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Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w ko-
ściele pw. św. Floriana w Jesionowie, którą konce-

lebrował proboszcz ks. Waldemar Szczurowski,  
a uczestniczyli w niej członkowie Grupy AA  
z Przelewic, w tym osoby, które obchodziły I Rocz-
nicę Trzeźwości, przyjaciele z okolicznych Grup 
AA oraz z Klubów Abstynenta ze Stargardu Szcze-
cińskiego, Dolic, a także zaproszeni goście, w tym 
proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Żukowie, 
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Przelewicach i przedsta-
wiciele UG Przelewice. W trakcie mszy, oprócz 
modlitwy i pouczającego kazania, były pieśni reli-
gijne pięknie śpiewane przez zespół z Klubu Absty-
nenta w Stargardzie Szczecińskim i solistę z Kło-
dzina. Pod koniec mszy jubilaci przedstawili świa-
dectwa własnego trzeźwienia, co było bardzo poru-
szające. Wypowiedzi te pobudzały również do tego, 
by dokonać refleksji nad sobą, uwolnić się od tego, 
co nam przeszkadza, spojrzeć na siebie bez zafał-
szowań. Przede wszystkim, by żyć dalej w prawdzie 
i poczuciu własnej wartości, a nie w iluzji i kłam-
stwie, oszukując samych siebie i bliskich. Po mszy 
świętej wszyscy udali się do pałacu w Ogrodzie 
Dendrologicznym w Przelewicach, gdzie odbyła się 
dalsza część Jubileuszu. Był uroczysty mityng, 
śpiewy w pełnej ciepła rodzinnego atmosferze  
i wspólny poczęstunek. Jubilaci otrzymali  podzię-
kowania i serdeczne życzenia dalszej wytrwałości 
na drodze trzeźwości, ze strony Wójta Gminy Prze-
lewice, a także od przyjaciół i zaproszonych gości. 

A.G. 

PODZIĘKOWANIE DLA  
WYBORCÓW Z GMINY  

PRZELEWICE 
 Szanowni Mieszkańcy, składam serdeczne podzię-
kowania wszystkim Mieszkańcom Gminy Przelewi-
ce za udział w wyborach samorządowych w dniu 21 
listopada 2010 roku. W sposób szczególny dziękuję 
wszystkim tym z Państwa, którzy ponownie obda-
rzyli  mnie swoim zaufaniem i oddali na mnie głos. 
Zobowiązuję się, jako Wójt Gminy Przelewice, 
wykonywać swoje obowiązki w sposób rzetelny, 
kompetentny i odpowiedzialny, tak jak czyniłem to 
w poprzedniej kadencji. Nie wątpię, że kolejna ka-
dencja 2010 - 2014 będzie wspierana przez nowo 
wybraną Radę Gminy i Mieszkańców Gminy Prze-
lewice, dla których „dobro wspólne” jest sprawą 
najważniejszą. 

Z  poważaniem 
 

Wójt Gminy Przelewice 
         Marek Kibała 

UROCZYSTY MITYNG  
ROCZNICOWY 
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W dniu 1 grudnia 2010 r. w Starostwie 
Powiatowym w Pyrzycach odbyła się  
I Sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego.  
W porządku sesji przewidziano ślubowa-
nie radnych i wybory przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących rady. Nowo 
wybrani radni otrzymali zaświadczenia  
o wyborze na radnego Rady Powiatu 
Pyrzyckiego, po czym każdy z radnych 
złożył ślubowanie. Skład Rady Powiatu 
Pyrzyckiego IV kadencji przedstawia się 
następująco: 

Robert Betyna  
Paweł Łukasz Brzeziński  
Janusz Zenon Budynek  
Jan Marek Chmielewski  
Elżbieta Teresa Cichacka  
Walenty Darczuk  
Anna Elżbieta Drewniak  
Jan Dominik Jaworski  
August Adam Kimbar  
Wojciech Andrzej Kuźmiński  
Mieczysław Mularczyk  
Piotr Rybkowski  
Jarosław Stankiewicz  
Stanisław Stępień  
Wiktor Tołoczko  
Stanisław Leszek Wudarczyk  
Mirosława Joanna Żwierełło. 

Przewodniczącym Rady został wybrany 
Wojciech Kuźmiński. Wiceprzewodni-
czącymi zostali Mirosława Żwierełło 
oraz Piotr Rybkowski. 

I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO IV KADENCJI 
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2 grudnia 2010 r. w Domu Strażaka  
w Warnicach odbyła się pierwsza sesja 
Rady Gminy Warnice VI kadencji. Roz-
poczęta została przez radną najstarszą 
wiekiem – Elżbietę Pospychałę. Nowo 
wybrani radni – 15 osób – złożyli przy-
sięgę, której formuła brzmi: „Wierny 
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie  
i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców. (Tak mi 
dopomóż Bóg)”. Radni Rady Gminy  
VI kadencji to: 

1. Maciej Banicki 
2. Marek Brodowski 
3. Małgorzata Brząkała 
4. Małgorzata Jakrzewska 
5. Zygmunt Kijowski 
6. Sławomir Konieczny 
7. Maria Malkiewicz 
8. Bożena Molińska 
9. Grzegorz Pieńkowski 
10. Elżbieta Pospychała 
11. Ryszard Staszewski 
12. Bogdan Skoczek 
13. Marek Wancisiewicz 
14. Kamil Wochner 
15. Anna Żyłka 

Wszystkim radnym Przewodnicząca 
Komisji Wyborczej wręczyła zaświad-
czenia potwierdzające wybór do Rady 
Gminy. Następnie Rada wybrała Prze-

