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Dnia 12 lipca 2011 r. Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko wraz  

z przedstawicielami Starostwa i Ze-
społu Szkół Nr 2 RCKU w Pyrzycach 
spotkał się z prezes Backer OBR Sp.  
z o.o. Ewą Bogacką i dyrektor personal-
ną Ewą Śniegurską. Firma Backer pla-
nuje uruchomienie kolejnej hali produk-
cyjnej. Wiąże się to z tworzeniem no-
wych miejsc pracy. Obecnie zatrudnie-
nie wynosi 1121 osób. Tematem spotka-
nia było dostosowanie oferty edukacyj-
nej szkół do potrzeb lokalnego rynku 
pracy. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 
Paweł Palczyński, przedstawił dotych-

czasową ofertę edukacyjną technikum  
i zasadniczej szkoły zawodowej. Ewa 
Śniegurska zaprezentowała ogólne po-
trzeby firmy w dziedzinie kwalifikacji 
pracowników. Uczestnicy spotkania 
zostali zapoznani z profilem produkcji 
foliowych elementów grzejnych oraz 
kadrą obsługującą dział Calesco. Na-
wiązanie współpracy z Zespołem Szkół 
Nr 2 RCKU może doprowadzić do po-
wołania nowego kierunku kształcenia. 
Uczniowie będą przygotowywani do 
przyszłej pracy w Backer OBR. Moder-
nizacja oferty kształcenia wiąże się ze 
stworzeniem warsztatów praktycznej 

nauki zawodu w Backer OBR, zakupem 
pomocy dydaktycznych oraz poniesie-
nia wielu innych kosztów, na co szcze-
gólną uwagę zwrócił Starosta Pyrzycki. 
W celu dostosowania programu naucza-
nia do zadań produkcyjnych konieczne 
jest uszczegółowienie wymogów wy-
kształcenia potrzebnego na poszczegól-
nych stanowiskach pracy. Te i inne 
ważne kwestie będą przedmiotem kolej-
nego spotkania, w którym wezmą udział 
również kierownicy działów produkcyj-
nych. 

M.L. 

Zakończyła się realizacja zajęć dla uczennic i uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu  Pyrzyckiego  
w ramach projektu „Wiem, rozumiem, potrafię”. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, a jest realizowany przez Po-
radnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pyrzycach. W projek-
cie z różnych form pomocy skorzystało ogółem 615 uczennic 
i 980 uczniów. Zajęcia odbywały się na terenie macierzystych 
szkół uczniów i uczennic. Zajęcia dla uczennic i uczniów  
z trudnościami w uczenia się ukończyło 328 dzieci, co stano-
wi 94,3 % uczniów, którzy rozpoczęli udział. Program zajęć 
obejmował terapię czytania, pisania i trudności matematycz-
nych z wykorzystaniem kinezjologii edukacyjnej. Zajęcia dla 

uczennic i uczniów z trudnościami w zachowaniu ukończyło 
364 dzieci, co stanowi 96,8 % uczniów, którzy rozpoczęli. 
Zajęcia rozwijały umiejętności społeczne uczniów oraz pro-
społeczne mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
Program zajęć stanowił Trening Zastępowania Agresji.  
W warsztatach zawodoznawczych wzięło udział 958 uczniów 
III klas gimnazjalnych w poprzednim i obecnym roku szkol-
nym, a 220 z nich uzyskało indywidualną diagnozę preferen-
cji zawodowych. Warsztaty ułatwiały dokonanie właściwego 
wyboru dalszej drogi kształcenia. Ponadto w ramach projektu 
wdrożono w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej informa-
tyczny system zarządzania placówką. 

PPP 

W dniu 18 lipca Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko przekazał Społecznej 
Straży Rybackiej w Py-
rzycach łódź wiosłową 
Otthelo o wymiarach 
420x160 cm wraz z silni-
kiem. SSR otrzymała 
również wózek do prze-
wożenia łodzi, który 
został zakupiony ze środ-
ków PZW Koło Nr 41  
w Pyrzycach. W przeka-
zaniu sprzętu wodnego 
udział wzięli: Damian 
Błażejewski - Komen-
dant Powiatowy Spo-
łecznej Straży Rybackiej 
PZW w Pyrzycach, Grzegorz Rogale-
wicz – Prezes PZW Koło Nr 41 w Py-
rzycach, Emilian Pilch - dyrektor Biura 
Polskiego Związku Wędkarskie-
go  Okręg w Szczecinie, członkowie 

SSR w Pyrzycach: Wojciech Siatczyń-
ski i Sławomir Maciaszek, Ryszard Ma-
dejak - pracownik Wydziału OŚLiR 
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach 
oraz Andrzej Jakieła – dyrektor Wy-

działu Oświaty KSTiP 
Starostwa Powiatowego. 
Zadaniem Społecznej 
Straży Rybackiej jest 
współdziałanie z Pań-
stwową Strażą Rybacką 
w zakresie kontroli prze-
strzegania przepisów 
ustawy o rybactwie śród-
lądowym oraz przepisów 
wydanych na jej podsta-
wie. Terenem działania 
Społecznej Straży Ry-
backiej w Pyrzycach są 
powierzchniowe wody 
śródlądowe użytkowane 
przez PZW – Zarząd 
Okręgu w Szczecinie. 

Pyrzycka SSR liczy 18 strażników. 

W.B.D. 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z NAJWI ĘKSZĄ FIRM Ą W POWIECIE PYRZYCKIM 

WIEM, ROZUMIEM, POTRAFI Ę 

SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA W PYRZYCACH 
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W dniu 28 czerwca 2011 roku 
odbyło się wyjazdowe posiedzenie 
Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w Pyrzycach pod 
przewodnictwem Szefa Zespołu 
Starosty Pyrzyckiego Wiktora 
Tołoczko. Tradycją stał się fakt, że 
czerwcowe posiedzenie Zespołu 
odbywa się na terenach poszcze-
gólnych Gmin Powiatu Pyrzyckie-
go. W tym roku spotkanie to miało 
miejsce na gościnnej ziemi Kozie-
lickiej. W obradach wzięli udział 
członkowie Zespołu w składzie: 
Sekretarz Powiatu Pyrzyckiego, 
Pełnomocnik Starosty ds. OCZKiSO, 
Pełnomocnik Starosty ds. Zdrowia  
i Opieki Społecznej, Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej oraz 
p.o. Komendanta Powiatowego Policji, 
a także zaproszeni goście: Wójt Gmina 
Kozielice, Sekretarz Gminy Kozielice, 
Przewodniczący Rady Gminy Kozieli-
ce, Przedstawiciel Państwowej Powiato-
wej Inspekcji Sanitarnej, Dyrektor Szpi-

tala Powiatowego, Przewodniczący  
i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Pyrzyckiego. Pierwsza część spotkania 
odbyła się w Urzędzie Gminy Kozieli-
ce, na której zostały omówione następu-
jące tematy: 
bieżąca analiza możliwych do wystąpie-
nia potencjalnych zagrożeń kryzyso-
wych na ternie Powiatu Pyrzyckiego, 
zapoznanie się i ocena realizacji zadań 

zarządzania kryzysowego 
stopnia przygotowania, w tym 
m.in. plany ZK na terenie Gminy 
Kozielice, bezpieczeństwo w cza-
sie „Lata 2011 r.”, w tym ocena 
działań wpływających na bezpie-
czeństwo osób wypoczywających 
na terenie Powiatu Pyrzyckiego 
szczególnie dzieci i młodzieży.  
W drugiej części uczestniczący  
w posiedzeniu dokonali lustracji 
m.in. rozlewiska w Mielnie oraz 
jeziora Dłużyńskiego pod kątem 
bezpieczeństwa osób wypoczywa-
jących nad jeziorem i korzystają-

cych z letnich kąpieli, niestety na nie-
strzeżonych przez ratowników plażach. 
Zespół mógł dokonać przeglądu jeziora 
od strony wody dzięki uprzejmości  
i zaangażowaniu Komendy Powiatowej 
PSP, która udostępniła i przygotowała 
sprzęt pływający. 

A.G. 

W środę 29 czerwca 2011 r. w Domu 
Pomocy Społecznej w Pyrzy-
cach odbyło się spotkanie inte-
gracyjne pn. „Dzielmy się miło-
ścią” JP II. Uczestnikami byli 
mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej z Żabowa i z Pyrzyc 
oraz mieszkańcy Domów Po-
mocy Społecznej ze Szczecina  
i z Dębiec oraz dzieci z Domu 
Dziecka z Czernic. Nie zabrakło 
gości ze Starostwa Powiatowe-
go z Pyrzyc, Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Pyrzy-
cach oraz sponsorów, bez któ-
rych wsparcia i hojności nie 
mogłoby odbyć się to spotkanie. 
Celem spotkania była integracja 
mieszkańców, wymiana kulturalna oraz 
umocnienie wrażliwości na ludzki los  
i życie. Dyrektor Urszula Konopnicka 
oraz kierownik ZTO Edyta Grzeszczak-
Giergielewicz przywitały wszystkich 
obecnych. Zebranych powitał również 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko. Na 
mieszkańców i gości czekało wiele 
atrakcji. Tradycją Domu jest nadawanie 
tytułu „Przyjaciela Domu” tym, którzy 
wspomagają i wspierają nas w trudnych 
sytuacjach. Na tegorocznej biesiadzie 
do grona „Przyjaciół Domu” dołączyła 
Eliza Frątczak. Urszula Konopnicka 
złożyła gratulacje, a Wiktor Tołoczko 
wręczył pani Elizie tabliczkę nadającą 
jej właśnie ten tytuł. Były występy 
mieszkańców DPS z Pyrzyc, Szczecina, 

