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Na sesji Rady Powiatu Pyrzyckie-
go w dniu 12 stycznia 2011 r. 
radni wybrali starostę, wicestaro-

stę i członka zarządu. Wiktor To-
łoczko był jedynym kandydatem zgło-

szonym na stanowisko starosty i w wy-
niku głosowania (10 za, 7 przeciw) zo-
stał Starostą Pyrzyckim na drugą kaden-
cję. Po zmianie w statucie Powiatu Py-
rzyckiego zarząd powiatu składa się  

z trzech osób – starosty, wicestarosty  
i jednego członka zarządu. Poprzednio 
w zarządzie, oprócz starosty i wicesta-
rosty, było trzech członków. Nowo wy-
brany Starosta zaproponował funkcję 
wicestarosty Robertowi Betynie. Rada 
zaakceptowała tę propozycję i Wicesta-

rostą Pyrzyckim został Robert Betyna. 
Na Członka Zarządu Powiatu Pyrzyc-
kiego radni wybrali Jarosława Stankie-
wicza. Podczas tej sesji został wybrany 
skład Komisji Rewizyjnej. Przewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej został Au-
gust Kimbar, zastępcą Mieczysław Mu-
larczyk, a sekretarzem Elżbieta Cichac-
ka. 

14 stycznia w Szkole w Warnicach od-
było się tradycyjne, coroczne Spotkanie 
Noworoczne zorganizowane przez Sta-
rostę Pyrzyckiego oraz Wójta Gminy 
Warnice. W spotkaniu noworocznym 
udział wzięli m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych i instytucji, prze-
wodniczący rad miejskich i gminnych, 
radni Powiatu Pyrzyckiego oraz Gminy 
Warnice, przedsiębiorcy, działacze kul-
tury i sportu, reprezentanci organizacji 
pozarządowych, dyrektorzy jednostek 
oświatowych. Gospodarze spotkania, 
Wiktor Tołoczko Starosta Pyrzycki oraz 
Anna Hackiewicz-Gębska Wójt Gminy 
Warnice, serdecznie powitali przyby-
łych gości i podziękowali za przyjęcie 
zaproszenia. Podczas swojego wystąpie-
nia Wiktor Tołoczko podsumował dzia-

łalność Zarządu 
Powiatu Pyrzyc-
k i e g o 
w poprzedniej ka-
dencji, wspomniał 
o osiągniętych 
sukcesach oraz 
o zamierzeniach 
w już rozpoczętym 
nowym roku. Na-
stępnie głos zabra-
ła Anna Hackie-
wicz-Gębska Wójt 
Gminy Warnice, 
która podziękowa-
ła za tak liczne 

przybycie, życząc zaproszonym go-ściom wszystkiego dobrego w nowym 
2011 roku. Spotkanie uświetnił występ 
artystyczny dzieci 
ze Szkoły Podsta-
w o w e j 
w Warnicach pod 
kierunkiem Beaty 
Samson, Urszuli 
Degusz, Zofii No-
wickiej oraz Ma-
rioli Krasowskiej 
oraz Zespół Śpie-
waczy „Biesiada” 
z Warnic. W dal-
szej części spotka-
nia ks. proboszcz 
P a r a f i i 
w Warnicach Piotr 

Ilnicki udzielił błogosławieństwa na 
nadchodzący rok, składając wszystkim 
najserdeczniejsze życzenia i wielu Bo-
żych Łask. Starosta Pyrzycki oraz Wójt 
Gminy Warnice wraz z zaproszonymi 
gośćmi wznieśli toast, składając wszyst-
kim życzenia wszelkiej pomyślności, 
radości, spełnienia marzeń oraz realiza-
cji wszystkich zamierzeń w już rozpo-
czętym 2011 roku. Uczestnikom spotka-
nia życzenia noworoczne złożył rów-
nież Józef Chodarcewicz Prezes Regio-
n a l n e j  I z b y  O b r a ch u n k o we j 
w Szczecinie. Spotkanie brawurowo 
poprowadził Piotr Olech. 

W.B.D. 

NOWE WŁADZE POWIATU 

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
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W związku z uzyskaniem przez Stację 
Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół 
Nr 2 RCKU w Pyrzycach pozytywnej 
decyzji Transportowego Dozoru Tech-
nicznego informujmy, że z dniem  
18 stycznia 2011 r. jej działalność została 
wznowiona. Wszystkich klientów zapra-
szamy od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 800 – 1800, w soboty  800 – 1400. 

W dniu 19 stycznia 2011 r. o godz. 1200 
odbyło się uroczyste otwarcie hali spor-
towo- rekreacyjnej przy ul. Kopernika  
9 w Lipianach. Zaproszonych gości już 
w holu nowo powstałego obiektu, witał 
Burmistrz Lipian Krzysztof Boguszew-
ski. Uroczystości rozpoczęły się od 
przemówienia Burmistrza, który jeszcze 
raz powitał wszystkich zgromadzonych, 
podziękował za wkład włożony w po-
wstanie hali. Szczególnie podziękował 
radnym V kadencji Rady Miejskiej  

w Lipianach za wyrażenie zgody na 
przeprowadzenie największej inwestycji 
w gminie Lipiany w ostatnich latach. Po 
przemówieniu, prowadzący uroczystość 

Ryszard Tański dyrek-
tor Miejsko-Gminnego 
Oś r odka  Ku l tu r y  
w Lipianach, poprosił  
o zabranie głosu Preze-
sa Zachodniopomor-
skiej Rady Olimpijskiej 
w Szczecinie Stanisła-
wa Kopcia, który  
w swoim przemówie-
niu podziękował bur-
mistrzowi oraz radnym 
za trud włożony w re-
alizację tak dużej inwe-

stycji, a także wyraził nadzieję, że hala 
będzie służyć zarówno mieszkańcom 
gminy Lipiany, jak i stanie się areną 
zawodów rangi powiatowej, wojewódz-
kiej oraz ogólnopolskiej. Kolejnym 
mówcą był Józef Chodarcewicz Prezes 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie, który podkreślił, że istot-
ne jest, aby obiekt służył nie tylko roz-
wojowi sportu, ale także innym elemen-
tom życia społecznego, takim jak np. 
kultura. Gratulacje burmistrzowi, a tak-

