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15 stycznia w Remizie Strażackiej 
w Załężu (gm. Kozieli-
ce) odbyło się tradycyjne 

coroczne Spotkanie No-
woroczne zorganizowane 
przez Starostę Pyrzyckiego 
oraz Wójta Gminy Kozielice. 
U progu, na ludowo, wszyst-
kich witał Zespół Ludowy 
„Poranek” z Tetynia. W spo-
tkaniu noworocznym udział 
wzięli m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych i insty-
tucji, przewodniczący rad 
miejskich i gminnych, radni 
Rady Powiatu Pyrzyckiego, 
przedsiębiorcy z terenu Powia-
tu Pyrzyckiego, działacze kul-
tury i sportu, reprezentanci organizacji 
pozarządowych, dyrektorzy jednostek 
oświatowych. Gospodarze spotkania, 
Wiktor Tołoczko Starosta Pyrzycki oraz 
Edward Kiciński Wójt Gminy Kozieli-
ce, serdecznie powitali przybyłych gości 
i podziękowali za przyjęcie zaproszenia. 
Podczas swojego wystąpienia Wiktor 
Tołoczko podsumował działalność Za-
rządu Powiatu Pyrzyckiego w minio-
nym roku, wspomniał o osiągniętych 
sukcesach oraz o zamierzeniach na już 

rozpoczęty nowy rok. Następnie głos 
zabrał Edward Kiciński, który przedsta-
wił prezentację multimedialną Gminy 
Kozielice, pokazującą zrealizowane 
inwestycje na terenie gminy w 2009 
roku i plany kolejnych zadań. Spotkanie 
uświetnił występ artystyczny dzieci ze 
Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół  
w Lipianach: Marty Zielińskiej, Celiny 
Gonerki, Oliwii Waszczyk oraz Alicji 
Rozmarniewicz, pod kierunkiem Mał-
gorzaty Tomaszkiewicz. W dalszej czę-

ści spotkania ks. proboszcz Parafii  
w Tetyniu Józef Dudziak 
udzielił błogosławieństwa na 
nadchodzący rok, składając 
wszystkim najserdeczniejsze życzenia wielu Bożych Łask. 
Starosta Pyrzycki oraz Wójt 
Gminy Kozielice wraz z za-
proszonymi gośćmi wznieśli 
toast, składając wszystkim 
życzenia wszelkiej pomyślno-
ści, radości, spełnienia ma-
rzeń oraz realizacji wszyst-
kich zamierzeń w już rozpo-
czętym 2010 roku. Uczestni-
kom spotkania życzenia no-
woroczne złożyli również: 
Wacław Klukowski radny 

Sejmiku Województwa Zachodniopo-
morskiego oraz Jerzy Goclik przewod-
niczący Rady Powiatowej Zrzeszenia 
LZS. Jerzy Goclik przekazał na ręce 
Starosty Pyrzyckiego statuetkę otrzyma-
ną za osiągnięty tytuł najlepszej Rady 
Powiatowej Zrzeszenia LZS w 2009 
roku. Spotkanie brawurowo poprowa-
dzili Monika Wrzosek i Piotr Olech. 

W.B.D. 

9 stycznia dla Ośrodka 
Sportu i Rekreacji  
w Pyrzycach był dniem 
szczególnym, obcho-
dzono bowiem w uro-
czystym nastroju odsło-
nięcie pamiątkowej 
tablicy – nadania Hali 
W i d o w i s k o w o -
Sportowej w Pyrzycach 
imien ia „Polskich 
Olimpijczyków”. Od-
słonięcia dokonali olim-
pijczycy: Dorota Brzo-
zowska, Wojciech Ma-
tusiak oraz Burmistrz 
Pyrzyc Kazimierz Li-
piński, Przewodniczący 
Zachodniopomorskiej 
Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Py-
rzycach Andrzej Gumowski. 
Po uroczystym odsłonięciu tablicy uho-
norowano dokonania i osiągnięcia na 
niwie sportowej Wojciecha Matusiaka, 
nadając mu tytuł Honorowego Obywa-

telstwa Gminy Pyrzyce.  
Wojciech Matusiak swoją karierę spor-
tową rozpoczął w połowie lat sześćdzie-
siątych, jako zawodnik MLKS „Sokół”. 
Jeden z najlepszych kolarzy w Polsce  
i na świecie, zwycięzca 26 Edycji wy-
ścigu kolarskiego Tour de Pologne - 

1969 r., piąty szoso-
wiec Mistrzostw Świa-
ta w Barcelonie -1969 
r., uczestnik Igrzysk 
Olimpijskich w Mek-
syku - 1968 r., wielo-
krotny medalista Mi-
strzostw Polski. Ak-
tywny działacz ruchu 
olimpijskiego, propa-
gator idei olimpij-
skich. Uroczystego 
wręczenia Aktu Hono-
rowego Obywatelstwa 
Gminy Pyrzyce Woj-
ciechowi Matusiakowi 
dokonał Przewodni-
czący Rady Miejskiej 
w Pyrzycach Andrzej 

Gumowski. Gratulacje wyróżnionemu 
złożył Starosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko, dziękując za chwile wzruszeń pod-
czas licznych zmagań sportowych. 

W.B.D. 

SPOTKANIE NOWOROCZNE 

WOJCIECH MATUSIAK – HONOROWY OBYWATEL GMINY PYRZYCE  
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W dniach 11-13 grudnia 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lipianach realizowany był polsko-niemiecki projekt 
„Tradycje bez granic – wigilia polska”. Gościli śmy w tym cza-
sie kilkunastoosobową grupę z miejscowości Grimmen. Goście 
uczestniczyli w ramach tego projektu w warsztatach kulinar-
nych, plastycznych i artystycznych związanych z tradycjami 
bożonarodzeniowymi. 

UMiG Lipiany 

W roku szkolnym 2008/2009 w Zespole 
Szkół nr 2 RCKU w Pyrzycach, realizo-
wane były dwa duże projekty 
„UNIJNE”.  
Pierwszy z nich dotyczył organizacji 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  
i pozaszkolnych, został  nazwany 
„Wi ęcej wiem – łatwiej zdam”. Ponad 
324 uczniów szkoły mogło korzystać  
z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  
z języka polskiego, matematyki, języka 
angielskiego, języka niemieckiego, geo-
grafii, historii i WOS-u, a także rozwi-
jać swoje zainteresowania w ramach 
kół : teatralnego i czytelniczo-
dyskusyjnego. Drugi projekt pn. 
„Ciągnik, kombajn czy samochód – 
damy radę” miał na celu uzyskanie 
przez uczniów szkoły dodatkowych 
kwalifikacji zawodowych, a tym samym 
zwiększenie szans zatrudnienia po 
ukończeniu szkoły. Uczniowie wszyst-
kich uzyskali dzięki udziałowi w pro-
jekcie  wiedzę i umiejętności praktyczne 
pozwalające przystąpić do egzaminów 
na prawo jazdy kat. B, ciągnik  
kat. T oraz uprawnienia do kierowania 
kombajnem. 
W kolejnym naborze wniosków ogło-
szonym w IV kwartale 2009r. kryteria 
zostały zaostrzone między innymi po-
przez wprowadzenie do realizacji pro-
jektów partnera tj. lokalnej firmy działa-
jącej w obszarze kierunków kształcenia 
zawodowego realizowanego w szkole. 
Dzięki konsekwentnej, ambitnej posta-
wie grupy nauczycieli ZS nr 2 RCKU – 
Katarzynie Jaszczak i Alicji Nowak 
oraz pracowników Wydziału Oświaty  
i Wydziału Finansowego Starostwa Po-
wiatowego w Pyrzycach – Katarzynie 
Juda, Dorocie Wudarczyk i Andrzejowi 
Jakieła, w trzeciej „rundzie” naboru 
pyrzyckie wnioski uzyskały najwyższe 
oceny punktowe i zostały zakwalifiko-
wane do realizacji. 
Obydwa projekty są współfinansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  - Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji regionach, 
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjno-
ści i jakości szkolnictwa zawodowego”, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. 
Pierwszy projekt pn. „Nauka i praktyka 
– wzbogaca, rozwija i odkrywa”, obej-
mie w ciągu dwóch lat 584 uczniów 
szkoły, dla których zostaną zorganizo-
wane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  
i pozaszkolne. W każdym roku (2010-
2011) 92 uczniów będzie uczestniczyć 
w zajęciach z języka polskiego, w ko-
łach :  teatra ln ym;  czyte ln i czo-
dyskusyjnym, 72 uczniów w zajęciach  
z matematyki, 24uczniów z języka an-
gielskiego, 32 uczniów z języka nie-
mieckiego. Ponadto zaplanowano kilka 
wycieczek dydaktycznych, łączących  
w sobie wiedzę z geografii, historii  
i WOS-u. Uczniowie zostaną nieodpłat-
nie wyposażeni w niezbędne pomoce 
dydaktyczne i artykuły piśmiennicze. 
Młodzież otrzyma również w dniach 
dodatkowych zajęć obiady, a także bę-
dzie  miała  zorganizowany transport do 
miejsc zamieszkania (uczniowie spoza 
Pyrzyc). 
Celem nadrzędnym projektu jest wy-
równanie szans edukacyjnych oraz po-
prawienie wyników egzaminu matural-
nego. 
Nowością w projekcie jest partner, któ-
ry będzie współpracował ze szkołą  
w zakresie praktycznych form naucza-
nia zawodu, a konkretnie uczniowie 
kształcący się w zawodzie technik-
mechanik będą odbywać praktyki  
w warsztacie samochodowym. Wartość 
całego projektu realizowanego od  
15 stycznia 2010 r. do 31 grudnia  
2011 r. wyniesie 986.762 zł. 
Drugi projekt nosi nazwę „ Prawo jazdy 
– moja przyszłość” i jest rozwinięciem 
działań realizowanych w latach  
2008-2009. Celem projektu będzie przy-
gotowanie teoretyczne i praktyczne, 
1050 uczniów szkoły do zdobycia do-
datkowych uprawnień zawodowych, 

