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE 


