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13 października w restauracji Fa-
raon odbyły się obchody Dnia 
Białej Laski, których organizato-

rem był Polski Związek Niewido-
mych Koło w Pyrzycach. Podczas uro-

czystości Przewodniczący Zarządu Ja-
nusz Wrzask podziękował przedstawi-
cielom władz samorządowych gmin  
z terenu Powiatu Pyrzyckiego oraz 
przedstawicielom instytucji i firm za 
pomoc i wsparcie Pyrzyckiego Koła 
PZN, w jego działalności na rzecz osób 
niewidomych i słabowidzących. W ko-
lejnej części uroczystości Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko z okazji tego 

święta wręczył upominki okolicznościo-
we dzieciom zrzeszonym w Kole. 

Otrzymali je: Justyna Młodojewska, 
Marek Dąbrowski, Emilia Wasilewska, 
Adrian Pacyna, Dariusz Pigulski, Niko-
la Cech, Oliwia Zygmuntowicz oraz 
Kamil Nowaczek. Upominek otrzymał 
również przewodniczący Zarządu Ja-
nusz Wrzask. Starosta Pyrzycki z okazji 
Międzynarodowego Dnia Białej Laski 
przekazał wszystkim członkom PZN 
Koło w Pyrzycach najserdeczniejsze 
życzenia, by zawsze na swojej drodze 
spotykali się z ludzką życzliwością  
i zrozumieniem.  

W.B.D. 

Dzień 14 października 2010 r. obcho-
dzony był w Zespole Szkół w Lipia-
nach uroczyście nie tylko z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, ale również 
z powodu obchodów 65-lecia powsta-
nia lipiańskiej szkoły. W tym ważnym 
dniu spotkali się pracownicy, ucznio-
wie i absolwenci szkoły, a także zapro-
szeni na jubileuszowe obchody go-
ście.  Społeczność szkolna od dłuższe-
go czasu przygotowywała się do tego 
ważnego wydarzenia. Podczas uroczy-
stego apelu przypomniana została boga-
ta historia szkoły, wyróżniono również 
byłych dyrektorów. Dyrektor Zespołu 
Szkół Dorota Chrobrowska, podzięko-
wała wszystkim obecnym i byłym pra-
cownikom szkoły za wkład włożony  
w jej rozwój. Odczytała także listy na-
desłane przez byłych absolwentów 
szkoły. Burmistrz Lipian złożył na ręce 
pani dyrektor pamiątkową tabliczkę  
z podziękowaniami i życzeniami dal-
szych sukcesów dla wszystkich pracow-
ników szkoły. W swoim przemówieniu 
burmistrz Krzysztof Boguszewski 
wspominał okres spędzony w szkole 
zarówno, jako uczeń, jak i wieloletni 
pedagog i wicedyrektor. Podkreślił, że 
przez te lata szkoła była dla niego dru-
gim domem. Burmistrz podziękował 
pani dyrektor za dobrą współpracę, któ-
ra zaowocowała licznymi inwestycjami 
takimi jak: zmiana nawierzchni placów 
szkolnych, remonty budynków, powsta-
nie placu zabaw dla najmłodszych dzie-
ci w ramach programu „Radosna Szko-
ła”, dzięki którym szkoła staje się coraz 
bardziej przyjaznym miejscem zarówno 
do nauki jak i pracy. Gratulacje wszyst-
kim pracownikom Zespołu Szkół  
w Lipianach złożył Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Lipianach Mariusz 
Marek Przybylski, który wraz z radną 
Elżbietą Gabruch, w imieniu Rady 
Miejskiej wręczył pani dyrektor list 
gratulacyjny oraz wiązankę kwiatów. 
Podczas apelu za najdłuższy staż pracy 
w lipiańskiej szkole wyróżniony został 
Jan Rola, któremu gratulacje i podzię-
kowania złożyła Dorota Chrobrowska. 
Po zakończeniu uroczystego apelu, za-
proszeni goście udali się do budynku 
tzw. „zawodówki”, gdzie Burmistrz 
Lipian, przewodniczący Rady oraz dy-
rektor Zespołu Szkół otworzyli wystawę 
upamiętniającą 65 lat historii lipiańskiej 
szkoły. Zebrani ze wzruszeniem wspo-
minali lata spędzone w szkole. W Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury w Li-
pianach odbyła się druga część obcho-
dów jubileuszu 65-lecia 2010 r., która 
rozpoczęła się występem chóru składa-
jącego się z uczniów oraz nauczycieli 
Zespołu Szkół w Lipianach, pod batutą 
wicedyrektor Małgorzaty Alwin. Na-
stępnie dyrektor Dorota Chrobrowska 
oraz wicedyrektor Marzena Tańska wrę-
czyły pracownikom Zespołu Szkół wy-
różnienia za pracę na rzecz szkoły  
i społeczności lokalnej. W następnej 
kolejności głos zabrał Burmistrz Lipian 

Krzysztof Boguszewski, który po-
dziękował wszystkim nauczycielom 
za ich ciężką pracę, a także wręczył 
nagrody dyrektor Dorocie Chrobrow-
skiej oraz wicedyrektor Marzenie 
Tańskiej. Po przemówieniach prowa-
dząca uroczystość Julita Herezo po-
prosiła zgromadzonych o obejrzenie 
prezentacji dotyczącej historii szkoły 
oraz jej obecnej działalności. Kolej-
nym punktem programu były występy 
uczniów w skeczu przygotowanym 

przez Joannę Sulżyc oraz nauczycieli  
w sztuce komediowej „Zemsta”, do 
której scenariusz napisała Elżbieta Ci-
chacka. Przedstawienia wzbudziły 
ogromny entuzjazm wszystkich zgroma-
dzonych i nagrodzone zostały gromkimi 
brawami. Wicedyrektor Małgorzata 
Alwin po zakończeniu części artystycz-
nej złożyła życzenia oraz wręczyła 
kwiaty obchodzącej w tym dniu urodzi-
ny Elżbiecie Cichackiej, dziękując jej za 
wkład w rozwój lipiańskiej szkoły, 
stworzenie słów jej hymnu oraz działal-
ność kulturalną. Głos zabrał również 
prof. Bohdan Boguszewski, który po-
dziękował za zaproszenie na tak wspa-
niały jubileusz szkoły, wspominał lata 
w niej spędzone i zdobyte pierwsze sce-
niczne doświadczenie. Na zakończenie 
dyrektor Dorota Chrobrowska, zaprosiła 
wszystkich byłych dyrektorów lipiań-
skiej szkoły do wspólnego zdmuchnię-
cia świeczek, na specjalnie z tej okazji 
przygotowanym torcie, a następnie 
wszystkich zgromadzonych - na poczę-
stunek.  

UMiG Lipiany 

DZIEŃ BIAŁEJ LASKI 

65-LECIE POWSTANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPIANACH  
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Zespół Szkół Nr 2 Rolnicze Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego  
w Pyrzycach wzbogacił się  
o przyrządy i urządzenia, które 
będą wykorzystywane podczas 
zajęć praktycznych w pracowni 
diagnostycznej. Szybki rozwój 
technologii, jaki obserwujemy  
w ostatnim okresie, charakteryzu-
jący się wprowadzaniem na szero-
ką skalę elektronicznych układów 
sterowania w pojazdach i maszy-
nach rolniczych wymusza posia-
danie urządzeń diagnostycznych do 
sprawnej i trafnej diagnozy pojazdów. 
Zespół Szkół Nr 2 RCKU kształci 
uczniów z terenu Powiatu Pyrzyckiego 
w zawodach: mechanik pojazdów samo-
chodowych, technik mechanizacji rol-
nictwa oraz technik pojazdów samocho-
dowych. Aby uczniowie mogli przy-
swoić wiedzę zarówno teoretyczną, jak  
i praktyczną zostały zakupione przyrzą-
dy i urządzenia diagnostyczne, dzięki 
którym uczniowie będą mogli pogłębiać 
swoje umiejętności z zakresu mechaniki 
pojazdów samochodowych. Obecnie 
pracownia wyposażona jest w podno-śnik hydrauliczno-pneumatyczny, ze-

staw narzędzi ręcznych, urządzenie do 
demontażu opon samochodowych oraz 
wyważarkę do kół. Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko wychodząc naprzeciw 
ciągle rosnącym wymaganiom, jakie 
stawia przed absolwentami szkół zawo-
dowych rynek pracy, podjął decyzję 
doposażenia w niezbędny sprzęt diagno-
styczny pracowni, przekazując na ten 
cel środki finansowe w kwocie 
49 653,90 złotych. Dzięki przekazanym 
środkom finansowym zakupiono:  
• urządzenie diagnostyczne służące do 

diagnostyki elektronicznych syste-
mów zasilania, z możliwością podłą-
czenia go do urządzeń zewnętrznych, 

np. analizatorów spalin; 
• analizator spalin, z możliwo-
ścią rozbudowy o moduł dymo-
mierza, urządzenia określającego 
poprawność procesu spalania  
i utrzymania silnika zgodnie z nor-
mami ekologicznymi; 
• próbnik wtryskiwaczy, urządzenie 
do pomiaru ciśnienia otwarcia wtry-
skiwaczy, kontroli szczelności, ci-
śnienia wtrysku i jakości rozpylania 
wtryskiwaczy, kształtu i kierunku 
wtrysku oraz szczelności dysz; 

• zestaw kluczy udarowych pneuma-
tycznych. 