które winny w znaczny sposób 
wpłynąć na możliwości uzyskania 
zatrudnienia przez absolwentów szkoły. 
Uczniowie uczestniczący w tym progra-
mie, będą mogli ukończyć w ciągu 
dwóch lat 2 kursy na prawo jazdy do 
wyboru, na samochód osobowy, cięża-
rowy lub ciągnik oraz uzyskać upraw-
nienia kombajnisty lub uprawnienia 
operatora wózków widłowych. 
Kursy na prawo jazdy, na samochód 
osobowy, ciągnik i uprawnienia kom-
bajnisty będą realizowane przez Warsz-
taty Szkolne (Gospodarstwo Pomocni-
cze Zespołu Szkół nr 2 RCKU w Pyrzy-
cach). Kursy na prawo jazdy na samo-
chód ciężarowy oraz uprawnienia na 
operatora wózków widłowych, będą 
realizowane przez partnera tj. Ośrodek 
Szkolenia Kierowców „MAGNETIC”. 
Podobnie jak w pierwszym projekcie 
wszystkie szkolenia, materiały szkole-
niowe, badania lekarskie, będą dla 
uczniów bezpłatne. 
Wartość tego projektu realizowanego od 
15 stycznia 2010 r. do  31 grudnia  
2011 r. wyniesie 1.990.960 zł . 
Powiat Pyrzycki jako organ prowadzący 
szkołę, również wnosi do obu projektów 
udział własny w wysokości ok. 140.000 
zł. Celem Powiatu jest bowiem podnie-
sienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 
szkoły dla uczniów i rodziców. Dzięki 
wsparciu ze środków unijnych, budżetu 
powiatu, partnerów projektów oraz za-
angażowaniu nauczycieli, dyrekcji 
szkoły i Wydziału Oświaty  Starostwa, 
możemy znacząco poprawić poziom 
nauczania i wyniki dydaktyczne oraz 
„uzbroić” absolwentów szkoły w dodat-
kowe, atrakcyjne dla lokalnego rynku 
pracy kwalifikacje.  

A.J. 

UNIJNE WSPARCIE DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 RCKU  W PYRZYCACH 

TRADYCJE BEZ GRANIC  
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JUBILEUSZ 90-LECIA  
URODZIN  

 
Wójt Marek Kibała nie zapomina o naj-
starszych mieszkańcach Gminy Przelewi-
ce. Z okazji urodzin we wrześniu, paź-
dzierniku i grudniu 2009 r. odwiedził ko-
lejnych jubilatów: Magdalenę Jasiejko  
(90 lat), Janinę Hejnę (90 lat), Bazylego 
Kowalczuka (93 lata), Feliksa Barana  
(90 lat), Lidię Hes (91 lat) i Rozalię Kle-
win (91 lat). Podczas wizyty złożył jubila-
tom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, dobrego zdrowia, wielu 
pięknych i niezapomnianych chwil w gro-
nie najbliższej rodziny, wręczył kwiaty  
i drobne upominki. Spotkania odbyły się 
w miłej i pełnej rodzinnego ciepła atmos-
ferze. Jubilaci nie kryli wzruszenia, chęt-
nie i odważnie dzielili się wspomnieniami 
i tajemnicami swojego życia. Jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy wspaniałych jubi-
leuszy i życzymy długich lat życia w oto-
czeniu najbliższych. 

M.K. 

W 2009 r. systemem 
gospodarczym wy-
budowane zostały 
chodniki i parking 
przy Publicznej 
Szkole Podstawowej 
w Żukowie oraz 
ułożony chodnik 
p r z y Od dz ia l e 
Przedszkolnym kl. 
„0” i Gminnej Bi-
bliotece Publicznej 
Filia w Karsku. In-
westorem przedsię-
wzięć była Gmina 
Przelewice. Ponadto 
w ramach zawartego 
porozumienia pomiędzy Gminą Przele-
wice a Powiatem Pyrzyckim zrealizo-
wano inwestycję związaną z budową 
chodników i przejść dla pieszych przy 
drodze powiatowej w miejscowości 
Kosin. Pracę nad budową „ciągu pie-
szego” rozpoczęły się w październiku, 
a zakończyły w grudniu 2009 roku. To 
wspólne przedsięwzięcie, tak ważne  
z punktu widzenia bezpieczeństwa 
mieszkańców Kosina, zakończyło się 
oddaniem do użytku, w grudniu 2009 r. 
chodników wraz z zatoczką autobuso-
wą i przejściami dla pieszych. Wyko-
nawcą inwestycji było Przedsiębior-
stwo Budowlane ISOBAU – POLSKA 
w Szczecinie. Warto dodać, że poprawę 

wizerunku Kosina zmienia również 
przebudowywany Kościół, za środki 
zebrane przez mieszkańców i wyre-
montowane wejście do świetlicy środo-
wiskowej, w lokalu usytuowanym  
w centrum wsi. To zadanie było finan-
sowane ze  środków budżetu Gminy. 
Wielkie słowa uznania dla ks. Romana 
Dutko Proboszcza Parafii Rzymskoka-
tolickiej w Przelewicach i mieszkań-
ców za aktywne włączenie się do prac 
związanych ze sprawną organizacją tak 
cennego przedsięwzięcia w Kosinie. 

A.G. 

