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21 grudnia 2011 r. dokonano uroczy-
stego otwarcia Centrum Aktywizacji 

Zawodowej przy Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Pyrzycach. Centrum udziela 
pomocy osobom bezrobotnym, poszukują-
cym pracy, niezarejestrowanym oraz pra-
codawcom. Centrum jest wydzieloną orga-
nizacyjnie częścią Powiatowego Urzędu 
Pracy w Pyrzycach, a zatrudnieni w nich 
doradcy i pośrednicy będą zajmować się 
wyłącznie aktywizacją bezrobotnych. 
Mają przebywać w jednym pomieszcze-
niu, co ma sprzyjać podejmowaniu 
wspólnych działań aktywizujących oso-
by pozostające bez pracy. Mają oni usta-
lać bezrobotnemu indywidualny tok 
rozwoju zawodowego, proponując mu 
szkolenia zawodowe lub inne instrumen-
ty aktywizacji. Uroczystego otwarcia 
dokonali: Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko, dyrektor PUP Elżbieta Gabruch 

oraz Przewodniczący Rady Powiatu Py-
rzyckiego Wojciech Kuźmiński. Nowa 
siedziba Centrum Aktywizacji Zawodowej 
przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Py-
rzycach mieści się w budynku internatu – 
część „B” Zespołu Szkół Nr 2 RCKU  
w Pyrzycach przy ulicy Młodych Techni-
ków 5a. 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY  
Z PRACODAWCAMI  

 
W Zespole Szkół Nr 2 RCKU od-
było się kolejne spotkanie z praco-
dawcami, którego celem jest do-
stosowanie oferty edukacyjnej do 
potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Poprzednie spotkanie zakończono 
badaniem ankietowym, które mia-
ło określić, jakich pracowników 
potrzebują lokalni przedsiębiorcy. 
Analiza ankiet wykazała, że odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie pra-
codawców jest uruchomienie kie-
runku - technik mechanik o dwóch 
specjalizacjach. Szkoła ma zbyt 
duże braki w parku maszynowym, 
jak i kadrze kształcenia zawodo-
wego, by mogła uruchomić taki 
kierunek. Dlatego tak ważne są 
wspólne działania Starostwa, 
przedsiębiorców i szkoły. Krzysz-
tof Galar dyrektor Zakładu Europa 
Systems w Żabowie zapropono-
wał, aby wyłonić zespół osób, 
które szczegółowo opracują plan 
rekrutacji uczniów na nowe kie-
runki kształcenia. Bez uświado-
mienia rodziców i młodzieży, że 
po ukończeniu tego kierunku, ab-
solwent ma szanse na zatrudnienie 
w zakładach, gdzie odbywał prak-
tyki zawodowe, trudno myśleć  
o skutecznym naborze. Dlatego  
w spotkaniu, również udział wzięli 
dyrektorzy gimnazjum, doradcy 
zawodowi i przewodniczący rad 
rodziców. Nikt nie miał wątpliwo-
ści, że ta inicjatywa jest słuszna. 
Natomiast potrzeba dużo konse-
kwencji w działaniu, środków fi-
nansowych na zakup maszyn  
i urządzeń do pracowni zawodo-
wych oraz dobrej woli pracodaw-
ców. Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko podziękował uczestni-
kom spotkania wręczając im mate-
riały promocyjne powiatu. Zapew-
nił również, że niebawem przed-
stawiciele szkoły skontaktują się  
z pracodawcami, w celu uszczegó-
łowienia warunków dotyczących 
podpisania porozumienia o współ-
pracy z ZS Nr 2 RCKU i Staro-
stwem Powiatowym. 

M.L. 

AWANS ZAWODOWY 

W dniu 20 grudnia 2011 r. Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz Sekretarz Powiatu 
Mirosław Gryczka spotkali się z pracownikami Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. 
Podczas spotkania Starosta Pyrzycki wręczył awanse zawodowe na stanowisko głównego 
specjalisty, które otrzymali: Anna Bajon, Wioletta Balcerzyk, Beata Bartczak, Anna Czer-
wińska, Waldemar Durkin, Monika Jankowska-Czaboćko, Monika Janił-Nocuń, Renata 
Korońska, Beata Kwiecień, Piotr Kowalski, Elżbieta Marszałek, Kamilla Misarko, Mag-
dalena Nowak, Wanda Obrzeżgiewicz, Edward Pietrusiewicz, Marta Procyk, Renata Za-
rzycka oraz Kamila Zegadło. 

17 lutego 2010 r. Starostwo Powiatowe  
w Pyrzycach otrzymało certyfikat potwier-
dzający, że spełnia normy ISO 9001:2008. 
Od momentu otrzymania Certyfikatu urząd 
odbył już dwa audity nadzoru, które wyka-
zały, że „System Zarządzania Jakością jest 
utrzymywany i rozwijany zgodnie z aktual-
ną oceną potrzeb – szczególnie w kontek-
ście zachodzących zmian w przepisach. 
Zapisy dotyczące jakości są utrzymy-
wane, czytelne i kompletne. Cele 
jakości są realizowane.” W dniu  
15 grudnia 2011 r. w Starosta Pyrzyc-
ki Wiktor Tołoczko, Wicestarosta 
Pyrzycki Robert Betyna oraz Pełno-
mocnik Starosty ds. Systemu Zarzą-
dzania Jakością Monika Janił-Nocuń 
spotkali się z Auditorem Wojciechem 
Tokarskim celem podsumowania 
funkcjonowania SZJ w urzędzie. Au-
ditor Zewnętrzny Wojciech Tokarski 
wyraził same pozytywne opinie nt. 

funkcjonowania i rozwoju urzędu. Nad 
całością od momentu wdrożenia czuwała 
Monika Janił-Nocuń – Pełnomocnik Staro-
sty ds. Systemu Zarządzania Jakością. 
Wdrożony i doskonalony System Zarzą-
dzania Jakością w Starostwie Powiatowym 
w Pyrzycach wpływa na poprawę świad-
czonych przez urząd usług. 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKO ŚCIĄ 
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Inicjatorem jedynej w swoim rodzaju 
akcji pod nazwą „Szlachetna paczka” 
jest od 2001 roku Stowarzyszenie WIO-
SNA. Akcja ta ma na celu pomoc naj-
uboższym rodzinom z najbliższej okoli-
cy. Całe rzesze wolontariuszy, których 
z każdym rokiem przybywa, wyszukują 
rodziny potrzebujące wsparcia. Co waż-
ne, wolontariusze znajdują ludzi, którzy 
nie z własnej winy stali się biedni. Szu-
kają, bo prawdziwa bieda jest cicha  
i ukryta. Dla porównania, w 2001 roku 
pomocą na łączną sumę 10 tysięcy zł 
objęto 30 rodzin, w 2005 r. kwota po-
mocy wyniosła 340 tysięcy zł dla 1080 
rodzin. Rok 2010 zamknął się kwotą 10 
mln. zł, a paczki otrzymało 8201 rodzin. 
Mijający rok będzie z pewnością rekor-
dowy. Szacuje się, że ponad 12 tysięcy 
rodzin ucieszy się z paczek. Wolonta-
riusz odwiedza rodzinę, sprawdza czy 
naprawdę jest biedna, pyta o najważ-
niejsze potrzeby i marzenia. To on oce-
nia czy dana rodzina może być umiesz-
czona w internetowej bazie danych. 
Teraz do akcji wkraczają ludzie wrażli-
wi na krzywdę, chcący ulżyć w trud-
nych zmaganiach „związania końca  
z  k oń c e m ” .  N a  s t r o n i e 
www.szlachetnapaczka.pl wyszukują i 
wybierają rodzinę, która ich zdaniem 

takiej pomocy potrzebuje. Również tam 
dowiadują się o najpilniejszych potrze-
bach. Najczęściej są to podstawowe 
rzeczy do egzystencji: artykuły spożyw-
cze, środki higieniczne i chemiczne, 
artykuły szkolne, ubrania no i zabawki 
dla najmłodszych, bo przecież przycho-
dzi od dawna wyczekiwany czas Boże-
go Narodzenia i prezentów pod choinką. 
Darczyńca sam robi zakupy i sam zawo-
z i  do na jbl iższego magazyn u 
„Szlachetnej paczki”.  Na posiedzeniu 
rady pedagogicznej Powiatowego Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sportowego  
w Pyrzycach, odbywającej się 7 grudnia 
2011 r. dyrektor Piotr Olech wyszedł  
z propozycją, aby instruktorzy PMOS 
również dołączyli w tym roku do tak 
cennej inicjatywy. Inicjatywa wypłynęła 
od Wojciecha Zalewskiego, a wszyscy 
pracownicy PMOS-u jak ,,jeden mąż ” 
ją poparli, nie szczędząc grosza. Wybra-
li śmy wielodzietną, borykająca się  
z chorobami i biedą rodzinę z naszego 
powiatu. Po sprawdzeniu listy najnie-
zbędniejszych życzeń Wojciech Zalew-
ski i Piotr Olech ze sporą kwotą pienię-
dzy wybrali się na zakupy. Z wypiekami 
na twarzy, ale i z wielką dumą, że dzię-

ki szczodrości nauczycieli w-f skupio-
nych wokół PMOS, można sprawić ko-
muś prezent pod choinkę, zapełnili po 
brzegi 2 przepastne kosze w jednym  
z pyrzyckim dyskontów. Następnie za-
pakowali w 5 dużych paczek różnorod-
ne produkty. Nie zabrakło oczywiście 
słodyczy, gier planszowych, jedzenia  
i chemii. W poczuciu dobrze spełnione-
go obowiązku górę prezentów prze-
wieźli do najbliższego magazynu 
„Szlachetnej paczki”, mieszczącej się  
w świetlicy wiejskiej w Nowielinie. 
Tam czekała na nich Bogumiła Koło-
dziej, która podziękowała za podarki  
w imieniu wybranej rodziny. Wręczyła 
również na ręce Wojciecha Zalewskiego 
i Piotra Olech dyplom z podziękowa-
niem. Ksiądz Jacek Wiosna-Stryczak 
pisze w nim: „Paczka, którą Państwo 
przygotowali, jest wyjątkowa. Jest war-
ta dużo więcej niż rzeczy, które do niej 
zapakowaliście. Wasze serce, zaangażo-
wanie i wiara w ludzi, którym pomaga-
cie, to wielki dar”. Był również opłatek, 
którym instruktorzy PMOS i pozostali 
nauczyciele w-f powiatu pyrzyckiego 
podzielili się na corocznej sportowej 
wigilii.  