Dzięki wyposażeniu pracowni diagno-
stycznej w nowoczesne urządzenia, 
uczniowie będą zdobywać umiejętności 
obsługi tych urządzeń, będą również 
wykorzystywać swoją wiedzę w ocenie 
stanu technicznego pojazdów. Poszerza-
nie wiedzy uczniów z zakresu diagno-
styki i mechaniki pojazdowej odbywać 
się będzie przy zastosowaniu nowocze-
snych technologii. 

W.B.D. 

Edukacja, to nie tylko nauka, to postrze-
ganie potrzeb innych i wychodzenie im 
naprzeciw, to kształtowanie postaw 
szlachetnych, kształcenie w kierunku 
rozwoju najlepszych ludzkich wartości. 
Dzień Edukacji Narodowej jest świętem 
wszystkich pracowników oświaty, któ-
rzy przyczyniają się do zdobywania 
przez młode pokolenia wiedzy i umie-
jętności. 14 października we wszystkich 
szkołach nauczyciele, pedagodzy, pra-
cownicy administracji i obsługi szkół 
uroczyście obchodzili swoje święto – 
popularnie zwane „Dniem Nauczycie-
la”. Z okazji DEN Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko oraz przewodniczący 
Komisji Budżetowej RM w Pyrzycach 
Ryszard Grzesiak wzięli udział w uro-
czystościach zorganizowanych w Ze-
spole Szkół Nr 1, Zespole Szkół  
Nr 2 RCKU, Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym oraz 
Poradn i Psychologiczno-
Pedagogicznej w Pyrzycach. 
Podczas uroczystości podzięko-
wali wszystkim pracownikom 
za ciężką pracę nad kształtowa-
niem młodego pokolenia, ży-
cząc wytrwałości i niegasnącego 
zapału w realizacji zadań dydak-
tycznych oraz spełnienia 
wszystkich osobistych planów  
i zamierzeń. Powiatowe uroczy-

stości z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej odbyły się 15 października w Staro-
stwie Powiatowym w Pyrzycach. Zebra-
nych przywitał dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji Starostwa Powiatowego  
w Pyrzycach Andrzej Jakieła. Życzenia 
wszystkim pracownikom oświaty z oka-
zji ich święta złożyli Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
oraz Wicestarosta Pyrzycki 
Jarosław Stankiewicz. Jak co 
roku z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej przyznawane są 
nagrody starosty za wybitne 
osiągnięcia zawodowe. Na-
grody otrzymali dyrektorzy 
wszystkich powiatowych 
placówek oświatowych oraz 
nauczyciele, którzy w minio-
nym roku odznaczyli się 

szczególną aktywnością zawodową: 
Wiesława Sosnowska i Joanna Wikieł-
Gibalska z  ZS Nr 1, Marta Jackowska-
Żmuda i Agnieszka Maciejska z ZS NR 
2, Małgorzata Wybranowska i Marta 
Hołownia z SOSW, Ludwika Durkin  
z PPP. Podczas spotkania Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko podziękował 
Marii Ziarkowskiej za wieloletnią edu-
kację uczniów przekazując pamiątkową 
statuetkę. Starosta złożył gratulacje 
również Ryszardowi Lizakowi, który 
otrzymał nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej. Spotkanie uświetnił montaż 
słowny pt. „Belfer na 102” w wykona-
niu uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 pod 
kierunkiem Danuty Kiełpińskiej. 

W.B.D. 

STAROSTA DOTRZYMUJE SŁOWA 

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 
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Zespół Szkół Nr 1 w Pyrzycach 
konsekwentnie realizuje swoje 
zapewnienia o nowoczesnym 

kształceniu, wszechstronnym roz-
woju intelektualnym, jak i troski  

o pogłębianie zainteresowań swoich 
uczniów. Ruszyły projekty unijne skie-
rowane do uczniów klas pierwszych,  
a pierwszy z nich - As kompetencji, 
rozpoczęty w 2009 rozwija kompetencje 
już drugoklasistów.  W październiku 
2010 rozpoczęły się zajęcia w ramach 
projektu Szkoła sukcesu, a następne 
dwa są w fazie rekrutacji. To niewątpli-
wy sukces dyrekcji szkoły oraz nauczy-
ciel i .  Projekt  As kompetencji 
jest realizowany na obszarze wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, wielkopol-
skiego i lubuskiego. Uczestnicy projek-
tu to 1920 uczniów i 90 szkół ponad-
gimnazjalnych, z czego 1800 uczniów 
będzie rozwijało  swoje zainteresowania 
i kompetencje w ramach zajęć pozalek-
cyjnych organizowanych w  szkołach, 
realizowanych w 180 Uczniowskich 
Grupach Projektowych, liczących po 10 
uczniów. Ponadto 120 uczniów będzie 
miało możliwość  rozwijania swoich 
zainteresowań i kompetencji w ramach 
zajęć pozaszkolnych organizowanych 
na uczelniach wyższych w wojewódz-
twach objętych projektem, w ramach 12 
Naukowych Kół Projektowych liczą-
cych po 10 uczniów. Uczniowskie Gru-

py Projektowe są tworzone w szkołach 
ponadgimnazjalnych spośród uczniów 
pierwszej klasy roku szkolnego        
2009/2010, którzy w trakcie kolejnych  
3 lat szkolnych, będą rozwijać swoje 
kompetencje w obszarze matematyki  
i fizyki lub przedsiębiorczości. W na-
szej szkole są dwie uczniowskie grupy 
projektowe – z obecnych klas drugich: 
matematyczno-fizyczna, prowadzona 
przez Agnieszkę Wójcicką i przedsię-
biorczości, prowadzona przez Dariusza 
Dziengowskiego. Projekt jest realizowa-
ny w okresie od października 2009 r. do 
sierpnia 2012 r. Pierwsze zajęcia odbyły 
się w kwietniu 2010, a trwać będą do 
sierpnia 2012. Projekt podzielony jest 
na pięć semestrów po 40 godzin.  
W pierwszym semestrze uczniowska 
grupa projektowa zajmował się 
„Zjawiskami świetlnymi w atmosferze”, 
co zostało udokumentowane prezentacją 
multimedialną. Drugi semestr to „Hałas 
wokół nas” oraz „Różne własności licz-
ba naturalnych” - ten temat realizowany 
będzie wspólnie ze szkołą w Marszewie 
(woj. wielkopolskie), z czego powstanie 
prezentacja. Poza tym uczniowie pracu-
ją na platformie e-learningowej, co sta-
nowi połowę materiału projektu, który 
należy opracować samodzielnie. Tak 
więc, program Uczniowskich Grup Pro-

jektowych zakłada rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów z zastosowaniem 
atrakcyjnej metody projektowej wspar-
tej doświadczeniami wspomaganymi 
komputerowo. Na zajęciach wykorzy-
stywana jest tablica interaktywna, kom-
putery, rzutniki multimedialne. Należy 
tu podkreślić, że dzięki pracy zespoło-
wej uczniowie nabiorą doświadczenia 
oraz kompetencji przydatnych w dalszej 
nauce, czy też karierze zawodowej. Po-
za tym dzięki uczestnictwu w projekcie 
uczniowie rozwiną swoje kompetencje 
matematyczno-fizyczne lub z przedsię-
biorczości, co będzie miało istotny 
wpływ na wyniki egzaminów matural-
nych oraz możliwość kontynuacji nauki 
na poziomie akademickim na kierun-
kach ścisłych, technicznych, ekono-
micznych itp. Ciekawe jest też to, że 
uzupełnieniem zajęć pozalekcyjnych  
i pozaszkolnych będą festiwale nauko-
we z nagrodami dla autorów najlep-
szych projektów, wykłady pokazowe, 
naukowe wycieczki krajowe lub zagra-
niczne. Co więcej w ramach zawiązane-
go Szkolnego Ruchu Naukowego istnie-
je możliwość współpracy i integra-
cji  szkół z uczelniami wyższymi na 
rzecz rozwijania kompetencji kluczo-
wych uczniów. Życzymy sukcesu na-
szym uczniom. 

S.L.B. 