Dębiec i solistki z Domu Dziecka. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła 
się loteria fantowa, której celem było 
pozyskanie funduszy na wyposażenie 
kuchni podręcznej mieszkańców DPS  
z Pyrzyc oraz zawody sportowe przygo-
towane przez przedstawicieli Toruń-
skich Zakładów Materiałów Opatrunko-
wych SENI. Zwycięzcy sportowych 
zmagań zostali obdarowani nagrodami 
rzeczowymi. Za pracę na rzecz Domu 
mieszkańcy otrzymali nagrody. Miesz-
kańcom DPS w Pyrzycach upominki 
wr ę cz y ł a  E d yt a  Gr z esz cz a k -
Giergielewicz, a mieszkańcom DPS  
z Żabowa Zofia Chamska. W trakcie 
uroczystości z dużą satysfakcją i przy-
jemnością przekazaliśmy całej społecz-

ności Domu i wszystkim zgromadzo-
nym gościom informację o dar-
czyńcach. Postawa, jaką zapre-
zentowali zasługuje na szczegól-
ny szacunek. Sponsorami spotka-
nia byli: Starostwo Powiatowe  
w Pyrzycach, Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych, 
Spółka EUROPA-SYSTEM  
z Żabowa, Urząd Miasta i Gminy 
w Lipianach, Urząd Gminy  
w Kozielicach, Spółka z o.o. 
GEOTERMIA Pyrzyce, PZU 
S.A. w Pyrzycach, Pyrzyckie 
Przedsiębiorstwo Komunalne, 
Zakład produkcyjny „DANA”  
z Dolic, Piekarnia Swochowo 
Ireny Adamskiej, Przedsiębior-
stwo „Lech” Marcina Krzemiń-

skiego, Przedsiębiorstwo „Jakuś” Bog-
dana Jakuszewskiego, Sieć sklepów 
„Biedronka”, Zakład Wielobranżowy 
„OZIMEK”, „CHEM-AJ” ze Szczecina, 
Irena Kołodziej, Franciszek Dudziak, 
Księgarnia „BAJKA” Krystyny Guner-
ki, Firma Handlowa „ARMEL”- Arka-
diusza Melera, Nowakowska Danuta, 
Apteka „Arnika” oraz anonimowi dar-
czyńcy. Występy artystyczne, pogoda 
oraz smaczna kuchnia pozwoliły przy-
byłym spędzić w miłej atmosferze śro-
dowy dzień. Nie zabrakło dobrego hu-
moru oraz wspaniałej zabawy przy mu-
zyce. 

 M.K 

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU  
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PYRZYCACH 

DZIELMY SI Ę MIŁO ŚCIĄ 
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Podczas pięknej pogody na 
Górach Skrzynkowskich, nad 

jeziorem Wądół w okolicy Lipian,  
odbywał się VII Zlot  Pojazdów  
Militarnych i Motocykli, tradycyjnie 
organizowany przez Lipiański Klub 
Motorowy Partyzanci, którego pre-
zesem jest Dariusz Szpakowski. Ta 
sztandarowa impreza militarna  
w powiecie pyrzyckim, cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem zloto-
wiczów z całego kraju. Zlotowicze 
oprócz podziwiania sprzętu militar-
nego oraz brawurowych popisów kie-
rowców, mieli możliwość sami tymi 
pojazdami pojeździć. Wielką frajdą były 
przejażdżki czołgiem oraz innymi po-
jazdami, przez specjalnie przygotowany 
dołek wodny oraz górzyste tereny. Pod-
niebnymi przelotami popisywał się mo-
tolotniarz z Giżyna, Roman Falkowski. 
Głośna parada ulicami miasta pojazdów 
militarnych wzbudziła duże zaintereso-
wanie mieszkańców, którzy masowo 
wychodzili na ulicę, żeby ją oglądnąć  
i spotkać się z partyzantami w centrum 
miasta na Placu Wolności. Punktem 
kulminacyjnym zlotu było widowisko 
plenerowe inscenizujące oblężenie Li-
pian przez wojsko i partyzantów. Przez 
okresu zlotu nie mogło zabraknąć do-
datkowych atrakcji dla jego uczestni-
ków. Były między innymi konkursy 
motoryzacyjne, występy zespołów mu-

zycznych, wiele straganów ze sprzętem 
militarnym, gastronomia oraz dyskoteka 
do białego rana. - Po raz kolejny uczest-
niczyłem w zlocie militarnym na terenie 
Gór Skrzynkowskich. - mówi Łukasz 
Stefańczyk, mieszkaniec Nowielina. - 
Muszę przyznać, że organizacja zlotu  
z roku na rok jest coraz lepsza, w czym 
niewątpliwie zasługa miejscowych 
„Partyzantów”. Jestem naprawdę zado-
wolony z tego, że mogłem uczestniczyć 
w tym zlocie, a w mojej pamięci na 
długo pozostanie pierwsza w moim ży-
ciu przejażdżka czołgiem, która dostar-
czyła mi niesamowitych wrażeń. Dzięki 
umiejscowieniu zlotu na terenie Gór 
Skrzynkowskich, mogłem przeżyć 
prawdziwą atmosferę wojenną. Wznie-
sienia, błoto, strzelanina, petardy, poża-
ry, woda i szalona jazda sprzętem mili-
tarnym sprawiły, że wspólnie z moją 

dziewczyną Patrycją, która pierw-
szy raz brała udział w zlocie, z nie-
cierpliwością czekamy na kolejną 
jego edycję  w przyszłym roku. 
W zlocie uczestniczyli członkowie 
Stowarzyszenia Miłośników Wojsk 
Polsko-Radzieckich Miasta Szcze-
cinek. - Zlot w Lipianach był na-
szym drugim zlotem w tej miejsco-
wości. - mówi prezes stowarzysze-
nia, Cezary Białko. - Bardzo miła  
i kameralna atmosfera oraz zainte-
resowanie lokalnej społeczności,  

w tym także młodzieży sprawiło, że 
bardzo dobrze czuliśmy się na tej im-
prezie, prezentując posiadane przez nas 
eksponaty oraz pojazdy wojskowe, takie 
jak dwa samochody GAZ- 69, motocykl 
K-750, Ford Muto oraz ZIŁ, który był 
wozem łączności. Mając na celu uatrak-
cyjnienie naszego stowarzyszenia, na 
zlotach prezentujemy się w mundurach 
Armii Radzieckiej oraz Polskiej, pocho-
dzących z lat powojennych, aż do 1992 
roku. W imieniu naszych członków, 
pragnę przekazać wyrazy uznania dla 
organizatorów zlotu tj. Lipiańskiemu 
Klubowi Motorowemu Partyzanci, za 
sprawne przeprowadzenie tej militarnej 
imprezy. 

A.K. 

W dniu 25 czerwca br. Lokalny Punkt 
Informacyjny przy Starostwie Powiato-
wym w Pyrzycach wraz ze Stowarzy-
szeniem Lider Pojezierza, zorganizowa-
ły Mobilny Punkt Informacyjny Fundu-
szy Europejskich podczas obchodów 
Barlineckich Świętojanek. W czasie 
trwania tej wspaniałej imprezy, uczest-
nicy mieli możliwość rozmowy z kon-
sultantami na dowolne tematy dotyczą-
ce Funduszy Europejskich, m.in.: możli-
wości dofinansowania projektów inwe-
stycyjnych własnych firm, podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych oraz dofinan-
sowań na założenie własnej działalności 
gospodarczej. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się publikacje przygotowane 
przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza 
oraz zagadnienia związane z działalno-
ścią tej Lokalnej Grupy Działania. 
Punkt Informacyjny zorganizowano na 
Rynku Miejskim w Barlinku. Namiot 
Stowarzyszenia Lider Pojezierza, ze 
względu na swój nienaganny wizerunek, 
z daleka zachęcał do korzystania z bez-
płatnych konsultacji w zakresie fundu-
szy UE. Konsultanci Sieci PIFE woje-
wództwa zachodniopomorskiego - Jo-

lanta Tryszkiewicz (LPI Pyrzyce) oraz 
Anna Schmidt (GPI Koszalin), udzielały 
wyczerpujących odpowiedzi na liczne 
pytania potencjalnych beneficjentów.  
W 2010 Lokalny Punkt Informacyjny  
w Pyrzycach rozpoczął działalność wy-
jazdową do pięciu powiatów wojewódz-
twa zachodniopomorskiego: gryfińskie-
go, choszczeńskiego, myśliborskiego, 
pyrzyckiego i stargardzkiego. Do chwili 
obecnej Mobilny Punkt Informacyjny 
odwiedził te gminy, które wykazały 
chęć współpracy w działaniach zmierza-
jących do rozpowszechniania informacji 
o Funduszach Europejskich i możliwo-
ści ubiegania się o dofinansowania ze 
środków unijnych. Zainteresowanie 
mieszkańców powiatów funduszami 
unijnymi skłoniła LPI Pyrzyce do kon-
tynuowania tej akcji w roku 2011, przy 
współudziale Lokalnych Grup Działa-
nia. Szczególne podziękowania dla Sto-
warzyszenia Lider Pojezierza, za pomoc 
w promocji Sieci PIFE oraz za wspania-
łą współpracę w rozpowszechnianiu 
informacji o dostępności Funduszy 
Unijnych na terenie działania LGD. 
Obecnie trwa drugi cykl wyjazdów do 

poszczególnych gmin w ramach Mobil-
nych Punktów In formacyjnych.  
W III kwartale br. zamierza odwiedzić 
łącznie osiemnaście gmin z powiatów 
choszczeńskiego, gryfińskiego, myśli-
borskiego, stargardzkiego i pyrzyckie-
go. Celem MPI, podobnie jak w roku 
2010 jest ułatwienie mieszkańcom na-
szego województwa dostępu do infor-
macji i wiedzy dotyczącej możliwości 
wsparcia planowanych przedsięwzięć  
z funduszy UE. W III kwartale konsul-
tanci LPI Pyrzyce odwiedzą w ramach 
Mobilnych Punktów Informacyjnych 
jeszcze następujące miejscowości: Li-
piany 9 sierpnia, Trzcińsko Zdrój  
11 sierpnia, Marianowo 17 sierpnia, 
Recz 3 września, Bielice 6 września, 
Barzkowice 10 września, Dębno  
13 września, Barlinek 16 września, Ba-
nie 20 września, Bierzwnik 22 września, 
Pełczyce 27 września, Moryń 29 wrze-
śnia. Serdecznie zapraszamy do korzy-
stania z naszych usług. http://
www.pi.wzp.pl 