PMOS  

Wigilia jest jedynym, niepowta-
rzalnym wieczorem w ciągu roku. 
Rodziny, przyjaciele gromadzą 
się na tradycyjnej wieczerzy. 
Wspólne kolędowanie, dzielenie 
się opłatkiem, składanie sobie 
życzeń i obdarowywanie się pre-
zentami tworzą wspaniały i nieza-
pomniany klimat. Tradycja, którą 
wszyscy pielęgnujemy dla wielu  
z nas jest duchowym przeżyciem, 
poprzez wspólne łamanie się 
opłatkiem. 15 grudnia 2011 r. 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko, Wicestarosta Pyrzycki Robert 
Betyna, dyrektor DPS w Pyrzy-

cach Urszula Konopnicka wraz  
z pensjonariuszami gościli w Do-
mu Dziecka w Czernicach, 
uczestnicząc w uroczystej kolacji 
wigilijnej. Podczas wspólnej ko-
lacji dyrektor Domu Dziecka 
Zdzisław Wudarczyk podzięko-
wał wszystkim za przybycie, 
składając wychowankom, kadrze 
Domu Dziecka oraz gościom ży-
czenia świąteczno-noworoczne. 
Na zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia, Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko życzył wszyst-
kim, aby świąteczne dni wypełni-
ły się pięknym nastrojem.  

NOWY PREZES KOR  
W PYRZYCACH 

Z proś-
bą o zwol-
nienie z funk-
cji prezesa 
Klubu Ofice-
rów Rezerwy 
zwrócił się do 
Zarządu pre-
zes Józef 
Zdrenka. Kło-

poty zdrowotne uniemożliwiają mu dalsze prowadze-
nie jednego z najlepszych kół w kraju. W dniu  
16 grudnia na nadzwyczajnym zebraniu członków 
koła uczestnicy przychylnie ustosunkowali się do 
prośby pana Zdrenki, dziękując mu jednocześnie za 
owocną, wieloletnią pracę.  Do życzeń przyłączył się 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko wręczając okazałą 
statuetkę. Członkowie Wojewódzkiego Zarządu LOK 
wręczyli okazjonalną plakietkę i bukiet kwiatów. Za-
rząd Koła KOR zaproponował zebranym wybór na 
funkcje prezesa dotychczasowego zastępcę - Andrzeja 
Ogrodowicza, sekretarza Urzędu Miejskiego w Pyrzy-
cach. Propozycja została przyjęta bez głosu sprzeci-
wu. Na wniosek Zarządu KOR  w uznaniu zasług 
nadano Józefowi Zdrence tytuł Honorowego Prezesa. 
Najbardziej aktywni członkowie koła oraz wspierają-
ce instytucje i zakłady pracy otrzymali listy gratula-
cyjne. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Brązo-
wym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
odznaczony został sekretarz Zarządu Aleksander But-
kowski. 

SZLACHETNA PACZKA 

GRUDZIEŃ, CZAS ŻYCZEŃ 
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NIEBEZPIECZNE  
SKŁADOWISKO  

UNIESZKODLIWIONE 

W dniu 22 grudnia roku Starosta Pyrzycki Wik-
tor Tołoczko, Wicestarosta Pyrzycki Robert 
Betyna oraz Zenon Mirowski dyrektor Wydzia-
łu OŚLiR Starostwa spotkali się z Marcinem 
Paździerzem przedstawicielem firmy HYDRO-
GEOTECHNIKA Kielce. W trakcie spotkania 
omówiono zakończony w dniu 15 grudnia 2011 
roku proces likwidacji mogilnika w miejscowo-
ści Wołczyn. W wyniku likwidacji wydobyto 
72,24 ton przeterminowanych środków ochrony 
roślin, 203,46 tony zanieczyszczonego gruzu 
betonowego oraz 637,84 ton zanieczyszczonej 
ziemi. Uczestnicy spotkania podkreślili bardzo 
dobrą współpracę instytucji zaangażowanych  
w proces likwidacji. Starosta Pyrzycki złożył 
podziękowania oraz życzenia świąteczne pra-
cownikom firmy HYDROGEOTECHNIKA 
Kielce, którzy uczestniczyli przy likwidacji 
mogilnika. 

BUDOWA KANALIZACJI W WIERZBNIE 

Ruszyła kolejna duża, a właściwie największa inwestycja w Gminie 
Warnice. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbno  
z przesyłem ścieków do Dębicy potrwa 1,5 roku. Dofinansowanie  
w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych zostało pozyskane ze 
środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Wartość inwestycji to 2,5 mln zł. W grudniu 2011 r. zakończono 
drugi etap budowy. Ostatni etap i zakończenie inwestycji nastąpi  
z końcem września 2012 roku. 

W sobotę, 17 grudnia na placu fol-
warcznym w Przelewicach odbyła 
się uroczystość przekazania pojaz-
dów ratowniczo-gaśniczych.  
W uroczystości udział wzięli m.in.: 
senator Rzeczpospolitej Polskiej 
Sławomir Preiss, prezes Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej  w Szczecinie  
druh Stanisław Dycha, dyrektor 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie  Andrzej Mickiewicz, Sta-
rosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, prezes 
Oddziału Powiatowego  Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych  w Py-
rzycach druh Henryk Sikora, kapelan 

druh ks. Roman Dutko, Komendant 
Powiatowy  PSP w Pyrzycach Mirosław 
Rabiega, radni powiatowi, radni gminy 
Przelewice oraz najliczniej przybyła 
grupa strażaków OSP. Samochód ratow-

niczo-gaśniczy GCBA Mercedes 
Benz Axor 1813 otrzymała jednost-
ka Ochotniczej Straży Pożarniczej 
w Przelewicach. Natomiast samo-
chód ratowniczo-gaśniczego  
GCBA Jelcz 420  5/20 otrzymała 
jednostka Ochotniczej Straży  
w Lubiatowie. Poświęcenia jedno-
stek dokonał kapelan druh Roman 
Dutko. Wójt Gminy Przelewice 
Marek Kibała w swoim wystąpie-
niu podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do sukcesu - zakupu 

nowego samochodu ratowniczo – gaśni-
czego Mercedes Benz Axor 1813 A. 

15 grudnia 2011 r. w uroczystym 
nastroju liczna grupa seniorów  
z terenu gminy Przelewice spotka-
ła się w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Przelewicach przy od-świętnie przybranym stole, wigilij-
nym opłatku i wspólnie śpiewa-
nych kolędach. W spotkaniu udział 
wzięli również: Zdzisława Dzioba 
Przewodnicząca Zarządu Emery-
tów i Rencistów w Pyrzycach, 
Stanisława Lipiec Wiceprzewodni-
cząca ZEiR oraz Janusz Wójtowicz 
Sekretarz UG Przelewice i ks. Ry-
szard Krauze proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej w Rosinach.  
W świąteczną atmosferę uczestni-
ków spotkania wprowadziła Maria 
Mroczkowska Przewodnicząca Koła 
Emerytów i Rencistów w Przelewi-
cach, składając wszystkim obecnym 
Bożonarodzeniowe i Noworoczne 
życzenia dobrego zdrowia i wszel-
kiej pomyślności. Do życzeń dołą-
czyli się również Przewodnicząca  
i Wiceprzewodnicząca ZEiR w Py-
rzycach oraz w imieniu Wójta Gmi-
ny Sekretarz. Wigilijny nastrój spo-
tkania podkreślił dodatkowo występ 
artystyczny młodzieży z PG Przele-
wice pod kierownictwem Doroty 
Zielińskiej.  Przedstawione przez 

młodzież „Jasełka Bożonarodzenio-
we” i śpiew kolęd nagrodzono grom-
kimi brawami. Była też wspólna 
modlitwa, której przewodniczył ks. 
Ryszarda Krauze i dzielenie się 
opłatkiem. W miłej, świątecznej 
atmosferze degustowano bardzo 
dobrze przygotowane potrawy wigi-
lijne, wspominano wspólnie spędzo-
ne chwile oraz rozważano propozy-
cje przedsięwzięć na przyszły rok. 
Spotkanie wigilijne, pełne przyja-
cielskich rozmów i wzruszeń, przy 
bogatym w potrawy wigilijne stole 
mogło się odbyć dzięki osobistemu 
zaangażowaniu Marii Mroczkow-
skiej i wielu członkiń Koła, które 
przygotowały smaczne potrawy wi-
gilijne, za co serdecznie dziękujmy. 

A.G. 