Dnia 28 września br. w Miejsko Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Lipianach od-
było się spotkanie z dr Kamilem Iwan-
kiewiczem rekordzistą świata w nurko-
waniu na wysokości, który opowiedział 
o projekcie „Korona jezior Ziemi”. Ce-
lem projektu jest wspinaczka i nurkowa-
nie w najwyżej położonych jeziorach na 
7 kontynentach. Oprócz wymiaru spor-
towego ma na celu badania naukowe  
z zakresu limnologii, geologii oraz fi-
zjologii nurkowej. Badania te przyczy-
nić się mają do lepszego poznania ewo-
lucji na naszej planecie, odkryć nowych 
endemicznych organizmów, które za-
mieszkują niedostępne wysokogórskie 

jeziora, a także lepszego poznania zja-
wiska dekompresji oraz fizjologii czło-
wieka jako nurka, narażonego na skraj-
ne różnice ciśnień, temperatur oraz po-

ziomu tlenu. Akweny objęte projektem: 
Licancabur 5916 m n.p.m Boliwia, 
Ameryka Południowa (2009 r.), Mat-
scherjochsee 3185 m n.p.m. Włochy, 
Europa (2009 r.), Lake of the Sun 4200 
m n.p.m. Meksyk, Ameryka Północna 
(2010 r.), Ridonglabo 5801 m n.p.m. 
Nepal, Azja (2011 r.), Pewe 550 m 
n.p.m. Antarktyda (2012 r.), Simba Tarn 
4650 m n.p.m. Kenia, Afryka (2013 r.), 
Cootapatamba 2050 m n.p.m. Australia 
(2014 r.). 

UMiG Lipiany 
 

Dnia 16 września 2010 na zaprosze-
nie Marioli Dębeckiej - dyrektor 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, zawitał do Lipian teatr MO-
RALITET z Krakowa. Zaprezentował 
on trzy spektakle profilaktyczno-
edukacyjne skierowane głównie do 
młodzieży szkolnej, poruszające tema-
ty przeciwdziałania agresji i przemocy 
oraz uczące zasad prawidłowe-
go  zachowania się na drodze. Pierw-
szy z nich, przeznaczony dla uczniów 
klas trzecich szkoły podstawowej, nosił 
tytuł „Nie-Śpiąca Królewna”. Widowi-
sko to promowało bezpieczne porusza-

nie się po drogach. Ze względu na swój 
interaktywny charakter, w występ zosta-

ły zaangażowane dzieci. Dla klas szó-
stych szkoły podstawowej przygoto-

wano przedstawienie „Zalogowany”. 
Tematem były  zagrożenia płynące  
z Internetu oraz sposoby na uniknięcie 
skutków cyberprzestępstw. Klasa pierw-
sza liceum mogła obejrzeć spektakl 
„Mój kraj – Polska” szerzący wartości 
patriotyczne, aby z poszanowaniem 
wyrażać się o wszystkim, co polskie. 

 UMiG Lipiany 
 

LICEUM BLI ŻEJ EUROPY 

KORONA JEZIOR ZIEMI 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE  
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W dniach 24-26 września 2010 roku delegacja z Lipian na 
zaproszenie Burmistrza Gminy Wietzendorf  Uwe Wriedena 
wzięła udział w dorocznych obchodach Święta Miodu  

w Wietzendorf. W skład 40-osobowej delegacji, która 
wyruszyła z Gminy Lipiany wchodzili m.in. radni Rady 
Miejskiej w Lipianach, przedstawiciele organizacji poza-
rządowych, przedsiębiorcy i przedstawiciele zakładów usłu-
gowych i produkcyjnych  z terenu naszej gminy oraz zespół 
Beaty Andrzejewskiej.  W czasie pobytu w Wietzendorf Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszewski wręczył Burmistrzowi 
Wietzendorf Uwe Wriedenowi pamiątkową tablicę, z okazji 
10-lecia partnerstwa i współpracy pomiędzy naszymi gmina-
mi. Członkowie lipiańskiej delegacji uczestniczyli w koncer-
tach oraz kiermaszu zorganizowanym w ramach obchodów 
Święta Miodu. Między innymi członkinie Klubu Seniora pro-
wadziły stoisko ze specjałami kuchni polskiej. W ramach czę-
ści artystycznej wystąpił zespół Beaty Andrzejewskiej.  

UMiG Lipiany 

W dniach 6-10 października br. ucznio-
wie Publicznego Gimnazjum w Przele-
wicach wraz z pedagogiem szkolnym 
Natalią Kibałą oraz zespołem tanecz-
nym „Uśmiechy” i opiekunami arty-
stycznymi z Barlinka uczestniczyli  
w wycieczce do Brukseli. Bruksela jest 
nowoczesnym miastem, stolicą Belgii 
oraz Unii Europejskiej, której central-
nym punktem jest Grand Place. Byliśmy 
pod wrażeniem różnorodności kulturo-
wej i stylu architektonicznego tego mia-
sta. Głównym celem naszej podróży 
było zwiedzenie Parlamentu Europej-
skiego. Pojechaliśmy tam na zaprosze-
nie Posła Parlamentu Europejskiego 
Marka Gróbarczyka. W Parlamencie 
uczestniczyliśmy w prelekcji na temat 
pracy Parlamentu i jego roli, następnie 
zwiedziliśmy salę plenarną, a później 
zjedliśmy wspólny obiad z Europosłem. 
Dużą atrakcją dla uczestników wyciecz-

ki było też zwiedzanie najpiękniejszych 
miejsc Brukseli, a także miasta Brugia. 
Serdeczne słowa podziękowania kieru-
jemy do księdza dr. Janusza Posadzego 
za pomoc w przygotowaniu i organiza-

cji wyjazdu naszej młodzieży do Bruk-
seli. 

N.K. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
14 października w Restauracji 
„Magnolia” w Przelewicach odbyło się 
uroczyste spotkanie, podczas którego 
swoją wdzięczność pracownikom 

oświaty z terenu gmi-
ny Przelewice wyrazi-
li przedstawiciele 
władz samorządo-
wych: Marek Kibała 
Wójt Gminy i Zdzi-
sław Pijewski Prze-
wodniczący Rady 
Gminy. W uroczysto-
ści uczestniczyli na-
uczyciele, pracownicy 
administracji i obsługi 
oraz emerytowani 
pedagodzy i pracow-
nicy oświaty. Z zapro-
szenia skorzystali 
r ówn ież  ks ięża:  

ks. Roman Dutko  proboszcz Parafii  
w Przelewicach i ks. Mirosław Gębicki 
proboszcz Parafii w Żukowie. Wójt 
wyraził wszystkim tym osobom szcze-
gólne słowa podziękowania i gratulacje 

za trud włożony w nauczanie oraz wy-
chowanie dzieci i młodzieży. Przypo-
mniał w kilku słowach o ważnych wy-
darzeniach i osiągnięciach szkół w po-
przednim roku szkolnym. Ponadto wy-
różnił dyrektorów szkół wręczając im 
listy z podziękowaniami i życzeniami 
satysfakcji z pracy pedagogicznej, po-
czucia ważności wykonywanego zawo-
du, wdzięczności uczniów oraz optymi-
zmu i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym. Przy tej okazji wręczył po-
dziękowania nauczycielom, którzy ak-
tywnie włączali się w realizację usług 
integracji społecznej. Spotkanie odbyło 
się w miłej i serdecznej atmosferze, 
podczas którego uczestnicy mogli wró-
cić do wspomnień i podzielić się reflek-
sjami z ich ciekawych doświadczeń 
zawodowych. 

J.S-B. 

ŚWIĘTO MIODU W WIETZENDORF 

WYJAZD DO BRUKSELI 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W PRZELEWICACH 
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W niedziele 19 września 
br. w Przelewicach odby-

ły się Dożynki Gminne, 
które rozpoczęły się korowo-
dem dożynkowym i prezenta-
cją wieńców. Przed rozpoczę-
ciem mszy świętej za rolników 
i tegoroczne plony, tradycyj-
nym zwyczajem starościna 
dożynek Anna Kalisz i starosta 
Grzegorz Paplicki przekazali 
gospodarzowi gminy - Wójto-
wi chleb wypieczony z tego-
rocznych zbiorów. Wójt prze-
kazał chleb do poświęcenia 
proboszczowi, prosząc jedno-
cześnie o odprawienie mszy świętej dziękczynnej w inten-
cji rolników.  Msza święta koncelebro-
wana była pod przewodnictwem  
ks. Romana Dutko proboszcza Parafii  
w Przelewicach. Po mszy świętej ofi-
cjalnego otwarcia dożynek dokonał go-
spodarz – Wójt Gminy. W swym wystą-
pieniu podziękował za zakończone żni-
wa i za cały rok ciężkiej pracy, rolni-
kom i ich rodzinom oraz tym wszystkim 
organizacjom, instytucjom, które na 
rzecz wsi polskiej i rolnictwa pracują, 
pomimo różnych przeciwności. Podkre-
ślił, że tegoroczne żniwa dla rolników 
nie były łatwe, ze względu na wyjątko-
wo niekorzystną aurę. Długa i śnieżna 
zima oraz późna wiosna, a latem susza 
negatywnie wpłynęły na ilość i jakość 
zboża, rzepaku i roślin okopowych.  
Z kolei w okresie żniw nadmierne  
i gwałtowne opady atmosferyczne  
w bardzo znacznym zakresie utrudniły 
zbiór zboża i wykonanie terminowych 
prac polowych. W związku z tym Wójt 
dwukrotnie wystąpił do Wojewody Za-