PARADA POJAZDÓW MILITARNYCH 

INFORMACJE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 
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CIEKAWE POMYSŁY NA WAKACJE  
W dniach 5 i 7 lipca br. uczniowie SP Kłodzino uczestniczyli 
w wyjazdach do  Barlinka i Szczecina. Odbyły się one w ra-
mach projektu ,,Wakacje kulturalne i zdrowe dla dzieci i mło-
dzieży szkół podstawowych i gimnazjum”, realizowanego 
przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy Szanse” ze środków budżetu Gminy Przelewi-
ce. Zwiedzanie w Barlinku rozpoczęli od Barlineckiego 
Ośrodka Kultury, skąd mogli podziwiać ciekawe widoki  
i roztaczającą się przed nimi panoramę miasta. Po zapoznaniu 
się z historią miasta przeszli wzdłuż murów obronnych z XIV 
w., a następnie dotarli do Rynku Staromiejskiego, gdzie znaj-
duje się m.in. fontanna z 1912 r., potocznie zwana „gęsiarką”. 
W pobliżu rynku jest też zabytkowy kościół gotycki i lodziar-
nia, gdzie można było skosztować pysznych lodów. Z rynku 
wszyscy udali się na plażę miejską. Podczas wędrówki ich 
uwagę przyciągnął odrestaurowany pałacyk „cebulowy”. 
Swoją nazwę zawdzięcza dwóm wieżyczkom, których hełmy 
mają kształt cebuli. Po dotarciu na plażę, przyszedł czas na 
bezpieczną kąpiel w jeziorze. Kolejna wycieczka w ramach 
ww. projektu, to wyjazd do Szczecina. Podczas pobytu  
w Szczecinie dzieci mogły obejrzeć w kinie „Helios” drugą 
część filmu, hitu z 2006 r., „Auta 2”. Zwiedziły Szczecińskie 
Muzeum Techniki i Komunikacji Miejskiej. Zobaczyły eks-
ponaty, które tworzą m.in. stare rowery, motocykle, samo-
chody, tramwaje, autobusy. Była tam też okazja do obejrze-
nia wystawy sztuki współczesnej. Po zwiedzeniu Muzeum 
wszyscy mogli zobaczyć Stare Miasto, Zamek Książąt Po-
morskich, Wały Chrobrego. Później odbył się spacer brze-
giem Odry.  Na zakończenie wycieczki wszyscy mogli posi-
lić się w MacDonaldzie, gdzie mieli zapewnione napoje oraz 
słodki poczęstunek. Podczas wyjazdów opiekę nad dziećmi 
sprawowali: Elżbieta Stasiaczyk, Justyna Osipowicz, Krysty-
na Jabłońska, Stanisław Warejko i Lucjan Kowalczyk. 

E.S. 
5 lipca 40 uczniów PSP Żuków uczestniczyło w wycieczce 
do Szczecina. Podczas pobytu w Szczecinie uczniowie zwie-
dzili Zamek Książąt Pomorskich, spacerowali po Starówce  
i Wałach Chrobrego. Przy nabrzeżu Odry widzieli polski ża-
glowiec Fryderyk Chopin. Odwiedzili także ogród różany 
„Różanka” (założony w 1932 r.), w którym podziwiali prze-
piękne okazy róż i galerię obrazów. Punktem kulminacyjnym 
wycieczki był pobyt w Multikinie i oglądanie w technologii 
3D filmu pt. „Kung-Fu Panda 2”. Wycieczkę zakończył słod-
ki poczęstunek w Mac Donaldzie. Wyjazd do Szczecina do-
starczył wielu miłych wrażeń, wszyscy wrócili zadowoleni  
i szczęśliwi. Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowały 
Iwona Krajewska, Elżbieta Duda i Małgorzata Błaszczyk. 

M.B. 

ODPUST I FESTYN RODZINNY  
W LASKOWIE 

3 lipca br. w La-
skowie odbyła się 
uroczystość z okazji 
odpustu w kościele pw. 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, którą połą-
czono z Festynem Ro-
dzinnym. Organizatora-
mi uroczystości byli 
sołtysi i rady sołeckie 
z  Laskowa i Równa,  

a w organizacji pomogli Marek Kibała  i ks. Jerzy Brocławik 
proboszcz parafii pw. św. Wojciecha BM w Barlinku. W uro-
czystości uczestniczyli: prezes stowarzyszenia LGD „Lider 
Pojezierza” Ireneusz Kostka wraz małżonką, przedstawicielki 
Przelewickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wyrównajmy 
szanse”: Lucyna Surma, Teresa Cepa, Natalia Kibała, prezes 
stowarzyszenia „U Pana Boga za Piecem” Anna Garzyńska  
i prezes stowarzyszenia „Po sąsiedzki” Joanna Mieszkow-
ska. Uroczystą  mszę świętą koncelebrował i Słowo Boże wy-
głosił ks. Dariusz Presnal, a o oprawę muzyczną zadbała Or-
kiestra Brata Edmunda Sobisia pod kierunkiem Marka Ja-
strzębskiego z Towarzystwa Chrystusowego w Szczecinie oraz 
Młodzież Salezjańska pod opieką ks. Dariusza Presnala ze 
Wspólnoty Ewangelizacyjnej Pustynia Miast, działającej  
w ramach stowarzyszenia Wychowania Młodzieży Prowincji 
św. Wojciecha z siedzibą w Pile. Przedstawiła ona również 
inscenizację pt. „Ręce”, ukazującą przesłanie o dłoniach ludz-
kich i pokusach, jakie pojawiają się w życiu człowieka. Ręce 
ludzkie nie zawsze są czyste. Po mszy świętej, już po raz 
czwarty, na boisku sportowym rozpoczął się Festyn Rodzin-
ny.  Organizatorzy przygotowali bogaty w atrakcje  program 
imprezy, a dla wszystkich uczestników zapewnili poczęstunek. 
Marek Kibała otwierając imprezę życzył wszystkim  uczestni-
kom niezapomnianych wrażeń, a przede wszystkim dobrej za-
bawy.  Następnie ks. Dariusz Presnal wraz z Młodzieżą Sale-
zjańską przedstawili drugą część inscenizacji o sensie życia 
człowieka.  Wywarła ona ogromne wrażenie na wszystkich 
uczestnikach Festynu. Orkiestra z Towarzystwa Chrystusowe-
go w Szczecinie zaprezentowała  utwory w  rockowym brzmie-
niu. Wystąpił również: Zespół folklorystyczny „Jutrzenka”  
z Przelewic i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kłodzinie pod 
kierunkiem Mariusza Guc.  Odbył się konkurs karaoke, któ-
ry  cieszył się dużym powodzeniem, a w dobry nastrój wpro-
wadził uczestników  Janusz Kibała. W ramach Festynu odbył 
się konkurs kulinarny pt. „Rodzinne potyczki kulinarne”, który 
przygotowały Natalia Kibała i Teresa Cepa. Konkurs cieszył 
się dużym powodzeniem. Była też degustacja wyśmienitych 
potraw przygotowanych przez zgłoszone do udziału w konkur-
sie zespoły rodzinne. Oprócz zdolności kulinarnych musiały 
one wykazać się kreatywnością przy  prezentacji produktów,  
a najlepsze zespoły otrzymały atrakcyjne nagrody. Podczas 
Festynu odbyły się gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, mecz 
piłkarski  i zabawa z chustą Klanzy. Była również loteria fanto-
wa,  z której dochód organizatorzy przeznaczą na kolejne 
wspólne przedsięwzięcia. Atmosfera radości towarzyszyła 
uczestnikom przez cały dzień. Na zakończenie Festynu odbyła 
się dyskoteka w plenerze, którą z ciekawą oprawą muzyczną 
poprowadził DJ Janusz Kibała. Wszyscy wspaniale się bawili. 
Organizatorzy kierują serdeczne słowa podziękowania do 
wszystkich sponsorów i osób, które zaangażowały się w orga-
nizację i sprawne przeprowadzenie imprezy. 

A.G. 
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W ramach pomocy w aktywnym poszuki-
waniu pracy w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy – filia Lipiany odbyły się pięciodniowe 
zajęcia aktywizacyjne pt:  „Bądź aktywny 
na rynku pracy”. Program zajęć obejmował 
zarówno metody poszukiwania pracy, 
kompetencje i predyspozycje zawodowe, 
warsztat dotyczący pisania dokumentów 
aplikacyjnych w nowym wymiarze, auto-
prezentacja i praca za granicą. Ponadto 
całość zajęć prowadzona była metodami 
mającymi na celu zdobycie pobocznych 
umiejętności z zakresu współpracy, spójnej 
komunikacji i integracji. Szkolenie prowa-
dzone było przez lidera Klubu Pracy, do-
radcę zawodowego oraz pośrednika pracy. 
Zapraszamy chętnych do skorzystania z tej 
formy wsparcia. 