SPOTKANIE WIGILIJNE SENIORÓW  

PRZEKAZANIE POJAZDÓW RATOWNICZO-GA ŚNICZYCH 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl            5         naszpowiat@pyrzyce.pl 

Już od samego rana, w ten wyjątkowy 
dzień przedszkolaki z punktu przed-
szkolnego w Starym Przylepie nasłuchi-
wały, czy nie słychać dźwięku srebrne-
go dzwonka Św. Mikołaja, wypatrywa-
ły, czy nie widać reniferów ciągnących 
czarodziejskie sanie. Brak śniegu zasiał 
w sercach maluchów niepokój. Zrodziło 
się też pytanie, czy uda się Mikołajowi 
dotrzeć do przedszkola? Ale szybko 
niepokój dzieci został rozwiany, bo ich 
ukochany gość przybył do przedszkola. 
Na jego wizytę dzieci cierpliwie czekały 
cały długi rok. Mikołaj rozmawiał  
z maluchami, wysłuchał piosenek  
i wierszy przygotowanych specjalnie 
dla niego. Nie zapomniał również o 
prezentach dla każdego dziecka, bo 
przecież małe dziecięce psoty zawsze 
można wybaczyć.  Przedszkolaki obie-
cały, że postarają się zachowywać 
grzecznie w przedszkolu i w domu. 
Mikołaj odwiedził najpierw przedszko-
laków w Przelewicach, a później pięk-
nym wozem udał się do Kłodzina. Tam 
czekali na niego uczniowie całej podsta-
wówki, którzy ze zniecierpliwieniem 
oczekiwali na swoją kolej, aby spotkać 
się z Mikołajem, otrzymać „słodką 
paczkę” i zrobić z nim pamiątkowe 
zdjęcie. Wszyscy byli zadowoleni  
z otrzymanych prezentów. Mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku również 
nas odwiedzi. Czekamy! 

Sołectwo Przywodzie wspólnie ze sto-
warzyszeniem Razem Możemy Więcej 
zorganizowało spotkanie mikołajkowe 
dla małych i dużych mieszkańców Przy-
wodzia. Dzieci dostały upominki od 
przybyłego z Laponii Mikołaja, dla do-

rosłych był poczęstunek złożony ze 
słodkości i owoców.  Atrakcją tego spo-
tkania był magik z Barlinka, który zaba-
wiał dzieci swoimi występami. Atmos-
fera była wspaniała, a dla mieszkańców 
Przywodzia to okazja do wspaniałej 
integracji. 
W nowo wyremontowanej świetlicy 
środowiskowej w Ślazowie zorganizo-
wano paczki dla dzieci z sołectwa Śla-
zowo. Mikołaj idąc do świetlicy wręczał 
wszystkim napotykanym po drodze oso-
bom słodkie podarunki.  Po dotarciu na 
miejsce został gorąco przyjęty przez 
wszystkie dzieci, które z wielkim znie-
cierpliwieniem oczekiwały na najważ-
niejszy dla nich moment, a mianowicie 
wręczanie przez Mikołaja paczek. Edyta 
Gajewska sołtys sołectwa Ślazowo pra-
gnie gorąco podziękować wszystkim 
sponsorom, którzy pomogli w zorgani-
zowaniu paczek dla dzieci, a także oso-
bom, które przyczyniły się do wyre-
montowania świetlicy. 
5 grudnia w Lipianach po raz pierwszy 
odbyła się impreza mikołajkowa pod 
nazwą „Magia Świąt”, którą zorganizo-
wała Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzie-
ci i Młodzieży „Moja Młodość”.  Spo-
tkanie rozpoczęło się w świetlicy Ze-
społu Szkół w Lipianach, gdzie dzieci 
wspólnie z opiekunami malowały ozdo-
by choinkowe. Każdy z maluchów zo-
stał świąteczne przebrany oraz pomalo-
wany na twarzy. Następnie renifery, 
aniołki i mikołaje w towarzystwie swo-
ich rodziców oraz świętego Mikołaja 
przy dźwiękach świątecznej muzyki 
przeszły barwnym korowodem ze szko-
ły na rynek miasta, gdzie wszyscy 
wspólnie dekorowali ogromną choinkę. 
Spotkanie zakończyło się wspólnym 
zdjęciem wszystkich uczestników. Fun-
dacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży „Moja Młodość” powstała wio-
sną 2011 roku. Należą do niej rodzice  
i nauczyciele Zespołu Szkół w Lipia-
nach. Organizacja do tej pory przepro-
wadziła, m.in. półkolonie letnie pod 
nazwą „Akademia wolnego czasu”, 

akcję profilaktyczną dotyczącą 
raka piersi i szyjki macicy dla 
licealistek ZS oraz badania mam-
mograficzne dla kobiet z gminy 
Lipiany. 
Mikołaj odwiedził z sołectw Nowice  
i Batowo. Gość przybył z workiem pre-
zentów, którymi obdarował zebranych. 
Znalazł także czas na wspólna zabawę  
z dziećmi. Pomocnikami Świętego Mi-
kołaja byli: Rada Sołecka, Tadeusz Nie-
wiadomski, Firma Power Concept oraz 
Lipiańska Piekarnia, która zapewniła 
słodki poczęstunek. Mikołajowi oraz 
jego Pomocnikom bardzo dziękujemy  
i zapraszamy za rok! 
11 grudnia 2011 r. w kościele w Żuko-
wie św. Mikołaj obdarował paczkami 
dzieci z miejscowości: Żuków, Karsko  
i Ukiernica. Podczas spotkania mikołaj-
kowego dzieciom towarzyszyli ich ro-
dzice.  Wśród radości i zabawy w trak-
cie imprezy, dzieci mogły dowiedzieć 
się od Marii Ostrowskiej jak być zarów-
no grzecznym dzieckiem, jak i dobrym 
chrześcijaninem. Rozdanie paczek dzie-
ciom przez św. Mikołaja poprzedziło 
wystąpienie ks. Mirosława Gębickiego  
i wspólna modlitwa oraz występ arty-
styczny dzieci z PSP Żuków. Po zakoń-
czeniu uroczystości mikołajkowej dzieci 
entuzjastycznym okrzykiem zaprosiły św. Mikołaja już na następny rok! Spo-
tkanie ze św. Mikołajem zostało zorga-
nizowane przez Stowarzyszenie „U Pa-
na Boga za Piecem” i Parafialny Zespół 
CARITAS. Znaczną część środków na 
zakup paczek dla dzieci sfinansowano 
dzięki życzliwości sponsorów i Zespo-
łowi CARITS.  

Pod takim hasłem w SP Kłodzino odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową zorga-
nizowany pod kierunkiem Teresy Kaczalskiej. W konkursie 
udział wzięły wszystkie szkoły z terenu gminy Przelewice. 
Komisja konkursowa, w której skład wchodzili nauczyciele  
i uczniowie, miała „twardy orzech do zgryzienia”, bo musiała 
ocenić 40 prac. Szopki oceniano w dwóch kategoriach wieko-
wych: klasy I – III szkoły podstawowej oraz klasy IV – VI 
szkoły podstawowej i klasy gimnazjum. W pierwszej katego-
rii I miejsce zdobyła Wiktoria Pierścińska kl. I – SP Kłodzino, 
II miejsce – Jakub Sitkowski kl. III – PSP Żuków i III miejsce 

– Kamil Rojek – kl. I – SP Kłodzino. Wyróżnienia zdobyli: 
Marcel Krzysztofik kl. IV – SP Kłodzino, Oliwia Osipowicz 
kl. II – SP Kłodzino. W drugiej kategorii I miejsce zdobył 
Patryk Kubicki kl. II – PG Przelewice, II miejsce – Jowita 
Wawrowska kl. I – PG Przelewice i III Miejsce – Szymon 
Osipowicz kl.VI – SP Kłodzino. Wyróżnienie otrzymała Oli-
wia Skawińska kl. V- PSP Żuków. Wszystkim sponsorom, 
którzy pomogli zakupić nagrody dla zwycięzców najpiękniej-
szych szopek, dyrektor szkoły i organizator konkursu składają 
serdeczne podziękowania. 

A.K. 

MIKOŁAJKI 

NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BO ŻONARODZENIOWA 
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22 grudnia w Zespole Szkół Nr 2 
RCKU w Pyrzycach odbyło się uro-
czyste podsumowanie konkursu na 
najciekawszą szopkę Bożonarodze-
niową. Inicjatorem konkursu już po 
raz X był dyrektor ZS Nr 2 RCKU, 
natomiast organizatorem była Ewa 
Trusiewicz nauczyciel języka pol-
skiego. Prace uczniów w trzech 
kategoriach wiekowych oceniła 
kapituła w składzie: Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko, dyrektor 
ZS Nr 2 RCKU Paweł Palczyński 
oraz z-ca dyrektora Jolanta Kocanowska
-Hajduła. W kategorii szkół podstawo-
wych pierwsze miejsce zajęło Koło Mi-
łośników Pyrzyc przy SP Nr 2 Pyrzyce, 

a kolejne Marcin Gontarz i Marcel Wo-
liński z tej samej szkoły. W kategorii 
gimnazjum przyznano jedna nagrodę 
Pauli Trusiewicz z Gimnazjum przy ZS 

Kozielice. W kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych nagrodzono 
uczniów Zespołu Szkół Nr 2 RC-
KU - Sebastian Lange za pierwsze 
miejsce, uczniowie kl. II Techni-
kum Zawodowego, kierunek Ar-
chitektura Krajobrazu za drugie, 
Mateusza Grabińskiego i Bartosza 
Czarneckiego za trzecie. Komisja 
przyznała również 2 szczególne 
wyróżnienia, które otrzymały: Spe-
c ja ln y Oś r od ek  Szk oln o-
Wychowawczy w Pyrzycach  

i Warsztaty Terapii Zajęciowej w No-
wielinie. Laureatom gratulujemy wspa-
niałych pomysłów i talentów plastycz-
nych. 