chodniopomorskiego z prośbą o powo-
łanie komisji do oszacowania szkód  
w produkcji roślinnej. Podkreślił także 
fakt, że pomimo zebrania przez rolni-
ków dużo mniejszych plonów niż  
w roku poprzednim, rolnicy z terenu 
naszej gminy solidaryzują się z tymi, 
którzy najbardziej ucierpieli z powodu 
tegorocznych powodzi, poprzez przeka-
zanie ok. zboża 21 ton zboża do Gminy 
Szczurowa (woj. małopolskie). W trak-
cie uroczystości ogłoszone zostały wy-
niki konkursu na „Najpiękniejszy 
ogród”. Nagrody i pamiątkowe dyplomy 
otrzymali: za I miejsce – państwo Edyta 
i Tomasz Gajewscy ze Ślazowa, za  
II miejsce – Julita Kupisz z Ukiernicy  
i za III – Jolanta Sokół z Kosina.  
W trakcie imprezy Wójt w asyście 
Agnieszki Odachowskiej dyrektor LGD 
„Ziemi Pyrzyckiej” wręczył nagrody 
zwycięzcom konkursu dziennikarskiego 
pn. „Moje Sołectwo”, organizowanego 
przez LGD „Ziemia Pyrzycka” w ra-

mach środków PPWOW,  
a były to panie: Elżbieta 
Kurkowiak z Lubiatowa  
i Krystyna Podgórczyk  
z Ukiernicy za zajęcie ex 
aequo I miejsca oraz Elż-
bieta Kordalewska z Lucina 
za zajęcie II miejsca.  
W części artystycznej uro-
czystości swój program 
zaprezentowała młodzież  
z Publicznego Gimnazjum 
w Przelewicach pod kie-
rownictwem Sylwii Mular-
czyk, Doroty Zielińskiej  
i Teofilii Guc. Za przygoto-
waną inscenizację arty-
styczną otrzymali gromkie 

brawa. Następnie wystąpiły zespoły: 
„Złota Jesień” z Dolic, „Wrzos”  
z Krzemlina, „Pyrzyczanki” z Pyrzyc  
i „Jutrzenka” z Przelewic. Gwiazdą do-
żynek był Mr. Tomm. Artysta parodio-
wał  utwory gwiazd światowych i pol-
skich. Utalentowany instrumentalnie  
i wokalnie komik rozbawił i ożywił 
zgromadzoną publiczność, która po 
zakończeniu jego występu domagała się 
bisu. Wśród licznych dodatkowych 
atrakcji podczas tegorocznych dożynek, 
jak: konkursy, kiermasze, zamki dmu-
chane dla dzieci, nie zabrakło śpiewu, 
tańca i dobrej zabawy. Konferansjerami 
dożynek byli Anna Garzyńska i Dariusz 
Jałoszyński, a o bezpieczeństwo uczest-
ników imprezy zadbali strażacy z OSP 
Przelewice i pielęgniarki z SPZOZ 
Przelewice - Dioniza Ogłoza i Małgo-
rzata Margiel. 

A.G. 

W dniu 2 października br. podczas uroczystej Akademii  
z okazji Jubileuszu 40-lecia LKS „Spartakus” w Pyrzycach,  
dr Marii Ziarkowskiej wręczono odznakę honorową „Za Za-
sługi dla Turystyki”, którą nadaje Minister Sportu i Turystyki. 
Maria Ziarkowska, zarówno w swej działalności zawodowej, 
jak i społecznej, turystykę stawiała na pierwszym miejscu. Cel 
wiodący, jaki sobie postawiła to wdrażanie do aktywności 
turystyczno-krajoznawczej dzieci i młodzieży, a poprzez to, 
kształtowanie ich osobowości. W ten sposób pokazuje innym, 
zarówno piękno naszego województwa, jak i całego kraju,  
w tym pobrzeże bałtyckie, góry oraz stolicę Polski. Integruje 
grupy uczniów z różnych szkół naszego województwa, zarów-
no na poziomie średnim, jak i podstawowym. Warto dodać, że 
Maria Ziarkowska oprócz wielu przedsięwzięć w dziedzinie 
turystyki, była i jest inicjatorką oraz organizatorką Gwieździ-
stego Rajdu do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, 
który stał się imprezą cykliczną o zasięgu wojewódzkim. 
Pierwszy Rajd pn. „Moja Mała Ojczyzna” rozpoczął się  
w 1996 r. Trasa rajdu obejmowała teren powiatu pyrzyckiego, 

w tym gminę Przelewice. Była to też okazja do zapoznania się 
z historią powstania Ogrodu wraz z pałacem. Rajd stał się 
dobrą promocją gminy i regionu. Gratuluję laureatce i życzę 
wielu kolejnych sukcesów i osiągnięć w dziedzinie turystyki. 

M.K  

DOŻYNKI GMINNE W PRZELEWICACH 

ODZNAKA HONOROWA „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI” 
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Zainicjowana przez Wójta Gminy Prze-
lewice akcja zbiórki zboża dla powo-
dzian spotkała się z bardzo dużym odze-
wem ze strony rolników. 13 września 
br. 21 ton zboża przekazali rolnicy  
z terenu naszej gminy, zalanej przez 
powódź, Gminie Szczurowo (woj. ma-
łopolskie), gdzie było zalane ok. 70% 
pól. Pomimo zebrania przez rolników 
dużo mniejszych plonów niż w roku 
poprzednim, rolnicy z terenu naszej 
gminy solidaryzują się z tymi, którzy 
najbardziej ucierpieli z powodu tego-
rocznych powodzi, jakie nawiedziły 
południową i wschodnią część Polski. 
Odzew rolników był tak duży, że zade-
klarowanego przez nich zboża, prze-
woźnik nie był w stanie jednorazowo 
zabrać. Wójt podczas tegorocznych 
dożynek podziękował wszystkim rolni-

kom, którzy uczestniczyli w akcji i od-
dali dla powodzian swoje zboże. Po-
dziękował też osobom, które bezintere-
sownie zaangażowały się w sprawne 
przeprowadzenie załadunku zboża,  
w tym M. Pietrzykowi i T. Wehling  
z Grupy Producentów AGRIPLON 
Spółka z o.o. w Barnimiu, M. Świder-

skiemu z Lucina, Z. Pijewskiemu 
z Firmy LUB CAL z Lubiatowa,  
J. Maciążkowi, P. Kocanowskiemu, 
J. Prajzendanc, E. Prajzendanc,  
R. Drozdowskiemu z Przelewic, E. Ku-
jawa z Lucina, J. Sarleja z Kluk,  
E. Urban z Lucina oraz S. Senczyszyn 
Prezesowi Firmy „Stabos” Sp. z o.o.  
w Szczecinie. Jednocześnie podzięko-
wał tym osobom, które zadeklarowały 
chęć przekazania zboża dla powodzian, 
w tym B. Kostrzewskiemu, B. Bogusz, 
J. Paplickiemu i E. Białkowskiemu  
z Jesionowa oraz W. Czajce z Rutnicy. 
Wójt zadeklarował, że będzie czynił 
starania w zorganizowaniu kolejnego 
transportu ze zbożem dla powodzian.  

A.G. 

12 października br. w Żukowie uroczy-
ście obchodzono Dzień Seniora. 
Emeryci, renciści i zaproszeni goście 
spotkali się w Domu Weselnym 
„Gracja” w Żukowie, by spędzić ze 
sobą mile czas. Wszystkich zebra-
nych powitali: Maria Mroczkowska 
Przewodnicząca Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Przelewi-
cach i Marek Kibała Wójt Gminy 
Przelewice. Złożyli seniorom najlep-
sze życzenia długich lat w zdrowiu, 
szczęściu i pomyślności w gronie 
bliskich oraz życzliwych osób. Po-
nadto Wójt podczas swego wystąpie-
nia podziękował seniorom za aktywny 
udział w realizowanych na terenie gmi-
ny usługach, a do Marii Mroczkowskiej 
skierował szczególne słowa podzięko-
wania i wręczył symboliczną wiązankę 
kwiatów za niezwykłe zaangażowanie 

w działaniach na rzecz osób starszych. 
Pani Mroczkowska podziękowała rów-
nież Wójtowi za wsparcie i przyjazne 
nastawienie do osób starszych oraz za 
dostrzeganie ich problemów. Do życzeń 
dla seniorów dołączyli również Zdzisła-

wa Dzioba Przewodnicząca Zarządu 
Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów Oddziału Terenowego  
w Pyrzycach, Maria Ziarkowska Wi-
ceprzewodnicząca Rady Gminy  
w Przelewicach i Mieczysław Mular-
czyk Radny Rady Powiatu Pyrzyc-
kiego, który przygotował ciekawy 
program uroczystości, w tym występ 
artystyczny Zespołu „Retro” z Bar-
linka. Występ Zespołu nagrodzono 
gromkimi brawami. Wśród zaproszo-
nych gości byli także: ks. Roman 
Dutko i ks. Mirosław Gębicki. Na 
przyjęciu można było skosztować 

różnych potraw, a wszystko było pięk-
nie udekorowane i smaczne. Całości 
dopełniła zabawa taneczna przy muzy-
ce. 

