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W dniu 3 maja obchodziliśmy  
219 rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Z tej okazji w Kościele Naj-
świętszej Marii Panny w Pyrzycach 
została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. W mszy 
św. udział wzięły poczty sztandaro-
we oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych. Po mszy delegacje zło-
żyły wiązanki kwiatów w kruchcie 
kościoła pod tablicą upamiętniającą 
uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz 
pod Pomnikiem poświęconym Kon-
stytucji Majowej. 

P.L. 

30 kwietnia w Zespole Szkół Nr 1 i Ze-
spole Szkół Nr 2 RCKU w Pyrzycach 
odbyły się uroczyste pożegnania absol-
wentów klas maturalnych. Około 200 
uczniów ukończyło kolejny etap swojej 
edukacji. Wręczano nagrody uczniom 
wzorowym, laureatom konkursów i olim-
piad oraz wyróżniającym się w sporcie 
oraz w pracy na rzecz szkoły. Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko nagrodził 
najlepszych uczniów. Nagrodę otrzymała 
Diana Kwiecień z Zespołu Szkół Nr 1  
w Pyrzycach za uzyskanie najwyższej 
średniej ocen - 5,29 oraz Marta Ziemba  
z Zespołu Szkół Nr 2 RCKU za średnią 
ocen 4,97. 

W.B.D. 

Wiosna w tym roku nieco się ociągała, 
kwiaty rozchylały pąki późno, ale te na 
kasztanowcach zdążyły się rozwinąć, 
aby tradycyjnie towarzyszyć egzami-
nom maturalnym. Matura, jak zwykle, 
przypada na początek maja, ale - już nie 
jak zwykle - absolwenci musieli się  
w tym roku zmierzyć z matematyką, 
jako przedmiotem zdawanym obowiąz-
kowo. Po raz ostatni taki obowiązek 
mieli maturzyści ćwierć wieku temu.  
W Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Pyrzycach do matury przy-
stąpiło sto procent absolwentów, czyli 
106 uczniów. Okazało się, że matma 
nie taka straszna, jak wielu ją sobie 
wcześniej malowało. Z egzaminu wy-
chodzili zadowoleni; mało tego - duża 
grupa nie poprzestała na etapie obo-
wiązkowego poziomu podstawowego, 
lecz zmierzyła się z zadaniami na po-
ziomie rozszerzonym. Dotyczy to 
zresztą nie tylko matematyki. Nasi ab-
solwenci przystępują do matury na po-
ziomie rozszerzonym zarówno z przed-
miotów obowiązkowych jak i licznie 

wybieranych, dodatkowych. Mając na 
uwadze dalsze kształcenie w różnych 
kierunkach, młodzi ludzie wybierają 
wiele przedmiotów na jednym z dwu 
poziomów. Po zakończeniu egzaminów 
pisemnych z języka polskiego, matema-
tyki i języka angielskiego tegoroczni 
maturzyści zgodnie stwierdzają, że naj-
trudniejszy tym razem okazał się ten 
ostatni. Myślę jednak, że nie był trudny 
na tyle, aby nie przebrnąć przez niego 
pomyślnie, a dla wielu - aby osiągnąć 
wysoki wynik. Obiektywnie, żaden 
egzamin na poziomie podstawowym 
nie jest trudny dla tych, którzy rzetelnie 
przykładają się do pracy przez wszyst-
kie lata nauki, nie tylko w szkole po-
nadgimnazjalnej! Tym, których jeszcze 
czekają egzaminy, życzymy powodze-
nia, a wszystkim tegorocznym maturzy-
stom - jak najlepszych wyników w dniu 
otrzymania świadectw maturalnych 
oraz szerokiej drogi w świat dalszej 
nauki i kariery zawodowej! 

D.K 

WYRÓŻNIENIE DLA  
UCZENNICY ZESPOŁU 

SZKÓŁ NR 1 
 
W bieżącym roku szkolnym uczennica 
klasy IIIB Zespołu Szkół Nr 1 im. Nobli-
stów Polskich w Pyrzycach Diana Kwie-
cień wzięła udział w X Olimpiadzie Wie-
dzy o Regionie i Przedsiębiorczości  
w Łodzi.  Dzięki swe wiedzy i cięż-
kiej pracy oraz pomocy merytorycznej 
Dariusza Dziengowskiego przeszła  
I i II etap konkursu kwalifikując się do III 
etapu, gdzie zaprezentowała swoją pracę 
„Aktywizacja przedsiębiorczości na tere-
nie gminy poprzez wytwarzanie i promo-
wanie produktów lokalnych”. Członko-
wie Jury, między innymi Konsul Honoro-
wy Wielkiej Brytanii Małgorzata Brze-
zińska, Barbara Majer-Giernat, przedsta-
wiciel Instytutu Nowych Technologii, 
prorektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz 
prorektor Wyższej Społecznej Szkoły 
Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łodzi 
nagrodzil i Dianę wyróżnieniem.  
Niniejsze wyróżnienie nie jest jedynym 
osiągnięciem uczennicy naszej Szkoły.  
W roku szkolnym 2008/2009 zdobyła 
tytuł finalistki Ogólnopolskiego Konkur-
su Bankowego – Banki na rynku pienięż-
no-kapitałowym. Mamy nadzieję, że wy-
bitne osiągnięcia Diany Kwiecień zmoty-
wują ją do dalszego pogłębiania swojej 
wiedzy i przyczynią się do osiągnięcia 
kolejnych sukcesów na wyższych uczel-
niach. 

219 ROCZNICA 
UCHWALENIA KON-

STYTUCJI 3 MAJA 

POŻEGNANIE  
ABSOLWENTÓW  

MATURA 2010 
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W dniu 10 maja 2010 r. w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach została podpisana 
umowa o wspólnym przedsię-
wzięciu w związku z tworzo-
nym Punktem Obsługi Ubez-
pieczonych w ramach zadań 
Zachodniopomorskiego Od-
działu Wojewódzkiego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. 
Umowę podpisali Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko, 
Wicestarosta Pyrzycki Jaro-
sław Stankiewicz oraz Julita 
Jaśkiewicz Dyrektor Zachod-
niopomorskiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ i Dariusz Ruczyński Z-ca 
D yr ek t or a  d s.  Ek on omi czn o-
Finansowych NFZ. Punkt swoim zasię-
giem będzie obejmował wszystkich 
ubezpieczonych zamieszkujących na 
terenie powiatów: pyrzyckiego i myśli-
borskiego oraz przyległych gmin powia-
tu gryfińskiego, tj.: Banie, Cedynia, 

Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzciń-
sko-Zdrój, Widuchowa. Punkt będzie 
się mieścił w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Pyrzycach. Zadania wy-
konywane w ramach POU to: 

• spełnianie roli informacyjnej, 
• weryfikacja uprawnień do świad-
czeń zdrowotnych, 

• wydawanie Europej-
skich Kart Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ), 
• potwierdzanie wniosków na 
przedmioty ortopedyczne i środ-
ki pomocnicze, 
• przyjmowanie skierowań na 
leczenie uzdrowiskowe, 
• przyjmowanie skarg i wnio-
sków. 
To pierwszy taki punkt w woje-
wództwie, dzięki czemu w więk-
szym stopniu zostanie upo-

wszechniony dostęp do informacji zdro-
wotnej, a także zostanie zwiększona 
dostępność mieszkańców do usług 
świadczonych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Uruchomienie Punktu Obsługi 
Ubezpieczonych w Pyrzycach planowa-
ne jest na przełomie październik/
listopad br. 

W.B.D. 

RAJD INTEGRACYJNY W BRZESKU 
 

8 maja w Brzesku odbył się Rajd Integracyjny z VI Zlot Tu-
rystyczny. W rajdzie uczestniczyły dzieci ze szkół z terenu 
Powiatu Pyrzyckiego: Szkoła Podstawowa przy Zespole 
Szkół w Lipianach, Szkoła Podstawowa w Mielęcinie, Szkoła 
Podstawowa w Żabowie, Szkoła Podstawowa w Brzesku, 
Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach, Szkoła Podstawowa  
w Bielicach, Dom Dziecka w Czernicach, Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 w Pyrzycach, Szkoła Podstawowa w Okunicy, WTZ 
Nowielin oraz OREW Nowielin. Rajd został zainaugurowany 
miniakademią poświęconą 219 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Następnie uczestnicy rajdu wyruszyli z mapka-
mi topograficznymi w poszukiwaniu zabytków Brzeska. Or-
ganizatorzy przewidzieli dla uczestników szereg atrakcji 
m.in.: konkurencje sportowe (skoki w workach, sztafeta 
strzelecka, przeciąganie liny, rowerowy tor przeszkód), kon-
kurs rysunkowy „Zabytki Brzeska”, konkurs wiedzy 
„Konstytucja 3 Maja” oraz poczęstunek. Uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

W.B.D. 

PUNKT OBSŁUGI UBEZPIECZONYCH 

SESJE ABSOLUTORYJNE 
 
Odbyły się już sesje absolutoryjne oceniające działalność fi-
nansową władz wykonawczych samorządów kończących  
w tym roku swoją kadencję. 

 
W Powiecie Pyrzyckim za udzieleniem absoluto-
rium zarządowi powiatu za rok 2009 głosowało  
15 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 
 
 
W Gminie Lipiany, spośród 15 radnych, 15 głoso-
wało za udzieleniem absolutorium burmistrzowi. 
 
 
W Gminie Bielice, spośród 15 radnych, 15 głoso-
wało za udzieleniem absolutorium wójtowi. 
 
 
W Gminie Przelewice za udzieleniem absolutorium 
wójtowi głosowało 13 radnych, 1 głosował przeciw. 
 
 
W Gminie Kozielice za udzieleniem absolutorium 
wójtowi głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
 
 
W Gminie Warnice, spośród 15 radnych, 15 głoso-
wało za udzieleniem absolutorium wójtowi. 
 
 
W Gminie Pyrzyce, 11 radnych głosowało za nie-
udzieleniem absolutorium burmistrzowi, 3 za udzie-
leniem absolutorium, 1 wstrzymał się od głosu. 