wodniczącego i jego Zastępcę. Prze-
wodniczącym Rady Gminy został Ma-
rek Brodowski, a jego zastępcą – Bog-
dan Skoczek. Dalsza część sesji pod 
przewodnictwem Marka Brodowskiego 
wyłoniła komisje Rady Gminy. Wzorem 
poprzedniej Rady, obecna pozostała 
przy trzech komisjach – Rewizyjnej, 
Socjalnej oraz Rolnictwa i rozwoju.  
W obrębie komisji wyłoniono przewod-
niczących. Następny punkt obrad Rady 
dotyczył zaprzysiężenia nowego Wójta. 
Niestety, Przewodniczący oznajmił, że  
z powodu prawnych zawiłości radzi, 
aby zaprzysiężenie Wójta odbyło się na 
kolejnej sesji. Poproszona o opinię rad-
czyni przyznała, że pewniej i bezpiecz-
niej będzie przełożyć ten punkt obrad na 
kolejną sesję. Przepis mówiący o tym, 
że wójt składa ślubowanie na sesji zwo-
łanej przez nowego przewodniczącego 
(a sesja pierwsza została zwołana przez 
Przewodniczącą Rady poprzedniej ka-
dencji) może spowodować uznanie 
przysięgi wójta za nieważną, przez co – 
wszystkie jego decyzje również mogą 
skutkować uznaniem nieważności. Prze-
wodniczący ogłosił zatem zakończenie 
obrad pierwszej sesji Rady Gminy, wy-
znaczając termin drugiej – za godzinę. 
Po godzinie ponownie otwarto obrady  

i pierwszym punktem porządku II sesji 
było złożenie przyrzeczenia przez nową 
Wójt Annę Hackiewicz-Gębską. Tekst 
ślubowania brzmi: „Obejmując urząd 
Wójta Gminy Warnice, uroczyście ślu-
buję, że dochowam wierności prawu,  
a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślno-
ści mieszkańców  Gminy Warnice”. Po 
złożeniu przysięgi pani Wójt wygłosiła 
krótkie przemówienie do radnych, sołty-
sów, gości, wszystkich mieszkańców. 
Wyraziła w nim nadzieję na udaną, 
owocną współpracę z Radą, jednostka-
mi organizacyjnymi, organizacjami po-
zarządowymi i społecznymi, a także 
poprosiła o wyrozumiałe traktowanie  
i łagodną ocenę jej początkowych dzia-
łań. Na zakończenie podziękowała  
i wręczyła kwiaty byłemu Wójtowi Ire-
neuszowi Szymańskiemu. Po przemó-
wieniu nadszedł czas na gratulacje, ży-
czenia i kwiaty, po których Rada wzno-
wiła obrady, ustalając jeszcze wynagro-
dzenie Wójta i na tym punkcie porządku 
obrad II sesja Rady Gminy Warnice 
dobiegła końca. 

UG Warnice 

Dnia 29 listopada br. w wigilię św. Andrzeja w Cen-
trum Kształcenia w Laskowie odbył się Wieczór An-

drzejkowy dla naszych dzieci. Najmłodsi mieszkańcy La-
skowa w miłej atmosferze, przy świecach mieli możliwości 
udziału w różnych wróżbach. Można było sprawdzić, jaki 
będzie nadchodzący rok w szkole, kto pierwszy znajdzie swo-
ją drugą połówkę, jaki będzie przyszły zawód dzieci, co mówi 

magia kwiatów i magiczna liczba wyrzucana kostkami do gry 
oraz jaka będzie nasza przyszłość w wielu innych wróżbach. 
Zabawę uprzyjemnił skromny poczęstunek. Spotkanie było 
udane, dzieci choć zmęczone, to do swoich domów wróciły w 
bardzo dobrych nastrojach. 

A.D. 

SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY WARNICE 

WIECZÓR ANDRZEJKOWY W LASKOWIE 
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W dniu 1 grudnia 2010 r. w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Lipia-
nach odbyła się I inauguracyjna sesja 
Rady Miejskiej w Lipianach VI Kaden-
cji.  Obrady otworzył radny senior 
Edward Herezo, który poprosił Urszulę 
Nowaczek Przewodniczącą Gminnej 
Komisji Wyborczej, aby wręczyła rad-
nym zaświadczenia potwierdzające wy-
bór na radnego gminy Lipiany. Następ-
nie radni złożyli uroczyste ślubowanie. 
Zgodnie z procedurą, w głosowaniu 
tajnym radni wybrali ze swojego grona 
Przewodniczącego oraz Wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej. Przewodni-
czącym wybrany został radny Adrian 
Kowalczyk, który otrzymał od radnego 
seniora Edwarda Herezo łańcuch prze-
wodniczącego i od tego momentu prze-
jął prowadzenie obrad I sesji. Wiceprze-
wodniczącym został wybrany radny 
Bartłomiej Królikowski – najmłodszy 
członek Rady Miejskiej w Lipianach VI 
kadencji. Podczas I sesji wybrane zosta-
ły także składy osobowe komisji stałych 
Rady oraz ich przewodniczący. Przed 
zamknięciem obrad I inauguracyjnej 

sesji Przewodniczący Rady Adrian Ko-
walczyk, zwołał II sesję na ten sam 
dzień na godz. 1825 w celu wręczenia 
Krzysztofowi Boguszewskiemu za-
świadczenia o wyborze na Burmistrza 
Lipian i złożenia przez niego ślubowa-
nia, w związku z ogłoszeniem w Moni-
torze Polskim Nr 88 poz. 1030 z dnia  
29 listopada 2010 r. komunikatu Pań-
stwowej Komisji Wyborczej z dnia  

23 listopada 2010 r. o wynikach 
wyborów wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast na obszarze 
kraju, przeprowadzonych w dniu  
21 listopada 2010 r. Po rozpoczęciu 
obrad II sesji Rady Miejskiej w Lipia-
nach, Przewodniczący  zwrócił się do 
Urszuli Nowaczek o wręczenie za-
świadczenia o wyborze na Burmistrza 
Lipian, a następnie zwrócił się do bur-
mistrza o złożenie ślubowania. Prze-
wodniczący oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej złożyli gratulacje bur-
mistrzowi, wręczając mu łańcuch Bur-
mistrza Lipian oraz wiązankę kwiatów. 
Na zakończenie sesji głos zabrał 
Krzysztof Boguszewski Burmistrza 
Lipian, który podziękował mieszkań-
com gminy Lipiany za oddane na niego 
głosy, wyraził nadzieję na harmonijną  
i owocną współpracę z nowo wybraną 
Radą Miejską w Lipianach VI Kadencji. 

W.J. 

