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11 listopada 1918 roku zapisał się 
na kartach historii, jako przełomo-

wy moment w dziejach naszego pań-

stwa. Po 123 latach walki, prowadzonej 
na wielu płaszczyznach: wojskowej, 
dyplomatycznej, duchowej, nasza Oj-
czyzna odzyskała niepodległość.  
W dniu 8 listopada odbyły się powiato-
we obchody Narodowego Święta Nie-
podległości. Uroczystości zostały zain-
augurowane uroczystą sesją Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego, która odbyła się  
w sali widowiskowo-kinowej w Pyrzyc-
kim Domu Kultury. Sesję otworzył 
Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyc-
kiego Wojciech Kuźmiński. „Życzę 
nam wszystkim pogłębionej refleksji  
o przeszłości, abyśmy budowali teraź-
niejszość i przyszłość w zgodzie i poro-
zumieniu. Wolność, suwerenność i nie-
podległość nie jest nikomu dana raz na 
zawsze, o nią musimy dbać, o nią musi-
my zabiegać i jej musimy strzec. Proszę 
Was wszystkich abyśmy dzień 11 listo-
pada świętowali radośnie, z dumą i ho-
norem, wspominali tych, którym tak 
wiele zawdzięczamy”- to końcowy frag-
ment wystąpienia wygłoszonego pod-
czas sesji przez Starostę Pyrzyckiego 
Wiktora Tołoczko. Podczas sesji zostały 
wręczone statuetki NIKE – Ludzie Zie-
mi Pyrzyckiej 2012. Statuetka jest sym-
bolem zaangażowania w różnych dzie-
dzinach życia społecznego, przyczynia-
jąc się tym samym do promocji Ziemi 
Pyrzyckiej w województwie i w kraju.  
Z okazji Święta Niepodległości statuet-
kami przyznanymi przez kapitułę zostali 
wyróżnieni: Rafał Antczak, Ewa Bogac-
ka, Zenon Bogalecki, Anna Gliszczyń-
ska, Elżbieta Grabińska-Gawrońska, 
Marek Kibała, Edward Kiciński, Irena 

Kołodziej, Alicja Kruk, Mieczysław 
Mularczyk, Tadeusz Ociepa i Wojciech 
Siatczyński. Zaproszeni na obchody 

goście mieli możliwość wysłu-
chania krótkiego recitalu piose-
nek patriotycznych w wykona-
niu Sandry Jakubowiak oraz 
Michała Grobelnego przy 
akompaniamencie Tomasza 
Lewandowskiego. Wokaliści 
brawurowo wykonali utwory: 
„Kalinowym mostem chodzi-
łam”, „O mój rozmarynie”, 
„Ojczyzno ma” oraz „Pierwsza 
brygada”. Po sesji wszyscy 
przybyli obejrzeli film „Bitwa 
pod Wiedniem” reżyserii Ren-

zo Martinelliego. Zwieńczeniem powia-
towych obchodów 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. 
Społeczność uczniowska Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
uczciła Święta Niepodległości uroczy-
stym apelem, który odbył się 9 listopa-
da. Uczniowie wysłuchali wzruszającej 
lekcji historii o długiej i trudnej drodze 
naszej Ojczyzny do wolności. Nieobo-
jętne przyjęli również słowa pięknych 
pieśni patriotycznych zaśpiewanych 
przez chór i solistów, których wspaniale 
przygotowała Marta Hołownia. Nauczy-
ciele są dumni z tego, że ich uczniowie 
coraz więcej wiedzą na temat historii 
naszej Ojczyzny, coraz piękniej potrafią 
czcić symbole narodowe i być dumni  
z tego, że są Polakami. 
Uroczyste obchody 11 listopada nie-
wątpliwie należą do tradycji, którą 
warto i należy  kultywować. Uroczy-
stości, rokrocznie odbywają się nie 
tylko w stolicy i w dużych miastach, 
ale również w mniejszych miejscowo-
ściach. Jest to szczególny dzień,  
w którym tradycja świecka idealnie 
współgra z kościelną, uzupełnia się  
i tworzy odrębną całość. Tak napraw-
dę, jak wynika z obserwacji, nie ma 

idealnej recepty na uczczenie dnia  
11 listopada. Zawsze należy jednak pa-
miętać, że jest to dzień radosny i zwy-
cięski, i takie przesłanie powinno mu 
towarzyszyć. Jeśli obchody ogólnopol-
skie pobrzmiewają echem politycznych 
rozgrywek, ulicznych potyczek, epato-
waniem nienawiścią lub, wręcz prze-
ciwnie, niezdrowym patosem, o tyle 
niezwykle ciekawe wydaje się przyglą-
danie zupełnie odmiennym od główne-
go nurtu świętom odbywającym się  
w środowiskach lokalnych, można po-
wiedzieć, Małych Ojczyznach. 
Tradycyjnie, jak każdego roku, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Kłodzinie godnie obchodzą 
święto odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Pierwszy występ odbył się  
11 listopada w kościele św. Antoniego 
w Kłodzinie po niedzielnej mszy świętej 
uczniowie kl. V przybliżyli czasy,  
w których nasz kraj zniknął z mapy 
Europy na ponad 123 lata. Nie zapo-
mnieli o tych, co wolność wywalczyli, 
recytowali piękną poezję z tego trudne-
go dla Polski okresu.  Wierni zgroma-
dzeni w kościele razem z młodymi akto-
rami śpiewali legionowe pieśni o wol-
ności, podczas których nie zabrakło łez 
i wzruszeń. Na zakończenie wszyscy na 
stojąco odśpiewali: „Boże coś Polskę”. 
Drugie przedstawienie odbyło się  
12 listopada dla całej społeczności 
uczniowskiej, gdzie w ciszy i w skupie-
niu uczniowie wysłuchali dziejów Pol-
ski w okresie od 1772 r. do 1918 r. Uro-
czystą akademię zakończył fragment 
wiersza pt. „11 listopada”: „Có ż ja 
uczynić mam, Polsko dla Ciebie, Ja, 
com nie walczył przeciwko niewoli…”. 
Akademię przygotowały Anna Komada 
i Teresa Kaczalska. 

A.K. 
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W dniu 10 listopada zgodnie z kalenda-
rzem imprez turystycznych Klubu PTTK 
Ziemi Pyrzyckiej w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzy-
cach odbył się XV Turystyczny Rajd 
Integracyjny „Dzień Niepodległości”.  
W rajdzie udział wzięli uczniowie szkół 
i  p l a c ó w e k  o p i e k uń c z o -
wychowawczych powiatu pyrzyckiego 
oraz młodzież z Renic. Łącznie w raj-
dzie udział wzięło 250 uczestników. 
Celem rajdu było propagowanie aktyw-
nej formy spędzania czasu wolnego, 
kształtowanie uczuć patriotycznych  
i obywatelskich, upowszechnianie tury-
styki pieszej i rowerowej, integrowanie 
młodzieży szkół masowych z młodzieżą 
niepełnosprawną, ale przede wszystkim 

uczczenie Narodowego Święta Niepod-
ległości. Rajd zorganizowali opiekuno-
wie Koła Turystycznego przy Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach, 
rodzice i kadra ośrodka. Trasa rajdu 
wiodła przez urocze turystyczne tereny 
Lipian, Brzeska, Mielęcina, Okunicy, 

Czernic, Żabowa, Nowielina, Pyrzyc, 
Renic i Myśliborza. Uczestnicy wzięli 
udział w bogatej ofercie programowej 
rajdu, w tym m.in.: konkursie plastycz-
nym o tematyce niepodległościowej, 
konkursie wiedzy historycznej, grach  
i zabawach na sportowo, warsztatach 
bębniarskich. Wszyscy uczniowie wyka-
zali się dużą wiedzą, poczuciem świado-
mości obywatelskiej i dobrą organizacją 
pracy zespołowej. Rajd swoją obecno-
ścią zaszczycili: Starosta Pyrzycki Wik-
tor Tołoczko, Prezes Klubu PTTK Ziemi 
Pyrzyckiej Jan Utnik, dyrektor PKO BP 
Oddz. I w Pyrzycach Arkadiusz Bitel. 
Zwieńczeniem rajdu był turystyczny 
posiłek. 

