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W dniu 17 września 
obchodziliśmy 73 

rocznicę agresji ZSRR 
na Polskę. Ten dzień skła-
nia nas do zadumy nad 
burzliwą historią naszego 
narodu, w której wrzesień 
1939 roku stał się niewąt-
p l i w i e  j e d n y m 
z najtragiczniejszym punk-
tów zwrotnych. Rzeczpo-
spolita stała się wówczas 
celem zmasowanego ataku 
ze strony swoich sąsiadów. 
Nieprzygotowana na atak 
ludność wschodnich ziem 
polskich znalazła się pod 
sowiecką władzą, która 
przystąpiła do systematycznego wynisz-
czania narodu polskiego. Setki tysięcy 
ludzi zostało wywiezionych daleko 
w głąb sowieckiej Rosji – na Syberię, 

do Kazachstanu, do Uzbekistanu, gdzie 
zmuszani byli do morderczej pracy 
w nieludzkich warunkach. W tym dniu 
w Kozielicach uczczono pamięć pole-

głych i pomordowanych 
przez Armię Czerwoną. 
W uroczystościach 
udział wzięli kombatan-
ci, Starosta Pyrzycki 
W ik to r  T o ło czko , 
uczniowie Zespołu 
Szkół w Kozielicach 
oraz gospodarz uroczy-
stości Wójt Gminy Ko-
zielice Edward Kiciński. 
Po uroczystym apelu 
zebrani spotkali się 
w kościele parafialnym 
by uczestniczyć we 
mszy św. koncelebrowa-
nej przez ks. proboszcza 
Tomasza Koszyka. Po 

mszy uczestnicy przeszli pod figurkę 
Matki Boskiej, by dziesiątką różańca 
uczcić pamięć walczących i poległych 
w tej okrutnej wojnie.  

We wtorek, 2 października 
w Szp i ta lu  Po wia to wym 
w Pyrzycach odbyło się spotkanie 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Lekarza. W spotkaniu uczestni-
czyli: Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Wicestarosta Pyrzycki 
Robert Betyna, Pełnomocnik Sta-
rosty ds. Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej Mariusz Marek Przybyl-
ski, dyrektor Szpitala Powiatowe-
go Ryszard Grzesiak, ordynato-
rzy oddziałów szpitalnych oraz 
dyrektor Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Pyrzycach Iwona 

Zibrowska. Starosta złożył 
wszystkim lekarzom szpitala 
serdeczne życzenia oraz podzię-
kowania za pracę, jaką wykonu-
ją w celu ratowania naszego 
życia, a także życzył samych 
sukcesów w wykonywaniu tak 
trudnej i odpowiedzialnej pracy. 
Szczególne podziękowania zło-
żył także swoim pracownikom 
dyrektor szpitala Ryszard Grze-
siak, dziękując za zaangażowa-
nie, doświadczenie i pełną profe-
sjonalizmu pracę. 

11 października 2012 r. w Żukowie 
odbyło się uroczyste spotkanie emery-
tów i rencistów z terenu powiatu py-
rzyckiego. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: m.in. Przewodniczący Za-
rządu Okręgowego PZERiI w Szczeci-
nie Jerzy Mędrek, Burmistrz Gminy 
Pyrzyce Jerzy Marek Olech i Wójt Gmi-
ny Przelewice Marek Kibała, a także 
licznie przybyli na uroczystość członko-
wie Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów Zarządu Rejonowego  
w Pyrzycach z Przewodniczącą Zdzisła-
wą Dzioba. Podczas uroczystości wrę-
czono  Złote Odznaki Honorowe za 

zasługi na rzecz związku, które przyznał 
Zarząd Główny PZERiI w Warszawie. 
Z terenu gminy Przelewice odznakę 
taką, z rąk Przewodniczącego Zarządu 
Okręgowego, otrzymała Maria Mrocz-
kowska, Przewodnicząca Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów Koła  
w Przelewicach. Gratulujemy! W tym 
szczególnym dniu pod adresem emery-
tów i rencistów skierowanych zostało 
mnóstwo ciepłych i życzliwych słów, 
pośród których dominowały życzenia 
dobrego zdrowia oraz jak najwięcej 

radosnych i pogodnych dni. Zachęcano, 
aby każdy starszy człowiek w miarę 
możliwości brał udział w spotkaniach, 
przedsięwzięciach kulturalnych i rekre-
acyjnych, aby nie zamykać się w domu, 
a wychodzić do ludzi. Z pewność taka 
aktywność pomaga w zachowaniu do-
brego samopoczucia i zdrowia. Spotka-
nie przebiegało w ciepłej i miłej atmos-
ferze, a wszystkim uczestnikom czas 
umilał zespół muzyczny ze Stargardu 
Szczecińskiego. 

A.G. 

73 ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ 

MI ĘDZYNARODOWY DZIE Ń LEKARZA 

DZIEŃ SENIORA  
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W piątek, 12 października, 

we wszystkich szkołach nauczyciele, 
pedagodzy, pracownicy administracji 

i obsługi szkół uroczyście obchodzili 
swoje święto – popularnie zwane 
„Dniem Nauczyciela”. Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej członek Zarządu 
Powiatu Pyrzyckiego Jarosław Stankie-
wicz oraz dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach 
Andrzej  Jakie ła wzię l i  udz ia ł 
w uroczystościach zorganizowanych 
w Zespole Szkół Nr 1, Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Pyrzycach. Podczas uroczystości po-
dziękowali wszystkim pracownikom za 
ciężką pracę nad kształtowaniem mło-
dego pokolenia, życząc wytrwałości 
i niegasnącego zapału w realizacji zadań 
dydaktycznych oraz spełnienia wszyst-
kich osobistych planów i zamierzeń. 

15 października w Starostwie Powiato-
wym w Pyrzycach odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ze-
branych przywitał dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji Starostwa Powiatowego  
w Pyrzycach Andrzej Jakieła. Uroczy-
stość poprzedził występ artystyczny, 
który przygotowali uczniowie Zespołu 
Szkół Nr 1 w Pyrzycach – Julita Wudar-
czyk i Karol Klęczar. Jak co roku z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej przyzna-
wane są nagrody Starosty Pyrzyckiego 
za wybitne osiągnięcia zawodowe. Na-
grody otrzymali wszyscy dyrektorzy 
powiatowych placówek oświatowych 
oraz nauczyciele, którzy w minionym 
roku odznaczyli się szczególną aktyw-
nością zawodową: Danuta Kiełpińska –  
ZS Nr 1, Rafał Krzentowski – ZS Nr 1, 

Katarzyna Jaszczak –  ZS Nr 2 RCKU, 
Joanna Pniewska – ZS Nr 2 RCKU, 
Ariel Ostolski – ZS Nr 2 RCKU, Kinga 
Piskrzyńska-Lizak – SOSW, Elżbieta 
Karwecka – SOSW, Krystyna Konik – 
SOSW oraz Anna Gliszczyńska – Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna.  
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
nagrody Starosty Pyrzyckiego otrzymali 
również pracownicy administracji i ob-
sługi: Maria Muchorowska – ZS Nr 1, 
Agnieszka Kocon – ZS Nr 2 RCKU, 
Wiesław Cholewa - ZS Nr 2 RCKU 
oraz Jan Duszyński – SOSW, za wzoro-
we wykonywanie swoich obowiązków. 
Życzenia wszystkim pracownikom 
oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej składali Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Wicestarosta Pyrzycki Robert 
Betyna oraz Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Elżbieta Ci-
chacka. 

12  września w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyły się obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. Spotkaniu 
towarzyszyły występy dzieci i młodzie-
ży z Zespołu Szkół w Lipianach. Na 
uroczystości gościł Burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski, który przyznał 
nagrody za wzorową pracę i duże zaan-
gażowanie w życie szkoły dyrektor Do-
rocie Chrobrowskiej, Lilianie Nowak, 
Beacie Kaniewskiej i Krzysztofowi Tro-
janowskiemu. Dyrektor szkoły wyróżni-
ła nauczycieli za długoletnią pracę,  
a także za osiągnięcia w kształceniu 
uczniów. 