W.D. 
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1 maja br. w Pyrzy-
cach odbył się  

VI Festiwal „Pierogów 
i chleba”, którego organi-
zatorem był Pyrzycki 
Dom Kultury. Gospodynie 
przygotowały liczne po-
trawy m.in.: przeróżne 
pierogi faszerowane mię-
sem, serem, fasolą, owo-
cami, wspaniałe wypieki 
chleba oraz inne przepysz-
ne specjały. Na stołach nie 
zabrakło również smalcu, 
pasztetu drobiowego, kieł-
basy wiejskiej oraz wielu 
innych smakołyków. 
Jury miało niezwykle trudne zadanie, 
bowiem wszystkie potrawy wyglądały 
apetycznie i równie dobrze smakowały. 
Po długich obradach Jury konkursu  
w składzie: Ryszard Jaszczowski Kanc-

lerz Zachodniopomorskiego Oddziału 
Polskiej Izby Produktu Regionalnego  
i Lokalnego, Teresa Jasińska Zastępca 
Burmistrza Pyrzyc, Bożena Jaszczow-
ska, Eliza Frątczak oraz Małgorzata 

Czosnykowska, biorąc pod 
uwagę zarówno walory este-
tyczne, jak i smakowe posta-
nowiło przyznać dwie nagro-
dy główne oraz wyróżnienia. 
W kategorii chleb nagrodę 
Burmistrza Pyrzyc otrzymała 
Zofia Rożuk, w kategorii 
pierogi nagrodę Starosty Py-
rzyckiego otrzymał Klub Se-
niorita „Złota Jesień” z Dolic. 
Wyróżnienia otrzymali: Zofia 
Rożuk za pierogi z sosem, 
Zespół Śpiewaczy „Wrzos”  
z Krzemlina za pierogi z ry-
żem i jabłkami, Maria Kopeć 
z a  u s z k a  w i g i l i j n e 

„makówki” ,  Zespół  Śpiewacz y 
„Pyrzyczanka” za pierogi ruskie oraz 
Stanisława Rybka za pierogi z kaszą 
jaglaną i pieczarkami. 

W.B.D. 

Dnia 24 kwietnia br. na placu folwarcz-
nym w Przelewicach odbyły się  
„III Przelewickie Dni Folwarku”. Tego-
roczna impreza była doskonałą okazją 
do eksponowania wyrobów rękodzielni-
czych i artystycznych. Można było rów-
nież spróbować lokalnych potraw, 
wziąć udział w konkursach i rozgryw-
kach sportowo-rekreacyjnych, a także 
poznać podstawy Nordic Walking. Były 
też pokazy walk rycerskich i jazdy kon-
nej. Atrakcjami towarzyszącymi były: 
prezentacja prac malarskich A. Horo-
szewicz i K. Kłosowicza z Barlinka oraz 
obrazów haftowanych krzyżykami  
B. Jusiuk z Rosin.  
Głównym organizatorem imprezy był 
Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała, 
a patronat nad nią objął Starosta Pyrzyc-
ki Wiktor Tołoczko. W trakcie imprezy 
można było również zobaczyć występy 
zespołów artystycznych m.in. zespołu 
muzycznego z PG w Przelewicach, ze-
społu rockowego "Igła" z Przelewic, 
Michała Nawrotkiewicza, zespołów 
folklorystycznych: „Jutrzenka” z Przele-
wic, „Biesiada” z Warnic, „Poranek”  
z Tetynia „Sonata” z Mostkowa  
i „Seniorita” z Pyrzyc. Zainteresowanie 
publiczności wzbudził występ zespołu 
„Keros”, który zaprezentował pokazy 
tańca indiańskiego i peruwiańską muzy-
kę instrumentalną. Atrakcyjny cykl wy-
stępów artystycznych z ciekawymi 
układami tanecznymi zaprezentował 
także Klub Garnizonowy ze Stargardu 
Szczecińskiego. Były konkursy i zaba-
wy dla dzieci oraz dorosłych, a także 
loteria fantowa Przelewickiego Stowa-
rzyszenia Edukacyjnego „Wyrównajmy 
szanse”. Fundatorami nagród głównych 
loterii i za udział w konkursach byli: 

Starosta Pyrzycki, Wójt Gminy Przele-
wice i Prezes Wodociągów Zachodnio-
pomorskich w Goleniowie.  
Gwiazdą wieczoru był zespół „Bayer 
Full”. Na koncert licznie przybyli fani 
Zespołu, nie tylko z naszej gminy, ale 
również z całego województwa. Po za-
kończeniu występu publiczność, pełna 
uznania dla zespołu, zareagowała grom-
kim aplauzem i prośbą o bis. Po koncer-
cie odbyła się dyskoteka plenerowa, 
przy której młodzież i dorośli bawili się 
do późnych godzin nocnych. Podczas 
tegorocznej imprezy bogatą ofertę za-

prezentowały punkty gastronomiczne 
oraz wystawcy potraw regionalnych  
i rękodzielnictwa. Można było skoszto-
wać m.in. przysmaków i potraw przele-
wickich, przygotowanych przez Stowa-
rzyszenie „Aktywne Przelewice”  
i B. Fiszer, pierogów „ukiernickich" 
oraz ciast przygotowanych przez KGW 
w Ukiernicy. Można było degustować 
wykwintne trunki M. Kozaneckiego  
z Gryfina. Były też pyszne potrawy 
rybne serwowane przez KGW w Klu-
kach, a swoje ciekawe wyroby ręko-
dzielnicze prezentowały: Klub Garnizo-
nowy w Stargardzie Szczec. i KGW  
w Zaborsku, a także Ż. Mrówczyńska  
z Przywodzia. Ponadto prezentowane 
były wyroby pszczelarskie GKP w Prze-
lewicach, a w tym akcesoria potrzebne 
do wytwarzania produktów pszczelich  
i wielokwiatowe miody przelewickie 
oraz sprzęt Firmy „Husqvarna” z Myśli-
borza. Dodatkowo GKP zorganizowało 
konkurs ekologiczny dla dzieci, który 
cieszył się dużym zainteresowaniem. Za 
aktywny udział jego uczestnicy otrzy-
mali gadżety promujące produkty 
pszczele.  
W prezentacji potraw regionalnych 
udział wzięli również nasi przyjaciele  
z Lokalnych Grup Działania: LGD 
„Ziemia Pyrzycka”, na czele z A. Oda-
chowską i LGD „Lider Pojezierza”  
z I. Kostką. 
Składamy serdeczne podziękowania 
sponsorom i wszystkim tym, którzy  
w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
uświetnienia naszej imprezy. 

A.G. 

VI FESTIWAL „PIEROGÓW I CHLEBA” 

ŚWIĘTO GMINY PRZELEWICE 
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W dniu 15 kwietnia 2010 roku 
odbył się VII Regionalny kon-
kurs gastronomiczny „Kuchnia 
staropolska”, którego organiza-
torem był Zespół Szkół  
Nr 2 im. Władysława Orkana  
w Szczecinie. W szranki kon-
kursowe stanęły reprezentacje 
14 szkół, wśród których byli 
również uczniowie IV klasy 
technikum żywienia i gospodar-
stwa domowego Zespołu Szkół 
Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Ce-
lem konkursu było przede 
wszystkim promowanie i popu-
laryzacja tradycji kulinarnych 
naszego regionu. Tego dnia 
królowały pięknie zaaranżowane staro-
polskie stoły nakryte obrusami z nici 
kordonkowej oraz staropolskie potrawy. 
Zespół Szkół Nr 2 RCKU w Pyrzycach 
reprezentowali: Małgorzata Plaskota, 

Karolina Kotarska i Krystian Krzykwa, 
którzy wykazali się zdobytą wiedzą 
praktyczną, łącząc kulinarne tradycje ze 
współczesnością. Podczas konkursu 
uczniowie profesjonalnie poradzili sobie 

z zadaniami. Wykonali wypieki: 
babę drożdżowo-jaglaną z żura-
winą, babkę gotowaną z kaszy 
jaglanej z żurawiną i morelami 
oraz tzw. budyń na parze. Deko-
rację stołu dopełniły własnoręcz-
nie wyrzeźbione kaczki z rzod-
kwi na postumencie z warzyw 
li ściowych. Nasi uczniowie zaję-
li zaszczytne III miejsce, które  
z pewnością ucieszyło ich sa-
mych, jak i ich opiekunów Ilonę 
Puzerewską oraz Agnieszkę Ma-
ciejską. Dzięki udziałowi w kon-
kursie uczniowie udoskonalili 
swoje umiejętności zawodowe. 
Gratulujemy uczniom ZS Nr 2 

RCKU w Pyrzycach sukcesu, życząc 
powodzenia z zdobywaniu nowych do-
świadczeń kulinarnych.  

ZS Nr 2 RCKU 

Coroczny Majowy Festyn Rodzinny już 
za nami. Tym razem spotkaliśmy się na 
boisku w Warnicach, a impreza rozpo-
częła się o godzinie 14.00 uroczystą 
mszą św. Najpierw jednak poczty sztan-
darowe oraz wciągnięcie flagi państwo-
wej na maszt i hymn Polski przypo-
mniały o przypadających w tych 
dniach świętach państwowych. Po 
przemówieniu Wójta rozpoczęła się 
msza św. w intencji ofiar katastrofy 
pod Smoleńskiem oraz strażaków, 
którzy 4. maja obchodzą swoje 
święto, a także z okazji święta flagi 
państwowej i 219. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy 
rozpoczął się blok artystyczno-
sportowy. Na scenie spotkały się 
panie Danuta Mońka oraz Mieczy-
sława Oraczewska, każda z uporem 
twierdząc, że jest sołtysem wsi War-
nice. Nie mam mowy o żadnej pomyłce 
– wieś Warnice leży także w Gminie 
Dębno (powiat myśliborski). Pani sołtys 
wraz z grupą młodzieży została zapro-
szona na festyn przez Wójta Ireneusza 
Szymańskiego w celu wspólnej zabawy 
i sportowej rywalizacji. Na boisku roz-
począł się mecz Warnice-Warnice. Wy-
nik spotkania: 4-0 dla gości... Rozumie-
my, że nasi zawodnicy byli uprzejmi  
i dali gościom wygrać, ale żeby aż 
tak?... Liczymy na szybki rewanż! Pu-
char zwycięzcom wręczyła Przewodni-
cząca Rady Gminy Maria Rzadkowska, 
a nagrody pocieszenia – słodycze i piłki 
powędrowały do obu drużyn. Podczas, 
gdy na boisku trwały rozgrywki sporto-
we, na scenie zaprezentowały się dzieci 
ze szkoły podstawowej w Warnicach  
z krótkim programem artystycznym. 