 

18 grudnia 2009 r. w Pu-
blicznej Szkole Podstawo-

wej w Jesionowie odbyło się 
Spotkanie Wigilijne, na które 
zaproszeni zostali wszyscy 
mieszkańcy Jesionowa i okolic 
oraz przedstawiciele władz lo-
kalnych. Spotkania Wigilijne  
w PSP Jesionowo to już trady-
cja, a tegoroczne było podsumo-
waniem projektu pn. „Od staro-
ści do młodości, a tradycja 
wciąż w nas gości”, realizowa-
nego w ramach Programu Inte-
gracji Społecznej. Projekt  
w szczególności obejmował 
uczestnictwo 30-osobowej gru-
py dzieci i młodzieży w zajęciach 
warsztatowych, które rozpoczęły się  
w listopadzie 2009 r. i ok. 200-
osobowej grupy mieszkańców w Spo-
tkaniu Wigilijnym. W ramach zajęć 
warsztatowych przygotowano m.in.: 
przedstawienie jasełkowe, tradycyjne 
pierniki, dekoracje świąteczne, w tym 

stroiki, własnoręcznie wykonane na 
szydełku aniołki i inne ozdoby choinko-
we. Podczas zajęć była też okazja do 
przygotowania potraw wigilijnych  
i poznania tradycji Świąt Bożego Naro-
dzenia. W trakcie przedstawienia jaseł-
kowego, w wykonaniu uczniów szkoły, 
wszyscy uczestnicy spotkania mieli 

okazję przeżyć wzruszające 
chwile. Marek Kibała Wójt 
Gminy Przelewice złożył ze 
swej strony gorące podziękowa-
nia dzieciom, biorącym udział 
w ciekawym przedstawieniu  
i organizatorom przedsięwzię-
cia. Życzył jednocześnie 
wszystkim - dobrych i spokoj-
nych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności w nadchodzą-
cym Nowym 2010 Roku. Do 
organizacji uroczystości aktyw-
nie włączyli się rodzice 
uczniów szkoły, przygotowując 
np. wspaniałe dania wigilijne. 
Po przedstawieniu jasełkowym 

wszyscy spotkali się przy stole, na któ-
rym nie zabrakło tradycyjnych potraw 
wigilijnych. Ważną częścią spotkania 
było podzielenie się opłatkiem oraz 
złożenie sobie nawzajem życzeń. 

 A.G. 

OD STAROŚCI DO MŁODO ŚCI, A TRADYCJA WCI ĄŻ W NAS GOŚCI 

ZMIENIAMY ESTETYK Ę NASZYCH MIEJSCOWO ŚCI 
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W budynku Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Przelewicach od stycznia 
2010 r. rozpoczęła funkcjonowanie Gru-
pa Zabawowa.  Stało się to możliwe 
dzięki podpisanemu, we wrześniu ubie-
głego roku, porozumienia pomiędzy 
Gminą Przelewice a Fundacją Rozwoju 
Dzieci im. J.K. Komeńskiego. Porozu-
mienie dotyczy realizacji projektu pn. 
„Grupy Zabawowe – szansa na rozwój 
dzieci i aktywizację rodziców”. W dniu 
18 grudnia 2009 r. odbyło się pierwsze 
spotkanie dla rodziców, którzy zgłosili 
swoje dzieci do uczestnictwa w Grupie 
Zabawowej. Ze względu na duże zainte-
resowanie tego typu przedsięwzięciem, 

czynione będą dalsze starania w tym 
kierunku, a przede wszystkim w kierun-

ku utworzenia na terenie gminy 
Przelewice przedszkola dla dzie-
ci. Celem projektu jest wspieranie 
funkcji wychowawczej rodziny 
oraz aktywizacja społeczna rodzin po-
przez upowszechnienie nowej formy 
edukacyjnej, pozwalającej na stymulo-
wanie rozwoju dzieci i rozwój umiejęt-
ności wychowawczych rodziców oraz 
zapobiegania wykluczeniu społeczne-
mu. 

A.G. 

13 stycznia o godzinie 11.00 
w Warnicach rozpoczęło się 
szkolenie dla sołtysów, działa-
czy, kół i stowarzyszeń, które 
zamierzają starać się o pozy-
skanie funduszy w ramach 
LOKALNEJ GRUPY DZIA-
ŁANIA. Gmina Warnice jest 
jedną z trzech gmin wchodzą-
cych w skład LGD Ziemia 
Pyrzycka, a na jej terenie zare-
jestrowanych jest kilka stowa-
rzyszeń i kół, które mają oso-
bowość prawną i mogą ubiegać się o fundusze na realizację 
małych projektów i inwestycji. Już jesienią większość z nich 
złożyło listy pomysłów i projektów – następny krok to pisanie 
i składanie wniosków na dofinansowanie  np. remontu świetli-
cy, budowę placu zabaw czy ścieżki rowerowej we wsi. Sto-
warzyszenia działają już w Barnimie, Obrycie i Starym Przy-
lepie. W Warnicach i Zaborsku stowarzyszenia są w trakcie 
rejestracji. Status stowarzyszenia ma także 5 jednostek OSP  
w naszej gminie i one także, po odpowiednich poprawkach  
w statucie, mogą ubiegać się o fundusze z LGD, gdyż mają  

nr KRS i REGON. Alek-
sandra Głodek z pyrzyckie-
go biura LGD objaśniała 
krok po kroku, jakie trzeba 
podjąć działania przed napi-
saniem wniosku, jak go 
napisać dobrze, jak monito-
rować jego rozpatrywanie  
i pomyślne rozpatrzenie. 
Ponieważ większość plano-
wanych inwestycji pocho-
dzi z sołectw, najlepiej by 
było, gdyby sołectwa zakła-

dały i rejestrowały w sądzie stowarzyszenia. W przeciwnym 
razie wnioski mogą składać osoby indywidualne – i wówczas 
taka osoba prowadzi cały projekt, odpowiada za finanse i re-
alizację inwestycji, rozlicza się i wypełnia bieżące dokumen-
ty. Pracownicy Urzędu Gminy mogą pomóc w ostatecznym 
sprawdzeniu i składaniu wniosków do biura LGD w Pyrzy-
cach. Zapraszamy na stronę www.lgdpyrzyce.pl po wiele in-
nych, przydatnych informacji. 

UG Warnice 
 

W dniu 18 grudnia 2009 
roku w Lipianach,  
w kawiarni „Corona” 
odbyło się uroczyste 
wręczenie medali nada-
nych przez Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego 
za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Wręczenia 
medali dokonał Bur-
mistrz Lipian Krzysztof 
Ireneusz Boguszewski. 
Oprócz wręczenia meda-
li Burmistrz złożył rów-
nież na ręce dostojnych 
jubilatów listy gratula-
cyjne wraz z życzeniami. 
Na uroczystości nie za-
brakło tortu, a także 
symbolicznej lampki 
szampana. Uroczystość 
uświetnił swoim wystę-

p e m  z e s p ó ł 
„Swojaki” pod 
kierownictwem 
Elżbiety Cichac-
kiej. W tym roku 
w gronie jubila-
tów znaleźli się 
m a łżon k owi e : 
Maria i Bogdan 
Cieślak, Krystyna 
i Jan Grabowscy, 
Janina i Zygmunt 
I g n a cz e ws c y , 
Janina i Henryk 
S z m a g l iń s c y , 
Stanisława i Ka-
zimierz Wasz-
czyk.  

 
UMiG Lipiany 

GRUPY ZABAWOWE  

SZKOLENIE LGD 

JUBILEUSZ 50-LECIA PO ŻYCIA MAŁ ŻEŃSKIEGO 
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10 stycznia 2010 r. już  po 
raz czwarty Wielka Orkie-

stra Świątecznej Pomocy gra-
ła w Przelewicach. XVIII Finał 
WOŚP poświęcony był dzieciom 
z chorobami nowotworowymi, 
którym niezbędny jest nowocze-
sny sprzęt do wczesnego diagno-
zowania i leczenia. Organizato-
rami przelewickiej imprezy byli 
tradycyjnie: Urząd Gminy  
w Przelewicach, Przelewickie 
Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy szanse” i Pu-
bliczne Gimnazjum w Przelewi-
cach. Już od wczesnych godzin 
rannych 35 wolontariuszy – 
uczniów szkół podstawowych 
i  gimnazjum, wyposażonych w identy-
fikatory, serduszka i puszki, kwestowa-
ło w miejscach swojego zamieszkania, 
na terenie gminy Przelewice. Rozpro-
wadzali też losy loterii, z której dochód 
w całości przeznaczony został na  
WOŚP. O godzinie 17:00 w sali sporto-
wej PG w Przelewicach oficjalnym sy-
gnałem WOŚP rozpoczął się koncert 
przygotowany przez przelewicki sztab 
WOŚP. W trakcie koncertu rozbrzmie-
wały rytmy popowe w wykonaniu Ewy 
i Lucjana Halarewiczów oraz rockowe 
„Chłopaków z Przelewic i Kłodzi-
na” (Maciej Błaszczyk, Maciej Starzyń-
ski, Marek Bruchajzer i Patryk Mar-

giel). W trakcie koncertu odbyła się 
licytacja podarków ofiarowanych przez 
Marka Kibałę Wójta Gminy i Marią 
Syczewską Dyrektor Ogrodu Dendrolo-
gicznego. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się też Wielka Przelewicka 
Loteria Fantowa. Wylosować można 
było różnego rodzaju sprzęt AGD, ufun-
dowany przez władze UG Przelewice, 
bony paliwowe od Firmy „Rolbi”, kar-
net do Gabinetu Kosmetycznego Iwony 
Gąsiorowskiej oraz wiele podarków, 
ufundowanych przez właścicieli przele-
wickich i kłodzińskich sklepów. Pod-
czas imprezy można było posilić się 
grochówką, przygotowaną przez pana 