że wszystkim zaanga-
żowanym w realizacji 
tej inwestycji, złożył 
również Wicestarosta 
Pyrzycki Robert Bety-
na. Następnie Ryszard 
Tański poprosił o za-
branie głosu kolejnych 
zaproszonych gości: 
Marię Kędzior dyrektor 
Banku Spółdzielczego 
w Lipianach, Marię 
Brzozowską nadleśni-
czą Nadleśnictwa My-ślibórz,  Dariusza Dra-

czyńskiego przedstawiciela Urzędu 
Marszałkowskiego, Władysława Wojta-
kajtisa olimpijczyka z Meksyku oraz 
Monachium, Zdzisława Twardowskiego 

Wójta Bielic, Jana Jurkiewicza 
kierownika Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Lipinach. Po zakoń-
czeniu wystąpień oficjalnych gości, 
Burmistrz wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Adrianem Kowalczy-
kiem, wręczyli statuetki „Młodym Ta-
lentom Sportowym” z terenu gminy 
Lipiany. Statuetki otrzymali: Sofia En-
naoui, Patryk Mędyk, Paweł Kudrewicz, 
Wojciech Nowakowski, Łukasz Zieliń-
ski, Mariusz Kowalski, Gabor Pawlik 
oraz Maksymilian Myśliński. Burmistrz 
poprosił młodych sportowców, a także 
zaproszonych gości o wspólne przecię-
cie wstęgi oraz do pamiątkowego zdję-
cia. Uwieńczeniem uroczystości otwar-
cia hali sportowo-rekreacyjnej było jej 
poświęcenie przez ks. kan. dziekana dra 
Franciszka Szydłowskiego oraz występy 
formacji tanecznej Top Dance z Peł-
czyc. O godz. 1600 rozpoczął się poka-
zowy turniej koszykówki zawodników 
Spójni Stargard, następnie pokazy gry  
w squash’a, a o godz. 1800 zawodnicy 
Stali Lipiany zmierzyli się w Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej Oldboy z zapro-
szonymi drużynami z Pogoni Szczecin, 
Stali Stocznia Szczecin oraz Wichra 
Przelewice. W turnieju zwyciężyła dru-
żyna Pogoni Szczecin, II miejsce zajęła 
Stal Stocznia Szczecin, III miejsce Wi-
cher Przelewice, IV miejsce Stal Lipia-
ny. W przerwach pomiędzy meczami 
występował zespół chilliderek pod kie-
rownictwem Małgorzaty Tomaszkie-
wicz, odbyły się również występy dzieci 
z ZS w Lipianach oraz konkursy dla 
publiczności.  

UMiG Lipiany 

OTWARCIE HALI SPORTOWO-REKREACYJNEJ 

Na okładce hala sportowa w Lipianach. 
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Już po raz dziewiąty 
przy Zespole Szkół  

w Lipianach zawiązał się 
Sztab WOŚP. Osobami 
odpowiedzialnymi za orga-
nizację imprezy byli na-
uczyciele: Dariusz Chro-
browski – szef sztabu, Be-
ata Fras, Aneta Binkowska, 
Joanna Sulżyc, Julita Here-
zo, Adrian Kowalczyk  
i przedstawiciel rodziców 
Iwona Tomczak. Do pomo-
cy włączyli się niemalże 
wszyscy nauczyciele, rodzi-
ce uczniów Zespołu Szkół, 
strażacy z OSP, Burmistrz 
Lipian, dyrektor Domu 
Kultury, dyrektor BS  
w Lipianach, kierownik Zakładu Ener-
getycznego, stowarzyszenia działające 
na terenie Lipian oraz wszyscy, do któ-
rych o pomoc zwrócił się Sztab WOŚP. 
XIX Finał WOŚP miał miejsce na Placu 
Wolności. Odbywały się tu koncerty, 
licytacje, kiermasze  i inne atrakcje. 
Występowały przedszkolaki i uczniowie 
klas I-III. Podczas imprezy działała ma-
ła gastronomia. Można było zjeść bigos, 
grochówkę, kiełbaskę z grilla, a praw-

dziwą furorę (jak co roku) robił dzik 
(ufundowany przez koła łowieckie 
NEMROD Lipiany i ORLIK Szczecin) 
upieczony w cieście chlebowym w pie-
karni w Lipianach. Atmosferę podgrze-
wała ciepła herbata, kawa i konsumpcja 
ciast upieczonych przez rodziców 
uczniów i nauczycieli miejscowej szko-
ły. W trakcie imprezy na ulicach miasta 
kwestowali wolontariusze (uczniowie  
z szkoły podstawowej wraz z rodzica-

mi). Wielką atrakcją były 
przejażdżki motorami, zor-
ganizowane przez Lipiań-
skie Stowarzyszenie Moto-
c y k l i s t ó w 
„PARTYZANCI”. Podczas 
XIX Finału wystąpiły dwa 
zespoły muzyczne. Zabawa 
przebiegała do godziny 
 20.00, a zakończyła się 
światełkiem do nieba - wy-
strzeliły fajerwerki, a każdy 
uczestnik imprezy zapalił 
wcześniej podarowane zim-
ne ognie. Podczas imprezy 
na placu Wolności zebrano 
17 248,68 zł, lipiańscy 
przedsiębiorcy oraz radni 
zasilili konto sztabu kwotą 

ponad 3000 zł. Na dzień 12 stycznia na 
koncie sztabu znajduje się 20 756,25 zł. 
Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi, 
zgodnie z Regulaminem Sztabu, do dnia 
30 stycznia 2010 r. Jesteśmy dumni  
z naszych mieszkańców. Po raz kolejny 
pokazaliście państwo wielkie serce. 