 

Z inicjatywy Stowarzyszenia 
"Bocianie Gniazdo" w dniach 
12-14 listopada 2010 r. mło-
dzież z Lucina uczestniczyła 
w Konwencie Młodzieżowym 
młodzieży z województwa 
zachodniopomorskiego i wiel-
kopolskiego, w ramach 
PPWOW pn. „Rola młodzieży 
w ożywianiu środowiska wiej-
skiego”.  Z wypowiedzi 
uczestników wynika, że był to 
bardzo owocny i pouczający 
wyjazd. Zostały nawiązane 
nowe młodzieżowe znajomo-
ści nastąpiła wymiana do-
świadczeń w zainteresowa-

niach, a przede wszystkim 
zintegrowanie się z szerszą 
grupą młodzieży. Uczestnicy 
brali udział w warsztatach 
muzycznych i rękodzielni-
czych, które prowadziły pa-
nie: Agnieszka Odachowska, 
Genowefa Karaźniewicz  
i Małgorzata Piotrowska. 
Dodatkową atrakcją były 
nagrody w małym festiwalu 
muzycznym i dyskoteka,  
a temu wszystkiemu towarzy-
szyła świetna przyjacielska 
atmosfera. 

E.K. 

Pierwsze posiedzenie Rady Gminy 
w Przelewicach VI kadencji odbyło 
się 2 grudnia br. Sesję otworzył 
radny senior Eugeniusz Turtoń.  
Podczas sesji odbyło się uroczyste ślubowanie radnych, a następnie  
przystąpiono do wyboru Przewod-
niczącego Rady Gminy w Przelewi-
cach. W wyniku przeprowadzonego 
głosowania Przewodniczącym Rady 
Gminy VI kadencji został Marian 
Świderski. W swej wypowiedzi 
podziękował za wybór i obiecał pełnić 
swą funkcję najlepiej jak potrafi, z ko-
rzyścią dla dobra mieszkańców. W dal-

szej części obrad odbyło się uroczyste 
ślubowanie Wójta Gminy Przelewice 
Marka Kibały. Ostatnim punktem obrad 

był wybór Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy. Z pośród zgłoszonych 
kandydatur na Wiceprzewodniczącą 
Rady VI kadencji wybrano Urszulę 
Andrzejczak, która w swej wypowie-
dzi podkreśliła, że najważniejsze dla 
niej będzie podejmowanie uchwał, 
które są ważne i potrzebne dla rozwo-
ju gminy oraz mieszkańców. Dodała, 
że nie będzie miała tu wpływu żadna 
przynależność partyjna.  

A.G. 

I SESJA RADY GMINY W PRZELEWICACH VI KADENCJI 

OBRADY I I II SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH VI K ADENCJI 

KONWENT MŁODZIE ŻY W PYRZYCACH 
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Z inicjatywy Krystyny Nawój, radnej 
Rady Gminy w Przelewicach, w dniu  
30 listopada br. w PG w Przelewicach 
odbyło się spotkanie Krzysztofa An-
drzejaka z młodzieżą. Krzysztof  od  
6 lat jeździ na wózku. Opowiedział mło-
dzieży, jak doszło do tego, że stał się 
osobą niepełnosprawną, co z kolei dia-
metralnie odmieniło jego życie i miało 
wpływ na zmianę systemu wartości. 
Stało się to wówczas, gdy był jeszcze 
młodym chłopcem, któremu wydawało 
się, że cały świat stoi przed nim otwo-
rem.  Pływanie i skoki do wody były 
ulubionym zajęciem Krzysztofa. Choć 
dobrze pływał i miał kartę ratownika, to 
nie  pomogło przy niefortunnym  skoku 
do wody.  Wszystko w jednej sekundzie 
się odmieniło. Przed Krzysztofem roz-
począł się długi okres leczenia i rehabi-
litacji. Podczas swej wypowiedzi kilka-
krotnie ostrzegał młodzież przed brawu-
rowymi skokami do wody, by nie skoń-
czyło się to ich dramatem życiowym. 
Dodał, że często w tym wieku przy sko-
kach do wody nie myśli się o konse-

kwencjach. Przez własną bezmyślność 
można nagle wszystko stracić np. przy-
jaciół, dziewczynę, swobodę poruszania 
się, a przede wszystkim szansę na reali-
zację swoich planów i marzeń. Staje 
nagle przed nami inny świat; przepeł-
niony cierpieniem i samotnością, a wó-
zek jest naszym codziennym towarzy-
szem. To co wcześniej było ważne, na-
gle nabiera zupełnie innego znaczenia. 
Warto więc pomyśleć o konsekwen-
cjach naszej beztroski, a szczególnie 
gdy jesteśmy nad wodą i zastanowić się 
nad tym, co robimy.  Pozwoli  to na 
uniknięcie w przyszłości rozczarowania 
i przykrych doświadczeń.  Choć na po-
czątku nie było Krzysztofowi łatwo żyć 
„przykutym” do wózka, ale po namo-
wach ze strony przyjaciela,  stopniowo 
przezwyciężał swe opory do kontaktu  
z ludźmi. Po pewnym czasie poskutko-
wało to na tyle, że otworzył się na świat 
i ludzi.  Pomogła mu w tym też własna 
determinacja i konsekwencja w działa-
niu. Założył rodzinę i stopniowo zaczął 
się stawać osobą niezależną od innych. 

Aktualnie aktywnie realizuje się w spo-
rcie, bo to jest jego wielką pasją.  Syste-
matycznie ćwiczy  i stara się brać udział 
we wszystkich  meczach rugby. Ostat-
nio taki mecz odbył się 6 listopada br.  
w hali sportowo-widowiskowej w Py-
rzycach pomiędzy drużynami ze Szcze-
cina i Poznania. Krzysztof jest przykła-
dem człowieka o silnej osobowości  
i życzliwie nastawionego do ludzi. 
Ważne jest również to, że wyciąga od-
powiednie wnioski z własnych doświad-
czeń. Pomimo pewnych ograniczeń 
ruchowych, potraf odnaleźć się w nowej 
dla niego rzeczywistości i stawia dziel-
nie czoła przeciwnością losu. Jest to 
godne naśladowania, a szczególnie 
wśród osób, które dotknięte własną cho-
robą, bądź innym nieszczęściem, zamy-
kają się w sobie i tracą sens własnego 
życia. 

A.G.  