Zdzisława, a także spróbo-
wać ciasta i potraw z gril-
la,  przygotowanych przez 
Teresę Szulc, Urszulę Ra-
dziszewską, Katarzynę 
Ratajczyk i Jolantę Głodo-
wską. O godzinie 20:00 
odbyło się tradycyjne 
„światełko do nieba”, czyli 
pokaz sztucznych ogni, 
u f u n d o w a n y c h 
przez  Urząd Gminy  
w Przelewicach,  a także 
Firmę „Delicjusz”, Fir-
mę  „Stardach”, państwa 
Bitenców oraz przedstawi-
ciela Firmy „Rolmix”. 
Bezpieczeństwo imprezy 

zapewniła OSP Przelewice, która wraz  
z OSP Lubiatowo dokonała prezentacji 
zasad udzielania pierwszej pomocy. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do 
przewoźn ików: M.  Mularczyka  
i J. Piotrowskiego z SM „Strzecha” oraz 
do pracowników Urzędu Gminy. Wyra-
zy uznania dla kierowców, którzy mimo 
fatalnych warunków pogodowych bez-
piecznie przewozili uczestników impre-
zy. W imieniu organizatorów składamy 
serdeczne podziękowania wszystkim 
ofiarodawcom i sponsorom, którzy po 
raz kolejny pokazali, że mają wielkie  
i gorące serca! 

D.J.  

Niemal 3 tys. zł udało się 
zebrać wolontar iuszom  
10 stycznia br. podczas  
18 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jest to 
rekord - dotąd w Gminie 
Warnice przez 10 lat nie uda-
ło się zebrać więcej, niż  
2 tys. zł (w kolejnych latach 
zebrano: rok 2005 - 1384 zł, 
2006 - 1288 zł, 2007 - 1527 
zł, 2008 - 1885 zł, 2009 - 
1798 zł). 13 grup po 3 wo-
lontariuszy w każdej wiosce, 
a więc 39 uczniów gimna-
zjum zbierało w naszej gmi-
nie datki na pomoc dzieciom 
leczonym onkologicznie. 
Wynik zbiórki – 2 933 zł i 19 
gr. Jest to wynik niezły – zważając na 
statystyki i skalę ogólnokrajową. Wy-
gląda na to, że prawie każdy mieszka-
niec gminy (od 0 do 100 lat) wrzucił do 
puszki złotówkę – co można porównać 
do wyniku krajowego całej niedzielnej 
akcji - 38 mln zł zebranych przez  
WOŚP na 38 mln mieszkańców Polski. 

Pieniądze zebrane w Gminie Warnice 
już w niedzielę zostały przekazane do 
banku w Stargardzie Szczecińskim. 
Dziękujemy młodzieży za wyjątkowe 
poświęcenie i kwestowanie mimo nie-
sprzyjającej pogody oraz Bożenie Haw-
ryszków  Wacławie Pieprzyckiej za 
zorganizowanie akcji WOŚP w naszej 

gminie, a także Wójtowi 
Ireneuszowi Szymańskie-
mu, który użyczył służbo-
wego auta, co bardzo po-
mogło w sprawnym i bez-
piecznym zebraniu pu-
szek od wolontariuszy ze 
wszystkich miejscowości 
w gminie. A oto szczegó-
łowe wyniki niedzielnej 
zbiórki: 
Reńsko – 178,50 zł, 
Warnice "A" – 209,50 zł, 
Warnice"B" – 228,68 zł,  
Zaborsko – 192,84 zł, 
Dębica – 112,70 zł,  
Wierzbno – 197,60 zł, 
Obryta – 473,26 zł, 

Stary Przylep – 338,05 zł, 
Wójcin, Kłęby – 291,12 zł, 
Nowy Przylep – 325,88 zł, 
Barnim – 385,06 zł. 
Łączna kwota w 2010 roku to: 2933,19 
zł. Dziękujemy! 

UG Warnice 

XVIII FINAŁ WIELSKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W PRZELEWICACH 

XVIII FINAŁ WIELSKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W WARNICACH 
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W dniu 19 grudnia 2009 r. w Cen-
trum Kształcenia na Odległość  
w Laskowie odbyło się Spotkanie 
Mikołajkowe dla dzieci z Laskowa  
i Wołdowa. W imprezie uczestni-
czyli rodzice wraz ze swoimi dzieć-
mi, którzy wcześniej włączyli się 
aktywnie do wspólnej dekoracji 
pomieszczenia Centrum. Na począt-
ku był dla wszystkich słodki poczę-
stunek. Atmosfera spotkania była 
radosna i bardzo świąteczna. Spo-
tkanie zorganizowane zostało z fun-
duszu Rady Sołeckiej. W trakcie 
oczekiwania na św. Mikołaja dzieci 

brały udział w różnych zabawach  
i konkursach na wesoło, w tym 
m.in. w rzutach prezentem i śnieżką 
do celu, malowaniu postaci św. Mi-
kołaja, w teście wiedzy o świętach 
Bożego Narodzenia, w rozgrywkach 
tenisowych oraz we wspólnej zaba-
wie przy muzyce. Najwięcej emocji 
wśród najmłodszych budziło rozda-
wanie przez św. Mikołaja prezen-
tów. Na wielu twarzach widać było 
prawdziwą radość.  

J.M. 

W dniu 16 grudnia 2009 r. w Domu 
Weselnym „Gracja” w Żukowie, 
w miłej, świątecznej atmosferze 
odbyło się spotkanie opłatkowe 
dla emerytów i rencistów z terenu 
gminy Przelewice. W spotkaniu 
wzięli również udział przedstawi-
ciele Zarządu Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Pyrzycach i z Uniwersyte-
tu III Wieku, Antonina Drabczyk-
Palusińska Przewodnicząca Koła 
PZERI w Warnicach oraz Marek 
Kibała Wójt Gminy Przelewice. 
Uroczystość rozpoczęła się od 
zaprezentowania przez dzieci  
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Żukowie „Jasełek Bożonaro-
dzeniowych”, przygotowanych pod kie-
runkiem Elżbiety Dudy, Małgorzaty 
Błaszczyk i Iwony Krajewskiej. Po czę-
ści artystycznej Maria Mroczkowska  
i Marek Kibała serdecznie podziękowali 
dzieciom za piękną i ciekawą insceniza-
cję artystyczną, przypominającą o zbli-

żających się Świętach Bożego Narodze-
nia. Wójt podkreślił, że pobudzają nas 
one do refleksji nad minionym czasem  
i planami na nadchodzący Nowy Rok. 
W swej wypowiedzi nawiązał także do 
tradycyjnego stołu wigilijnego, gdzie 
gasną spory, a pojawia się pełna rodzin-

nego ciepła i miłości atmosfera. Z oka-
zji Świąt złożył najserdeczniejsza 
życzenia dla wszystkich uczestni-
ków spotkania. Aby ten czas był 
radosny, wyjątkowy i szczęśliwy,  
a pod pachnącą choinką znalazły 
się dla każdego prezenty. W tej 
pełnej świątecznej magii atmosfe-
rze, przy dźwięku kolęd, dzielono 
się opłatkiem i składano sobie na-
wzajem życzenia. Później nastąpiła 
degustacja wspaniałych potraw 
wigilijnych, przygotowanych spe-
cjalnie na tę okazję. Spotkanie 
opłatkowe realizowane było  
w ramach Programu Integracji 
Społecznej ze środków PPWOW,  
a zorganizowało  je Stowarzysze-

nie „U Pana Boga za Piecem” wraz  
z Kołem Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Przelewicach. 