Również młodzież gimnazjalna z War-
nic zaprezentowała program patriotycz-
ny. Następnie ze sceny popłynęły pięk-
ne piosenki w wykonaniu zespołu Bie-

siada z Warnic. Około godz. 16.00 bo-
isko zajęła Policja z Pyrzyc, która pre-
zentowała symulator zderzeń i wypad-
ków. Urządzenie przyciągnęło ogromną 
ilość widzów i wzbudziło niesamowite 
zainteresowanie. Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Pyrzycach nad-
kom. Czesław Fiałko omówił zasady 
działania symulatora w bardzo obrazo-
wy sposób. Można teraz zrozumieć, 
dlaczego warto zapinać pasy oraz ścią-
gać niekiedy nogę z gazu. Policja przy-
gotowała także wyjątkowy pokaz psów 
przeszkolonych do pomocy w różnych 
sytuacjach zagrożenia. Pościg za prze-
stępcą, elementy wyszkolenia psów 
służbowych prezentowali mł. asp. Jaro-
sław Zmitrowicz z psem Zambos, sierż. 
szt. Paweł Podgórczyk z psem Tyl oraz 
sierż. Jacek Mazurek z psem Turo. Na 

koniec licznie zgromadzona pu-
bliczność mogła pogłaskać pieski, 
z czego najbardziej cieszyły się 
oczywiście dzieci. Kolejnym punk-
tem programu były konkursy dla 
dzieci i dorosłych. Wśród najmłodszych 

można było rywalizować w rzucie 
beretem, układaniu puzzli na czas 
oraz biegu ze skrzynkami. Dorośli 
ścigali się w znanym już biegu  
w pantalonach, panie ubijały najwięk-
szy kotlet schabowy, a panowie strze-
lali z łuku. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody i słodkie upominki,  
a ich fundatorem jest Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, za co serdecznie dziękuje-
my. Konkurs przeciągania liny przy-
ciągnął kilkunastu osiłków. Ostatecz-
nie zwyciężyli go strażacy z OSP  
z Warnic. Złote medale mistrzów 

przeciągania liny wręczył zwycięzcom 
Wójt Ireneusz Szymański. Nagrody dla 
strongmanów ufundował właściciel 
Baru MAK w Obrycie. Po godzinie 
18.00 na scenie zapanowała cygańska 
muzyka – kilkunastoosobowy zespół 
Cierchaj z pięknymi tancerkami, z tru-
dem mieścił się na podeście. Publicz-
ność szczelnie oblepiła scenę, aż trudno 
było zrobić zdjęcie. Impreza zakończyła 
się zabawą taneczną trwającą do póź-
nych godzin nocnych. Z całą pewnością 
tegoroczną majówkę można zaliczyć do 
udanych – i pogoda, i publiczność dopi-
sały na medal! Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomagali w przygotowaniu im-
prezy i sprawnym przebiegu festynu. 

UG Warnice 
 

MAJÓWKA W WARNICACH 

KONKURS TO DOBRY POMYSŁ 
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Obchody Dnia Ziemi w Specjalnym 
O ś r o d k u  S z k o l n o -
Wychowawczym w Pyrzycach 
to już tradycja. W tym roku 
przypada 20-lecie obchodów 
Dnia Ziemi w Polsce i 40-lecie 
obchodów na świecie. Jednym 
z punktów obchodów Dnia 
Ziemi w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym jest 
Integracyjny Konkurs Ekolo-
giczno-Przyrodniczy dla 
uczniów szkół podstawowych 
i ośrodków naszego regionu. 
21kwietnia 2010 r. do zmagań 
konkursowych przystąpiło  
7 zespołów. Konkurs przebie-
gał pod hasłem „Ziemia krzy-
czy spod śmieci, ratujcie mnie 
dzieci!". To wymowne hasło 
miało uświadomić uczniom, że los Zie-
mi leży w ich rękach. Dzieci, jako naj-
młodsze pokolenie, powinny uczyć się 
jak nie szkodzić Ziemi, aby ratować ją 
przed zagładą. Przedstawienie ekolo-
giczne przygotowane przez uczniów 
naszej szkoły było ściśle związane 
z hasłem konkursowym. Ciekawa treść 
inscenizacji przedstawiona w formie 
rozprawy sądowej, pomiędzy oskarżo-
n y m  -  T o m a s z e m  R o t e r n 
a pokrzywdzoną - Ziemią, miała poka-
zać wszystkim, jakie przewinienia ma-
my względem naszej planety. Następnie 
rozpoczęto zmagania konkursowe. Pyta-
nia dotyczyły między innymi: ochrony 
środowiska, segregacji odpadów oraz 
umiejętnego korzystania z energii elek-
trycznej. Zagadnienia konkursowe pre-
zentowane były w formie pytań multi-

medialnych, zagadek, haseł ekologicz-
nych i zadań praktycznych. Biorący 
udział mieli także możliwość zabawy, 
na przykład nawlekanie na sznurek 
drewnianych korali na czas. Wszyscy 
uczestnicy z wielkim zaangażowaniem 
podejmowali proponowane zadania. 
Podczas konkursu swoją obecnością 
zaszczycił nas Wicestarosta Pyrzycki - 
Jarosław Stankiewicz. To dzięki Staro-
stwu Powiatowemu przy współudziale 
Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnic-
twa i Rolnictwa uczestnicy konkursu 
nagradzani są co roku pięknymi nagro-
dami rzeczowymi. Dziękujemy! Ostat-
nim punktem imprezy było podsumo-
wanie pracy wszystkich zespołów. Jury 
pod kierunkiem wicedyrektor Ośrodka - 
Elżbiety Karweckiej podliczało punkty, 
a uczniowie obejrzeli prezentację multi-

medialną na temat ochrony środowiska. 
Punktem kulminacyjnym 
było oczywiście ogłoszenie 
zwycięzców konkursu.  
I miejsce: Szkoła Podstawo-
wa w Okunicy w składzie: 
Magdalena Szewczyk, Au-
relia Fijałkowska i Hubert 
Jaguś; II miejsce: Szkoła 
Podstawowa w Brzesku 
w składzie: Justyna Warej-
ko, Jolanta Wszoła i Gra-
cjan Janowski; III miejsce: 
S z k o ł a  P o d s t a wo wa 
w Mielęcinie w składzie: 
Karolina Susfał, Paulina 
Pawicka i Karolina Trybu-
chowska; wyróżnienia: 
OREW Nowielin, SOSW 
Pyrzyce, WTZ Pyrzyce, 

PDP Pyrzyce. Nagrody zwycięzcom 
i wyróżnionym wręczyli: Wicestarosta 
Pyrzycki - Jarosław Stankiewicz 
i dyrektor Ośrodka Anna Zasadzińska. 
Gratulacje skierowano także do opieku-
nów zespołów, a na ich ręce przekazano 
drobne upominki na rzecz szkoły. 
Wszelkich starań do prawidłowego 
przebiegu imprezy dołożyli nauczyciele 
Ośrodka: Justyna Balcerczak, Alina 
Bartosik, Robert Padusiński, Joanna 
Różalska- Karpiniec, Dominika Świer-
gul, Aleksandra Obarzanek. Przebieg 
obchodów Dnia Ziemi w SOSW oraz 
Integracyjny Konkurs Ekologiczno -
P r z y r o d n i c z y  z a p l a n o w a ł a 
i przeprowadziła Ewa Kurpińska. 

E.K. 

W pałacu Ogrodu Dendrologicz-
nego w Przelewicach w dniu 
28 kwietnia 2010 r. zorgani-

zowano uroczystość obchodów 
50 i 60-lecia pożycia małżeńskie-
go. Jubileusz 50-lecia świętowali 
państwo: Genowefa i Marcin Kra-
śniańscy, Maria i Adam Kostrzew-
scy, Zofia i Jan Brzozowscy, Geno-
wefa i Jerzy Błaszczykowie, a 60-
lecia państwo Anna i Kornel Fede-
rowiczowie oraz  Natalia i Kazi-
mierz Ochmanowie. Dostojni złoci 
jubilaci odznaczeni zostali medala-
mi "Za Długoletnie Pożycie Mał-
ż eń s k i e " ,  p r z y z n a n y m i 
przez Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego. Aktu dekoracji dokonał Wójt 
Gminy Marek Kibała. W uroczystości 
uczestniczył również Zdzisław Pijewski 
Przewodniczący Rady Gminy w Przele-
wicach. Diamentowi jubilaci otrzymali 
listy gratulacyjne od przelewickiego 
samorządu. Wszystkim parom wręczo-
no piękne bukiety kwiatów i upominki. 

Wójt Gminy pogratulował jubilatom, że 
wytrwali ze sobą w dobrych i złych 
chwilach tak wiele lat. Te wspólnie 
przeżyte lata, to symbol wierności  
i wzajemnej miłości oraz zgodności 
pożycia małżeńskiego, to wzór do na-
śladowania i piękny przykład dla mło-
dych pokoleń wstępujących w związki 
małżeńskie. Życzył dostojnym jubila-

tom jak najwięcej dni w radości i zdro-
wiu oraz samych pięknych chwil  
w gronie najbliższych. Następnie 
wzniósł toast za dalszą pomyślność 
jubilatów. Dalsze życzenia i gratula-
cje składane były już przy lampce 
szampana. Uroczystość uświetnił 
występ młodzieży Publicznego 
Gimnazjum w Przelewicach pod 
kierunkiem Waldemara Klemen-
skiego. Po części oficjalnej dostojni 
jubilaci zostali zaproszeni przez 
Wójta na wspólny poczęstunek, 
podczas którego z sentymentem 
wspominali dawne czasy i roman-
tyczne chwile poznania się oraz 

przeżycia z lat młodości. Spotkanie od-
było się w miłej i sympatycznej atmos-
ferze. Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim Jubilatom i życzymy dalszych dłu-
gich lat w zdrowiu i pomyślności oraz 
życzliwych ludzi wokół siebie. 

A.G. 

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY 

OBCHODY DNIA ZIEMI 
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SPOTKANIE Z DRUHAMI  
Z OKAZJI DNIA STRA ŻAKA 

 
1 maja w miejscowości Tetyń, gmina Ko-
zielice, odbyły się Gminno-Powiatowe 
obchody Dnia Strażaka Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Pyrzycach. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. polo-
wą. W obchodach z okazji Dnia Strażaka 
uczestniczyli przedstawiciele władz samo-
rządowych, przedstawiciele służb mundu-
rowych, druhowie wraz z rodzinami oraz 
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Pyrzycach. Podczas spotkania 
zaproszeni druhowie otrzymali podzięko-
wania za wieloletnią ofiarną pracę wyko-
nywaną na rzecz lokalnych społeczności,  
a jednostkom OSP: Kozielice, Załęże, 
Mielno Pyrzyckie, Czarnowo zostały prze-
kazane samochody pożarnicze. Samochody 
marki Ford Transit przekazała Komenda 
Wojewódzka Policji w Szczecinie. Samo-
chód otrzymał również Zarząd Gminny 
Związku OSP RP w Kozielicach. 

W.B.D. 