W Gminie Przelewice, z inicjatywy 
wójta, z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej odbyło się uroczyste spotkanie 
czynnych i emerytowanych nauczycieli 
oraz pracowników obsługi. Na zapro-

szenie Wójta Gminy Przelewice 
w spotkaniu uczestniczyli: Ma-

rian Świderski Przewodniczący 
Rady Gminy Przelewice, Janusz 
Wójtowicz Sekretarz Gminy i Halina 
Szagańska Skarbnik Gminy oraz pro-
boszczowie: ks. Roman Dutko, ks. Mi-
rosław Gębicki i ks. Ryszard Krauze. 
Wójt podziękował nauczycielom za 
zaangażowanie i wysiłek włożony  
w proces wychowania dzieci i młodzie-
ży. Podkreślił, że kształcenie młodych 
umysłów należy do najtrudniejszych, 
ale zarazem najpiękniejszych zadań. 
Podziękował również dyrektorom szkół 
za rzetelne realizowanie zadań związa-
nych z powierzonymi im stanowiskami 
oraz bardzo dobrą współpracę. Do ży-
czeń dołączył się Przewodniczący Rady 
Gminy, który życzył wszystkim m.in. 
dalszych sukcesów i wytrwałości  
w pracy z uczniami oraz satysfakcji  
z wykonywanej pracy zawodowej,  
a także sympatii i szacunku ze strony 
uczniów. Po okolicznościowych prze-
mówieniach Pan Wójt w towarzystwie 
Przewodniczącego Rady Gminy i in-
spektora ds. oświaty p. Joanny Smolak-
Benka, wręczył dyrektorom listy gratu-
lacyjne i nagrody, życząc pełnych satys-
fakcji lat pracy, szerokich perspektyw 
rozwoju i pomyślności w realizacji za-
mierzonych celów. Ponadto na wniosek 
dyrektorów szkół nagrodę Wójta otrzy-
mali: Waldemar Klemenski i Iwona 
Tomaszewicz. Uroczystość zakończyła 
się okolicznościowym poczęstunkiem  
w restauracji „Magnolia” w Przelewi-
cach. Spotkanie odbyło się w miłej  
i serdecznej atmosferze, podczas które-
go uczestnicy mogli powspominać  
i podzielić się refleksjami z ich cieka-
wych doświadczeń zawodowych. 

A.G. 

12 października br. w Przedszkolu 
Miejskim im. Kubusia Puchatka  odbyło 
się spotkanie z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Na spotkaniu gościł Bur-
mistrz Krzysztof Boguszewski, który 
złożył życzenia nauczycielkom oraz 
wyróżnił nagrodami dyrektor Olenę 
Najmrodzką  i nauczycielkę Ewę Dym-
kowską. Dzieci  śpiewały, mówiły wier-
szyki i tańczyły, a nauczycielkom obie-
cały, że już zawsze będą grzeczne. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  
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3 października br. w Pyrzycach  
z inicjatywy Polskiego 
Związku Niewidomych 

Koło w Pyrzycach odbyły 
się uroczyste obchody z okazji 

Międzynarodowego Dnia Białej 
Laski. Podczas uroczystości 
Janusz Wrzask - Przewodniczą-
cy Zarządu PZN Koło w Pyrzy-
cach podziękował przedstawi-
cielom władz samorządowych  
i innym podmiotom z terenu 
powiatu pyrzyckiego za pomoc  
i wsparcie na rzecz osób niewi-
domych i słabowidzących.  
W kolejnej części uroczystości 
Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko z okazji święta Białej 
Laski wręczył upominki oko-

licznościowe dzieciom zrzeszonym  
w Kole, a wszystkim członkom 
PZN Koło w Pyrzycach przeka-
zał najserdeczniejsze życzenia, 
by zawsze na swojej drodze spo-
tykali się z ludzką życzliwością  
i zrozumieniem. Do życzeń dołą-
czył się również Marek Kibała 
Wójt Gminy Przelewice, a oso-
bom słabowidzącym z terenu 
gminy Przelewice wręczy upo-
minki. Spotkanie uświetnili wy-
stępem artystycznym dorośli  
i młodzież z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Nowielinie.  

P.L i A.G. 

R o z p o c zę c i e  R o k u  W i a r y 
w a r c h id i ece z j i  sz cz ec ińs ko -
kamieńskiej odbyło się 11 października 
w parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach. 
Uroczysta msza święta na inaugurację 
Roku Wiary pod przewodnictwem me-
tropolity szczecińsko-kamieńskiego 
abpa Andrzeja Dzięgi poprzedzona zo-
stała konferencją naukową poświęconą 
osobie Sługi Bożego kardynała Augusta 
Hlonda, wielkiego Prymasa Polski 
i założyciela Towarzystwa Chrystuso-
wego dla Polonii Zagranicznej. Czas 
jego pontyfikatu przypadł na bardzo 
trudny okres przed wojną, w czasie woj-
ny i bezpośrednio po wojnie. Odegrał 
on znaczącą rolę w życiu Kościoła Pol-
skiego tamtego okresu i zapisał się 
w historii Polski. Jego odważna postawa 
przyczyniła się do chrystianizacji 
i polonizacji Ziem Odzyskanych.  
W konferencji naukowej „Sługa Boży, 
Prymas August Hlond – duszpasterz 
i mąż stanu. Doniosłe Dziedzictwo”, 
której pierwsza część odbyła się 
w kościele WNMP w Pyrzycach udział 
wzięli m.in.: abp Andrzeja Dzięga – 
metropolita szczecińsko-kamieński, 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, 
Burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech, 
Przewodniczący Rady Miasta Ryszard 
Grzesiak, księża chrystusowcy, księża 
diecezjalni, wszyscy klerycy semina-
rium chrystusowców z przełożonymi, 
nowicjusze Towarzystwa z magistrem 
nowicjatu, klerycy szczecińskiego semi-
narium oraz parafianie. Przywitania 
przybyłych dokonali ks. proboszcz para-
fii św. Ottona w Pyrzycach, Starosta 
Pyrzycki oraz Burmistrz Pyrzyc.  
W porannej sesji naukowej ks. pro-
boszcz Zbigniew Rakiej wygłosił referat 
– Wprowadzenie – Chrześcijaństwo 
w regionie – między misją św. Ottona, 
a posługą Sługi Bożego A. Hlonda, 
p ro f .  d r  hab.  Jerzy P ie t rzak 
(Uniwersytet Wrocławski) wygłosił 

referat – Pełnia prymasostwa, ks. prof. 
dr hab. Grzegorz Wejman (Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Szczeciń-
skiego) – Prymas August Hlond – bu-
downiczy polskiej administracji kościel-
nej na Pomorzu Zachodnim i Ziemi 
Lubuskiej, ks. prof. Jacek Urban 
(Instytut Jana Pawła II w Krakowie) – 
Prymas August Hlond a kardynał Adam 
Sapieha. Kontakty wzajemne – to 
przedłożenie pod nieobecność autora 
odczytał ks. Rakiej. Popołudniowa sesja 
odbyła się w sali Pyrzyckiego Domu 
Kultury w Pyrzycach. 
Złożyły się na nią na-
stępujące wystąpienia: 
prof. dr hab. Marek 
Kornat (Uniwersytet 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego) – Pry-
mas August Hlond 
w opinii międzynaro-
dowej lat 30. XX w.; 
dr Tadeusz Krawczak 
(Archiwum Akt No-
wych) – Kardynał Au-
gust Hlond w świetle 
źródeł archiwalnych; 
o. prof. dr hab. Janusz 
Zbudniewek (Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego) – Kult Maryjny 
w posłudze Sługi Bożego kardynała 
Augusta Hlonda; ks. dr Jarosław Wąso-
wicz (SDB) – Salezjanie na Ziemiach 
Zachodnich; ks. prof. dr hab. Bernard 
Kołodziej (Towarzystwo Chrystusowe, 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza) – 
Chrystusowcy na Pomorzu Zachodnim; 
dr Jan Macholak (Archiwum Państwo-
we w Szczecinie) – Życie religijne na 
Pomorzu Zachodnim w świetle źródeł 
archiwalnych. Rola Prymasa Polski; 
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski 
(Uniwersytet Szczeciński) – Rola Ko-
ścioła katolickiego w procesie poloniza-