A.G. 

5 października br. w pałacu Ogro-
du Dendrologicznego w Przelewi-
cach odbyło się szkolenie, w któ-
rym uczestniczyli przedstawiciele 
jednostek samorządowych i orga-
nizacji pozarządowych z terenu 
gmin: Przelewice, Pyrzyce i Doli-
ce. Szkolenie otworzył i przywitał 
wszystkich uczestników Marek 
Kibała Wójt Gminy. W swym 
wystąpieniu podkreślił potrzebę 
organizacji tego typu szkoleń  
z uwagi na fakt, że na terenie gmi-
ny w ostatnim okresie coraz pręż-
niej działają organizacje pozarzą-
dowe. Rozwija się też współpraca 
partnerska, co stwarza szansę na włą-
czenie społeczności lokalnej do aktyw-
nej współpracy w realizacji zadań pu-
blicznych. Prowadzącym szkolenie był 

Paweł Szczyrski – specjalista w dziedzi-
nie współpracy sektora publicznego  
z organizacjami pozarządowymi, a ce-
lem spotkania było zapoznanie uczestni-

ków ze zmianami w ustawie  
o działalności pożytku publiczne-
go i wolontariacie. Pan Szczyrski 
w bardzo przystępny i zrozumiały 
sposób omówił najważniejsze 
zmiany ustawowe, w tym m.in. 
nowe procedury dotacyjne, kon-
sultacje społeczne. Szkolenie to 
dla wszystkich było cennym do-
świadczeniem, gdyż pomogło  
w lepszym zrozumieniu wdraża-
nia w życie zmienionej ustawy  
o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, a organizo-
wane było w ramach projektu pn. 
„Regionalny Inkubator Ekonomii 

Społecznej w Policach”. 
A.G. 

 

SENIORZY ŚWIĘTUJĄ 

ROLNICY POMAGAJ Ą POWODZIANOM 

BUDZIMY AKTYWNO ŚĆ I ROZWIJAMY KOMPETENCJE 
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W środę, 29 września w Domu Strażaka 
w Warnicach odbyło się spotkanie 
podsumowujące tegoroczne Dożynki 
Gminno-Parafialne. Na zaproszenie 
Wójta Ireneusza Szymańskiego przy-
byli sołtysi, członkowie rad sołeckich  
i kół gospodyń wiejskich, sponsorzy 
oraz wszyscy, którzy zaangażowali się 
w organizację dożynek. W imieniu 
Wójta podziękowania i dyplomy wrę-
czyła kierownik Referatu Organizacyj-
no-Społecznego Alina Werstak. Po-
chwaliła sprawną organizację i wyjąt-
kowo udane stoiska z potrawami, jakie 
rady sołeckie przygotowały na Kuli-
narną Prezentację Sołectw. Ciasta, żu-
rek, paszteciki i barszcz, ogórki i sma-
lec, sałatki, kiełbasa, placek ziemniacza-
ny i dzik pieczony – tych smaków mógł 
spróbować każdy uczestnik imprezy 
zupełnie za darmo. Stoiska kulinarne 
stały się pewnego rodzaju wizytówką 
każdej wioski. Rywalizacji między so-

łectwami jednak nie było – absolutnie 
wszystkie potrawy rozeszły się  
w mgnieniu oka i wszystkie były najlep-
sze! Podziękowania dotyczyły także 
wszystkich wykonawców wieńców do-
żynkowych. Tradycja wyplatania wień-
ców ze zbóż, które dopiero, co wyrosły 
na naszej żyznej ziemi to piękny zwy-

czaj, głęboko zakorzeniony w kulturze 
polskiej wsi. Inwencji twórczej i po-
mysłów nie brakowało; komisja kon-
kursowa nagrodziła wieniec z Warnic 
B – jako najbardziej tradycyjny i na-
wiązujący do takich wieńców, jakie 
pamiętamy sprzed wielu lat.  Nagrody 
za najładniejszy wieniec ufundował 
Marszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego Władysław Husejko. 
Podziękowania przekazano także Ze-
społowi Śpiewaczemu BIESIADA, 
którego występ przeplatany był pio-
senkami dożynkowymi i biesiadnymi 
oraz Jerzemu Mielczarkowi, który 

ufundował atrakcje muzyczno-taneczne 
na dożynkowy wieczór. Na zakończenie 
wszyscy obejrzeli pokaz zdjęć z impre-
zy, jako wspólne wspomnienie święta 
plonów. 

UG Warnice 
 

23 września 2010 roku Jan Babiuch, 
mieszkaniec Zaborska, skończył 99 lat. 
Z tej okazji Jubilata odwiedził Wójt 
Gminy Warnice Ireneusz Szymański 
wraz z kierownik USC Ireną Michno. 
Złożyli jubilatowi życzenia 200 lat oraz 
wręczyli kosz kwiatów i upominek uro-
dzinowy. Pan Jan urodził się 23 wrze-
śnia 1911 roku; od 63 lat mieszka  
w Zaborsku wraz ze swoją małżonką 
Katarzyną. Doczekał się 56 potomków  
z 5 żyjących obecnie pokoleń – 8 dzieci, 
19 wnuków, 19 prawnuków i 10 prapra-
wnuków! Szczególnie ucieszył się  

z najmłodszej praprawnuczki Julii, któ-
ra przyszła na świat dwa tygodnie przed 
jego urodzinami – tym samym robiąc 
wspaniały prezent prapradziadkowi. 
Całe życie państwo Babiuchowie żyli  
z pracy na roli; obecnie gospodarkę 
przejął syn Marian. Pani Katarzyna 
uczestniczyła w urodzinach męża wraz 
z córką i synami oraz zięciem; razem 
wspominali dawne czasy oraz strony,  
z których pan Jan pochodzi. Życzymy 
Jubilatowi 200 lat!!! 

UG Warnice 

14 października obchodzimy 
Dzień Edukacji Narodo-
wej, zwany niegdyś 

Dniem Nauczyciela. Do-
kładnie 237 lat temu –  

w 1773 roku – powstał central-
ny organ władzy oświatowej, 
powołany w Polsce przez Sejm 
Rozbiorowy. Była to Komisja 
Edukacji Narodowej. 199 lat 
później – w 1972 roku ustano-
wiono święto państwowe, wła-
śnie Dzień Nauczyciela,  
a w 1982 roku przemianowano 
je na Dzień Edukacji Narodo-
wej. Jakkolwiek by się nie na-
zywało, jest świętem nauczycieli, wy-
chowawców, opiekunów, przedszkola-
nek i wszystkich, którzy swą pracą peł-
nią misję – kształtowania młodych cha-
rakterów i przekazywania wiedzy mło-
dym Polakom. 13 października wszyst-
kie szkoły w Gminie Warnice uczciły to 
święto. Gimnazjum, SP w Warnicach  
i SP w Starym Przylepie zorganizowały 
uroczyste apele. Wszyscy pracownicy 
oświaty zostali uhonorowani przez swo-

ich dyrektorów nagrodami i usłyszeli 
podziękowania za trud włożony w tę 
niezwykle ciężką i odpowiedzialną pra-
cę. Wójt Gminy Ireneusz Szymański 
wręczył wszystkim dyrektorom bukiety 
kwiatów oraz nagrody pieniężne. Po-
chwalił poziom nauczania w naszych 
szkołach – wspomniał zdobywców szla-
chetnych zawodów – lekarzy, nauczy-
cieli, ekonomistów, którzy są absolwen-
tami warnickich szkół. Dzieci i mło-

dzież przygotowała programy arty-
styczne – młodzież z gimnazjum 
przedstawiła „Lekcję z marzeń”; 
humorystyczną scenkę, ukazują-
cą, jak uczniowie postrzegają 
lekcję przez pryzmat własnych 
doświadczeń, zakończoną prośbą 
do nauczycieli – uśmiechajcie się 
częściej! Dzieci z SP w Warni-
cach śpiewały o wystrzałowej 
szkole i zapewniały, że chodzą 
do najlepszej placówki, jaką tyl-
ko można sobie wymarzyć,  
a dzieci z SP w Starym Przylepie 
wręczyły wszystkim bukiety  
z własnoręcznie zbieranych liści, 

a także wciągnęły Wójta do wspólnej 
zabawy. Na koniec Wójt odwiedził 
opiekunki najmłodszych uczniów  
z Akademii Przedszkolaka i wręczył im 
kwiatki oraz złożył życzenia zdrowia, 
szczęścia i satysfakcji z wykonywanej 
pracy.  