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Uśmiechnięte buzie dzieci, zadowolenie 
rodziców oraz wychowawców towarzy-
szyły oficjalnemu otwarciu nowo utwo-
rzonego punktu przedszkolnego 
„Zielone Przedszkole”, które odbyło się 
w dniu 16 kwietnia 2010 roku. Projekt 
„Zielone Przedszkole’’ jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską w ra-
mach środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Placówka mieści się  
w budynku Zespołu Szkół Publicznych 
im. Jana Pawła II w Bielicach. Uczęsz-
cza do niej 25 dzieci w wieku 3-4 lat,  
z terenu całej gminy. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się m.in.: Ireneusz 
Szymański Wójt Gminy Warnice, 
Edward Sadłowski Prezes Zachodniopo-
morskiej Izby Rolnej, Ryszard Miluniec 

Dyrektor Narodowej Fundacji Ochrony 
Śr odowiska,  Agata  Judzińska-
Kłodawska, Edward Mocarski Przewod-
niczący Rady Gminy Bielice oraz radni. 
Nie zabrakło również rodziców naszych 
przedszkolaków oraz dzieci klas zero-
wych wraz ze swoimi opiekunkami An-

ną Wcisło i Marią Śmiałkowską. 
Wszystkich przybyłych na uroczystość 
przywitała Małgorzata Woronowicz 
dyrektor ZSP. Głos również zabrała 
Kamela Wilczyńska koordynator pro-
jektu. Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonał Wójt Gminy Bielice Zdzisław 
Twardowski wraz z Edwardem Mo-
carskim i Edwardem Sadłowskim. 
Zaszczytu przecięcia wstęgi dostąpił 
również przedstawiciel przedszkola-
ków Karol Wilczyński. Placówkę po-
święcił ks. Marek Ogorzały, wikary 
naszej parafii. Były podziękowania, 

życzenia, gratulacje, oraz prezenty dla 
najmłodszych. Na zakończenie uroczy-
stości wszyscy zebrani mogli dokonać 
pamiątkowego wpisu do kroniki 
„Zielonego Przedszkola”. 

UG Bielice 

ZIELONE PRZEDSZKOLE  

1 4  m a j a  
w Szkole Pod-
stawowej Nr 2 
w Pyrzycach 
odbył się Po-
wiatowy Kon-
kurs Matema-
t y c z n y  
„1 z 10”. 
W konkursie 
udział wzięły 
reprezentacje 
szkół podsta-
w o w y c h  
z Bielic, Brze-
ska, Kłodzina, 
Kozielic, Lipian, Mielęcina, Okunicy, 
Żabowa oraz Pyrzyc. Drużyny rywali-
zowały w 4- osobowych składach. 
Konkurs przebiegał w dwóch etapach, 
w pierwszym etapie uczniowie rozwią-
zywali test. W kolejnym etapie na 
uczestników czekały zadania praktycz-
ne, takie jak: tangramy, tantrix, sudo-
ku, krzyżówki. Podczas zmagań repre-
zentacji szkół gospodarze okazali się 
wspaniałymi organizatorami, zapew-
niając wszystkim niezapomnianą rywa-
lizację międzyszkolną. 
Wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco: 
I miejsce – SP Nr 2 w Pyrzycach 
II miejsce – SP Żabów 
II miejsce – SP Brzesko 
IV miejsce – SP Okunica 

V miejsce – SP Bielice 
VI miejsce – SP Kozielice 
VII miejsce – SP Kłodzino 
VIII miejsce – SP Lipiany 
IX miejsce – SP Mielęcin 
Indywidualnie w konkursie matema-
tycznym zwyciężyli: Alicja Soska – kl. 
III SP Kłodzino, Natalia Piórczyńska – 
kl. IV SP Żabów, ex aequo Justyna 
Warejko – kl. V SP Brzesko i Anita 
Lal – kl. V SP Nr 2 Pyrzyce, Paulina 
Konieczniak – kl. VI SP Okunica. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczo-
we oraz dyplomy, które wręczyli dy-
rektor SP Nr 2 w Pyrzycach Alina Janił 
oraz Wicestarosta Pyrzycki Jarosław 
Stankiewicz. 

W.B.D. 
 

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY „1 Z 10” 
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W dniu 4 maja 2010 r. Liturgicz-
ne Obchody Święta Patrona Stra-
żaków  rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą w kościele pw. św. 
Floriana w Jesionowie. Mszę św. 
koncelebrował diecezjalny kape-
lan Ochotniczej Straży Pożarnej 
ks. Roman Dutko, a współkonce-
lebrantami byli przyszli kapelani 
powiatowi. Natomiast zaproszo-
nych gości przywitał ks. Walde-
mar Szczurowski, kustosz kościo-
ła  św. Floriana w Jesionowie.  
W kazaniu ks. Roman Dutko na-
kreślił zadania, jakie wynikają ze 
służby strażackiej, polecając jed-
nocześnie wszystkich strażaków  
i bezpieczeństwo mieszkańców 
diecezji wstawiennictwu św. Flo-
riana. Na zakończenie uroczysto-
ści głos zabrali przedstawiciele 
władz oraz zaproszeni goście. Na 
uroczystość przybyły jednostki 
OSP: Gryfice, na czele z Burmi-
strzem Andrzejem Szczygłem, 

Członkiem Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, Pyrzyce, Radzi-
szewo, Dębno, Mielęcin, Lubiato-
wo i Jesionowo oraz poczty sztan-
darowe, przedstawiciele władz 
strażackich i samorządowych,  
w tym: Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Komendant Straży 
Międzygminnej Waldemar Gred-
ka, Burmistrz Pyrzyc Kazimierz 
Lipiński, Prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Py-
rzycach druh Henryk Sikora   
i gospodarz naszej gminy Wójt 
Marek Kibała oraz rodziny straża-
ków. Po uroczystej mszy świętej 
wszystkich gości zaproszono na 
poczęstunek w postaci pysznej 
grochówki, przygotowanej trady-
cyjnie przez Zdzisława Stasiaczy-
ka. 

A.G. 

Pierwszy dzień maja w Lipianach 
upłynął pod znakiem sportu i ak-
tywnego wypoczynku. Organiza-

torami tego dnia byli: Burmistrz 
Lipian, Miejsko – Gminny Ośrodek 

Kultury w Lipianach, Lipiańskie Stowa-
rzyszenie Sportowe, Lipiański Klub 
Wędkarski, Liga Obrony Kraju Klub 
Łączności w Lipianach, Stowarzyszenie 
Cyklistów, Lipiański Klub Sportów 
Wodnych. 
 Już od godz. 8.00 na jeziorze Chłop 
można było wziąć udział w  otwartych 
wędkarskich zawodach spinningowych  
i spławikowych zorganizowanych przez 
Lipiański Klub Wędkarski. 
O godz. 12.00 na przystani żeglarskiej 
nad jeziorem Wądół rozpoczęły się Re-
gaty żeglarskie o puchar prezesa stowa-
rzyszenia. I miejsce zdobył Jan Tom-
czak, II miejsce – Krzysztof Burtny  
z załogą, III miejsce – Ryszard Okra-
szewski. Turniej plażowej piłki siatko-
wej o Puchar Burmistrza Lipian, to ko-
lejne zawody, które odbyły się 1 maja  
o godzinie 13.00 na boisku za Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipia-
nach. O godz. 14.00 mieszkańcy mogli 
zobaczyć pokaz sprzętu radiowego do 
łączności krótkofalowej, który zapre-
zentowało stowarzyszenie: Liga Obrony 
Kraju Klub Łączności. Stowarzyszenie 
Cyklistów, jak co roku, zorganizowało 
Cross rowerowy po Półwyspie Storczy-
ków, w którym udział wzięło wielu 
uczestników. Walczyli oni o Puchar 
Burmistrza Lipian. W kategorii dzieci 
do lat 9 kolejno najlepsze miejsca zajęli: 

Michał Jaskuła, Piotr Grudziński, Wero-
nika Błaszczuk. Młodzież do lat 16 lat – 
Kamil Romanowski, Maksymilian My-śliński, Tomasz Świerszcz, Dorośli – 
Krzysztof Baj,  Arkadiusz Ziółkowski, 
Dariusz Marciniak. O godz. 16.00 Li-
piańskie Stowarzyszenie Sportowe roz-

poczęło Turniej plażowej piłki nożnej, 
który cieszył się wielkim powodzeniem. 
Osoby biorące udział w zawodach to 
przede wszystkim młodzież w wieku 
szkolnym. Zwycięska drużyna otrzyma-
ła Puchar Burmistrza Lipian. Po aktyw-
nym wypoczynku można było się zre-
laksować i odprężyć słuchając oraz 
oglądając występy zespołów m.in.: Soul 
z Joanną Korzeniewicz, Demolka, Kor-
nelki, Poszukiwani – potrzebni od dziś, 
Proyekt oraz występ solistki Marty Zie-
lińskiej. Największą atrakcją tegorocz-
nej majówki był koncert zespołu Long 
& Junior. 
3 maja odbyło się spotkanie Burmistrza 
Lipian ze strażakami OSP w Lipianach 
z okazji „Międzynarodowego Dnia Stra-

żaka”. Strażacy otrzymali nagrody  
i podziękowania za swoją rzetelną służ-
bę. Po spotkaniu delegacje władz samo-
rządowych, organizacji pozarządowych, 
zakładów pracy i ugrupowań politycz-
nych udały się na Cmentarz Komunalny 
w Lipianach, gdzie na ołtarzu złożyły 
wieńce i kwiaty, a następnie wzięły 
udział  w  uroczystej  mszy św. w Ko-
ściele pw. NMP, odprawianej w intencji 
Naszej Ojczyzny. Po mszy św. z okazji 
219 - tej rocznicy ustanowienia Konsty-
tucji 3 Maja, zespół teatralny działający 
przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Lipianach przedstawił 
spektakl teatralny pt. „Niech każdy mi-
łość własną – kraju miłości poświęci”. 
Spektakl rozpoczął się recytacją wierszy 
patriotycznych w wykonaniu Żaklin 
Woroniec, Kornelii Ciechanowicz  
i Oliwii Gondor. 
Następnie młodzi aktorzy: M. Augustyn 
W. Gębala, A. Kantorski, M. Kozłow-
ski, O. Kowalski, G. Kuchnicki,  
M. Orzeł - przebrani w szaty szlachec-
kie odegrali scenę w karczmie i przed-
stawili kłótnię w czasie obrad Sejmu 
Wielkiego nad kształtem przyszłej Pol-
ski. Obradom Sejmu przewodniczył 
Marszałek Małachowski, którego grał 
K. Wojtaszak, zaś narratorem była  
M. Dębecka. Spektakl uświetnił zespół 
„Swojaki”, pod kierownictwem E. Ci-
chackiej, śpiewając, wraz z przybyłymi 
do kościoła wiernymi, pieśni patriotycz-
ne. 

UMiG Lipiany 

MAJ W LIPIANACH 

ŚWIĘTO PATRONA STRAŻAKÓW  

W piątek 19 marca 2010 r. obchodząca swoje 90-te 
urodziny Karolina Kurzydlak, mieszkanka Starego 
Chrapowa, została uhonorowana przez Wójta Gminy 
Bielice Zdzisława Twardowskiego i Przewodniczą-
cego Rady Gminy Edwarda Mocarskiego. Obydwaj 
panowie odwiedzili sędziwą jubilatkę w jej mieszka-
niu, wręczając dyplom i kwiaty, a także przynosząc 
tort urodzinowy. Do złożonych życzeń dołączają się 
mieszkańcy Gminy Bielice: wiele zdrowia i długich 
jeszcze lat życia! 