Z inicjatywy Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) 1 grudnia obchodzony 
był Światowy Dzień AIDS. AIDS to 
zespół chorobowy spowodowany uszko-
dzeniem układu immunologicznego  
i zwiększoną podatnością na infekcje, 
wywoływany przez ludzki wirus upośle-
dzenia odporności (HIV1 i HIV2). Za-
każenia HIV dotykają przede wszystkim 
osób młodych, a rozprzestrzeniają się 
głównie poprzez ryzykowne kontakty 
seksualne.  Wed ł u g  sz a cun k ów 
UNAIDS obecnie na świecie z wirusem 
żyje ok. 33 miliony osób. W Polsce od 
1985 roku do końca czerwca 2010 roku 
wykryto około 13 tysięcy zakażeń. Sta-
tystycznie każdego dnia 2-3 osoby do-

wiadują się w naszym kraju o fakcie 
zakażenia HIV. Są to zazwyczaj zakaże-
nia, których można uniknąć, stosując 
odpowiednią profilaktykę. Krajowe 
Centrum ds. AIDS organizuje kampanię 
„Wiedza ratuje życie. Zrób test na HIV. 
Niezależnie od wyniku masz szanse na 
normalne życie”. Kampania ma na celu 
zachęcenie do wykonywania testów  
w  p u n k t a c h  k o n s u l t a c y j n o -
diagnostycznych (PKD) na terenie całe-
go kraju. W PKD test można zrobić 
bezpłatnie i anonimowo. W roku 2009 
wykonało go ok. 26 tysięcy osób. Cen-
trum odnotowuje nieustanny wzrost 
zainteresowania badaniem, jednak  
w dalszym ciągu zbyt mało osób decy-

duje się na zrobienie testu. Wg szacun-
ków Komisji Europejskiej nawet 70% 
osób zakażonych w Polsce nie wie  
o fakcie swojego zakażenia. W Szczeci-
nie test można wykonać w punkcie kon-
sultacyjno-diagnostycznym przy ul. 
Energetyków 2, tel. (91) 486 00 25 
(poniedziałek, środa: 15.15-19.15, pią-
tek 15.15-17.15) oraz w punkcie konsul-
tacyjno-diagnostycznym przy ul. Woj-
ska Polskiego 160, tel. (91) 462 43 18 
(poniedziałek, środa: 15.15-19.15). 
Więcej informacji o AIDS można uzy-
skać na stronie www.aids.gov.pl oraz 
pod numerem telefonu zaufania HIV/
AIDS 801 888 448. 

PASJA, SPORT, SPOSÓB NA ŻYCIE KRZYSZTOFA 

ŚWIATOWY DZIE Ń AIDS. WIEDZA RATUJE ŻYCIE 
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Dnia 9 grudnia 2010 r. w Lasko-
wie odbyło się spotkanie dzieci 
ze Świętym Mikołajem. W ocze-
kiwaniu na najważniejszego go-
ścia tego wieczoru - Mikołaja -
  odbyło się wiele konkurencji  
i zabaw dla dzieci w różnych 
kategoriach wiekowych. Malusz-
ki pod czujnym okiem Asi 
Mieszkowskiej tworzyły dzieła 
artystyczne na temat Mikołaja.  
Z kolei starsze dzieci brały udział 
w konkursach przygotowanych 
przez opiekunkę Centrum Kształ-
cenia Anetę Dąbek. Dzieci chęt-
nie uczestniczyły we wszystkich 

konkurencjach, bo każda 
była premiowana nagrodą, 
a co ważne tego wieczora nie 
było osób przegranych. W trakcie 
wspólnej zabawy przybył Miko-
łaj. Obdarował dzieci prezentami, 
a tym co najwięcej psociły udzie-
lił przestróg na przyszłość. Po 
wręczeniu prezentów, odcho-
dząc  obiecał spotkać się ze 
wszystkimi dziećmi za rok. Im-
preza dla dzieci wraz z paczkami 
sfinansowana została z funduszu 
sołeckiego Rady Sołeckie w La-
skowie. 

A.D. 

Nasza Szkoła realizuje 
program „Trzymaj for-
mę” we współpracy ze 
Stac ją  San i ta rn o-
E p i d e m i o l o g i c z ną  
w Pyrzycach. Koordy-
natorem programu jest 
Teresa Cepa – pedagog 
szkolny. W I semestrze 
zadania programu sku-
pione są wokół uzależ-
nienia od tytoniu.  
W tym kierunku zostało 
już podjętych szereg 
działań, w tym m.in.: 
konkurs recytatorski 
„Znajdź właściwe roz-
wiązanie”, konkurs pla-
styczny „Dlaczego nie warto… palić?”, 
inscenizacja i prelekcje pracowników 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
z uczniami pt. „Nie pal przy mnie pro-
szę”, spotkanie lekarza rodzinnego  
z rodzicami o skutkach dymu nikotyno-
wego. Za organizację i przebieg konkur-
su recytatorskiego „Znajdź właściwe 
rozwiązanie” odpowiedzialne były pa-
nie polonistki: Krystyna Jabłońska  
i Anna Komada. Uczestnicy konkursu 
byli znakomicie przygotowani i prezen-
towali wysoki poziom recytatorski. Po 
burzliwej naradzie jury wyłoniło zwy-
cięzców: I miejsce ex aequo: Natalia 
Jabłońska kl. Va, Maria Jałoszyńska kl. 
IVa i Eliza Łuc kl. IVa; II miejsce: We-
ronika Brodzińska kl. Vb i Daria Łuc kl. 
Vb,  III miejsce:  Szymon Osipowicz kl. 
Va i  Julia Soska kl. VIb. Natomiast za 
organizację i przebieg konkursu pla-
stycznego „Dlaczego nie warto… pa-
lić?” odpowiedzialna była nauczycielka 
plastyki Barbara Kucharska. Celem 
konkursu było promowanie zachowań 
korzystnych dla zdrowia, wzrost pozio-
mu wiedzy na temat zagrożeń związa-
nych z uzależnieniem od tytoniu i pre-

zentowanie światowej mody na niepale-
nie. Na konkurs wpłynęło 86 prac pla-
stycznych. W klasach I – III nagrodzeni 
zostali następujący uczniowie: I miejsce 
Alicja Jałoszyńska kl. IIIa, II miejsce 
Zofia Soska kl. IIIb i III miejsce Hubert 
Kustosz kl. IIIb. Wyróżnienie otrzyma-
li: Magdalena Stawicka kl. II i Oliwer 
Masiowski kl. I. W klasach IV – VI  
I miejsce Wiktoria Łodygowska kl. VIa, 
II miejsce Julia Soska kl. VIb i III miej-
sce Magdalena Ptak kl. VIb. Po ekspo-
zycji w szkole, nagrodzone prace zosta-
ły umieszczone na tablicach ogłoszeń  
w ogólnodostępnych miejscach we 
wszystkich miejscowościach należących 
do okręgu szkoły. Dwie zwycięskie 
prace wywieszone zostały na tablicy  
w Urzędzie Gminy w Przelewicach. 
Ponadto dnia 26 listopada nasi ucznio-
wie obejrzeć mogli inscenizację pt. „Nie 
pal przy mnie proszę”, przygotowaną 
przez uczniów klasy: IIIb i VIb pod 
kierunkiem Joanny Kowalczyk. Doty-
czyła ona problemu palenia papierosów. 
Jej głównym celem było zwiększenie 
wiedzy uczniów na temat szkodliwości 
dymu tytoniowego i skutków palenia 