WSPÓLNE BIESIADOWANIE W LUCINIE 

Z inicjatywy stowarzyszenia „Bocianie Gniazdo” w niedzielne popo-
łudnie 26 czerwca br. mieszkańcy Lucina spotkali się na boisku spor-
towym na wspólnej biesiadzie. Czas spędzono w miłej atmosferze 
przy grillu i muzyce. Były rozgrywki piłki nożnej i wspólna zabawa 
dla dzieci oraz tańce przy muzyce. Mieszkańcy Lucina mieli kolejną 
okazję do wspólnego spotkania i rozmów w tak szerokim gronie. Or-
ganizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom biesiady, którzy ze-
chcieli wyjść z domów i spędzić czas w atrakcyjny sposób. Spotkanie 
dofinansowane zostało ze środków Gminy Przelewice w ramach re-
alizowanego projektu pn. „Aktywizacja i integracja mieszkańców 
gminy Przelewice, w tym Sołectwa Lucin”. 

E.K. 

W dniach 4, 6 i 7 lipca br. 
uczniowie Publicznego Gim-

nazjum z Przelewic uczestniczy-
li w wyjazdach do Puszczy Barli-
neckiej i Bukowej oraz nad jezioro 
w Barlinku. Odbyły się one w ra-
mach projektu ,,Wakacje kultural-
ne i zdrowe dla dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych i gimna-
zjum”, realizowanego przez Przele-
wickie Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy Szanse” ze środków 
budżetu Gminy Przelewice. Rajd 
po Puszczy Barlineckiej rozpoczął 
się nad jeziorem w Janowie i prze-
biegał pięknymi trasami pieszymi, 
aż do jeziora Okno. Podczas marszu 
uczestnicy rajdu zapoznawali się z zasa-
dami obowiązującymi w trakcie wędró-
wek pieszych, podziwiali liczne pomni-
ki przyrody znajdujące się na trasie,  
a także próbowali swoich umiejętności 
poruszania się w terenie i prowadzeniu 
grupy za pomocą mapy i odczytywania 
znaków szlaku na drzewach. Najwięk-
sze jednak wrażenie na uczestnikach 
wędrówki wywarła obserwacja napotka-
nej dużej grupy dzików (oczywiście  

z bezpiecznej odległości). Na zakończe-
nie wyprawy, po ok. 15 km wędrówki 
wszyscy posilili się kiełbaską z grilla  
i lodami. Dwa dni później, zaprawiona 
już w marszu, grupa wyruszyła na trasę 
po urokliwych zakątkach Puszczy Bu-
kowej. Wędrówka rozpoczęła się nad 
pięknym jeziorem Szmaragdowym  
i biegła różnymi szlakami pieszymi 
przez Kołowo do ogrodu dendrologicz-
nego w Glinnej. Ponad 20 kilometrowy 
marsz urozmaicało podziwianie lasu 

bukowego (jakże innego niż te, 
które rosną w naszej okolicy), 
ogromnych głazów – pomników 
przyrody, czy też nadajników 
radiowo-telewizyjnych znajdują-
cych się w Kołowie. Choć umę-
czeni pieszą wędrówką wszyscy 
uczestnicy rajdu, pełni zadowo-
lenia i nowych wrażeń, dotarli 
do Glinnej, gdzie czekał na nich 
grill i autokar. Ostatni dzień wy-
jazdu miał charakter bardziej 
rekreacyjny. Po trudach wcze-
śniejszych wędrówek przyjemnie 
było poleniuchować sobie nad 
jeziorem w Barlinku. Pod okiem 

doświadczonych opiekunów można 
było popływać, poopalać się lub skorzy-
stać z przejażdżki rowerem wodnym. 
Oczywiście, tak samo, jak w poprzed-
nich dniach, nie zabrakło również kieł-
basek i lodów. Nad bezpiecznym i ak-
tywnym wypoczynkiem czuwali: Rena-
ta Kozicka, Krzysztof Kędziora, Lucyna 
Surma, Stanisław Warejko i Łukasz 
Mularczyk.  

R.K. 

28 czerwca 2011 r. odbyła się  VII 
Sesja Rady Gminy w Przelewicach, na 
której wręczono nagrody absolwentom 
kl. VI szkół podstawowych i gimna-
zjum z terenu gminy Przelewice. Na-
grody przyznawane są z tytułu osią-
gnięcia bardzo dobrych wyników  
w nauce i pracy w samorządzie 
uczniowskim oraz za reprezentowanie 
szkoły, zarówno w konkursach szcze-
bla powiatowego, jak i wojewódzkie-
go. Wręczenia nagród dokonali: Prze-
wodniczący Rady Gminy Marian Świ-
derski wraz z Wiceprzewodniczącą 
Urszulą Andrzejczak. 
Ponadto Renata Kozicka dyrektor Pu-
blicznego Gimnazjum w Przelewicach 
wręczyła nagrodę dyrektora szkoły 
Agacie Kowalczyk, absolwentce PG 

Przelewice za bardzo dobre wyniki  
w nauce, sporcie i wyjątkową aktyw-
ności społeczną. Wyróżnieni absol-
wenci szkół podstawowych to: Wero-
nika Kupisz z PSP Żuków, Julita So-
ska ze SP Kłodzino, Wiktor Korol ze 
SP Kłodzino i Eliza Machała PSP Je-
sionowo. Wyróżnieni uczniowie i ab-
solwenci PG Przelewice to: Aleksan-
dra Skwarek - kl. I, Mariusz Prajzen-
danc - kl. II, Paulina Wierzbowska - 
kl. III. Wszystkie wyróżnione osoby 
wraz z towarzyszącymi im wycho-
wawcami i rodzicami zaproszeni zo-
stali na poczęstunek. Gratulujemy 
wszystkim wyróżnionym uczniom oraz 
życzymy wytrwałości i dalszych suk-
cesów! 

A.G. 

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW  

WAKACYJNE W ĘDRÓWKI PO PUSZCZY I INNE ATRAKCJE 

KLUB PRACY W LIPIANACH 
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15 czerwca Zespół Szkół w Lipianach 
gościł uczniów z niemieckiej szkoły  
z Prenzlau. Spotkanie odbyło się w ra-

mach projektu 20 Lat Polsko Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży. Zaintereso-
wanie naszych uczniów ekologią wpły-
nęło na wybór myśli przewodniej nasze-
go projektu „Moda na eko”. Postawili 
oni sobie za cel, stworzenie kolekcji 
ubrań z tworzyw nie biodegradalnych, 
które znajdą w swoim otoczeniu. Ich 
ilość wskazuje na rozmiar problemu – 
wciąż nie jesteśmy eko. Działaniom tym 
towarzyszyła integracja uczniów pol-
skich i niemieckich, którzy wspólnie 

wykonali stroje i biżuterię z re-
klamówek, sznurków, nakrętek 
itp. Dzieło uwieńczył wspólny po-
kaz, podczas którego polskie i nie-
mieckie modelki i modele zaprezento-
wali efekt pracy projektantów. Projekt 
odbył się dzięki współfinansowaniu 
przez Polsko Niemiecką Współpracę 
Młodzieży, Urząd Miejski w Lipianach 
i środków własnych lipiańskiej szkoły. 

UMiG Lipiany 

PIKNIK ETEROWY  
Dnia 9  lipca  
w Lipianach przy 
Miejsko - Gmin-
nym Ośrodku Kul-
tury odbył się 
XXVI Piknik Ete-
rowy Lipiany 201-
1 zorganizowany 
przez zespół radio-
klubu SP1KZO  
z Lipian. Klub 
powstał 33 lata 

temu, a jego prezesem od  32 lat jest Bronisław Lawrentif SP1-
RWU. Do Lipian przyjechali krótkofalowcy z różnych stron 
Polski. Piknik obfitował w wiele interesujących atrakcji m.in. 
pokaz sprzętu krótkofalowego. 

UMiG Lipiany 

POWITANIE LATA 
25 czerwca, w lesie 
przy domkach my-
śliwskich, Zarząd 
Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów 
Rencistów i Inwali-
dów w Lipianach,  
z pomocą Burmistrza 
Lipian, zorganizował 
imprezę „Powitanie 
lata”.  Uczestniczyło 
w niej 65 osób.  Pogo-

da dopisała, dlatego wszyscy bardzo miło spędzili czas na świeżym powietrzu bawiąc się przy muzyce w wykonaniu 
Jana Klimaszewskiego oraz biorąc udział w przygotowanych 
konkursach i zabawach ruchowych. 

UMiG Lipiany 

W dniach 14 - 15 czerwca w Zespole 
Szkół w Lipianach odbył się 
po raz dziewiąty rajd tury-
styczny „Sobótka 2011”, na 
który przyjechała młodzież 
szkolna powiatu pyrzyckie-
go, tj. SP Brzesko (pieszo), 
SP Żabów, SP Mielęcin 
(pieszo), SP 2 Pyrzyce, 
Gimn az jum Pyr zyce, 
OREW Nowielin,  Warsztat 
Terapii Zajęciowej Nowie-
lin, SOSW Pyrzyce, SP  
i Gimnazjum Lipiany. Im-
preza ta, to nie tylko konty-
nuacja tradycji ludowych, 

ale również integracja 
młodzieży z różnych szkół 
powiatu pyrzyckiego, to 
wspólna zabawa i piękna 
rywalizacja sportowa. 
Wśród zaproszonych go-
ści  był  Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko, Bur-
mistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski, przewodni-
czący Rady Adrian Kowal-
czyk  i dyrektor Zespołu 
Szkół Dorota Chrobrow-
ska. Młodzież mogła popi-

sać się swoja wiedzą w konkursie  na 
temat tradycji związanych z sobótką,  
w konkursie  na „Miss” i „Mistera” raj-
du, w konkursie „Mam talent” oraz  
w konkursie na najładniejszy wianek. 
Uwieńczeniem pierwszego dnia spotka-
nia było oczywiście wieczorne puszcza-
nie na wodę wianków.  W drugim dniu 
pobytu w Lipianach młodzież brała 
udział w różnych zabawach, nie zabra-
kło również potyczek sportowych, me-
czy piłki nożnej, przejażdżki łódkami. 
Osoba odpowiedzialna za to wszystko 
to Mariola Dziewguć, opiekun Koła 
Turystycznego PTTK. 

