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11 listopada 1918 roku za-
pisał się na kartach historii, 

jako przełomowy moment  
w dziejach naszego państwa. Po 
123 latach walki, prowadzonej na 
wielu płaszczyznach: wojskowej, 
dyplomatycznej, duchowej, nasza 
ojczyzna odzyskała niepodle-
głość. W dniach 10-11 listopada 
odbyły się powiatowe obchody  
z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. Uroczystości zostały 
zainaugurowane w dniu 10 listo-
pada akademią poświęconą oj-
czyźnie i wolności, która odbyła się  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Pyrzycach. Uroczy-
stość otworzył Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, wygłaszając okolicznościowe 
wystąpienie. Podczas akademii zostały 
wręczone statuetki NIKE – Ludzie Zie-
mi Pyrzyckiej 2010. Statuetka jest sym-
bolem zaangażowania w różnych dzie-
dzinach życia społecznego, mieszkań-
ców Ziemi Pyrzyckiej przyczyniających 
się do jej promocji w województwie  
i w kraju. Z okazji Święta Niepodległo-

ści statuetkami przyznanymi przez Ka-
pitułę zostali wyróżnieni: Piotr Ćwikliń-
ski, Elżbieta Gabruch, Ryszard Głogow-
ski, Kamil Iwankiewicz, Dariusz Jagieł-
ło, Wojciech Kuźmiński, Maksymilian 
Lewandowski, Ryszard Lizak, Bogdan 
Sawa, Eugeniusz Klimczak, Grzegorz 
Jasek oraz Henryk Pełka. Zaproszeni na 
powiatowe obchody goście mieli możli-
wość wysłuchania koncertu przygoto-
wanego przez uczniów Pyrzyckiej 
Szkoły Muzycznej I-stopnia pod kierun-
kiem dyrektor Ewy Loba-Diakité, Ewy 

Robak, Krystyny Bosiackiej, 
Joanny Kraszewskiej, Marka 
Stawniaka, Krzysztofa Figiel. 
Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko przekazał dyrektor PSM 
Ewie Loba-Diakité podziękowa-
nie za rozwijanie młodych talen-
tów muzycznych oraz kreatywny 
wkład i zaangażowanie w trady-
cje kultywowania piękna muzy-
ki. Zwieńczeniem powiatowych 
obchodów z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości był 
udział, w dniu 11 listopada, 

przedstawicieli władz samorządowych, 
jednostek i innych instytucji w mszy św. 
patriotycznej w intencji ojczyzny  
w kościele pw. WNMP w Pyrzycach. 
Po uroczystej mszy św. delegacje po-
szczególnych instytucji oraz organizacji 
złożyły wiązanki kwiatów pod Pomni-
kiem Katyńskim oraz Pomnikiem Pa-
mięci oddając hołd poległym za wol-
ność ojczyzny. 

W.B.D. 

W czwartek (21 października) 
w lokalu „Przy Bocznicy” 
w Pyrzycach członkowie Oddziału 
Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
uroczyście obchodzili „Dzień Se-
niora”. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele władz sa-
morządowych: Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko, Burmistrz Py-
rzyc Kazimierz Lipiński, Wójt 
Gminy Warnice Ireneusz Szymań-
ski, a także licznie przybyli na tę 
uroczystość członkowie stowarzy-

szenia z przewodniczącą Zdzi-
sławą Dziobą. Starosta Pyrzyc-
ki skierował pod adresem ze-
branych najserdeczniejsze ży-
czenia zdrowia oraz pogody 
ducha na co dzień, przekazując 
na rzecz Związku z okazji Dnia 
Seniora okolicznościowy upo-
minek. Spotkanie uświetnił 
swym występem zespół wokal-
ny „Seniorita” pod kierunkiem 
Łucji Szutkowskiej. 

W.B.D. 

3 listopada w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach został 
otwarty Punkt Obsługi Ubezpieczonych Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Punkt Obsługi Ubezpieczonych będzie obsługi-
wał mieszkańców powiatu pyrzyckiego, myśliborskiego oraz 
część powiatu gryfińskiego (Banie, Cedynia, Chojna, Miesz-
kowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój, Widuchowa). W tym punk-
cie będzie można uzyskać: informacje o usługach Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, europejską kartę ubezpieczenia zdro-
wotnego oraz zweryfikować uprawnienia do świadczeń zdro-
wotnych, a także potwierdzić wnioski na przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze. Będą też przyjmowane wnioski  
i skierowania na leczenie uzdrowiskowe. 

W.B.D. 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁO ŚCI 

PUNKT OBSŁUGI UBEZPIECZONYCH NFZ W PYRZYCACH 

DZIEŃ SENIORA 
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Dnia 3 października 2010 r. z trzydnio-
wą wizytą do Domu Pomocy Społecznej 
w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie 
przyjechała delegacja z Domu Pomocy 
Społecznej z Malmö w Szwecji. Histo-
rię wspólnej znajomości przypomniała 
kierownik Zespołu Terapeutyczno-
Opiekuńczego w Żabowie Zofia Cham-
ska. Wzajemna współpraca między Do-
mami rozpoczęła się 12 lat temu. Cały 
ten czas, to czas dobrych relacji. Współ-
praca owocowała radością i poczuciem 
wartości naszych mieszkańców. Szwe-
dzi towarzyszyli nam w trudnych dla 
nas chwilach. Pomoc finansową i rze-
czową, jaką ofiarowali, ma dla nas duże 
znaczenie - najbardziej użyteczne dla 
naszych mieszkańców: podnośniki, 
wanny, meble, łóżka, dosety, obrazy, 
makaty i wiele innych rzeczy, pomogły 
nam w naszej pracy i służą do dziś na-
szym mieszkańcom. Z perspektywy 
minionych lat i wymiany doświadczeń 
naszą współpracę możemy dziś nazwać 
przyjaźnią. Przyjaźń to nie tylko ofiaro-
wane dobra doczesne, ale ludzie, którzy 
są przy nas, z nami. Ludzie o wielkich 
sercach przepełnionych troską o losy 

innych. Tradycją naszego Domu stało 
się nadawanie tytułu „Przyjaciela Do-
mu” osobom, instytucjom wspierającym 
nasze inicjatywy. W związku z tym  
4 października 2010 r. w świetlicy w 
Domu Pomocy Społecznej w Żabowie 
odbyła się uroczystość nadania tego 
tytułu pracownikom Domu Pomocy 
Społecznej w Malmö. Uczestnikami 
uroczystości była delegacja ze Szwecji, 
Wicestarosta Powiatu Pyrzyckiego Jaro-
sław Stankiewicz, personel i mieszkań-
cy Domu Pomocy Społecznej z Żabo-
wa. Dyrektor Urszula Konopnicka zło-
żyła na ręce Björna Steffensen symbo-
liczną tabliczkę „Przyjaciela Domu”,  
a Wicestarosta Jarosław Stankiewicz 

taką tabliczką uhonorował Reginę 
Nilssen. Mieszkańcy z wyrazami 
wdzięczności obdarowali delegację 
ze Szwecji koszami słodyczy i wystę-
pem artystycznym we własnym wyko-
naniu. Jesteśmy szczęśliwi, że mogli-
śmy gościć delegację ze Szwecji u nas, 
w naszym Domu. Mamy nadzieję, ze 
przyjaźń między Domami przetrwa ko-
lejne lata. Spotkanie powiązano z uro-
czystymi obchodami urodzin mieszkań-
ców Domu Pomocy Społecznej w Żabo-
wie. Z tej okazji pracownik socjalny 
Katarzyna Lorek złożyła życzenia 
mieszkańcom obchodzącym urodziny  
w miesiącu październiku i wręczyła 
symboliczne podarki. Wszyscy uczest-
nicy spotkania odśpiewali jubilatom 
tradycyjne „sto lat”. DPS w Pyrzycach  
z siedzibą w Żabowie serdecznie dzię-
kuje Ryszardowi Grzesiakowi za bez-
płatne przekazanie na rzecz DPS zesta-
wu drewnianych mebli ogrodowych 
oraz Björnowi Steffensen dyrektorowi 
Domu Pomocy Społecznej w Malmö ze 
Szwecji za bezpłatne przekazanie 10 
łóżek ortopedycznych i łóżka do kąpieli. 

M.K. 

„Szkoła sukcesu” to „ponadregionalny 
program unijny rozwijania umiejętności 
uczniów w zakresie kompetencji kluczo-
wych, ze szczególnym uwzględnieniem 
przedsiębiorczości, języków obcych  
i ICT” realizowany jest od 1 grudnia 2009 
r. do 31 lipca 2014 r. na podstawie umo-
wy podpisanej z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej (nr UDA-POKL.03.03.04-00-
073/09-00 z dnia 12 lutego 2010 r.)  
w ramach poddziałania 3.3.4. 
„Modernizacja treści i metod kształcenia” 
– projekty konkursowe priorytetu III. 
„Wysoka jakość systemu oświaty”. Wy-
chodząc naprzeciw współczesnym tenden-
cjom nauczania oraz oczekiwaniom 
uczniów i ich rodziców Zespół szkół Nr 1 
w Pyrzycach chętnie podejmuje tego typu 
przedsięwzięcia. Uczniowie naszej szkoły 
biorą udział w pierwszej edycji tego pro-
jektu, rozpoczynając zajęcia z języka nie-
mieckiego, przedsiębiorczości i ICT we 
wrześniu 2010 r. Projekt będzie realizo-
wany do 2013 roku.  W ciągu trzech lat, 
17 uczniów klas pierwszych zakwalifiko-
wanych do projektu, w ramach utworzo-
nego Szkolnego Koła Naukowego weź-
mie udział w wielu cotygodniowych zaję-
ciach. Język niemiecki prowadzony jest 
przez Joannę Wikieł-Gibalską dwa razy  
w tygodniu, po 90 minut, w oparciu  
o cykl „Alltag, Beruf & Co” przy wspar-
ciu autorskich materiałów edukacyjnych 
rozwijających kompetencje uczniów  
w zakresie przedsiębiorczości oraz ICT. 