papierosów. Uczniowie 
naszej Szkoły obejrzeli 
kilka scenek obrazują-
cych sytuację biernego 
palacza, a także mieli 
możliwość zobaczenia, 
jak radzić sobie w sytu-
acji, gdy ktoś przy nich 
pali. Dzieci w przedsta-
wianych inscenizacjach 
występowały, jak praw-
dziwi aktorzy, zachwy-
cając widzów. Progra-
mem, realizowanym  
w naszej szkole, objęci 
zostali także rodzice, 
którzy w dniu 25 listopa-
da uczestniczyli w spo-

tkaniu z lekarzem rodzinnym – Anną 
Danielak. Pani doktor przedstawiła ze-
branym skutki uzależnienia od nikoty-
ny. Przypomniała także, że współmiesz-
kańcy palacza, choć nie palą, narażeni 
są na bierne palenie. Wskazała także 
sposoby walki z nałogiem i zapropono-
wała pomoc medyczną w „rzucaniu 
palenia”. W dniu 29 listopada Barbara 
Skrzypczak – pracownik promocji zdro-
wia i oświaty zdrowotnej oraz Marta Lis
-Szczepkowska – pracownik higieny 
zdrowia i żywności, przeprowadziły 
prelekcje dla uczniów, z podziałem na 
grupy wiekowe. Wykład przeprowadzo-
ny w klasach I – III dotyczył edukacji 
antynikotynowej i nosił tytuł „Nie pal 
przy mnie proszę”, a dla klas starszych 
odbył się pokaz multimedialny dotyczą-
cy profi laktyki antynikotynowej 
„Znajdź właściwe rozwiązanie”. Jeśli to 
czytasz i jesteś palaczem zastanów się, 
czy warto palić! 

B.K. 

WITAJ ZIOMALU... W NASZYM RAJU, CZYLI CIEKAWOSTKI S P KŁODZINO 

MIKOŁAJKI W LASKOWIE 
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Od roku szkolnego 2011/2012 
Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej 

przygotowuje zmiany 
w kształceniu uczniów ze 

specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym po-
radnictwa oraz organizacji 
pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej. Dzieci  
i młodzież ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, 
to w szczególności 
uczniowie: wybitnie zdol-
ni; przewlekle chorzy; 
niepełnosprawni; niedo-
stosowani społecznie  
i zagrożeni niedostosowa-
niem społecznym; ze spe-
cyficznymi trudnościami w nauce;  
z zaburzeniami komunikacji językowej; 
znajdujący się w sytuacji kryzysowej 
lub traumatycznej; zaniedbani środowi-
skowo; mający trudności adaptacyjne 
związane z różnicami kulturowymi lub 
ze zmianą środowiska edukacyjnego,  
w tym związane z wcześniejszym 
kształceniem za granicą; z innymi trud-
nościami w nauce. Projektowane roz-
wiązania pozwolą na zapewnienie każ-
demu uczniowi wsparcia i indywidual-
nej pomocy, w zależności od dokonane-
go na poziomie szkoły rozpoznania, 
zarówno w pokonywaniu trudności  
w uczeniu się, jak i w rozwijaniu uzdol-
nień dziecka. Mając na uwadze twórcze 
i aktywne wdrażanie istotnych zmian na 
rzecz uczniów ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi oraz w obszarze po-

radnictwa i pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, MEN ogłosiło konkurs 
na stanowiska Liderów Zmian. Wybra-
ne w trybie konkursowym osoby, 
uczestnicząc w realizacji projektu 
„Podniesienie efektywności kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi”, współfinansowanego 
przez EFS, przybliżą nauczycielom no-
we zasady udzielania i organizacji po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej  
i staną się ekspertami w realizacji zadań 
na rzecz uczniów potrzebujących pomo-
cy i wsparcia. Certyfikat Lidera Zmian 
w Obszarze Kształcenia Uczniów ze 
Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 
z rąk minister Katarzyny Hall odebrała 
Teresa Mamos - dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Pyrzy-
cach, wieloletni pedagog i logopeda, 

która w pierwszej edycji konkursu prze-
szła zarówno szczegółową 
procedurę kwalifikacyjną, 
jak i uzyskała pozytywny 
wynik egzaminu końcowego. 
Pierwszym zadaniem Lide-
rów Zmian było zorganizo-
wanie spotkań konsultacyjno
-informacyjnych dla kadry 
zarządzającej i pedagogicz-
nej szkół i innych placówek 
oświatowych. Były to tzw. 
szkolenia wewnętrzne, pod-
czas których Teresa Mamos 
przekazała najnowsze infor-
macje dotyczące modelu 
pracy z uczniem ze specjal-
nymi potrzebami edukacyj-
nymi, rozpoznawania ryzyka 

wystąpienia u uczniów specyficznych 
trudności w uczeniu się (dysleksja, dy-
sortografia, dysgrafia), udzielania odpo-
wiedniego wsparcia takim uczniom oraz 
realizacji zadań z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego czy wsparcia 
u c z n i ó w  z d o l n yc h .  P o d c z a s  
6-godzinnych szkoleń w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Pyrzycach, dwie 
50-osobowe grupy nauczycieli z placó-
wek powiatu pyrzyckiego miały dostęp 
do praktycznych informacji na temat 
nadchodzących zmian. Ponadto Teresa 
Mamos udzielała indywidualnych kon-
sultacji i informacji związanych  
z przedmiotem szkolenia.  

PPP 

W dniu 2 grudnia w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach 
odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. „I Ty 
Możesz Uratować Ludzkie Życie” pod honorowym patrona-
tem Starosty Pyrzyckiego Wiktora Tołoczko. Konkurs adreso-
wany był do uczniów gimnazjów z terenu Powiatu Pyrzyckie-
go. Celem konkursu było wykonanie ulotki zachęcającej do 
udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  
w wypadkach. Komisja przyznała I miejsce Agacie Zieliń-
skiej, II miejsce Annie Depta, III miejsce Annie Kosińskiej. 

