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Dnia 8 listopada 2011 roku uczniowie 
klasy 1 Społecznego Gimnazjum  
w Pyrzycach udali się do Rezerwa-
tu Przyrody w Świdwiu. Wyjazd  
z Pyrzyc zaplanowano na godzinę 
11:00. Droga do Świdwia zajęła 
około 2,5 godziny. Na miejscu 
gimnazjaliści spotkali się ze star-
szym inspektorem Kazimierzem 
Olszewskim, który zaprowadził 
uczniów do sali audiowizualnej, 
gdzie zaprezentowano prelekcję na 
temat znajdujących się w rezerwa-
cie różnorodnych gatunków pta-
ków, zwierząt i roślin. Następnie 
pan Kazimierz przedstawił zebranym 
balladę o symbolicznym dziku-
VanDziku i jego „znajomych" z rezer-

watu. Łącząc wiedzę fachową (np.: oka-
zało się, że aż 891 ha obszaru rezerwatu 
objęte jest ochroną) z elementami żarto-

bliwymi (chociażby wykorzystanie 
podkładu muzycznego) organizato-
rzy sprawili, że spotkaniu towarzy-
szył poetycko-baśniowy nastrój. 
Specyficzna, oryginalna forma prze-
kazu, nie tylko ułatwiła zapamięta-
nie wielu cennych informacji, ale 
również zainteresowała młodych 
ludzi, a to już ogromny sukces. Po 
zakończonej prezentacji i obejrze-
niu eksponatów znalezionych na 
terenie rezerwatu, uczniowie wyru-
szyli w drogę powrotną do Py-
rzyc. Wycieczka była niezwykle 
udana i oby okazało się, że to dopie-

ro początek licznych spotkań z interesu-
jącymi ludźmi w ciekawych miejscach 

WYCIECZKA GIMNAZJALISTÓW  
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19 paź-
dz ier n ika 

2011 r. w Do-
mu Weselnym 
„Gracja” w Żu-
kowie członko-
wie Związku 
Emerytów, Ren-
cistów i Inwali-
dów Zarząd Re-
jonowy w Py-
rzycach obcho-
dzili Dzień Se-
niora. Wśród 
zapr oszon ych 
gości byli: Sta-
rosta Pyrzycki 
Wiktor Tołocz-
ko, Wójt Gminy 
Przelewice Ma-
rek Kibała, Se-
kretarz Powiatu 
Mirosław Gryczka, Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego PZERiI w Szcze-
cinie Jerzy Mędrek. Podczas uroczysto-
ści Starosta Pyrzycki podziękował Prze-
wodniczącej Zarządu Okręgowego za 
pracę włożoną na rzecz związku, a także 
przekazał upominki okolicznościowe 
dla członków związku, którzy w tym 
roku kończą 90 lat. W tym szczególnym 
dniu pod adresem uczestników spotka-
nia skierowanych zostało mnóstwo cie-
płych i życzliwych słów, pośród których 
dominowały życzenia dobrego zdrowia 
i pogody ducha na co dzień. 

22 października w Domu Strażaka  
w Warnicach spotkali się seniorzy  
z Gminy Warnice, wraz z Zarządem 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów z Pyrzyc oraz współczłonkami  
z ościennych gmin. Wszystkich gości 
przywitała Przewodnicząca Koła Związ-
ku Antonina Drabczyk-Palusińska, po 
niej głos zabrała Prezes Stowarzyszenia 
Biesiada Maria Rzadkowska, która na-
kreśliła zgromadzonym 3-letnią historię 
Zespołu Śpiewaczego Biesiada. W swej 
krótkiej historii zespół dwukrotnie 
zmieniał stroje, dzięki swej zaradności  
i pracowitości zakupił kilka instrumen-

tów, ma na kon-
cie 65 wystę-
pów, a w swym 
repertuarze - 
ponad 70 piose-
nek. Następnie 
Wójt Gminy 
Warnice Anna 
Ha c k i e wi c z -
Gębska złożyła 
na ręce Prze-
w o d n i c zą c e j 
bukiet kwiatów 
w podziękowa-
niu za aktywną 
d z i a ł a l n oś ć  
i twórczość pro-
mującą Gminę 
Warnice daleko 
poza jej grani-
cami. Wójt nie 
z a p o m n i a ł a 

także o dwu jubilatkach, kończących  
w tym roku 80 lat. Kazimiera Jakrzew-
ska oraz Marianna Moćkuń otrzymały 
wraz życzeniami - ciepłe koce na chłod-
ne, jesienne wieczory. Żaden jubileusz 
nie może obyć się bez toastu. Lampkę 
szampana wzniesiono za zdrowie jubila-
tek oraz wszystkich członków ZERiI. 
Po części oficjalnej zespół Biesiada dla 
wszystkich gości dał występ z prawdzi-
wie biesiadnym repertuarem, po którym 
pary ruszyły na parkiet. Do tańca przy-
grywał im Zespół RELAX ze Stargardu.  

DZIEŃ SENIORA 
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11 listopada 1918 roku 
zapisał się na kartach 
historii, jako przełomo-
wy moment w dziejach 
naszego państwa. Po 
123 latach walki, pro-
wadzonej na wielu 
płaszczyznach: woj-
skowej, dyplomatycz-
nej, duchowej, nasza 
Ojczyzna odzyskała 
niepodległość. W dniu 
9 listopada odbyły się 
Powiatowe Obchody 
Narodowego Święta 
Niepodległości. Uro-
czystości zostały zain-
augurowane uroczystą 
sesją Rady Powiatu 
Pyrzyckiego, która odbyła się w Sali 
Widowiskowo-Kinowej Pyrzyckiego 
Domu Kultury. Sesję otworzył Prze-
wodniczący Rady Powiatu Wojciech 
Kuźmiński. Głównym punktem sesji 
było poświęcenie, wręczenie i przekaza-
nie sztandaru Powiatu Pyrzyckiego oraz 
insygniów władzy powiatowej, tj. laski 
Przewodniczącego Rady Powiatu Py-
rzyckiego oraz łańcucha Starosty Py-
rzyckiego. Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko w swoim wystąpieniu przybli-
żył symbolikę sztandaru oraz insygniów 
władzy. Aktu poświęcenia insygniów 
władzy Powiatu Pyrzyckiego dokonał 
ks. Proboszcz Zbigniew Rakiej. Po po-
święceniu sztandaru Przewodniczący 
Rady Powiatu Wojciech Kuźmiński 
oraz Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
przybili na drzewcu sztandaru pamiąt-
kowe gwoździe. Na drzewcu znajdują 
się również honorowe gwoździe Staro-
sty Pyrzyckiego I Kadencji Stanisława 
Stępnia oraz Starosty Pyrzyckiego  
II kadencji śp. Władysława Duszy. Na-
stępnie Przewodniczący Rady odczytał 
treść aktu nadania sztandaru, po czym 
przekazał sztandar Staroście Pyrzyckie-
mu, który przekazał sztandar pocztowi 
sztandarowemu, w którego skład weszli: 
radny Jan Chmielewski chorąży, radna 
Mirosława Żwierełło oraz radna Elżbie-
ta Cichacka. W kolejnej części nastąpiło 
wręczenie insygnium władzy – laski 
Przewodniczącego Rady Powiatu Py-
rzyckiego. Uroczystego wręczenia prze-
wodniczącemu dokonał w imieniu Rady 
Powiatu Pyrzyckiego radny senior Au-
gust Kimbar. Następnie Przewodniczą-
cy Rady przekazał Staroście łańcuch 
Starosty. Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko przejmując insygnium powie-
dział: „Przyjmuję ten łańcuch, jako atry-
but władzy Starosty. Noszenie go bę-
dzie dla mnie honorem i zaszczytem”. 
W kolejnym punkcie sesji zostały wrę-