UG Bielice 
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W wizycie studyjnej z Gminy Gostynin 
w Gminie Przelewice uczestniczyło 
40 osób, które na co dzień podejmu-
ją wiele inicjatyw w życiu społecz-
nym, kulturalnym i edukacyjnym  
w swoich miejscowościach w ra-
mach PPWOW. W dniu 15 kwietnia 
br. odbyła się wizyta robocza  
w Gminie Przelewice, podczas któ-
rej ustalono plan i przebieg wizyty 
studyjnej. W pięknie położonej 
Gminie Przelewice zaproszeni zo-
staliśmy do siedziby Urzędu Gminy, 
gdzie na spotkaniu z gospodarzem 
gminy Wójtem Markiem Kibałą 
oraz Przewodniczącym Rady Gmi-
ny, Koordynatorem Programu Inte-
gracji Społecznej, a także przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych, 
przedstawiliśmy realizowany przez nas 
program. Wójtowie zaprezentowali do-
robek swoich gmin, a koordynatorzy 
gminni realizację działań, dzięki którym 
osiągnięto sukcesy w gminie. Wymieni-
li się również swoimi pomysłami i pla-
nami na przyszłość, jeżeli chodzi  
o PPWOW. Z wielkim zainteresowa-
niem zwiedziliśmy przelewickie Gimna-
zjum. Dyrektor Publicznego Gimna-
zjum oprowadziła nas po obiektach 
szkolnych i sportowych oraz zapoznała 
z projektem organizacji zajęć pozalek-
cyjnych pn. „Mogę, chcę, zrobię (…)”, 

realizowanym w ramach środków 
POKL oraz z innymi projektami ze 
środków unijnych. Z kolei my zaprezen-
towaliśmy nasze formy zajęć pozalek-
cyjnych, w ramach których prowadzone 
są dwa dziecięco-młodzieżowe zespoły 
folklorystyczne. W ramach programu 
powstały także koła zainteresowań: te-
atralne i plastyczne.  
Ze szkoły udaliśmy się do Ogrodu Den-
drologicznego, gdzie oprócz pięknego 
Ogrodu, mogliśmy zwiedzić nowo odre-
montowany pałac. W pałacu mieści się 
siedziba Botanicznego Centrum Badaw-
czo-Wdrożeniowego, wyposażonego 

dzięki dotacjom wspólnotowym, 
w sale konferencyjne i do-
skonałe laboratorium nauko-
wo-badawcze. Ogród wzbudził 
w nas zachwyt oraz uznanie dla 
jego twórców. Ponadto w Ogrodzie 
znajduje się skansen pszczelarski, 
gdzie po prezentacji prezesa GKP, 
byliśmy pod wrażeniem działań, 
jakie GKP podejmuje na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego.  
Odwiedziliśmy również wioski 
internetowe, gdzie zarówno dzieci, 
jak i osoby dorosłe mogą spędzać 
swój czas wolny, a co ważne, roz-
wijać zainteresowania i brać udział 

w życiu kulturalnym, edukacyjnym  
i społecznym ich środowiska lokalnego. 
Inicjatywa władz gminy w zakresie 
stworzenia takich wiosek jest godna 
naśladowania w naszej gminie. Podsu-
mowując wizytę w Gminie Przelewice, 
wójtowie naszych gmin stwierdzili, że 
znamy się krótko, a tak dobrze się ra-
zem czujemy, jak byśmy znali się od lat. 
Wójt Gminy Gostynin, wręczając Wój-
towi Gminy Przelewice, kosz produk-
tów lokalnych promujących Gminę Go-
stynin, zaprosił przedstawicieli Gminy 
Przelewice do złożenia rewizyty. 

J.A. 

26 marca 2010 r. w Zespole Szkół 
Publicznych w Bielicach odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród dla 
uczestników eliminacji gminnych 
III ju ż edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Inicjatorem Turnieju był Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Bielicach. Sponsorem na-
gród (rowery, aparaty fotograficz-
ne, telefony komórkowe, piłki) był 
Wójt Gminy Bielice – Zdzisław 
Twardowski. Eliminacje gminne 
OTWP odbyły się tydzień wcześniej  
tj. 19 marca 2010 r. W tegorocznych 
eliminacjach uczestniczyło 40 uczniów: 
28 osób w grupie uczniów szkół podsta-
wowych i 12 osób w grupie gimnazjali-
stów. W grupie uczniów szkół podsta-
wowych kolejne miejsca zajęli: Andrzej 
Łukasiewicz, Jakub Przybył, Arkadiusz 
Marszałek, Krzysztof Sołtys, Natalia 
Makaś oraz Krzysztof Stolarski, przy 
jednakowej ilości punktów, sklasyfiko-
wani zostali na piątym miejscu. W gru-
pie uczniów szkół gimnazjalnych - 
Amanda Ociepa, Paula Święcka, Daria 
Smukała, Luiza Skuza, Karolina Chy-

tryj. W sobotę 27 marca 2010 r. w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pyrzycach odbyły się elimi-
nacje powiatowe Turnieju. W elimina-
cjach uczestniczyły po 2 osoby z każdej 
z gminy, w każdej grupie wiekowej.  
Z nieukrywaną satysfakcję informuje-
my, że nasi przedstawiciele w zmaga-
niach turniejowych wykazali się dużą 
wiedzą, zajmując czołowe miejsca  
w eliminacjach powiatowych. Nasi 
przedstawiciele, jako jedyni z Powiatu 
Pyrzyckiego zakwalifikowali się do 
zmagań na szczeblu wojewódzkim: Ja-
kub Przybył z grupy uczniów szkół pod-

stawowych oraz Amanda Ociepa  
z grupy uczniów szkół gimnazjal-
nych. Dobrą wiedzą wykazał się 
również Andrzej Łukasiewicz, któ-
ry sklasyfikowany na drugim miej-
scu po eliminacjach pisemnych  
w grupie uczniów szkół podstawo-
wych, zakwalifikował się do finału. 
Składamy gratulacje i podziękowa-
nie naszym uczestnikom za dobre 
zaprezentowanie się w eliminacjach 
powiatowych. Składamy również 
podziękowanie Kazimierzowi Ro-
sińskiemu za dobre przygotowanie 
naszych reprezentantów do udziału 

w Turnieju. W dniu 10 kwietnia 2010 
r ok u w Sz k ol e  Pod sta wowe j  
nr 3  w Gryficach odbyły się eliminacje 
wojewódzkie. Turniej odbywał się  
w dwóch etapach,  pisemnym i ustnym. 
Do części ustnej zakwalifikowano po 
pięć osób z każdej kategorii wiekowej. 
Niestety reprezentanci powiatu pyrzyc-
kiego nie zmieścili się w pierwszej piąt-
ce. Jakub Przybył uzyskał dziewiąty,  
a Amanda Ociepa ósmy wynik. 

UG Bielice 

WIZYTA STUDYJNA 

MŁODZIE Ż ZAPOBIEGA POŻAROM 
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W dniu 11 maja 2010 r.  
w sali konferencyjnej w Urzę-

dzie Gminy w Przelewicach 
odbył się pierwszy cykl szkoleń  
w ramach aktywizacji lokalnych 
liderów ze środków Programu In-
tegracji Społecznej. Szkolenie pro-
wadzili: Szymon Osowski - eks-
pert prawny Stowarzyszenia Lide-
rów Lokalnych Grup Obywatel-
skich oraz Agnieszka Odachowska 
– Dyrektor Biura Stowarzyszenia 
LGD „Ziemia Pyrzycka”, a uczest-
nikami byli liderzy z terenu gminy. Ce-
lem spotkania było omówienie możli-
wości, jakie otwierają się przed miesz-
kańcami poszczególnych sołectw  

w związku z wejściem w życie ustawy  
o Funduszu Sołeckim oraz przyjęciem 
przez Radę Gminy uchwały o wyodręb-
nieniu środków na Fundusz Sołecki  

z budżetu gminy.  Dzięki wyodręb-
n i e n i u  t y c h  ś r o d k ó w   
z budżetu gminy jest szansa na 
rozwiązanie wielu problemów  
w sołectwach.  Budując partnerską 
współpracę poprzez  realizację 
oddolnych inicjatyw mieszkańców 
można wpływać na rozwój całej 
gminy. W ten sposób mieszkańcy 
sołectw mogą likwidować lokalne 
szarości. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za udział  
w warsztatach i zapraszamy na 

kolejne spotkania. 
M.K. 

Dnia 22 kwietnia 2010 r. z okazji „Dnia Ziemi” odbyło się  
w Lubiatowie coroczne sprzątanie naszej miejscowości. W tym 
roku organizatorem akcji była Rada Sołecka wraz z  Anną Ja-
łoszyńską - opiekunką świetlicy środowiskowej. W sprzątaniu 
wzięły udział dzieci ze świetlicy i aktywni mieszkańcy Lubia-
towa, dostrzegający potrzebę uczestnictwa w tego typu przed-
sięwzięciach. Zebrane śmieci zostały posegregowane i wrzuco-
ne do odpowiednich pojemników na surowce wtórne. Na za-
kończenie dla wszystkich uczestników akcji zorganizowano 
grill. Dziękujemy tym, którzy aktywnie włączyli się do akcji 
sprzątania i przyczynili się do poprawy wizerunku naszej miej-
scowości. 

E.K. 

7 maja w Lipianach odbyła się II Parada Schumana, w której 
udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum 
w Lipianach. Barwny pochód wyruszył o godz. 12.00, z ulicy 
Szkolnej w kierunku Placu Wolności, gdzie Burmistrz Lipian 
Krzysztof Ireneusz Boguszewski wprowadził wszystkich 
uczestników w atmosferę Parady. Po przemówieniu kolorowa 
i głośna defilada wróciła do Zespołu Szkół w Lipianach, gdzie 
zorganizowane było „Miasteczko Europejskie”. W tym roku 
złożyło się na nie 25 stoisk, czyli 25 klas. Każda klasa zapre-
zentowała się w roli państwa należącego do Unii Europej-
skiej. Uczniowie poszczególnych klas rywalizowali ze sobą  
o wspaniałe nagrody. Za zajecie I miejsca – wyjazd nad mo-
rze, II miejsce – wyjazd do Ogrodu dendrologicznego do 

Przelewic, III miejsce – bon o wartości 150 zł. Za udział  
w Paradzie wszystkie klasy I – III,  za włożony trud i wysiłek 
w przygotowania otrzymały słodki poczęstunek.  
Spośród klas IV – VI szkoły podstawowej I miejsce zaję-
ła klasa V B, wychowawca Elwira Kowalczyk, II miej-
sce klasa V C, wychowawca Anna Rękawek, III miejsce klasa 
IV A wychowawca Elwira Kowalczyk. W kategorii gimna-
zjum I miejsce zdobyła klasa III B, wychowawca Aneta Bin-
kowska, II miejsce klasa I C, wychowawca Krystyn Bruliński, 
III miejsce klasa III C, wychowawca Renata Zawadzka. 