Wszystkie finalistki są uczennicami Publicznego Gimnazjum 
w Pyrzycach. Wyróżnienie otrzymała Oliwia Szczerbińska - 
uczennica Publicznego Gimnazjum w Warnicach oraz Natalia 
Drygaś, Emilia Kowalska i Karolina Stolarczyk - uczennice 
Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. 

W.B.D. 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO 
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DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

6 grudnia to dzień, w którym wszystkie dzieci na całym świecie ocze-
kują Św. Mikołaja. W tym szczególnym dniu zwyczajowo rozdaje się 
prezenty i drobne upominki, na które z utęsknieniem czekają najmłod-
si.  Radość i uśmiechy na twarzach dzieci oraz spontaniczność, 
nam dorosłym sprawiają ogromną satysfakcję, przecież większość  
z nas wierzy w magię Św. Mikołaja. W tym dniu Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko gościł z wizytą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Pyrzycach, Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczym w Nowielinie oraz w Domu Dziecka w Czernicach. 
Dzieci otrzymały słodycze oraz najserdeczniejsze życzenia, aby w tym 
wyjątkowym dniu spełniły się wszystkie marzenia.  

W.B.D. 

W dniach 23-26 listopa-
da br. firma Optimum-
care (Magdalena Igras  
i Krzysztof Iwankie-
wicz) przeprowadziła 
b e z p ł a t n e  k u r s y  
z pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla 30 
uczniów Zespołu Szkół 
w Lipianach. Kursy 
prowadzone były meto-
dami aktywnymi, przy 
wykorzystaniu nowo-
czesnych form naucza-
nia – prezentacji multi-
medialnych, filmów 

d yd a k t ycz n ych , 
pokazów oraz prak-
tycznych ćwiczeń 
udzielania pierwszej po-
mocy - na które kładziony 
był największy nacisk. 
Kursanci zdali egzamin  
z wiedzy i zaangażowania 
na szóstkę, w nagrodę 
otrzymując gadżety szko-
leniowe firmy (materiały 
szkoleniowe, zestawy 
pierwszej pomocy, itp.). 

UMiG Lipiany 

KURSY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

PUNKT OBSŁUGI UBEZPIECZONYCH 
 
Informujemy, że w dniu 3 listopada 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach przy ulicy Lipiańskiej 4 został utworzony 
Punkt Obsługi Ubezpieczonych Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W pyrzyc-
kim Punkcie Obsługi Ubezpieczonych załatwiane są sprawy, po które do tej pory ubezpieczeni udawali się do Szczecina.  
W tym punkcie można: 

• zarejestrować wnioski na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomoc-
nicze,  

• sprawdzić swoje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej – weryfikacja ubezpieczenia,  
• zarejestrować decyzje wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadcze-

niobiorcy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 
• złożyć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, 
• pobrać Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowot-

nej w innych, niż Polska krajach UE/EFTA - jest to dowód ubezpieczenia w NFZ. Są to karty zarówno na wyjazdy 
turystyczne jak i dla pracowników oddelegowanych, 

• składać skargi i wnioski dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w przychodniach i szpitalach, które mają 
umowy z ZOW NFZ.  

 
Obsługa ubezpieczonych odbywa się w godzinach urzędowania Starostwa, tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00,  
a od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Punkt służy pomocą wszystkim osobom. 

 
 
 

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach 
ul. Lipia ńska 4 
74-200 Pyrzyce 

tel. (91) 397-18-39, (91) 391-17-00 
fax. (91) 395-02-59 
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4 grudnia 2010 r. na sali  sporto-
wej  Publicznego Gimnazjum  
w Przelewicach odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Gminy Przelewice  
w Tenisie Stołowym. Organizatora-
mi imprezy byli: Marek Kibała kie-
rownik sekcji tenisa stołowego LKS 
„Wicher Przelewice” i Przelewickie 
Stowarzyszen ie Edukacyjn e 
„Wyrównajmy szanse”. Zawody 
rozegrane zostały w trzech katego-
riach: szkół podstawowych, szkół 
gimnazjalnych i  ponadgimnazjal-
nych. Puchary dla zwycięzców  
i pamiątkowe dyplomy wręczał 
Marek Kibała. Turniej realizowany 
był w ramach projektu Upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu 
poprzez tenis stołowy, dofinanso-
wanego ze środków Gminy Przele-
wice.  

B.P. 

W ostatnim czasie policjanci z Pyrzyc 
przyjęli kilka zgłoszeń dotyczących 
kradzieży z włamaniem do altan ogro-
dowych na terenie ogrodów działko-
wych przy ul. Stargardzkiej w Pyrzy-
cach. Policjanci Rewiru Dzielnicowych 
pyrzyckiej Komendy ustalili, że spraw-
cą tych włamań może być wnuczek jed-
nego z działkowiczów, często ostatnio 
widywany na terenie ogrodów. Przy-
puszczenia dzielnicowych okazały się 
trafne. 14 latek w trakcie przesłuchania 
przyznał się do kradzieży z włamaniem 
do trzech ogrodowych altan, z których 
kradł narzędzia ogrodowe i inne przed-
mioty metalowe. Część skradzionych 

przedmiotów sprzedał w punkcie skupu 
złomu, a pieniądze uzyskane ze sprze-
daży wydawał na słonecznik i słodycze. 
Rzeczy, których nie zdążył sprzedać, 
przechowywał w altanie swojego dziad-
ka. Nieletniego czeka teraz wizyta  
w Sądzie dla nieletnich, a jego rodziców 
pokrycie strat, jakie spowodowała ich 
pociecha.  

D.S. 