UMiG Lipiany 

9.00 – odprawa wolontariu-
szy, 15.00 -  rusza orkiestro-
we granie, 20.00 – światełko 
do nieba – tak było w nie-
dzielę 9 stycznia w hali spor-
t o we j  w P yr z yca ch . 
 20 487,52 zł zebranych pie-
n iędz y.  Kol e jn y r ok  
z wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy w naszym mie-
ście nie byłby możliwy bez 
zaangażowania wielu osób  
i instytucji, które bezintere-
sownie podjęły się trudu 
przygotowania tej imprezy. 
Pyrzycki Dom Kultury zajął 
się przygotowaniem repertu-
aru, który przyciągnął pu-
bliczność dobra muzyką. Wystąpiły 
zespoły z Pyrzyc, Stargardu, Lipian  
i Szczecina. W czasie koncertu wylicy-
towano wiele przedmiotów przekaza-
nych przez pyrzyczan. Większość z nich 
można było oglądać na stronie interne-
towej Pyrzyce info, dzięki pomysłowi 
Romka Fiałkowskiego. Oprócz muzyki  
i licytacji interesującą zabawę dla dzieci 
zorganizowało stowarzyszenie Fabryka 
Dobrego Czasu oraz LGD Ziemia Py-
rzycka. Dzieci świetnie się bawiły przy 
muzyce, zabawach plastycznych i edu-
kacyjnych. W tym samym czasie  

38 wolontariuszy w asyście Ochotniczej 
Straży Pożarnej ze sztabu utworzonego 
przy Zespole Szkół Nr 1 kwestowali na 
ulicach naszego miasta zbierając hojne 
datki do Orkiestrowych puszek. Trzeba 
też wspomnieć o smakołykach przygo-
towanych przez Spółdzielnię pod Kasz-
tanami oraz gminne szkoły. Były to 
pierogi, kulebiaki, bigos oraz ciasta. 
Specjalnie dla wolontariuszy właściciel 
Baru u Niebieskiego - Marcin Michalski 
ugotował pyszny i pożywny kapuśniak. 
Serdeczne podziękowania. Całą akcje 
wspierał Burmistrz Pyrzyc oraz Urząd 

Miasta i Gminy w Pyrzycach, 
Policja Powiatowa, Straż 
Miejsko-Gminna, OSP, oraz 
Powiatowa Straż Pożarna.  
W przygotowaniach pomagały 
nam Szkoła Podstawowa  
Nr 2 w Pyrzycach, Szkoła 
Podstawowa w Mielęcinie, 
Publiczne Gimnazjum w Py-
rzycach, ZS Nr 2 RCKU  
w Pyrzycach, przygotowując 
loterię, ciasta oraz dekorację. 
W swoich murach gościła nas 
hala widowiskowo-sportowa, 
dziękujemy pracownikom  
i dyrekcji za pomoc w organi-
zacji tego przedsięwzięcia. 
Serdeczne podziękowania 

również należą się Szkole Podstawowej 
w Okunicy za zorganizowanie orkie-
strowego grania na swoim terenie, oraz 
Szkole Podstawowej ze Starego Przyle-
pu za przekazanie kwoty pieniężnej na 
WOŚP w naszym sztabie. Dziękujemy 
wszystkim za pomoc w przygotowa-
niach, mieszkańcom Pyrzyc i okolic za 
tak liczne przybycie. Za rok już 20 Finał 
– jubileuszowy – będzie się działo.  
A teraz – Sie ma. 

S.L-B., I.K. 

XIX FINAŁU WO ŚP W LIPIANACH 

XIX FINAŁU WO ŚP W PYRZYCACH 
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9 stycznia 2011 r., już po 
raz jedenasty, zagrała  
w Przelewicach Wielka 
Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. XIX Finał WOŚP 
poświęcony był dzieciom  
z chorobami urologiczny-
mi i nefrologicznymi, któ-
rym niezbędny jest nowo-
czesny sprzęt do wczesne-
go diagnozowania i lecze-
nia. Organizatorami impre-
zy byli: Urząd Gminy  
w Przelewicach i Publicz-
ne Gimnazjum w Przele-
wicach oraz Przelewickie 
Stowarzyszenie Edukacyj-
ne „Wyrównajmy szanse”. W dorocznej 
zbiórce pieniędzy na rzecz chorych 
dzieci wzięło udział 40 wolontariuszy – 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjum z terenu gminy Przelewice, wypo-
sażonych w identyfikatory, serduszka  
i puszki. Wolontariusze rozprowadzali 
też losy loterii, z której dochód w cało-
ści przeznaczony został na WOŚP.  
O godzinie 17:00 w sali sportowej PG  
w Przelewicach oficjalnym sygnałem 
WOŚP rozpoczął się koncert przygoto-
wany przez przelewicki sztab WOŚP. 
W trakcie koncertu rozbrzmiewały ryt-
my popowe w wykonaniu Ewy i Lucja-
na Halarewiczów. W przerwach koncer-
tu przeprowadzona została licytacja 

orkiestrowych gadżetów i różnych 
atrakcyjnych podarków, przekazanych 
na akcję przez Wójta Gminy Przelewi-
ce,  dyrektor Ogrodu Dendrologiczne-
go  w Przelewicach oraz przez właści-
c i e l i  s k l e p ó w  s p oż y w c z o -
przemysłowych w Przelewicach i Kło-
dzinie. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się Wielka Przelewicka Loteria 
Fantowa. Wylosować można było np. 
różnego rodzaju sprzęt AGD i inne 
atrakcyjne rzeczy. Podczas imprezy 
można było posilić się pyszną grochów-
ką, przygotowaną przez Zdzisława Sta-
siaczyka, a także spróbować ciasta  
i potraw z grilla,  przygotowanych przez 
Teresę Szulc, Urszulę Radziszewską, 

Katarzynę Ratajczyk 
i Jolantę Głodowską. 
O godzinie 20:00 odby-
ło się tradycyjne „światełko 
do nieba”, czyli pokaz 
sztucznych ogni, ufundowa-
nych przez Urząd Gminy  
w Przelewicach, a także: 
Firmę „Delicjusz”, oraz  
M. Pietrzyka z Firmy 
„Rolmix”. Bezpieczeństwo 
imprezy zapewniła Ochot-
nicza Straż Pożarna w Prze-
lewicach. Strażacy podczas 
imprezy włączyli się także 
do nauki zasad udzielania 
pierwszej pomocy, chęt-

nych było dużo. Serdeczne podziękowa-
nia kierujemy do wszystkich, którzy 
zaangażowali się w sprawne przeprowa-
dzenie imprezy, a także do wszystkich 
sponsorów, w tym osób prywatnych  
i instytucji z terenu gminy Przelewice,  
a także  do przewoźników: firmy Mie-
czysława Mularczyka i UG Przelewice. 
Łącznie zebraliśmy ponad 5.000 zł, za 
co w imieniu WOŚP składamy serdecz-
ne podziękowania wszystkim ofiaro-
dawcom i sponsorom, którzy po raz 
kolejny pokazali, że mają wielkie i go-
rące serca! 