UMiG Lipiany 

FUNDUSZ SOŁECKI – WARSZTATY 

WIEŚCI ZE SOŁECTWA LUBIATOWO 

II PARADA SCHUMANA 
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2-go maja br. w Jesiono-
wie odbyła się majowa 
impreza integracyjna dla 
mieszkańców Jesiono-
wa, zorganizowana 
przez: Sołtysa Sołectwa 
Jesionowo wraz z Radą 
Sołecką, przy współor-
ganizacji OSP Jesiono-
wo i Stowarzyszenia 
Kulturalno-Sportowego 
„Jesion”. Imprezę rozpo-
częły rozgrywki piłki 
nożnej młodzieży szkol-
nej. Drużyny zwycięskie 
w nagrodę od Sołtysa otrzymały stroje 
sportowe (13 kompletów), które zaku-
pione zostały z funduszu Rady Sołec-
kiej. Dla wszystkich uczestników im-

prezy przygotowano poczęstunek. Mo-
gli oni skosztować kiełbasek z grilla, 
różnego rodzaju ciast i słodyczy oraz 
ciepłych i zimnych napojów. Dużą po-

pularnością cieszył się 
turniej warcabowy, w 
którym liczny udział 
wzięły, zarówno dzieci, 
jak i młodzież. Ponadto 
odbyły się pokazy ratow-
niczo-gaśnicze Młodzie-
żowej Drużyny OSP Je-
sionowo, które również 
wzbudziły zainteresowa-
nie uczestników imprezy. 
Na zakończenie majówki 
zorganizowano zabawę 
taneczną dla dorosłych, 
która trwała do późnych 

godzin nocnych. 
UG Przelewice 

8 czerwca 2009 r. został podpi-
sany  List Intencyjny o nawią-
zaniu współpracy pomiędzy 
gminami Lipiany i Carmzow-
Wallmow. Podpisanie Listu 
Intencyjnego stworzyło  relację 
partnerstwa, opartą o zasady 
równouprawnienia i pełnego 
zaufania. 26 kwietnia 2010 r.   
w Ur zęd z i e  M i e jsk i m 
w Lipianach odbyło się spotka-
nie Burmistrza Lipian z przed-
stawicielami niemieckiej gminy 
Carmzow-Wallmow m.in. Bur-
mistrzem Haraldem Zimmermannem. 
W spotkaniu uczestniczyli także: Sekre-
tarz Gminy Halina Korzeniewicz, Al-
bertyna Zaleska-Iwanow, Dyrektor Ze-
społu Szkół w Lipianach Dorota Chro-
browska, Wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Lipianach Marzena Tańska, Dyrektor 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicz-
nej Mariola Dębecka, Dyrektor Miejsko
-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipia-
nach Ryszard Tański. Spotkanie to mia-
ło na celu bezpośrednią wymianę do-
świadczeń na płaszczyźnie kulturalnej, 
oświatowej, sportowej i turystycznej 

oraz przygotowanie do pod-
pisania, w przyszłości, umo-
wy partnerskiej obu gmin. Po 
zakończeniu spotkania dele-
gacja niemieckiej gminy  
w towarzystwie Burmistrza 
Lipian udała się na niedawno 
oddany do użytku kompleks 
boisk ogólnodostępnych 
„Moje boisko – Orlik 2012”. 
W czasie spaceru po Lipia-
nach, członkowie delegacji 
odwiedzili również zabytko-
wy Kościół p.w. Wniebo-

wzięcia NMP oraz plac budowy hali 
rekreacyjno-sportowej. Goście z Nie-
miec byli pod wrażeniem wielkości 
obiektu oraz tempa, w jakim prowadzo-
ne są prace budowlane. 

UMiG Lipiany 

29 kwietnia 2010r. odbyło się 
uroczyste pożegnanie absolwen-
tów III klasy Liceum Ogólno-
kształcącego w Lipianach.  
W uroczystości  uczestniczyła 
dyrekcja Zespołu Szkół w Lipia-
nach, grono nauczycielskie oraz 
Burmistrz Lipian Krzysztof Ire-
neusz Boguszewski, który po-
gratulował uczniom ukończenia 
szkoły średniej, a także życzył 
powodzenia na maturze oraz  
w życiu osobistym, a tym maturzystom, 
którzy swoim działaniem wyróżnili się 
spośród całego grona, pracując na rzecz 
Miasta i Gminy Lipiany Burmistrz 
ufundował nagrody. Wśród wyróżnio-
nych znaleźli się:  

Joanna Czak, Agnieszka Chrobrowska, 
Magdalena Kimlińska, Karolina Jaro-
cińska, Sandra Łysa, Joanna Korzenie-
wicz, Marta Brzezowska, Ewelina Bura-
kowska, Anna Pawłowska, Marcin Ko-
złowski, Dawid Podgórski, Tomasz 

Zieliński, Adam Chrobrow-
ski. Oprócz uczniów nagro-
dzonych przez Burmistrza, 
maturzystów wyróżniono 
także za pracę w Szkolnym 
Klubie Europejskim, za re-
pr ezentowan ie szkoły  
w olimpiadach o Unii Euro-
pejskiej, za osiągnięcia spor-
towe oraz godne reprezento-
wanie szkoły na arenie po-
wiatu i województwa oraz za 

wieloletnią pracę w szkolnym chórze 
Konsonans. Mariola Dębecka, dyrektor 
biblioteki, wręczyła nagrody najwy-
trwalszym czytelnikom. 

UMiG Lipiany 

MAJOWA IMPREZA INTEGRACYJNA W JESIONOWIE 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI GMINY CARMZOW -WALLMOW  

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW  
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ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 

4 maja w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury 

odbyło się zebranie sprawoz-
dawcze Oddziału Rejonowego 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. W zebra-
niu udział wzięli Burmistrz Lipian 
K r z ys z t o f  B o g u s z e ws k i ,  
z-ca przewodniczącego Rady 
Miejskiej Tomasz Cichocki, prze-
wodn iczący O/O PZERi I  
w Szczecinie Jerzy Mędrek, kie-
rownik Przychodni Rejonowej  
w Lipianach Aleksandra Hawryluk, 
delegacja O/R PZERiI w Barlinku  
z przewodniczącym Jerzym Kowalskim. 

Po wystąpieniu przewodniczącej, wszy-
scy zebrani mogli obejrzeć kolaż zdjęć 
ze wszystkich imprez organizowanych 

w 2009 r., a także wystawę prac 
członków związku. Za szczegól-
ne zaangażowanie w pracę na 
rzecz PZERiI przewodnicząca 
wyróżniła dyplomami uznania: 
Marię Wypych, Krystynę Papaj, 
Izabelę Muzyk, Zofię Fałda, 
Nikodema Sołtysiaka, Ludwika 
Łyskanowskiego i Zbigniewa 
Hawryluka. Dla wszystkich 
członków związku, w podzięko-
waniu za aktywną pracę, Bur-
mistrz wraz z z-cą przewodni-

czącego Rady Miejskiej wręczyli na 
ręce Danuty Japoł bukiet kwiatów.  

UMiG Lipiany 

ODWIEDZINY W PYRZYCKIEJ KOMENDZIE 

FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU 

W dniu 6 maja 2010 r. w Py-
rzyckim Domu Kultury odby-
ły się eliminacje V Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki 
o Zdrowiu. Do konkursu przy-
stąpiły następujące szkoły: 
Szkoła Podstawowa w Żabo-
wie, Szkoła Podstawowa  
w Warnicach, Zespół Szkół  
w Lipianach oraz Gimnazjum 
w Warnicach. Rywalizacja 
konkursowa odbyła się w ka-
tegorii szkół podstawowych 
oraz w kategorii gimnazjów. 
Uczniowie wraz z opiekunami 
przygotowali utwory wokalno
-muzyczne. Tematyka piose-
nek dotyczyła szeroko rozu-
mianego zdrowia. Treści zawarte  
w piosenkach miały pozytywne przesła-
nie, promowały aktywne zachowania na 
rzecz poprawy zdrowia. Komisja kon-
kursowa złożona z przedstawicieli PPIS 
w Pyrzycach, HDiM PSSE w Pyrzycach 

oraz dwóch instruktorów śpiewu z Py-
rzyckiego Domu Kultury oceniali treści 
prozdrowotne, umiejętności wokalne 
oraz walory artystyczne uczestników. 
Komisja konkursowa po burzliwej nara-
dzie wyłoniła zwycięzców. W kategorii 

szkoły podstawowe - Ze-
spól Szkół w Lipianach. 
Opiekunem 10 osobowej 
grupy (Celina Gonerka, 
Dominika Łysoń, Oliwia 
Waszczyk, Oliwia Woj-
cieszko, Dominika Ziół-
kowska, Katarzyna Dykiert, 
Daria Pietrowska, Martyna 
Augustyniak, Alicja Roz-
marniewicz, Kinga Nowic-
ka) jest Małgorzata To-
maszkiewicz. W kategorii 
gimnazja - Gimnazjum  
w Warnicach. Piosenkę 
wykonała Kinga Michalina 
Chaber, której opiekunem 
jest Małgorzata Synoś. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Urząd Miejski  
w Pyrzycach. 

PSSE 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Leonida Teligi w Pyrzycach od-
wiedziły pyrzycką Policję. Przyby-
ły bardzo liczną grupą 60 osób. 
Dzieci były bardzo zainteresowane 
pracą policjantów. Zobaczyły jak 
jest zorganizowana służba na 
wszystkich szczeblach policji. Od-
wiedziły oficera dyżurnego, zoba-
czyły „od kuchni” jak funkcjonuje 
stanowisko kierowania komendą, 
stanowisku monitoringu kamer 
rozmieszczonych na terenie miasta 
Pyrzyce. Szczególne zainteresowa-
nie wśród dzieci wzbudził radio-
wóz oznakowany ruchu drogowe-
go. Dzieci poznały również zwie-
rzęta, które służą w Policji – psy 

służbowe. Kolejnym etapem wy-
cieczki była wizyta w Zespole 
Techników Kryminalistyki, gdzie 
dzieci miały możliwość zobacze-
nia, czym zajmuje się technik kry-
minalistyki, jakie czynności wyko-
nuje na miejscu zdarzenia, jakie 
czynności wykonuje się z osobami 
podejrzanymi. Na zakończenie  
z dziećmi przeprowadzono krótką 
pogadankę na temat bezpieczeń-
stwa na drodze, numerów alarmo-
wych. Każdy z uczniów otrzymał 
upominek. 
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ŚWIATOWY DZIE Ń BEZ TYTONIU 

Od roku 1988 Światowa 
Organizacja Zdrowia 
(WHO) ustanowiła 
dzień 31maja – Świato-
wym Dniem bez Tyto-
niu. Polska od początku 
uczestniczy w realizacji 
zadań związanych  
z obchodami. Taki 
dzień to doskonały mo-
ment, aby uwolnić się 
od zgubnego nałogu. 
Palenie tytoniu jest jed-
nym z głównych czyn-
ników zwiększających ryzyko rozwoju 
chorób nowotworowych, a w efekcie 
umieralności. W tym roku kampania 
dotyczy hasła pt. „Płeć a Tytoń”. Ze 
szczególnym uwzględnieniem młodych 
kobiet, w tym planujących ciąże. Celem 
kampanii jest dostarczenie wiedzy  

o wpływie dymu 
tytoniowego na 
zdrowie kobiet i ich 
potomstwa, motywowa-
nie społeczeństwa do 
zaprzestania palenia 
oraz promowanie mody 
na niepalenie. W ciągu 
całego roku funkcjonuje 
Ogólnopolska Telefo-
niczna Poradnia Pomo-
cy Palącym (TPPP) - 
0 801 108 108 pomocna 
w motywacji do rzuce-

nia palenia tytoniu oraz wsparciu w okre-
sie leczenia uzależnienia od tytoniu, 
gdyż zaprzestanie palenia nie jest rzeczą 
łatwą. Rozwiązanie tego problemu stano-
wi wyzwanie dla każdego z nas. 