UG Warnice 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

PODSUMOWANIE DOŻYNEK 

Z WIZYT Ą U NAJSTARSZEGO MIESZKA ŃCA GMINY 
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W sobotę, 9 października w Zaborsku 
odbyło się „Święto Pieczonego Ziem-
niaka” na terenie świetlicy wiejskiej. 
Organizatorami festynu było Stowarzy-
szenie Jaskółka, Lokalna Grupa Działa-
nia Ziemia Pyrzycka oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Zaborska. Wszystkich 
zgromadzonych przywitała Katarzyna 
Kosno – przewodnicząca Stowarzysze-
nia Jaskółka oraz Wójt Gminy Warnice 
Ireneusz Szymański. Podczas festynu 
wstąpiły zespoły folklorystyczne z tere-
nu powiatu pyrzyckiego i stargardzkie-
go. Przeprowadzone zostały 3 konkursy: 
na najdłuższą obierkę, robienia masła ze 
śmietany w masielnicach i ubijania pia-
ny z białek. Odbyły się też liczne zaba-
wy i konkursy dla dzieci, z ziemniakiem 
w roli głównej oraz konkurs ekologicz-
ny „Woda to życie”, do którego nagrody 
ufundował Urząd Gminy – z funduszu 
ochrony środowiska. Po konkursach, 
dzieci otrzymały napoje, słodycze, cia-
sto, kiełbaskę z grilla, porcję grochów-
ki, porcję tarciucha zaborskiego oraz 

ziemniaki pieczone w ognisku. Wspólna 
zabawa i współzawodnictwo na świe-
żym powietrzu, to dla dzieci ciekawy 

sposób spędzania wolnego czasu. 
W konkursach wzięły udział dzie-
ci uczęszczające do szkoły pod-
stawowej z miejscowości Zabor-
sko oraz Cieszysław. Poczęstunek 
dla nich ufundowała Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Nie zabrakło także loterii fanto-
wej, malowania twarzy, przejażdżek 
motorem, straganów z rękodziełem oraz 
watą cukrową i zabawkami, a przede 
wszystkim ogniska z pieczonymi ziem-
niakami, którego pilnowali strażacy  
z OSP Zaborsko. Dla każdego znalazło 
się coś ciekawego. Na scenie wystąpiły 
zespoły z Warnic, Pyrzyc i Dolic – 
gmin członkowskich LGD oraz Tomasz 
Pieńkowski z własnym recitalem. Im-
preza zakończyła się wspólną zabawą 
taneczną. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do udanej zabawy  
i wspaniałego spotkania integracyjnego 
pokoleń – nie tylko z naszej gminy. 

UG Warnice 

5 października rozpo-
czął się cykl szkoleń 
z zakresu pierwszej 
pomocy, prowadzony 
przez instruktora Pol-
skiej Rady Resuscy-
tacji. Urzędnicy 
Urzędu Gminy War-
nice w trzech grupach 
będą przyswajać wie-
dzę z zakresu RKO, 
czyli resuscytacji 
k r ą ż e n i o w o -
oddechowej. Ta wie-
dza jest niezbędna, 
żeby móc udzielić 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej oso-
bom, które nagle mogą jej potrzebować, 
załatwiając sprawy w urzędzie. Szkole-

nie polegało głównie 
na ćwiczeniach prak-
tycznych – teorii było 
niewiele; instruktor 
Cezary Kalaga zadbał 
o to, aby nikt nie wy-
szedł ze szkolenia bez 
pewności w wykony-
wanych czynnościach. 
Omówił 8 kroków 
RKO, wszyscy je za-
pamiętali i wielokrot-
nie przećwiczyli. 
Urzędnicy dowiedzieli 
się, jak udzielić pomo-
cy osobie nieprzytom-
nej i nieoddychającej, 
nieprzytomnej z za-

chowanym oddechem (pozycja boczna 
ustalona), jak wezwać pomoc i zadbać  

o osobę poszkodowaną do czasu przy-
jazdu karetki, jak pomóc osobie w trak-
cie ataku epilepsji, a także – uwaga! – 
jak pomóc samemu sobie, gdy zbliża się 
zawał serca. Następne szkolenia –  
7 i 8 października. Cykl szkoleń dla 21 
osób zakończy się wręczeniem certyfi-
katów ukończenia kursu podstawowych 
zabiegów resuscytacyjnych. To pierw-
szy urząd w naszym powiecie, którego 
pracownicy (łącznie z Wójtem Irene-
uszem Szymańskim) będą przeszkoleni 
w kierunku udzielania pierwszej pomo-
cy. Oprócz urzędu – takie szkolenia 
Cezary Kalaga prowadzi także w szko-
łach na terenie naszej gminy. Słowem – 
bezpieczna gmina! 

UG Warnice 

DZIEŃ KARTOFELKA 
 

W dniu 9 października br. w Lucinie, z inicjatywy 
Stowarzyszenia „Bocianie Gniazdo” i przy udziale 
mieszkańców, odbył się po raz pierwszy „Dzień karto-
felka”. Było wspólne pieczenie ziemniaków i kiełba-
sek nad ogniskiem, a w kawiarence przy muzyce  
i kawie goście mogli delektować się wypiekami cu-
kierniczymi, przygotowanymi specjalnie na tą okazję 
przez panie z naszego Stowarzyszenia. Budujące jest 
to, że przy wspólnym ognisku spotkały się dzieci, oso-
by dorosłe oraz seniorzy naszej wsi i razem spędzili 
miło czas. 

E.K. 

ODTWORZENIE CENNEGO ZABYTKU 
 

Dzień 12 października br. dla mieszkańców Żukowa pozostanie na 
długo w pamięci, gdyż udało się, dzięki staraniom Wójta, przywró-
cić 11-tonowy, olbrzymi kamień, poświęcony uczczeniu pamięci 
niemieckich żołnierzy, którzy byli mieszkańcami Żukowa i zginęli 
podczas I Wojny Światowej. Była to niezwykle żmudna praca, aby 
uporać się z tak trudnym zadaniem, ale ważne, że udało się i że po-
przez tego typu działania dbamy o dziedzictwo kulturowe w naszym 
regionie. Kierujemy również słowa podziękowania do Firmy 
"Karsko" Sp. z o.o. za okazaną chęć pomocy przy licznych próbach 
wydobywania tego kamienia. Bardzo cieszy nas fakt, że usadowiono 
go na miejscu, gdzie pierwotnie stał. Kamień ten ma wyjątkową 
wartość historyczną, bo ówcześni mieszkańcy Żukowa przywieźli go 
z grobów megalitycznych w Karsku. 

A.G. 

FESTYN W ZABORSKU 

PIERWSZA POMOC W URZĘDZIE 
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W dniach 1-3 września 
2010 r. odbyły się  
w Międzyzdrojach Spo-
tkania Artystyczne Se-
niorów (SAS), w których 
udział wzięły zespoły 
wspomagające swoją 
działalnością, również 
Stowarzyszenie LGD 
„Ziemia Pyrzycka”: ze-
spół wokalny „Seniorita” 
- Pyrzycki Dom Kultury, 
z esp ó ł  śp i e wa cz y 
„Wrzos" – PDK, zespół 
„Jutrzenka" z Przelewic, 
zespół „Złota jesień"- 
GCI z Dolic  i zespół 
„Biesiada" z Warnic. 
Razem z zespołami na 
SAS wybrali się również 
wierni fani ze związku 
emerytów i rencistów  
z powiatu pyrzyckiego. 
Przez trzy dni zespoły 
przedstawiały swoje umiejętności  
w Międzynarodowym Domu Kultury  
w Międzyzdrojach, na molo, na depta-
ku, w parku Chopina, bawiąc się znako-
micie i promując swoją gminę. W dniu 
3 września br. Kazimierz Lipiński pre-
zes Stowarzyszenia LGD „Ziemia Py-

rzycka” wspólnie z zespołami oczeki-
wał na uwagi komisji oceniającej. 
„Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych 
zespołów, to wielki sukces uczestniczyć 
wśród 33 zespołów z całej Polski,  
a jeszcze większym, przywiezienie na 
konkurs tylu fanów. Nasze zespoły, 

aczkolwiek nie zajęły pierwszego miej-
sca, ale wyraźnie widać było ich postęp 
i umiejętności. Życzymy kolejnych suk-
cesów i uśmiechu na każdy dzień". 

A.O. 