D.J. 

Ponad 3 tys. zł udało się 
zebrać wolontariuszom  
w Gminie Warnice 9 stycz-
nia br. podczas 19 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Jest to 
kolejny rekord - dotąd 
przez 10 lat nie udało się 
zebrać więcej, niż 2 tys. zł 
(rok 2005 - 1384 zł, 2006 - 
1288 zł, 2007 - 1527 zł, 
2008 - 1885 zł, 2009 - 1798 
zł, a wielkim „skokiem” na 
niemal 3 tys. zł był ubiegło-
roczny wynik: 2933 zł i 19 
gr). W niedzielę 9 stycznia 
13 grup po 3 wolontariuszy 
w każdej wiosce, a więc 39 uczniów 
gimnazjum zbierało w naszej gminie 
datki na pomoc dzieciom z chorobami 
urologicznymi i nefrologicznymi. Pie-
niądze zebrane w Gminie Warnice już 
w niedzielę zostały przekazane do ban-
ku w Stargardzie Szcz. Dziękujemy 
młodzieży za wyjątkowe poświęcenie  
i kwestowanie mimo niesprzyjającej 
pogody oraz Bożenie Hawryszków  

i Wacławie Pieprzyckiej za zorganizo-
wanie akcji WOŚP w naszej gminie,  
a także Wójt Gminy Warnice Annie 
Hackiewicz-Gębskiej, która użyczyła 
służbowego auta, co bardzo pomogło  
w sprawnym i bezpiecznym zebraniu 
puszek od wolontariuszy ze wszystkich 
miejscowości w gminie. A oto szczegó-
łowe wyniki niedzielnej zbiórki: Warni-
ce A - 480,82 zł, Stary Przylep -409,08 

zł, Wierzbno - 350,62 zł, 
Obryta - 324,90 zł, Barnim 
- 319,71 zł, Nowy Przylep - 
310,67 zł, Reńsko - 294,26 
zł, Wójcin i Kłeby - 260,68 
zł, Zaborsko - 157,59 zł, 
Warnice B - 137,00 zł, Dę-
bica - 130,40 zł. Łączna 
kwota w 2011 roku to 3 175 
zł i 73 gr. Dziękujemy! 
Szkoła Podstawowa w Sta-
rym Przylepie od wielu lat 
włącza się w akcję Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. I tak było w tym 
roku. Pod batutą Doroty 
Gorącej orkiestra zagrała 

dla dzieci z chorobami urologicznymi  
i nefrologicznymi. Zespół tworzyli pra-
cownicy szkoły, przedszkoli, uczniowie 
i ich rodzice. Na konto orkiestry przeka-
zano 233,25 zł. 

D.A. 

XIX FINAŁU WO ŚP W PRZELEWICACH 

XIX FINAŁU WO ŚP W WARNICACH 
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Na zakończenie 
okresu Bożego 
N a r o d z e n i a 

uczniowie z PSP 
Żuków, wystawili  

w kościele parafialnym 
w Żukowie i w filial-
nym w Lubiatowie 
„Jasełka”. Przedstawie-
nie jasełkowe przygoto-
wane zostało pod kie-
runkiem. Elżbiety Du-
dy i Małgorzaty Błasz-
czyk. Występ dzieci 
pozwolił nam na przy-
bliżenie narodzin Bożej 
Dzieciny oraz pomógł 
w spojrzeniu na dzisiej-
szy świat z perspekty-
wy dobra i zła. Dzieci  
z wielkim przejęciem 
prezentowały swoje 
role i wcielały się w różne, dawne  
i współczesne postacie. Po mszy świętej 
ks. Mirosław Gębicki proboszcz Parafii 

pw. Świętej Trójcy w Żukowie podzię-
kował Elżbiecie Duda za czas poświę-
cony na przygotowanie dzieci do wystę-

pu, a dzieciom za przed-
stawienie, które skłania 
do refleksji nad naszym 
współczesnym życiem. 
Jest też pewną formą 
przesłania i zastanowienia 
się nad sposobem postrze-
gania i przeżywania siebie 
oraz otaczającego nas 
świata. Jeśli prawdziwie 
szukamy odnowy i prze-
miany, to odnowę naj-
pierw warto rozpocząć od 
siebie. Występy artystycz-
ne w wykonaniu dzieci, 
bardzo się podobały licz-
n ie zgr omadz on ym  
w kościołach wiernym, co 
potwierdzili gromkimi 
brawami.  

A.G. 

W dniu 21 grudnia 2010 r., 
w Pyrzyckim Domu Kultury, został 
rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny 
na Szopkę Betlejemską, kartkę 
świąteczną oraz stroik świąteczny. 
Konkursy cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Zaprezentowano  
5 szopek, 18 stroików i 28 kartek 
świątecznych. Jury konkursu 
w składzie: Romuald Fijałkowski, 
Agnieszka Nowaczek oraz Marze-
na Brzykcy, po obejrzeniu i ocenie 
wszystkich prac nagrodziło auto-
rów w trzech kategoriach. W kate-
gorii „szopka” nagrodę otrzymał 
Michał Maślanka z Publicznego 
Gimnazjum w Przelewicach nato-
miast wyróżnienie w tej kategorii 
uzyskał Paweł Iwaszczyszyn z Pu-
blicznego Gimnazjum w Pyrzy-
cach. W kategorii „kartki” nagrodę 
otrzymała Emilia Kowalska z Pu-

blicznego Gimnazjum w Pyrzy-
cach, a wyróżnienia otrzymali: 
Kacper Majewski i Dominika Ma-
ciąg z Przedszkola Publicznego  
nr 3 w Pyrzycach oraz Mateusz 
Drapała ze Szkoły Podstawowej  
w Żabowie. W kategorii „stroik” 
nagrodę otrzymała Katarzyna Bar-
tosik z Publicznego Gimnazjum  
w Pyrzycach, a wyróżnienia otrzy-
mały: Zuzanna Romanowska  
i Agata Zielińska z Publicznego 
Gimnazjum w Pyrzycach oraz Mar-
ta Wójcicka z Publicznego Gimna-
zjum w Przelewicach. Nagrody 
zwycięzcom wręczyli Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko oraz dy-
rektor Pyrzyckiego Domu Kultury 
Anna Łuszczyk.  