cji Pomorza Zachodniego; przełożony 
generalny ks. Tomasz Sielicki (Poznań) 
– Obecny stan procesu beatyfikacyjnego 
Sługi Bożego kard. A. Hlonda. 
W przerwie miedzy referatami otwarta 
została wystawa poświęcona kard. Au-
gustowi Hlondowi. Wieczorem rozpo-
częła się uroczysta msza święta inaugu-
rująca Rok Wiary w archidiecezji szcze-
cińsko-kamieńskiej. Eucharystia połą-
czona z nieszporami była sprawowana 
według specjalnie przygotowanego na 
Rok Wiary formularza mszalnego 
o nową ewangelizację. Mszy przewod-
niczył metropolita szczecińsko-

kamieński abp Andrzej Dzięga 
w otoczeniu swoich biskupów pomocni-
czych, blisko 80 kapłanów diecezjal-
nych i zakonnych, seminarzystów, sióstr 
zakonnych i licznie zgromadzonych 
wiernych. Po homilii uczestnicy liturgii 
stojąc z zapalonym świecami uroczyście 
wyznali wiarę śpiewając Credo, 
a w procesji z darami przyniesiono naj-
starszą księgę chrztów, jako wyraz pa-
mięci i wdzięczności za dar wiary po-
przednich pokoleń. Na zakończenie 
wybrzmiał oficjalny hymn Roku Wiary 
– Credo Domine, adauge nobis fidem. 

ŚWIĘTO BIAŁEJ LASKI 

ROZPOCZĘCIE ROKU WIARY 
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Policjanci pyrzyckiej Komendy eduku-
ją z zakresu bezpieczeństwa dzieci 
i młodzież powiatu pyrzyckiego  
w różnym wieku. Tym razem od-
powiedzieli na zaproszenie naj-
młodszych i odwiedzili dzieci  
z Publicznego Przedszkola 
„Bajkowa Kraina” na ul. Zabytko-
wej w Pyrzycach. W spotkaniu  
z policjantami udział wzięły dzieci 
z grup 4 i 5 latków. Rozpoczęło 
się od przypomnienia zasad bez-
piecznego poruszania się po dro-
dze. Mundurowi rozmawiali  
z dziećmi między innymi o przejściach 
dla pieszych z sygnalizacją świetlną  
i bez niej, o sposobie bezpiecznego 

przejścia na druga stronę jezdni, po któ-
rej stronie drogi poruszać się pieszo  
w przypadku braku chodnika. Poruszo-

no również temat sposobu prze-
wożenia dzieci w samocho-
dzie. Dzieci pomimo tak mło-
dego wieku zaskoczyły poli-
cjantów poziomem wiedzy. Dosko-
nale znały numery telefonów alar-
mowych, wiedziały żeby nie rozma-
wiać w trakcie zabawy poza domem 
z osobami obcymi. Na zakończenie 
spotkania nastąpiła wymiana upo-
minków. Policjanci wręczyli dzie-
ciom elementy odblaskowe, ufundo-
wane przez Starostwo Powiatowe  
w Pyrzycach, w zamian otrzymując 

pamiątkowe dyplomy z podziękowa-
niem za wizytę.  

D.S. 

W dniu 28 września 2012 r. na parkingu 
p r z y  S ta ro s t w i e  P o w ia to wy m 
w Pyrzycach odbył się Festyn „…aby 
było bezpieczniej” zorganizowany przez 
K o me n dę  P o w i a t o wą  P o l i c j i 
w Pyrzycach, Komendę Państwowej 
Straży Pożarnej w Pyrzycach, Powiato-
wą Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego w Pyrzycach oraz Starostwo Po-
wiatowe. W festynie udział wzięło 350 
uczniów klas pierwszych ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu Powiatu 
Pyrzyckiego. Celem festynu było pod-

niesienie świadomości dzieci z klas 
pierwszych szkoły podstawowej 
z zakresu bezpiecznego poruszania się 
po drogach publicznych oraz pobudze-
nie u dzieci poczucia odpowiedzialności 
za własne zdrowie i życie. Szczególną 
intencją organizatorów było zaznajo-
mienie najmłodszych uczestników ru-
chu drogowego z umiejętnościami 
w zakresie bezpiecznej drogi do szkoły. 
Każdy pierwszak otrzymał przed rozpo-
częciem festynu samozaciskową opaskę 
odblaskową oraz element odblaskowy 
przyczepiany np. do plecaka, by 
w okresie jesienno-zimowym, gdy 
wcześniej zapada zmrok być widocz-
nym na drodze. W rozpoczęciu festynu 
udział wzięli: Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Komendant Powiatowy Poli-
cji w Pyrzycach Piotr Ostrowski, Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Pyrzycach Miro-
sław Rabiega, Komendant 
Straży Mi ędzygminnej 
w Pyrzycach Krzysztof Dę-
bek, Burmistrz Pyrzyc Jerzy 
Marek Olech, przedstawiciel 
Wojewódzkiego Ośrodka 
R u c h u  D r o g o w e g o 
w Szczecinie oraz funkcjo-
nariusze pyrzyckiej Policji 
i straży pożarnej. Szczegól-
nie gorąco dzieci przywitały 
Gryfusia, maskotkę policji. 

Po oficjalnym otwarciu 
dzieci zostały podzielone na  
2 grupy. Jedna grupa pozostała na 
boisku wielofunkcyjnym przy 
Zespole Szkół Nr 1, gdzie zostały 
przeprowadzone prelekcje dla 
najmłodszych. Funkcjonariusze 
policji – Daniel Skrzypczak 
i Kazimierz Jaborowski omówili 
tematy bezpiecznej drogi do szko-
ły oraz bezpiecznego zachowania 
wobec agresywnych psów. Nato-
miast funkcjonariusze straży po-

żarnej – Artur Winarski i Bartłomiej 
Czarnof omówili tematykę 
z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy, jak również 
z a p o z n a l i  u c z n i ó w 
z numerami alarmowymi. 
Przedstawiciel Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Szczecinie - Mag-
dalena Kawczak opowie-
działa uczniom, jak używać 
elementy odblaskowe, by 
być widocznym na drodze. 
Prowadzący, w trakcie pre-
lekcji zadawali pierwszakom 
pytania, a za prawidłowe odpowiedzi, 
nagradzali dzieci drobnymi upominka-
mi. Upominki wręczał cieszący się 
ogromną sympatią dzieci Gryfuś. Nato-
miast druga grupa w tym samym czasie 
mogła zapoznać się ze sprzętem policyj-

nym, strażackim i straży międzygmin-
nej. Do dyspozycji uczniów były radio-
wozy, motocykle policyjne, stanowisko 
kryminalistyki, elementy uzbrojenia 
policjantów, wozy strażackie, elementy 
wyposażenia przeciwpożarowego oraz 
podnośnik straży pożarnej. Dorośli 
uczestnicy festynu mogli sprawdzić 
działanie symulatora wypadków drogo-
wych użyczonego przez Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Szczecinie. Na zakończenie 
festynu wszyscy wychowawcy poszcze-

gólnych klas otrzymali certyfikaty bez-
piecznego poruszania się po drogach. 
Zwieńczeniem festynu były pokazy 
taktycznego działania pyrzyckich poli-
cjantów. 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK  