 

A.G. 

Zachęcamy mieszkańców gminy Bielice do zgłaszania propo-
zycji nazwy świetlicy wiejskiej w swojej miejscowości. Na 
terenie gminy Bielice znaj-
duje się 11 świetlic wiej-
skich. Jak dotychczas swojej świetlicy nie posiadają jedy-
nie mieszkańcy Nowego 
Chrapowa. Pomimo braku 
świetlicy w Nowym Chrapo-
wie, prosimy również miesz-
kańców tej miejscowości  
o zgłaszanie propozycji na-
zwy dla świetlicy, której 
budowa planowana jest  
w roku bieżącym. Propozy-
cje nazw można zgłaszać 
osobiście w sekretariacie 
Urzędu Gminy, w pokoju  
nr 3, u sołtysa danej miejsco-
wości, poprzez e-mail:  

sekretariat@bielice.com.pl, telefonicznie pod numerem 
telefonu 91 564 42 20 lub 91 564 42 35. Termin składa-

nia zgłoszeń upływa  
10 lutego 2010 roku. Komi-
sja konkursowa powołana 
przez Wójta Gminy Bielice 
wyłoni spośród zgłoszonych 
nazw, nazwę świetlicy wiej-
skiej w danym sołectwie. 
Wyniki z wybranymi nazwa-
mi świetlic wiejskich w po-
szczególnych sołectwach 
zostaną opublikowane na 
s t r on i e  i n t e r n e t o we j 
www.bielice.com.pl oraz 
podane do publicznej wiado-
mości w prasie lokalnej.  

 
UG Bielice 

KONKURS NA NAZW Ę ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOŁECTWIE W GMINIE BIELICE 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 

MIKOŁAJKOWE SZALE ŃSTWA W LASKOWIE 
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Uchwałą Zarządu Powiatu Pyrzyckiego 
z dnia 22 grudnia 2009 roku powierzo-
no stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Pyrzycach Pawłowi 
Palczyńskiemu – kandydatowi wyłonio-
nemu w konkursie. Do konkursu przy-
stąpiło pięcioro kandydatów, spośród 
których tylko czworo spełniało warunki 
formalne. Siedmiu członków dziewię-
cioosobowej komisji oddało głos na 
Pawła Palczyńskiego. Nowy dyrektor 
rozpoczął pracę od 1 stycznia 2010 r.  
W dniu 4 stycznia 2010 roku w obecno-
ści Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 
Nr 2 RCKU, Przewodniczący Zarządu 

Powiatu Pyrzyckiego Wiktor Tołoczko 
przedstawił nowego dyrektora oraz 
wręczył akt powierzenia stanowiska 
Pawłowi Palczyńskiemu. Korzystając  
z okazji Starosta Pyrzycki złożył 
wszystkim nauczycielom oraz pracow-
nikom szkoły najserdeczniejsze życze-
nia noworoczne. Z dniem 1 lutego na-
stąpi zmiana na stanowisku wicedyrek-
tora. Dyrektor powierzył to stanowisko 
Maciejowi Kandzie. Maciej Kanda bę-
dzie się zajmował sprawami związany-
mi ze szkoleniem zawodowym i prak-
tyczną nauką zawodu.  

P.L. 

RADOSNA SZKOŁA 

 
Szkoły podstawowe z terenu Gminy 
Przelewice uczestniczą w programie 
rządowym pn. „ Radosna szkoła”. Ce-
lem programu jest zapewnienie naj-
młodszym uczniom właściwego rozwo-
ju psychofizycznego i warunków do 
aktywności ruchowej porównywalnej 
ze standardami wychowania przed-
szkolnego. W ramach programu pu-

bliczne szkoły podstawowe: w Żuko-
wie i w Jesionowie otrzymały wsparcie 
finansowe na zakup pomocy dydak-
tycznych do utworzenia kącików zabaw 
w szkole. Natomiast Szkoła Podstawo-
wa w Kłodzinie oczekuje na wsparcie 
finansowe z ww. programu w 2010 
roku. Dzięki programowi najmłodsze 
dzieci będą mogły cieszyć się nowymi 
pomocami dydaktycznymi, które będą 
służyć ich wszechstronnemu rozwojowi 
oraz zwiększać atrakcyjność zajęć 
szkolnych. Najmłodsi uczniowie będą 
mogli uczyć się poprzez zabawę. 

J.S.-B. 

Już po raz ósmy przy Ze-
spole Szkół w Lipianach 

zawiązał się Sztab WOŚP. 
Osobami odpowiedzialnymi za 
organizację imprezy (jak w la-
tach poprzednich) byli: Dariusz 
Chrobrowski – nauczyciel (szef 
sztabu), Beata Fras – nauczyciel, 
Aneta Binkowska – nauczyciel, 
Dorota Chrobrowska – dyrektor 
szkoły, Julita Herezo – nauczy-
ciel, Adrian Kowalczyk – na-
uczyciel, Iwona Tomczak – 
przedstawiciel rodziców. Do 
pomocy włączyli się niemalże 
wszyscy nauczyciele, rodzice uczniów 
Zespołu Szkół, strażacy z OSP, Bur-
mistrz Lipian, Dyrektor Domu Kultury, 
Kierownik GZK, Dyrektor BS w Lipia-
nach, Kierownik Zakładu Energetyczne-
go, stowarzyszenia działające na terenie 
Lipian oraz wszyscy, do których o po-
moc zwrócił się Sztab WOŚP. XVIII 
Finał WOŚP miał miejsce na Placu 
Wolności. Odbywały się tu koncerty, 
licytacje, kiermasze i wiele innych 
atrakcji. Występowały przedszkolaki  

i uczniowie klas I-III. Podczas imprezy 
działała mała gastronomia. Można było 
zjeść bigos, grochówkę, kiełbaskę  
z grilla, a prawdziwą furorę zrobił dzik 
w cieście chlebowym (ufundowany 
przez koła łowieckie NEMROD Lipiany 
i ORLIK Szczecin) upieczony w piekar-
ni w Lipianach. Atmosferę podgrzewała 
ciepła herbata, kawa i konsumpcja ciast 
upieczonych przez rodziców uczniów 
miejscowej szkoły. W trakcie imprezy 
na ulicach miasta kwestowali wolonta-

riusze (uczniowie z szkoły 
podstawowej wraz z rodzica-
mi). Sensacją i wielką atrak-
cją była przejażdżka motora-
mi, zorganizowana przez 
Lipiańskie Stowarzyszenie 
M o t o c y k l i s t ó w 
„PARTYZANCI”. Podczas 
XVIII Finału wystąpiły dwa 
zespoły:  Big Joe ze Szczeci-
na i Projekt z Lipian. Zabawa 
przebiegała do godziny 
.00, a zakończyła się świateł-
kiem do nieba, wystrzeliły 
fajerwerki, a każdy uczestnik 

imprezy zapalił wcześniej podarowane 
zimne ognie. Podczas imprezy na Placu 
Wolności zebrano 14498 zł, ale zanim 
zaczęli śmy grać na placu lipiańscy 
przedsiębiorcy zasilili konto sztabu 
kwotą 2159 zł. Na dzień 11 stycznia na 
koncie sztabu znajduje się 17 500 zł. 
Jesteśmy dumni z naszych mieszkań-
ców. Po raz kolejny pokazaliście pań-
stwo wielkie serce. 