Materiały te zostały przygotowane przez 
wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego, 
będących autorami projektu. Ponadto, 
członkowie SKN pracują nad zadaniami 
związanymi z przedsiębiorczością realizo-
waną równolegle do treści z języka obce-
go, prowadzoną przez Waldemara Pende-
ra.  Zadania te przeprowadzane są na 
utworzonej dla celu projektu specjalnej 
platformie e-learningowej. Uczniowie 
mogą również liczyć na pomoc ekspertów 
w tej materii – pracowników Uniwersyte-
tu Gdańskiego. Ciekawym elementem 
kształcenia w ramach projektu są zaplano-
wane wakacyjne obozy naukowe w Gdań-
sku dla najlepszych członków SKN. Efek-
tem końcowym projektu, integrującym 
wszystkie wcześniej wymienione kompe-
tencje, będzie informator turystyczny  
w trzech wersjach językowych. Niewąt-
pliwie atrakcyjna forma zajęć, ciekawy 
sposób przekazywania i nabywania wie-
dzy przez uczestników projektu przyczyni 
się do wzrostu zainteresowania nauką, 
wykorzystania umiejętności pracy z wy-
korzystaniem nowoczesnych technologii 
informacyjnych. Uczniowie z pewnością 
nabiorą pewności siebie, wykorzystując 
nabyte umiejętności w dalszej nauce, 
wdrażając nowoczesne metody studiowa-
nia w życiu codziennym, tworząc współ-
czesny model absolwenta na miarę XXI 
wieku. 

S.L.B.  

WSPÓŁPRACA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

SZKOŁA SUKCESU W LO PYRZYCE 

26 października 2010 roku w Ze-
spole Szkół Nr 1 im. Noblistów 
Polskich odbył się konkurs wiedzy 
o patronach szkoły. Konkurs obej-
mował 4 części: w pierwszej 
uczniowie mogli wykazać się wie-
dzą o noblistach polskich, druga 
polegała na narysowaniu karykatury 
wybranego noblisty. W kolejnej 
uczniowie przedstawiali muzyczną 
interpretację wiersza Wisławy 
Szymborskiej „nic dwa razy”.  
W ostatniej części uczniowie recy-
towali wybrane utwory noblistów. 
Uczestnicy zaprezentowali bardzo 
wysoki poziom. Ich zmagania oce-
niało jury w składzie: Joanna Syt-
nik, Danuta Kiełpińska i Katrzyna 
Banasiuk. Po trudnej i emocjonują-
cej walce zwyciężyła klasa 1e, która 
została nagrodzona imponującej 
wielkości tortem ozdobionym wize-
runkami noblistów. Szczególną 
uwagę zwróciła na siebie klasa 1a. 
Interpretacja i wykonanie wiersza 
do muzyki piosenki „Dumka na 
dwa serca” zaskoczyły jury oraz 
publiczność. Konkurs był dla klas 
świetną zabawą i przypomnieniem 
dokonań wielkich Polaków, którymi 
nobliści niewątpliwie byli. 

 S.W. 

KONKURS WIEDZY  
O PATRONACH SZKOŁY 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Pyrzycach  

28 października obchodził jubile-
usz 20-lecia istnienia placówki. Uro-
czystość poprzedziła msza św.  
w kościele p.w. WNMP koncelebro-
wana przez ks. dziekana Leszka Ko-
niecznego oraz ks. proboszcza 
Krzysztofa Rytwińskiego. Podczas 
mszy św. został poświęcony, tak 
długo oczekiwany przez społeczność 
uczniowską i wszystkich pracowni-
ków, sztandar szkoły. Uczniowie 
Ośrodka „śpiewająco” przywitali 
wszystkich zaproszonych gości piosen-
ką przygotowaną specjalnie z okazji 
jubileuszu. „W Ośrodku na urodzinach 
są goście niczym rodzina, więc program 
się rozpoczyna do śmiechu no i do łez. 
Pan Marian spogląda z nieba i mówi, że 
jest jak trzeba, dyrekcja mocno się spi-
na, by wszystko było na fest! 28 paź-
dziernika, to dla naszej społeczności 
dzień bardzo uroczysty: 20-lecie naszej 
placówki oraz przyjęcie i poświęcenie 
sztandaru. Ten jubileusz jest po to, aby 
ocalić od zapomnienia cząstkę historii, 
połączyć pokolenia ludzi tworzących 
wizerunek naszej szkoły, docenić jej 
dorobek, a jednocześnie tworzyć jej 
nowe oblicze” – tymi słowami wszyst-
kich obecnych przywitała Anna Zasa-
dzińska dyrektor Ośrodka. Podczas wy-
stąpienia pani Ania nie kryła wzruszenia 
przypominając wszystkim zebranym, 
założyciela, organizatora, pierwszego 

dyrektora placówki Mariana Matysiaka. 
Wspaniałego człowieka, zaangażowane-
go i oddanego dzieciom pedagoga.  
W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły 
podkreśliła, że chlubą naszego Ośrodka 
są przede wszystkim ludzie z nim zwią-
zani. Wspaniali nauczyciele, wycho-
wawcy, pracownicy administracji i ob-
sługi. To właśnie dzięki nim udało się 
stworzyć klimat wzajemnej życzliwości, 
pracy na rzecz dzieci, która zaowoco-
wała licznymi osiągnięciami naszych 
wychowanków w konkursach, zawo-
dach, olimpiadach na szczeblu powiatu, 
województwa, kraju i świata. Podczas 
uroczystości wręczono sztandar spo-
łeczności uczniowskiej, symbol honoru, 
godności i najgłębszej więzi z Ojczy-
zną. Symbolicznego wbicia gwoździ 
dokonali: Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko, przewodniczący Rady Miejskiej 
i Rady Powiatu, przewodnicząca Rady 
Rodziców Hanna Kempska, pracownik 
Ośrodka Ryszard Lizak oraz sponsorzy: 

radny Rady Powiatu Robert Betyna  
i dyrektor Banku Spółdzielczego Mi-
rosław Skrobek. Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko z okazji jubileuszu 
20-lecia szkoły przekazał życzenia 
dyrekcji, radzie pedagogicznej, 
wszystkim pracownikom szkoły, 
uczniom oraz absolwentom – pomyśl-
ności, satysfakcji z pracy i wielu suk-
cesów w urzeczywistnianiu życio-
wych aspiracji oraz życzenia kolej-
nych równie udanych jubileuszy. Ży-

czenia złożyli również: Wicestarosta 
Pyrzycki Jarosław Stankiewicz, dyrek-
tor Wydziału Oświaty KSTiP Andrzej 
Jakieła, dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach Ryszard Grzesiak, Bur-
mistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński, prze-
wodniczący rad, dyrektorzy szkół  
i przedszkoli z terenu Gminy Pyrzyce 
oraz wielu przyjaciół szkoły. Uroczy-
stość uświetnił montaż słowno-
muzyczny w wykonaniu uczniów Spe-
c j a l n e g o  Oś r o d k a  S z k o l n o -
Wychowaczego w Pyrzycach. Jak na 
jubileusz przystało nie zabrakło okolicz-
nościowego tortu oraz pamiątkowych 
wpisów do kroniki szkolnej. Wśród 
licznie otrzymanych upominków z oka-
zji jubileuszu, dyrektor Anna Zasadziń-
ska otrzymała na wyposażenie placówki 
telewizor 40 calowy oraz radiomagneto-
fon przekazany przez organ prowadzą-
cy.   

W.B.D. 

W dniu 29 października w Pyrzycach odby-
ło się uroczyste oddanie do użytku przebu-
dowanej ulicy Jana Pawła II na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Niepodległości do 
skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. 
Zadanie zostało zrealizowane w ramach 
środków samorządu powiatowego i dofi-
nansowania w ramach rządowego progra-
mu pn. Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011. Otwarcia 

przebudowanego odcinka 
ulicy dokonali: Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko, 
wiceprezes NZOZ „Eskulap” 
dr Romana Tarnowska, Bur-
mistrz Pyrzyc Kazimierz 
Lipiński oraz kierownik bu-
dowy Wiesław Kłossowski. 
W związku z przebudową 
zmianie uległa organizacja 
ruchu drogowego. Obecnie 
wyremontowany odcinek jest 
ul icą  jednokierunkową  
z wjazdem od strony ulicy 
Poznańskiej i ulicy Niepodle-

głości. Wymieniono nawierzchnię chodni-
ków, a po obu stronach wyremontowanej  
i poszerzonej jezdni zostały utworzone 
miejsca parkingowe. Poprawie uległo bez-
pieczeństwo użytkowników ruchu drogo-
wego oraz dostęp mieszkańców do znajdu-
jących się tam instytucji. 

W.B.D. 

NI MA JAK  
WARSZAWA 

 

Zespół "Swojaki" kierowany 
przez Elżbietę Cichacką, a istnie-
jący od lat przy MGOK w Lipia-
nach jest wciąż aktywny, rzec by 
można, coraz bardziej aktywny. 
W sobotę, 23 października 2010 r. 
na kolejnej „Biesiadzie ze Swoja-
kami” pod hasłem „Ni ma jak 
Warszawa”, rozbrzmiewały pio-
senki warszawskie i lwowskie. 
Połączenie to okazało się niezwy-
kle trafne, gdyby nie „słowo wią-
żące” prowadzącej, trudno byłoby 
rozgraniczyć i rozpoznać, które  
z utworów to piosenki stolicy,  
a które dawnego, pięknego Lwo-
wa. Przy jednych i drugich pu-
bliczność (już prawie stała) bawi-
ła się znakomicie i śpiewała prze-
pięknie. 