W pałacu Ogrodu Dendrolo-
gicznego w Przelewicach  
w dniu 18 listopada 2011 r. 
odbyła się uroczystość obcho-
dów 50 i 60-lecia pożycia 
małżeńskiego. Jubileusz  
50-lecia świętowali: Antonina 
i Jerzy Bruchajzerowie, Zu-
zanna i Stanisław Dymkowie,  
Kazimiera i Heronim Furmań-
scy, Stanisława i Bogdan Ko-
tarscy,  Irena i Ryszard Ko-
walczykowie, Józefa i Piotr 
Kustoszowie oraz Aleksandra 
i Zygmunt Szatańscy. W spo-
tkaniu uczestniczyli też jubi-
laci obchodzący - jubileusz  
60-lecia pożycia małżeńskie-
go: Czesława i Henryk Grabowscy oraz 
Wanda i Franciszek Kustoszowie. Do-
stojni jubilaci odznaczeni zostali meda-
lami „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, przyznanymi przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego. Aktu 
dekoracji dokonał Marek Kibała Wójt 
Gminy w towarzystwie Mariana Świ-
derskiego Przewodniczącego Rady 
Gminy w Przelewicach. Jubilaci otrzy-
mali listy gratulacyjne od przelewickie-

go samorządu. Wszystkim parom wrę-
czono bukiety kwiatów i upominki. 
Wójt wraz z Przewodniczącym Rady 
pogratulowali jubilatom tego, że wy-
trwali ze sobą w dobrych i złych chwi-
lach tak wiele lat. Te wspólnie przeżyte 
lata, to symbol wierności i wzajemnej 
miłości oraz zgodności w małżeństwie. 
To wzór do naśladowania i piękny przy-
kład dla młodych pokoleń wstępujących 
w związki małżeńskie. Życzyli także 

dostojnym jubilatom jak naj-
więcej dni w radości i zdro-
wiu oraz samych pięknych 
chwil w gronie najbliższych. 
Następnie wznieśli toast za 
dalszą pomyślność jubilatów. 
Dalsze życzenia i gratulacje 
składane były już przy lamp-
ce szampana. Uroczystość 
uświetnił występ młodzieży 
Publicznego Gimnazjum  
w Przelewicach pod kierun-
kiem Waldemara Klemen-
skiego. Po części oficjalnej 
jubilaci zaproszeni zostali na 
wspólny poczęstunek, pod-
czas którego z sentymentem 
dzielili się wspomnieniami, 

jak też opowiadali o swoich aktualnych 
sprawach i wydarzeniach dnia codzien-
nego. Spotkanie upłynęło w miłej  
i przyjemnej atmosferze.  Serdecznie 
gratulujemy wszystkim jubilatom. Ży-
czymy dalszych długich lat w zdrowiu  
i pomyślności oraz życzliwych ludzi 
wokół siebie. 

A.G. 

W dniu 22 grudnia 2011 r.  
w Urzędzie Marszałkowskim Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego 
w Wydziale Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Wójt Gminy Przelewice 
Marek Kibała wraz ze Skarbnik Gminy 
Haliną Szagańską podpisali umowy na 
dofinansowanie czterech projektów 
z łożonych w ramach działania  
313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Wnioski z kompletem dokumentów 

zostały złożone 16 sierpnia 2010 r. 
Od boiska na igrzyska - budowa boisk 
sportowych w Lubiatowie w Gminie 
Przelewice: całkowity koszt operacji - 
457 515,74 zł, koszty kwalifikowalne - 
375 012,90 zł, wnioskowana kwota po-
mocy - 281 259 zł 
Z kulturą na co dzień w wyremontowa-
nej świetlicy w Rosinach: całkowity 
koszt operacji  -  680 957,56 zł, koszty 
kwalifikowalne - 558 161,93 zł, wnio-
skowana kwota pomocy - 418 621 zł. 
Szybciej, Wyżej, Dalej budowa zespołu 

boisk sportowych przy szkołach podsta-
wowych w Kłodzinie i Jesionowie  
w Gminie Przelewice: całkowity koszt 
operacji - 795 706,28 zł, koszty kwalifi-
kowalne - 652 218,26 zł, wnioskowana 
kwota pomocy - 489 163 zł. 
Remont trybun i zaplecza sportowego 
na stadionie w Przelewicach: całkowity 
koszt operacji - 337 695,85 zł, koszty 
kwalifikowalne - 276 799,88 zł, wnio-
skowana kwota pomocy - 94 000 zł. 
Łączna kwota środków pomocowych  
z programu PROW to 1 283 043 zł. 

UMOWY NA PROJEKTY PROW  
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W dniu 21 listopada 2011 r. pierwszy 
raz w naszej szkole (PSP Jesio-
nowo) obchodziliśmy wyjątko-
wy dzień - Dzień Życzliwości. 
Przyłączyliśmy się do grona 
tych, którzy na przekór jesien-
nej szarości chcieli zobaczyć 
świat w radosnych barwach, 
dlatego też kolory: żółty, po-
marańczowy i czerwony stały 
się obowiązkowe w częściach 
naszej garderoby. Na dzień 
dobry odbył się krótki apel 
wprowadzający nas w tematykę 
życzliwości. Każdej osobie 
p r z y p ię t o  d o  b l u z k i 
„uśmiechniętą buźkę”, która 
przez cały dzień przypominała 
o dobrych manierach, radości i serdecz-
ności względem drugiego człowieka.  
W ramach obchodów święta uczniowie 
uczestniczyli w konkursie plastycznym 
pod hasłem „Projektujemy Order Życz-
liwości”. Wszystkie prace zostały na-
grodzone słodkościami, a przepiękne 
ordery udekorowały szkolny korytarz 
po to, by hasła na nich widniejące za-

chęcały uczniów do właściwych zacho-
wań (nie tylko w tym dniu). Na prze-
rwach Samorząd Szkolny częstował 
wszystkich „eliksirem życzliwości” oraz 
ciasteczkami w kształcie serc 
(wypieczonymi przez uczniów naszej 
szkoły), którymi przepraszali za swoje 
złe czyny, dziękowali za otrzymaną 
pomoc, mówili sobie miłe słowa. Ostat-

nią niespodzianką wieńczącą całość 
tego dnia było przedstawienie 
pt. „W krainie Życzliwości”.  
W role czarodzieja, wróżek  
i bawiących się dzieci wcieliły 
się nauczycielki, które popisową 
grą aktorską opowiedziały 
uczniom bajkę o tym, jak kształ-
tować postawy wzajemnej życz-
liwości, rozwijać empatię i pra-
widłowe relacje międzyludzkie, 
a także, w jaki sposób stwarzać 
okazje do przeżywania przyjem-
nych uczuć. Przedstawienie zo-
stało nagrodzone gromkimi bra-
wami i zakończyło wspólną 
zabawą. Cała impreza była cie-
kawa, pouczająca, atrakcyjna  

i przebiegała w radosnej atmosferze. 
Dostarczyła wielu pozytywnych wrażeń 
i utwierdziła nas w przekonaniu, że war-
to być życzliwym na co dzień. Postara-
my się, by Dzień Życzliwości na stałe  
w naszej szkole zagościł. 

H.N. 

10 grudnia 2011 r. był dniem 
niezwykłym dla uczniów przele-
wickiego gimnazjum, ich nauczy-
cieli, a także rodziców i emeryto-
wanych nauczycieli szkół z tere-
nu gminy Przelewice. Grupa 49 
osób, w tym 30-cioro uczniów 
gimnazjum, uczestniczyła w wy-
cieczce do Berlina. Głównym jej 
punktem było zwiedzenie wysta-
wy „Obok. Polska -Niemcy. 1000 
lat historii w sztuce”, będącej 
pierwszą w dziejach polsko-
niemieckich stosunków ekspozy-
cją obrazującą historię ostatniego 
tysiąclecia naszego sąsiedztwa. 
W 19 salach Martin-Gropius-Bau pre-
zentowanych jest ok. 700 obiektów hi-
storycznych i współczesnych, w tym 
dzieła malarstwa, rzeźby, starodruki, 
rękopisy i grafiki oraz dokumenty, 
obiekty rzemiosła artystycznego, foto-
grafie, materiały filmowe, książki i na-
grania muzyczne. Szczególną atrakcją 
jest prezentacja monumentalnego dzieła 
Jana Matejki „Hołd pruski” z Muzeum 
Narodowego w Krakowie, a także prace 
Wita Stwosza oraz rękopisy i dokumen-
ty Mikołaja Kopernika, w tym pierwsze 
wydanie jego głównego dzieła „De 
Revolutionibus Orbium Coelestium”  
z 1543 r., księgi z zakresu astronomii  
i medycyny pochodzące z jego prywat-
nej biblioteki. Wypożyczone na wysta-
wę eksponaty zostały udostępnione 
przez ponad 200 muzeów i kolekcji, 
m.in. z Muzeum Narodowego w War-

szawie, Muzeum Sztuki w Łodzi i wielu 
innych polskich muzeów oraz British 
Museum w Londynie, Muzeum Historii 
Sztuki w Wiedniu i Biblioteki Watykań-
skiej. Jest to niebywała okazja w jed-
nym miejscu, nie tak przecież daleko 
oraz niedrogo (w przypadku młodzieży 
bilety są darmowe) obejrzeć bezcenne 
eksponaty dawnej i współczesnej pol-
skiej kultury i sztuki.  Wystawa „Obok. 
Polska – Niemcy. 1000 lat historii  
w sztuce” czynna jest tylko do 9 stycz-
nia 2012 r. Do Berlina niedaleko, a wra-
żenia niesamowite! Oprócz ww. wysta-
wy w Berlinie mieliśmy sposobność 
zwiedzić także muzeum „Topografia 
terroru” poświęcone aparatowi terroru 
III Rzeszy. Muzeum znajduje się do-
kładnie w miejscu, w którym do 1945 r. 
swoje siedziby miały najbardziej zbrod-
nicze hitlerowskie instytucje tj. Gesta-

po, SS i Główny Urząd 
Bezpieczeństwa Rzeszy. 
Obecnie przygotowywana 
jest specjalna wystawa poświęco-
na okupacji hitlerowskiej w Pol-
sce. Obok muzeum oglądaliśmy 
pozostałości „muru berlińskiego” 
oraz „Check Point Charlie” -  
w okresie zimnej wojny. Jedno  
z najbardziej znanych przejść 
granicznych między NRD, a Ber-
linem Zachodnim. Obowiązko-
wym punktem programu była też 
wizyta na Placu Paryskim z mo-
numentalną Bramą Brandenbur-
ską oraz przed Reichstagiem – 

dzisiaj siedzibą Bundestagu, czyli nie-
mieckiego parlamentu. Był też spacer 
po Berlinie, zakupy na świątecznym 
jarmarku i w centrum handlowym oraz 
przejazd najbardziej ekskluzywnymi 
berlińskimi ulicami – Friedrichstraße 
(ulica Fryderyka) oraz Unter den Linden 
(ulica Lipowa), w pięknych, świątecz-
nych dekoracjach. Wycieczkę zakoń-
czyła wizyta w Muzeum Techniki, które 
nas zauroczyło i wprowadziło w zdu-
mienie swoim ogromem. Zmęczeni  
i pełni wrażeń późnym wieczorem wró-
cili śmy do Przelewic. Organizatorem  
i kierownikiem wycieczki była nauczy-
cielka języka niemieckiego Renata Gol-
czyk, a opiekunami gimnazjalnej mło-
dzieży nauczyciele: Edyta Kobus, Ewe-
lina Urban i Dariusz Jałoszyński. 