W Lipianach tegoroczne obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości trady-
cyjnie rozpoczęły się na Cmentarzu 
Komunalnym. Przedstawiciele władz 
miasta w asyście organizacji pozarządo-
wych, ugrupowań politycznych, harce-
rzy działający przy Zespole Szkół oraz 
licznie zgromadzeni oddali cześć pole-
głym w obronie Ojczyzny. Po zakoń-
czeniu obchodów na Cmentarzu Komu-
nalnym, w Kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP odbyła się uroczysta msza św.  
w intencji Ojczyzny. Program artystycz-
ny, który odbył się po mszy św. był 
dopełnieniem uroczystości kościelnych. 
W sposób niezwykle nowatorski zapre-
zentował się Kacper Borkowski, który 
rapując autorski tekst, przedstawił swoją 
wizję Narodowego Święta Niepodległo-
ści oraz oryginalny punkt widzenia Oj-
czyzny. Jego występ wniósł szczególną 
wartość artystyczną, dowodząc, że te-
mat przeszłości jest ciągle żywy i może 
być przedstawiany w nowoczesnej for-
mie, nie tracąc tym samym na podnio-
słości i prawdzie w ukazywaniu. Mamy 
nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy 
świadkami występów tego młodego 
człowieka. W trakcie obchodów nie 
mogło również zabraknąć poezji, która 
była recytowana przez uczniów Zespołu 
Szkół. Swoje umiejętności w tej dzie-
dzinie zaprezentowali: Jacqueline Wo-
roniec (Przypowieść J. Lechonia); Oli-
wia Sobieraj (Pieśń o domu M. Konop-

nickiej) i Weronika Bińkowska 
(Gawęda o miłości do ziemi ojczystej 
W. Szymborskiej). Recytacjom towa-
rzyszył akompaniament gitarowy ks. 
Roberta Żołnierzowa. Swoje wiersze 
(Niezwykła prośba; Jest takie miejsce 
na ziemi) recytowała także Bożena 
Kryśków. Różnorodne interpretacje 
poezji pozwoliły, choć na chwilę, oddać 
się nostalgii towarzyszącej temu nie-
zwykłemu świętu. W kościele wystąpił 
również zespół kierowany przez Elżbie-
tę Cichacką – „Swojaki”. Grupa zapre-
zentowała znane pieśni patriotyczne, m. 
in. Rozkwitają  pąki białych róż i Legio-
ny. Mieszkańcy gminy i przyjezdni byli 
szczególnie zainteresowani wystawą 
fotografii, która zajmowała miejsce 
przed ratuszem i kościołem. Tytuł wy-
stawy „Czy znasz te Lipiany” nawiązy-
wał bezpośrednio do jej zamysłu, któ-
rym było współczesne odniesienie do 
historycznych zdjęć Lipian z czasów 
niemieckich. Niektórzy obserwatorzy 
znający historyczne zdjęcia z innych 
wystaw, z niezwykłym rozentuzjazmo-
waniem odkrywali miejsca dziś szcze-
gólnie im bliskie. W licznych fotogra-
fiach z przyjemnością odnajdywali swo-
je domy, wspominali nieistniejące już 
budynki i niekiedy, nieżyjących już 
mieszkańców Lipian. Przedstawione 
stare plany miasta były okazją do odna-
lezienia własnych ulic na mapie, a le-
genda pomagała ustalić historyczne 
nazwy zamieszkiwanych miejsc. Nie-
którzy ze zdziwieniem przyjmowali 
historyczne meandry ewolucji nazw 
miejsc i ze szczególnym upodobaniem 
słuchali historii tych nazw, a także bar-
dzo chętnie uzupełniali te opowieści 
własnymi wspomnieniami i spostrzeże-
niami. Fotografie wykonane przez Bo-
żenę Wesołkin niemalże idealnie odda-

wały współczesną perspektywę 
miasta. Opracowaniem technicz-
nym i merytorycznym wystawy zaję-

ła się Miejska i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna im. Agnieszki Osieckiej, a kon-
kretnie - Mariola Dębecka i Ewelina Baj 
oraz Krzysztof Szabatowski. Dzięki 
długotrwałym poszukiwaniom i godzi-
nom spędzonym nad mapami, miejsca 
otrzymały właściwe im nazwy i białe 
karty przedwojennej historii Lipian mo-
gły, choć trochę, zostać wypełnione. 
Dochodzimy do wniosku, że tylko po-
znanie naszej przeszłości może budo-
wać pełną i wartościową przyszłość. 
Ludzie, w zdecydowanej większości, 
chcą i są ciekawi jej odkrywania, a za-
tem warto dbać o archiwizowanie pa-
miątek tych nowych i starych. I taki 
apel twórcy wystawy kierowali do od-
wiedzających. To, co najważniejsze dla 
tego święta mieści się w najbardziej 
podstawowym wymiarze. W wielu 
oknach, nie tylko w centrum miasta, 
wywieszono flagi. Na obchody ludzie 
przybywali całymi rodzinami, by poka-
zywać najmłodszym, że bycie patriotą, 
to nie tylko gesty i wielkie słowa, ale 
przede wszystkim – współuczestnictwo 
w życiu lokalnym, będące oznaką wza-
jemnego szacunku. 

E.B. 
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„….zachować  wierność ideałom,  
dbać o dobre imię 
szkoły, godnie ją 

reprezentować  i sza-
nować,  zdobywać wie-

dzę nie szczędząc wysił-
ku…”. I wreszcie „…
szanować mundur  i odno-
sić się z szacunkiem do   
o dziedzictwa narodowe-
go…”  Słowa te to frag-
menty tekstu ślubowania 
pierwszej w historii szkoły 
klasy mundurowej, które 
odbyło się 29 października 
2012 w Zespole Szkół Nr 1 
im. Noblistów Polskich  
w Pyrzycach. Na uroczy-
stość przybyli licznie zaproszeni goście, 
między innymi Starosta Pyrzyc Wiktor 
Tołoczko, Wicestarosta Robert Betyna, 
Komendant Powiatowy Policji w Pyrzy-
cach młodszy inspektor Piotr Ostrowski, 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Pyrzycach brygadier 
Mirosław Rabiega, Wójt Gminy Bielice 
Zdzisław Twardowski, Wójt Gminy 
Kozielice Edward Kiciński, radna Rady 
Powiatu Pyrzyckiego Elżbieta Cichac-
ka, Bernadetta Pabian – pedagog szkol-
ny Zespołu Szkół w Kozielicach, dyrek-
tor Publicznego Gimnazjum w Pyrzy-
cach Renata Bohan-Bohanowicz, dyrek-
tor Społecznego Gimnazjum w Pyrzy-
cach Jolanta Günther, dyrektor i wice-
dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzy-
cach Wanda Kłodawska i Wiesława 

Sosnowska, rodzice i uczniowie klas 
pierwszych Zespołu Szkół Nr 1. Głów-
nym wydarzeniem uroczystości było 
ślubowanie klasy mundurowej, a na-
stępnie uhonorowanie uczniów symbo-
licznymi emblematami. Komendanci 
Piotr Ostrowski i Mirosław Rabiega 
udekorowali mundury naszych adeptów. 
Była to szczególna chwila, która wzru-
szyła wielu gości. Popłynęły miłe sło-
wa, gratulacje i uznanie dla dyrekcji 
szkoły za pomysł utworzenia takiej kla-
sy. Starosta Wiktor Tołoczko dziękował 
wszystkim zaangażowanym w utworze-
nie profilu mundurowego, uczniom ży-
czył sukcesów w nauce oraz zaoferował 
pomoc w funkcjonowaniu tej klasy. 
Komendant Policji Piotr Ostrowski pod-
kreślił, że na terenie naszego wojewódz-

twa jest tylko kilka takich szkół, które 
podjęły się trudu zorganizo-
wania klasy mundurowej, co 
czyni pyrzycką szkołę wyjąt-
kową. Swojego wzruszenia 
nie ukrywał też Komendant 
Mirosław Rabiega. Podkre-
ślił, że noszenie munduru to 
wielkie zobowiązanie, ale 
również przywilej. Pogratulo-
wał rodzicom godnej postawy 
w wychowaniu. Pomysł 
utworzenia klasy mundurowej 
spotkał się z wielkim zainte-
resowaniem zarówno ze stro-
ny chłopców jak i dziewcząt. 
Rok szkolny 2012/2013 to 
pierwszy nabór do dwóch 

grup: policyjnej i strażackiej. W ofercie 
oprócz typowych zajęć przygotowują-
cych do matury, proponujemy kursy 
samoobrony i sztuk walki, szkolenie  
z ratownictwa medycznego, obozy 
szkoleniowe oraz praktyczne zajęcia  
w jednostkach odpowiednich służb. 
Mamy nadzieję, że pierwszy rok działa-
nia tej klasy spowoduje zainteresowanie 
wśród młodych ludzi, którzy będą kie-
rować się chęcią niesienia pomocy  
i służenia społeczeństwu, dbać o honor  
i dyscyplinę, jako nadrzędne wartości. 
Jesteśmy pełni uznania dla takich cech  
i dumni z tego, że możemy przyczynić 
się do pielęgnowania takich wartości.  