FESTYN …ABY BYŁO BEZPIECZNIEJ 
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W dniu 6 października w świetlicy wiejskiej 
w Brzezinie, odbyła się uroczystość z okazji 55-lecia 

Koła Łowieckiego „Przepiórka”. Koło powstało w 1957 
roku. Skupia obecnie w swych szeregach 34 członków. 
Koło dzierżawi dwa obwody polne (okolice Pyrzyc 
i Stargardu Szcz.) z dużą ilością remiz śródpolnych, zbiorni-
ków wodnych i trzcinowisk, w których bytują dziki, sarny, 
drapieżniki a przede wszystkim bardzo liczne ptactwo wodne. 
Na tutejszych akwenach gniazduje dość licznie gęś gęgawa. 
Rocznie Koło pozyskuje około 60 szt. dzików, 60 szt. saren, 
50 szt. dzikich gęsi i 60 szt. dzikich kaczek. „Przepiórka” 
prowadzi od wielu lat introdukcje bażanta, dzikiego królika, 
a także wolierową hodowlę kuropatwy. Na stałe Koło współ-
pracuje z pyrzyckim przedszkolem „Biedronka”, gdzie myśli-
wi organizują spotkania, prelekcje, wycieczki w plener oraz 
wspólne dokarmiania zwierzyny. W uroczystości udział wziął 

Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, który na ręce prezesa 
koła Macieja Hermana złożył życzenia, a także wręczył oko-
licznościową wiązankę kwiatów oraz deskę z dedykacją. 

Dnia 11 października 2012 roku 
Miejska i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna im. Agnieszki Osieckiejw 
Lipianach gościła sekretarza nauko-
wego Książnicy Pomorskiej - Cecy-
lię Judek. Wykład poświęcony był 
patronom roku 2012 – Piotrowi 
Skardze, Józefowi Ignacemu Kra-
szewskiemu oraz Januszowi Kor-
czakowi. Słuchaczami była mło-

dzież gimnazjalna i licealna, na-
uczyciele Zespołu Szkół w Lipia-
nach i pracownicy biblioteki. Pod-
czas wystąpienia licznie zgroma-
dzeni mogli poznać, m.in. różne, 
interesujące fakty z życia patronów 
oraz poznać przyczyny ich szcze-
gólnego uhonorowania. Cecylia 
Judek w niezwykle przystępny  
i nowoczesny sposób przybliżyła 
uczniom to zagadnienie. 

W dniu 6 października 2012 roku w Szkole Podstawowej 
w Brzesku odbył się Rajd Turystyczny „Pieczonego Ziemnia-
ka”. W rajdzie udział wzięły szkoły podstawowe oraz gimna-
zjalne z terenu Powiatu Pyrzyckiego, a także podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowielina. Choć pogoda nie 
sprzyjała turystom, to i tak duża część dzieci i młodzieży do-
tarła do Brzeska na pieszo lub rowerami. Dyrektor szkoły 
Małgorzata Jasion serdecznie przywitała przybyłych. Wśród 
zaproszonych gości był Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, 
który życzył wszystkim udanej zabawy oraz mile spędzonego 
czasu podczas wielu konkurencji, jakie organizatorzy przygo-
towali dla uczniów. Dla każdego uczestnika rajdu przygoto-
wany był turystyczny posiłek. 

W dniu 5 października br. w siedzibie 
Gminnego Centrum Kultury w Przele-
wicach odbyło się spotkanie poświęco-
ne wdrażaniu strategii gospodarki odpa-
dami komunalnymi. Spotkanie miało 
charakter roboczy, a uczestnikami byli 
pracownicy urzędów gmin i urzędów 
miejskich z 21 gmin zrzeszonych  
w Związku Gmin Dolnej Odry oraz 
przedstawiciele firm komunalnych dzia-
łających na terenie Związku. Podczas 
spotkania wypracowano wstępną kon-
cepcję systemu i określono warunki 
niezbędne do jego wdrożenia oraz opra-
cowano projekt deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

B.O. 

55-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO PRZEPIÓRKA 

PATRONI ROKU 2012 

RAJD TURYSTYCZNY 

GOSPODARKA ODPADAMI 
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Wystawa prac rodziców i dzieci z Przed-
szkola Miejskiego w Lipianach pn. 
„Jesienny ludek”. 

Tegoroczne Gminne Dożynki odbyły 
się 23 września br. w Ślazowie. Tra-
dycyjnie wójt gminy przekazał probosz-

czowi chleb do poświęcenia, prosząc 
jednocześnie o odprawienie mszy świę-
tej dziękczynnej w intencji rolników.  
Starościną dożynek była Anna Jałoszyń-
ska, a Starostą Arkadiusz Urban. Głów-
na uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą, koncelebrowaną przez probosz-
cza ks. Romana Dutko z Parafii Rzym-
skokatolickiej w Przelewicach, a opra-
wę muzyczną wykonał Waldemar Kle-
menski. Po mszy świętej, oficjalnego 
otwarcia dożynek dokonał gospodarz - 
Wójt Gminy Przelewice. W swym wy-
stąpieniu podziękował za zakończone 
żniwa oraz za cały rok pracy rolnikom  

i ich rodzinom, a także tym wszystkim, 
którzy na rzecz wsi i rolnictwa pracują. 
Podziękował również mieszkańcom 
gminy za udział w uroczystości dożyn-
kowej i za pięknie przygotowane wień-
ce, które prezentowały delegacje  
z 13 Sołectw i ze Spółdzielczej Agrofir-
my Witkowo. Szczególe słowa podzię-
kowania skierował do sołtys Ślazowa 
Edyty Gajewskiej za podejmowanie 
cennych inicjatyw na rzecz społeczności 
lokalnej i zaangażowanie w rozwój ak-
tywności mieszkańców sołectwa Ślazo-
wo. Życząc wszystkim radosnego i peł-
nego niezapomnianych wrażeń święto-
wania, zaprosił sołtysów do wspólnego 
dzielenia się chlebem ze wszystkimi 
uczestnikami dożynek. Kolejnym eta-
pem uroczystości było wręczenie na-
gród  lau rea to m ko nkursu p t . 

„Najładniejszy Ogród 2012”. Pierwsze 
miejsce otrzymał ogród Edyty 
Gajewskiej ze Ślazowa, drugie 
ogród Julity Kupisz z Ukiernicy 
i trzecie ogród Lecha Małasa  
z Przelewic. Gratulujmy! Zwy-
cięzcom nagrody wręczyli Wójt 
i Krystyna Nawój – przewodni-
cząca komisji konkursowej.  
W trakcie uroczystości trady-
cyjnie odbył się konkurs wień-
ców dożynkowych. Najpięk-
niejszy okazał się wieniec  
z sołectwa Ślazowo i to właśnie 
on zdobył pierwsze 
miejsce, drugie so-