D.J. 

HISTORIA POLSKI W NIEMIECKIM BERLINIE  

EDUKACJA W INNEJ FORMIE 
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Stowarzyszenie „SIEJA” z siedzi-
bą w Marianowie przeprowadziło 
cykl 6 spotkań informacyjno-

konsultacyjnych dotyczących 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwo-

ju Obszarów Rybackich. Spotkania od-
były się w dniach: 25 listopada 2011 r. 
w Stargardzie Szczecińskim, 29 listopa-
d a  2 0 1 1  r .  w  B a r l i n k u ,  
30 listopada 2011 r. w Pyrzycach,  
8 grudnia 2011 r. w Marianowie,  
12 grudnia 2011 r. w Ińsku i 14 grudnia 
2011 r. w Chociwlu. 
Spotkania z potencjalnymi beneficjenta-
mi prowadzili pracownicy biura Lokal-
nej Grupy Rybackiej z udziałem ze-
wnętrznego eksperta. Na spotkaniach 
można było skorzystać z porad Małgo-
rzaty Krysiak, Andrzeja Szczodrego 
oraz Andrzeja Kuczyńskiego. Spotkania 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców gmin wchodzących  
w skład Lokalnej Grupy Rybackiej. 
Stowarzyszenie „SIEJA” jest jedną z 48 
grup w Polsce, która otrzymała dofinan-

sowanie na realizację lokalnej strategii 
rozwoju obszarów rybackich. Pozyska-
ne środki  finansowe wyn oszą  
20 811 021,89 zł. Operacja współfinan-
sowana przez Unię Europejską ze środ-
ków finansowych Europejskiego Fundu-
szu Rybackiego, zapewniającą inwesty-
cje w zrównoważone rybołówstwo  
w ramach pomocy finansowej na reali-
zację środków objętych osią prioryteto-
wą 4 – Zrównoważony rozwój obsza-
rów zależnych od rybactwa, zawartą  
w  p r o g r a m i e  o p e r a c y j n y m 
„Zrównoważony rozwój sektora rybo-
łówstwa i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007-2013”. Beneficjentami 
pozyskanych środków mogą być m.in. 
samorządy, instytucje społeczne, orga-
nizacje pozarządowe, rybacy, przedsię-
biorcy, osoby fizyczne - jeśli planowane 
do realizacji operacje wpiszą się w cele 
strategii. Pierwsze konkursy i nabory 
wniosków odbędą się w I kwartale 2012 

r. Cele ogólne strategii to: 
• wzrost konkurencyjności, atrakcyjno-
ści  i  aktywn ości  społeczno-
gospodarczej obszaru ze szczególnym 
uwzględnieniem turystyki i sektora 
rybackiego, 

• zachowanie  i ochrona wartości przy-
rodniczych, krajobrazowych i środo-
wiskowych na obszarach zależnych 
od rybactwa. 

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów 
Rybackich jest realizowana na obszarze 
czterech powiatów: stargardzkiego, py-
rzyckiego, łobeskiego i myśliborskiego. 
Bierze w niej udział 12 gmin: Chociwel, 
Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, 
Marianowo, Stargard Szczeciński, Py-
rzyce, Przelewice, Warnice, Węgorzyno 
i Barlinek. 
Kontakt - Stowarzyszenie „SIEJA”,  
ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo 
Tel. kom.  883 602 959, 883 603 720, 
883 600 346, 883 500 759 
e : m a i l :  l g r - s i e j a @ w p . p l  
www.lgr-sieja.pl 

NADANIE STOPNIA AWANSU 
ZAWODOWEGO  

28 listopada u Burmistrza Lipian Krzysz-
tofa Boguszewskiego odbyło się uroczyste 
spotkanie z dyrektor Zespołu Szkół w Li-
pianach Dorotą Chrobrowską oraz nauczy-
cielką Martą Szpakowską, która 21 listo-
pada 2011 r. zdała egzamin przed Komisją 
Egzaminacyjną i zdobyła stopień nauczy-

ciela miano-
wanego. Na-
u c z y c i e l k a 
złożyła ślubo-
wanie o rzetel-
nym wykony-
waniu swojej 
pracy w roli 
n aucz yc i e la 
oraz otrzymała 
akt nadania 
stopnia awan-
su zawodowe-
go nauczyciela 
mianowanego. 

Zespół śpiewa-
czy „Swojaki” 
działający przy 
MGOK Lipiany 
o b c h o d z i ł  
10-lecie swego 
istnienia. Piękne 
to były urodzi-
n y.  P r z ed e 
wszystkim, jak 
zawsze, nie za-
wiedli goście. Sala domu kultury pęka-
ła w szwach. „Biesiady ze Swojakami” 
zawsze przyciągają lipiańczyków. Tak 
też było i tym razem. Nie zabrakło 
również władz miasta i powiatu. Był 
oczywiście Burmistrz Lipian Krzysz-
tof Boguszewski, stały bywalec 
„Biesiad ze Swojakami”, był Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko z człon-
kiem zarządu Jarosławem Stankiewi-
czem, był proboszcz naszej parafii ks. 
kan. dziekan dr Franciszek Szydłow-

ski. Życzeniom  
i gratulacjom nie 
było końca. 
C z ł o n k o w i e 
zespołu otrzy-
mali dyplomy  
i piękne świecz-
niki wykonane  
i podarowane 
przez Longina 
Juszkę. Mnó-

stwo ciepłych podziękowań za prowa-
dzenie zespołu, za pasję i miłość do 
śpiewu, za przygotowywanie niezli-
czonych uroczystości państwowych  
i kościelnych, za dostarczanie miesz-
kańcom miasta dobrej zabawy, za cie-
pło, humor, dowcip i radość otrzymała 
prowadząca zespół Elżbieta Cichacka. 
Potem do późnych godzin wieczor-
nych śpiewano i goszczono się przy 
suto zastawionym stole. Jak zwykle, 
trudno się było rozstać.  

W dniu 18 listopada 2011 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lipianach odbyło się spotkanie w ramach obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Seniora, zorganizowane przez 
Lipiański Klub Seniora działający przy MGOK w Lipianach 
oraz Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów  i Inwa-
lidów O/R w Lipianach. 

W uroczystości udział wzięli również: Burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Lipianach Adrian Kowalczyk. Na sali obecna była delega-
cja z zaprzyjaźnionego Klubu Seniora „Złota Strzecha” z Bar-
linka.   Po powitaniu gości Przewodnicząca Zarządu Lipiań-
skiego Klubu Seniora Janina Śniegula oraz Przewodnicząca 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Danuta 
Japoł, przedstawiły sprawozdanie z działalności obu zarzą-
dów, które podsumowywało miniony rok ich działalności. 
Panie podziękowały za współpracę członkom zarządu, wrę-
czając im listy z podziękowaniami i symboliczną różę. Bur-
mistrz Lipian wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej po-
dziękowali za ten rok wytężonej pracy członkom zarządu, 
wręczając na ręce przewodniczących kwiaty. Spotkanie senio-
rów uświetnił swoim występem zespół śpiewaczy 
„Barliniacy” działający przy Klubie Seniora „Złota Strzecha” 
w Barlinku. 

LOKALNA GRUPA RYBACKA 

MI ĘDZYNARODOWY DZIE Ń SENIORA 

BIESIADA ZE SWOJAKAMI 
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8 grudnia 2011r. w ramach wolontariatu 
akcyjnego „Lubię pomagać” w świetli-
cy środowiskowej w Lipianach przepro-
wadzono „Spotkanie świąteczne”. Wo-
lontariuszki z klasy II LO: Asia, Ola, 
Agata, Iza, Agnieszka przygotowały 
szereg atrakcji dla dzieci w wieku  
5 – 10 lat. 
Na powitanie Agnieszka przeczytała 
bajkę „W poszukiwaniu świąt Bożego 
Narodzenia”, następnie sprawdziła zro-
zumienie czytanego tekstu urządzając 
quiz dla słuchaczy. Dzieci, które znały 
odpowiedzi na wszystkie pytania otrzy-

mały słodkie nagrody. Następnie 
wszystkie wolontariuszki przygotowały 
i przeprowadziły zajęcia plastyczne. 

Dzieci wykonały różnymi techni-
kami ozdoby świąteczne, które 
zostały wykorzystane do dekoracji 
świetlicy. Po zajęciach plastycznych 
Asia i Ola przeprowadziły zabawy ru-
chowe, mające na celu integrację całej 
grupy. Natomiast Iza z Agatą zorgani-
zowały zabawę „ciepło-zimno”, w któ-
rej zadaniem dzieci było odnalezienie 
ukrytych upominków świątecznych 
(przybory szkolne). Po zrealizowanym 
programie wolontariuszki wraz z koor-
dynatorem pożegnały się z uradowany-
mi ze spotkania dziećmi. 