 S.L-B.  

Dnia 6 listopada 2012 roku w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury odbyły się uroczyste obchody 
„ Mi ędzynarodowego Dnia Seniora” zorganizowane 
przez Klub Seniora i PZERiI O/R w Lipianach. Uroczy-
stego otwarcia dokonała prezes Zarządu Danuta Japoł. 
Burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski podziękował za 
długoletnią działalność członkom  Klubu Seniora, a także 
PZERiI i złożył  na ręce  pani Danuty symboliczną wią-
zankę kwiatów. Listami gratulacyjnymi zostały wyróż-
nione osoby, które osiągnęły  długoletni staż i aktywnie 
działały w Klubie Seniora i w PZERiI. Na koniec uroczy-
stości wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Ku-
busia Puchatka w Lipianach. 

Biblioteka Miejska w Lipianach wzięła 
udział w programie dotacyjnym Instytutu 
Książki realizowanym w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 
2012 pn. „Kraszewski. Komputery dla biblio-
tek”.   Celem programu jest podniesienie stan-
dardu bibliotek publicznych poprzez wyposa-
żenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy 
umożliwiający użytkownikom bibliotek ko-

rzystanie z Internetu, a bibliotekarzom kata-
logowanie zbiorów i udostępnianie ich on-
line. Dzięki  programowi biblioteka otrzyma 
dotację w wysokości 9 945 zł na zakup sprzę-
tu komputerowego, który zwiększy liczbę 
stanowisk komputerowych w czytelni inter-
netowej oraz wzbogaci się o nowe urządzenie 
wielofunkcyjne. 

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE 

DZIEŃ SENIORA 

KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 
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26 października w MGOK w Lipianach 
odbył się koncert Zespołu OHO!
KOKO!, który miał na celu podzięko-
wanie mieszkańcom gminy Lipiany i nie 
tylko,  za oddawanie głosów na OHO!
KOKO!  w programie MUST BE THE 
MUSIC, a także za głosowanie 
na  Facebooku. 

10 listopada br. w MGOK w Lipia-
nach odbył się „Przegląd Pieśni Pa-
triotycznej i Harcerskiej” zorganizo-
wany przez  Stowarzyszenie Lipiań-
ski Klub Muzyczny przy wsparciu 
finansowym ze  środków otrzyma-
nych z Gminy Lipiany. W przeglą-
dzie udział brały dzieci  m.in.  z gmi-
ny Myślibórz i gminy Pyrzyce. Kon-
kurs rozgrywany był w czterech ka-
tegoriach W kategorii Zespoły kolej-
ne miejsca zajęły: zespół  Gitary 
Klasyczne z Myśliborskiego Ośrodka 
Kultury, VI  Drużyna Harcerska 
„Wszędobylska” z Myśliborza, „Trzy 

po Trzy” ze Szkoły Podstawowej  
w Żabowie. W kategorii wiekowej od  
7 do 9 lat: Aleksandra Konopińska  SP 

Brzesko, Hanna Rajek SP Nr 2 
Pyrzyce, Anna Cuper SP Nr 2 
Pyrzyce. W kategorii wiekowej od 
10 do 13 lat: Aleksandra Mierzwiak 
SP Brzesko, Sandra Niekorek 
SP Pyrzyce, K laudia Jasek 
SP Myślibórz.  W kategorii wieko-
wej od 14 do 18 lat: Sandra Czernie-
lewska z XX Drużyny Harcerskiej 
„Lotna” Myślibórz, Piotr Osiński ZS 
Nr 2 RCKU Pyrzyce, Julita Pytel ZS 
Nr 2 RCKU Pyrzyce. Nagrody wrę-

czył Burmistrz Krzysztof Boguszew-
ski.  Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy. 

 9 listopada 2012 roku w Zespole Szkół 
Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Pyrzycach odbyła 
się IV PYRZYCKA WAMPIRIADA 
pod hasłem ,,Oddaj z kości garść 
miłości”. Po raz kolejny mieliśmy 
okazję przekonać się, że młodzież 
pyrzyckich szkół ponadgimnazjal-
nych, to ludzie o światłych umysłach 
i otwartych sercach. Tradycją stała 
s ię  ws p ó ł p r ac a  p y r zyc k i e -
go ,,technikum” i ,,ogólniaka”.  Tego 
dnia do banku potencjalnych dawców 
szpiku kostnego zarejestrowało się 
105 osób. Cieszy nas niezmiernie 
fakt, że wśród dawców znaleźli się na-
uczyciele, jak i mieszkańcy Pyrzyc. 
Spotkanie z dawcą i biorcą przyniosło 
wiele emocji, tym bardziej, że osobą, 
która zmagała się z ostrą białaczką szpi-

kową była pyrzyczanka Izabela Malic-
ka, a dawcą szczecinianin Paweł Szcze-
paniak. Historia ich ,,znajomości” - nie 
boję się użyć tego stwierdzenia - to dzi-
siaj niezwykła przyjaźń dwojga ludzi  

i ich rodzin. Emanowała od nich wyjąt-
kowa siła, która widać było, budziła 
podziw wśród zebranych. Cieszy nas, 
że zechcieli zaszczycić nas swoją 
obecnością i opowiedzieć o chwilach 
trudnych, dramatycznych, ale też 
pięknych i wzruszających. 9 listopada 
2012 roku przejdzie do historii szko-
ły, jako dzień, w którym wydarzyły 
się rzeczy wielkie w tak niewielkiej 
społeczności. Dziękujemy Fundacji 
przeciw leukemii i jej przedstawicie-
lom – dr hab. Leszkowi Kauc, preze-
sowi fundacji Henrykowi Segiertowi 
oraz pielęgniarkom medycyny szkol-

nej za bezinteresowną pomoc w zorga-
nizowaniu akcji.. 

B.P., J.M. 

M ies iąc paźdz ie rn ik  j es t 
„miesiącem dobroci dla zwierząt”. 
Uczniowie z PSP w Żukowie ak-
tywnie włączyli się w pomoc na 
rzecz zwierząt i środowiska. Dzie-
ci zbierały kasztany i żołędzie dla 
zwierzyny leśnej i karmę dla 
zwierząt ze schroniska. Zebrali 
ok. 350 kg pokarmu dla jeleni  
i dzików, który przekazali Kołu 
Łowieckiemu w Dolicach. Za 
inicjatywę i współpracę na rzecz 
środowiska i pomoc zwierzętom 
otrzymali od Nadleśnictwa 
Choszczno podziękowanie oraz pięknie 
ilustrowane wydawnictwo „Młody ob-
serwator przyrody”. Uczniowie zebrali 
także 65 kg jedzenia dla kotów i psów 
oraz kołdry, koce, ręczniki i smycze,  
a dzieci  z kl. „0” zebrały aż 14 kg kar-
my. 25 października br. kl. VI pojechała 
do schroniska w Stargardzie Szczeciń-
skim, aby przekazać tam wszystkie ze-
brane dary. W Stargardzkim schronisku 
obecnie przebywa 100 kotów i 200 
psów, aby nakarmić taką ilość zwierząt 

potrzeba aż 85 kg pokarmu dziennie. 
Dlatego też jesteśmy przekonani  
o słuszności tej akcji. Kierownictwo 
Schroniska w Stargardzie wyraziło po-
dziękowanie uczniom, gronu pedago-
gicznemu oraz dyrekcji za wkład pracy 
na rzecz niesienia pomocy bezdomnym 
zwierzętom. Uczniowie chcą nadal po-
magać zwierzętom i kontynuują akcję 
zbiórki darów dla schroniska. 

T.K. 