Wojewódzkie Spotkania ze Współ-
czesną Sztuką Ludową odbyły się 
19 czerwca, a rozpoczęły się, jak każe 
tradycja, barwnym korowodem zespo-
łów, który wyruszył z Placu Wolności. 
Na czele korowodu szedł Burmistrz 
Lipian Krzysztof Boguszewski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Adrian Ko-
walczyk oraz jury konkursu w składzie: 
przewodniczący Marek Żak, Dorota 
Bączyk i Beata Urbanowicz.  Kolorów 
nie brakowało, barwne stroje i stragany, 
jak zwykle stworzyły doskonałą atmos-
ferę, której nie była w stanie popsuć 
nawet niezbyt przychylna aura. W tym 
roku 24 zespoły rywalizowały o nagro-

dy. Nagrodzono siedem z nich oraz naj-
młodszą solistkę z zespołu „Jaworek”  
z Rzepnowa. Pierwsze miejsce zdobyła 
Kapela Ludowa „Pyrzyczanie”, drugie - 

Regionalny Zespół Śpiewaczy 
„Jaworek”,  trzecie - Zespół Ludo-

wy „Wełtynianka”. Jury przyznało rów-
nież Nagrodę Burmistrza Lipian dla 
Kapeli Ludowej „Borzymianka”, Na-
grodę Starosty Powiatu dla Zespołu 
Ludowego „Stepniczanie”, Nagrodę 
Dyrektora Banku Spółdzielczego  
w Lipianach dla Zespołu Folklorystycz-
no- Ludowego „Pyrzyczanka” oraz Na-
grodę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Lipianach dla Zespołu Ludowe-
go „Dębniacy”. 

UMiG Lipiany 

SOBÓTKA 2011 

SPOTKANIA ZE SZTUK Ą LUDOWĄ 

20 LAT WSPÓŁPRACY POLSKO NIEMIECKIEJ  
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Urząd Gminy Warnice uzyskał Certy-
fikat Systemu Zarządzania Jakością 

zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. 
Ważność certyfikatu będzie utrzymywana 
poprzez coroczne audyty kontrolne i recerty-
fikację systemu zarządzania, przeprowadzaną 
co 3 lata, zgodnie z procedurami IMQ. Ozna-
cza to, że poziom świadczonych usług przez 
pracowników Urzędu Gminy jest i będzie na 
najwyższym poziomie, systematycznie kon-
trolowanym i określonym w polityce oraz 
księdze jakości. We wdrożeniu Systemu Za-
rządzania Jakością wg ISO 9001:2009,  
a także wszelkich usprawnieniach zarząd-

czych w zakresie komunikacji wewnętrznej 
oraz metod badania satysfakcji klientów  
i pracowników w ramach projektu „Krok  
w przyszłość – od biurokratycznej irracjonal-
ności do kompleksowego zarządzania jako-
ścią” nr POKL.05.02.01-00-434/08, uczestni-
czyli pracownicy 11 jednostek samorządu 
terytorialnego: Dębna, Myśliborza, Barlinka, 
Choszczna, Nowogródka Pomorskiego, 
Krzęcina, Warnic, Bierzwnika, Boleszkowic, 
Lubiszyna oraz Powiatu Myśliborskiego. 

UG Warnice 

W kwietniu 2011 roku przy filii Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Obrytej,  
z inicjatywy dzieci powstało Koło Eko-

logiczne „Eko-Klub Obryciaki”. Celem 
koła jest promowanie zdrowego trybu 
życia i wyrabianie nawyku gospodarki 
odpadami. Dzieciakami opiekuje się 
Ewa Czawłytko, a osobą wspierającą 
dydaktycznie i duchowo jest Aleksandra 
Hackiewicz. Obecnie koło liczy 12 
dzieci i cały czas ta liczba wzrasta. 
Dzieciaki podczas dotychczasowych 
spotkań poznały gatunki drzew, jakie 
znajdują się na terenie miejscowości 
Obryta, sporządziły zielnik liści tych 
drzew oraz odbyły rajd ekologiczny nad 

jezioro Miedwie, gdzie poznały histo-
rię miejscowości i jeziora. Rajd był 

bezpieczny i udany. Podczas rajdu dzie-
ci wykazały się dużą wiedzą z zakresu 
zasad ruchu drogowego. W jego organi-
zacji pomagał zaprzyjaźniony z naszym 
kołem Antoni Zienkiewicz. Dzieci 
uprzątnęły, z wielkim zaangażowaniem, 
plażę w Wierzbnie. Obecnie koło przy-
gotowuje program artystyczny dla 
mieszkańców oraz spotyka się na sprzą-
taniu terenów wokół miejscowości Ob-
ryta, segregując odpady. 

UG Warnice 

14 lipca, w czwartek na boisku w War-
nicach odbył się festyn zorganizowany 
przez Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów. Uroczystego otwarcia im-
prezy dokonała przewodnicząca koła  
w Warnicach – Antonina Drabczyk-
Palusińska. Przywitała licznie zgroma-
dzonych gości oraz podziękowała Wójt 
Warnic za pomoc przy organizacji fe-
stynu. Następnie głos zabrała Wójt An-
na Hackiewicz-Gębska, która życzyła 
wszystkim udanej zabawy, a po niej 
parę słów do „starszej młodzieży” skie-
rowała przewodnicząca PZERiI z Py-

rzyc. Podkreśliła, że w Gminie Warnice 
zabawa zawsze jest najlepsza, a goście, 
którzy przyjeżdżają z innych gmin na-
szego powiatu – zawsze wyjeżdżają stąd 
zadowoleni i w pełni usatysfakcjonowa-
ni. Po części oficjalnej nadszedł czas na 
poczęstunek i tańce. Pyszna grochówka 
„rozeszła się” w okamgnieniu, a kiełba-
ski i kaszanka smakowicie skwierczały 
na ruszcie. Tańce i szampańska zabawa 
trwały do wieczora. Dużym powodze-
niem cieszyły się także cukierki z pobli-

skiej fabryki „Bard”. Sporo gości za-
opatrzyło się w przyzakładowym sklepi-
ku w słodycze, które już słyną ze swej 
jakości i dobrej ceny. Emeryci to wbrew 
pozorom najaktywniejsza grupa wieko-
wa w naszej gminie. Sylwester, andrzej-
ki, wigilia, dzień kobiet, majówka – 
organizują i angażują się we wszystkie 
święta i okazje do zabawy, jakie tylko 
można znaleźć w kalendarzu. Gratuluje-
my pogody ducha, życzymy zdrowia  
i nieustającego zapału! 

W środę, 13 lipca, mammobus Zachodniopomorskiego Cen-
trum Onkologicznego ze Szczecina przyjechał do Warnic. Jak 
co roku, badał kobiety w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi „MAMMOGRAFIA”. 
Pacjentki przyjmowane były wg kolejności wcześniejszej 
rejestracji, ale jak widać – mieszkanki Gminy Warnice wie-

dzą, jak istotna jest profilaktyka i systematyczne badania. 
Przy Domu Strażaka przez cały dzień czekała spora grupa 
kobiet. Zainteresowanie akcją było ogromne i cieszy nas to 
bardzo! Wyniki pacjentkom są rozesłane pocztą. „Przystanek 
Mammografia” z pewnością powtórzony zostanie za rok. 

UG Warnice 

Od 12 lipca w Wierzbnie trwają prace przy budowie boiska do 
siatkówki plażowej. Podstawą takiego boiska jest dobre pod-
łoże – piasek, ale istotne są także słupki no i siatka, bez któ-
rych żadnego meczu się nie rozegra. Piasek uzyskano dzięki 
pomocy Kierownika ZR Reńsko –Pawła Androwiaka oraz życzliwości Zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo. Po-
zostałe elementy tej inwestycji ufundowała Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a pracownicy 

Urzędu Gminy wykonują wszystkie niezbędne przy inwestycji 
prace.   Sport to doskonała alternatywa spędzania wolnego 
czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza w ciepłe, 
wakacyjne miesiące. Umiejscowienie boiska w bliskiej odle-
głości od jeziora Miedwie pomoże... ochłodzić się po zacię-
tym meczu. 