P.L. 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 

21 grudnia 2010 r. w sali USC Urzędu Gminy  
w Warnicach odbyła się wigilia dla samotnych, 
zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Zaproszeni przez OPS goście przyszli na spo-
tkanie w mniejszym niż zazwyczaj gronie – przy-
kro nam, że nie wszyscy skorzystali z naszego 
zaproszenia - zapewne z powodu pogody i trud-
ności komunikacyjnych. Na gości czekały świą-
teczne potrawy i kolędy – ale zanim zasiedli do 
wigilijnego stołu, wszyscy przełamali się opłat-
kiem. Życzenia wszystkim zgromadzonym złoży-
ła Wójt Gminy Warnice Anna Hackiewicz-
Gębska. Kierownik warnickiego OPSu Marianna 
Margiel-Mikołajczak wraz z pracownikami so-
cjalnymi zadbała o wystrój, świąteczną oprawę  
i ciepłą atmosferę spotkania. Wigilia dla samot-
nych z naszej gminy to stała, coroczna tradycja, 
której nie zabraknie z pewnością także w przy-
szłym roku. Jednakże lepiej by było, gdyby nikt  
z tych osób nie musiał świąt spędzać samotnie, 
lecz w życzliwym gronie rodziny i bliskich... Te-
go im życzymy na następny rok! 

UG Warnice 

JASEŁKA W PARAFII ŻUKÓW  

KONKURS PLASTYCZNY 
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W dniu 21 grudnia 2010 r. w Zespole Szkół Nr 2 Rolniczym 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach rozstrzy-
gnięto Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. 
Konkurs zorganizowano już po raz dziewiąty, a mogli w nim 
wziąć udział uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Powiatu 
Pyrzyckiego. Magia świąt, kultywowanie pięknych tradycji 
Bożonarodzeniowych cieszy każdego z nas. Jury oceniło pra-
ce uczestników w trzech kategoriach. W kategorii szkoły pod-
stawowe: I miejsce – Kamil Smyk, II miejsce – Patrycja Kliń-

ska, III miejsce – Jakub Kosiński. W kategorii gimnazja:  
I miejsce – Anna Kosińska, II miejsce – Michał Augustyniak, 
III miejsce – Pamela Trusiewicz. W kategorii szkoły ponad-
gimnazjalne: I miejsce – Maciej Kałużny, II miejsce – Patryk 
Filipowicz, Patryk Igielski, III miejsce – Dariusz Ignasiak. 

P.L. 

17 grudnia 2010 r. w Domu Strażaka  
w Warnicach odbyło się spotkanie 
opłatkowe, zorganizowane przez Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Przewodnicząca koła Warnice Antonina 
Drabczyk-Palusińska zaprosiła na to 
spotkanie Wójt Gminy Warnice Annę 
Hackiewicz-Gębską, Ewę Rebeko – 
dyrektor SP w Warnicach, Małgorzatę 
Jakubowską – dyrektor Gimnazjum  
w Warnicach, a także wszystkich człon-
ków Związku oraz dzieci i młodzież 
szkolną. Spotkanie rozpoczęło się 
wspólnie zaśpiewaną kolędą. Antonina 
Drabczyk-Palusińska poprosiła o zabra-
nie głosu Annę Hackiewicz-Gębską, 
która życzyła wszystkim zebranym du-
żo zdrowia i powodzenia w nadchodzą-
cym roku. Dodała także, że ma dla 
członków ZERiI dobrą wiadomość – 
otóż wszelkie formy wsparcia ich dzia-
łalności z pewnością pozostaną na takim 
samym poziomie, jak w latach poprzed-
nich. Zespół BIESIADA ma zapewnio-

ne próby i salę, a emeryci – 
udostępnienie miejsca i środka 
transportu wg potrzeb. Wójt 
zapewniła, że wszystkim zale-
ży na tym, aby przedstawiciele 
związku emerytów w naszej 
gminie nadal działali prężnie  
i chętnie, jak dotąd. Następnie 
program artystyczny pt.: 
„Tradycje i zwyczaje bożona-
rodzeniowe” przedstawiły 
dzieci z klas 1a, 3b i 5a SP  
w Warnicach. Wspaniały, 
wzruszający program, przepeł-

niony uroczystą, świąteczną atmosferą, 
pełną szumu anielskich skrzydeł, z tra-
dycyjnym żłóbkiem i dzieciątkiem przy-
gotowali uczniowie pod przewodnic-
twem katechetki Beaty Samson oraz 
nauczycielek nauczania początkowego 
Ireny Nowickiej i Marioli Krasowskiej. 
Tradycyjnie nakryty stół, z jednym wol-
nym miejscem oraz cała 
dekoracja była dziełem Ur-
szuli Degusz. Po występie 
większych i mniejszych 
aktorów przyszedł czas na 
odczytan ie fragmentu 
Ewangelii o narodzinach 
Jezusa. Po nim – nastąpiło 
dzielenie się opłatkiem. To 
kolejna, bardzo wzruszająca 
chwila, gdy pękają wszyst-
kie lody, gdy wszyscy życzą 
sobie z głębi serca: najczę-
ściej zdrowia, zaraz potem – 
szczęścia, a na końcu – nie-
co grosza, aby zmartwień 

nie przybywało. Sala wypełniła 
się ciepłem, uśmiechem, wzrusze-
niem i ogromną życzliwością. Za-
nim wszyscy przełamali się opłatkiem, 
świąteczne potrawy nieco wystygły. Na 
stole pojawiły się pierogi z kapustą  
i grzybami, barszcz, ryba po grecku  
i śledź w oleju, kapusta z grochem  
i ciasta – wszystko własnej roboty. Na 
zakończenie koncert kolęd dał zespół 
BIESIADA. Zabrzmiały: „Do szopy, 
hej, pasterze”, „O gwiazdo betlejem-
ska”, „Gdy śliczna Panna”, „Z narodze-
nia Pana” – wszystkie tak pięknie wy-
konane, że pani Wójt poprosiła zespół  
o występ podczas planowanego spotka-
nia noworocznego. W takiej ciepłej, 
wzruszającej atmosferze niepostrzeże-
nie upłynęło kilka niesamowitych go-
dzin. 