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HARCERSKIEJ 

WAMPIRIADA 

DOKARMIANIE ZWIERZ ĄT  
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W sobotę 27 października w Kolegia-
cie NMP w Stargardzie Szczecińskim 
odbyła się uroczystość instalacji 22 no-
wych kanoników honorowych Star-
gardzkiej Kapituły Kolegiackiej.  Prepo-
zytem Kapituły został ks. prałat Zyg-
munt Zawitkowski. Podczas uroczysto-
ści abp Andrzej Dzięga, Metropolita 
Szczecińsko-Kamieński wręczył oficjal-
ne dekrety nominacyjne nowym kanoni-
kom, wśród których znaleźli się ks. Ro-
man Dutko proboszcz parafii pw. MB 
Królowej Polski w Przelewicach i ks. 
Mirosław Gębicki proboszcz parafii pw. 
Świętej Trójcy w Żukowie. Arcybiskup, 
każdemu nowo mianowanemu kanoni-
kowi, wręczał także dystynktorium z 
wizerunkiem Matki Bożej i biret kano-
nicki. Dystynktorium jest to rodzaj 

ozdobnego, metalowego emblematu w 
kształcie krzyża lub medalionu, wzoro-
wanego na krzyżu biskupim, który jest 
używany przez kanoników do uroczy-
stego lub chórowego stroju. Probosz-
czowie otrzymali dekrety nominacyjne 
kanoników honorowych z rąk Arcybi-
skupa w uznaniu wzorowej postawy 
kapłańskiej i ofiarnie wypełnianej pa-
sterskiej posługi w powierzonych im 
parafiach. Poprzez nominację abp An-
drzej Dzięga podkreśla, że ksiądz kano-
nik ma swój udział nie tylko w przywra-
caniu do właściwego blasku obiektów 
sakralnych, powierzanych księżom w 
poszczególnych parafiach, ale również 
we wzmożonym wysiłku związanym z 

troską o rozwój duchowy parafian. 
Zadaniem kanoników honorowych jest 

przede wszystkim sprawowanie uroczy-
stych czynności liturgicznych w koście-
le kolegiackim i przyczynianie się do 
uświetniania życia liturgicznego Ko-
ścioła, zachowania przepisów liturgicz-
nych oraz gorliwego uczestnictwa w 
nich wiernych.  Kanonikom z gminy 
Przelewice i wszystkim nowo mianowa-
nym  kanonikom Stargardzkiej Kapituły 
Kolegiackiej, w imieniu Wójta Gminy 
Przelewice i jej mieszkańców życzymy 
obfitości łask Bożych,  darów Ducha 
Świętego w pracy duszpasterskiej i w 
dalszym życiu. 

A.G. 

22 października w Przelewicach odbyła 
się uroczystość otwarcia Punktu Przed-
szkolnego, zrealizowanego w ramach 
projektu „Przedszkole integracyjne 
oknem na świat w Gminie Przelewice”. 
W uroczystości udział wzięli zaproszeni 
goście m.in. p.o. dyrektor Wydziału 
PROW ZUM Szczecin Łukasz Myśli-
wiec, dyrektor biura LGD „Ziemia Py-
rzycka” Agnieszka Odachowska, Prze-
wodniczący Rady Gminy Marian Świ-
derski, radni Gminy Przelewice, sołtysi 
i członkowie rad sołeckich, dyrektorzy  
i nauczyciele szkół z terenu gminy Prze-
lewice, rodzice przedszkolaków i miesz-
kańcy gminy. Wszystkich zgromadzo-
nych gości powitał Wójt Gminy Marek 
Kibała. Na wstępie Wójt podziękował 
wszystkim tym, którzy w sposób szcze-
gólny przyczynili się do modernizacji  
i przebudowy wydzielonego obiektu na 
Punkt Przedszkolny. W swym wystąpie-
niu podkreślił, że warunki jakie stwo-
rzono dzieciom pozwolą poszerzać ich 
umiejętności, rozwijać zainteresowania, 
a nauczycielom i wszystkim pracowni-
kom przedszkola sprawować należytą 
opiekę nad rozwojem dzieci i ich bez-
pieczeństwem. Następnie głos zabrał 
Przewodniczący Rady Gminy Przelewi-
ce, który wyraził swe zadowolenie  

z otwarcia Punktu Przedszkolnego  
i z podjętych w tym kierunku działań,  
a radna Krystyna Nawój zarecytowała 
specjalnie na tę okazję napisany przez 
siebie wiersz dla dzieci. Po uroczystym 
przecięciu wstęgi proboszcz parafii  
w Przelewicach ks. Roman Dutko doko-
nał poświęcenia Punktu Przedszkolne-
go. Po części oficjalnej uroczystości 
odbyły się występy artystyczne w wy-
konaniu klaunów, wspólne zabawy  
i puszczanie olbrzymich baniek mydla-
nych. Każdy z przedszkolaków otrzy-
mał z rąk Wójta wyprawkę i słodki upo-
minek. Następnie wszyscy udali się do 
sali gimnastycznej szkoły, gdzie dzieci 
z przedszkola wspólnie z rodzicami  
i zaproszonymi gośćmi mieli okazję 
zobaczyć pantomimiczne przedstawie-
nie teatru Kubika. W zajęciach w nowo 

otwartym Punkcie Przedszkolnym 
udział bierze 25 dzieci z terenu gminy 
Przelewice. Zgodnie z podstawą progra-
mową wychowania przedszkolnego  
w zakresie realizacji zajęć programo-
wych i dodatkowych, dzieci wezmą 
udział w zajęciach m.in. z języka an-
gielskiego, rytmiki i gimnastyki korek-
cyjnej. Będą miały również zapewnioną 
specjalistyczną opiekę logopedyczną, 
pedagogiczną i psychologiczną. Zajęcia 
w Punkcie Przedszkolnym prowadzone 
będą według najnowocześniejszych 
metod nauczania z wykorzystaniem 
m.in. tablic interaktywnych i różnorod-
nych pomocy dydaktycznych, a dodat-
kową atrakcję zapewni kolorowy plac 
zabaw. 

Projekt Punktu Przedszkolnego w Prze-
lewicach współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
EFS o wartości 913 591 zł na okres  
2 lat. Głównym jego celem jest zwięk-
szenie dostępności do edukacji przed-
szkolnej na terenie gminy dzieci w wie-
ku 3-5 lat oraz zaangażowanie rodziców 
w proces dydaktyczny. 

A.G., D.Ł. 

Dnia 13 listopada 2012 r. odbyło się part-
nerskie spotkanie robocze przedstawicieli 
gmin Woldegk i Przelewic. Burmistrz 
gminy Woldegk Ernst Jürgen Lode za-
proponował, aby zintensyfikować współ-
pracę na szczeblu szkolnym – gimnazjal-
nym, gdyż ta współpraca idzie w dobrym 
kierunku i daje gwarancję zacieśnienia 
stosunków pomiędzy stronami, z uwagi 
na brak jakichkolwiek uprzedzeń związa-
nych z historią naszych narodów. Do-
tychczasowa wymiana doświadczeń  
i współpraca innych grup społecznych 

np. strażaków jest i będzie w dalszym 
ciągu realizowana na poziomie samych 
organizacji, ponieważ kontakty te nie 
wymagają już zaangażowania władz 
gmin. Wójt Marek Kibała zaproponował 
termin „Przelewickich Dni Folwarku” 27 
kwietnia 2013 r. Burmistrz Woldegk 
zadeklarował udział grupy niemieckiej  
w pokazach woltyżerki oraz występach 
muzycznych grupy młodzieży szkolnej. 
Również Burmistrz Woldegk zaprosił 

mieszkańców gminy Przelewice na „Dni 
młynów”, które w 2013 roku odbędą się 
19 maja. Dyrektor Ogrodu Dendrologicz-
nego Maria Syczewska uzgodniła promo-
cję imprez kulturalnych w 2013 r. na 
stronie gminy Woldegk w wersji nie-
mieckiej tak, aby szczególnie zachęcić 
mieszkańców gminy partnerskiej do 
udziału w koncertach czy wystawach 
organizowanych w przelewickim arbore-
tum. 

A.S. 

NOWO MIANOWANI KANONICY 

SPOTKANIE GMIN 

OTWARCIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 
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9 listopada br. w Przelewicach odbyło 
się spotkanie informacyjno-
aktywizujące dotyczące tematów 
zawartych w Lokalnej Strategii 
Rozwoju, w tym informowania o 
zasadach i procedurach naboru 
wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach dzia łania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” dla „Małych projektów” 
tj. operacji, które nie odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy  
w ramach Osi 3 Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. W spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele Rady Gmi-
ny Przelewice, Gminy Przelewice i jed-
nostek organizacyjnych oraz organizacji 

pozarządowych. Wszystkich uczestni-
ków spotkania przywitał Marian Świ-

derski Przewodniczący Rady 
Gminy, a prowadził je Irene-
usz Kostka Wiceprzewodni-
czący Stowarzyszenia „Lider 
Pojezierza”. Uczestników spotka-
nia zapoznano z informacjami do-
tyczącymi m.in.  zasad przygoto-
wania i składania wniosków  
w ramach konkursu pn. „Małe pro-
jekty” w tym z przykładami projek-
tów możliwych do realizacji, wa-
runkami przyznania pomocy  
i kosztami podlegającymi refunda-
cji w ramach realizacji Małych 
projektów. 

A.G. 