UG Warnice 

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKO ŚCIĄ ISO 9001:2009 

EKO-KLUB OBRYCIAKI 

FESTYN U SENIORÓW 

MAMMOBUS ZAJECHAŁ DO WARNIC 

POWSTAJE BOISKO DO SIATKÓWKI PLA ŻOWEJ 
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Choć wydawało się, że będzie padać 
– pogoda okazała się ła-
skawa i nie spadła ani jed-
na kropla deszczu. Impre-
za zrzeszająca wszystkie 
sołectwa, na którą składał 
się turniej piłki siatkowej  
o kosiarkę, występ klau-
nów i szereg konkursów 
rodzinnych, wywoływała 
lawiny śmiechu, radości  
i dobrego humoru. Na po-
czą tek najmłodszych 
uczestników festynu zaba-
wiały Mimi Konewka i jej 
pomocnica Biedroneczka. 
Potrafiły one z małych 
baloników wyczarować 
prawdziwe cuda. Po nich 
na scenę wkroczył Zespół 
Śp iewaczy Bies iada  
z Warnic. Zaprezentował 
się w nowych strojach, z nowymi instru-
mentami i z nowym repertuarem. Po 
gospodarzach gościnnie wystąpiły ze-
społy z gmin partnerskich Stowarzysze-
nia LGD Ziemia Pyrzycka - Pyrzyczan-
ka i Seniorita z Pyrzyc oraz Złota jesień 
z Dolic. Występy się podobały, a na 
koniec wszystkie zespoły wykonały 
wspólnie piosenkę, zostały poproszone 
o bis i występ na najbliższych dożyn-
kach. W przerwach między występami 
przeprowadzono konkursy; wszystkie 
konkurencje wymyśliły i przygotowały 
sołectwa naszej gminy. I tak: karmienie 
jogurtem z zawiązanymi oczami - Kłę-
by, łowienie pływającego jabłka w wo-
dzie - Wójcin, jedzenie pączka na nitce 
- Zaborsko, jedzenie ryżu na sucho - 
Dębica. Wszystkie nagrody dla uczest-
ników konkursów ufundowała Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, a dodatkowo do dwóch 
z nich – stoisko Avon oraz Tupperware. 
Przez cały czas, od godz. 14.00 trwały 
mecze piłki siatkowej – główne hasło 
turnieju „skoś główną nagrodę” – przy-
ciągnęło liczne drużyny oraz kibiców. 
Nagroda Wójta Gminy Warnice okazała 
się dość kusząca, a może po prostu za-
bawa i zdrowa, sportowa rywalizacja 
zachęciły mieszkańców do wzięcia 
udziału w rozgrywkach. Kolejną atrak-
cją, która cieszyła się niemałym powo-
dzeniem był trwający przez cały dzień 
plener malarski, gdzie można było na-
malować swoje wakacyjne marzenie lub 
inne dzieło związane z wakacjami. Wie-
czorem na scenie wręczono nagrody za 
najpiękniejsze prace. Oprócz tego dla 
najmłodszych ustawiono dmuchane 
zamki i zjeżdżalnie, trampolinę, stoisko 
z watą cukrową i popcornem, malowa-
nie twarzy, loterię fantową i balony  
z helem, które rozeszły się w okamgnie-

niu. Nie zabrakło także naszego lokal-
nego rzeźbiarza, Grzegorza Dutki, który 
zaprezentował kilkanaście swoich prac. 
Na płycie boiska przeprowadzono blok 
konkursów rodzinnych, w tym wyścig 
rydwanów (przygotowany przez sołec-
two Barnim), narty rodzinne (Stary 
Przylep), biegi w pantalonach, w któ-
rych zastępca Wójta okazał się bezkon-
kurencyjny (konkurs przygotowany 
wspólnie przez  Grędziec i Wierzbno), 
slalom na piłce (Cieszysław). Chętnych 
było więcej, niż przygotowanych na-
gród za 1, 2 i 3 miejsce – ale to nie zra-
ziło uczestników; startowali dla zabawy 
i sportowej rywalizacji, za czekoladę, 
później już za oklaski i gratulacje. Jeste-
śmy bardzo zaskoczeni tym, jak chętnie 
i licznie uczestniczono w konkursach 
rodzinnych. Zazwyczaj chętne były 
tylko dzieci. Tym razem konkursy po-
twierdziły rodzinny wymiar imprezy. 
Około 19.00 rozegrano mecz finałowy – 
Obryta walczyła z Grędźcem, każdy 
miał taką samą chrapkę na skoszenie 
głównej nagrody. Ostatecznie mistrzem 
gminy okazał się Grędziec. Drużyna 
wraz z Sołtys odebrała nagrodę z rąk 
pani Wójt. Po meczu finałowym rozpo-
częła się zabawa taneczna z muzyką dla 
k a ż d e g o  –  o d  u t w o r ó w 
„prywatkowych”, przez blok twist-
rock’n’roll, po dyskotekowe skoczne 
hity. DJ ogłosił konkurs karaoke – na 
zachętę i dla ośmielenia wystąpiła pani 
Wójt wraz z przewodniczącym i wice-
przewodniczącym rady oraz chórkiem 
pomocników. To dobry znak, gdy Wójt 
i przewodniczący śpiewają jednym gło-
sem. W międzyczasie na płycie boiska 
przeprowadzono ostatnie konkurencje: 
dla panów przygotowano rzut oponą 
(Reńsko), dla pań – zadanie kopciuszka 
(Warnice). Panowie chcieli się spraw-

dzić i zmierzyć z jak najwięk-
szą liczbą konku-
rentów; wynik 
ponad 15 metrów 
udało się osiągnąć 
tylko trzem zawodni-
kom. Wśród nich ko-
nieczna była dogrywka. 
Pozostali zawodnicy 
musieli obejść się sma-
kiem i ustąpić miejsca 
na podium. Panie, biorą-
ce udział w konkursie 
„kopciuszek” musiały 
pieczołowicie oddzielić 
ziarna grochu od drob-
nej fasoli. Choć trochę 
to trwało, opłaciło się! 
Atrakcyjne nagrody dla 
wszystkich uczestniczek 
przygotowało stoisko 
Avon. Ostatni konkurs 

rodzinny to ryby, jajka i banan (Obryta). 
Tato łowiący ryby, mama ubijająca pia-
nę z białek i dziecko jedzące banana,  
a wszystko to na czas. Najlepszy wynik 
osiągnęli państwo Turko-seniorzy, któ-
rzy okazali się lepsi o całą minutę od 
juniorów i tym samym potwierdzili, że 
nie ma to, jak dziadek-wędkarz i babcia-
kucharka. W tym konkursie atrakcyjne 
nagrody ufundowało stoisko Tupperwa-
re. Dalsza część pikniku upłynęła pod 
znakiem wspaniałej, szampańskiej zaba-
wy i tańców przy doskonałej muzyce aż 
do późnych godzin nocnych. Pragniemy 
gorąco podziękować: zespołom, które 
swoimi występami uświetniły imprezę, 
księdzu proboszczowi Piotrowi Ilnickie-
mu za bezpłatne użyczenie sceny, dy-
rektor biura LGD Agnieszce Odachow-
skiej za plakaty i banery, prezesowi 
firmy BARD za udostępnienie wody  
i prądu, Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych za ufun-
dowanie nagród w konkursach, firmie 
"Weselny Eden" za profesjonalną obsłu-
gę gastronomiczną i catering, stoiskom 
Avon i Tupperware za ufundowanie 
nagród dla uczestników zabawy, straża-
kom OSP Wierzbno za pomoc przy or-
ganizacji imprezy, Michałowi Łozow-
skiemu za kilkugodzinne, wytrwałe  
i bezstronne sędziowanie, wszystkim 
sołectwom za przygotowanie konkur-
sów, sołectwom Warnice, Dębica i Reń-
sko za użyczenie stołów i ławek, sołec-
twu Warnice za wypożyczenie naczyń, 
firmie PHU IMPEX z Warnic za wypo-
życzenie koszy na śmieci oraz wszyst-
kim, którzy pomagali przy sprawnym 
przeprowadzeniu imprezy. 

UG Warnice 

I WARNICKI PIKNIK RODZINNY 
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Dnia 25 czerwca 2011 r. odbył 
się trzeci i zarazem ostatni dzień 
Gminnych Igrzysk Świetlic Śro-
dowiskowych. W rozgrywkach 
udział wzięło 10 świetlic, sku-
piając ok. 100 zawodników  
w każdym dniu zmagań. Zawody 
rozegrano na kompleksie boisk 
sportowych „Moje boisko Orlik 
2012” w Żukowie i na sali spor-
towej przy Publicznym Gimnazjum  
w Przelewicach. Impreza miała na celu 
propagowanie idei aktywnego spędzania 
czasu wolnego, współzawodnictwo 
sportowe, integrację dzieci i młodzieży 
środowisk wiejskich oraz aktywny 
udział w  XI ogólnopolskiej kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Pierwsze-
go dnia Igrzysk, które odbyły się 16 
kwietnia br., młodzież miała do rozegra-
nia wielobój sprawnościowy, a w nim 
trzy „stacje” zadaniowe: „Mini Małpi 
Gaj”, „Hej, hej tu NBA” i „Punktująca 
bramka”. Drugi dzień zawodów odbył 
się 21 maja br. pod hasłem „Królowej 
sportu”, w którym uczestnicy sprawdza-

li swoje umiejętności w dyscyplinach 
lekkoatletycznych m.in. skok w dal  
z miejsca, rzut piłką lekarską, bieg  
z przeszkodami, sztafeta 4 x 40 m.  
W ostatnim dniu zmagań sportowych do 
rywalizacji przystąpiły drużyny miesza-
ne dziewcząt i chłopców w piłce nożnej. 
Walka była zacięta, rozegrana „fair 
play”, a poziom umiejętności zawodni-
ków bardzo wysoki. Wszystkie świetli-
ce otrzymały pamiątkowe dyplomy  
i nagrody niespodzianki w postaci 
sprzętu sportowego i gier planszowych. 
Nagrody wręczyła Renata Kozicka dy-
rektor Publicznego Gimnazjum w Prze-
lewicach. Dziękujemy głównemu spon-

sorowi Igrzysk – Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoh olowych  
w Przelewicach za udzielone 
wsparcie finansowe. Dzieci 
otrzymały cenne nagrody dla 
swoich świetlic, a także mogły 
skorzystać z posiłku. Słowa 
podziękowania kierujemy 
również do Anny Drozdow-

skiej kierownik sklepu „Irys” w Przele-
wicach, Beaty Woźniak właścicielki 
sklepu spożywczego w Przelewicach, 
Grażyny i Stanisława Wilczaków, Zbi-
gniewa Lewandowskiego właściciela 
sklepu spożywczego w Żukowie i Edyty 
Gajewskiej. Dziękujemy również za 
zapewnienie transportu dla uczestników 
Igrzysk, w szczególności Wójtowi Mar-
kowi Kibale, Jerzemu Piotrowskiemu  
i Mieczysławowi Mularczykowi.  Orga-
nizatorzy dziękują wszystkim za udział  
i mają nadzieję, że tego typu rozgrywki 
na stałe wpiszą się w kalendarz imprez 
sportowych gminy Przelewice. 