łectwo Przelewice, a trzecie 
so łe c t wo  Lub i a to wo .   
W części artystycznej doży-
nek swój program zaprezen-
towały zespoły: „Jutrzenka” 
z Przelewic, ‘Top Dance” ze 
Ślazowa i „Reflex” z Przy-
wodzia oraz Kapela Irlandz-
ka FROM PYRITZ z Pyrzyc, 
a także artysta śpiewak Mr 
TOMM, który fantastycznie 
parodiował gwiazdy świato-
we. Duże zainteresowanie wzbudził 
występ taneczny uczestniczek kursu 
Zumby. Podczas imprezy można było 

nieodpłatnie skosztować pysz-
nej grochówki i bigosu oraz 
swojskiego smalcu z pajdą chle-
ba, które przygotowali państwo 
Maria i Zdzisław Stasiaczyko-
wie. Dodatkową atrakcją impre-
zy był konkurs dojenia sztucz-
nej krowy o miano najlepszego 
dojarza, który cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Naj-
lepszym udojem wśród męż-
czyzn mógł pochwalić się An-
drzej Syczewski z wynikiem 1,8 

litra w czasie 1 minuty, a wśród kobiet 
bezkonkurencyjne okazały się dwie 
panie: Regina Wieczorkiewicz i Marze-
na Ruchlicka, które uzyskały wynik po 
2 litry w czasie 1 minuty. Zwycięzcy 
konkursu zostali obdarowani przez 
Wójta nagrodami. Ponadto odbyły się 
liczne konkursy dożynkowe dla wszyst-
kich uczestników imprezy, a dla dzieci 
darmowe atrakcje w postaci dmucha-
nych zamków i zjeżdżalni ufundowali 
wójt i sołtys Edyta Gajewska. Konkursy 
dla dzieci przeprowadziła Ewa Starzyń-
ska, a dla osób dorosłych konferansje-
rzy Anna Garzyńska i Dariusz Jałoszyń-
ski oraz Edyta Gajewska i Beata Kowa-
lewska. Zainteresowaniem cieszyła się 
zbiórka publiczna cegiełek, zorganizo-
wana przez Komitet organizacyjny 
„Bezpiecznie i pożytecznie 3”. Pienią-

dze ze sprzedaży cegiełek prze-
znaczone będą na wyjazd dzieci 

i młodzieży z terenu gminy Prze-
lewice do filharmonii. Nagrodę 
główną dla zwycięzcy, który zakupił 
największą ilość cegiełek, ufundował 
Wójt Gminy Przelewice.  W trakcie 
uroczystości odbyła się kampania pro-
mocyjna „jedz ryby – będziesz zdrów”. 
Wśród licznych atrakcji podczas tego-
rocznych dożynek nie zabrakło dobrej 
zabawy dożynkowej, podczas której 
wspaniale się bawiono do późnych go-
dzin nocnych, a do tańca przygrywał 
zespół Mana Mana, a o bezpieczeństwo 
uczestników imprezy zadbali strażacy  

z OSP Przelewice i pielęgniarki  
z SPZOZ Przelewice. Organizatorzy 
serdecznie dziękują wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do właściwej 
oprawy uroczystości, która na długo 
pozostanie w pamięci wielu osób. Dzię-
kujemy również wszystkim sponsorom 
za wsparcie finansowe i rzeczowe,  
a także mieszkańcom Ślazowa, Radzie 
Sołeckiej i sołtys Edycie Gajewskiej. 
Estetyka i piękne dekoracje wsi na uro-
czystość dożynkową robiły ogromne 
wrażenie i zachwyciły wszystkich 
uczestników. Jednocześnie  sołtys Edyta 
Gajewska serdecznie dziękuje Wójtowi 
Gminy Przelewice i pracownikom Urzę-
du Gminy za bardzo dobrą współpracę. 

A.G. 

ŚWIĘTO PLONÓW W ŚLAZOWIE 
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Blisko cztery miesiące trwała 
pierwsza edycja sportowej rywali-

zacji sołectw z terenu gminy Przele-
wice. Był to „poligon doświadczalny” 
przy tego typu imprezie, a jej celem 
było uaktywnienie społeczności lokalnej 
i stworzenie współzawodnictwa. Spor-
towa rywalizacja wymaga od biorących 
w niej udział osób, pełnego zaangażo-
wania i poświęcenia, a przy okazji  
w naturalny sposób dba o nasze zdrowie 
i samopoczucie.  Do współzawodnictwa 
zaproszone zostały wszystkie sołectwa  
z terenu Gminy Przelewice. Sołtysi 
wcielili się w „trenerów” i stanęli na 
czele swoich ekip. Spośród 16 sołectw 
aktywny udział wzięło 8, a pozostałe 
„ekipy” z różnych przyczyn nie 
„podjęły rękawicy” i w ten sposób same 
wyeliminowały się z rywalizacji. Sołec-
twa, które wzięły udział, walczyły  

o punkty w konkurencjach drużyno-
wych - piłka nożna mężczyzn, piłka 
nożna kobiet, przeciąganie liny i piłka 
siatkowa oraz indywidualnych - tenis 
ziemny, tenis stołowy, wędkarstwo  
i wyciskanie sztangi na ławeczce. Bez-
konkurencyjną drużyną okazało się so-
łectwo Ślazowo, które zgromadziło 159 
punktów, drugie miejsce zajęło sołec-

two Kłodzino ze 118 punktami. Na naj-
niższym stopniu podium uplasowało się 
sołectwo Przelewice z 85 punktami.  
I tak dzięki pełnemu zaangażowaniu 
oraz wsparciu swojej  drużyny 
„Najlepszym Trenerem” wśród sołty-
sów została Edyta Gajewska, która na-
grodzona została okazałym pucharem. 
Wręczenie głównej nagrody nastąpiło 
podczas dożynek gminnych z rąk wójta 
Marka Kibały. Podsumowując turniej - 
cieszy aktywność i poświęcenie uczest-
ników. Miejmy nadzieję, że kolejne 
rozgrywki będą cieszyły się jeszcze 
większą popularnością, a sołtysom-
trenerom łatwiej będzie namówić 
mieszkańców do sportowej rywalizacji 
dzięki powstającym w gminie Przelewi-
ce nowym obiektom sportowym. 

L.M. 

W dniach od 28 do 30 września br. 
odbyły się w Międzyzdrojach Spo-
tkania Artystyczne Seniorów,  
z udziałem 37 kapel i zespołów mu-
zycznych z całej Polski. W 2003 r. 
pomysłodawcą Festiwalu Artystycz-
nego Seniorów była Krystyna Ba-
kun, która opracowała założenia  
i program imprezy. Od 2004 r. im-
preza przybrała nazwę Spotkania 
Artystyczne Seniorów i jest organi-
zowana przez Międzynarodowy 
Dom Kultury do chwili obecnej.  
Z uwagi na dużą liczbę zespołów 
już od piątku rozpoczęły się przeglądy 
konkursowe. Kapele i zespoły folklory-
styczne występowały w Amfiteatrze,  
a w Sali Teatralnej MDK chóry i zespo-

ły śpiewacze. Zespół „Jutrzenka” wystę-
pował w Amfiteatrze i w plenerze na 
promenadzie. „Jutrzenka” już po raz 
trzeci bierze udział w tej imprezie. 

Dzięki temu ma możliwość współpra-
cy z innymi profesjonalnymi zespoła-
mi folklorystycznymi, co z kolei daje 
szansę podniesienia poziomu arty-
stycznego i możliwość dalszego roz-
woju. Zespół „Jutrzenka” uzyskał  
w oczach jurorów uznanie wyrażone 
przyznaniem wyróżnienia za przedsta-
wioną prezentację pieśni ludowych. 
Warto dodać, że „Jutrzenka”  jest re-
prezentacyjnym zespołem, którego 
występy cieszą się dużym powodze-
niem i uznaniem w gminie, regionie 
 i kraju, ma zwolenników wśród ze-

społów z regionów m.in. Śląska i Ku-
jaw. Projekt współfinansowany ze środ-
ków budżetu Gminy. 

M.S. 