czone statuetki NIKE – Ludzie Ziemi 
Pyrzyckiej 2011. Statuetka jest symbo-
lem osiągnięć i zaangażowania miesz-
kańców powiatu w różnych dziedzinach 
życia społecznego, przyczyniając się 
tym samym do promocji Ziemi Pyrzyc-
kiej w województwie i w kraju. Z okazji 
Święta Niepodległości statuetkami przy-
znanymi przez Kapitułę zostali wyróż-
nieni: Ewa Loba-Diakité, Maria Halina 
Kozłowska, Jolanta Günther, Sofia En-
naoui, Beata Andrzejewska, Krzysztof 
Urbanowicz, Jan Babiuch, Maria Jolan-
ta Winiarz, Piotr Klapenda oraz Krzysz-
tof Marszałek. Zaproszeni na Powiato-
we Obchody goście mieli możliwość 
wysłuchania referatu okolicznościowe-
go przygotowanego przez historyka 
Roberta Sójkę oraz obejrzenia filmu 
Jerzego Hoffmana „1920 Bitwa War-
szawska”. Zwieńczeniem Powiatowych 
Obchodów z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości był udział, w dniu  
11 listopada, przedstawicieli władz sa-
morządowych, jednostek i innych insty-
tucji w mszy św. patriotycznej w inten-
cji Ojczyzny w kościele pw. WNMP  
w Pyrzycach. Po uroczystej mszy św. 
delegacje poszczególnych instytucji 
oraz organizacji złożyły wiązanki kwia-
tów pod Pomnikiem Katyńskim oddając  
hołd poległym za wolność Ojczyzny. 

W.B. 
Rocznica odzyskania przez Polskę nie-
podległości jest ważnym świętem dla 
każdego Polaka. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Kłodzinie, jak co roku 
godnie uczcili ten dzień. Dnia 10 listo-
pada 2011 r. odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji tego ważnego wydarze-
nia. 
Uczniowie klas czwartych przybliżyli 
czasy, kiedy  Polska  zniknęła z map 
Europy na ponad 123 lata. Nie zabrakło 
poezji z tego okresu i pięknych pieśni 

patr iotyczn ych. 
Akademia została 
przygotowana pod 
kierunkiem Anny Koma-
dy i Teresy Kaczalskiej. 
11 listopada br. delega-
cje władz samorządo-
wych ,  Sam or ząd u 
Uczniowskiego oraz 
dyrekcji Zespołu Szkół, 
Przedszkola Miejskiego, 
organizacji pozarządo-
wych i ugrupowań poli-
tycznych oddały cześć 
poległym i złożyły wią-
zanki kwiatów pod tabli-
cą pamiątkową na cmen-
tarzu komunalnym  
w Lipianach, po czym  

w lipiańskim kościele p.w. Wniebo-
wzięcia NMP ks. kan. dziekan dr Fran-
ciszek Szydłowski odprawił mszę za 
Ojczyznę. 
 Następnie w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Lipianach odbyła się dal-
sza część uroczystości, na której Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszewski 
wraz z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej Adrianem Kowalczykiem wyróż-
nili listami gratulacyjnymi Zarząd 
Związku Kombatantów RP i By-
łych  Więźniów Politycznych, Związek 
Sybiraków Koło Terenowe w Lipianach 
za kultywowanie tradycji patriotycz-
nych i zaangażowanie w rozpowszech-
nianie prawdy o czasach walki o nie-
podległość Rzeczypospolitej Polskiej. 
Listem gratulacyjnym uhonorowana 
również została Małgorzata Szabatow-
ska-Śliwińska - za trud i zaangażowanie 
w pracę przy organizacji Festiwali Pie-
śni Patriotycznych i Harcerskich, a tak-
że za krzewienie wartości narodowych, 
idei patriotycznych oraz upowszechnia-
nie treści kulturowego dziedzictwa kra-
ju i regionu wśród młodego pokolenia. 
W dalszej części spotkania pod kierow-
nictwem Anety Binkowskiej uczennice 
Zespołu Szkół w Lipianach  zaprezento-
wały wiersze o Święcie Niepodległości, 
a przy akompaniamencie Elżbiety Ci-
chackiej zespół „Swojaki” i zaproszeni 
goście śpiewali pieśni patriotyczne.  
Z okazji 93 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości 8 listopada 2011 
roku w Zespole Szkół w Lipianach od-
było się przedstawienie pt. "Kocham 
Cię Polsko niepodległa".Aktorami bio-
rącymi udział w przedstawieniu było 
dziesięcioro uczniów szkoły. Część 
artystyczna została zaprezentowana na 
lekcjach wychowawczych. 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁO ŚCI 
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W dniu 19 października w sali 
widowiskowo-kinowej w Pyrzyc-
kim Domu Kultury otworzono 
wystawę fotograficzną oraz ręko-
dzieła pn.: „Niepełnosprawny – 
pełnosprawny uczestnik życia”.  
W spotkaniu uczestniczyli: Wice-
starosta Pyrzycki Robert Betyna, 
Członek Zarządu Powiatu Pyrzyc-
kiego Jarosław Stankiewicz, Bur-
mistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech, 
Wójt Gminy Bielice Zdzisław 
Twardowski oraz Wójt Gminy 
Przelewice Marek Kibała. Przed 
otwarciem wystawy odbyły się występy 
artystyczne dzieci, młodzieży oraz doro-
słych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Pyrzycach oraz 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w No-
wielinie. Kolejnym punktem spotkania 

był panel dyskusyjny moderowa-
ny przez psycholog Annę Glisz-
czyńską. Podczas tego panelu 
osoby niepełnosprawne oraz ro-
dzice dzieci niepełnosprawnych 
podzielili się  z przybyłymi swo-
imi doświadczeniami życiowymi 
oraz spostrzeżeniami i uwagami. 
Była to bardzo dobra lekcja inte-
gracji i zrozumienia osób niepeł-
nosprawnych dla przybyłych dzie-
ci i młodzieży z przedszkoli  
i szkół z terenu Powiatu Pyrzyc-
kiego. 