UMiG Lipiany 

JUBILEUSZ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

OTWARCIE PRZEBUDOWANEGO ODCINKA  
ULICY JANA PAWŁA II 
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W dniu 26 października został 
wznowiony ruch drogowy  
w ciągu ulicy Cmentarnej  
w Pyrzycach. Przez ostatnie trzy 
miesiące na tym odcinku ruch 
był utrudniony, bowiem trwały 
prace związane z realizacją in-
westycji pn. „Przebudowa mostu 
przez rzekę Sicina w ciągu ulicy 
Cmentarnej w Pyrzycach". Wy-
konawcą robót budowlanych był 
Jan Zysk prowadzący działal-
ność gospodarczą pod firmą 
„MAXBUD" Przedsiębiorstwo 
Remontowo - Budowlane z siedzibą  
w Stargardzie Szczecińskim, natomiast 
nadzór inwestorski prowadziło Przed-
siębiorstwo Budowy Tras Komunika-
cyjnych „TRAKT" w Szczecinie Spółka 
z o.o. Wartość prac w ramach umów 

zawartych z podmiotami biorącymi 
udział w realizacji projektu wyniosła 
383 180,71 zł za roboty budowlane  
i 15 250,00 zł za nadzór inwestorski. 
Projekt został sfinansowany po 50% ze 
środków własnych Powiatu Pyrzyckiego 

i z rezerwy subwencji ogólnej. 
Poświęcenia nowo wybudowane-
go mostu dokonał ks. proboszcz 
Krzysztof Rytwiński. 
Parametry techniczne obiek-
tu po przebudowie: 
długość przęsła - 3,20 m 
światło poziome - 2,50 m 
światło pionowe - śr. 1,20 m 
szerokość jezdni - 7,00 m 
szerokość chodników - 2x1,50 m 
całkowita szerokość - 11,20 m 
nośność - klasa A (50 ton) wg PN-

85/S-10030 . 
W wyniku przebudowy światło mostu 
uległo zwiększeniu o ponad 50 %. 

W.B.D. 

W dniu 12 listopada 2010 r. w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury  
w Lipianach odbyło się spotkanie  
w ramach obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Seniora, zorganizowane 
przez Lipiański Klub Seniora działa-
jący przy MGOK w Lipianach oraz 
Zarząd Polskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów O/R  
w Lipianach. W uroczystości udział 
wzięli również: Burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski, radny Rady 
Powiatu Pyrzyckiego oraz Prezes Li-
piańskiego Stowarzyszenia Sportowego 
Marek Mazur, a także Dorota Mazur, 
pracownik MGOK w Lipianach, odpo-
wiedzialna za współpracę z Lipiańskim 
Klubem Seniora. Na sali obecna była 
również delegacja z zaprzyjaźnionego 
Klubu Seniora z Barlinka. Po powitaniu 
gości Przewodnicząca Zarządu Lipiań-
skiego Klubu Seniora Janina Śniegula 
przedstawiła sprawozdanie z działalno-
ści ustępującego Zarządu, które podsu-
mowywało minione cztery lata jego 
działalności. Podziękowała za współ-
pracę członkom Zarządu, Burmistrzowi 
Lipian Krzysztofowi Boguszewskiemu, 
Prezesowi Lipiańskiego Stowarzyszenia 
Sportowego Markowi Mazurowi za 
wspólnie organizowane imprezy, a tak-

że Dorocie Mazur, która blisko współ-
pracuje z Klubem z ramienia MGOK  
w Lipianach. Przewodnicząca Zarządu, 
jako podziękowanie za bardzo udaną 
współpracę wręczyła Burmistrzowi wią-
zankę kwiatów. Burmistrz otrzymał 
również list z podziękowaniem za 
współpracę od Prezes Zarządu O/R 
PZERiI Danuty Japoł oraz od Zarządu 
Wojewódzkiego PZERiI. Spotkanie 
seniorów uświetniła swoim występem 
grupa dzieci pod kierownictwem Mał-
gorzaty Tomaszkiewicz. Młodzi artyści 
zaprezentowali zabawne monologi  
i piosenki, za co publiczność nagrodziła 
ich gromkimi brawami. Przed przystą-
pieniem do wyboru nowego Zarządu, 
Burmistrz Lipian podziękował za cztery 
lata wytężonej pracy członkom ustępu-

jącego Zarządu, wręczając im 
listy z podziękowaniami oraz 
kwiaty. Burmistrz Lipian odczytał 
również podziękowania dla Prezes 
Zarządu O/R PZERiI Pani Danuty 
Japoł, które za jego pośrednictwem 
przekazał Zarząd Wojewódzki PZE-
RiI. Janina Śniegula Przewodnicząca 
Zarządu Lipiańskiego Klubu Seniora 
otrzymała także kwiaty wraz z po-
dziękowaniami za współpracę oraz 
życzeniami dalszych sukcesów od 

przybyłych na spotkanie przedstawicieli 
Klubu Seniora w Barlinku. W wyniku 
głosowania wybrano nowy Zarząd: Ja-
nina Śniegula – Przewodnicząca, Wero-
nika Gellert – Zastępca Przewodniczą-
cej, Halina Szcześniak – Sekretarz oraz 
członkowie Krystyna Konopnicka, Jani-
na Adamczewska, Zofia Piróg, Helena 
Nawrocka, Kazimiera Grzelińska.  
W trakcie głosowania seniorzy oraz 
zgromadzeni goście mogli oglądać 
przygotowaną specjalnie na tą okazję 
prezentację multimedialną obrazującą 
działalność Klubu Seniora i Zarząd Pol-
skiego Związku Emerytów Rencistów  
i Inwalidów O/R w Lipianach. 

W.J.  

W dniu 29 października 2010 roku  
w Lipianach, w kawiarni „Corona” od-
było się uroczyste wręczenie medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Wręcze-
nia medali dokonał Burmistrz Lipian 
Krzysztof Ireneusz Boguszewski. Bur-
mistrz złożył również na ręce dostojnych 
jubilatów listy gratulacyjne wraz z ży-

czeniami. Na uroczystości nie zabrakło 
tortu, a także symbolicznej lampki szam-
pana. W tym roku w gronie jubilatów 
znaleźli się małżonkowie: Helena i Ma-
rian Maliccy, Józefa i Zygmunt Morawa 
oraz Janina i Bronisław Ziółkowscy. 

UMiG Lipiany 

ZAKO ŃCZENIE PRZEBUDOWY MOSTU 

MI ĘDZYNARODOWY DZIE Ń SENIORA 

ZŁOTE GODY 
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11 listopada br. delegacje 
władz samorządowych, sa-

morządu uczniowskiego oraz 
dyrekcji Zespołu Szkół, Przed-
szkola Miejskiego, organizacji 
pozarządowych i ugrupowań 
politycznych oddały cześć pole-
głym i złożyły wiązanki kwiatów 
pod tablicą pamiątkową. na 
cmentarzu komunalnym w Lipia-
nach. Następnie w lipiańskim 
kościele p.w. Wniebowzięcia 
NMP ks. kan. dziekan dr Franci-
szek Szydłowski odprawił mszę 
za Ojczyznę, gminę Lipiany oraz za 
zmarłych kombatantów z terenu gminy. 
Po mszy odśpiewaniem Roty przez ze-
spół muzyczny „Swojaki” rozpoczęło 
się przedstawienie pt. „Ta co nie zginę-
ła...” w 92 rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Narrację o poli-
tycznych, ale i tragicznych wydarze-
niach, które w rezultacie doprowadziły 
po 123 latach do wolności Polski przed-
stawili: Magdalena Dębecka, Alicja 

Wojtaszak oraz dwaj gazeciarze Paweł 
Kudrewicz i Tomasz Zieliński.  Polską 
drogę do wolności ukazano przez recy-
tację patriotycznych wierszy w wykona-
niu: Justyny Fras, Magdaleny Krajew-
skiej, Patrycji Przybyły, Agnieszki Si-
lickiej, Alicji Smoląg, Marty Sobczak, 
Marceliny Stodulskiej i Joanny Sulżyc. 
Niedolę żołnierzy polskich na frontach  
I wojny światowej i ich udział w walce 
o wolność Polski w Legionach pod do-

wództwem Józefa Piłsudskiego 
przedstawili: Jakub Chrobrowski, 
Wiktor Gębala, Grzegorz Kuchnic-
ki, Marta Miszkiewicz, Marcin 
Nowak, Marcin Rychlik, Hubert 
Szabatowski i Damian Tomczak.  
Na przedstawieniu zjawił się Mar-
szałek Józef Piłsudski grany przez 
Oskara Kowalskiego, który prze-
mawiając z ambony, zagrzewał 
legionistów do trudnej walki  
o wolność Polski. Spektakl uświet-
nił występ zespołu „Swojaki”, któ-
ry śpiewał patriotyczne pieśni oraz 

solowy występ Elżbiety Cichackiej.  
Wierni zgromadzeni w kościele owacją 
na stojąco podziękowali wszystkim ar-
tystom za wspaniały spektakl, a Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszewski  
w imieniu władz Gminy wręczył wią-
zanki kwiatów Elżbiecie Cichackiej  
i Marioli Dębeckiej. 