12 października br. w Przelewi-
cach odbyło się spotkanie podsu-
mowujące działania realizowane 

w ramach  Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich PIS w 
Gminie Przelewice.  W spotkaniu wzięli 
udział: Wójt Gminy Marek Kibała, 
Konsultant Regionalny PPWOW 
Krzysztof Musiatowicz, Malwina Koze-
ra, pracownik Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Szczecinie  
i przedstawiciele różnych grup społecz-
nych. Była wśród nas też Agnieszka 
Odachowska dyrektor LGD „Ziemia 
Pyrzycka”. Dzięki realizacji zadań  
w ramach PPWOW, zgodnie ze Strate-
gią Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych w Gminie Przelewice, z pozy-
skanych środków w kwocie 314.005,05 
zł zaktywizował się Klub Seniora  
w Przelewicach, powstały nowe stowa-
rzyszenia oraz  koła gospodyń wiej-
skich. Zorganizowano też bogaty wa-
chlarz usług, skierowanych do trzech 
grup beneficjentów: dzieci i młodzieży, 
osób starszych oraz rodzin. Usługami 
tymi objęte były w szczególności osoby 
wywodzące się ze środowisk zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Reali-
zowanym, różnorodnym i ciekawym 
usługom towarzyszyły imprezy integra-
cyjne. Wójt w swym wystąpieniu pod-

kreślił, że jednym z ważnych zadań 
samorządu jest wspieranie lokalnych 
organizacji i stowarzyszeń, budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego. Wyraził 
swe zadowolenie, że na terenie gminy 
poprzez organizacje pozarządowe zre-
alizowano szereg ciekawych projektów 
w zakresie PPWOW. Wszystkie projek-
ty cieszyły się dużym zainteresowaniem 
i zasługują na uznanie. Pojawili się też 
nowi liderzy społeczni, którzy aktywnie 
włączyli się we wspólne przedsięwzię-
cia. Wójt wyraził nadzieję, że ten zapał 
nie ostygnie, a pojawią się  kolejne od-
dolne inicjatyw, które zaowocują pozy-
tywnymi zmianami. Podziękował 
wszystkim realizatorom usług za współ-
pracę i zachęcał do dalszych wspólnych 
przedsięwzięć, a następnie wraz z kon-
sultantem regionalnym wręczył podzię-
kowania najbardziej aktywnym i zaan-
gażowanym w realizację usług osobom. 
W dalszej części spotkania odbyły się 
dyskusje i wymiana doświadczeń zwią-
zanych z realizacją projektów. Podkre-
ślono, że oprócz wymiernych efektów 
realizowanych działań, zawiązały się też 
nowe przyjaźnie, które na pewno będą 
podtrzymywane. Program Integracji 
Społecznej na terenie gminy Przelewice 

od początku wzbudzał duże zaintereso-
wanie, choć czasami też obawę, czy 
poradzimy sobie z procedurami i z do-
brym dla naszej społeczności wykorzy-
staniem środków. Osoby, które aktyw-
nie włączyły się w realizację usług  
w czasie wspólnych działań nie ukrywa-
ły swego zadowolenia z możliwości 
uczestniczenia w nich. W trakcie wdra-
żania PIS wiele pomysłów naszych 
mieszkańców mogło być zrealizowane, 
a marzeń spełnionych. Wiele osób zro-
zumiało, że w naszej gminie też może 
dziać się coś fajnego, bo są osoby, które 
mają ciekawe pomysły. W grupie zna-
leźli miejsce dla siebie, swoich pasji  
i zainteresowań. Wzrosła też  wiara  
w możliwości aktywnego działania  
w grupie, oraz wiara we współtworzenie 
pozytywnych zmian we wsi.  Realizacja 
usług w ramach PIS przyniosła wiele 
zmian pozytywnych w naszej małej 
społeczności. Daje się to zauważyć  
w wielu środowiskach, w których reali-
zowane były działania dla i z lokalną 
społecznością. Dostrzec można też 
wrażliwość na problemy społeczne  
i coraz większą liczbę osób chętnych do 
współpracy, co nas bardzo cieszy. 

A.G  

SPOTKANIE ARTYSTYCZNE SENIORÓW  

PODSUMOWANIE PPWOW  
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Zakończyły się trwające przez cały 
wrzesień igrzyska w piłce nożnej dla 
dzieci organizowane przez Lokalne 
Grupy Działania w województwie za-
chodniopomorskim. W dniach 25-26 
września w Kaliszu Pomorskim – odby-
ły się finały, na które przyjechały 44 
drużyny - zwycięzcy eliminacji powia-
towych w czterech kategoriach. Stowa-
rzyszenie LGD Ziemia Pyrzycka repre-
zentowały 4 drużyn y:  Żaki –
dziewczynki z Żabowa i Brzeska, Żaki 
– chłopcy z Żabowa, Orliki – dziewczę-
ta z Warnic, Orliki – chłopcy z Dolic. 

Walka o zwycięstwo wcale nie była 
łatwa, dziewczynki w kategorii Żaki 
zajęły 4 miejsce, a w kategorii Orliki -  
7 miejsce, chłopcy w kategorii Żaki  
8 miejsce, a w kategorii Orliki - 7 miej-
sce. Gratulujemy dziewczętom z SP  
w Warnicach ogromnej woli walki.  
7. miejsce w województwie, na wszyst-
kie szkoły, gminy i powiaty – to nieby-
wały sukces!!! Odniosły go: Wiktoria 
Radkiewicz z Barnima (1 gol), Ania 
Radkiewicz z Barnima (1 gol), Julia 
Wiśniewska z Wierzbna, Patrycja 
Pniewska z Warnic, Ola Nowosad  
z Warnic, Gabrysia Góralska z Barnima, 
Martyna Samson z Kłębów, Klaudia 
Durka z Kłębów i Kasia Owczarek  

z Reńska. Dziewczęta, oprócz 
dyplomu, otrzymały piłkę i ko-
szulki. Nieoficjalnie mówi się, że 
zawodniczki szykują się do utworzenia 
profesjonalnej drużyny, stale biorącej 
udział w rozgrywkach futbolu w okoli-
cach gminy. Już umówiły się na rewanż 
z drużyną z Dolic! Wszystkim uczestni-
kom i opiekunom drużyn, organizatorzy 
zapewnili transport oraz obiad i napoje. 
Finałowym rozgrywkom towarzyszyły 
imprezy i festyn, a także wiele atrakcji  
i rozrywek. Ogólnie – sportowa niedzie-
la z pewnością została zaliczona do uda-
nych! 

UG Warnice 

Tradycją już stały się zawody lekkoatle-
tyczne na pożegnanie lata dla szkół pod-
stawowych organizowane w Kozieli-
cach przez uczniowskie kluby sportowe 
z gminy Pyrzyce, Kozielice i Bielice. 
Wyniki rywalizacji są zaliczane do 
sportowego współzawodnictwa szkół 
prowadzonego przez Powiatowy Mię-
dzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzy-
cach. Uczniowie klas II-III biegali na 40 
metrów i rzucali piłeczką platanową. 
Klasy IV-VI biegały na 60 metrów  
i skakały w dal. Emocje związane ze 
sztafetą, przeprowadzoną na zakończe-
nie, towarzyszyły wszystkim uczestni-
kom. Młodsi mieli do pokonania pół 
okrążenia, starsi całe okrążenie  
(ok. 180 m) kozielickiej bieżni. Przed 
sztafetą 3 szkoły miały taką samą ilość 
punktów (Pyrzyce, Bielice, Żabów).  
O 1 punkt mniej mieli gospodarze  

z Kozielic. O wszystkim rozstrzygał 
bieg rozstawny, chodziło przecież  
o zwycięstwo w końcowej klasyfikacji 
szkół, która wygląda następująco: ZS 
Kozielice, SP 2 Pyrzyce, SP Bielice, SP 
Żabów, SP Brzesko, SP Kłodzino, SP 
Okunica, SP Mielęcin. Wszyscy uczest-
nicy zawodów mogli posilić się pyszną 

grochówką, którą dowiózł dyrektor SP 
Żabów Tomasz Tyczkowski. Puchary 

i medale ufundowane były przez 
GLUKS Skrzat Kozielice, UKS Olimp 
Mielęcin, UKS Orliki Brzesko, UKS 
Opty Pyrzyce, LUKS Płonia Okunica. 
Liczne trofea sportowe wręczali wójt 
gminy Kozielice Edward Kiciński  
i przewodniczący gminnego LZS Kry-
stian Jasiejko. Wszyscy uczestnicy 
„Babiego lata” wyjechali z Kozielic 
pełni sportowych wrażeń, a większość  
z nich z medalami na szyjach. Podzię-
kowania należą się nauczycielom w-f 
ZS Kozielice: Annie i Piotrowi Klapen-
dom oraz Januszowi Kurowskiemu, za 
sprawną organizację zawodów.  

P.O. 
 