ZABAWA ANDRZEJKOWA 

25 listopada w świetlicy w Batowie odbyła się zabawa 
andrzejkowa dla dzieci. Od godz. 16.00 dzieci mogły 
wziąć udział w grach, zabawach, konkursach oraz wróż-
bach andrzejkowych. Zwycięzców konkursów nagrodzo-
no słodkimi upominkami. Dzięki sponsorowi – Firmie 
Power Concept z Batowa zakupiono słodycze, napoje, 
owoce. W zorganizowanie zabawy zaangażowali się ro-
dzice, którzy upiekli ciasta, pomagali w przeprowadzeniu 
konkursów i zabaw. Organizatorzy szczególne podzięko-
wania kierują do mam: Czesławy Mroczkowskiej, Graży-
ny Domżałowicz, Małgorzaty Hajdas, Żanety Kowalczyk 
i Żanety Rębacz.  

STOPA CUKRZYCOWA 
25 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przelewi-
ce z inicjatywy personelu pielęgniarskiego  Elżbiety Kozub i Dioni-
zy Ogłozy zorganizowano już po raz kolejny spotkanie edukacyjne 
dla diabetyków. Spotkanie informacyjne odbyło się w ramach edu-
kacji dla chorych na cukrzycę w celu zwiększenia ich wiedzy  
i świadomości w zakresie zasad profilaktyki stopy cukrzycowej. 
Zespół stopy cukrzycowej jest istotnym problemem ekonomicz-
nym, dotyczącym ok. 60% wszystkich amputacji kończyn dolnych 
niebędących wynikiem urazu, występujących u osób z cukrzycą. 
Cykliczne wykłady dla diabetyków prowadzone są przez specjalistę 
mgr Teresę Czerwińską z Poradni Diabetologicznej w Szczecinie 
przy współpracy z firmami farmaceutycznymi.  

E.K. 

Światowy Dzień AIDS obchodzimy 
corocznie 1 grudnia z inicjatywy Świa-
towej Organizacji Zdrowia. Dzień ten 
ma umożliwi ć organizacjom rządowym, 
pozarządowym i lokalnym, jak również 
osobom indywidualnym zwrócenie 
uwagi na walkę z AIDS, a także ko-
nieczność pomocy ludziom zakażonym 
HIV i chorym na AIDS oraz ich bli-
skim. Mimo znacznych postępów  

w walce z epidemią, skala działań reali-
zowanych w zakresie profilaktyki HIV/
AIDS jest nadal niezadowalająca. We-
dług Krajowego Centrum ds. AIDS  
w Polsce zakażonych wirusem HIV jest 
14 562 osób, 2 576 osób zachorowało 
na AIDS, a 1 091 chorych zmarło.  
W bieżącym roku Krajowe Centrum  

ds. AIDS organizuje kampanię „Zrób 
test na HIV” zachęcającą do wykony-
wania testów w punktach konsultacyjno
-diagnostycznych (PDK), który wyko-
nuje się anonimowo i bezpłatnie.  
W Szczecinie test można wykonać  
w  p u n k c i e  k o n s u l t a c y j n o -
diagnostycznym przy ul. Wojska Pol-
skiego 160, tel. 91 486 00 25. 

Trzy osoby aresztowane a jedna odda-
na pod dozór policji, odzyskane po-
jazdy, elektronarzędzia, sprzęt audio  
i gospodarstwa domowego. Taki jest 
finał działań pyrzyckich policjantów, 
którzy w trzy dni rozbili grupę włamy-
waczy działających na terenie powiatu 
pyrzyckiego. Na przestrzeni ponad mie-
siąca członkowie rozbitej grupy doko-
nywali szeregu kradzieży i kradzieży  
z włamaniem do mieszkań i garaży na 
ternie powiatu pyrzyckiego. Z miejsc 
kradzieży starannie wybierali przedmio-
ty mogące mieć większa wartość rynko-
wą. Ich łupem padały elektronarzędzia, 
samochodowy sprzęt audio. Z jednego  
z garażów sprawcy wyjechali samocho-
dem osobowym, w którym właściciel 
nieopatrznie zostawił kluczyki. Zacho-
wanie sprawców, a szczególnie ich bez-
czelność negatywnie wpływało na emo-
cje mieszkańców powiatu pyrzyckiego. 
Od samego początku policjanci zdawali 
sobie sprawę z tego, że sprawcami tych 

przestępstw jest nowa, nieznana grupa 
osób. Aby nie dopuścić rozszerzenia 
skali działalności grupy, funkcjonariu-
sze niezwłocznie podjęli intensywną 
pracę nad ustaleniem sprawców. Po 
niespełna półtora miesiąca działalności 
grupy nastąpił przełom. Zebrany w tym 
czasie materiał dowodowy pozwolił na 
zatrzymanie 36 letniego mieszkańca 
Pyrzyc. Jego zatrzymanie było pierw-
szym z czterech, jakie policjanci z do-
konali przez następne dwa dni. Kolejna 
trójka zatrzymanych to mężczyźni  
w wieku od 21 do 38 lat, wszyscy są 
mieszkańcami powiatu pyrzyckiego. 
Prowadzone w tym czasie przez funk-
cjonariuszy czynności pozwoliły też 
zabezpieczyć nożyce do cięcia metali, 
łomy i inne narzędzia, którymi posługi-
wali się sprawcy, oraz odzyskać między 
innymi skradziony samochód osobowy, 
skuter, wkład kominkowy i wiele in-

nych wartościowych przedmiotów. 
Sprawcy swoim przestępczym działa-

niem narazili mieszkańców powiatu 
pyrzyckiego na straty sięgające ponad 
20 tysięcy złotych. Policjanci ustalili, że 
zatrzymani brali udział w przynajmniej 
kilkunastu kradzieżach i kradzieżach  
z włamaniem. Takie też usłyszeli zarzu-
ty. Sąd po zapoznaniu się z zebranym 
przez Policję materiałem dowodowym, 
na wniosek Prokuratury, wobec trzech 
podejrzanych zastosował środek zapo-
biegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania, a czwartego Prokurator 
oddał pod dozór Policji. Sprawa w dal-
szym ciągu ma charakter rozwojowy. 
Już po osadzeniu aresztowanych w Za-
kładzie Karnym, policjanci ustalili, że 
brali oni też udział w innych przestęp-
stwach, za które jeszcze nie usłyszeli 
zarzutów. Za popełnione przestępstwa 
sprawcom grozi do 10 lat pozbawienia 
wolności.  

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W RAMACH WOLONTARIATU 

POLICJA NA TO NIE POZWALA  

ŚWIATOWY DZIE Ń AIDS 
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22 listopada 2011 roku w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego 

w Pyrzycach już po raz ósmy spo-
tkali się nauczyciele wychowania fi-
zycznego powiatu pyrzyckiego, by 
podsumować ubiegły rok szkolny. Nie 
zabrakło również trenerów sportu 
młodzieżowego, przedstawicieli orga-
nizacji sportowych, dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych. Zaproszenie 
Starosty Pyrzyckiego Wiktora Tołocz-
ko przyjęli również radni powiatowi: 
August Kimbar i Walenty Darczuk.  
W sejmiku uczestniczył Burmistrz Li-
pian Krzysztof Boguszewski i Wójt 
Gminy Bielice Zdzisław Twardowski 
oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 
Sejmik otworzył dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji Andrzej Jakieła. Przywitał 
przybyłych gości oraz zapoznał z pro-
gramem spotkania. Kolejnym punktem 
było omówienie powiatowego współza-
wodnictwa szkół w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Li-
cealiady, którego dokonał dyrektor Po-
wiatowego Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego Piotr Olech. Po 3 najlepsze 
szkoły otrzymały z rąk Starosty Wiktora 
Tołoczko i dyrektora Andrzeja Jakieły 
puchary. Wśród szkół podstawowych:  
1 miejsce ZSP Bielice, 2 miejsce SP 2 
Pyrzyce, 3 miejsce ZS Kozielice, wśród 

szkół gimnazjalnych kolejno: PG Pyrzy-
ce, PG Przelewice, ZS Kozielice, wśród 
szkół ponadgimnazjalnych kolejno: ZS 
Nr 1 Pyrzyce, ZS Nr 2 RCKU Pyrzyce, 
3 m ZS Lipiany. Następnie przedstawio-
no wyniki współzawodnictwa woje-
wódzkiego, prowadzonego przez Woje-
wódzki Szkolny Związek Sportowy  
w Szczecinie. Oto najlepsze szkoły: ZS 
Kozielice – 5 miejsce – 147 pkt, PG 
Pyrzyce – 2 miejsce – 181 pkt, ZS Nr 1 
Pyrzyce – 18 miejsce – 106 pkt. Szkoły, 
których uczniowie zdobyli medale  
w finałach wojewódzkich zostały nagro-
dzone sprzętem sportowym, a opiekuno-
wie medalistów kurtkami sportowymi. 
Piotr Olech pokazał również miejsce 
naszego powiatu na tle pozostałych. 
Szkoły podstawowe 7 miejsce – 493 
pkt, szkoły gimnazjalne – 6 miejsce – 
521 pkt, szkoły ponadgimnazjalne – 10 

miejsce – 236 pkt. Eugeniusz Klim-
czak – trener LKS Spartakus omówił 
współzawodnictwo sportu kwalifiko-
wanego dzieci i młodzieży. Najlep-
szym klubem działającym na terenie 
powiatu pyrzyckiego okazał się po raz 
kolejny LKS Spartakus, gromadząc 
216 pkt i tym samym zajmując 6 miej-
sce (zapasy 207 pkt, l.a. 9 pkt), LMKS 
„Żak” Pyrzyce zdobył 31,73 pkt zaj-
mując 63 miejsce, UKS Copernicus 
Żabów 4 pkt zajmując 149 miejsce  

w kraju. Powiat pyrzycki w klasyfikacji 
klubów województwa zachodniopomor-
skiego zajął 9 miejsce zdobywając  
251,73 pkt. Trenerzy medalistów naj-
wyższych rangą zawodów również 
otrzymali z rąk Starosty Wiktora To-
łoczko sportowe kurtki. Ostatnim punk-
tem VIII Sejmiku Nauczycieli W-F Po-
wiatu Pyrzyckiego była dyskusja i wol-
ne wnioski. Głos zabrał m.in. Wiktor 
Tołoczko, Andrzej Jakieła, Józef Cza-
boćko, Jerzy Goclik, Eugeniusz Klim-
czak, Maria Ziarkowska, Walenty Dar-
czuk. Były pochwały, podziękowania, 
przemyślenia, podpowiedzi i życzenia 
dla ludzi sportu. Po ponad 2 godzinach 
obrad, Sejmik oficjalnie zamknął, za-
praszając na kolejny, Andrzej Jakieła.  