UMiG Lipiany 

AKADEMIA ORLIKA  
III ETAP 

 
W dniu 12 listopada 2010 r. w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół w Lipianach, Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszewski 
uroczyście wręczył dzieciom biorącym 
udział w akademii komplety strojów spor-
towych ufundowane przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w ramach projektu 
„Akademia Orlika”. Burmistrz wręczył 
również ufundowane przez siebie komple-
ty strojów sportowych dla dzieci, które 
systematycznie uczestniczyły w zajęciach 
odbywających się w ramach „Akademii 
Orlika”. W uroczystości udział wzięli 
licznie przybyli rodzice najmłodszych 
sportowców naszej gminy oraz trener 
„Akademii Orlika” Tomasz Jurkiewicz, 
który również otrzymał komplet odzieży 
sportowej. Życzymy adeptom „Akademii 
Orlika” dużo radości i dobrej zabawy 
podczas korzystania z nowej infrastruktu-
ry sportowej naszej gminy oraz wielu 
sukcesów sportowych. 

W.J. 

W dniu 4 listopada 2010 r. w Miejsko – 
Gminnym Ośrodku Kultury w Lipia-
nach odbyła się ostatnia sesja Rady 
Miejskiej w Lipianach V kadencji. 
Podczas posiedzenia radni przegłoso-
wali 14 projektów uchwał oraz spra-
wozdanie Burmistrza Lipian oraz kie-
rowników gminnych jednostek organi-
zacyjnych z działalności i zadań wyko-
nanych w latach 2006-2010. W trakcie 
swojego sprawozdania Burmistrz Li-
pian Krzysztof Boguszewski podzięko-
wał za udaną współpracę wszystkim 
radnym Rady Miejskiej w Lipianach, 
kierownikom gminnych jednostek or-
ganizacyjnych, sołtysom, pracownikom 
Urzędu Miejskiego a także najbliższym 
współpracownikom: Sekretarz Gminy 
Halinie Korzeniewicz oraz Skarbniko-
wi Gminy Krzysztofowi Walerowskie-
mu. Burmistrz podkreślił, że mijająca 
kadencja była bardzo pracowita i po-
zwoliła na osiągnięcie znaczących suk-
cesów, takich jak: budowa kompleksu 
boisk sportowych „ORLIK 2012”, koń-
cząca się budowa hali rekreacyjno-
sportowej i świetlicy wiejskiej w Bato-
wie. Również Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipianach Mariusz Marek 
Przybylski w punkcie – podsumowanie 
V kadencji samorządu, podziękował za 
pracę radnym, Burmistrzowi, pracow-
nikom Urzędu Miejskiego, kierowni-
kom gminnych jednostek organizacyj-
nych oraz sołtysom. Przewodniczący 
podkreślił, że był to okres bardzo wytę-

żonej pracy, czego dowodem jest liczba 
odbytych sesji i podjętych uchwał.  
W trakcie trwania V kadencji Rada 
Miejska w Lipianach spotkała się na 41 
sesjach i podjęła łącznie 328 uchwał.  
W trakcie obrad XLI sesji Burmistrz 
Lipian wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej wręczyli radnym, sołtysom, 
kierownikom gminnych jednostek or-
ganizacyjnych, Skarbnikowi Gminy 
oraz Sekretarz Gminy podziękowania 
za pracę na rzecz społeczności lokalnej 
w mijającej kadencji 2006-2010. Po-
dziękowania takie z rąk Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej otrzymał również 
Burmistrz Lipian, który także wręczył 
podziękowania za pracę w mijającej  
V kadencji samorządu Przewodniczą-
cemu. Na zakończenie XLI sesji głos 
zabrał Adam Kamiński Przewodniczą-
cy Klubu Radnych „PRZEŁOM”, który 
podsumował pracę klubu radnych, 
współpracę z pozostałymi radnymi oraz 
Burmistrzem Lipian. W trakcie sesji 
Rady Miejskiej w Lipianach odbyła się 
również uroczystość wręczenia komba-
tantom Kombatanckich Krzyży Pamiąt-
kowy. Odznaczeniami uhonorowani 
zostali: Zygmunt Najmrodzki, Michał 
Kryśków, Roman Pronin. Odznaczenia 
wręczył Prezes Związku Kombatantów 
w Lipianach Eugeniusz Mazur.  

W.J. 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁO ŚCI 

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 
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29 października br. do 
Kor ytowa zawita ła  
40-osobowa grupa dzieci 
wraz z opiekunami z Bia-
ł o r u s i .  P o d c z a s  
10-dniowego pobytu  
w Polsce, planowany jest 
urozmaicony i bogaty  
w różne atrakcje pro-
gram. W dniu 2 listopada 
2010 r. goście odwiedzili 
Pr z el ewi ce .  Pob yt  
w Przelewicach dzieci 
rozpoczęły od zwiedza-
nia Ogrodu Dendrolo-
gicznego, a następnie  
w towarzystwie Renaty Kozickiej dy-
rektor PG Przelewice i Wójta Gminy 
zwiedziły Publiczne Gimnazjum. Mi-
łym gestem ze strony Wójta i Beaty 
Woźniak - radnej Rady Gminy Przele-
wice, było wręczenie dzieciom słodyczy 
i symbolicznych gadżetów. Z kolei pani 
dyrektor przekazała dzieciom foldery 
promujące Gminę Przelewice, opraco-
wane przez gimnazjalistów. W końco-
wym etapie wycieczki dzieci odwiedzi-
ły zabytkowy XIII-wieczny kościół pw. 
MB Królowej Polski. Tutejszy pro-
boszcz ks. Roman Dutko opowiedział 
gościom o historii kościoła i o zabytko-

wym ołtarzu, który obecnie jest w reno-
wacji, a później wszyscy wspólnie się 
pomodlili o Boże błogosławieństwo, 
szczęśliwy pobyt w Polsce i powrót na 
Białoruś. Na koniec dzieci wraz z opie-
kunami obejrzały jeszcze oranżerię, 
która jest w trakcie remontu, a następnie 
podziękowały za życzliwość i miłe wra-
żenia z pobytu w Przelewicach. Zrobili-
śmy jeszcze wspólne, pamiątkowe zdję-
cia. Z Przelewic dzieci udały się do 
Gryfina, gdzie burmistrz zafundował 
pobyt w parku wodnym „Laguna”. 
Przyjazd dzieci do Polski był możliwy 
dzięki osobistemu zaangażowaniu wice-

dyrektora Caritas 
Archidiecezji Szcze-
c ińsko-Kamieńskie j  
ks. Sławomira Kokorzyc-
kiego w porozumieniu  
z Caritas Archidiecezji 
Mi ńsko-Mochylewskiej.  
ks. Sławomir ze swej strony 
koordynuje pobyt dzieci  
w Polsce i zapewnia im 
oraz ich opiekunom wyży-
wienie i zakwaterowanie  
w Ośrodku Wspierania Ro-
dziny Caritas w Korytowie, 
a także przy wsparciu ze 
strony sponsorów - trans-

port i wyżywienie podczas wycieczek. 
Dzieci były już na basenie w Choszcz-
nie i zwiedziły atrakcyjne miejsca  
i obiekty zabytkowe w Choszcznie.  
W trakcie dalszego pobytu w Polsce  
w planach jest: wyjazd nad morze, wy-
cieczka do Szczecina, Gorzowa, Star-
gardu i Paradyża, oraz do Międzyrzec-
kiego Rejonu Umocnionego, gdzie ak-
tywnie i ciekawie spędzać będą czas. 

A.G. 

Kościół pw. Zwiastowania NMP  
w Przywodziu jest obiektem o dużej 
wartości historycznej, należy do cen-
nych zabytków granitowej architektury 
sakralnej na Pomorzu Zachodnim. Jest 
to świątynia salowa w stylu późnogo-
tyckim. Powstała na przełomie XIV  
i XV w., związana jest z patronatem 
pomorskiej rodziny Fryderyka Wilhel-
ma von Wedel. Ze wszystkich kościo-
łów parafii, kościół w Przywodziu znaj-
dował się w najgorszym stanie technicz-
nym. Przenikanie wód opadowych przez 
nieszczelny dach spowodowało  zama-
kanie  stropu  belkowego  z 1787 r.  
i coraz większe zniszczenie neobaroko-
wych polichromii oraz elementów za-
bytkowego wyposażenia.  Przywodzie 
jest małą wsią popegeerowską, obciążo-
ną bezrobociem. Olbrzymi koszt remon-
tu świątyni jest nie do udźwignięcia 
przez jej mieszkańców. Rozpocząłem 
więc starania o uzyskanie dofinansowa-
nia, na kapitalny remont dachu kościoła 
filialnego pw. Zwiastowania NMP  
w Przywodziu, z PROW na lata 2007-
2013. Dużą pomoc w przygotowaniu 
dokumentacji uzyskałem ze strony Mar-
ka Kibały – Wójta Gminy Przelewice  
i jego współpracowników. W czerwcu 
2009 r. wniosek Parafii został pozytyw-
nie rozpatrzony. Dzięki funduszom  

z Unii Europejskiej, dofinansowaniu  
z Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego oraz wspar-
ciu ze strony mieszkańców Przywodzia 
kościół został pokryty nowym pięknym 
dachem. W latach 2004-2008 przepro-
wadzono także prace takie jak: wymiana 
instalacji elektrycznej – 3 000 zł, eks-
pertyza stanu technicznego kościoła –  
2 000 zł, dokumentacja konserwatorska 
dotycząca elementów zabytkowego 
wyposażenia kościoła – 3 000 zł, I etap 
zabezpieczenia konstrukcji stropu –  
42 785 zł, (z czego 20 000 zł to dotacja 
Zachodniopomorskiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie i 20 000 to do-
tacja z Funduszu Kościelnego w War-
szawie), konserwacja epitafium Fryde-
ryka Wilhelma von Wedel – 84 870 zł, 
(z czego 75 000 zł pozyskano od 
MKiDN, a reszta to udział parafii) oraz 
II etap konserwacji wzmacniającej strop 
kościoła – 33 069 zł (z czego 30 000 zł 
to dotacja od Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Szczecinie, a resz-
ta  to udział parafii). Ogólny koszt tych 
prac wyniósł: 135 689 zł. Ponadto roz-
poczęto prace konserwatorskie i restau-
ratorskie przy polichromowanym stro-
pie kościoła. Całkowity koszt konserwa-
cji stropu wynosi 570 099 zł. Ze wzglę-
du na dużą kwotę prace podzielono na  