15 września 2012 r. odbył się kolejny, 
już V Złaz Turystyczny Ziemi Przele-
wickiej. Impreza organizowana jest 
przez Przelewickie Stowarzyszenie 
Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”,  
a dofinansowana z budżetu Gminy Prze-
lewice. W tym roku w Złazie uczestni-
czyło 120 uczniów ze szkół gminy Prze-
lewice i Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzy-
cach.  Po raz pierwszy w imprezie 
udział brali uczniowie z Mostkowa. 
Uczestnicy mieli do pokonania kilka 
tras. I tak z Kluk szła grupa ze Szkoły 
Podstawowej z Kłodzina pod opieką 
Teresy Cepy i Teresy Kaczalskiej.  
Z Laskowa wędrowała grupa z gimna-
zjum pod opieką Doroty Zielińskiej,  
a druga grupa gimnazjalna z Teresą 
Wierzbowską pokonała trasę z Rosin.  
Uczniowie z Jesionowa i Mostkowa 
wędrowali pod opieką Iwony Krakow-
skiej oraz opiekuna z Mostkowa. Mło-

dzież z Pyrzyc przyprowadził Walde-
mar Pender i Katarzyna Banasiuk.  Mło-
dzi ludzie w czasie wędrówki obserwo-
wali otoczenie, robili zdjęcia ciekawych 
obiektów i zjawisk przyrody.  Kiedy 
wszyscy dotarli do gimnazjum, mieli 
jeszcze do wykonania 3 zadania. Były 
to rozgrywki sportowe, rozpoznawanie 

obiektów i ciekawostek przyrodniczych 
z naszego terenu oraz ułożenie kompo-
zycji jesiennej z zebranych po drodze 
roślin. Wybrano też 3 najciekawsze 
zdjęcia zrobione w czasie wędrówki. Po 
wykonanych zadaniach wędrowcy mo-
gli posilić się kiełbaską z grilla oraz 
słodkościami. W podsumowaniu impre-
zy udział wzięli Wójt Gminy Przelewice 
–Marek Kibała oraz  radna Rady Gminy 
Przelewice – Krystyna Nawój. Nad ca-
łością imprezy w Przelewicach czuwali: 
Natalia Kibała, Lucyna Surma, Bogu-
sław Pecuch i Dariusz Jałoszyński. 
Przepyszny poczęstunek dla wszystkich 
uczestników przygotowały Jolanta Gło-
dowska i Katarzyna Ratajczyk. W imie-
niu Stowarzyszenia wszystkim uczestni-
kom złazu podziękował członek zarządu 
- Dariusz  Jałoszyński. 

L.S. 

NAJLEPSZY TRENER WŚRÓD SOŁTYSÓW 

JUTRZENKA WYRÓ ŻNIONA W MI ĘDZYZDROJACH 

ZŁAZ TURYSTYCZNY  
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W ramach projektu współfinansowane-
go przez powiat pyrzycki Stowa-
rzyszenie Fabryka Dobrego Cza-
su realizuje kilka ważnych za-
dań, których głównym celem jest 
wsparcie procesu nauczania  
i wychowania dzieci i młodzieży 
z trudnościami w edukacji i roz-
woju. Jednym z elementów tego 
projektu były warsztaty z pracy 
metodą dramy. 25 i 26 września 
odbyły się dwa spotkania. We 
wtorek spotkanie dla dzieci  
i młodzieży - wychowanków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Pyrzycach, 
a w środę dla  nauczycieli, wychowaw-
ców i terapeutów  z terenu powiatu py-
rzyckiego, na co dzień pracujących  
z dziećmi i młodzieżą. Stwierdziliśmy 
zgodnie, że czasy dla wychowania mło-
dzieży są bardzo trudne. Warto więc 
poszerzać swój warsztat pracy i poszu-

kiwać metod umożliwiających lepszy 
kontakt z młodzieżą i ich rodzinami. 
Dwa intensywne dni pracy metodą  dra-
my za nami. Było dużo śmiechu, ale też 
i intensywnego czasu z problemem Maj-
ki, wyimaginowanej nastolatki, którą 
mogła być każda z dziewcząt biorących 

udział w warsztatach. Co czuła 
Majka? Gdzie byli rodzice, 
gdy działo się źle? Czy 
dziewczyna miała prawdzi-
wych przyjaciół i co to w ogóle 
znaczy prawdziwy przyjaciel?  
Na te pytania starała się znaleźć 
odpowiedź młodzież, a później 
także i nauczyciele.  W warszta-
tach wzięły udział 52 osoby. Me-
toda dramy i chęć poszerzenia 
swojej wiedzy i umiejętności 
przyciągnęła spore grono bel-
frów. Brawo dla nauczycieli. Nad 
wszystkim czuwały dwie świetne 
dziewczyny - trenerki z Fundacji 

Drama Way z Warszawy - Aldona Żej-
mo -Kude lska  i  Mar ia  Dep ta -
Jędrzejczak. Jesteśmy w kontakcie. 
Partnerskie projekty przed nami. 

M.H. 

WYRZUCIŁ PSA Z CZWAR-
TEGO PIĘTRA 

Pyrzyccy policjanci skierowali do Proku-
ratora Rejonowego w Pyrzycach akt 
oskarżenia przeciwko 46 letniemu męż-
czyźnie, który z okna na czwartym pię-
trze wyrzucił psa. Do zdarzenia doszło 
pod koniec sierpnia 2012 r. W jednym  
z mieszkań w Pyrzycach odbywała się 
właśnie zakrapiana alkoholem impreza. 
Po kilku godzinach picia alkoholu miesz-
kający samotnie właściciel mieszkania 
zakomunikował gościom, że już pora 
kończyć zabawę i poprosił o opuszczenie 
mieszkania. Niestety jeden z nich,  
46 letni mieszkaniec Lipian nie bardzo 
miał ochotę na odpoczynek i zdenerwo-
wany na gospodarza, złapał jego nieduże-
go psa i wyrzucił przez okno, znajdujące-
go się na czwartym piętrze mieszkania, 
po czym wyszedł. Właściciel przez trzy 
dni walczył o uratowanie psa. Niestety 
zwierzak zdechł na skutek obrażeń po 
upadku. Sprawca usłyszał zarzut znęcania 
się nad zwierzętami, za co ustawa  
o ochronie zwierząt przewiduje karę do 
dwóch lat więzienia.  

D.S. 

W lipiańskiej hali rekreacyjno-
sportowej przy ul. Kopernika, 7 paź-
dziernika, już po raz drugi rozegrano 
turniej piłki nożnej oldbojów o Puchar 
Radnego Rady Powiatu Pyrzyckiego 
Augusta Kimbara. Tym razem 
w turnieju udział wzięły cztery zespoły, 
bowiem zespół Sokoła Pyrzyce, choć 
był zgłoszony do udziału w nim, bez 
uprzedzenia nie dotarł do Lipian, co 
spowodowało zamieszanie w jego roz-
poczęciu. Po emocjonujących pojedyn-
kach (grano systemem każdy z każdym 
12 minut, a mecz o pierwsze miejsce - 
2 x 8 minut) zwyciężył zespół Old 
Boys z Pyrzyc w składzie: Stanisław 
Warejko, Robert Betyna, Sebastian 
Mikuła, Ariel Ostolski, Paweł Betyna, 
Piotr Marcinkiewicz, pokonując 
w finale 3:0, silny zespół Gwiazd 
ze Szczecina, w składzie którego grali 

m.in. Olgierd Moskalewicz, Dariusz 
Adamczuk, Zbigniew Kozłowski, An-
drzej Miązek i Jacek Chyła. Trzecie 
miejsce zajął Energetyk Gryfino, 
a czwarte Osadnik Myślibórz. Najlep-
szym bramkarzem turnieju został Stani-
sław Warejko (Old Boys). Najlepszym 
piłkarzem Olgierd Moskalewicz 
(Gwiazdy), a „Królem Strzelców” 
z pięcioma zdobytymi bramkami -
Sebastian Mikuła (Old Boys). Puchary 
i statuetki wszystkim zespołom oraz 
wyróżnionym piłkarzom wręczali: or-
ganizator oraz prowadzący turniej Au-
gust Kimbar, Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko i Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski. 
Sędzią głównym turnieju był Wojciech 
Filary, a współorganizatorem pracow-
nicy hali rekreacyjno-sportowej 
w Lipianach. 