P.O. 

W sobotę 17 grudnia 2011 r.  
w Dzierżoniowie odbył się półfinał 
mistrzostw Polski konkursu wiedzy 
olimpijskiej pod nazwą „Od Aten 
do Londynu”. Do turnieju zakwali-
fikowało się dwóch uczniów Zespo-
łu Szkół Nr 1 w Pyrzycach – Adrian 
Cynarski i Jakub Kujawa (szkoły 
ponadgimnazjalne), którzy wspólnie 
z Adamem Sową z Gryfic reprezen-
towali województwo zachodniopo-
morskie.  Po części pisemnej 
chłopcy zajęli I miejsce i przystąpili 
do drugiego etapu – części pisemnej. 
Chłopcy do końca trzymali nerwy na 
wodzy i mimo trudnych pytań z zagad-

nień olimpizmu polskiego nie oddali 
prowadzenia. Ostatecznie zajęli I miej-
sce i reprezentować będą nasze woje-

wództwo w finałach centralnych, 
które odbędą się w Warszawie. Opie-
kunem uczniów ZS Nr 1 w Pyrzycach 
jest Rafał Krzentowski. Maciej Jurkin 
z Zespołu Szkół w Lipianach, starto-
wał w konkursie indywidualnym 
szkół gimnazjalnych. Był również 
członkiem drużyny wojewódzkiej. On 
też spisał się na medal i to srebrny. 
Dzięki drugiej pozycji Maciek wraz  
z kolegami z ZS Nr 1 w Pyrzycach 
uzyskał awans do finału krajowego. 
Opiekunem Maćka jest Krzysztof 

Trojanowski. Trzymamy za nich kciuki.  

W niedzielę, 27 listopada w hali spor-
towej w Warnicach rozegrano Gminny 
Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn. Po 
raz kolejny mistrzem została reprezenta-
cja Grędźca, choć rywalizacja trwała do 
ostatniej piłki. W turnieju wzięło udział 
8 drużyn – Barnim, Kłęby, Zaborsko, 
Wierzbno, Wójcin, Grędziec, Warnice  
i Reńsko. Dodatkowych emocji dostar-
czała poranna wygrana reprezentacji 
Polski z Chinami w Pucharze Świata. 
Tradycją już stało się dopuszczenie dwu 
zawodniczek do gry, mimo męskiego 
charakteru turnieju. Zawodnicy dawali  

z siebie wszystko, wylewali siódme 
poty, aby uplasować się jak najwyżej  
w tabeli wyników. Zwycięska drużyna 
grała w osłabionym, 5-osobowym skła-
dzie, a mimo to zdołała pobić wszyst-
kich konkurentów ze swojej grupy. Naj-
więcej emocji dostarczył oczywiście 
mecz finałowy Reńsko-Grędziec,  
a o 3. miejsce grał Barnim z Warnicami. 
Ostateczna tabela wyników przedstawia 
się następująco: Grędziec, Reńsko, Bar-
nim, Warnice, Wierzbno, Kłęby Zabor-

sko, Wójcin. Dyplomy oraz nagrody 
wszystkim drużynom wręczyła Wójt 
Gminy Warnice Anna Hackiewicz-
Gębska. Zdobywcy miejsc 7 i 8 otrzy-
mali doskonałe piłki, a pozostałe druży-
ny – zróżnicowane kwoty pieniężne  
z przeznaczeniem na sprzęt sportowy. 
Sportowa niedziela zakończyła się pa-
miątkowym zdjęciem mistrzowskiej 
drużyny z Grędźca. 

VIII SEJMIK NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

TURNIEJ WIEDZY OLIMPIJSKIEJ 

GRĘDZIEC NIEPOKONANY 
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19 listopada 2011 r. w Publicznym 
Gimnazjum w Przelewicach odbył 
się „IV Mi ędzyszkolny Turniej Sza-
chowy – Zima” w ramach realizacji 
zadania publicznego w 2011 r. ze środków budżetu Gminy Przelewice 
w zakresie wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. 
Turniej zorganizował, poprowadził  
i sędziował wiceprezes Przelewic-
kiego Stowarzyszenia Edukacyjnego 
„Wyrównajmy Szanse” Bogusław 
Pecuch. Organizatorzy przygotowali 
piękne puchary, dyplomy i nagrody 
rzeczowe. W turnieju wystartowali 
zawodnicy z klubów: LASKER 
Przelewice, LASKER Barlinek i ucznio-
wie szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Przelewice. Rywalizacja przebiegała 
na dystansie 9 rund po 15 minut dla 
zawodnika. System kojarzenia par 
szwajcarski. Po rozegraniu 9 rund za-
wodnicy zajęli miejsca w następującej 
kolejności: Michał Szefler, Jakub Gó-
recki, Krzysztof Szefler, Grzegorz Ber-
liński – wszyscy z Lasker Barlinek, 
Krzysztof Prymus i Mariusz Prajzen-
danc z Lasker Przelewice. Po podsumo-
waniu wszystkich punktów, które zdo-
byli zawodnicy w czterech turniejach  
z cyklu – „Wiosna, Lato, Jesień i Zima” 
najlepsi okazali się: Michał Szefler – 
Lasker Barlinek, Krzysztof Prymus Las-
ker Przelewice, Jakub Górecki – Lasker 
Barlinek, Mariusz Prajzendanc – 

„Lasker” Przelewice. W roku 2011 naj-
lepszymi szachistami klubu Lasker 
Przelewice zostali: Mariusz Prajzen-
danc, Krzysztof Prymus, Wojciech Ko-
nieczny, Paweł Dolina i Damian Ko-
strzębski. Wszyscy wymienieni wyżej 
uczniowie otrzymali piękne dyplomy, 
natomiast trzech pierwszych zawodni-
ków Turnieju puchary, a osoby które 
brały udział w rozgrywkach szacho-
wych nagrody rzeczowe. 

B.P. 
24 listopada 2011 roku w Publicznym 
Gimnazjum w Pyrzycach odbyły się 
mistrzostwa powiatu pyrzyckiego szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w sza-
chach. Zawody miały bogatą oprawę  
i bardzo sprawny przebieg. Wszystko to 

dz ięk i  Ren aci e Boch an -
Bochanowicz oraz jej pomocni-
ków z pyrzyckiego gimnazjum, 
którzy przygotowali zawody od 
A do Z. Szachiści mogli na bieżą-
co śledzić przebieg pojedynków, wy-
świetlanych na ekranie. Każdy uczest-
nik otrzymał napój i słodkości, aby 
zachować bystrość umysłu, tak po-
trzebną w tej królewskiej grze. Druży-
na szachowa składa się z 4 osób  
z zastrzeżeniem, że muszą ją stanowić 
zarówno dziewczęta jak i chłopcy. 
Grano najbardziej przejrzystym syste-
mem – „każdy z każdym”. Powiatowy 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

przygotował dla 3 najlepszych drużyn 
puchary, a dla najlepiej punktujących 
graczy indywidualnie, okolicznościowe 
medale. Najlepszych szachistów ma 
Szkoła Podstawowa w Brzesku i Pu-
bliczne Gimnazjum w Przelewicach.  
W grupie szkół podstawowych rywali-
zacja zakończyła się w następującej 
kolejności: Brzesko - opiekun Wojciech 
Zalewski, Żabów, Kłodzino, Stary Przy-
lep, Mięlecin,  Pyrzyce, Okunica. Dru-
żyna Gimnazjum Przelewice w skła-
dzie: Monika Bussa, Wojciech Koniecz-
ny, Mariusz Prajzendanc i Krzysztof 
Prymus, pod opieką Bogdana Pecucha 
uplasowało się przed PG Pyrzyce.   

3 grudnia 2011 r. na sali sportowej Pu-
blicznego Gimnazjum w Prze-
lewicach po raz kolejny odbyły 
się Otwarte Mistrzostwa Gminy 
Przelewice w Tenisie Stoło-
wym. Organizatorem imprezy 
był kierownik sekcji tenisa sto-
łowego LKS „Wicher” Przele-
wice Marek Kibała. W turnieju 
udział wzięła rekordowa liczba 
uczestników tj. 108 osób, re-
prezentujących 12 gmin z tere-
nu województwa zachodniopo-
morskiego: Barlinek, Bierzw-
nik, Chojna, Choszczno, Do-
biegniew, Dolice, Dębno, Lipi-
ny, Pełczyce, Przelewice, Stargard 
Szczeciński, Trzcińsko Zdrój. Rozgryw-
ki toczyły się w pięciu kategoriach: 
szkoły podstawowe chłopcy, szkoły 
podstawowe dziewczęta, szkoły gimna-
zjalne, mężczyźni do lat 40, mężczyźni 
powyżej 40 lat. Po zakończeniu rozgry-
wek odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród rzeczowych i pucharów dla zwy-
cięzców. Turniej realizowany był ze 
środków budżetu Gminy Przelewice. 