2 etapy. Na dofinansowanie I etapu, 
którego koszt wynosi 143 986 zł, złożo-
no wniosek do Fundacji Niemiecko 
Polskiej, z siedzibą w Gorlitz i do Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Szczecinie. Wraz z mieszkańca-
mi Przywodzia wyrażam ogromną 
wdzięczność Fundacji Niemiecko-
Polskiej za deklarowane wsparcie finan-
sowe na remont stropu w kwocie  
110 000 zł oraz Zachodniopomorskiemu 
Konserwatorowi Zabytków w Szczeci-
nie za pomoc finansową na kwotę  
30 000 zł. Parafianie również partycy-
powali w remoncie dachu kościoła na 
kwotę 3 986 zł.  Mam nadzieję, że  
w przyszłym roku uda się dokończyć 
remont stropu kościoła przy udziale: 
Fundacji Niemiecko-Polskiej, Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w Warszawie, Wydziału Kultury, 
Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego w Szczecinie, Starostwa Powia-
towego w Pyrzycach oraz parafian. Za-
kończenie kapitalnego remontu tak cen-
nego zabytku będzie wydarzeniem hi-
storyczne, które pozostanie na długo  
w pamięci, nie tylko mieszkańców Para-
fii, ale i naszego regionu. 

ks. M.G., M.H. 

DZIECI Z BIAŁORUSI ODWIEDZIŁY PRZELEWICE 

NADZIEJA DLA ZABYTKOWEGO KO ŚCIOŁA W PRZYWODZIU 
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JUBILEUSZ  
92-URODZIN 

 
18 października  br. Wójt 

Gminy Przelewice Marek 
Kibała - czyniąc zadość tra-
dycji - złożył wizytę dostoj-
nej jubilatce Rozalii Klewin, 
w miejscowości Rosiny,  
w dniu jej 92 urodzin. Były 
kwiaty, kosz słodyczy, które 
jubilatka uwielbia i list gra-
tulacyjny. Jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy wspa-
niałego jubileuszu i życzymy 
długich lat życia w otocze-
niu najbliższych. 

J.S-B. 

29 października 2010 r. 
w Sali Sesyjnej Sejmiku 
Województwa Zachod-
n i o p o m o r s k i e g o  
w Szczecinie odbyła się 
konferencja pod hasłem 
„Poakcesyjny Program 
Wsparcia Obszarów 
Wiejskich – innowacje 
społeczne na wsi”.  
W konferencji oprócz 
wójtów, burmistrzów  
i koordynatorów z gmin 
uczestniczących w Pro-
gramie, brali udział 
również przedstawiciele 
MPiPS, ROPS Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego oraz lokalni liderzy. Ze strony 
naszej gminy w konferencji udział wzięli: 
Marek Kibała – Wójt Gminy Przelewice, Ma-
ria Mroczkowska – Przewodnicząca Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przele-
wicach, Elżbieta Kordalewska – Prezes Sto-
warzyszenia „Bocianie gniazdo” i Anna Ga-
rzyńska – Koordynator PPWOW Gminy 

Przelewice. Organizacją, przygotowaniem 
technicznym konferencji i cateringiem zajęła 
się LGD „Ziemi Pyrzyckiej”. W trakcie kon-
ferencji dokonano podsumowania realizacji 
usług społecznych, zaprezentowano dobre 
praktyki i osiągnięcia gmin, które uczestni-
czyły w programie.  

A.G. 

Przebudowa drogi gminnej wraz  
z budową chodników, kanalizacji 
deszczowej i punktów oświetlenia 
ulicznego, na odcinku od drogi po-
wiatowej do cmentarza w miejscowo-ści Kosin jest już na etapie ukończe-
nia. Koszt inwestycji w chwili obec-
nej wynosi 995 036,40 PLN, z czego 
484 189,25 PLN pozyskano z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 
Realizacji tej cennej dla mieszkańców 
Kosina inwestycji podjęto się ze 
względu na zły stan techniczny drogi. 
Mieszkańcy domów przy tej części 
drogi mieli  problem z dojazdem i wy-
jazdem ze swoich posesji oraz  z  doj-
ściem do cmentarza. Kolejny etap inwe-
stycji, czyli droga do Brzeska, planowa-
ny jest, przy wspólnej realizacji z Gmi-
ną Pyrzyce, w następnych latach, 
gdyż  droga ta stanowi drogę o funkcji 
turystycznej. Przy okazji wycieczki do 
Ogrodu można  jednocześnie zwiedzić 
prawdziwą perełkę, jaką jest Brzeskie 
Sanktuarium Maryjne. Przedsięwzięcie 
to uzupełniło wcześniejszą inwestycję 
realizowaną w miejscowości Kosin  
tj. budowę chodników i przejść dla pie-
szych  przy drodze powiatowej, realizo-
waną w 2009 r. w porozumieniu z Po-
wiatem Pyrzyckim. Poprawę wizerunku 
Kosina zmienia również przebudowy-
wany i odnowiony kościół, przy ogrom-
nym zaangażowaniu ks. Romana Dutko 
- proboszcza Parafi i Rzymsko-

Katolickiej w Przelewicach i mieszkań-
ców Kosina, którzy bardzo aktywnie 
włączyli się do wspólnych działań, 
m.in. poprzez wsparcie finansowe i wła-
sny wkład pracy przy przebudowie ko-
ścioła. W latach 2009-2010  na terenie 
gminy systemem gospodarczym wybu-
dowano parkingi: przy budynku świetli-
cy wiejskiej w Bylicach, przy PSP Żu-
ków, Bibliotece w Karsku. Wybudowa-
no również chodniki przy PSP Jesiono-
wo i  od drogi asfaltowej w kierunku 
świetlicy środowiskowej w Lucinie oraz 
utwardzono teren przy Bibliotece  
w Jesionowie. Odtworzono także rów 
przy drodze Rosiny-Czartowo celem jej 
odwodnienia w okresie intensywnych 
opadów atmosferycznych. Wyremonto-
wano też chodnik wraz z zadaszeniem 
przy kaplicy na cmentarzu w Przelewi-
cach oraz wykonano dodatkowe oświe-

tlenia uliczne na odcinkach: od miej-
scowości Płońsko w stronę leśniczów-
ki, Lubiatowo stara wieś – osiedle, 
Żuków wieś – osiedle „Zdunowo”, od 
miejscowości Przelewice w kierunku 
cmentarza i boiska sportowego. Zmie-
nia się też wygląd boiska w Przelewi-
cach. Obecnie trwają tam prace zwią-
zane z remontem szatni. Ponadto dla 
zwiększenia bezpieczeństwa miesz-
kańców Przelewic, centrum miejsco-
wości objęto monitoringiem. Wy-
szczególniono tu tylko niektóre przed-
sięwzięcia realizowane przez Gminę  

w ostatnim okresie czasu. Aktualnie 
trwają prace remontowe ocieplania bu-
dynku SPZOZ Przelewice wraz z budo-
wą wózkarni i zadaszenia. Na etapie 
rozliczeniowym są też prace związane  
z urządzaniem wnętrza oranżerii wraz  
z budową niezbędnej infrastruktury przy 
Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewi-
cach. Warto dodać, że na to przedsię-
wzięcie pozyskano środki z PROW  
z działania „Odnowa i rozwój wsi”  
w kwocie – 406 641 PLN. Natomiast 
już niebawem, tj. po przeprowadzonej 
procedurze przetargowej, rozpoczęte 
zostaną prace przy remoncie dawnego 
GOK-u na Gminne Centrum Kultury  
w Przelewicach, na które Gmina otrzy-
mała dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego w kwocie  
922 845 PLN. 

A.G. 

WSPÓLNIE ZMIENIAMY WIZERUNEK NASZEJ GMINY 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PPWOW 
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LAUREAT W RANKINGU 
„WSPÓLNOTY”  

W 2010 r. pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” 
opublikowało najnowszy ranking wykorzystania środków 
zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.  
W Polsce jest ponad 2 tysiące gmin wiejskich. W pierwszej 
dziesiątce rankingu znaleźli się reprezentanci województwa 
zachodniopomorskiego, a wśród nich Gmina Przelewice, która 
zajęła dziesiąte miejsce. Ranking podsumowuje kadencję  
i porównuje dane z mijającej kadencji samorządów. W rankin-
gu wzięto pod uwagę wskaźnik środków pozyskanych od 
przystąpienia Polski do UE, a przede wszystkim skoncentro-
wano się na środkach z funduszy Unii Europejskiej, jako do-
minujących w całości środków pochodzenia zagranicznego. 
Jak podkreślają autorzy na dostępność środków unijnych ma 
wpływ wiele czynników. Wśród najważniejszych należy za-
uważyć aktywność władz lokalnych i umiejętność przygoto-
wania dobrych wniosków. Ranking jest więc swoistym podsu-
mowaniem i próbą bilansu Polski w Unii. 

źródło: Wspólnota nr 45 z dnia 6 listopada 2010 r. 