UMiG Lipiany 

XVIII FINAŁ WIELSKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  W LIPIANACH 

NOWE WŁADZE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 RCKU 
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19 grudnia w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lipianach zno-
wu było „biesiadnie”. Ostra zima 
nie odstraszyła tych, którym coś  
w duszy gra... IV już „Biesiada ze 
Swojakami” tym razem, odbyła się 
w nastroju świątecznym. Sala roz-
brzmiewała kolędami i pastorałka-
mi. „Hejże jeno, dyna dyna” - rozle-
gały się radosne głosy biesiadników, 
oznajmiających, że „Narodził się 
Bóg Dziecina w Betlejem, w Betle-

jem...” Nie obyło się bez żartów, 
dowcipów w wykonaniu prowadzą-
cej spotkanie Elżbiety Cichackiej, 
do której coraz bardziej ochoczo 
dołączają uczestnicy tradycyjnych 
już spotkań z piosenką. Po raz drugi 
do organizacji imprezy włączyli się 
aktywnie członkowie Stowarzysze-
nia „Fabryka Dobrego Czasu”, a na 
sali pojawia się coraz więcej mło-
dych twarzy. Coś w tym jest!!! 

UMiG Lipiany 

Czwartek 14 stycznia 2010 r., z pewnością na lata całe, pozo-
stanie w pamięci mieszkańców Gminy Bielice. A zwłaszcza 
mieszkańców sołectwa Linie. Oto w tym dniu nastąpiło długo 
oczekiwane otwarcie i oddanie do użytku pięknej i pachnącej 
świeżością świetlicy. Wśród wielu gminnych inwestycji ta 
była szczególnie oczekiwana, jako niezbędna dla społeczności 
lokalnej. Przez kilka lat nie udawało się zrealizować planów 
jej budowy. Potrzeba, bowiem 
było determinacji naszego Wójta, 
żeby pokonać wszystkie trudno-
ści, przezwyciężyć ludzką nie-
chęć i przeskoczyć rzucane pod 
nogi kłody. I świetlica powstała 
w rekordowym czasie. Jest do-
prawdy imponująca. Sama pięk-
na i jeszcze pięknie wyposażona. 
Dlatego jej uruchomienie wyma-
gało odpowiedniej oprawy. Uro-
czystość uświetnili zaproszeni 
goście, w osobach Wicewojewo-
dy, Starosty i Wicestarosty Po-
wiatu Pyrzyckiego, Komendan-
tów Policji i Straży w Pyrzycach, radnych i sołtysów Gminy 
Bielice oraz radnych powiatowych. (Obecnych członków Ra-
dy Sołeckiej z Linii nie powinno się chyba wliczać w poczet 
gości, gdyż w pełni czuli się gospodarzami, zwłaszcza po 
przekazaniu na ich ręce kluczy do świetlicy.) Uroczystość 
rozpoczął realizator projektu - Wójt Gminy Bielice Zdzisław 
Twardowski, który powitawszy przybyłych na tę uroczystość, 
w kilku słowach przypomniał historię budowy. Potem, zapro-
sił do wspólnego przecięcia wstęgi Wicewojewodę, Starostę  
i Sołtysa z Linii, co zaproszeni uczynili, łącząc swoje wysiłki 

i czyniąc zadość zwyczajowi. Oczywiście, nie mogło 
się obyć bez poświęcenia tego przybytku przez księdza 
proboszcza z Bielic, gdyż każde dzieło dobrze jest zaczy-
nać i kończyć z Bogiem. Były też podziękowania i kwiaty od 
rady i mieszkańców Linii dla Wójta, w uznaniu jego zasług  
w zakończonej budowie. A, że każda inwestycja nie może być 
wynikiem pracy jednej osoby, Wójt Twardowski przekazał 

kwiaty na ręce Kameli Wilczyń-
skiej Sekretarz Gminy Bielice. 
Kolejnym punktem miłej uroczy-
stości były występy uczniów  
z Zespołu Szkół Publicznych im. 
Jana Pawła II w Bielicach, którzy 
zebrali oklaski za wystawiane 
jasełka. Także i ich wysiłek zo-
stał doceniony przez Wójta Twar-
dowskiego, nagradzającego pięk-
nie przystrojone dzieci koszem 
słodyczy. Licznie przybyli miesz-
kańcy Gminy Bielice przeżyli 
miłe chwile, a kontynuacją uro-
czystości było spotkanie nowo-

roczne z przybyłymi gośćmi w sali gospodarstwa agrotury-
stycznego w Liniach. Teraz pozostaje tylko życzyć mieszkań-
com Linii, a pewnie też całej gminy, aby ten piękny obiekt był 
należycie uszanowany i żeby nie spotkał się z przejawami 
bezmyślnej dewastacji, niestety tak wszechobecnej. A wów-
czas będzie przez długie lata służył społeczności lokalnej  
i cieszył będzie wszystkich, będąc widomym efektem wspól-
nych wysiłków i starań.   

UG Bielice 

CECYLIADA W BIELICACH,  
WCZORAJ, DZI Ś, JUTRO 

Dnia 22 listopada 2009 r. w Kaplicy Trzech 
Pastuszków przy kościele w Bielicach odbyło 
się spotkanie byłych chórzystów, prowadzo-
nych przez organistę Bronisława Wójcika, 
śpiewających w latach 1979-2000. Spotkanie 
rozpoczęło się mszą świętą z udziałem obec-
nego chóru „Gwiazdeczki”. Chór ten koncer-
tuje na uroczystościach kościelnych oraz in-
nych wydarzeniach parafialnych i pozapara-
fialnych, już 8 lat. Z myślą o jutrze powstał 
chórek najmłodszych - „Perełki”, który śpiewa 
już rok. Bardzo sympatyczne spotkanie uwień-
czył śpiew wszystkich chórzystów. Oczywi-
ście na spotkaniu nie zabrakło księży probosz-
cza Kazimierza Kotlarza oraz księdza Marka 
Ogorzałego. Nie ukrywali oni zadowolenia  
z takiego spotkania. Niespodzianką okazało 
się przybycie fanek chórku. Chciałbym bardzo 
podziękować - powiedział Bronisław Wójcik - 
wszystkim chórzystom, którzy śpiewali  
w parafii Bielice, za ich zaangażowanie  
i śpiew. Dziękuję również obecnym chórom 
„Gwiazdeczkom” i „Perełkom”, które śpiewa-
ją na chwałę Pana. Szczególne podziękowania 
należą się Wójtowi Gminy oraz Ryszardowi 
Mocarskiemu za wsparcie finansowe.  

UG Bielice 

LINIE MAJ Ą SWOJĄ ŚWIETLIC Ę 

BIESIADA ZE SWOJAKAMI 
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W sobotę, 19 grudnia 2009 r. w hali 
sportowej w Warnicach odbył się 
Międzygminny Turniej Piłki Siatko-
wej Mężczyzn. Do rozgrywek przy-
stąpiły 3 drużyny – z Kozielic, War-
nic i Bielic. Pozostałe zapewne utknę-
ły w śnieżycy... Otwarcia turnieju 
dokonał Wójt Gminy Ireneusz Szy-
mański, życząc zwycięstwa i udanej 
zabawy. Pierwszy mecz zagrały dru-
żyny Kozielic i Bielic. Poziom był 
bardzo wyrównany i pierwszy set 
zakończył się wynikiem 25-20 dla 
Bielic. W drugim secie Kozielice 
straciły pewność siebie i dały się pokonać 25-14. Następna 
rozgrywka meczowa między Warnicami i pokonanymi wcze-
śniej Kozielicami przyniosła wynik 2-0 w setach, a konkret-
nie: 25-21 i 25-23. Tu także poziom drużyn był podobny i do 
końca nie było wiadomo, kto będzie zwycięzcą, a kto przegra-
nym. Przyszedł czas na finał – o 1. miejsce zagrali gospodarze 
z Bielicami. Tu sytuacja zmieniała się z minuty na minutę, jak 
w kalejdoskopie – co chwila prowadzenie obejmowała inna 
drużyna. Przewaga 2-3 punktów była szybko tracona, stracone 
zagrywki – szybko odrabiane. Pierwszy set wygrały Bielice, 
ale nie zniechęciło to chłopców z Gminy Warnice. Z jeszcze 

większym staraniem walczyli o zwy-
cięstwo i miano mistrza w powiecie. 
Błyskawiczne akcje i szybkie reakcje 
dawały nadzieję kibicom obu drużyn. 
Do końca meczu nie dało się przewi-
dzieć wyniku. Jednak ostatecznie 
wynikiem 26-24, a co za tym idzie - 
wygraną 2:0 zwyciężyły Bielice, zy-
skując tytuł najlepszej amatorskiej 
drużyny siatkarskiej w powiecie.  
Podsumowanie wyników: 
Bielice-Kozielice  2-0 (25:20, 25:14)  
Warnice-Kozielice  2-0 (25:21,  
25:23) 