P.L. 

Zgodnie ze znowe-
lizowaną w dniu  

1 sierpnia 2010 r. 
ustawą o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, Ra-
da Gminy Przelewice pod-
jęła w dniu 28 czerw-
ca  2011 r. uchwałę nr 
VII/59/2011 w sprawie 
warunków funkcjonowa-
nia oraz  trybu i sposobu 
powoływania i odwoływa-
nia członków Zespołu 
In ter dyscyp l in arn ego  
w Przelewicach. Na tej 
podstawie w październiku 
br. Wójt Gminy zarządze-
niem nr 82/11 powołał na 
terenie gminy Przelewi-
ce  Zespół  Interdyscypli-
narny, w skład którego 
wchodzą  przedstawiciele jednostek, 
organizacji i instytucji określonych  
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. Zadaniem tego Zespołu  jest 
m.in. monitorowanie i koordynacja 
działań podejmowanych na terenie gmi-
ny w ramach przeciwdziałania przemo-

cy domowej. W związku z tym, że 
przed członkami Zespołów Interdyscy-
plinarnych postawiono wiele nowych 
zadań, w dniu 26 października br. w sali 
konferencyjnej tut. Urzędu zorganizo-
wano szkolenie pt. „Tworzenie i działa-
nie zespołów interdyscyplinarnych”.  

W szkoleniu udział 
wz i ę l i  cz ł on k o -
wie  zespołów  z terenu 
gmin: Kozielice, War-
nice i Przelewice,  
a jego realizatorem 
było Centrum Profilak-
tyki i Reedukacji 
„Atelier” w Krakowie. 
Poza merytorycznymi 
wykładami, szkolenie 
urozmaicone było 
scenkami tematyczny-
mi, które odgrywali 
młodzi krakowscy ak-
torzy. W dalszym eta-
pie spotkania przepro-
wadzone zostały prak-
tyczne warsztaty i pra-
ca w grupach. Zarówno 
szkolenie, jak wymiana 

wzajemnych poglądów i doświadczeń 
pomogły rozwiać wiele wątpliwości. 
Przyczynią się też do skuteczniejszych 
działań  i owocnej pracy w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy. 

S.O. 

Światowy Dzień Rzucania Palenia ob-
chodzony jest corocznie w trzeci czwar-
tek listopada. W Polsce święto to ob-
chodzimy od 1991 r., jednakże inicjato-
rem był Lynn Smith, który w 1974 r. 
zaapelował do czytelników swojego 
czasopisma, aby przez jeden dzień nie 
palili papierosów. Kampania ma na celu 
zachęcanie jak największej liczby osób 
palących do rzucenia nałogu oraz ogra-
niczenia palenia w miejscach publicz-
nych, gdzie na bierne wdychanie dymu 
tytoniowego narażone są osoby niepalą-
ce. Dym tytoniowy jest przyczyną wielu 
chorób, w tym nowotworów, chorób 
układu oddechowego, układu krążenia. 

Składa się z prawie 4 000 związków 
chemicznych m.in. acetonu (składnika 
farb i lakierów), amoniaku (składnika 
nawozów mineralnych),  arsenu 
(stosowanego jako trutka na szczury), 
butanu i metanolu (składników używa-
nych do wyrobu benzyny), ciał smoli-
stych odpowiedzialnych za powstawa-
nie nowotworów złośliwych, tlenku 
węgla, który zmniejsza zawartość tlenku 
we krwi w znacznym stopniu utrudnia-
jąc pracę serca. Według Światowej Or-
ganizacji Zdrowia z powodu palenia 
tytoniu co roku na całym świecie umie-
ra 5 mln ludzi. Pocieszający jest fakt, że 
systematycznie, z roku na rok, spada 

odsetek palących Polaków oraz liczba 
wypalonych przez nich papierosów. 
Szacuje się, że w Polsce pali obecnie 
27, 2% dorosłej populacji, a w 1995 r. 
paliło 37,9% osób. Pierwsza zasada 
„Europejskiego Kodeksu Walki z Ra-
kiem”: - Nie pal. Palenie jest największą 
przyczyną przedwczesnych zgonów. - 
Jeśli palisz, przestań. Zaprzestanie pale-
nia, zanim się rozwinie nowotwór zło-
śliwy lub inna poważna choroba, znacz-
nie zmniejsza ryzyko zgonu z powodu 
palenia tytoniu, nawet jeśli palenie rzuci 
osoba w średnim wieku. 

 

ŚWIATOWY DZIE Ń RZUCANIA PALENIA 

„NIEPEŁNOSPRAWNY – PEŁNOSPRAWNY UCZESTNIK ŻYCIA” 

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE 
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EKO-OBRYTA 
 
Młodzi ekolodzy z miejscowości Obryta 
udowodnili, jak ważne jest wspólne działa-
nie na rzecz środowiska i dbanie o estetykę 
miejscowości, w której mieszkają. W piątko-
we jesienne popołudnie, „uzbrojone” w gra-
bie i miotły dzieciaki z wielkim zaangażo-
waniem grabiły, zamiatały i uprzątały teren 
wokół biblioteki razem z opiekunami EKO-
KLUBU OBRYCIAKI. Po ciężkiej pracy 
zostało zorganizowane ognisko, przy którym 
dzieci piekły kiełbaski i miło spędzały czas.  