W trakcie nocnego patrolowania 
pyrzyckich ulic policjanci zatrzy-

mali do kontroli samochód ciężaro-
wy, którego kierujący przejeżdżając 
przez przejazd kolejowy nie zastosował 
się do znajdującego się przed przejaz-
dem znaku STOP. Funkcjonariusze  
w trakcie interwencji dokonali spraw-
dzenia pojazdu między innymi w mię-
dzynarodowej bazie danych Schengen. 
Po sprawdzeniu okazało się, że kontro-
lowany pojazd figuruje w bazie danych 
jako utracony w wyniku kradzieży na 
terenie Danii. W związku z tym poli-
cjanci zabezpieczyli ciągnik siodłowy 
marki Scania o wartości około 250 ty-
sięcy złotych oraz naczepę, a kierujący 
pojazdem obywatel Litwy został zatrzy-

many i osadzo-
ny w policyj-
nym areszcie. 
W toku dal-
szych czynności 
okazało się, że 
w samochodzie 
uszkodzony jest 
z a m e k  
w drzwiach 
wejściowych od 
strony kierowcy 
oraz stacyjka. 
Naczepa pojaz-
du była pusta. 
Obecnie trwają 
czynności zmierzające do ustalenia roli 
jaką w kradzieży 2-letniego pojazdu 

odegrał zatrzymany obywatel Litwy.  
D.S. 

UDAREMNIONY TRANZYT KRADZIONEGO TIRA  

14 LETNI „DZIAŁKOWICZ”  

MISTRZOSTWA W TENISIE STOŁOWYM 
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17 listopada 2010 roku do siedziby Sta-
rostwa Powiatowego w Pyrzycach, już 
po raz siódmy, na zaproszenie Starosty 
Pyrzyckiego Wiktora Tołoczko przybyli 
nauczyciele wychowania fizycznego 
powiatu pyrzyckiego. Tym razem pod-
sumowano sport szkolny za rok szkolny 
2009/2010 oraz młodzieżowy sport 
kwalifikowany w bieżącym roku. Sej-
mik otworzył, witając gości dyrektor 
Wydziału OKSTiP Andrzej Jakieła. 
Przedstawił formułę przebiegu spotka-
nia, podkreślając znaczącą rolę sportu 
dzieci i młodzieży w życiu codziennym. 
Z wynikami powiatowego współzawod-
nictwa sportowego szkół prowadzonego 
przez Powiatowy Międzyszkolny Ośro-
dek Sportowy w Pyrzycach przybyłych 
gości zapoznał Piotr Olech. 3 najlepsze 
szkoły: podstawowe (ZS Kozielice, SP 
2 Pyrzyce, SP Żabów), gimnazjalne (ZS 
Kozielice, PG Pyrzyce,. PG Przelewice) 
i ponadgimnazjalne (ZS Nr 1 Pyrzyce, 
ZS Nr 2 RCKU Pyrzyce, SOSW Pyrzy-
ce) otrzymały pamiątkowe puchary. 
Przedstawił również wyniki wojewódz-
kiego współzawodnictwa szkół prowa-
dzonego przez WSZS w Szczecinie. 
Wśród szkół podstawowych najlepiej 
wypadły: ZS Kozielice – 7 miejsce, SP 
2 Pyrzyce – 14 miejsce. Publiczne Gim-
nazjum w Pyrzycach zajęło doskonałe  
2 miejsce, a ZS w Kozielicach uplaso-
wał się na 18 miejscu. Natomiast ze 
szkół ponadgimnazjalnych naszego po-
wiatu najlepiej wypadły: ZS Nr 1 Py-
rzyce – 4 miejsce oraz ZS Nr 2 RCKU 
Pyrzyce – 29 miejsce. Kolejnym punk-
tem Sejmiku była prezentacja medali-
stów finałów wojewódzkich2009/2010.  
medale złote 
tenis stołowy – SOSW – Julita i Jowita 
Latusz 

indywidualne biegi przełajowe – PG 
Pyrzyce – Wojciech Piwowarczyk  
indywidualne mistrzostwa wojewódz-
twa w L.A. – PG Pyrzyce – Wojciech 
Piwowarczyk 
Piłka siatkowa chłopców – PG Pyrzyce  
piłka nożna dziewcząt – PG Przelewice  
medale srebrne 
sztafetowe biegi przełajowe chłopców – 
PG Pyrzyce  
trójbój L.A. – ZSP Bielice – Natalia 
Makaś 
medal brązowy 
piłka siatkowa „4” chłopców – SP 2 
Pyrzyce  
Szkoły, które zdobyły medale zostały 
uhonorowane przez Starostę Pyrzyckie-
go i dyrektora Wydziału OKSTiP oka-
załymi nagrodami w postaci sprzętu 
sportowego. Nagrody te odbierali dy-
rektorzy szkół i placówek. Doceniono 
również trud nauczycieli w-f włożony  
w przygotowanie swoich podopiecz-
nych, którzy uplasowali się na pierw-
szych trzech miejscach w wojewódz-
twie. Byli nimi: 
Arkadiusz Oda-
chowski, Robert 
Toboła, Andrzej 
Kępka, Dariusz 
Kufel, Krzysz-
tof Kędziora, 
Leszek Domszy 
i Rafał Krzen-
towski. Za osią-
gnięcia swoich 
z a w o d n i k ó w 
otrzymali torby 
sportowe. Pod-
s u m o w a n i a 
młodzieżowego 
sportu kwalifi-
kowanego pro-

wadzonego przez Ministerstwo 
Sportu dokonał trener LKS 
„Spartakus” Pyrzyce Eugeniusz 
Klimczak. Na bardzo wysokim 7 miej-
scu, rywalizację w 2010 roku zakończył 
LKS „Spartakus” zdobywając 185,83 
pkt (zapasy 155,83 pkt, lekka atletyka 
30 pkt) zaś LMKS „Żak” Pyrzyce na 94 
miejscu z 12 pkt. Za te osiągnięcia oba 
kluby nagrodzone zostały sprzętem 
sportowym oraz wsparciem finansowym 
z kasy Starostwa. Kolejnym punktem 
była prezentacja multimedialna z im-
prez sportowych oraz akcji promują-
cych sport pod patronatem Starosty Py-
rzyckiego Wiktora Tołoczko (obóz 
sportowy Głuchołazy, Koszykówka  
z Szymonem Szewczykiem, II Między-
narodowe Mistrzostwa Polski Freestyle 
w Trikach Piłkarskich, Ferie i wakacje 
na sportowo itp.). 
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Py-
rzycach Ryszard Grzesiak otrzymał list 
gratulacyjny za przyczynienie się do 
otwarcia w Pyrzycach funkcjonującej 
już Poradni Medycyny Sportowej. 
Ostatnim punktem była dyskusja zwią-
zana ze stanem sportu szkolnego i kwa-
lifikowanego. Nie zabrakło głosów do-
tyczących stanu bazy sportowej w na-
szym powiecie. Opinie w tych sprawach 
wyrazili Starosta Wiktor Tołoczko oraz 
zaproszeni goście w osobach: Burmistrz 
Pyrzyc Kazimierz Lipiński, Przewodni-
czący Powiatowego Zrzeszenia LZS 
Jerzy Goclik, Prezes GLUKS „Skrzat” 
Kozielice Piotr Klapenda oraz trener 
zapasów LKS „Spartakus” Eugeniusz 
Klimczak. Na zakończenie dyrektor 
Andrzej Jakieła wyraził przekonanie, że 
nadal istnieje potrzeba organizacji sej-
mików nauczycieli wychowania fizycz-
nego, po czym podziękował wszystkim 
za przybycie.   
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Na rozgrywanych  
w  C i e c h a n o w i e  