SCENA A ŻYCIE 

OLD BOYS Z PUCHAREM AUGUSTA 
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Miesiąc wrzesień był bogaty  
w wydarzenia sportowe uczniów 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Pyrzycach. Przez 
zaledwie 30 dni wzięli udział w zawo-
dach sportowych na szczeblu woje-
wódzkim i ogólnopolskim. 21 i 22 
września 2012 r. odbyły się Mistrzostwa 
Polski w Piłce Nożnej 6-osobowej 
Dziewcząt w Choszcznie. Wojewódz-
two Zachodniopomorskie reprezentowa-
ły 4 zawodniczki SOSW: Justyna Sob-
czyk, Ewelina Piotrowska, Justyna Ba-
licka i Monika Wilk. Stanowiły one 
trzon całej drużyny. Mimo licznych 
kontuzji w trakcie rozgrywek, dziew-
częta zajęły czwarte miejsce. 26 wrze-

śnia 2012 r. w Szczecinie uczniowie 
uczestniczyli w Mistrzostwach Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego  
w Biegach Przełajowych. Agata Pitura 
zajęła II miejsce w biegu na 600 m, 
Justyna Balicka – I miejsce na 1500 m, 
Ewelina Piotrowska – II miejsce na 15-
00 m, Kamil Krawiec – III miejsce na 
2000 m. 29 września grupa sportowców 
SOSW w składzie: Piotr Stawniak, Da-
wid Rogowski, Paweł Stawniak, Da-
mian Stefański, Kamil Krawiec, To-
masz Moroz, Piotr Podolak i Konrad 
Kamiński z Suliszewa wzięła udział  
w Mistrzostwach Polski w piłce nożnej 
w Krakowie. Zespół rozegrał w zawo-
dach 6 meczów i wszystkie zakończył 

zwycięstwem. Ostatecznie drużyna  
z Pyrzyc zajęła I miejsce zdobywając 
tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej. Na 
uwagę zasługuje fakt, że Piotr Stawniak 
został królem strzelców, zdobywając 17 
bramek, a Dawid Rogowski został naj-
lepszym bramkarzem mistrzostw 
wpuszczając tylko 4 bramki. Cieszymy 
się ogromnie i gratulujemy zwycięstwa 
życząc dalszych sukcesów sportowych. 
Opiekę trenerską w czasie zawodów  
i przygotowań sportowców sprawowali 
Arkadiusz Odachowski i Jerzy Albrew-
czyński, a swoim wieloletnim doświad-
czeniem, kolegów wspierał Ryszard 
Lizak.     

W dniach 21-22 września 2012 r. w Krotoszynie 
rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Polski Wo-
jewództw juniorów w zapasach styl wolny. Zło-
ty medal zdobyło województwo zachodniopo-
morskie, które w finale pokonało województwo 
łódzkie 6:3. W drużynie wojewódzkiej wystąpili 
reprezentanci LKS Spartakus Pyrzyce, którzy 
swym występem walnie przyczynili się do zdo-
bycia przez województwo Mistrzostwa Polski. 
Patryk Żukowski – 120 kg, uczeń IV klasy 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz Piotr 
Soroka, który sprawił dużą niespodziankę wy-
grywając w meczu finałowym z Marcinem Maj-
ką z Boruty Zgierz piątym zawodnikiem ostat-
nich Mistrzostw Europy kadetów w zapasach.  

E.K. 

Sukcesem organizacyjnym zakończy-
ły się powiatowe Sztafetowe Biegi 
Przełajowe rozegrane 3 października 
2012 r. w Lipianach. Startowała re-
kordowa ilość szkolnych reprezenta-
cji. 37 drużyn ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych biegało na świetnie przygo-
towanych trasach przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Lipia-
nach. Po wcześniejszych konsulta-
cjach dyrektor Ryszard Tański wyra-
ził zgodę na bieganie wokół MGOK-u, 
zadeklarował też pomoc przy organiza-
cji imprezy oraz udostępnił startującym 
pomieszczenia Ośrodka. 370 biegają-
cych uczniów przy jeziorze Wądół zro-
biło wrażenie na organizatorach, który-
mi byli Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Pyrzycach oraz 
Zespół Szkół w Lipianach, instruktorzy 
PMOS i nauczyciele ZS: Artur Lipski, 
Rajmund Sulżyc i Krzysztof Trojanow-
ski. Trasy były w widoczny i czytelny 
sposób oznakowane i co bardzo ważne, 

kibice mogli cały czas przypatrywać się 
zmaganiom biegaczy, nie tracąc ich  
z oczu. Oprócz emocji sportowych były 
również mniej przyjemne. Najpierw 
zawodnika z Mielęcina osa ugryzła  
w język, później uczennica z Warnic 
zasłabła na trasie i potrzebna była po-
moc medyczna. Na szczęście w obu 
przypadkach wszystko zakończyło się 
dobrze i podczas dekoracji oboje 
uczniów z uśmiechem odbierało dyplo-
my. Po wyczerpującym biegu każdy  
z 370 uczestników mógł zjeść pyszną 

grochówkę. Niektórzy po 2 razy stali 
w kolejce po dokładkę, co jedno-
znacznie świadczy, że zupa była 
przednia. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Burmistrz Lipian Krzysz-
tof Boguszewski i wspomniany wcze-
śniej dyrektor MGOK w Lipianach 
Ryszard Tański. Szkoda, że zabrakło 
dziesiątej zawodniczki ostatnich Mi-
strzostw Świata Juniorów w lekkiej 
atletyce z Barcelony Sofii Ennaoui, 

uczennicy ZS w Lipianach. Zapewne 
byłaby przysłowiową wisienką na torcie 
tej dużej sportowej imprezy. Za rok 
PMOS ma przyobiecane, że znów spo-
tkamy się w tym urokliwym miejscu 
sprzyjającemu bieganiu, a pozytywne 
opinie uczestników przyciągną ponow-
nie blisko 400 uczniów. Zwycięzcy po-
jadą 18 października br. do Tychowa 
(148 km od Pyrzyc) na finał wojewódz-
ki. Jest realna szansa na 1-2 bardzo wy-
sokie miejsca w pierwszej szóstce.  

SUKCESY ZAWODNIKÓW UKS „KLEKS” 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

MISTRZOSTWA POLSKI W  ZAPASACH 
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„Orlik 2012” przy ZS Nr 2 RCKU już po raz drugi otrzymał 
prawo organizacji eliminacji wojewódzkich. Podczas III Tur-

nieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Wojewódzki 
Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie powierzył pyrzyc-
kiemu Orlikowi przeprowadzenie eliminacji w kategorii 
dziewcząt 10-11 lat. 21 września 2012 roku do Pyrzyc przyje-
chały 4 zespoły  Dębna, Ińska, Trzcińska Zdrój oraz Mielęci-
na. Nie dojechały ekipy z Recza i Barlinka. Wszystkie druży-
ny rozegrały po 3 spotkania, które wyłoniły dwie najlepsze, 
gwarantujące awans do półfinałów wojewódzkich. Dopiero 
ostatni pojedynek pomiędzy Ińskiem i Mielęcinem dał odpo-
wiedź, która drużyna będzie najlepsza. W regulaminowym 
czasie był remis 2:2. Oznaczało to, że reprezentacja Dębna  
i Mielęcina miały tyle samo punktów i bramek. Sędzia zarzą-
dził rzuty karne, a w nich lepsze okazały się podopieczne 
Edyty Antosik z Mielęcina. Teraz kolej na półfinał, który od-
będzie się 26 września 2012 r. w Stargardzie. Liczymy na 
udany występ młodych piłkarek.   

P.O. 