14 października 2011 r. z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej odbyło się uro-
czyste spotkanie Burmistrza Lipian  
z pedagogami, pracownikami admi-
nistracji i obsługi pracującymi  
w jednostkach oświatowych na tere-
nie Gminy Lipiany. „Dzień Nauczy-
ciela” Lipiany uczciły w dwóch pla-
cówkach. W Przedszkolu Miejskim 
w części artystycznej dzieci zapre-
zentowały swoje zdolności w przed-
stawieniu  „Polska Jesień”. Burmistrz 
złożył wszystkim pedagogom i pra-
cownikom przedszkola serdeczne 
życzenia, dziękując za wytrwałość, 
trud codziennej pracy i osiągane 
efekty w wychowywaniu dzieci. Na-
grodę Burmistrza za wzorowe wypeł-
nianie obowiązków nauczyciela, co-
dzienny trud, wrażliwość na potrzeby 
młodych ludzi, za poświęcenie i za-
angażowanie w pracy z dziećmi 
otrzymała Anna Demnyk. Dzień 
Edukacji Narodowej dla nauczycieli 
z Zespołu Szkół w Lipianach obcho-
dzony był w  Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury. Dyrektor przyznała 

nagrody dyrektora szkoły dla wielu 
nauczycielom i pracownikom obsługi 
i administracji, złożyła także podzię-
kowania i życzenia wszystkim pra-
cownikom szkoły. Na tę uroczystość 
przybyli także nauczyciele, którzy są 
już na emeryturze. Burmistrz wręczył 
na ręce dyrektor życzenia dla wszyst-
kich pracowników szkoły. Przyznał 
również nagrodę Burmistrza: za wzo-
rowe i godne naśladowania pełnienie 
funkcji dyrektora Zespołu Szkół   
w Lipianach oraz dbałość o podle-
głych pracowników i rozwój jednost-
k i  Dor oci e Ch r obr owsk i e j , 
za  wzorowe wypełnianie obowiąz-
ków nauczyciela, codzienny trud, 
wrażliwość na potrzeby młodych 
ludzi, za poświęcenie i zaangażowa-
nie w pracy z młodzieżą, a także za 
zainicjowanie i koordynowanie pro-
jektu realizowanego w ramach Part-
nerskich Projektów Szkół Comenius 
- Magdalenie Dębeckiej. 

 

DZIEŃ SPÓDNICY  
 
Za oknami panuje już jesień, jednak w szkole zrobiło się bar-
dzo gorąco i kolorowo. Wszystko za sprawą Międzynarodowe-
go Dnia Spódnicy, który miał miejsce 28 października. Nie 
tylko nauczycielki, pracownice i uczennice szkoły postanowiły 
wyrazić swoją fascynację tym kobiecym ubiorem. Nie zawiedli 
również panowie, którzy licznie…a nawet śmiało można po-
wiedzieć bardzo licznie przyodziali w tym dniu różnobarwne 
„kiecki”. Wśród krojów tego sezonu królowały najczęściej 
długie, zwiewne spódnice, ale nie zabrakło również klasycznej 
„mini”. W nagrodę dla śmiałych chłopców, organizatorzy - 
Samorząd Uczniowski przygotował słodkie upominki.  

ODZNACZENIA ZHP 
 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorą-
giew Zachodniopomorska w Szczecinie 
w uznaniu osiągnięć wychowawczych oraz 
w podziękowaniu za długoletnią służbę in-
struktorską przyznało druhnie pwd. Beacie 
Fras prowadzącej gromadę zuchową 
„Promyczki” i pwd. Anecie Binkowskiej 
prowadzącej 42 drużynę harcerską 
„Wędrowcy” w Zespole Szkół w Lipianach 
Brązową odznakę Zasłużony Instruktor Cho-
rągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Gratuluje-
my 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl            8         naszpowiat@pyrzyce.pl 

Takimi słowami przywitała wszystkich 
scenografia zdobiąca salę gim-
nastyczną w Starym Przylepie. 
Choć gości było wielu, w tym 
dniu najważniejsze były 
„PIERWSZACZKI”. 27 paź-
dziernika złożyły ślubowanie  
i zostały przyjęte w poczet 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Starym Przylepie. Najpierw 
jednak najmłodsi uczniowie 
przedstawili program artystycz-
ny, przygotowany pod kierun-
kiem wychowawczyni Aleksan-
dry Hackiewicz. Maluchy pięk-
nie śpiewały, tańczyły i recyto-
wały, czym przekonały społecz-
ność uczniowską oraz zaproszonych 
gości, że na miano prawowitych 
uczniów w pełni zasługują. Złożyły też 
ślubowanie i ostatecznie zostały paso-
wane przez Wójt Annę Hackiewicz-
Gębską przy asyście dyrektor Danuty 
Antoszewskiej, która wręczała dzieciom 
upominki-kredki. Następnie każdy 
uczeń klasy pierwszej musiał przypie-
czętować swą przysięgę w KRONICE 
SZKOŁY – przy swoim nazwisku odci-
skał ślad palca, a wychowawczyni gra-
tulowała oraz wręczała dzieciom dyplo-
my i legitymacje szkolne. Po tych pod-
niosłych chwilach przyszedł czas na 
upominki. Uczniowie z klas II i III spre-
zentowali swym młodszym kolegom 
własnoręcznie wykonane drobiazgi,  
a pani Wójt wręczyła każdemu dziecku 
od siebie kolorowy upominek. Na ko-
niec rodzice obdarowali swe pociechy 
„rożkami obfitości”, szczelnie wypeł-
nionymi łakociami, aby wszyscy mieli 
słodkie wspomnienia. Uroczystość za-
kończyła się wspólnym zdjęciem pa-
miątkowym. 
27 października o godz. 9.00 w Szkole 
Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu rozpoczęła się uroczysta aka-

demia, połączona ze ślubowaniem klas  
I i pasowaniem na ucznia. 21 wycho-
wanków Honoraty Sikorskiej przygoto-
wało wspaniały program, włączający 
nowych kolegów do społeczności 
uczniowskiej. Była m.in. Dobra Wróż-
ka, która dała dzieciom życzliwość, 
ostrożność, przyjaźń, pracowitość i inne 
dary, bardzo potrzebne do wspólnego 
szkolnego życia. Dzieci zaśpiewały 
kilka piosenek, odwiedziła je Pani Je-
sień oraz Zła Wróżka, którą szybko 
zażegnano życzliwymi słowami. Wresz-
cie nadszedł ten wyjątkowy moment. 
Poczet sztandarowy wprowadził sztan-
dar, uczniowie zaśpiewali hymn szkoły, 
po którym nastąpiło uroczyste ślubowa-
nie.  Każde z dzieci przyrzekało pilnie 
się uczyć, przynosić chlubę szkole  
i rodzicom, być miłym, radosnym,  
a przede wszystkim być dobrym czło-
wiekiem. Po tych słowach ślubowania 
dyrektor Ewa Rebeko uroczyście paso-
wała na ucznia każdego „pierwszaka”,  
a wychowawczyni wręczyła maluchom 
dyplomy. Nie zabrakło prezentów – 
uczniowie klasy „0”, II i III przygoto-
wali dla nowych uczniów drobne upo-
minki, a Wójt Gminy Warnice Anna 