18 października br. Gminne Cen-
trum Kultury w Przelewicach go-
ściło osoby zrzeszone w Kole 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów. Podczas spotkanie dla sza-
nownych seniorów wystąpiły dzie-
ci z kółka teatralnego działającego 
przy GCK, prezentując krótkie 
przedstawienie. Ważną częścią 
spotkania było pożegnanie Marii 
Mroczkowskiej, która przez ostat-
nią kadencję pełniła rolę Przewod-
niczącej Koła. Na wstępie pani 
Maria przedstawiła szczegółowe spra-
wozdanie ze swej działalności i skiero-
wała ciepłe słowa podziękowania do 
wielu osób, z którymi współpracowała, 
w tym w sposób szczególny do Wójta 
Gminy. Maria Mroczkowska w trakcie 
pełnienia swej funkcji była bardzo zaan-
gażowana w sprawy osób starszych,  
w tym czasie do Koła wstąpiło ponad 40 

osób. Warto dodać, że w 2008 r. pani 
Maria rozpoczęła koordynację usług w 
ramach Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich, przy 
wsparciu merytorycznym ze strony 
Gminy. W ramach tych usług organizo-
wano zajęcia tematyczne z różnymi 
specjalistami w dziedzinie promowania 
zdrowego i higienicznego trybu życia, 

wyjazdy na basen, do kina i teatru 
oraz wycieczki. Odbyło się też sze-
reg różnego typu spotkań i imprez 
integracyjnych. Następnie Marek 
Kibała Wójta Gminy wyraził rów-
nież swoje podziękowanie i słowa 
uznania dla pani Marii za  bardzo 
dużą aktywność i zaangażowanie  
w działania na rzecz osób starszych, 
przekazując wraz z życzeniami 
symboliczną wiązankę kwiatów. 
Maria Mroczkowska otrzymała po-
dziękowania również ze strony Za-

rządu Rejonowego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach 
oraz od kolegów i koleżanek z Koła. 
Kolejnym punktem spotkanie było po-
wołanie nowego Zarządu Koła. Na jego 
czele stanęła Lucyna Surma.  

E.S., A.G. 

Podczas XX Sesji Rady 
Gminy Przelewice 30 
października Marek Ki-
bała Wójt Gminy Przele-
wice i Marian Świderski 
Przewodniczący Rady 
Gminy, uroczyście wrę-
czyli list gratulacyjny 
wraz z nagrodą i zawia-
domieniem o przyznaniu 
stypendium za osiągnię-
cia sportowe młodemu 
sportowcowi Ryszardowi 
Kostrzewskiemu. Ry-
szard na XIX Mistrzo-
stwach Polski w Tenisie 
Stołowym – w Ogólno-
polskim Mitingu ŚSKS 
„Sprawni Razem” zajął I miejsce  
w kraju w kategorii chłopców młod-
szych.  Mistrzostwa te odbyły się  

w październiku br. w Kazimierzy Wiel-
kiej. Ryszard jest uczniem kl. III gimna-
zjum Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Py-
rzycach. Tenisem stoło-
wym interesuje się od 
wielu lat. Warto dodać, że 
w okresie wcześniejszym 
uzyskiwał wyróżnienia  
i sukcesy. Trenerem Ry-
szarda jest nauczyciel 
wychowania fizycznego 
Jerzy Albrewczyński. 
Jego zdaniem to jeden  
z najbardziej uzdolnio-
n y c h  z a w o d n i k ó w 
Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „KLEKS” 
Sprawni Razem przy SO-
SW w Pyrzycach.  

A.G., J.S-B.  

WYRÓŻNIENIE ZA OSI ĄGNIĘCIA SPORTOWE 

ZEBRANIE WYBORCZE KOŁA EMERYTÓW  

MAŁE PROJEKTY 
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We wsi Rosiny na terenie gminy 
Przelewice powstało nowe stowa-
rzyszenie. Spotkanie założyciel-

skie odbyło się w niedzielne popo-
łudnie 28 października 2012 r. Nowo 

powstała organizacja nosi nazwę Stowa-
rzyszenie „Rosiny – to my” i aktualnie 
liczy 21 członków. W skład Zarządu 

Stowarzyszenia weszli: Marek Szymko-
wiak, Jolanta Wierzbicka, Grażyna Hes, 
Maria Gąsiorowska i Krystyna Szymko-
wiak. W ramach swej statutowej dzia-
łalności Stowarzyszenie będzie podej-
mować różnego typu inicjatywy inte-

grujące i uaktywniające mieszkańców 
wsi i okolic. Inspirującą rolę w powsta-
niu Stowarzyszenia odegrał ks. Ryszard 
Krauze proboszcz Parafii Rzymskokato-
lickiej w Rosinach.  

A.G. 

Już od ponad 20 lat w Polsce, w każdy 
trzeci czwartek listopada, obchodzimy 
Światowy Dzień Rzucania Palenia. Jest 
to okazja dla tysięcy palaczy, by tego 
dnia zerwać z nałogiem W tym dniu 
szczególnie nakłaniamy palaczy tytoniu 
do rozstania się z nałogiem, zwracając 
jednocześnie uwagę opinii publicznej na 
kwestię zdrowotnych i społecz-
nych  skutków palenia tytoniu. Na-
łóg  tytoniowy szkodzi nie tylko same-
mu palaczowi, ale i osobom z jego oto-
czenia. Dym tytoniowy to jedno z głów-
nych zanieczyszczeń w pomieszcze-
niach zamkniętych. Szczególnie groźny 
dla człowieka jest boczny strumień dy-
mu tytoniowego z tlącego się papierosa, 
znacznie groźniejszy niż główny stru-
mień dymu wdychany przez palacza. 
Ryzyko zachorowania na raka płuc, 
choroby niedokrwiennej serca, udaru 
mózgu, czy przewlekłych chorób układu 

oddechowego dotyczy nie tyl-
ko  palaczy papierosów, ale także osób 
niepalących przebywających w ich oto-
czeniu i narażonych na ciągłe wdycha-
nie dymu tytoniowego. Wymuszone 
bierne palenie najbardziej zagraża no-
worodkom i małym dzieciom, które nie 
potrafią upomnieć się o swoje prawo do 
zdrowego środowiska i nie mają możli-
wości uniknąć przebywania w zadymio-
nych przez dorosłych pomieszczeniach. 
Bierne palenie to także narażanie płodu 
na działanie dymu tytoniowego. Pomo-
cy w zerwaniu z nałogiem udzielają: 
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym 
tel. 0 801 108 108, Centrum Onkologii - 
Instytut, Zakład Epidemiologii i Pre-
wencji Nowotworów w Warszawie, tel. 
022 643-92-34, poradnia internetowa 
www.promocjazdrowia.pl. W rzuceniu 

palenia może pomóc specjalna, bezpłat-
na aplikacja - iCoach, uruchomiona  
w ramach kampanii Komisji Europej-
skiej „Eks-palacze - nic ich nie zatrzy-
ma” (Ex-Smokers are Unstoppable). 
Ogólnoeuropejska kampania „Eks-
palacze - nic ich nie zatrzyma” przeko-
nuje o korzyściach życia bez tytoniu, 
takich jak: lepsze zdrowie, lepsze rela-
cje społeczne, większe oszczędności, 
lepsza jakość życia. Z pomocą darmo-
wej platformy coachingu zdrowia do-
stępnej na stronie internetowej  
http://www.exsmokers.eu/pl-pl/index 
można próbować rzucić palenie. Dostęp 
do zdrowia to nie  tylko dostęp do pla-
cówek ochrony zdrowia. Stan naszego 
zdrowia i kondycja fizyczna zależy od 
nas samych, naszych decyzji, nawyków 
i przyzwyczajeń, od naszego stylu ży-
cia. Może warto coś zmienić od zaraz?. 

W maju tego roku do Komendy 
Powiatowej Policji w Pyrzycach 
dotarła informacja o podłożonym  
w Szkole Podstawowej w Żabowie 
ładunku wybuchowym. Policjanci  
z Pyrzyc nakazali ewakuację budyn-
ku szkoły, po czym przystąpili do 
dokładnego jego sprawdzenia. Do 
poszukiwań ładunku wybuchowego 
zaangażowano też specjalnie do 
tego szkolonego psa z Komendy 
Powiatowej Policji w Stargardzie 
Szczecińskim. Przez około 3 godziny 
szczegółowego przeszukania budynku 
policjanci nie znaleźli ani bomby, ani 
nic, co mogłoby ją imitować. Uczniowie 
mogli bezpiecznie wrócić do szkoły na 
lekcje. Równocześnie z działaniami na 

miejscu zdarzenia, policjanci podjęli 
intensywne czynności zmierzające do 
ustalenia i zatrzymania sprawcy alarmu. 
Nad sprawą policjanci pracowali przez 
ponad pół roku. Zgromadzony w tym 
czasie materiał pozwolił stwierdzić, że 

autorem „żartu” jest niespełna 18 
letni mieszkaniec Żabowa. Młody 
mężczyzna w trakcie przesłucha-
nia przyznał się do nieodpowie-
dzialnego zachowania. Teraz 
oprócz wysokiej kary grzywny, 
grozi mu również pokrycie kosz-
tów działań służb ratowniczych 
biorących udział w akcji. Każdy 
tego rodzaju głupi żart nieodpo-
wiedzialnych osób dzwoniących  
z podobnymi informacjami trakto-

wany jest przez służby ratunkowe bar-
dzo poważnie. Jak pokazuje przykład  
z Żabowa, żaden z „żartownisiów” nie 
może czuć się bezkarny. 