W dniach 2-5 października 2010 r. grupa 10 uczniów  
PG Przelewice wyjechała do Woldegk w Niemczech, w ra-
mach Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Socrates-
Comenius. Uczestnicy nocowali w schronisku w Burg Star-
gard razem z młodzieżą ze Szwecji. 3 października wszyscy 
brali udział w dożynkach regionu Meklemburgii. Nasi gimna-
zjaliści uczestniczyli w paradzie razem z uczniami ze szkół:  
w Woldegk i Trosa. Po południu zwiedzali Burg Stargard.  
W poniedziałek w szkole w Woldegk nastąpiło uroczyste 
otwarcie projektu Socrates-Comenius. Przedstawiciele z po-
szczególnych szkół zaprezentowali autorskie projekty na te-
mat średniowiecznych budynków w swojej okolicy. Następnie 
zwiedzili znany w okolicy młyn – muzeum w Woldegk,  
a ostatniego dnia Berlin. W trakcie pobytu wielu uczniów 
zawarło nowe znajomości i wymieniło się kontaktami. Wszy-
scy byli zadowoleni z wyjazdu. Następne spotkanie odbędzie 
się w marcu 2011 r. w Polsce. 

O.S., D.Z. 

Jak przeanalizował portal pyrzyc-
kie.24.pl, Gmina Warnice jest najbar-
dziej europejską gminą w powiecie py-
rzyckim. Co więcej, Warnice uplasowa-
ły się na 26 miejscu spośród 114 gmin 
województwa zachodniopomorskiego. 
Redakcja powołuje się na zestawienie 
Gazety Prawnej, która co roku przepro-
wadza wnikliwe analizy pozyskiwania 
środków unijnych. Na wynik składają 
się inwestycje, na realizację których 
pisano wnioski, a także programy edu-
kacyjne realizowane przez szkoły oraz 
indywidualne umowy m.in. rolników  
i przedsiębiorców. Choć nasze woje-
wództwo charakteryzuje się niską ab-
sorpcją środków unijnych, sukces Gmi-

ny Warnice jest tym większy, że jest 
ona gminą rolniczą, wiejską, a jak wia-
domo – istnieje stereotypowe przekona-
nie o niechęci rolników do pomocy UE. 
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie re-
alizują projekty o większym zasięgu, 
inwestycje zaspokajające potrzeby 
znacznie większej liczby mieszkańców, 
a mimo to Warnice, gmina rolnicza, 
pozyskała w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca 1 652,38 zł. Dla porówna-
nia: Gmina Bielice – miejsce 38 –  
1 350,73 zł na 1 mieszkańca, Gmina 
Przelewice miejsce 46 – 1 207,33 zł, 
Gmina Kozielice miejsce 50 – 1 161,55 
zł, Gmina Pyrzyce miejsce 89 z kwotą 
556,12 zł na 1 mieszkańca (brak danych 

o Gminie Lipiany). To sukces nas 
wszystkich – mieszkańców, Wójta, Ra-
dy Gminy, pracowników Urzędu Gminy 
oraz jednostek podległych. Wspólna 
polityka doprowadziła do sukcesu,  
z którego jesteśmy dumni! Podczas 
ostatniej sesji Rady Gminy zaprezento-
wano wszystkie inwestycje, projekty  
i kwoty dofinansowania, które udało się 
zrealizować dzięki funduszom unijnym. 
Zapraszamy na www.warnice.pl do 
obejrzenia prezentacji i relacji z działal-
ności samorządu Gminy Warnice  
w latach 2006-2010. 

UG Warnice 

27 października w Szkole Podsta-
wowej w Starym Przylepie odby-
ła się niecodzienna uroczystość - 
17 dzieci z pierwszej klasy złoży-
ło ślubowanie i zostało pasowa-
nych na ucznia. Zanim jednak 
stały się pełnoprawnymi ucznia-
mi, pierwszaki przedstawiły pro-
gram artystyczny, który przygoto-
wały pod kierunkiem Doroty Go-
rącej – wychowawczyni najmłod-
szej klasy. Były tańce, wiersze, 
piosenki i zabawne scenki. Dumni 
rodzice ocierali łzy wzruszenia,  
a maluchy śmiało występowały 
na scenie. Po przedstawieniu wycho-
wawczyni poprosiła dyrektor Danutę 
Antoszewską o pasowanie na ucznia. 
Wcześniej jednak dzieci ślubowały być 
pilnymi, grzecznymi i koleżeńskimi 
uczniami. Pierwszaki były bardzo prze-

jęte, a ślubowanie nie ominęło także 
rodziców – musieli złożyć uroczystą 
obietnicę być dobrymi opiekunami, 
słuchać swoich dzieci, pomagać im nie 
tylko w nauce, dbać o ich uczucia  
i emocje, wspierać ich w każdym mo-

mencie życia, a także często przytu-
lać! Następnie każdy uczeń musiał 
wypić sok z cytryny i obowiązko-
wo się uśmiechnąć, co nie było 
łatwe, ale pani dyrektor dała dobry 
przykład – uśmiechała się mimo 
tego, że jej kubek miał dwa razy 
więcej cytrynowego soku! Później 
odbyło się uroczyste pasowanie na 
ucznia. Wraz z panią dyrektor na 
ucznia pasował Wójt Gminy War-
nice Ireneusz Szymański. Zwień-
czeniem uroczystości było wręcze-
nie maluchom legitymacji szkol-
nych oraz licznych upominków od 

młodszych i starszych kolegów oraz od 
pani dyrektor, Wójta i... rodziców! Ten 
dzień z pewnością zapadnie w pamięć 
wszystkim, którzy uczestniczyli w tej 
podniosłej akademii. 

UG Warnice 

SOCRATES-COMENIUS PARTNERSKIE 
PROJEKTY SZKÓŁ 

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA 

WARNICE – NAJBARDZIEJ EUROPEJSKA GMINA W POWIECIE 
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W dniu 4 listopada dokonano odbioru 
robót budowlanych i przekazano do eks-
ploatacji szkolny plac zabaw na dział-
ce  przy ul. Okrzei w Lipianach. Zadanie 
to zrealizowano przy dofinansowaniu   
z rządowego programu „Radosna Szko-
ła” - uzyskując dotację w wysokości  
115 450 zł. Prace budowlane  wykonała 
firma  „Madex” z Barlinka, wyłoniona 
w  drodze przetargu nieograniczonego. 
Życzymy dzieciom przyjemnej i bez-
piecznej zabawy.  

UMiG Lipiany 

SESJA RADY GMINY 

10 listopada w Domu Strażaka  
w Warnicach odbyła się ostatnia 

w tej kadencji sesja Rady Gminy. 
Na obrady przybyli niemal wszyscy 
radni i sołtysi, radny powiatowy Jaro-
sław Ileczko, a także Wójt Gminy 
Warnice Ireneusz Szymański, Skarbnik 
Gminy Ryszard Ligocki, dyrektor  
SP w Warnicach Ewa Rebeko i dyrek-
tor Gimnazjum Małgorzata Jakubow-
ska. Rada w ostatnich głosowaniach 
przyjęła uchwały, a po zakończeniu 
obrad Przewodnicząca Maria Rzad-
kowska przedstawiła zestawienie dzia-
łań i podsumowanie pracy Rady. Ze-
brani obejrzeli także podsumowanie 
dokonań samorządu w latach 2006-
2010 w formie prezentacji multime-
dialnej. Okazało się, że takie podsumo-
wanie daje wspaniały obraz ogromu 
prac, wyników i efektów, jakich na co 
dzień nie widać, a przecież każdego 
dnia wykonywanych. Po prezentacji 
Przewodnicząca wraz z Wójtem wrę-
czyła listy gratulacyjne oraz upominki 
wszystkim radnym. Na końcu głos 
zabrał radny powiatowy Jarosław 
Ileczko, gratulując Radzie i Wójtowi 
udanej, sprawnej współpracy, czego 
świadkiem był przez ostatnie lata. Była 
to 42 sesja, podczas której Rada przy-
jęła 5 uchwał, w sumie zaś – 243 
uchwały, co stanowi rekord wśród 
wszystkich dotychczasowych kadencji. 
Na pożegnanie Wójt podziękował 
wszystkim radnym za udaną, owocną 
współpracę, a kandydatom na następną 
kadencję – aby ich plany przebiegły 
pomyślnie. 

UG Warnice 

5 listopada 2010 
roku w Urzędzie 
Stanu Cywilne-
go w Warnicach 
odbyła się wy-
jątkowa uroczy-
stość – jubileusz  
50-lecia pożycia 
małżeńskiego 
par z Gminy 
Warnice. Uro-
czystość rozpo-
częła się o go-
dzinie 12:00  
w Sali Ślubów USC, przy udziale pań-
stwa Rozalii i Edwarda Konstanty, Józe-
fy i Józefa Krasowskich, Danuty i Wal-
demara Różańskich, Wójta Gminy, kie-
rownika USC oraz bliskich i rodzin jubi-
latów. Wójt Gminy Warnice Ireneusz 
Szymański złożył serdeczne życzenia 
oraz gratulacje zgromadzonym parom. 
Następnie każda z par otrzymała z rąk 
Wójta medal od Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej, 
list gratulacyj-
ny,  kwiaty,  
a także upomi-
nek od Wójta. 
N a  k on i e c 
wszyscy wznie-
śli toast symbo-
liczną lampką 
s z a m p a n a  
i skosztowali 
pysznych wy-
pieków, specjal-
nie zamówio-

nych z tej okazji. W trakcie uroczystości 
dojechał także Henryk Pacak, który ode-
brał z rąk Wójta gratulacje w imieniu 
swoim oraz żony, która nie mogła przy-
być. Po zakończonej uroczystości Wójt 
odwiedził osobiście państwa Zofię i Eu-
geniusza Szełemej, którzy ze względu na 
stan zdrowia nie mogli przybyć do Urzę-
du. 