Hackiewicz-Gębska obdarowała dzieci 
kolorowymi kredkami. Na za-
kończenie pierwszaki wykonały 
radosną piosenkę, za którą 
otrzymały gromkie brawa. Pa-
miątką z tej uroczystości pozo-
staną wspólne fotografie. 
9 listopada 2011 r. w Szkole 
Podstawowej w Kłodzinie odby-
ło się ślubowanie pierwszoklasi-
stów. Było to szczególne wyda-
rzenie zarówno dla dzieci, jak  
i ich rodziców i wychowawców. 
Swoją obecnością zaszczycił 
wójt gminy Przelewice Marek 
Kibała, który życzył uczniom 
sukcesów w nauce i zadowole-

nia z pobytu w szkole. Miłą niespo-
dziankę przygotowali uczniowie z klas 
czwartych. Powitali nowych kolegów 
wierszem i upominkiem. Uczniowie 
klas pierwszych przygotowali krótki 
program artystyczny pod kierunkiem 
wychowawców - Joanny Kowalczyk  
i Barbary Kucharskiej. Zaprezentowały 
piosenki i wiersze mówiące o tym, jak 
być dobrym uczniem czy kolegą, jak 
zachowywać się w szkole. Obiecały też, 
że będą dbać o dobre imię swojej klasy  
i szkoły, a nauką i zachowaniem będą 
sprawiać radość rodzicom i nauczycie-
lom.W części oficjalnej imprezy, paso-
wania dokonała dyrektor Hanna Pecuch. 
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na 
sztandar szkoły. Każdy uczeń otrzymał 
pamiątkowy dyplom oraz upominek 
zakupiony z funduszy Rady Rodziców. 
Po części oficjalnej pierwszaki wraz  
z wychowawcami i rodzicami udały się 
do swoich klasopracowni, gdzie czekał 
na nie poczęstunek przygotowany przez 
ich rodziców. Z pewnością dzieci długo 
zapamiętają tę ważną dla nich uroczy-
stość. Stały się bowiem pełnoprawnymi 
uczniami szkoły.  

W dniu 22 października br. nastą-
piło przekazanie przez  
Alicj ę Osmolak nakrętek 

po butelkach, zbieranych 
przez mieszkańców Sołectwa 
Przelewice, na zakup dla niej 
rowerka rehabil itacyjnego.  
W związku z tym, że dzięki lu-
dziom dobrej woli rowerek taki 
otrzymała, Alicja postanowiła 
przekazać nakrętki innej  potrze-
bującej osobie, którą stał się Ad-
rian Nowakowski ze Szczecina. 
Adrian, podobnie jak wcześniej 
Alicja, prowadzi akcję zbierania 
nakrętek na wózek rehabilitacyj-
ny. W wieku ośmiu lat uległ 
wypadkowi, w wyniku  którego doznał 
urazu czaszkowo-mózgowego. Lekarze 

nie dawali mu żadnych szans na powrót 
do normalnego życia. Miał nie widzieć, 

nie mówić, nie chodzić, ale dzięki reha-
bilitacji już mówi, widzi, ma 
kontakt z otoczeniem. W imie-
niu Adriana, za przekazane 
nakrętki bardzo serdeczne po-
dziękowania złożyli jego ro-
dzice. Słowa podziękowania 
złożone na ręce Ali były skie-
rowane do wszystkich miesz-
kańców sołectwa. Dzięki temu 
spotkaniu z Adrianem i jego 
rodzicami, mama Alicji uzy-
skała wiele cennych porad na 
temat rehabilitacji. Mieszkańcy 
sołectwa mogą być dumni  
z dołożenia cegiełki do realiza-
cji planu chorego Adriana.  

K.M. 

WSPANIAŁY GEST ALI 

WITAJ, PIERWSZA KLASO! 
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BUDOWA CHODNIKA W ŻUKOWIE 
 
W Sołectwie Żuków w październiku br. zrealizowano kolejne 
zadania ze środków funduszu sołeckiego pn. „Budowa chodni-
ka na cmentarzu w Żukowie”. To cenne dla mieszkań-
ców  przedsięwzięcie wpłynie na poprawę estetyki wsi oraz 
lepsze i bezpieczniejsze dojście na groby bliskich. Koszt inwe-
stycji wyniósł ponad 20 000 zł. Fundusz sołecki to środki wy-
odrębnione z budżetu gminy i przeznaczone na realizację 
przedsięwzięć, które zgłosili we wnioskach  mieszkańcy po-
szczególnych sołectw. To właśnie oni decydują, na jakie waż-
ne cele, z punktu widzenia rozwoju wsi, środki te wydać. Pie-
niądze z funduszy sołeckich są dużym wsparciem dla miesz-
kańców wsi, gdyż służą poprawie warunków ich życia. Ko-
niecznie trzeba je wykorzystać zgodnie ze strategią rozwoju 
gminy  i zgłaszanymi  potrzebami, tym bardziej że w tym za-
kresie potrzeb  na wsi jest bardzo dużo. 

A.G. 

7 l istopada 
br.  w siedzibie. 
Urzędu Gminy 
P r z e l e w i -
ce  odbyło się 
spotkanie robo-
cze dotyczące 
organizacji Tar-
gów Inicjatyw 
L o k a l n y c h  
i Awangardo-
wych. Targi 
„TILIA” to im-
preza cykliczna, 
organizowana w 
12 gminach, 
będących człon-
kami Stowarzy-
szenia „Lider 
P o j e z i e r z a ” ,  
a ich celem jest 
zaprezentowa-
nie dorobku 
członków Lo-
kalnej Grupy 
Działania i jej partnerów. Program ob-
chodów Tilii połączony zostanie z Inau-
guracją trasy tematycznej „Parki, Drze-
wa, Lasy” oraz 5-lecia LGD Stowarzy-
szenia „Lider Pojezierza”. Termin uro-
czystości ustalono na 23-24 czerwca 
2012 roku. W zebraniu uczestniczył 
Ireneusz Kostka Prezes Stowarzyszenie 

„Lider Pojezierza” oraz przedstawiciele 
samorządu, Ogrodu Dendrologicznego, 
Rady Sołeckiej i organizacji pozarządo-
wych, którzy wezmą udział w czerwco-
wym wydarzeniu w 2012 roku. Dysku-
sji podlegały projekty, jakie wstępnie 
zaplanowano do realizacji podczas im-
prezy z obszaru Pojezierza Myślibor-

skiego i stopień 
zaawansowania 
prac nad otwar-
ciem trasy te-
m a t y c z n e j 
„Parki, Drzewa, 
Lasy”. Podczas 
spotkania zasta-
nawiano się 
również, jakie 
przedsięwzięcia 
uroczystość tę 
mogą uświetnić 
i sprawić, że 
będzie ona 
atrakcyjna dla 
uczestn ików. 
Szczegóły ob-
chodów ustalo-
n e zostaną  
w terminie póź-
niejszym przez 
or gan iza t or a 
imprezy  tj. 
Zarząd Stowa-

rzyszenia „Lider Pojezierza” wraz  
z jego współorganizatorami: Gminą 
Przelewice, Ogrodem Dendrologicz-
nym, Radą Sołecką, PG Przelewice oraz 
przedstawicielami organizacji pozarzą-
dowych i KGW. 