D.S. 

Zapowiadana zmiana sygnału telewizji 
naziemnej z analogowego na cyfrowy to 
nie tylko możliwość oglądania telewizji 
w lepszej jakości. To również niebez-
pieczeństwo pojawienia się osób, które 
będą chciały naszym kosztem w łatwy 
sposób zarobić na tych zmianach. Kam-
pania informacyjna mówiąca o zmianie 
sygnału telewizji naziemnej z analogo-
wego na cyfrowy trwa w ogólnopol-
skich mediach już od kilkunastu miesię-
cy. Od początku listopada mieszkańcy 
kolejnych województw nie będą już 
mogli odbierać sygnału analogowego.  

Z kolei odbiór telewizji cyfrowej, wiąże 
się z poniesieniem pewnych kosztów. 
Niezbędny jest albo telewizor z możli-
wością odbioru sygnału zgodnego ze 
standardem MPEG 4, albo w przypadku 
starszych odbiorników, zakup specjalnej 
przystawki, która otrzymany z anteny 
sygnał przetworzy w odpowiedni for-
mat. I tu właśnie pojawia się okazja dla 
nieuczciwych „przedsiębiorców”, któ-
rzy będą starać się ją wykorzystać, na-
ciągając mieszkańców na zakup sprzętu 

niewiadomego pochodzenia. Dlatego 
policjanci ostrzegają, aby niezbędny do 
odbioru telewizji cyfrowej sprzęt kupo-
wać wyłącznie w sklepach. W naszych 
domach mogą pojawić się osoby oferu-
jące do sprzedaży lub wypożyczenia 
przystawki do telewizorów starszych 
typów, proponując przy tym podpisanie 
różnego rodzaju dokumentów. Podkre-
ślić należy, że do odbioru cyfrowej tele-
wizji nie jest potrzebna żadna umowa  
z jakąkolwiek firmą.  

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ 

SKUTKI FAŁSZYWEGO ALARMU BOMBOWEGO  

PALENIE NA NIE 

ROSINY – TO MY 
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W nocy z 15 na 16 listopada w jednym 
z mieszkań budynku dwurodzinnego na 
ul. Głowackiego w Pyrzycach doszło do 
wybuchu gazu. 65 letnia właścicielka 
mieszkania z rozległymi obrażeniami 
w a l c z y  o  ż y c i e  w  s z p i t a l u  
w Szczecinie. Do eksplozji doszło po-
między godziną 2 a 3 w nocy. Odgłos 
wybuchu obudził sąsiadów, którzy na-
tychmiast zaalarmowali służby ratunko-
we.  Gd y po l i c j anc i ,  s t rażacy  
i ratownicy medyczni przybyli na miej-
sce, całe mieszkanie ogarnięte było pło-
mieniami ognia. Strażacy wspólnie  
z policjantami wydostali z płonącego 
mieszkania jego 65 letnią właścicielkę. 
Kobieta z rozległymi oparzeniami nie-
zwłocznie przewieziona została do szpi-
tala w Szczecinie, a stamtąd do Zachod-

niopomorskiego Centrum Leczenia 
Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycz-
nej w Gryficach. Mieszkanie na parterze 
budynku w porę zdołała opuścić 44 let-
nia córka poszkodowanej wraz z dwójką 
swoich dzieci. Żadne z nich nie odnio-
sło obrażeń. Przez następne kilka go-

dzin siedem zastępów państwo-
wej i ochotniczej straży pożarnej 
walczyło z ogarniającym budynek 
ogniem. Będący również na miejscu 
pracownicy pogotowia energetycznego 
odcięli dopływ prądu do budynku. We-
dług wstępnych ustaleń eksplodował 
gaz wydobywający się z jednej z dwóch 
zainstalowanych w mieszkaniu butli, 
jednak dokładne przyczyny wybuchu 
pozwoli ocenić ekspertyza biegłego  
z zakresu pożarnictwa. Wybuch był tak 
silny, że całkowicie zawaliła się jedna 
ze ścian zewnętrznych mieszkania. Bie-
gły z zakresu budownictwa oceni, czy 
na skutek wybuchu naruszona została 
konstrukcja budynku. 

D.S. 

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach informuje, że  
w ostatnim czasie na terenie Pyrzyc doszło do dwóch prób 
kradzieży tzw. metodą „na wnuczka”. Jedna z nich niestety 
okazała się skuteczna. 78 letnia kobieta straciła 18 tysięcy 
złotych myśląc, że pomaga swojemu siostrzeńcowi. Po kilku 
godzinach okazało się, że została oszukana. Sposób działania 
sprawców tych przestępstw jest podobny. Wszystko zaczyna 
się od odebranego przez starszą osobę telefonu. Sprawca 
przedstawia się, jako członek jej rodziny najczęściej, jako 
wnuczek, bratanek lub siostrzeniec. W trakcie rozmowy mó-
wi, że ma nagłe problemy finansowe i prosi o pieniądze, po 
które przyjdzie jego kolega. W związku z ostatnimi wydarze-

niami apelujemy do mieszkańców powiatu pyrzyckiego, 
przede wszystkim tych w starszym wieku, często mieszkają-
cych samotnie o to, aby o wszelkich tego typu przypadkach 
najszybciej, jak to możliwe informowały organa ścigania. 
Przed przekazaniem pieniędzy dobrze zadzwonić do człon-
ków rodziny upewniając się, czy przedstawiona sytuacja jest 
prawdziwa i czy faktycznie jest konieczność finansowego 
wsparcia. Wykonując jeden lub dwa telefony oraz dokładnie 
wypytując swojego rozmówcę, można uniknąć sytuacji,  
w której utracimy swoje oszczędności.  

W sobotę 10 listopada 2012 roku  
w auli Szkoły Podstawowej Nr 55  
w Szczecinie odbył się XV Woje-
wódzki Zjazd Szkolnego Związku 
Sportowego. Po raz pierwszy wzięli 
w nim udział delegaci pyrzyckiego 
Powiatowego Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego, a byli nimi 
Piotr Klapenda i Piotr Olech. PMOS 
w szeregach SZS funkcjonuje od 
2011 roku. Na Zjeździe podsumowano 
mijającą 4-letnią kadencję Zarządu  
i oceniono działalność sportu szkolnego 
w województwie zachodniopomorskim. 
Wszyscy delegaci otrzymali materiały 
sprawozdawcze z kadencji za lata  
2009-2012. Jest w nich sporo akcentów 
odnoszących się do szkół powiatu py-
rzyckiego. Ubiegła kadencja przyniosła 
11 medali dla szkół podstawowych,  
15 dla szkół gimnazjalnych i 5 wśród 
szkół ponadgimnazjalnych. Podsumo-
wując finały wojewódzkie, przyniosły 
one 31 medali powiatowi pyrzyckiemu. 
Jak na mały powiat to wielkie osiągnię-
cie.  Minione 4 lata przyniosły również 
2 medale finałów ogólnopolskich. Pod-
opieczni Piotra Klapendy z ZS w Kozie-

licach w 2010 roku zdobyli brązowe 
medale w sztafecie 4 x 100 m chłopców 
w Łodzi. Rok później drużyna czwórbo-
ju lekkoatletycznego chłopców odniosła 
wspaniały sukces stając na drugim stop-
niu podium w Siedlcach. Opracowanie 
zawierało również ranking najlepszych 
szkó ł  wo jewódz t wa w la tach  
2000-2012. Suma zdobytych medali w 
tym okresie pozwoliła PG w Pyrzycach 
zająć 3 miejsce. To jednoznacznie poka-
zuje, że ta szkoła dysponując skromną 
bazą sportową potrafiła znaleźć się 
wśród najlepszych. A to za sprawą za-
angażowania uczących w niej nauczy-
cieli w-f i życzliwości dyrekcji. ZS Nr 1 
w Pyrzycach znalazł się w elicie szkół 
ponadgimnazjalnych. Na przestrzeni 

ostatnich 12 lat uplasował się na 12 
pozycji. Tu również słowa uznania 
należą się nauczycielom w-f i dyrek-
torowi. Na Zjeździe wręczono wyróż-
nienia zbiorowe i indywidualne. 
PMOS w Pyrzycach otrzymał odzna-
kę „Za zasługi w rozwoju sportu mło-
dzieży szkolnej”. Piotr Klapenda  
i Piotr Olech z rąk przewodniczącego 
WSZS w Szczecinie Zbigniewa Szy-

rokiego odebrali medale „Za zasługi  
w rozwoju sportu szkolnego”. Wybrano 
również delegatów na XV Zjazd Krajo-
wy SZS, który odbędzie się w dniach  
8 – 9 grudnia 2012 r. w Warszawie. 
Jednym z nich wolą ponad 60 delega-
tów, województwo zachodniopomorskie 
będzie reprezentował dyrektor PMOS  
w Pyrzycach Piotr Olech. XV Zjazd 
wojewódzki SZS potwierdził, że sport 
szkolny w powiecie pyrzyckim jest za-
uważalny i doceniany przez struktury 
wojewódzkie. To zasługa instruktorów 
pracujących w PMOS i przychylności 
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, który 
przeznacza spore kwoty na sport szkol-
ny.     