J.S-M, L.M. 

Zakończył się rok szkolny 
 2010/2011 i wreszcie nastały 

upragnione przez wszystkich waka-
cje. Najprędzej cieszyli się nimi ucznio-
wie Gimnazjum im. Noblistów Polskich 
w Warnicach – już o godz. 9.00 rozpo-
czął się uroczysty apel, na którym dy-
rekcja, nauczyciele oraz uczniowie pod-
sumowali miniony rok ciężkiej, wytężo-
nej pracy. Wójt Gminy Warnice Anna 
Hackiewicz-Gębska podziękowała dy-
rektor Małgorzacie Jakubowskiej  
i wszystkim nauczycielom za włożony 
wysiłek, cierpliwość i pracę na rzecz 
młodego pokolenia mieszkańców naszej 
gminy. Jak co roku, Wójt nagrodziła 
uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen 
5,0 i wyższą. Rodzice tych dzieci otrzy-
mali listy gratulacyjne, a uczniowie – 
piękne książki. Następni w kolejce do 
wakacji ustawili się uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Warnicach. Dyrektor Ewa 
Rebeko nakreśliła w skrócie wydarzenia 
mijającego roku szkolnego; osiągnięcia, 
sukcesy, akcje i konkursy – to wszystko 

oprócz nauki łączy uczniów i grono 
pedagogiczne oraz motywuje do wspól-
nego działania. Tu także Wójt wręczyła 
nagrody dzieciom i listy gratulacyjne 
rodzicom najzdolniejszych uczniów. 
Najpóźniej wakacje zagościły w murach 
Szkoły Podstawowej w Starym Przyle-
pie. Sztandar został przekazany w ręce 
młodszych kolegów, a szóstoklasiści 
złożyli uroczyste ślubowanie głoszące 
dumę i pamięć o szkole, od której za-
częli swą edukację. Dyrektor Danuta 
Antoszewska przedstawiła wybitne wy-
niki i osiągnięcia, jakie uczniowie wraz 

z nauczycielami osiągnęli w minionym 
roku. Są to sukcesy w dziedzinie ekolo-
gii, a także nauki – uczniowie ze Stare-
go Przylepu wynikami testów kompe-
tencyjnych przewyższają średnią powia-
towa, regionalną, a nawet wojewódzką! 
Ogromne gratulacje. Dla uczniów ze 
średnią 5,0 i wyższą Wójt Anna Hackie-
wicz-Gębska wręczyła nagrody. Po czę-
ści oficjalnej nadszedł czas na program 
artystyczny w wykonaniu klasy 6. Wójt 
wręczyła także książeczki wszystkim 
dzieciom, które ukończyły klasę „0”, 
czyli popularną „zerówkę”. Oni roz-
poczną za dwa miesiące pierwszą klasę, 
a nagrody, jakie otrzymali, z pewnością 
przydadzą im się w tym nowym etapie 
edukacji. W końcu wakacje zagościły 
na dobre w całej gminie! Życzymy 
wszystkim uczniom, nauczycielom  
i pracownikom szkół efektywnego wy-
poczynku, licznych atrakcji oraz szczę-
śliwego powrotu do szkoły we wrze-
śniu! 

UG Warnice 

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach oraz Powiatowy Mię-
dzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach już po raz kolej-
ny zorganizował cykl turniejów sportowych pod nazwą 
„Sportowe wakacje 2011”. Chętne dzieci i młodzież mogą 
brać udział, w każdy poniedziałek i środę, w rozgrywkach 
siatkówki plażowej, piłki ręcznej i piłki koszykowej – street-
ball. W poniedziałek 11 lipca 2011 r. zakończył się już turniej 
piłki nożnej. W turnieju wzięło udział 6 drużyn   

5-cioosobowych (4 w polu + bramkarz). Grano systemem 
„każdy z każdym”, 2 x 15 minut. Piłkarzom dopisywała pogo-
da, więc i chęć do gry była duża, a pojedynki bardzo wyrów-
nane. Jednak zwycięzca może być tylko jeden. Kolejność dru-
żyn w turnieju piłki nożnej: Dworcowa, FC Baraki, FC Oogi-
ky,  Dąbrowskiego, FC Skarpety, Krótka piłka. Sędziom tur-
nieju był Arkadiusz Odachowski. 

GMINNE IGRZYSKA ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH 

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 

TURNIEJ PIŁKI NO ŻNEJ ZAKO ŃCZONY 
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KOLEJNE ZATRZYMANIA  
ZA NARKOTYKI  

W trakcie patrolu tere-
nu basenu miejskiego 
na ul. Basenowej  
w Pyrzycach, policjan-
ci komórki patrolowej 

pyrzyckiej Komendy zauważyli 
trzech mężczyzn siedzących przy 
basenie. Mężczyźni byli w trakcie 
palenia czegoś w rodzaju papierosa, 
którego przekazywali sobie po za-
ciągnięciu się dymem. Na widok 
policjantów, mężczyźni nerwowo 
zaczęli się rozchodzić, a jeden z nich 
wcisnął niedopałek w szczelinę  
w betonowej ścianie basenu. Poli-
cjanci w trakcie czynności zabezpie-
czyli niedopałek, który okazał się 
skrętem marihuany, oraz zatrzymali 
trójkę 20 letnich mieszkańców Py-
rzyc. W toku dalszych czynności 
ustalono też personalia i zatrzymano 
mężczyznę, od którego kupili mari-
huanę. Trzech 20-latków usłyszało 
zarzuty posiadania środków narko-
tycznych, natomiast czwartemu  
z mężczyzn, 21 letniemu mieszkań-
cowi Pyrzyc, przedstawiono zarzut 
rozprowadzania środków odurzają-
cych, za co grozi mu nawet do 8 lat 
pozbawienia wolności. Wszyscy 
podejrzani w trakcie przesłuchań 
przyznali się do zarzucanych im 
czynów.  

D.S. 

W sobotę, 18 czerwca na stadionie 
w Żabowie odbyły się Powiatowe Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze. W zawodach 
zmagało się 14 drużyn Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Żabowa, Reńska, 
Lubiatowa, Tetynia, Bielic, Babina, Ob-
romina, Przelewic, Załęża, Wierzbna, 
Pyrzyc oraz Lipian. Zawodnicy zmagali 

s ię  w sz ta feci e pożar n iczej 
z przeszkodami 7x50 m oraz 
w ćwiczeniach bojowych, które wzbudzi-
ły spore emocje wśród dopingujących. 
Pierwsze miejsce zajęła OSP Żabów, 
drugie - OSP Reńsko, a trzecie - OSP 
Lubiatowo. 

W Lipianach już po raz trzeci z rzędu 
odbyły się powiatowe igrzyska LZS pod 
patronatem Starosty Pyrzyckiego. Tym 
razem ze względu na deszczową pogo-
dę, nie odbyły się konkurencje wioślar-
skie oraz żeglarskie, a  większość pozo-
stałych konkurencji rozegrana została 
w pięknej hali rekreacyjno-sportowej 
przy ul. Kopernika. W zawodach 
uczestniczyły reprezentacje wszystkich 
sześciu gmin powiatu. Zmagania 
w poszczególnych konkurencjach były 
bardzo widowiskowe oraz emocjonują-
ce. Szczególnie podczas przeciągania 
liny i biegu sztafetowego 4x50 metrów, 
który po protestach (zawodnik lipiań-
skiego zespołu za szybko wybiegł) zo-
stał powtórzony. Ogółem odbyło się 
osiem konkurencji: 
• piłka nożna - zwyciężyła gmina Prze-
lewice (Leszek Muskała, Marcin Soł-
tysiak, Michał Filipiak, Damian Ku-
stosz, Mateusz Paplicki, Patryk Polo-
nek, Dawid Wawrzyniak); 

• piłka koszykowa - gmina Warnice 
(Anna Hackiewicz-Gębska, Damian 

Gębski, Grzegorz Nizio, Agnieszka 
Laps); 

• piłka plażowa siatkowa - gmina Lipia-
ny (Paulina Dykiert, Albert Procyk); 

• przenoszenie partnerki - gmina Kozie-
lice (Paweł Kondalik, Justyna Dubiń-
ska); 

• przeciąganie liny - gmina Kozielice 
(Marcin Kuchta, Grzegorz Nowicki, 
Dawid Pawlik, Ryszard Stolarczyk, 
Paweł Kondalski); 

• bieg sztafetowy 4x50 - gmina Przele-
wice ( Marcin Łodygowski, Mateusz 

Paplicki, Aleksandra Jabłońska, 
Paulina Niewiadomska); 

• zawody wędkarskie - gmina Lipia-
ny ( Marcin Hawryluk, Stanisław 
Rak); 

• wielobój VIP-ów - gmina Lipiany 
(Adrian Kowalczyk). 

W klasyfikacji zespołowej tym razem 
zwyciężyła gmina Przelewice 155 punk-
tów. Drugie miejsce zajęła gmina War-
nice 148 punktów, trzecie gmina Lipia-
ny 146, czwarte gmina Kozielice rów-
nież 146 (o kolejności w klasyfikacji 
zespołowej zadecydowała dogrywka 
reprezentantów tych gmin w rzutach 
osobistych do kosza, w której reprezen-
tant Lipian Adrian Kowalczyk bezbłęd-
nie trzykrotnie umieścił piłkę w koszu). 
Piąte miejsce zajęła gmina Pyrzyce 64 
punkty, a szóste gmina Bielice 41. Pu-
chary i medale zwycięzcom wręczali 
Wicestarosta Pyrzycki Robert Betyna 
oraz Burmistrz Lipian Krzysztof Bogu-
szewski. 