A.G. 
 

Patrolując pieszo ulice Lipian policjanci pyrzyckiej Komendy 
Policji, wspomagani przez policjantów Oddziałów Prewencji 
Policji ze Szczecina, w jednej z bram w centrum miasta na-
tknęli się na trzech młodych mężczyzn pijących piwo. W trak-
cie legitymowania policjanci dokonali też ich sprawdzenia 
pod kątem posiadania przedmiotów zabronionych. W trakcie 
czynności u dwóch z nich znaleźli papierowe zawiniątka  
z zawartością suszu roślinnego, a u trzeciego woreczek folio-
wy z taka samą zawartością. W związku z podejrzeniem, że 
mogą to być środki narkotyczne, mężczyźni zostali zatrzyma-
ni. Jeden z nich próbował jeszcze desperackiej ucieczki, jed-

nak po krótkim pościgu policjant okazał się szybszy. W toku 
dalszych czynności przeprowadzono badania, które potwier-
dziły, że zabezpieczony susz roślinny to marihuana o łącznej 
wadze ponad 3 gramów. Cała trójka pozostałą część sobotniej 
nocy spędziła w policyjnym areszcie. Następnego dnia usły-
szeli zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi im do 3 lat 
pozbawienia wolności. Do czasu rozprawy mężczyźni pozo-
staną pod policyjnym dozorem. 

D.S. 

SPOTKANIE W SPRAWIE TARGÓW TILIA 

ZATRZYMANI Z NARKOTYKAMI  
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„Mam ją, jak nie dostanę pieniędzy, to 
już jej nie zobaczycie”. Takie słowa 
usłyszała przez telefon synowa zaginio-
nej 71 letniej Marianny Mikołajczyk, 
której od dwóch tygodni intensywnie 
poszukuje rodzina i pyrzyccy policjanci. 
We wtorek 8 listopada na podany  
w komunikatach o zaginionej numer 

telefonu zadzwoniła kobieta, która 
oświadczyła, że jest z nią zaginiona. 
Kobieta zażądała jednak pieniędzy  
w kwocie 4,5 tysiąca złotych za jej wy-
danie jednocześnie grożąc, że w przy-
padku powiadomienia policji lub nie 
przekazania jej pieniędzy, rodzina już 
nigdy nie zobaczy zaginionej. Na szczę-
ście rodzina niezwłocznie o tym fakcie 
powiadomiła policję. Policjanci zorga-
nizowali zasadzkę. Sprawczyni próbo-
wała zwodzić policjantów, kilkakrotnie 
zmieniała czas i miejsce przekazania jej 
pieniędzy. Próba wymuszenia pieniędzy 
w zamian za wydanie osoby zaginionej 
dla sprawczyni zakończyła się fiaskiem. 
Kobietą okazała się 24 letnia mieszkan-
ka Lipian. Policjanci ustalili też, że za-
trzymana kłamała, że razem z nią jest 
zaginiona starsza pani. Wykorzystując 
desperację najbliższych zaginionej, 
chciała w łatwy sposób zarobić pienią-
dze. Jednak dzięki zaufaniu jakim rodzi-
na zaginionej obdarzyła pyrzycką Poli-
cję, zdecydowane działania funkcjona-
riuszy uniemożliwiły popełnienie prze-
stępstwa. Zamiast pieniędzy, 24 latka po 
nocy spędzonej w policyjnym areszcie 
usłyszała zarzut usiłowania wymuszenia 
rozbójniczego, za co grozi jej do 10 lat 
więzienia. Prokurator zastosował wobec 

niej środek zapobiegawczy w postaci 
policyjnego dozoru. Poszukiwania  
71 letniej Marianny Mikołajczyk trwają 
nadal. Kobieta ma 164 cm wzrostu, dłu-
gie, czarne i upięte w kok włosy, niebie-
skie oczy. W chwili wyjścia z domu 
ubrana była najprawdopodobniej  
w krótką kurtkę skórzaną koloru jasno 
kremowego, kremowy beret lub grana-
towy kapelusz, niebieską spódnicę oraz 
czarno – bordowe półbuty. Każdy kto 
widział przedstawioną na zdjęciach oso-
bę, lub zna jej miejsce pobytu proszony 
jest o pilny kontakt z rodziną zaginionej 
pod numer tel. 694 779 069,  
660 790 018 lub Komenda Powiatową 
Policji w Pyrzycach pod numer tel.  
91 577 95 11, 997 lub 112. 

D.S. 

W czwartek 20  paź-
dziernika br w godz. od 
14.00 do 18.00 na zbior-
niku Sicina koło Pyrzyc, 
rozegrano IV rundę Mi-
strzostw Powiatu Gim-
nazjalistów w Wędkar-
stwie Spławikowym.  
W zawodach wystarto-
wali  młodzi wędkarze  
z Pyrzyc, Bielic i Przele-
wic. Nie dojechała nie-
stety drużyna z Kozielic. 
Z pogodą i rybami zma-
gało się 18 uczestników 
zawodów. Klasyfikacja 
końcowa Mistrzostw po 
rozegraniu 4 rund, 
przedstawia się następu-
jąco: 
 
 I. Klasyfikacja indywidualna  
 
Dziewczęta 
1. Nikola Kowalska, PG Pyrzyce 
2. Alicja Skąpska, G Kozielice 
3. Joanna Krawiec, SOSW Pyrzyce 
4. Patrycja Wilczak, PG Przelewice 
 