Sztafetowe biegi przełajowe to impreza 
jedyna w swoim rodzaju. Po pierwsze 
gromadzi na starcie wszystkie typy 
szkół (podstawówki, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne). Jest więc okazja do 
spotkania się młodych ludzi w przedzia-
le wiekowym 10-19 lat na jednych za-
wodach. Po drugie na te zawody przy-
jeżdżają reprezentacje szkół ze wszyst-
kich gmin powiatu pyrzyckiego. 6 paź-
dziernika 2010 r. w Lipianach nad jezio-
ro Wądół przybyło ponad 380 uczniów 
reprezentujących swoje szkoły. Po trze-
cie nikt stąd nie wyjeżdża głodny. Gro-
chówka na sztafetowych biegach przeła-
jowych, to już „świecka tradycja” (kto 
oglądał „Misia” Stanisława Barei wie  
o co chodzi). Jak zawsze była pyszna,  
a rekordziści zaliczyli po 3 dokładki. 
Każda szkoła, która chciała wystarto-
wać w mistrzostwach powiatu musiała 
zebrać 10 dziewcząt i tyle samo chłop-
ców. Dla mniejszych szkół to często 
próg nie do pokonania, dlatego ich nie-
obecność była w pełni usprawiedliwio-

na. Większe placówki miały komfort 
wyselekcjonowania najlepszych przeła-
jowców. I to właśnie one stanowiły  
o kolejności miejsc na podium. Sport 
jest – między innymi – tak ekscytujący, 
że do końca nie wiadomo, kto będzie 
zwycięzcą. Świetnym przykładem, była 
sztafeta dziewcząt szkół podstawowych. 
Do 6 zmiany zdecydowanie prowadziły 
uczennice z Lipian. Wydawało się, że 
odniosą historyczne zwycięstwo. Jednak 
podopieczne Eryki Kędziory z SP 2 

Pyrzyce systematycznie odrabiały dy-
stans do prowadzących, by ostatecznie 

zameldować się na mecie, jako pierw-
sze. Chłopcy z ZS Kozielice z podsta-
wówki i gimnazjum, pod kierunkiem 
Piotra Klapendy, wyraźnie wygrali swo-
je biegi. Natomiast wśród szkół ponad-
gimnazjalnych najlepsi byli uczniowie 
ZS Nr 1 w Pyrzycach (dziewczęta pod 
kierunkiem Dariusza Gąsławskiego, 
chłopcy – Dariusza Jagiełło). Finał wo-
jewódzki odbędzie się 19 października 
2010 r. w Tychowie (koło Koszalina). 
W ubiegłym roku szkolnym chłopcy  
z PG w Pyrzycach zajęli 2 miejsce. Jak 
będzie w tym? Liczymy na wysokie 
miejsca szkół z Kozielic i Pyrzyc. Po-
wodzenia. Podziękowania należą się 
organizatorom finału powiatowego Ar-
turowi Lipskiemu i Rajmundowi Sulży-
cowi nauczycielom ZS Lipiany i in-
struktorom PMOS za wzorowe przygo-
towanie imprezy.  

P.O. 
 

DZIEWCZ ĘTA Z WARNIC – 7. MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE!!! 

„BABIE LATO” W KOZIELI-

NA PRZEŁAJ W LIPIANACH 
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REGATY O PUCHAR 
PREZESA  

 

Dnia 19 września 2010 roku 
na przystani żeglarskiej 
„Wądół” odbyły się regaty  
o Puchar Prezesa Stowarzy-
szenia Lipiański Klub Spor-
tów Wodnych w klasie otwar-
tej. Startowało 5 załóg jedno  
i dwuosobowych: Jan Tom-
czak, Remigiusz i Piotr Ręka-
wek, Jerzy Okraszewski, Ry-
szard i Maksymilian Jaskuło-
wie, Eugeniusz Bogucki. 
Zwycięzcą regat został Jan 
Tomczak.  

Zdjęcie na okładce. 

UMiG Lipiany 

Dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy 
we wrześniu br. mogły skorzystać z bezpłatnych wyjazdów na 
basen. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze 
środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
skich. W wyjazdach na basen łącznie udział wzięło 160 osób. 
Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie uczestnic-
twa dzieci i młodzieży wiejskiej w aktywnych formach kultu-
ry fizycznej. Zajęcia na basenie są dla wielu uczniów jedyną 

możliwością zdobycia i opanowania umiejętności pływackich 
dla celów użytkowych, rekreacyjnych i zdrowotnych. Organi-
zatorem wyjazdów na basen było Przelewickie Stowarzysze-
nie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, a koordynatorem pro-
jektu Renata Kozicka. 

A.G. 

Pierwszego dnia października 
2010 roku rozpoczęły się dwu-
dniowe obchody 40-lecia LKS 
Spartakus. Czterdziestolatkowi, 
jako pierwsi pokłonili się entu-
zjaści lekkiej atletyki ze wszyst-
kich szkół ponadgimnazjalnych 
w powiecie pyrzyckim. Na star-
cie zawodów stanęło również 
kilkunastu lekkoatletów z gimna-
zjum, którzy odnieśli spektaku-
larne zwycięstwa nad starszymi 
rywalami. Sofia Ennaoui  
(ZS Lipiany) zdecydowanie wy-
grała bieg na 800 m. Z resztą czy aktu-
alna triumfatorka Małego Memoriału 
Kusocińskiego (nieoficjalne mistrzo-
stwa Polski) mogła na pyrzyckiej ziemi 
oglądać plecy rywalek? W skoku w dal  
i pchnięciu kulą Oktawia Kaźmierczak 
(PG Pyrzyce), trenowana przez Toma-
sza Tyczkowskiego, okazała się najlep-
sza, potwierdzając tym samym, że nadal 
jest nadzieją pyrzyckiej „królowej spor-
tu”. W mitingu wzięło udział 174 za-
wodników, którzy próbowali swoich sił 
w 8 podstawowych konkurencjach  
l.a. Na uwagę zasługują wyniki  
w pchnięciu kulą chłopców - Cezary 

Wojtyła 12,28 m , biegu na 800 m 
dziewcząt - Sofia Ennaoui 2:24,10 s  
i 1500 m chłopców - Wojciech Piwo-
warczyk 4:27,62 s. Zawody otworzył 
Wicestarosta Pyrzycki Jarosław Stan-
kiewicz w obecności wielu byłych za-
wodników, trenerów i działaczy LKS 
Spartakus, którzy przypatrywali się 
przebiegowi zawodów, a na zakończe-
nie dekorowali medalami najlepszych. 
Zwycięskie szkoły odebrały okazałe 
puchary z rąk Wicestarosty. Po zawo-
dach wszyscy mogli zjeść ciepły posiłek 
popijając go sokiem. Nad sprawnym 
przebiegiem zawodów czuwali licencjo-

nowani sędziowie PZLA, dziel-
nie wspierani przez młodzieżo-
wych sędziów z ZS Nr 1 i ZS  
Nr 2 RCKU w Pyrzycach.  
O zdrowie zawodników dbała 
pielęgniarka, która miała tylko 
trochę pracy po wyczerpujących 
biegach na 800 m i 1500 metrów.  
Cieszy duża frekwencja i niektó-
re wyniki. Chociaż do rezultatów 
osiąganych przez byłych lekko-
atletów LKS Spartakus często 
trochę brakowało, to chyba trze-
ba optymistycznie patrzeć  

w przyszłość. Grupa Dariusza Kufla 
(Wojtek Piwowarczyk, Aneta Walencik, 
Amelka Wojciechowska, Magda An-
drzejewska), Sofia Ennaoui i Wojciech 
Nowakowski z Lipian, Oktawia Kaź-
mierczak z PG Pyrzyce pozwalają  
z optymizmem patrzeć na rozwój py-
rzyckiej lekkiej atletyki. Podczas zawo-
dów Powiatowy Międzyszkolny Ośro-
dek Sportowy w Pyrzycach wyłonił 
również najlepsze zespoły szkolnej ligi 
l.a. w ramach powiatowej licealiady  
w kategorii dziewcząt i chłopców.  

P.O. 

Na 14 szkół podstawowych w powiecie 
pyrzyckim, 21 września 2010 r. stadion 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 
odwiedziło aż 13 szkolnych reprezentacji 
chłopców grających w piłkę nożną. Zabrakło 
tylko Żukowa, z resztą nie do końca z ich 
winy, ponieważ nie „zaiskrzyło” na interne-
towych łączach. Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Pyrzycach przewidu-
jąc, tak liczną frekwencję, dzięki pomocy 
OSiR-u przygotował aż 3 boiska. Zawody 
mogły przebiegać szybko i sprawnie, pomi-
mo obecności tylu ekip. Zespoły podzielono 
na 3 grupy, rozstawiając 3 najlepsze drużyny 
z ubiegłego roku. Emocji było sporo, a opie-
kunowie reagowali często bardzo nerwowo 
(niektórzy stracili głos). Ale czym byłby 
sport bez takich emocji! To była pierwsza 
runda, która jeszcze nie decyduje o ostatecz-
nej kolejności. W kwietniu odbędzie się dru-
ga decydująca rozgrywka o to, kto jest naj-
lepszy w powiecie. Wszystkie zainteresowa-

ne szkoły mają czas do wiosny, aby 
„podciągnąć” się w tej najbardziej popularnej 
dyscyplinie sportu, nie tylko w naszym kraju. 
Najlepsze drużyny w swoich grupach, to ZS 
Kozielice, ZS Lipiany i SP Żabów  

P.O.  

WYJAZDY NA BASEN DLA DZIECI I MŁODZIE ŻY Z TERENU GMINY PRZELEWICE 

MITING L.A. Z OKAZJI 40-LECIA SPARTAKUSA 

PECHOWA TRZYNASTKA – NIE DLA WSZYSTKICH 