Bielice-Warnice  2-0 (25:22, 26:24) 
1. miejsce – Gmina Bielice 
2. miejsce – Gmina Warnice 
3. miejsce – Gmina Kozielice 
Puchary i dyplomy kapitanom drużyn wręczył Wójt Gminy 
Warnice.  
Na zakończenie wszyscy zrobili sobie wspólne pamiątkowe 
zdjęcie. To była prawdziwa sportowa sobota! 

UG Warnice 

Z okazji 10 – lecia swojego istnie-
nia Powiatowy Międzyszkolny 

Ośrodek Sportowy w Pyrzycach ogło-
sił wśród uczniów naszego powiatu 
konkurs na proporczyk, mający uświet-
nić ten jubileusz. Rozstrzygnięcie nastą-
piło 18 stycznia 2010 r. w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Pyrzycach.  
6 – osobowa komisja w składzie: Anna 
Bajon, Wioletta Balcerzyk – Drygaś, 
Grzegorz Jasek, Arkadiusz Odachowski, 
Piotr Marcinkiewicz i Piotr Olech miała 
twardy orzech do zgryzienia aby wybrać 
najlepsze projekty, zgłoszone do kon-
kursu ze szkół powiatu pyrzyckiego.  
Regulamin nie określał techniki wyko-
nania. Proporczyki mogły być wykona-
ne komputerowo, ręcznie, w formie 
wycinanki itp. Nie narzucano również 
jego kształtu, choć przeważały te trój-
kątne.  

Musiały natomiast zawie-
rać następujące elementy: 
- herb powiatu pyrzyckie-
go; 
- pełną nazwę instytucji; 
- rok założenia.  
W kategorii szkół gimna-
zjalnych zwyciężył pro-
porczyk wykonany przez 
Remigiusza Kubickiego, 
drugie miejsce zajęła Mo-
nika Bardzińska, a trzecie 
Dominika Świdzińska 
(wszyscy ZS Kozielice). 
Wyróżnienie specjalne 
jury przyznało jednomyślnie Pauli 
Święckiej z ZSP w Bielicach za orygi-
nalny, wykonany od początku do końca 
ręcznie proporczyk PMOS (gdzie te 
czasy gdy królowały kredki i farbki?!) 
W kategorii szkół podstawowych uzna-

nie w oczach komisji 
konkursowej uzyskała 
praca zbiorowa uczniów 
V klasy z SP w Brzesku, 
drugie miejsce przypa-
dło w udziale uczennicy 
SP 2 w Pyrzycach Kor-
nelii Maik. Kilka prac 
odrzucono ze względów 
proceduralnych (brak 
wymaganych elemen-
tów).  
Najwyżej ocenione pra-
ce zostaną nagrodzone 
upominkami rzeczowy-
mi i dyplomami, a wszy-

scy uczestnicy pamiątkowymi podzię-
kowaniami.  

P.O. 

WYBRANO PROPORCZYK PMOS 

MI ĘDZYGMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

Tegoroczna zima jest mroźna 
i piękna. Mróz nie odpuszcza 
i trochę daje w „kość”. Wszystko 
pewnie dlatego, że większość z nas 
odzwyczaiła się od śniegu i mrozu. 
Korzystając ze sprzyjających warun-
ków atmosferycznych nauczyciele  
w-f ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego w Pyrzycach przy 
współudziale Wydziału Oświaty 
KSTiP Starostwa Powiatowego 

w Pyrzycach wybudowali na terenie 
szkoły lodowisko. Z pięknej zimo-
wej aury oraz lodowiska cieszą się 
uczniowie szkoły, rozgrywając 
pierwsze mecze hokeja na lodzie. 
W okresie ferii zimowych planowa-
ne jest udostępnienie lodowiska dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

W.B.D. 

LODOWISKO NA TERENIE SPECJALNEGO O ŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 
W PYRZYCACH  
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W sobotę 19 grudnia 2009 roku w hali 
sportowej Zespołu Szkół w Kozielicach 
odbył się finał powiatowej Gimnazjady 
w unihokeju. Do walki o zwycięstwo 
stanęło 5 drużyn dziewcząt i 4 drużyny 
chłopców. Unihokej to dyscyplina spor-
tu zbliżona do bardziej rozpowszechnio-
nego hokeja na lodzie. Gra się w niego 
na parkiecie hali, a zamiast krążka uży-
wa się małej, lekkiej piłeczki. Łyżwy 
zastępują trampki i sprawa bardzo istot-
na – nie ma potrzeby zakładania na sie-
bie grubego kombinezonu, wystarczą 
spodenki i koszulka. Reszta bardzo po-
dobna. Do tej pory najlepszych hoke-
istów miał Zespół Szkół w Kozielicach, 
który ma na swym koncie medal mi-
strzostw województwa. W tym roku 
wszystkie przyjezdne drużyny chciały 
zdetronizować mistrzów. Pierwszy krok 
ku temu zrobili chłopcy z Publicznego 
Gimnazjum w Przelewicach, którzy  
w swoim pierwszym meczu zremisowa-
li z Kozielicami 2:2. Później jednak 
wszystko wróciło do normy i faworyci 
schodzili z parkietu, jako zwycięzcy.  
U dziewcząt również hokeistki z Kozie-
lic nie dały szans swoim rywalkom  
i 3 razy wygrały swoje pojedynki, a 
najrówniejszą walkę nawiązały dziew-

częta z Bielic, ulegając kozieliczankom 
jedną bramką. Oto wyniki meczów  
i końcowa klasyfikacja turnieju: 
Dziewczęta  
Grupa I: 
PG Przelewice – PG Pyrzyce 2 : 0 
PG Przelewice – ZS Lipiany 2 : 0   

ZS Lipiany – PG Pyrzyce 0 : 1 
Grupa II 
ZS Kozielice – ZS Bielice 1 : 0 
Mecz o III miejsce 
ZS Bielice – PG Pyrzyce 1 : 0 
mecz o I miejsce 
ZS Kozielice – PG Przelewice 4 : 0 
Końcowa kolejność: 
1. miejsce ZS Kozielice  
2. miejsce PG Przelewice 
3. miejsce ZS Bielice 
4. miejsce PG Pyrzyce 
5. miejsce ZS Lipiany 
Chłopcy: 
PG Pyrzyce – ZS Bielice 0 : 1 
PG Przelewice – ZS Kozielice 2 : 2 
ZS Kozielice – PG Pyrzyce 3 : 1 
PG Przelewice – ZS Bielice 0 : 2 
ZS Kozielice – ZS Bielice 7 : 0 
PG Pyrzyce – PG Przelewice 0 : 3 
 

Końcowa kolejność: 
1. miejsce ZS Kozielice 
2. miejsce ZS Bielice  
3. miejsce PG Przelewice 
4. miejsce PG Pyrzyce  

P.O. 