Chłopcy 
1. Dawid Andrzejak, PG Pyrzyce  

2. Przemysław Kozieł, PG Pyrzyce 
3. Daniel Wasiak, PG Pyrzyce  
4. Kacper Woźniak, ZS Kozielice 
5. Patryk Gaik, PG Pyrzyce  
6  Kamil Wójcik, PG Pyrzyce   
7. Mateusz Maćkowiak, ZS Bielice    
8. Tomasz Tomaszewski, ZS Kozielice 
9. Krzysztof Staruch, PG Przelewice 
10. Krzysztof Stolarski,ZS Bielice  
Klasyfikacja Dru żynowa  
1. I Drużyna I PG Pyrzyce 
2. Drużyna Specjalnego Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego 
w Pyrzycach  
3. Drużyna ZS Bieli-
ce, Drużyna PG Prze-
lewice 
4. Drużyna ZS Kozie-
lice  
5. II Drużyna PG Py-
rzyce  
Zespoły, które zajęły 
miejsca I,II i III otrzy-
mały pamiątkowe 
puchary Starosty Py-
rzyckiego. Trzy naj-
lepsze zawodniczki  
i zawodnicy otrzymali 
Statuetki Wędkarzy,  
a wszyscy uczestnicy 
zawodów otrzymali 

nagrody rzeczowe (sprzęt wędkarski). 
Zawody zakończył turystyczny posiłek. 
Tradycyjnie łowisko przygotowali oraz 
zawody sprawnie przeprowadzili człon-
kowie Społecznej Straży Rybackiej oraz 
członkowie Zarządu Koła PZW nr 41  
w Pyrzycach. Zawodom sędziował Woj-
ciech Siatczyński. 

W.S. 

PIENIĄDZE ZA ZAGINION Ą 

WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE 
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Już po raz piąty w gościnnych murach 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Py-
rzycach, odbył się Plebiscyt 
na Najlepszego Sportowca 
Sportu Szkolnego Powiatu 
Pyrzyckiego 2010/2011. 
Dnia 20 października 2011 r. 
poznal iśmy laureatów  
w 6 kategoriach. Nowością 
była kategoria: sportowe 
rodzeństwo roku, przyznano 
również jedno wyróżnienie. 
Organizatorem plebiscytu 
był PMOS, a pomocą służyli 
nauczyciele w-f SOSW  
i pracownicy Starostwa. 
Swoją obecnością zaszczyci-
li nas: Starosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko, Wicestarosta Robert Betyna, Bur-
mistrz Pyrzyc Marek Olech, Burmistrz 
Lipian Krzysztof Boguszewski, Wójt 
Gminy Przelewice Marek Kibała, Wójt 
Gminy Bielice Zdzisław Twardowski. 
Nie zabrakło dyrektorów szkół i placó-
wek oświatowych powiatu pyrzyckiego, 
przedstawicieli mediów, nauczycieli 
w+f i sporej grupy „dumnych” rodzi-
ców. Prezentacja laureatów była uzupeł-
niona pokazem slajdów z zawodów  
z udziałem nagrodzonych. Przerywni-
kiem były pokazy sztuki tanecznej 
uczennicy SP-2 Pyrzyce Matyldy Wrób-
lewskiej. Ośmioosobowa kapituła wy-
brała najlepszych szkolnych sportow-
ców według następujących kryteriów: 
jakość wyniku sportowego, ilość sukce-
sów, wszechstronność, wyniki w nauce  
i zachowanie oraz wyniki w sporcie 
klubowym. Oto lista laureatów: 
kategoria: szkoły podstawowe 
1. Tomasz Huber – ZS Kozielice opie-
kun Piotr Klapenda  
2. Kacper Szydło – ZS Kozielice opie-
kun Piotr Klapenda 

3. Aleksandra Turczyńska – ZS Bielice-
opiekun Leszek Domszy 
4. Jakub Woźniak –  ZS Kozielice opie-
kun Piotr Klapenda 
5. Paulina Zygmunt – ZS Bielice opie-
kun Leszek Domszy 
 
kategoria: szkoły gimnazjalne  
1. Karolina Jasiejko – ZS Kozielice 
opiekun Piotr Klapenda 
2. Oktawia Kaźmierczak – PG Pyrzyce 
opiekun Tomasz Tyczkowski, Danuta 
Kuźnicka  
3. Michał Kuźnicki –  PG Pyrzyce opie-
kun Robert Toboła 
4. Sofia Ennaoui – ZS Lpiany opiekun 
Rajmund Sulżyc 
5. Paulina Starzyńska – PG Pyrzyce 
opiekun Dariusz Kufel, Danuta Kuźnic-
ka  

 
kategoria: szkoły ponadgimnazjalne  
1. Tomasz Kozioł – ZS Nr 2  RCKU 
Pyrzyce opiekun Dariusz Kufel 
2. Krystian Kuźmiński – ZS Nr 2  
RCKU Pyrzyce opiekun Ariel Ostolski 
3. Piotr Nowak – ZS Nr 1 Pyrzyce opie-

kun Dariusz Jagiełło 
4. Wojciech Piwowar-
czyk – ZS Nr 1 Pyrzy-
ce opiekun Dariusz 
Kufel 
5. Aneta Walencik – ZS Nr 1 
Pyrzyce opiekun Dariusz 
Kufel 
 
kategoria: specjalny ośro-
dek szkolno – wychowaw-
czy   
1. Justyna Balicka –  SOSW 
Pyrzyce opiekun  Arkadiusz 
Odachowski 
2. Joanna Dobosz –  SOSW 
Pyrzyce opiekun Arkadiusz 
Odachowski 

3. Paweł Guzikowski –  SOSW Pyrzyce 
opiekun Ryszard Lizak 
4. Ewelina Piotrowska – SOSW Pyrzy-
ce opiekun Arkadiusz Odachowski 
5. Paweł Wilk –  SOSW Pyrzyce opie-
kun Ryszard Lizak 
 
kategoria: drużyna roku 
- drużyna czwórboju  LA chłopców ZS 
Kozielice - Tomasz Huber, Jakub Woź-
niak, Piotr  Nowak, Mateusz Wojtale-
wicz, Kacper Szydło, Paweł Retecki,  
opiekun Piotr Klapenda 

 
wyróżnienie roku 
- drużyna siatkarzy  PG Pyrzyce - : Igor 
Dobiszewski, Michał Kuźnicki, Konrad 
Gołębiowski, Tomasz Szymański, Jakub 
Adach, Bartosz Zieliński, Mateusz Pie-
czykolan, Paweł  Świętanowski, Maciej 
Świętanowski, opiekun Robert Toboła 
 
kategoria: sportowe rodzeństwo roku  
• Patrycja i Patryk Bil – PG Prze-

lewice  
P.O. 