UG Warnice 

15 listopada 2010 - Główny Inspektorat 
Sanitarny rusza z ogólnopolską kampa-
nią medialną na temat nowelizacji usta-
wy o ochronie zdrowia przed następ-
stwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych. Kampania potrwa do  
31 grudnia 2010 roku, a przygotowany 
w jej ramach spot będzie emitowany 
w większości stacji telewizyjnych 
w Polsce. Celem akcji jest dostarczenie 
społeczeństwu informacji na temat 
zmian w prawie, które wchodzą w życie 
15 listopada. Strefy bezdymne powstają 
w: zakładach pracy, przedszkolach, 
szkołach, na uczelniach, w przychod-
niach, szpitalach, lokalach gastrono-
miczno-rozrywkowych, kinach, te-
atrach, domach kultury, obiektach spor-
towych, miejscach przeznaczonych do 
zabaw dzieci oraz na przystankach ko-
munikacji miejskiej. Za łamanie zakazu 

palenia grozi kara grzywny do 500 zło-
tych. Za nieumieszczenie informacji  
o zakazie palenia tytoniu właścicielowi 
lub zarządzającemu obiektem grozi kara 
do 2 000 złotych. Według badań GATS 
z 2009 roku, w Polsce codziennie pali 
tytoń 9 milionów ludzi - 34% mężczyzn 
(5,2 miliona) i 21% kobiet (3,5 milio-
na). 44% Polaków narażonych jest na 
bierne palenie we własnym domu, nato-
miast narażenie na dym tytoniowy  
w zakładzie pracy deklaruje 34% doro-
słych Polaków. Niepalący są najczęściej 
narażeni na dym tytoniowy w barach, 
pubach i klubach nocnych (88%), re-
stauracjach i kawiarniach (51%) oraz  
w domu (28%). Kampania jest jednym  
z elementów projektu „Odświeżamy 
nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free 
Cities)”, realizowanego w Łodzi, Rze-
szowie i Szczecinie. Pomysł projektu 

powstał w Głównym Inspektoracie Sa-
nitarnym w związku z niepokojącą sytu-
acją epidemiologiczną dotyczącą pale-
nia tytoniu w Polsce. Dzięki staraniom 
GIS udało się pozyskać środki finanso-
we ze Światowej Fundacji ds. Walki 
z Chorobami Płuc (World Lung Foun-
dation) i Fundacji Bloomberga 
(Bloomberg Philanthropies), które od lat 
wspierają politykę państw w zakresie 
ograniczania używania tytoniu. Pełny 
tekst ustawy dostępny jest na stronach 
www.gis.gov.pl oraz w zakładce tytoń 
na stronie: www.mz.gov.pl. Więcej in-
formacji udzielają: Jan Bondar i Tomasz 
Misztal Rzecznicy prasowi GIS, tel. 
723 996 214, 504 996 353, Joanna 
Sk o wr on  k i e r own i k  p r o jek t u 
„Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT 
(Tobacco Free Cities)”, tel. +48 22 536 
13 31. 

POLSKA WOLNA OD DYMU TYTONIOWEGO! 

ZŁOTE GODY PAR W GMINIE WARNICE 

SZKOLNY PLAC ZABAW  
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11 listopada na hali sporto-
wej w Warnicach odbył się 
Gminny Turniej Piłki Noż-
nej Halowej o puchar Wójta 
Gminy i Przewodniczącej 
Rady Gminy. Pomysł zorga-
nizowania turnieju w Dniu 
Niepodległości okazał się 
p om ysł em t r a f i on ym  
w dziesiątkę – zgłosiło się  
8 drużyn oraz liczna pu-
bliczność. Wszystkich zgromadzonych 
przywitał Wójt Gminy Warnice Irene-
usz Szymański, który w kilku słowach 
przypomniał o szczególnej dacie 11 
listopada i związaną z nią historią,  
z której dziś możemy być dumni. Tur-
niej rozpoczął się o godz. 10.00, gdy 
kapitanowie drużyn zgłosili składy go-
towe do futbolowej walki. O puchar 
walczyły drużyny z Barnima, Kłębów, 
Obrytej, Warnic A, Reńska, Starego 
Przylepu, Wierzbna i Warnic B. Zespo-

ły zostały podzielone na dwie grupy po 
4 drużyny, a rozgrywki zostały przepro-
wadzone systemem „każdy z każdym”. 
Ostatecznie o pierwsze miejsce zawal-
czyły dwie najlepsze drużyny z grupy  
A i B, o trzecie miejsce również roze-
grano mecz miedzy drugimi miejscami 
w grupach. O pozostałych miejscach 
zadecydowały punkty zdobyte we 
wszystkich meczach. Nie brakowało 
gorących emocji i nerwowych zagrań; 
najwięcej oczywiście podczas finałowe-

go meczu Obryta-Warnice  
A. Mistrzem gminy z wyni-
kiem 3:1 została drużyna  
z Warnic A. Postanowili, ko-
lejny już zdobyty puchar, 
postawić na specjalnej półce, 
pośród niemałych osiągnięć 
tej reprezentacji. Kolejne 
miejsca zajęły następujące 
drużyny: Obryta, Barnim, 
Stary Przylep, Reńsko, Kłęby, 

Wierzbno, Warnice B. Królem strzel-
ców został Artur Domowicz z Obrytej  
z liczbą 8 strzelonych goli! Od Wójta 
Gminy otrzymał statuetkę, dyplom  
i piłkę. Drużyny z miejsc 1-3 oprócz 
miejsca na podium wywalczyły sobie 
puchary, a pozostałe zespoły otrzymały 
dyplomy na pamiątkę sportowej rywali-
zacji. Gratulujemy piłkarzom z Warnic 
A, a publiczności dziękujemy za sporto-
wy doping! 

UG Warnice 

15 listopada br. rusza kolejna edycja 
programu Wspierania Aktywności Lo-
kalnej „Razem Możemy Więcej”.  
O dotacje na realizację lokalnych inicja-
tyw społeczno-kulturalnych mogą ubie-
gać się organizacje pozarządowe, jak  
i podmioty kolegialne działające na 
terenach wiejskich. Wnioski można 
składać do 15 stycznia 2011 r. Celem 
programu „Razem Możemy Więcej” 
jest wsparcie inicjatyw z zakresu oświa-
ty, ochrony zdrowia i dziedzictwa kultu-
rowego, które przyczyniają się do budo-
wania lokalnych społeczności. Podsta-
wą do stworzenia programu była idee 
tworzenia i wzmacniania małych wspól-
not na terenach wiejskich. „Rozwój 
polskiej wsi będzie efektywny, jeśli 
będzie miał równomierny charakter. 
Ważne są inwestycje w infrastrukturę, 
wspieranie lokalnych przedsiębiorców, 
ale Fundusz nie zapomina również  
o działaniach w dziedzinie rozwoju spo-
łecznego, kultury czy oświaty, czego 
przykładem są takie programy jak 
„Razem Możemy Więcej”  czy 
„Youngster” – mówi Marek Zagórski, 
prezes Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Wsi Polskiej. Od zapoczątkowania  
w II kw. 2009 r. Programu Wpierania 
Aktywności Lokalnej „Razem Możemy 
Więcej” do Funduszu złożono – w ra-
mach pięciu edycji Programu – 672 
wnioski na łączną kwotę 3 190 064 zł. 
W oparciu o zatwierdzone w ramach 
dotychczasowych edycji wnioski podpi-
sano ogółem 189 umów o granty 
na  łączną kwotę 686 828 zł. W ramach 
projektu „Razem Możemy Więcej”  
o wsparcie finansowe mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe, w tym funda-

cje i stowarzyszenia, posiadające okre-
śloną formę prawną, jak i podmioty 
kolegialne (np. rady sołeckie, rady para-
fialne, koła gospodyń wiejskich i inne), 
mające swoją siedzibę i prowadzące 
działalność na terenach wiejskich (wsie 
i miasta do 5 tys. mieszkańców). Mak-
symalna wysokość grantu nie może 
przekroczyć kwoty 10 tys. zł, a w przy-
padku realizacji projektu przy udziale 
dodatkowych, zewnętrznych środków 
finansowych (dofinansowanie partnera, 
środki funduszu sołeckiego, dotacja 
gminy, itp.), wielkość grantu może być 
podwyższona o 50%, jednak nie więcej, 
niż do kwoty 15 tys. zł. Beneficjenci 
programu zostaną wyłonieni w drodze 
konkursu wniosków, który od obecnej 
edycji będzie ogłaszany dwa razy do 
roku. Wnioskowany grant nie może 
finansować całości kosztów przedsię-
wzięcia, jedynie stanowić uzupełnienie 
udziału własnego wnioskodawcy, środ-
ków lub nakładów innych partnerów 
uczestniczących w realizacji projektu. 
Program będzie zarządzany i realizowa-
ny bezpośrednio przez EFRWP. Dofi-
nansowanie mogą uzyskać wniosko-
dawcy, realizujący projekty w następu-
jących dziedzinach:  
•zachowanie oraz rozwój i wykorzysta-
nie lokalnego potencjału rozwojowego 
w zakresie szeroko rozumianej kultury, 
w tym zwłaszcza z uwzględnieniem 
dziedzictwa historycznego regionu,  
•szeroko pojęta działalność oświatowa, 
ze szczególnym uwzględnieniem przed-
sięwzięć w zakresie wykorzystania  
i użytkowania nowoczesnych urządzeń  

i technologii (internet, telefonia 
cyfrowa, komputery, itp.), w tym 
przeciwdziałających wykluczeniu 
cyfrowemu, wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży 
oraz zagospodarowania ich czasu wol-
nego poprzez udział w zajęciach eduka-
cyjnych oraz wspieranie i rozwijanie 
różnych form edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej, 
•szeroko rozumiana działalność w za-
kresie ochrony i promocji zdrowia,  
w tym zwłaszcza w zakresie promocji 
zdrowego trybu życia i aktywności ru-
chowej, profilaktyki zdrowotnej,  
a także działań na rzecz rehabilitacji 
oraz opieki nad osobami niepełnospraw-
nymi. 
W ramach programu mogą być finanso-
wane wydatki związane m.in. z: 
•zakupem materiałów do przeprowadze-
nia szkoleń, pokazów, demonstracji itp., 
wynikających z założeń projektu i bez-
pośrednio z nim związanych 
•zakupem i/lub wykonaniem strojów, 
instrumentów muzycznych lub innych 
elementów związanych z realizacją pro-
jektów,  
•przystosowaniem obiektów do prowa-
dzenia działalności wynikającej z reali-
zowanych projektów (np. drobne re-
monty), włącznie z zakupem wyposaże-
nia w zakresie wynikającym bezpośred-
nio z projektu,  
•zwrotem kosztów prelegentów i in-
struktorów. 
Regulamin programu, zasady kwalifika-
cji oraz formularz wniosku są dostępne 
na stronie www.efrwp.pl w zakładce 
Dotacje.  