UG Warnice 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 

KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 
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20 grudnia 2010 r. tuż przed południem 
w Szkole Podstawowej w Starym Przy-
lepie spotkali się wszyscy nauczyciele  
i uczniowie. Tę „wielką szkolna rodzi-
nę” przywitała dyrektor Danuta Anto-
szewska. Wójta Gminy i pracowników 
Urzędu Gminy reprezentował Skarbnik 
Ryszard Ligocki. Następnie rozpoczęło 
się przedstawienie o magicznym pre-
zencie. Wnuczka poprosiła swoją bab-
cię, by na święta ludzie na całym świe-
cie stali się milsi, lepsi, bardziej życzli-
wi. Babcia nie wiedziała, jak zmienić 
cały świat i martwiła się, że zawiedzie 
wnuczkę. Wpadła jednak na pomysł, że 
zamiast całego świata – zmieni siebie. 
Przygotowała świąteczny prezent  
i z upominkiem, świątecznymi życze-
niami oraz zaproszeniem na wigilię 
poszła do sąsiadki, która jest bardzo 
samotna. Sąsiadka wzruszyła się bar-
dzo, lecz po chwili uznała, że nie za-
trzyma dla siebie prezentu. Przekaże go 
dalej, komuś, kto go bardziej potrzebu-

je. Poszła do pracownicy zamiatającej 
ulice. Ta niezmiernie się zdziwiła, że 
ktoś obcy pomyślał o niej. Również 
sprzątaczka nie zatrzymała prezentu dla 
siebie. I tym sposobem prezent zawę-
drował do bezdomnej kobiety, do pani 
sklepowej, dokarmiającej bezdomnych, 
od sprzedawczyni do najbardziej nie-
życzliwej klientki – na przełamanie 
lodów i wzajemnej niechęci i tak... pre-
zent zawędrował do pierwotnego dar-
czyńcy. Wnuczka zdziwiła się ogrom-
nie, gdy nienaruszoną paczkę otrzymała 
ponownie, a czując, że bije z niej ciepło, 
spytała – co w sobie kryje ten niezwy-
kły prezent? Babcia odpowiedziała, ze 
odrobinę miłości i dobroci. Ta piękna 
puenta zakończyła przedstawienie wy-
jątkowych aktorów, w których wcielili 
się nauczyciele i pracownicy szkoły. Po 
przedstawieniu przyszedł czas na prze-
czytanie fragmentu Pisma Św. oraz ży-
czenia świąteczne. Następnie rozdano 
wszystkim opłatek i ruszyła machina 

życzliwości, dobroci, uśmiechu i rado-
ści. Po życzeniach wszyscy usiedli do 
wspólnej wieczerzy wigilijnej. Nawet 
najmłodsze maluchy jadły pierogi  
z kapustą i grzybami, a także próbowały 
barszczyku. Nie zabrakło też słodyczy  
i innych łakoci. Na zakończenie wspól-
nie zaśpiewano kolędę i dyskutowano  
o zwyczajach świątecznych a także  
o tym, czy św. Mikołaj naprawdę istnie-
je. Okazało się, że tak – zostawił dla 
wszystkich piękne upominki w postaci 
srebrnych i złotych aniołków na choin-
kę! 

UG Warnice 

Święta Bożego Narodzenia są jedynym, 
niepowtarzalnym czasem w ciągu roku. 
Rodziny, przyjaciele gromadzą się na 
tradycyjnej wieczerzy. Wspólne kolędo-
wanie, dzielenie się opłatkiem, składa-
nie sobie życzeń i obdarowywanie się 
p r ezen tami  t wor zą  wspan ia ł y 
i niezapomniany klimat. Z okazji zbliża-
jących się Świąt Bożego Narodzenia,  
w dniach 16 i 21 grudnia 2010 r., Staro-
sta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Wicesta-
rosta Jarosław Stankiewicz oraz Sekre-
tarz Powiatu Mirosław Gryczka uczest-

niczyli w spotkaniach opłatkowych zor-
ganizowanych przez: Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło 
w P yr z yca ch ,  Dom  Dz i eck a 
w Czernicach oraz Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach. 
Podczas wigilijnych spotkań przedsta-

wiciele władz Powiatu Pyrzyckiego 
składali wszystkim zebranym najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, aby zbli-
żające się świąteczne dni wypełniły się 
pięknym nastrojem, a rodzinne spotka-

nia dostarczyły wszystkim szczęśli-
wych, niezapomnianych chwil 

P.L. 

ŚWIĄTECZNIE W STARYM PRZYLEPIE 

SPOTKANIA OPŁATKOWE 
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W naszej gminie Przele-
wice powstała nowa ini-
cjatywa społeczna. Nowo 
powstała organizacja nosi 
nazwę „Po sąsiedzku”  
i aktualnie liczy 24 osoby, 
a jej siedzibą będzie 
Świetlica wiejskie w La-
skowie. Spotkanie założy-
cielskie odbyło się  
15 grudnia 2010 r. w La-
skowie. W skład Zarządu 
Stowarzyszenia weszli: 
Joanna Mieszkowska – 
Prezes, Aneta Dąbek – 
Wiceprezes, Natalia Kiba-
ła – Sekretarz i Paweł 
Romańczyk – Członek. 
Celem Stowarzyszenia 
jest aktywizacja i integra-
cja społeczności lokalnej 

na obszarach wiej-
skich. Cele te będą 
realizowane m.in. 
poprzez organizowa-
nie kursów, szkoleń, 
warsztatów kulinarnych,  
z zakresu rękodzielnictwa, 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, oraz umiejęt-
ności społecznych, a także 
organizowanie imprez kul-
turalnych, rekreacyjnych  
i sportowych. Będą też 
podejmowane inne inicja-
tywy integrujące lokalną 
społeczność. 

A.G. 