PSSE 

PUCHARY STAROSTY PYRZYCKIEGO DLA NAJLEPSZYCH W ĘDKARZY 

V SIATKARSKI TURNIEJ MAJOWY 

Dnia 1 maja 2010 r. w sali sporto-
wej przy Publicznym Gimnazjum  
w Przelewicach odbył się „V Siat-
karski Turniej Majowy” o puchar 
Wójta Gminy Przelewice. Organi-
zatorami sportowej imprezy byli: 
Gmina Przelewice, Przelewickie 
Stowarzyszen ie Edukacyjne 
„Wyrównajmy Szanse” Przelewice, 
UKS i OSP Przelewice. W roz-
grywkach siatkarskich Turnieju 
u dz ia ł  wz ię ł o  5  d r użyn : 
„BACKER” Pyrzyce, „TEAM” 
Ślazowo, „HYDRAULIK” Kłodzi-
no, „KULTURA” Bylice i drużyna 
z Przelewic. Po wielkich sporto-
wych zmaganiach kolejność w Turnieju 
była następująca: 
„BACKER” Pyrzyce I miejsce 8 pkt., w 
setach 8-1, 
Przelewice II miejsce 7 pkt., w setach 7-
2, 

„KULTURA” Bylice III miejsce  
6 pkt., w setach 4-4, 
„HYDRAULIK” Kłodzino IV miejsce  
5 pkt., w setach 2-6, 
„TEAM” Ślazowo V miejsce 4 pkt.,  
w setach 0-8. 

Puchary dla zwycięzców i pamiąt-
kowe dyplomy wręczyli Janusz 
Wójtowicz i Krzysztof Kędziora. Po 
zaciętej rywalizacji drużyny mogły 
posilić się potrawami z grilla.  
W imieniu organizatorów gratuluje-
my zwycięzcom i dziękujemy 
wszystkim drużynom za udział  
w Turnieju. Serdeczne podziękowa-
nie kierujemy pod adresem Dariusza 
Jagiełły, który pomógł organizato-
rom w zapewnieniu, bardzo dobrze  
i profesjonalnie pracujących, sę-
dziów piłki siatkowej, a byli to To-
masz Krawiec i Bartosz Pawlik. 
Dziękujemy także sponsorom,  

w tym Markowi Kibale Wójtowi Gminy 
Przelewice za ufundowanie pucharów  
i dyrektor Renacie Kozickiej za nieod-
płatne udostępnienie sali sportowej. 

J.W. 

16 maja br. na zbiorniku Sicina 
spotkali się wędkarze z koła PZW 
Nr 41 na zawodach w wędkarstwie 
spławikowym o Puchar Starosty 
Pyrzyckiego. Zawody te jednocze-śnie były II turą Mistrzostw Koła  
w sezonie 2010 r. W zmaganiach 
uczestniczyło 16 zawodników,  
z których najlepszymi okazali się: 
Krzysztof Sindrewicz, Grzegorz 
Gołuchowski i Andrzej Sitarski. 
Pamiątkowe statuetki wędkarzy 
wręczył zwycięzcom Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko. Wyróżnienie 
za największą złowioną podczas zawo-

dów rybę zdobył Pan Wojciech Siat-
czyński. W kategorii juniorów zwycię-

żył również Krzysztof Sindrewicz 
przed Arturem Gredką. Klasyfikacja 
Mistrzostw Koła Nr 41 po rozegra-
nych II turach przedstawia się nastę-
pująco: 

1. Andrzej Sitarski 
2. Grzegorz Gołuchowski 
3. Wojciech Siatczyński 
O wynikach kolejnych zawodów 
będziemy informować na bieżąco po 
ich otrzymaniu od Zarządu Koła.  

W.B.D. 

KONKURS 

 

W ramach Światowego Dnia bez Tyto-
niu ogłoszono konkurs skierowany do 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazlanych na prezentację multime-
dialną wykonaną w programie Micro-
soft Office PowerPoint pt. Płeć a Ty-
toń. Ze szczególnym uwzględnieniem 
młodych kobiet, w tym kobiet planują-
cych ciąże. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Pyrzycach ser-
decznie zaprasza do udziału w konkur-
sie, który stanowi ważny element dzia-
łań na rzecz poprawy i ochrony zdro-
wia. Szczegóły konkursu zamieszczo-
ne są na stronie internetowej PSSE  
w Pyrzycach  
(http://pssepyrzyce.pis.gov.pl/).  
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Dnia 24 kwietnia 2010 r.  
w Gryfinie odbyły się Mi-

strzostwa Województwa Mię-
dzyszkolnych i Uczniowskich Klu-
bów Sportowych w lekkoatletyce. 
W zawodach wzięło udział blisko 
200 sportowców z 16 klubów wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 
m.in. z Polic, Szczecina, Kołobrze-
gu, Złocieńca, Gryfina, Tychowa, 
Myśliborza, Wolina. Wielki sukces 
odniosła ekipa reprezentująca GL 
UKS „Skrzat” Kozielice zdobywa-
jąc aż 7 medali. W kategorii mło-
dzików Magdalena Matyjasik zaję-
ła I miejsce w skoku w dal na odległość 
4,41 cm, Adriana Bolewska zajęła  
I miejsce w skoku wzwyż  na wysokość 
146 cm, w pchnięciu kulą drugie miej-
sce zdobyła Karolina Jasiejko (9,37 m), 
a trzecie Katarzyna Tyczka (8,75m), 

Sławomir Król zajął III miejsce w rzu-
cie oszczepem na odległość 30,40 m. 
Ponad to punktowane miejsca zajęli: 
Maciej Ślusarek – IV miejsce w skoku 
wzwyż, Martyna Włochyńska – V miej-
sce w skoku w dal, Andżelika Wojtale-

wicz – VI miejsce i Wojciech Woj-
tala – VII miejsce w biegu na 100 
m. W kategorii juniorów Daniel 
Potoła zajął I miejsce w rzucie 
oszczepem wynikiem 40,47 m, 
Przemysław Nocoń – III miejsce  
w skoku w dal  (5,47 m). Punktowa-
ne miejsca zajęli Cezary Bińko –  
V miejsce w skoku wzwyż i Anna 
Stankiewicz – VIII miejsce  
w pchnięciu kulą. Zawodnicy GL 
UKS „Skrzat” zdobyli najwięcej 
medali w historii, podczas tego typu 
zawodów, a wyniki uzyskane na 
początku sezonu są dość obiecujące 

i rokują nadzieję na dalsze lekkoatle-
tyczne sukcesy w tym roku szkol-
nym .Gratulacje! 

SUKCESY LEKKOATLETÓW GL UKS „SKRZAT” KOZIELICE 

REKORD FREKWENCJI NA ZAWODACH PMOS 

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy zanotował kolejny rekord 
frekwencji na organizowanych przez 
siebie zawodach szkolnych. Tym razem 
nie jest to rekord ilości zawodników na 
jednych zawodach, lecz zespołów, które 
chciały zdobyć tytuł mistrza powiatu 
pyrzyckiego, tym razem w piłce nożnej 
chłopców szkół podstawowych. Rekord 
godny odnotowania, ponieważ nie za-
brakło żadnej z 14 powiatowych placó-
wek oświatowych, co oznacza 100% 
frekwencję! Trudno przypomnieć sobie, 
kiedy ostatni raz stwierdzono komplet 
na imprezie wśród „podstawówek”. 
Piłka nożna nadal cieszy się, nie tylko 
na terenie powiatu pyrzyckiego, chyba 
największą popularnością pośród 

wszystkich dyscyplin sportowych. Re-
kordowe zawody odbyły się 29 kwietnia 
2010 r. na stadionie Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Pyrzycach. Patron obiektu 
– pierwszy dyrektor MOS – Leszek 
Słoninka zapewne uśmiechał się z wy-
sokości do młodych adeptów piłki noż-

nej i zapewnił piękną pogodę w tym 
dniu. Skoro zgłosiły się wszystkie  
14 szkół to ilość pojedynków też musia-
ła być imponująca. Rozegrano 25 me-
czów, a doliczając do tego spotkania  
z rundy jesiennej w sumie grano aż 47 
razy – istny maraton piłkarski. Zwycięz-
cy grup – ZS Lipiany, ZS Kozielice i SP 
Żabów – grali między sobą w ścisłym 
finale. Bez starty punktu, czy chociażby 
bramki, turniej zakończyli podopieczni 
Piotra Klapendy - piłkarze z Kozielic, 
co oczywiście dało im tytuł mistrza po-
wiatu pyrzyckiego i prawo startu w za-
wodach regionalnych.  

P.O. 

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Pyrzycach po raz 
pierwszy zorganizował mistrzo-
stwa powiatu w piłce nożnej 
dziewcząt szkół gimnazjalnych 
na Orliku przy ZS nr 2 RCKU. 
Turniej ten odbył się 22 kwiet-
nia 2010 r. z udziałem 6 szkol-
nych reprezentacji (nie przyje-
chały tylko dziewczęta z Li-
pian). Zdecydowana większość 
zawodniczek miała okazję 
pierwszy raz pograć w piłkę 
nożną na nawierzchni ze 
sztuczną trawą. Odczucia były 
bardzo pozytywne. Przede 
wszystkim takie boisko jest 
równe, co wyklucza niekontrolowane 
odbicia piłki. Miękkie i bezpieczne pod-
łoże zapobiega otarciom naskórka, co 

szczególnie dla dziewcząt jest przeko-
nywującym argumentem do gry na Orli-
ku. Grano w 2 grupach a ich zwycięzcy 

mieli zagwarantowany występ w finale. 
Drużyny, które uplasowały się 
na drugich miejscach w grupie 
walczyły o miejsce trzecie. 
Końcowa klasyfikacja: 
1 miejsce PG Przelewice opie-
kun Łukasz Mularczyk, 
2 miejsce ZS Kozielice opie-
kun Anna Klapenda, 
3 miejsce ZS Bielice opiekun 
Leszek Domszy, 
4 miejsce PG Pyrzyce opiekun 
Antoni Zienkiewicz, 
5 miejsce SOSW Pyrzyce 
opiekun Arkadiusz Odachow-
ski, 
6 miejsce G Warnice opiekun 

Dorota Lange. 
 P.O. 