Piątek 28 września 2012 r. był 
bardzo szczęśliwy dla uczniów 
Zespołu Szkół w Kozielicach. 
W tym dniu na stadionie lekko-
atletycznym przy ul. Litewskiej 
w Szczecinie odbył się finał 
wojewódzki Szkolnej Ligi L.A. 
Podopieczni Piotra Klapendy 
spisali się bardzo dobrze przy-
wożąc z tych zawodów srebrne 
medale. Sukces to tym większy, 
że Szkolna Liga to zawody dru-
żynowe, w których startuje 15 
zawodników, a suma punktów 
najlepszej 12 daje wynik koń-
cowy. Nie ma więc tu mowy  

o przypadkowości, gdyż 
liczy się występ całej druży-
ny, a nie pojedynczych zawod-
ników. To kolejny występ 
uczniów ZS w Kozielicach zakoń-
czony miejscem na podium finału 
wojewódzkiego. Piotr Klapenda  
w tym roku szkolnym postawił na 
pracę z uczniami gimnazjum i od 
razu widać tego efekty. Gratuluje-
my II miejsca w województwie  
i czekamy na kolejne dobre wy-
stępy uczniów powiatu pyrzyckie-
go w zawodach organizowanych 
przez WSZS w Szczecinie. 

P.K. 

Pierwszymi zawodami zorganizowany-
mi przez Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Pyrzycach w no-
wym roku szkolnym była Szkolna Liga 
L.A. rozegrana 19 września 2012 roku 
na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pyrzycach. Jak na pierwszą imprezę 
było sporo nowości. Po raz pierwszy 
startowali w niej jednocześnie ucznio-
wie szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Nowością był elektroniczny 
pomiar czasów konkurencji biegowych. 
Na zamówienie PMOS do Pyrzyc foto-
komórkę przywiózł Waldemar Nowotny 
z Goleniowa, trener Ewy Durskiej złotej 
medalistki w pchnięciu kulą dwóch pa-
raolimpiad - w Sydney 2000 r. i w Lon-
dynie 2012 r. Kolejną nowością odnoto-
waną w kronikach PMOS był debiut  
2 nowo powstałych szkół – Społecznego 
Gimnazjum w Pyrzycach oraz Gimna-
zjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzy-
cach. Szkolna Liga L.A. pobiła również 
rekordy frekwencji. Udział 9 gimnazjów 
i 4 szkół ponadgimnazjalnych, to powód 
do dumy dla sportu szkolnego, młodzie-

ży i jej opiekunów (również dla PMOS 
– u). Wszystkie wymienione wyżej no-
wości wpłynęły korzystnie na przebieg 
tych sportowych zmagań. Placówki 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne mogły 
spróbować swoich sił w bezpośredniej 
rywalizacji. Fotokomórka pozwoliła 
precyzyjnie i bez udziału błędu człowie-
ka, naciskającego przycisk stopera, 
zmierzyć czas biegu. A uczniowie no-
wych szkół mieli możliwość poznania 
swoich rówieśników. W zawodach 
wzięło udział 233 osoby. Na stadionie 
im. Leszka Słoninki mieliśmy okazję 

obejrzeć kilkoro lekkoatletów, którzy 
stanowią czołówkę naszego wojewódz-
twa: Dominika Wiśniewska, Paulina 
Starzyńska, Małgorzata Ćwirta, Jakub 
Woźniak, Wojciech Nowakowski, Re-
migiusz Ogłoza. Dobry występ zanoto-
wał Karol Żelewski, wygrywając bieg 
na 100 metrów gimnazjów. Wg tabel 
lekkoatletycznych najwięcej punktów  
w grupie gimnazjalistów zdobyli: Mag-
dalena Matyjasik ZS Kozielice bieg na 
300 m 47,70 s – 118 pkt, Karol Żelew-
ski ZS Kozielice bieg na 100 m 12,04 s 
– 133 pkt, w grupie szkół ponadgimna-
zjalnych: Paulina Starzyńska ZS Nr 1 
Pyrzyce bieg na 400 m 63,22 s – 129 
pkt, Wojciech Nowakowski ZS Lipiany 
bieg na 100 m 11,80 s – 132 pkt oraz 
Patryk Żukowski ZS Nr 2 RCKU 
pchnięcie kulą 11,81 m – 132 pkt, za co 
otrzymali pamiątkowe medale.  
W sprawnym przebiegu zawodów po-
magali młodzieżowi sędziowie z ZS Nr 
1 i ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Skła-
dam im serdeczne podziękowania.  

    P.O. 

SREBRO LEKKOATLETÓW Z KOZIELIC.  

SUKCES MIEL ĘCINA W TURNIEJU ORLIKA 

SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA 
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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej informuje, że w ra-
mach projektu ABC dla NGO można skorzystać z szerokiego 
wsparcia udzielanego bezpłatnie organizacjom pozarządowym 
(stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym i innym). 
Doradztwo prowadzone jest w siedzibie ośrodka w Pyrzycach 
- Starostwo Powiatowe, ul. Lipiańska 4, sala nr 8. 
• Można zaprosić doradcę do swojej miejscowości i razem  

z istniejącą grupą nieformalną zastanowić się nad możliwo-
ścią przekształcenia się w organizację pozarządową. 

• Pomożemy w założeniu organizacji pozarządowej w prak-
tyczny sposób, krok po kroku. 

• Prowadzimy doradztwo i szkolenia na temat pozyskiwania 
funduszy europejskich (np. gdzie szukać funduszy ze-
wnętrznych, jak wypełnić wniosek itp.). 

• Pomożemy istniejącym stowarzyszeniom w prowadzeniu 

księgowości, promocji, marketingu czy zagadnieniach 
prawnych, poprzez przeprowadzenie szkolenia na wybrany 
przez stowarzyszenie temat.  

• Udostępniamy zasoby inkubatora organizacjom pozarządo-
wym, w tym salę i sprzęt techniczny (komputer, drukarka, 
internet). 

Jesteśmy otwarci na pomoc w innych problemach, które poja-
wiają się w pracy organizacji pozarządowych i które można 
zgłaszać do animatora – tel. 722 300 603. Plan dyżurów, które 
pełni animator w siedzibie Starostwa w Pyrzycach oraz więcej 
informacji dostępnych jest na stronie www.abcdlango.pl  Za-
praszamy!!! 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

OFERTA DLA STOWARZYSZE Ń, LOKALNYCH LIDERÓW  
ORAZ LUDZI AKTYWNYCH I SPOŁECZNIKÓW  

Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz Wyższa Szkoła Ban-
kowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie ser-
decznie zapraszają zainteresowanych pozyskaniem środków 
na uruchomienie własnej działalności gospodarczej do udziału 
w projekcie  
 

„Młodzi przedsiębiorczy – to MY!” 
 

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom informacji na 
temat możliwości pozyskania dofinansowania na założenie 
działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wsparcie 
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  

W ramach projektu o wsparcie finansowe (maksymalnie 
40 tys. zł) oraz pomostowe (1300,00 zł/miesięcznie) mogą 
ubiegać się osoby bezrobotne poniżej 25 roku życia, miesz-
kające w powiecie: pyrzyckim, choszczeńskim, gryfińskim, 
szczecineckim lub stargardzkim, które w przeciągu ostat-
nich 12 miesięcy nie prowadziły własnej działalności gospo-
darczej. 

Program spotkania: 

• Działanie 6.2 POKL – zasady rekrutacji; 
• Udział w projekcie – elementy wsparcia, zasady 

uczestnictwa; 
• Dokumenty rekrutacyjne. 

Warunkiem udziału w spotkaniu jest zgłoszenie swojego 
uczestnictwa do 8 listopada 2012 roku. Zgłoszenia przyjmo-
wane są telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.  

Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 listopada 2012 r.  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach sala nr 12.  

Planowany czas trwania spotkania: 9:00 – 12:00 
 

Więcej informacji nt. spotkania udziela:  
WSB w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie 

Tel. 91 452 69 70, e-mail: 
monika.kolodziejczyk@wsb.szczecin.pl, 

 
 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z ZAKRESU POZYSKIWANIA DOTAC JI NA ZAŁO ŻENIE 
FIRMY W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI PRZEDSI ĘBIORCZY - TO MY! 