Policjanci z Lipian w trakcie 
czynności służbowych ustali-
li, że w piwnicy jednego  
z bloków w Lipianach mogą 
być przechowywane narkoty-
ki. W związku z tym, wspól-
nie z pyrzyckimi kryminalny-
mi, podjęli czynności zmie-
rzające do potwierdzenia 
ustaleń. W pomieszczeniu 
policjanci zastali właściciela 
piwnicy wraz z kolegą. Męż-
czyźni zostali zaskoczeni  
w chwili, gdy delektowali się 
marihuaną przy pomocy tzw. 
„bongo”. W trakcie przeszu-
kania pomieszczenia funkcjo-
nariusze ujawnili trzy zwitki 
papieru z zawartością suszu roślinnego. 
Ponadto jeden z mężczyzn posiadał przy 

sobie woreczek strunowy z taką samą 
zawartością, a w trakcie dalszych czyn-

ności w mieszkaniu właściciela 
piwnicy policjanci zabezpie-
czyli opakowanie po „kinder 
niespodziance” wypełnione 
kawałkami szarej, sprasowanej 
substancji. Późniejsze badania 
wykazały, że było to około  
13 gram haszyszu, natomiast 
woreczek i zwitki papieru za-
wierały łącznie ponad 3 gramy 
marihuany. Młodzi mieszkańcy 
Lipian zostali zatrzymani  
i umieszczeni w policyjnym 
areszcie. Następnego dnia obaj 
usłyszeli zarzuty posiadania 
narkotyków, za co grozi im do 
3 lat pozbawienia wolności.  

D. S. 

Zmieniły się zasady funkcjonowania 
telefonu interwencyjno-informacyjnego 
dla osób pokrzywdzonych przemocą  
w rodzinie. Zmiany dotyczą przede 
wszystkim przypadków, gdzie sprawcą 
przemocy jest osoba uprzednio skazana 
za przestępstwo z użyciem przemocy 
lub groźby wobec członka rodziny. No-
we zasady funkcjonowania Niebieskiej 

Linii (numer telefonu 0801 12 00 02) 
weszły w życie na mocy porozumienia 
Komendanta Głównego Policji z Mini-
strem Sprawiedliwości i Dyrektorem 
Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Od 1 stycz-
nia 2011 r. obsługę telefonu prowadzą 
konsultanci Ogólnopolskiego Pogoto-
wia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”. Zgodnie z porozu-
mieniem mają oni obowiązek powiado-
mienia właściwej dla miejsca zdarzenia 
jednostki Policji, jeżeli z uzyskanej in-
formacji wynika uzasadnione przypusz-
czenie stosowania przemocy w rodzinie. 
W szczególności dotyczy to przypad-
ków, kiedy sprawcą przemocy jest oso-
ba karana w przeszłości za przestępstwo 
z użyciem przemocy lub groźby na 
członku rodziny, lub kiedy istnieje 

prawdopodobieństwo, że sprawca naru-
sza zakazy i nakazy nałożone na niego 
przez sąd. Podpisane porozumienie 
przewiduje też ścisłą współpracę pomię-
dzy Policją a kuratorami sądowymi  
w przypadku zatrzymania przez Policję 
sprawcy przemocy, co daje możliwość 
dokładniejszego monitorowania zacho-
wań i sposobu realizacji nakazów i za-
kazów sądowych nałożonych na spraw-
cę. Wszystkie wprowadzone porozu-
mieniem zmiany mają na celu uspraw-
nić działania podejmowane przez insty-
tucje odpowiedzialne za niesienie po-
mocy ofiarom przemocy w rodzinie.  

D. S. 

NOWE STOWARZYSZENIE 

ZATRZYMANI Z NARKOTYKAMI  

NIEBIESKA LINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
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Zimowa aura, która towarzyszy nam od 
jakiegoś czasu nie pozwoliła rozegrać 
finału powiatowego w tenisie stołowym 
szkół podstawowych we wcześniej usta-
lonym terminie (10 grudnia 2010 r.) Na 
przeszkodzie dosłownie i w przenośni 
stanął autobus, który zatarasował dojazd 
do Kozielic, bo właśnie tam miały od-
być się te zawody. Drugi termin wyzna-
czony na 21 grudnia też był zagrożony, 
gdyż mróz dawał się we znaki nie tylko 
drogowcom. Jednak 9 reprezentacjom 
szkół powiatu pyrzyckiego udało się 
szczęśliwie dotrzeć do Kozielic. Tenis 
stołowy to popularna gra świetlicowa 
kojarząca się z rekreacyjnym spędza-
niem długich, zimowych wieczorów. 

Niestety ten rekreacyjny 
charakter przeniósł się na 
rozgrywki szkolne. Po 
kilku tłustych latach ping-
ponga w wykonaniu 
uczniów ZS w Kozieli-
cach, którzy stanowili 
czołówkę województwa, 
trudno będzie upatrywać 
szans medalowych w naj-
bliższym czasie. Poza 
kilkoma uczniami, którzy 
poznali kilka tajników tej 
gry, większość uczestni-

ków mistrzostw prezentowała wspo-
mniany wcześniej świetlicowy poziom. 
W 2011 roku o tytuł mistrza powiatu 
będą walczyli tenisiści ze 
szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych.  
W tych starszych katego-
riach wiekowych możemy 
oczekiwać większych 
sukcesów na szczeblu 
wojewódzkim. Pamiętamy 
przecież znakomity wy-
stęp sióstr Latusz podczas 
ubiegłorocznego finału 
zakończonego zdobyciem 
złotego medalu. Poniżej 
przedstawiamy kolejność 

w kategorii szkół podstawowych. 
Dziewczęta: 1 miejsce SP Kłodzino - 
opiekun Stanisław Warejko, kolejne 
miejsca zajęły: SOSW Pyrzyce, ZS Bie-
lice, SP Brzesko, SP Żabów, SP Stary 
Przylep, ZS Kozielice, SP Nr 2 Pyrzyce. 
Chłopcy: 1 miejsce ZS Kozielice - opie-
kun Piotr Klapenda, kolejne miejsca 
zajęły: SP Kłodzino, SOSW Pyrzyce, 
SP Żabów, ZS Bielice, SP Brzesko,  
SP Stary Przylep, SP Okunica,  
SP Nr 2 Pyrzyce. 
Dziewczęta z Kłodzina i chłopcy z Ko-
zielic będą reprezentować powiat py-
rzycki w zawodach regionalnych.  