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NO ŻNEJ HALOWEJ 

„RAZEM MO ŻEMY WI ĘCEJ” 
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19 października 2010 r. w Tychowie 
koło Koszalina odbył się finał woje-
wódzki Sztafetowych Biegów Przełajo-
wych. Dwa autokary, wypełnione mło-
dzieżą ze szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, która 
wygrała zawody powiatowe, wyjechały 
już przed 7 rano, aby zdążyć na czas 
swoich biegów. W ubiegłym roku srebr-
ny medal z tej prestiżowej imprezy 
przywieźli gimnazjaliści z Pyrzyc. Po 
cichu liczyliśmy, że również w tym 
roku którejś z ekip uda się wskoczyć na 
podium, choć nie będzie to łatwe zada-
nie. Pierwsze na trasę przełajową wyru-
szyły dziewczęta z SP 2 w Pyrzycach. 
Ukończyły bieg, jako 11 na 21 repre-
zentacji z całego województwa. Chłop-
cy z ZS w Kozielicach w pewnym mo-

mencie byli na 3 miejscu, linie mety 
przebiegli na bardzo wysokiej 5 pozycji. 
Apetyty więc wzrosły gdy na trasę wy-
ruszyły dziewczęta ze szkół gimnazjal-
nych, a wśród nich biegaczki z PG  
w Pyrzycach. Zaczęło się rewelacyjnie 
od prowadzenia naszych dziewcząt, 
później były przetasowania w czołówce, 
ale najważniejsze, że skończyło się suk-
cesem – 3 miejsce i brązowe medale 
pojawiły się na szyjach wszystkich  
10 uczennic PG Pyrzyce. Była radość i 
łzy wzruszenia. Opiekun Danuta Kuź-
nicka nie kryła dumy, ale i miłego za-
skoczenia. To medal historyczny i długo 
oczekiwany w kategorii dziewcząt. 
Chłopcy z gimnazjum w Kozielicach 
zakończyli bieg na 16 miejscu. Szkoły 
ponadgimnazjalne, powiat pyrzycki 

reprezentowali uczniowie ZS Nr 1  
w Pyrzycach. Dziewczęta zajęły 9 miej-
sce, chłopcy zaś finiszowali na 7 miej-
scu. Podsumowując finał wojewódzki 
należy podkreślić sukces w postaci  
3 miejsca dziewcząt z PG w Pyrzycach, 
które podtrzymały medalową passę,  
rozpoczętą przez chłopców w ubiegłym 
roku. Jak zawsze z dobrej strony poka-
zali się reprezentanci ZS Kozielice, któ-
rzy otarli się o miejsce na podium. Była 
to ostatnia impreza lekkoatletyczna na 
otwartym powietrzu. Teraz lekkoatleci 
będą próbować swoich sił w zawodach 
halowych, które ma w swoim kalenda-
rzu Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Pyrzycach.  

P.O. 

18 października 2010 r. w auli 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Pyrzycach 
odbyła się czwarta edycja Plebi-

scytu na Najlepszego Sportowca 
Sportu Szkolnego Powiatu Pyrzyc-
kiego 2009/2010. Organizatorem - 
jak co roku - był pyrzycki Powiato-
wy Międzyszkolny Ośrodek Sporto-
wy. Pod koniec września zebrała się 
kapituła Plebiscytu, której zadaniem 
było wyłonienie laureatów w 5 kate-
goriach: szkoły podstawowe, szkoły 
gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne, 
Sp e c ja l n y Oś r od ek  Sz k o l n o-
Wychowawczy, drużyna roku. Wcze-
śniej szkoły miały możliwość zgłasza-
nia kandydatur swoich uczniów z krót-
kim opisem sukcesów w sporcie szkol-
nym za rok 2009/2010. Kapituła wybie-
rając po 5 laureatów w każdej kategorii 
kierowała się następującymi kryteriami: 
jakość wyniku, ilość sukcesów, wszech-
stronność, zaangażowanie na trenin-
gach, zachowanie i wyniki w nauce, 
sukcesy w sporcie klubowym. Impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem ze 
strony władz samorządowych powiatu  
i gminy. Licznie przybyli również ro-
dzice szkolnych sportowców oraz ich 
nauczyciele i dyrektorzy szkół i placó-
wek. Na twarzach rodziców można było 
zauważyć radość i dumę, że to właśnie 
ich pociechy zasłużyły na miano laure-
ata IV Plebiscytu Sportu Szkolnego. 
Przerywnik artystyczny zapewniła gru-
pa muzyczna składająca się z uczniów 
ZS Nr 1 w Pyrzycach, działająca przy 
Pyrzyckim Domu Kultury. Porywająco 
zagrali dwa kultowe utwory: „Finałowe 
odliczanie” zespołu Europe i „Jesteśmy 
mistrzami” Queen. Dostali gromkie 
brawa od publiczności. Wszyscy laure-
aci otrzymali pamiątkowe statuetki,  
a członkowie drużyny roku medale. 

Poniżej przedstawiamy wyniki Plebi-
scytu: 

kategoria szkoły podstawowe 
1. Przemysław Błaszkowiak –  
SP 2 w Pyrzycach, opiekun Rafał 
Krzentowski 
2. Damian Cieślak – ZS Kozielice, opie-
kun Piotr Klapenda 
3. Natalia Makaś – ZS Bielice, opiekun 
Leszek Domszy 
4. Dominika Odachowska –  SP 2 Py-
rzyce, opiekun Arkadiusz Odachowski  
5. Arkadiusz Rozdeba – ZS Kozielice, 
opiekun Piotr Klapenda 

kategoria szkoły gimnazjalne 
1. Igor Dobiszewski – PG Pyrzyce, 
opiekun Robert Toboła 
2. Karolina Jasiejko – ZS Kozielice, 
opiekun Piotr Klapenda 
3. Wojciech Piwowarczyk – PG Pyrzy-
ce, opiekun Dariusz Kufel 
4. Dajana Stankiewicz – PG Przelewice, 
opiekun Krzysztof Kędziora 
5. Paulina Starzyńska – PG Pyrzyce, 
opiekun Dariusz Kufel  

kategoria szkoły ponadgimnazjalne 
1. Magdalena Andrzejewska – ZS  
Nr 1 Pyrzyce, opiekun Dariusz Kufel  
2. Jowita Latusz – SOSW Pyrzyce, 
opiekun Arkadiusz Odachowski   

3. Julita Latusz – SOSW Pyrzyce, 
opiekun Arkadiusz Odachowski   
4. Damian Panasiuk – ZS Nr 1 
Pyrzyce, opiekun Dariusz Jagiełło   
5. Magdalena Tarka – ZS Nr 2 
RCKU Pyrzyce, op. Dariusz Ku-
fel 

kategoria Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 

1. Joanna Dobosz – SOSW Py-
rzyce, opiekun Arkadiusz Oda-
chowski 
2. Tomasz Gredka – SOSW Py-

rzyce, opiekun Ryszard Lizak  
3. Paweł Guzikowski – SOSW Pyrzyce, 
opiekun Ryszard Lizak 
4. Kamil Merski – SOSW Pyrzyce, 
opiekun Ryszard Lizak  
5. Patrycja Skorża – SOSW Pyrzyce, 
opiekun Arkadiusz Odachowski 

kategoria drużyna roku 
drużyna piłki siatkowej chłopców Pu-
blicznego Gimnazjum w Pyrzycach, 
opiekun Robert Toboła, Andrzej Kępka  

nagroda specjalna 
drużyna sztafety 4 x 100 metrów chłop-
ców Zespołu Szkół w Kozielicach 
(szkoła podstawowa), opiekun Piotr 
Klapenda  

wyróżnienie 
drużyna piłki nożnej dziewcząt Publicz-
nego Gimnazjum w Przelewicach, op. 
Krzysztof Kędziora  
Podziękowania za udostępnienie po-
mieszczeń Ośrodka należą się dyrektor 
Annie Zasadzińskiej, nauczycielom w-f: 
Arkadiuszowi Odachowskiemu, Jerze-
mu Albrewczyńskiemu, Ryszardowi 
Lizakowi. Dziękujemy również Wy-
działowi Oświaty Starostwa Powiatowe-
go w Pyrzycach za pomoc przy przepro-
wadzeniu imprezy.  

P.O. 

IV PLEBISCYT SPORTU SZKOLNEGO  

MEDAL W DALEKIM TYCHOWIE 