A.G. 
13 grudnia 2011 r. w tej samej sali od-
był się finał powiatowej Gimnazjady  
w tenisie stołowym dziewcząt i chłop-

ców. W turnieju wystartowało 6 ekip 
chłopców i 4 ekipy dziewcząt. Krzysz-
tof Kędziora, który był organizatorem  
z ramienia Powiatowego Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportowego w Pyrzycach 
przygotował 8 stołów tenisowych, co  
w znacznej mierze przyspieszyło prze-
bieg imprezy. Chłopcy podzieleni zosta-
li na 2 grupy, zaś dziewczęta grały sys-
temem „każdy z każdym”. Nad prawi-
dłowym przebiegiem meczów czuwał 
oprócz Krzysztofa Kędziory Piotr Kla-
penda. Tenis stołowy to nadal popularna 
dyscyplina sportu, o czym świadczy 
spora ilość zainteresowanych szkół. 

Poziom sportowy finału powiatowego 
był jak zawsze zróżnicowany. 
Niektórzy prezentowali wysoki 
poziom sportowy, a inni tak zwa-
ny „poziom świetlicowy”. Było to 
zauważalne już podczas gier eli-
minacyjnych. Oczywistym było, 
że o medale wśród chłopców wal-
czyć będą tenisiści z Przelewic  
i Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego z Pyrzyc, zaś 
wśród dziewcząt prym będą wio-
dły reprezentantki Publicznego 
Gimnazjum w Pyrzycach i gospo-
darzy – PG Przelewice. Końcowa 
klasyfikacja mistrzostw powiatu 

przedstawia się następująco: dziewczę-
ta: PG Pyrzyce, PG Przelewice, SOSW 
Pyrzyce, G Warnice; chłopcy: PG Prze-
lewice, SOSW Pyrzyce, ZS Kozielice, 
PG Pyrzyce, G Warnice, ZS Lipiany. 
Szczegółowy przebieg poszczególny 
meczów można prześledzić na stronie 
Powiatowego Międzyszkolnego Ośrod-
ka  Sp or t oweg o w Pyr z yca ch 
www.pmos.pl. Zainteresowanych za-
chęcamy do odwiedzania naszej strony, 
gdzie można zobaczyć bogatą galerię 
zdjęć i wszystkie wyniki zawodów.  . 

P.O. 

TURNIEJE SZACHOWE 

TENIS W PRZELEWICACH 
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Dnia 25 listopada 2011 r. na sali 
sportowej Publicznego Gimna-
zjum w Przelewicach już po raz 

drugi odbył się turniej piłki ręcznej 
chłopców. Turniej realizowany był  

w ramach projektu pn. „Wspieranie 
aktywności szkół w prowadzeniu zajęć 
pozalekcyjnych oraz stworzenie dzie-
ciom i młodzieży oferty spędzania czasu 
wolnego” ze środków budżetu gminy. 
Na zaproszenie UKS „Olimpijczyk” 
odpowiedziały dwie szkoły: Gimnazjum 
nr 1 w Barlinku i Publiczne Gimnazjum 
w Baniach. Rozgrywki odbywały się 
„każdy z każdym”. Pierwszy mecz roze-
grali goście, w którym lepszą okazała 
się drużyna z PG Banie, wygrywając 
19:14. Drugie spotkanie to mecz pomię-
dzy PG Przelewice a PG Banie. Fawo-
rytem tej rozgrywki była szkoła z Bań, 
która pokonała gospodarzy 24:9. Ostatni 
mecz turnieju rozegrany został pomię-
dzy Gimnazjum nr 1 w Barlinku a go-
spodarzami turnieju. Gospodarze po-
nownie byli gościnni przegrywając  
15:11. Nadmienić trzeba, że obie zapro-
szone drużyny specjalizują się w tej 
dyscyplinie sportowej i mają zwiększo-
ną liczbę godzin z wychowania fizycz-
nego, do 10 w tygodniu. Opiekunem 
drużyny PG Banie był Arkadiusz Augu-
styniak, Gimnazjum nr 1 w Barlinku 
Tomasz Nowicki, a PG Przelewice 
Krzysztof Kędziora. Każda z drużyn 
otrzymała pamiątkowy puchar. W trak-
cie turnieju wyłonieni zostali: najlepszy 
zawodnik, król strzelców i najlepszy 

bramkarz. Każdy z tych zawodników 
otrzymał pamiątkową statuetkę. Królem 
strzelców II Turnieju Mikołajkowego 
został Patryk Dąbrowski z PG Banie, 
najlepszym bramkarzem Jędrzej Kna-
piński z PG Przelewice, a najlepszym 
zawodnikiem Michał Długaszek z Gim-
nazjum nr 1 z Barlinka. Organizatorem 
turnieju był UKS „Olimpijczyk” przy 
PG Przelewice, a koordynowali go Łu-
kasz Mularczyk i Krzysztof Kędziora. 
Rozgrywki te są pierwszym etapem 
przygotowań do Gimnazjady Powiato-
wej, która odbędzie się na terenie PG 
Przelewice w lutym 2012 roku.  

Ł.M. 
17 grudnia 2011 r. w Przelewicach od-
był się VII Mikołajkowy Turniej Piłki 
Nożnej Halowej o Puchar Prezesa LKS 
„Wicher” Przelewice. W turnieju udział 
wzięło ponad 70 miłośników aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Piłkę kopali 
entuzjaści tej dyscypliny, związani  
z Klubem. Najmłodszego zawodnika od 
najstarszego dzieliło bez mała 40 lat.  
W 16 meczach zdo-
byto 57 goli, co daje 
średnią 3,6 bramki 
na mecz. Statystycz-
nie, co 4 minuty 
padała bramka, ku 
uciesze licznie zgro-
madzonych kibiców. 
W turnieju wzięło 

udział 8 drużyn, które podzielono na 
dwie grupy. W grupach każdy grał  
z każdym. Z grup wychodziły po dwa 
zespoły, które spotkały się w półfinale. 
Przed finałowym meczem spotkanie 
rozegrali kilkuletni chłopcy z grupy 
„Soccer Przedszkolaków”. Mecz cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem i przy 
gorącym aplauzie widowni najmłodsi 
stworzyli fantastyczne widowisko. Dru-
żyna „Pro Team” Ślazowo, po zwycię-
stwie w ubiegłym roku, mimo nieobec-
ności w składzie Łukasza Janasika, była 
faworytem. „Pro Team” wygrał 4 spo-
tkania, ulegając dopiero w finale 
„Iskierce” Żuków w rzutach karnych 
2:1. „Iskierka” Żuków stanowiła połą-
czone siły dwóch ubiegłorocznych dru-
żyn „Beer Team” Żuków i finalisty 
„Dumy Sławomira”. Duże podziękowa-
nia dla organizatorów: Leszka Muskały 
i Ryszarda Niewiadomskiego, sędziów: 
Zygmunta Brockiego i Leszka Halere-
wicza, konferansjera Dariusza Jałoszyń-
skiego oraz za oprawę audiowizualną  
i statystyki: Oli Jabłońskiej i Karolinie 
Skrobisz. 

W pięknej hali sportowo-rekreacyjnej  
w Lipianach, pod patronatem Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, roze-
grany został „Wojewódzki Przed-świąteczny Turniej Piłki Nożnej 
Oldboy o Puchar Jana Roli”, miej-
scowego wieloletniego sportowca, 
trenera, działacza oraz kronikarza spor-
towego. Udział w turnieju wzięło sześć 
zespołów. Podczas uroczystego otwar-
cia turnieju Jan Rola wręczył puchar 
byłemu wieloletniemu piłkarzowi Cze-
sławowi Stępniowi, uznając go za naj-
lepszego piłkarza Ziemi Lipiańskiej XX 
w. Po emocjonujących meczach,  

a grano systemem „każdy z każdym” 
zwyciężył zespół z Pyrzyc grający  
w składzie: Daniel Wieczorek, Robert 
Czosnykowski, Mariusz Maćkowiak, 
Mirosław Maćkowiak, Robert Betyna, 
Piotr Dalke. Drugie miejsce zajął zespół 
byłych piłkarzy Stali Szczecin, trzecie 
Osadnika Myślibórz, czwarte Wichra 

Przelewice, piąte Stali Lipiany, szóste 
Pogoni Szczecin. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Andrzej 
Daniec, a najlepszym bramkarzem 
Krzysztof  Tyborski, obaj z zespo-
łu Stali Szczecin. Tytuł najlepsze-
go piłkarza zdobył Zbigniew Ko-
złowski z Pogoni Szczecin. 

Wszystkie zespoły otrzymały puchary 
wręczane przez Burmistrza Lipian  
K r z y s z t o f a  B o g u s z e w s k i e g o  
w asyście Jana Roli i Czesława Stępnia, 
a  trzy pierwsze dodatkowo nagrody 
rzeczowe. Turniej prowadził August 
Kimbar, a sędziował Tomasz Jurkie-
wicz. 

W dniu 3 grudnia 2011 r. w Hali Spor-
towo-Rekreacyjnej w Lipianach odbył 
się Turniej Brydżowy par o Puchar Je-
sieni z cyklu ,,Cztery Pory Roku z Bry-
dżem w Lipianach”. Organizatora-
mi  drugiej edycji turnieju byli: Zespół 
Szkół w Lipianach, Burmistrz Lipian, 
Hala Sportowo-Rekreacyjna i Miejsko-
G m i n n y  Oś r o d e k  K u l t u r y  
w Lipianach. W turnieju uczestniczyło 
29 par, które przyjechały ze Stargardu 
Szczecińskiego, Goleniowa, Szczecina, 

Choszczna, Lipian, Świnoujścia, Barlin-
ka, Myśliborza, Przelewic, Recza, Do-
lic, Gorzowa Wlkp. Zwyciężyła para 
Andrzej Żmuda i Edward Byczyk  
z Choszczna, II miejsce  zajęli Janusz 
Błaszczyk i Czesław Wojtaś ze Stargar-
du Szczecińskiego, a III miejsce An-
drzej Choniawko i Władysław Toma-
siak ze Szczecina. Najlepszą  parą go-
spodarzy okazali się  Lubomir Lach  
i Robert Kozłowski.  

TURNIEJE MIKOŁAJKOWE 

TURNIEJ BRYD ŻOWY 

PUCHAR JANA ROLI  