P.O. 

Kozielice wyspecjalizowały się w orga-
nizacji zawodów w unihokeja, który jest 
odmianą hokeja na lodzie z tą różnicą, 
że gra się w niego na parkiecie hali 
sportowej. Do rozgrywania tych zawo-
dów potrzebne są bandy wyznaczające 
pole gry. Dzięki staraniom i zapobiegli-
wości nauczycieli wychowania fizycz-
nego (głównie Piotra Klapendy) można 
rozgrywać tu zawody zgodnie z przepi-
sami tej gry. Przy przygotowaniu boisk 
do gry trzeba się sporo nagimnastyko-
wać. Dlatego podziękowania należą się 
wspomnianym wcześniej nauczycielom 

z Kozielic. W sobotę 
15 stycznia 2011 roku 
na rozgrywki powia-
towe stawiły się re-
prezentacje 8 szkół, 
które podzielono na 
dwie grupy. Rozsta-
wiono ubiegłorocz-
nych zwycięzców,  
a do nich dolosowano 
pozostałe zespoły. 
Rozgrywki grupowe 
stały na różnym po-
ziomie, od meczów 
bardzo wyrównanych 

poprzez takie, które koń-
czyły się dwucyfrowym 
zwycięstwem faworytów. 
Natomiast finał to już gra 
na wysokim poziomie, po-
parta licznymi zagraniami 
technicznymi, charaktery-
stycznymi dla unihokeja. 
Podopieczni Piotra Klapen-
dy, chłopcy z ZS Kozielice 
nie mieli sobie równych, 
potwierdzając klasę w fina-
le z Bielicami. Finał dziew-
cząt zaś to wygrana uczen-

nic z ZSP w Bielicach - opiekun Leszek 
Domszy - z Kozielicami. Równowaga 
została więc zachowana.  
Dziewczęta, kolejne miejsca zajęły: ZS 
Bielice, ZS Kozielice, SP Brzesko, SP 
Żabów, SP Okunica, SP Nr 2 Pyrzyce, 
SP Kłodzino, SP Jesionowo. 
Chłopcy, kolejne miejsca zajęły: ZS 
Kozielice, ZS Bielice, SP Kłodzino, SP 
Brzesko, SP Żabów, SP Nr 2 Pyrzyce, 
SP Okunica, SP Jesionowo. 

P.O. 

MISTRZOSTWA POWIATU W UNIHOKEJU 

SZKOLNY TENIS W KOZIELICACH 
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11 grudnia 2010 r. na sali spor-
towej PG w Przelewicach po 
raz kolejny odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Gminy Przelewice 
w Tenisie Stołowym. Organiza-
torem imprezy był Marek Kiba-
ła kierownik sekcji tenisa stoło-
wego LKS „Wicher Przelewi-
ce”. Zawody rozegrane zostały 
w dwóch kategoriach: zawodni-
cy do 40 lat i powyżej 40 lat. 
Oto wyniki najlepszych zawod-
ników w poszczególnych kate-
goriach. Zawodnicy do 40 lat: 
pierwsze miejsce Tomasz Kali-
szuk, drugie Karol Dupla, trze-
cie Dawid Wajda. Zawodnicy 
powyżej 40 lat: pierwsze miej-
sce Marek Kibała, drugie Stani-
sław Majewski, trzecie Zbi-
gniew Gacki. Turniej realizo-
wany był w ramach projektu 
„Upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu poprzez tenis 
stołowy” dofinansowanego ze 
środków Gminy Przelewice. 

A.G. 

W dniu 18 grudnia 2010 r. w Przelewi-
cach odbył się VI Mikołajkowy Turniej 
Piłki Nożnej Halowej o Puchar Prezesa 
LKS „Wicher” Przelewice. W turnieju 
udział wzięło ponad 100 miłośników 
aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Piłkę kopali entuzjaści tej dyscypliny, 
związani z klubem LKS „Wicher” Prze-
lewice, w różnym wieku. Najmłodszego 
zawodnika od najstarszego dzieliło bez 
mała 40 lat. W 32 meczach zdobyto  
117 goli, co daje średnią 3,6 bramki na 
mecz. Statystycznie, co 3 minuty padała 
bramka, ku uciesze licznie zgromadzo-
nych kibiców. W turnieju wzięło udział 
12 drużyn, które podzielono na dwie 
grupy. W grupach każdy grał z każdym. 
Zwycięscy grup spotkali się w wielkim 

finale. Drużyny z drugich miejsc zagra-
ły o 3 lokatę. Mecze trwały po 10 mi-
nut. Przed finałowym meczem spotka-
nie rozegrali kilkuletni chłopcy. Mecz 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem 
i przy gorącym aplauzie widowni naj-
młodsi stworzyli fantastyczne widowi-
sko. Nasz najwybitniejszy trener w hi-
storii piłki nożnej Kazimierz Górski 
mawiał "piłka jest okrągła, a bramki są 
dwie" dając do zrozumienia, że każda 
drużyna ma takie same szanse wygra-
nia, jak przeciwnik. Drużyna „Pro Te-
am” Ślazowo nie była faworytem do 
zajęcia wysokiego miejsca, a jednak  
w finale pokonała drużynę „Duma Sła-
womira” 2:1. „Pro Team” wygrał 
wszystkie z 6 meczy, a stracił tylko  

3 bramki. Sukces „Pro Team” Ślazowo 
był możliwy dzięki temu, że drużyna 
posiadała bardzo wyrównany skład  
i stanowiła grupę bardzo dobrze rozu-
miejących się zawodników. Ponadto 
mieli Jędrzeja Knapińskiego na bramce, 
de facto młody junior LKS „Wicher”, 
został wybrany najlepszym golkiperem. 
Najładniejszą bramkę turnieju strzelił 
Adrian Prajzendanc z drużyny „Young 
Boys”. Królem strzelców, po raz trzeci, 
został Kordian Ziajka.  

S.W.  

VI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY W PRZELEWICACH 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
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