P.O. 

WYBUCH GAZU W MIESZKANIU  

POLICJA OSTRZEGA PRZED FAŁSZYWYMI WNUCZKAMI 

ZJAZD SZKOLNEGO ZWI ĄZKU SPORTOWEGO 
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Dnia 10 listopada br. w Hali 
Sportowo-Rekreacyjnej w Lipia-
nach odbył się Turniej Orlików 

2012 zorganizowany przez  Burmi-
strza Lipian oraz pracowników Hali. 

Uroczystego otwarcia dokonał Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszewski. 
W zmaganiach sportowych udział wzię-
ły trzy drużyny z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Lipiany (UKS I, UKS II, 
UKS III), których trenerem jest Tomasz 
Jurkiewicz oraz Barlinecka Akademia 
Futbolu z trenerem Damianem Miczke. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z UKS 
I Lipiany, drugie UKS II, trzecie UKS 
III, a czwarte miejsce BAF. Młodzi pił-
karze otrzymali medale, słodkie upo-
minki, a zdobywcy pierwszego miejsca 
dodatkowo otrzymali ochraniacze ufun-
dowane przez firmę Marka Parniaka 

MAR-Sport. Podczas turnieju można 
było zapoznać się z pracą straży pożar-
nej oraz policji. Dzieci z dużym zainte-
resowanie oglądały samochody policyj-
ne i z ochotą lały wodę z węży strażac-
kich. Malowanie twarzy, baloniki i za-
wody sportowe dla dzieci, prowadzone 

przez Marzenę Binkowską urozmaicały 
imprezę. August Kimbar i Artur Lipiski 
zostali odznaczeni medalami za duży 
wkład i zaangażowanie. Pracownicy 
Hali Sportowo-Rekreacyjnej serdecznie 
dziękują wszystkim sponsorom oraz 
tym, którzy pomagali w organizacji 
turnieju. 

Dwa lata temu w hali sportowej Pu-
blicznego Gimnazjum w Przelewicach  
z inicjatywy mieszkanki tej miejscowo-
ści Krystyny Nawój, rozegrany został 
mecz rugby na wózkach osób niepełno-
sprawnych. Spotkanie rozegrali wózka-
rze Tetra Gryf Szczecin i The Dogs 
Gorzów. Mecz ten wzbudził duże emo-
cje wśród samych zawodników, jak  
i licznie przybyłych kibiców, którzy 
gorąco dopingowali i podziwiali grę 
obydwu zespołów. Inicjatywa Krystyny 
Nawój zaowocowała spotkaniami  
w innych miejscowościach naszego 
regionu. Ostatnio już po raz drugi wóz-
karzy ze Szczecina i Gorzowa gościła 
lipiańska hala sportowa.  Licznie oglą-
dająca ten pojedynek widownia, była 
świadkiem niezwykłych umiejętności  
w operowaniu piłką i zdobywaniu punk-
tów, przez siedzących zawodników 
przypiętych pasami do specjalnego 
wózka inwalidzkiego. Obydwa zespoły 
na co dzień biorą udział w rozgrywkach 
drugiej ligi rugby. Tym razem zwycię-
żył zespół Tetra Gryf  38:28. Ale nie  
o wynik chodziło organizatorom, lecz  
o promocję tej młodej, bo powstałej  

w 1997 roku, w naszym kraju dyscypli-
nie sportowej dla osób niepełnospraw-
nych, którzy realizują w ten sposób 
swoje marzenia sportowe. Zespół Tetra 
Gryf grał w składzie: Łukasz Gryglew-
ski, Dawid Wojton, Daniel Gawroński  
i Piotr Kacalski, Krzysztof Andrzejak,  
a trenerem był Piotr Bielecki. Zespół 
The Dogs grał w składzie: Sławomir 
Jankowski, Maciej Stefaniak, Adrian 
Imanowski i Mirosław Szczepankie-
wicz, który jest trenerem zespołu. Sę-
dziowała mecz Katarzyna Wróblewska 
ze Szczecina, a prowadzącym był Au-

gust Kimbar. Podczas przerw w meczu 
widzowie, wśród których siedzieli m.in. 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej w Py-
rzycach Ryszard Grzesiak, oklaskiwali 
występy uczniów z miejscowej szkoły. 
Po meczu, tradycyjnie odbyło się spo-
tkanie  z wózkarzami przy stole szwedz-
kim. Organizatorami tego niecodzienne-
go wydarzenia sportowego było Za-
chodniopomorskie Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci – koło Lipiany, Burmistrz 
Lipian i firma Ortofach. 

     A.K. 

W dniu 10 listopada 2012 r.  
w Gorzowie Wielkopolskim roze-
grano Puchar Polski młodzików, 
młodziczek, kadetek i kadetów  
w sumo. W turnieju uczestniczyła 
4 2 - o s o b o w a  e k i p a  L K S 
„Spartakus” Pyrzyce złożona  
z uczniów powiatu pyrzyckiego, 
zdobywając 33 medale. Rewelacją 
zawodów byli uczniowie ZS Bieli-
ce, podopieczni Moniki Żak  
i Leszka Domszego, którzy zdoby-
li 23 medale. Opiekę nad ekipą 
sprawowali trenerzy Izabela Burda 

i Eugeniusz Klimczak oraz Prezes 
LKS „Spartakus” Pyrzyce Walde-
mar Lemiesz. W uznaniu osiągnię-
tych wyników Polski Związek 
Sumo przyznał temu klubowi or-
ganizację Mistrzostw Polski kade-
tów w 2013 r. Impreza zostanie 
zorganizowana w Pyrzycach  
w dniach 22-23 marca 2013 r.  
w hali OSiR i będzie zaliczana do 
współzawodnictwa sportu dzieci  
i młodzieży prowadzonego przez 
Ministerstwo Sportu. 

E.K  

MEDALE W PUCHARZE POLSKI W SUMO 

WÓZKARZE RUGBY ŚCI PONOWNIE W LIPIANACH 

TURNIEJ ORLIKÓW 2012 
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30 października 2012 roku w auli Spe-
c j a l n e g o  Oś r o d k a  S z k o l n o -
Wychowawczego w Pyrzycach odbył 
się VI Plebiscyt na Najlepszego Spor-
towca Sportu Szkolnego Powiatu Py-
rzyckiego 2011/2012. Organizatorem 
imprezy był Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Pyrzycach, a po-
mocą służyli nauczyciele SOSW i pra-
cownicy Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji. Kapituła 
plebiscytu miała trudny orzech do zgry-
zienia, aby wyłonić po 5 laureatów  
w każdej kategorii. Część artystyczną 
wypełnił Piotr Marcinkiewicz, nauczy-
ciel muzyki w SP Nr 2 Pyrzyce, który 
zaśpiewał 2 piosenki dla laureatów  
i przybyłych gości. Sylwetka każdego 
laureata oprócz przypomnienia sukce-
sów z ubiegłego roku szkolnego była 
poparta zdjęciami z zawodów sporto-
wych z jego udziałem. Pokaz multime-
dialny przygotowała pracownica PMOS 
Kamila Migdał. Statuetki, medale oraz 
nagrody rzeczowe wręczali Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Wicestaro-
sta Robert Betyna oraz zaproszeni go-
ście. Na plebiscyt przybyła duża grupa 
rodziców, którym również składano 
gratulacje za trud wychowania swoich 
pociech.      