A.K. 

III LETNIE IGRZYSKA LZS POWIATU PYRZYCKIEGO 

16 lipca w Miejsko
-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Li-
pianach odbył się 
Walny Zjazd Spra-
w o z d a w c z o -
Wyborczy Oddzia-
łu Powiatowego 
Związku Ochotni-
czych Straży Po-
żarnych RP.  
Spotkanie miało 
ważny i wyjątko-
wy charakter. Kończyło bowiem pracę 
obecnego zarządu. Zjazd ocenił pięciolet-
nią pracę ustępującego zarządu i udzielił 
mu absolutorium. Podczas zjazdu doko-
nano też wyboru nowych władz. Na czele 
powołanego zarządu stanęli: prezes Hen-
ryk Sikora, wiceprezesi: Janusz Świercz  
i Henryk Nawój, sekretarz Edyta Flejter-
ska, skarbnik Jan Lipiński. Na członków 
prezydium zostali wybrani Jerzy Wroński 

i Dariusz Gusz-
czenko, nato-
miast na człon-
ków zarządu 
wybrano: Miro-
sława Rabiegę, 
Romana Dutko, 
Krzysztofa Po-
znańskiego, Sta-
nisława Hawry-
szuków, Andrze-
ja Łuk, Krystiana 
Rejniaka, Ferdy-

nanda Faliszek i Bogdana Dołęgowskie-
go. 
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko, Wójt Gminy 
Bielice Zdzisław Twardowski, Wójt 
Gminy Kozielice Edward Kiciński oraz 
Sekretarz Gminy Lipiany Halina Korze-
niewicz. 

W.B.D. 
 

WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY  
ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWI ĄZKU OSP RP 

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-PO ŻARNICZE 
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NIE ZDOŁALI UKRA ŚĆ - 
ZNISZCZYLI  

Policjanci z Pyrzyc zatrzymali dwóch nasto-
latków, którzy chcieli ukraść opla corsę. Zapar-

kowany przy jednej z ulic w centrum Pyrzyc opel 
przyciągnął uwagę sprawców, dlatego że właści-
cielem samochodu był mężczyzna, z którym jakiś 
czas temu mieli zatarg. Postanowili, że w ramach zemsty 
ukradną mu samochód. Aby dostać się do wnętrza pojazdu, 
nastolatkowie w wieku 19 i 15 lat odgięli drzwi od strony 
kierowcy. Gdy byli już w środku, jeden z nich przeciął wiąz-
kę kabli pod kierownicą i próbował uruchomić silnik. Po kil-
ku nieudanych próbach wysiedli z auta i metalową rurką na 
zmianę wybijali w samochodzie szyby. Po wszystkim ze spo-
kojem rozeszli się do swoich domów. Policjanci po dwóch 
dniach od zdarzenia wytypowali i zatrzymali obu wandali. 
Jak się okazało, zatrzymany 15 latek kilka dni wcześniej 
uczestniczył w kradzieży osobowego mercedesa z jednego  
z garaży w Pyrzycach. 19 letni mężczyzna usłyszał zarzuty 
usiłowania kradzieży pojazdu i uszkodzenia mienia. Zarówno 
on jak i jego nieletni kolega w trakcie przesłuchań przyznali 
się do zarzucanych i czynów. Starszemu z nich grozi teraz 
nawet do 10 lat pozbawienia wolności, a 15 latka czeka spra-
wa w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich.  

D.S. 

ODZYSKANY MERCEDES  

Mieszkaniec Pyrzyc poinformował dyżurnego Ko-
mendy, że w nocy ktoś włamał się do jego garażu  
i ukradł mu samochód, osobowego mercedesa 124. 
Informacje o utraconym pojeździe podano policjan-
tom patrolującym ulice Pyrzyc. Prowadzone od 
chwili zgłoszenia intensywne poszukiwania pojaz-

du przyniosły oczekiwane efekty już po kilku godzinach. 
Policjanci patrolujący rejon zalewu pyrzyckiego w okolicy 
Nowielina zauważyli kilka młodych osób pchających osobo-
wego mercedesa, którego wygląd odpowiadał temu, który 
poprzedniej nocy zniknął z garażu. Wszystkie będące przy 
pojeździe osoby okazały się nieletnie. Młodzi ludzie pokręt-
nie odpowiadali na pytania policjantów o sposób, w jaki we-
szli w posiadanie samochodu. Przy jednym z chłopców ujaw-
niono dowód rejestracyjny i kartę pojazdu. W trakcie przesłu-
chań dwóch nieletnich przyznało się do kradzieży pojazdu. 
Wyjaśnili, że przechodząc obok garażu zajrzeli do środka 
przez szparę w drzwiach. Wewnątrz zobaczyli samochód. 
Zerwali kłódkę z drzwi i weszli do środka. Niestety właści-
ciel mercedesa zostawił w nim kluczyki i wszystkie doku-
menty pojazdu, co ułatwiło nieletnim jego kradzież. Później 
poruszali się samochodem po okolicy, po drodze zabierając 
jeszcze swoich niczego nie świadomych znajomych. Merce-
des w nienaruszonym stanie wrócił do swojego właściciela,  
a nieletnich czeka teraz wizyta przed Sądem Rodzinnym  
i Nieletnich, gdzie odpowiedzą za swoje zachowanie. 

D.S. 

PYRZYCKIE STOWARZYSZENIE 
OŚWIATOWE  

OGŁASZA UZUPEŁNIAJ ĄCY  
NABÓR 

na rok szkolny 2011/2012 
 DO  SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM 

W PYRZYCACH 
Szkoła niepubliczna o uprawnieniach 

szkoły publicznej. 
Siedziba szkoły: Zespół Szkół Nr 1  

w Pyrzycach 
Dane kontaktowe:  

ul. Lipia ńska 2, 74-200 Pyrzyce 
tel. kom. 533230264,  
tel./fax.: 91 5 701 321,  

e-mail: psowpyrzycach@interia.pl  
 Wpisowe w kwocie 150 zł płatne jedno-

razowo, a czesne w kwocie 150 zł/
miesiąc płatne przez 10 miesięcy  

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW  
DO ZAPOZNANIA SI Ę  

Z NASZĄ OFERTĄ 
Nowoczesny warsztat dydaktyczny: ta-
blice interaktywne, projektory multime-
dialne, dwie pracownie komputerowe, 
pracownie przedmiotowe.  
Wielofunkcyjne boisko sportowe, dobrze 
wyposażona siłownia i sala gimnastycz-
na.  
Biblioteka z centrum multimedialnym.  

SZKOŁA OFERUJE  
w ramach miesięcznej opłaty czesnego: 
•zajęcia w kołach zainteresowań; 
•konsultacje z przedmiotów nauczania; 

•atrakcyjne zajęcia sportowe; 
•wsparcie i opiekę pedagoga szkolnego; 
•dodatkowe godziny lekcyjne z języków 
obcych i z informatyki; 
•bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę. 

ORGANIZUJE:  
•współpracę ze szkołami ponadgimna-
zjalnymi; 
•wyjazdy edukacyjne (teatr, opera, uczel-
nie, firmy itp.);  
•spotkania z ciekawymi ludźmi; 
•wycieczki turystyczno-krajoznawcze; 
•imprezy szkolne: otrzęsiny, konkursy, 
festyn sportowo-rekreacyjny i wiele in-
nych organizowanych przez Radę Rodzi-
ców i Samorząd Uczniowski. 
  

ZASADY REKRUTACJI 
  

Kandydaci składają od 1 lipca 2011 r. 
do 24 sierpnia 2011 r.   
•podanie, 
•świadectwo ukończenia szkoły podsta-
wowej, 
•zaświadczenie o wynikach sprawdzianu 
po szkole podstawowej, 
•trzy aktualne fotografie podpisane na 
odwrocie,  
•kartę zdrowia (dostarczyć najpóźniej do 
15 września 2011 r.),   
•dyplomy, zaświadczenia itp. z informa-
cją o osiągnięciach przedmiotowych 
lub sportowych. 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 
100 punktów:  
•za wyniki sprawdzianu po szkole pod-
stawowej do 40 punktów,  
•za średnią ocen na świadectwie do 20 
punktów: 6,0 - 5,5 - 20 pkt.; 5,4 - 5,0 - 18 
pkt.; 4,9 - 4,5 - 16 pkt.; 4,4 - 4,0 - 14 
pkt.; 3,9 - 3,5 - 12 pkt.; 3,4 - 3,0 - 10 pkt. 
•za zachowanie do 10 punktów: wzoro-
we - 10 pkt.; bardzo dobre - 6 pkt.; dobre 
- 3 pkt. 
•za szczególne osiągnięcia przedmiotowe 
lub sportowe do 30 punktów.  
O przyjęciu do szkoły decyduje liczba 
zdobytych punktów. Minimalna ilość 
punktów, którą musi otrzymać absolwent 
szkoły podstawowej – 45 punktów.  

  
Informacja o przyj ęciu do szkoły i do-
kumenty do uzupełnienia dla rodzi-
ców:  
od 25 sierpnia 2011 r. w gabinecie nr 16 
Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach. 
 
Dodatkowe informacje dostępne na stro-
nie: http://lopyrzyce.pl w zakładce PSO. 

  
 ZAPRASZAMY  

DO KONTYNUOWANIA NAUKI  
W NASZYM SPOŁECZNYM  

GIMNAZJUM!  