ORLIKOWE GRANIE 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl             15        naszpowiat@pyrzyce.pl 

Zespół boisk ogólnodostępnych „Orlik 
2012” w dniu 8 maja 2010 r. był areną 
zmagań I Wiosennego Turnieju w Piłce 
Nożnej 6-osobowej o Puchar Starosty 
Pyrzyckiego. Do udziału w turnieju 
zaproszono reprezentacje instytucji po-
wiatowych oraz drużynę największego 
zakładu pracy w powiecie – Backer 
OBR. W wyniku losowania utworzono 
2 grupy eliminacyjne, w których grano 
systemem „każdy z każdym”. W elimi-
nacjach rozegrano 6 meczów. Grupa  
I: Policja – Nauczyciele 1:2, Nauczycie-
le – Backer OBR 3:1, Backer OBR – 

Policja 2:0. Grupa II: Starostwo – Straż 
Pożarna 0:7, Straż Pożarna-Szpital Po-
wiatowy 1:0, Szpital Powiatowy – Sta-
rostwo 2:1. W meczu o V miejsce dru-
żyna Policji pokonała drużynę Staro-
stwa 6:1. Drużyna Backera OBR poko-
nała Szpital Powiatowy 3:0, zajmując 
III miejsce. W finale turnieju reprezen-
tacja Straży Pożarnej zwyciężyła druży-
nę Nauczycieli 6:3. Najlepszym strzel-
cem turnieju został Rafał Skąpski –  
7 bramek (Straż Pożarna) a najlepszym 
bramkarzem został wybrany Krzysztof 
Kunce (Starostwo). Trzy najlepsze dru-

żyny otrzymały puchary, a wyróżnieni 
zawodnicy pamiątkowe statuetki.  
W trakcie zawodów kontuzji uległ 
bramkarz zespołu Starostwa Krzysztof 
Kunce, wszyscy uczestnicy I Turnieju 
życzą Krzysztofowi szybkiego powrotu 
do zdrowia i pełnej formy. Atmosfera 
zawodów oraz przychylne opinie 
uczestników, pozwalają założyć, że 
Turniej Wiosenny stanie się imprezą 
cykliczną. 

A.J. 

I WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI NO ŻNEJ 6-OSOBOWEJ 

Tego jeszcze nie było! Sporto-
we, bliźniacze geny Jowity  
i Julity Latusz doprowadziły 
je na najwyższe podium Wo-
jewódzkiej Licealiady w teni-
sie stołowym. Same geny 
oczywiście nie wystarczyły do 
zdobycia złotych medali. Były 
poparte ciężką i metodyczną 
pracą pod kierunkiem ich tre-
nera Arkadiusza Odachow-
skiego, który - śmiało można 
powiedzieć - jest dla bliźnia-
czek jak drugi ojciec. To hi-
storyczne wydarzenie miało 
miejsce 26 kwietnia 2010 r.  
w Białogardzie, gdzie 8 naj-
lepszych dziewczęcych dru-
żyn województwa walczyło w finale. 
Losowanie nie było korzystne dla 
uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Pyrzycach. Trafiły 
na silne zespoły z Kołobrzegu i Dębna, 
jednak siostrzane zrozumienie i współ-
praca przełożyły się na zwycięstwa  
z Kołobrzegiem 3:0 i Dębnem 3:1. Te 
dwa zwycięstwa pozwoliły naszym 
uczennicom wywalczyć prawo startu  

o złoty medal. Ich rywalkami były fa-
woryzowane tenisistki ze Stargardu 
Szczecińskiego, które na co dzień grają 
zawodniczo. Ten finał to był prawdziwy 
horror zakończony happy endem. Jowi-
ta Latusz w decydującym pojedynku  
o 1 miejsce, przegrywała 2:0 w setach, 
 a w trzecim jej rywalka prowadziła już 
10:6 i brakowało jej 1 punktu do końco-
wego zwycięstwa (przypomnę, że gra 

się do 3 wygra-
nych setów, zaś do 
wygrania seta po-
trzebne jest zdobycie  
11 punktów z zachowa-
niem przewagi dwu-
punktowej). Jowita za-
chowała zimną krew  
i systematycznie, punkt 
po punkcie odrabiała 
straty, by w końcówce 
seta przechylić szalę 
zwycięstwa na swoją 
korzyść w stosunku 13-
13:11! Pozostałe 2 sety 
również wygrała i py-
rzycki SOSW mógł cie-
szyć się pierwszym zło-

tym medalem mistrzostw województwa 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego. Tak właśnie tworzy się 
piękna karta w sportowej historii Ośrod-
ka. Gratulacje należą się dyrekcji i opie-
kunowi, a przede wszystkim zawod-
niczkom – Jowicie i Julicie Latusz. 
Dziękujemy!    

P.O. 

BLI ŹNIACZY BLASK ZŁOTA 
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Projekt Enterprise Europe Network fi-
nansowany jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu ramowego 

na rzecz konkurencyjności  
i innowacji na lata 2007-2013  

oraz budżetu państwa. 
 

Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
wraz z Enterprise Europe Network przy 
Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu 
Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie 
Centrum Przedsiębiorczości zapraszają 
do udziału w kolejnym bezpłatnym 
szkoleniu: 
„Skuteczne prowadzenie rozmów 
handlowych” 
Szkolenie, które odbędzie się 14 czerw-
ca 2010 r. w godzinach 10.00 - 14.30  
w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach 

przy ul. Lipiańskiej 4 w sali nr 12, adre-
sowane jest szczególnie do pracowni-
ków działów sprzedaży i obsługi klien-
ta, kadry zarządzającej oraz wszystkich 
pracowników, którzy chcą poprawić 
umiejętność komunikacji i argumenta-
cji. Cele szkolenia: 
• wzrost umiejętności komunikacyj-

nych sprzedawcy, 
• rozwój umiejętności efektywnego 

wywierania wpływu społecznego  
w kontaktach handlowych, 

• poprawa rozmów handlowych przez 
zwiększenie znajomości zasad wła-
ściwej argumentacji, 

• skuteczne radzenie sobie z obiekcja-
mi klienta. 

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu 
jest przesłanie do 10 czerwca br., do 
godz.12.00 do Powiatowego Centrum 
Wsparcia Przedsiębiorczości wypełnio-
nego potwierdzenia, które znajduje się 
na stronie www.pyrzyce.pl w zakładce 
Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsię-
biorczości, szkolenia i w Starostwie 
Powiatowym, pok. 11. Potwierdzenie 
należy wysłać  faksem na nr:  
91 886 32 13 lub e-mailem na adres: 
pcwp@pyrzyce.pl. W przypadku jakich-
kolwiek pytań, prosimy o kontakt z Mo-
niką Lewandowską, tel. 91 570 16 80 
wew. 167, e-mail: pcwp@pyrzyce.pl. 
Uwaga! – liczba miejsc ograniczona. 
 

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 
ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainte-
resowanych na cykl koncertów „Cztery 
Pory Ogrodu”. 
6 czerwca 2010 r. - niedziela godz. 
16.00 - koncert zespołu akordeonowego 
AKORD Pałacu Młodzieży w Szczeci-
nie pod kier. Czesława Lewickiego 
13 czerwca 2010 r. - niedziela godz. 
16.00 - „Od duetu do kwartetu”, zespoły 
fletowo-klarnetowe Zespołu Szkół Mu-
zycznych II st. w Szczecinie pod kier. 
Karoliny Horodyńskiej i Bogusława 
Jakubowskiego 

20 czerwca 2010 r. - niedziela godz. 
16.00 - REMEDIUM - Chór Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie pod kier. 
prof. Ryszarda Handke 
27 czerwca 2010 r. - niedziela godz. 
16.00 - klasa klawesynu Zespołu Szkół 
Muzycznych II st. w Szczecinie pod 
kier. Urszuli Stawickiej 
4 lipca 2010 r. - niedziela godz. 16.00 - 
klasa gitary Zespołu Szkół Muzycznych 
II st. w Szczecinie, prowadzenie Piotr 
Pałac 
22 sierpnia 2010 r. - niedziela godz. 
16.00  -  kon cer t  saksofon owy  

L. Gwozdz 
28 sierpnia 2010 r. - sobota godz. 16-
.00 - koncert finałowy II Ogólnopol-
skich Warsztatów Saksofonowych 
26 września 2010 r. - niedziela godz. 
16.00 - koncert kwartetu smyczkowego 
Zespołu Szkół Muzycznych II st.  
w Szczecinie pod kier. Ireny Olejnik 
10 października 2010 r. - niedziela 
godz. 16.00 - klasa gitary Zespołu Szkół 
Muzycznych II st. w Szczecinie, prowa-
dzenie Piotr Pałac 
 

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
wraz z Zachodniopomorskim Stowarzy-
szeniem Rozwoju Gospodarczego za-
praszają właścicieli oraz pracowników 
mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw do udziału w szkoleniu 
„ELASTYCZNE FORMY ZATRUD-
NIENIA ze szczególnym uwzględnie-
niem telepracy (możliwości i warunki 
stosowania umów cywilno-prawnych  
i zatrudniania w ramach telepracy)”  
w dniu 18 czerwca 2010 r. godz. 9:00-
16:30 do Starostwa Powiatowego  

w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, sala 12. 

Szkolenie obejmuje m.in. system skró-
conego tygodnia, indywidualny rozkład 
czasu pracy, system pracy weekendo-
wej, korzyści z zastosowania telepracy, 
kontrolę telepracownika oraz obowiązki 
pracodawcy wobec telepracownika.  

Szkolenie składa się z części teoretycz-
nej i praktycznej. Uczestnikom zapew-
niamy: materiały szkoleniowe, przerwy 
kawowe i lunch. Warunkiem uczestnic-
twa jest  

wniesienie wkładu własnego w jednej  
z poniższych form, w wysokości 20% 

wartości szkolenia (brutto) za osobę. 
Mikro i małe przedsiębiorstwa: gotówka 
- 120 zł lub 150 zł z wydatków na wy-
nagrodzenia. Średnie przedsiębiorstwa: 
gotówka – 180 zł lub 257,14 zł z wydat-
ków na wynagrodzenia. 

Osoby zainteresowane udziałem  
w szkoleniu prosimy o przesłanie infor-
macji (imię i nazwisko, nazwa firmy, 
adres e-mail, nr telefonu) na: 
pcwp@pyrzyce.pl Iub kontakt z Moniką 
Lewandowską - Powiatowe Centrum 
Wsparcia Przedsiębiorczości, tel. 
91 570 16 80, wew.167. 
 

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW  

CZTERY PORY OGRODU  

BEZPŁATNE SZKOLENIE 