w dniach 21- 28 listopada 
2010 r. Mistrzostwach Euro-
py w tenisie stołowym INAS 
– FID Open European za-
wodniczka UKS „Kleks” 
Pyrzyce Jowita Latusz wy-
walczyła dwa srebrne meda-
le. Pierwszy z nich wywal-
czyła reprezentacja Polski,  
w skład której wchodziła 
Jowita, pokonując Wielką 
Brytanię 3:0, następnie Fran-
cję 3:2. W finale zaś przegra-
ła z pierwszą reprezentacją 
naszego kraju 3:0. W roz-
grywkach drużynowych Polki pokonały 
gładko w eliminacjach 3:0 Japonię oraz 

Anglię. W półfinale trafiły na Francję, 
którą równie łatwo pokonały 3:0.  

W finale nie sprostały tenisist-
kom z Ukrainy ulegając im 1:3. 
Dwa srebrne medale podczas 
czempionatu Europy potwierdzi-
ły przynależność Jowity Latusz 
do ścisłej czołówki tenisistek 
starego kontynentu. Trenerem 
tenisistki UKS „Kleks” Pyrzyce 
jest nauczyciel w-f SOSW  
w Pyrzycach Arkadiusz Oda-
chowski. Zawodniczce oraz jej 
opiekunowi składamy serdeczne 
gratulacje i podziękowania za 
wspaniałą promocję klubu oraz 
powiatu pyrzyckiego na zawo-
dach rangi międzynarodowej.    

P.O. 

To był imponujący wi-
dok dla tych, którzy 
przyjechali do Kozielic 
25 listopada 2010 r. na 
mistrzostwa powiatu 
pyrzyckiego szkół pod-
stawowych i gimnazjal-
nych w szachach.  
20 szachownic przygo-
towanych przez organi-
zatora Zespół Szkół  
w Kozielicach, a obok 
każdej z nich zegar - to 
robiło wrażenie, Podob-
no według niektórych 
szachy to nie sport - nic 
bardziej mylnego. Są 
emocje, jest wyścig  
z upływającym czasem 
(30 minut na partię), są 
zagrywki taktyczne, jest potrzeba za-
chowania zimnej krwi, czy jak kto woli 
chłodnego umysłu. 7 reprezentacji ze 
szkół podstawowych i 4 z gimnazjów 
stanęło w szranki sportowej rywalizacji 
o miano najlepszej szkolnej drużyny  
w powiecie. Grano systemem szwajcar-
skim (5 rund), zgodnie z regulaminem 

SZS w Szczecinie. Sędzia główny tur-
nieju Piotr Klapenda również musiał 
mocno wysilać swój umysł, aby zawody 
przebiegły sprawnie i bez przestojów. 
Po zawodach stwierdził, że wysiłek 
umysłowy bardziej wyczerpuje niż wy-
siłek fizyczny. Należy się mu duży sza-
cunek i słowa uznania. Mistrzostwa 

zakończyły się następują-
cym wynikiem: 
Szkoły podstawowe:  
1 miejsce SP Brzesko - 
17 pkt - opiekun Woj-
ciech Zalewski 
2 miejsce ZS Kozielice -
  13,5 pkt 
3 miejsce SP Mielęcin - 
10,5 pkt 
4 miejsce ZS Bielice -  
8 pkt 
5 miejsce SP Kłodzino - 
7,5 pkt 
6 miejsce SP Żabów -  
7 pkt 
7 miejsce SP 2 Pyrzyce - 
6 pkt 
Szkoły gimnazjalne: 

1 miejsce PG Pyrzyce - 15 pkt - opiekun 
Renata Bochan-Bochanowicz 
2 miejsce PG Przelewice - 13 pkt 
3 miejsce ZS Kozielice - 12 pkt 
4 miejsce ZS Bielice - 5 pkt 

P.O. 

JOWITA LATUSZ PODWÓJN Ą WICEMISTRZYNI Ą EUROPY 

SZACH I MAT W KOZIELICACH 

W dniach 10-12 grudnia 2010 r. odbył 
się tradycyjny turniej siatkarski VOL-
LEY-BATIC CUP - ŚWINOUJŚCIE 
2010. W turnieju tym wzięli udział ka-
deci „Żaka” Pyrzyce: Paweł Święta-
nowski, Tomasz Szymański, Maciej 
Krzak, Marcin Komaniecki, Bartosz 
Zieliński, Michał Kuźnicki, Piotr No-
wak, Konrad Gołębiowski, Jakub Rozel, 
Igor Dobiszewski, Konrad Wiśniewski  
i Jakub Adach. Opiekunami zespołu 
byli: Robert Toboła, Rafał Krzentowski 

i Dariusz Jagiełło. Siatkarze Żaka uzy-
skali następujące wyniki: 

Żak - SMS Świnoujście 1-3 

Żak - UKS „Trzynastka” Zielona Góra 
2-3  

Żak - Maraton Świnoujście 2-3 

W meczu o 3 miejsce młodzi pyrzyccy 
siatkarze spotkali się ponownie z za-

wodnikami ze Świnoujścia, uczniami 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ulega-
jąc i tym razem 1-3 co dało ostatecznie 
4 miejsce w turnieju. Całe zawody wy-
grał zespół Maratonu Świnoujście poko-
nując w wielkim finale drużynę z Zielo-
nej Góry 3-0. Indywidualną nagrodę dla 
najlepiej zagrywającego zawodnika  
w całym turnieju zdobył Michał Kuź-
nicki. 

 

KADECI „ ŻAKA” NA TURNIEJU W ŚWINOUJŚCIU 