Laureatami VI Plebiscytu w kategorii 
Szkoły Podstawowe zostali: Konrad 
Data – SP Kłodzino, opiekun Stanisław 
Warejko, Aron Senderek – SP Nr 2 Py-
rzyce, op. Rafał Krzentowski,  Jakub 

Szlaski  SP Nr 2 Pyrzyce, op. Rafał 
Krzentowski, Przemysław Zawadzki – 
ZS Kozielice, op. Wojciech Antczak,  
Paulina Zygmunt – ZSP Bielice, op. 
Leszek Domszy. W kategorii Szkoły 
Gimnazjalne: Monika Bussa – PG Prze-
lewice, op. Bogdan Pecuch, Karolina 
Jasiejko – ZS Kozielice, op. Piotr Kla-
penda, Dominika Wiśniewska – ZS Ko-
zielice, op. Piotr Klapenda i Dariusz 
Kufel, Wojciech Wojtala – ZS Kozieli-
ce,  op. Piotr Klapenda, Jakub Woź-
niak – ZS Kozielice, op. Piotr Klapenda 
i  Dariusz Kufel. W kategorii Szkoły 
Ponadgimnazjalne: Małgorzata Ćwirta – 
ZS Nr 1 Pyrzyce, op. Dariusz Kufel  
i Dariusz Gąsławski, Mateusz Duk – ZS 
Nr 2 RCKU Pyrzyce, op. Ariel Ostolski, 
Kamil Malinowski – ZS Nr 2 RCKU 
Pyrzyce, op. Ariel Ostolski, Wojciech 
Piwowarczyk – ZS Nr 1  Pyrzyce, op. 
Dariusz Kufel i Dariusz Jagiełło, Pauli-

na Starzyńska – ZS Nr 1 Pyrzyce, 
op. Dariusz Kufel i Dariusz Gą-
sławski. W kategorii Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzy-
cach: Justyna Balicka, op. Arkadiusz 
Odachowski, Ryszard Kostrzewski, op. 
Ryszard Lizak, Dawid Rogowski, op. 
Ryszard Lizak, Justyna Sobczyk, op. 
Arkadiusz Odachowski, Piotr Stawniak, 
op. Ryszard Lizak. Tytuł „Drużyny ro-
ku” otrzymali siatkarze ZS Nr 1 w Py-
rzycach, op. Dariusz Jagiełło. Nagrodę 
Specjalną otrzymał Maciej Jurkin z ZS 
w Lipianach, op. Krzysztof Trojanowski 
za II miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie Wiedzy Olimpijskiej „Od Aten do 
Londynu”. Tytuł „Sportowe Rodzeń-
stwo Roku” otrzymały Andżelika i Edy-
ta Wojtalewicz z ZS Kozielice, op. Piotr 
Klapenda.  

P.O.  

W związku z nadchodzącym okresem 
zimowym Starosta Pyrzycki i Powiato-
we Centrum Zarządzania Kryzysowego 
apeluje do wszystkich mieszkańców 
o zwracanie uwagi na osoby starsze 
i chore mieszkające samotnie oraz oso-
by bezdomne, udzielanie pomocy tym 
osobom lub informowanie służb powia-
towych i gminnych o miejscu przyby-
wania takich osób i zakresie pomocy, 
której potrzebują. Na terenie powiatu 
pyrzyckiego istnieje możliwość zakwa-
terowania osób bezdomnych w Domu 
Pomocy Społecznej z siedzibą 
w Żabowie. W placówce w Pyrzycach 
przy ul. Niepodległości 4 – 1 miejsce 
noclegowe – tel. (91) 570 01 33  
i w Żabowie – 1 miejsce noclegowe – 
tel. (91) 577 76 41. Posiłki ciepłe i su-
chy prowiant wydawane są w obu pla-

cówkach codziennie. Instytucje, do któ-
rych można zgłaszać swoje uwagi  
i prośby o pomoc to: Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, 
tel. (91) 397 90 46, ośrodki pomocy 
społecznej w Pyrzycach tel. (91) 561 11 
50, w Lipianach tel. (91) 564 14 82,  
w Bielicach tel. (91) 564 42 28, w Ko-
zielicach tel. (91) 563 03 77, Przelewi-
cach tel. (91) 564 33 93, w Warnicach 
tel. (91) 561 28 90 wew. 24. Swoje 
uwagi można również kierować do Po-
wiatowego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego tel. (91) 88 11 330 lub 331, 
Komendy Powiatowej Policji tel. 997 
lub Komendy Powiatowej PSP tel. 998. 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Szczecinie uruchomiło 

bezpłatną, całodobową infolinię dla 
osób bezdomnych. Pod numerem telefo-
nu 800 170 010 osoby zainteresowane 
mogą uzyskać informacje na temat 
miejsc noclegowych, jadłodajni oraz 
punktów udzielania pomocy rzeczowej, 
finansowej, prawnej i medycznej na 
terenie województwa zachodniopomor-
skiego. Ponadto zaktualizowany wykaz 
schronisk i ośrodków wsparcia świad-
czących usługi na rzecz osób bezdom-
nych i ubogich na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, dostępny jest 
na stronie internetowej Starostwa Po-
wiatowego w Pyrzycach pod adresem 
www.pyrzyce.pl. Bądźmy solidarni  
i otwarci na pomoc dla potrzebujących!. 

A.G. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach informuje, że 
punkt przyjęcia próbek mięsa do badania w kierunku włośnicy 
znajduje się przy Terenowej Pracowni Diagnostyki Włośnicy 
w Kłodzinie 65, 74-210 Przelewice. Próby przyjmowane są  

w poniedziałki i czwartki w godzinach 900- 1000. W pozostałe 
dni informacji o badaniu mięsa udziela lek. wet. Artur Ko-
nieczny pod numerem telefonu 692 296 817. 

POMÓŻMY BEZDOMNYM 

INFORMACJA 

VI PLEBISCYT SPORTU SZKOLNEGO 
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Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 
ma przyjemność poinformować, że 
od 22 listopada br. przy Centrum 
Aktywizacji Zawodowej w Pyrzy-
cach swoją działalność rozpoczął 
Punkt Konsultacyjny, którego usługi 
skierowane są do przedsiębiorców 
chcących rozwinąć swoją firmę jak  
i osób dopiero planujących założe-
nie własnej działalności 
 
Punkt konsultacyjny świadczy: 

USŁUGĘ INFORMACYJN Ą: 
dzięki której klienci mogą dowie-
dzieć się wszystkiego na temat dzia-
łalności gospodarczej: 
• jak krok po kroku założyć własną 

firmę, 
• co zrobić aby firma prężnie się 

rozwijała, 
• skąd i w jaki sposób pozyskać 
środki finansowe na założenie lub 
rozwój przedsiębiorstwa, 

•  jak pokonywać problemy poja-
wiające się w bieżącej działalno-
ści. 

W ramach usługi informacyjnej 
klienci mogą również otrzymać in-

formacje jak i od kogo uzyskać spe-
cjalistyczną usługę tj: porady w ob-
szarze transferu technologii, finan-
sowanie zwrotne etc. Konsultanci 
KSU pomogą także w zaaranżowa-
niu spotkania z usługodawcą specja-
listycznym oraz będą prowadzić 
monitoring dalszych losów klienta. 
Usługa informacyjna jest bezpłatna 

USŁUGĘ DORADCZĄ: 
Asysta w rozpoczynaniu działal-
ności gospodarczej – pomoc dla 
przyszłych przedsiębiorców we 
wszystkich aspektach działalności 
gospodarczej. W szczególności: 
• skonsultują profil planowanej 

działalności gospodarczej, 
• pomogą w przygotowaniu bizne-

splanu i zgromadzeniu niezbędnej 
dokumentacji. 

Usługa doradcza asysty w rozpoczy-
naniu działalności gospodarczej jest 
dofinansowana w 90% - koszt dla 
klienta wynosi max. 160 zł. 
Asysta w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej – usługa skierowa-
na jest do już działających na rynku 
przedsiębiorców. Obejmuje ona  

4 podstawowe obszary: 
• formalno-prawne obowiązki zwią-

zane z prowadzeniem firmy, 
• marketing przedsiębiorstwa, 
• organizacja firmy, 
• źródła finansowania dedykowane 

przedsiębiorcom. 
Usługa doradcza asysty w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej 
jest dofinansowana w 90% - koszt 
dla klienta wynosi max. 240 zł. 
 
Zapraszamy do kontaktu: 

• bezpośredniego, 
• telefonicznego lub 
• mailowego 
 

Dyżur konsultanta: 
Centrum Aktywizacji Zawodowej 

ul. Młodych Techników 5a 
74 – 200 Pyrzyce 
tel. 510134381 

email: wzdzpk@zdz.gorzow.pl 
Punkt konsultacyjny KSU  

czynny jest  
w każdy trzeci czwartek miesiąca 

w godz. 10:00 – 14:00 
 

PUNKT KONSULTACYJNY KSU ZAPRASZA NA KONSULTACJE 