HOKEJ NIE TYLKO NA LODZIE 

Trwające mistrzostwa Europy w piłce 
ręcznej mężczyzn, w których znakomi-
cie spisują się Polacy, zbiegły się z mi-
strzostwami powiatu szkół podstawo-
wych prowadzonych przez Powiatowy 
M i ę d z y s z k o l n y 
Ośrodek Sportowy 
w Pyrzycach. 
 23 stycznia 2010 r. 
w hali sportowej 
Zespołu  Szk ół  
w Kozielicach spo-
tkało się 5 drużyn 
dziewcząt i 6 chłop-
ców, by walczyć  
o zwyc ięst wo.  
W wyniku siarczys-
t y c h  m r o z ó w  
(- 18ºC) i awarii 
autobusu na zawody  
nie dojechały druży-
ny z Warnic i Stare-
go Przylepu, które 
wcześniej potwier-
dziły w nich udział.  
Pierwsze mecze 
miały charakter roz-
poznawczy . Druży-
ny potrzebowały trochę czasu aby się 
zgrać i zapoznać z halą. Następne spo-

tkania każdej z ekip były już lepsze  
i pokazały więcej składnych akcji  
w ataku i obronie. Cieszy fakt, że uak-
tywniła się SP w Kłodzinie, która coraz 
częściej przyjeżdża na szkolne zawody. 

Podopieczni Stanisława Warejki mają 
godny wzór do naśladowania, ponieważ 
ich trener grał z powodzeniem w nie-

mieckiej lidze. Jego doświadczenie dało 
efekty w postaci 3 miejsca chłopców. 
Finały dziewcząt i chłopców to poje-
dynki reprezentacji ZS Kozielice i SP 2 
Pyrzyce, które solidarnie podzieliły się 

zwycięstwami.  
Kolejność tur-
nieju: 
Dziewczęta: 
1 m ZS Kozieli-
ce 
 2 m SP 2 Py-
rzyce 
3 m ZS Bielice 
4 m SP Kłodzi-
no  
5 m SP Brzesko 
Chłopcy: 
1 m SP 2 Pyrzy-
ce 
2 m ZS Kozieli-
ce 
3 m SP Kłodzi-
no 
4 m SP Żabów 
5 m SP Okunica 
6 m ZS Bielice 

 
P.O. 

NASTĘPCY SZMALA I JURECKIEGO 
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ZAWIADOMIENIE  
O ZMIANIE ADRESU   

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Pyrzycach zawiadamia, że w dniu 
16 listopada 2009 r. została przenie-
siona siedziba Inspekcji Weteryna-
ryjnej Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Pyrzycach z ul. War-
szawskiej 13, na ul. Młodych Tech-
ników 5 a.  
Nowa siedziba mieści się na terenie 
Zespołu Szkół Nr 2 Rolnicze Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego  
w Pyrzycach (były internat), dojazd  
z ul. Lipiańskiej, wjazd na teren 
szkoły ostatnią bramą za Stacją Kon-
troli Pojazdów. Od dnia 16 listopada 
2009 r. prosimy dzwonić pod nowy 
n u m e r  t e l e f o n u  
091 570 44 24. 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  

W związku z nasilającą się falą mrozów 
zwracam się z prośbą do wszystkich 
mieszkańców o zwrócenie szczególnej 
uwagi na los osób bezdomnych przebywa-
jących na terenie naszego powiatu.  
W ostatnich dniach w naszym regionie 
nasila się fala mrozów. Konieczne jest 
ustalenie i koordynacja działań zmierzają-
cych do zapewnienia bezpieczeństwa oso-
bom, dla których niskie temperatury mogą 
stanowić zagrożenie zdrowia i życia. Do-
tyczy to w szczególności: osób bezdom-
nych, samotnych i starszych. Minimaliza-
cja tych zagrożeń wymaga włączenia się 
do ścisłego współdziałania władz gmin, 
policji, straży miejsko-gminnej, jednostek 
i instytucji gminnych takich jak ośrodki 
pomocy społecznej, a także wszystkich 
mieszkańców naszego powiatu. Apeluję  
o szczególną wrażliwość i zwrócenie uwa-
gi na los osób bezdomnych przebywają-
cych na terenie naszego powiatu oraz  

o zainteresowanie się sytuacją osób miesz-
kających samotnie, w starszym wieku, 
niepełnosprawnych lub rodzin znajdują-
cych się w trudnych sytuacjach życio-
wych, a niebędących w stanie własnym 
staraniem zabezpieczyć swoich podstawo-
wych potrzeb w czasie zimy.  
Istotne jest, aby zwrócić uwagę na osoby 
mieszkające na klatkach schodowych, 
dworcu, w piwnicach, altanach i ogród-
kach działkowych, czy pustostanach. In-
formacje dotyczące osób przebywających 
w miejscach zagrażających ich zdrowiu  
i życiu należy przekazywać pod specjalnie 
uruchomioną, całodobową infolinię Woje-
wódzkiego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego, pod numerem telefonu  
0-800 17 00 10 lub w dni powszednie,  
w godzinach od 8:00 do 15:00, do Powia-
towego Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go, pod numerem telefonu 91 570 14 26. 

Starosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko zaprosił przedsiębiorców i oso-

by planujące uruchomić działalność 
gospodarczą z terenów wiejskich po-
wiatu pyrzyckiego na bezpłatne szkole-
nie na temat „Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013: 
Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej oraz 
Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw.” 
W sali konferencyjnej Staro-
stwa zgromadziło się blisko 
40 osób zainteresowanych 
uzyskaniem dotacji na inwe-
stycje związane z tworzeniem 
lub rozwojem mikroprzedsie-
biorstw działających w zakre-
sie: 

• usług dla gospodarstw 
rolnych lub leśnictwa 

• usług dla ludności 

• sprzedaży hurtowej i detalicznej 

• rzemiosła lub rękodzielnictwa 

• robót i usług budowlanych oraz 
instalacyjnych 

• usług turystycznych oraz związa-
nych ze sportem, rekreacją i wypoczyn-
kiem 

• usług transportowych 

• usług komunalnych 

• przetwórstwa produktów rolnych 
lub jadalnych produktów leśnych 

• magazynowania lub przechowywa-
nia towarów 

• wytwarzania produktów energe-
tycznych z biomasy 
rachunkowości, doradztwa lub usług 
informatycznych. 
Wykładowcą szkolenia była Danuta 

Krycka – Główny Specjalista w Sekcji 
Wdrożeń w Zachodniopomorskim Od-
dziale Regionalnym Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa  
w Szczecinie. 
Temat szkolenia budził wiele emocji. 
Dyskusja była bardzo burzliwa gdyż 
uczestnicy szkolenia mają dużą świado-
mość korzystania ze środków UE dzięki 
systematycznym działaniom Powiato-
wego Centrum Wsparcia Przedsiębior-
czości, które od wielu lat organizuje 
szkolenia i indywidualne konsultacje  
z tej dziedziny. 
W obliczu zbliżającej się rundy aplika-
cyjnej nie zabrakło również podpowie-

dzi na temat najczęściej popełnianych 
błędów we wnioskach przez Beneficjen-
tów.  
Powiatowe Centrum zgodnie z procedu-
rą organizacji szkoleń Sytemu Zarzą-

dzania Jakością, który zo-
stał wdrożony w całym 
urzędzie przeprowadziło 
ocenę szkolenia. Analiza 
ankiet wskazuje na bardzo 
dużą potrzebę organizacji 
takich szkoleń oraz dopaso-
wanie tematu do oczekiwań 
uczestników. Prowadzenie  
i organizacja szkolenia oce-
nione zostały bardzo wyso-
ko. Dla organizatorów  
i wykładowcy jest to świa-
dectwo, iż swoją pracą 
spełniają oczekiwania 
mieszkańców naszego po-
wiatu. W lutym br. Zachod-
niopomorski Urząd Mar-

szałkowski ogłosi nabór wniosków do 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
Działanie 1.1.1 Inwestycje w mikro-
przedsiębiorstwa. Starostwo czyni stara-
nia by zorganizować szkolenie w celu 
przygotowania beneficjentów do kon-
kursu. Zainteresowanych prosimy  
o kontakt ze Starostwem Powiatowym 
w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, pok.11, 
Tel. 91 570 16 80, pcwp@pyrzyce.pl 
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SZKOLENIE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH W STAROSTWIE 