Dnia 6 listopada 2011  o go-
dzinie  10.00 w Hali  Sporto-
wo-Rekreacyjnej w Lipianach, 
przy licznie  zebranej publicz-
ności, odbył się  turniej piłkar-
ski „Mistrzostwa Orli-
ków  Lipiany 2011”. Do zma-
gań mających wyłonić 
wśród  naszych najmłodszych 
„Mistrza” przystąpiły trzy 
drużyny z Barlinka, Przelewic 
i Lipian. Po bardzo emocjonu-
jącej grze  wyłoniony został 
zwycięzca - Orliki z Lipian 
przed     Barlinecką Akademią 
Futbolu i Orlikami  z Przelewic. Zawo-
dy przygotowane przez pracowników 
Hali Sportowo-Rekreacyjnej i Tomasza 
Jurkiewicza przebiegały w bardzo miłej 

atmosferze.  Zgromadzona publiczność, 
a wśród niej rodzice uczestniczących 
dzieci bardzo gorąco dopingowała 
wszystkich uczestników  zawo-

dów.  Wszystkie dzieci otrzy-
mały specjalnie przygotowane 
na ten turniej okolicznościowe 
dyplomy, medale, ciepły posi-
łek oraz odrobinę słodkości. 
Podczas turnieju można było 
podziwiać  triki piłkarskie  
w wykonaniu Michała Sie-
maszko oraz występy zespołu 
cheerleaderek "Bliss" pod kie-
rownictwem Małgorzaty To-
maszkiewicz.   Pracownicy 
Hali dziękują: sędziemu -  
Stanisławowi Jurkiewiczowi, 
prowadzącemu - Augustowi 

Kimbarowi oraz licznym sponsorom: 

NAJLEPSI SPORTOWCY 

MISTRZOSTWA ORLIKÓW   



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl             12        naszpowiat@pyrzyce.pl 

ZAGŁOSUJ NA SZKOŁ Ę PODSTAWOWĄ W 
MIEL ĘCINIE! 

Szanowni państwo, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mielęcinie 
nakręciły filmik pt. EkoRewolucja i zgłosiły go do konkursu Tesco 
dla szkół.  Mają możliwość wygrać nowoczesną pracownię multime-
dialną i dlatego potrzebują państwa pomocy. W konkursie liczą się 
głosy internautów. Prosimy pomóżcie!!! Głosujemy raz dziennie  
codziennie do 9 grudnia 2011 r. z dowolnej ilości kont facebooka  
i na stronie http://www.tescodlaszkol.pl/f/768  raz dziennie z jedne-
go komputera. Liczymy na państwa pomoc! 
Uczniowie, nauczyciele i rodzice SP Mielęcin 
 

22 listopada 2011 roku 
w siedzibie Starostwa Powia-

towego w Pyrzycach już po raz 
ósmy spotkali się nauczyciele wy-
chowania fizycznego powiatu py-
rzyckiego, by podsumować ubie-
gły rok szkolny. Nie zabrakło rów-
nież trenerów sportu młodzieżowe-
go, przedstawicieli organizacji 
sportowych, dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych. Zapro-
szenie Starosty Pyrzyckiego Wik-
tora Tołoczko przyjęli również 
radni powiatowi: August Kimbar 
i Walenty Darczuk. W sejmiku uczest-
niczyli Burmistrz Lipian Krzysztof Bo-
guszewski i Wójt Gminy Bielice Zdzi-
sław Twardowski oraz przedstawiciele 
lokalnych mediów. 
Sejmik otworzył dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki 
i Promocji Andrzej Jakieła. Przywitał 
przybyłych gości oraz zapoznał 
z programem spotkania. Kolejnym 
punktem było omówienie powiatowego 
współzawodnictwa szkół w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazja-
dy i Licealiady, którego dokonał dyrek-
tor Powiatowego Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego Piotr Olech. Po  
3 najlepsze szkoły otrzymały z rąk sta-
rosty Wiktora Tołoczko i dyrektora An-
drzeja Jakieły puchary. Szkoły podsta-
wowe: 1. ZSP Bielice, 2. SP 2 Pyrzyce, 
3. ZS Kozielice, szkoły gimnazjalne:  

1. PG Pyrzyce, 2. PG Przelewice, 3. ZS 
Kozielice, szkoły ponadgimnazjalne:  
1. ZS Nr 1 Pyrzyce, 2. ZS Nr 2 RCKU 
Pyrzyce, 3. ZS Lipiany. 
Następnie przedstawiono wyniki współ-
zawodnictwa wojewódzkiego, prowa-
dzonego przez Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy w Szczecinie. Oto 
najlepsze szkoły: ZS Kozielice – 5 miej-
sce – 147 pkt, PG Pyrzyce – 2 miejsce – 
181 pkt, ZS Nr 1 Pyrzyce – 18 miejsce 
– 106 pkt. Szkoły, których uczniowie 
zdobyli medale w finałach wojewódz-
kich zostały nagrodzone sprzętem spor-
towym, a opiekunowie medalistów kurt-
kami sportowymi. Piotr Olech pokazał 
również miejsce naszego powiatu na tle 
pozostałych. Szkoły podstawowe  
7 miejsce – 493 pkt, szkoły gimnazjalne 
– 6 miejsce – 521 pkt, szkoły ponad-
gimnazjalne – 10 miejsce – 236 pkt. 

Eugeniusz Klimczak – trener 
LKS Spartakus omówił współ-
zawodnictwo sportu kwalifiko-
wanego dzieci i młodzieży. 
Najlepszym klubem działają-
cym na terenie powiatu pyrzyc-
kiego okazał się po raz kolejny 
LKS Spartakus, gromadząc  
216 pkt i tym samym zajmując 
6 miejsce (zapasy 207 pkt, l.a.  
9 pkt), LMKS „Żak” Pyrzyce 
zdobył 31,73 pkt – zajmując  
63 miejsce, UKS Copernicus 
Żabów 4 pkt zajmując 149 

miejsce w kraju. Powiat pyrzycki 
w klasyfikacji klubów województwa 
zachodniopomorskiego zajął 9 miejsce 
zdobywając 251,73 pkt. Trenerzy meda-
listów najwyższych rangą zawodów 
również otrzymali z rąk starosty Wikto-
ra Tołoczko sportowe kurtki. Ostatnim 
punktem VIII Sejmiku Nauczycieli  
W–F Powiatu Pyrzyckiego była dysku-
sja i wolne wnioski. Głos zabrał m. in. 
Wiktor Tołoczko, Andrzej Jakieła, Józef 
Czaboćko, Jerzy Goclik, Eugeniusz 
Klimczak, Maria Ziarkowska, Walenty 
Darczuk. Były pochwały, podziękowa-
nia, przemyś lenia, podpowiedzi 
i życzenia dla ludzi sportu. Po ponad  
2 godzinach obrad Sejmik oficjalnie 
zamknął, zapraszając na kolejny, An-
drzej Jakieła. 

P.O. 

VIII SEJMIK NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 


