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1 września 1939 roku, napadając 
na Polskę, Niemcy faszystow-
skie rozpoczęły konflikt, który 
z czasem przerodził się  
w II Wojnę Światową. Jedną 
z najbardziej krwawych wojen 
w dziejach ludzkości. Dla nas, 
Polaków, ta data rozpoczęła sze-
ścioletni okres niekończącej się 
walki o zachowanie tożsamości 
narodowej i odzyskanie niepod-
ległości. W 71 rocznicę Wybu-
chu II Wojny Światowej pod 
Pomnikiem Pamięci przy Placu 

Wolności w Pyrzycach, dele-
gacje władz samorządowych 
ze Starostą Pyrzyckim Wikto-
rem Tołoczko na czele, służb 
mundurowych, szkół oraz 
przedsiębiorstw złożyły wią-
zanki kwiatów. Uczczono pa-
mięć tych, którzy dzielnie wal-
czyli o to, abyśmy mogli żyć 
w wolnej Ojczyźnie. 

W.B.D. 

1 września rozpoczął się nowy rok 
szkolny 2010/2011. Uczniowie, na-
uczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice 
po raz kolejny podjęli trud kształtowa-
nia charakterów, wzbogacania wiedzy 
oraz rozwijania umiejętności. Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko wraz 
z Wicestarostą Pyrzyckim Jarosławem 
Stankiewiczem, Przewodniczącym 
Rady Powiatu Jerzym Markiem Ole-
chem oraz Ryszardem Grzesiakiem 
przewodniczącym Komisji Budżetu 
RM uczestniczyli w inauguracji roku 
szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 
w Pyrzycach, Ośrodku Szkolno-
Wych owa wcz ym w Pyr z ycach 
i w Zespole Szkół Nr 2 RCKU 
w Pyrzycach. Starosta Pyrzycki zwraca-

jąc się do społeczności szkolnych wyra-
żał przekonanie, że okres wakacji został 
dobrze wykorzystany przez uczniów, 
jako czas wypoczynku w gronie najbliż-

szych. Nowy rok szkolny, to czas nauki, 
ale również czas realizacji marzeń 
i planów każdego ucznia. Wspólną 
troską władz Powiatu Pyrzyckiego, 
dyrektorów szkół, nauczycieli jest 
systematyczna poprawa warunków do 
nauki ,  r ozwi jan ia uzdoln ień 
i zainteresowań uczniów oraz dobre 
przygotowanie absolwentów do dal-
szego kształcenia. Wszystkim rozpo-
czynającym i kontynuującym naukę 
w nowym roku szkolnym życzono 
wielu sukcesów w nauce, a także wie-
lu możliwości rozwijania swoich zain-

teresowań i pasji artystycznych, sporto-
wych i naukowych. 

W.B.D. 

W dniu 25 sierpnia br. na zapro-
szenie Szefa Wojewódzkiego 

Sztabu Wojskowego w Szczecinie 
kmdr Dariusza Bednarczyka i Starosty 
Pyrzyckiego Wiktora Tołoczko, w Sta-
rostwie Powiatowym w Pyrzycach 
przebywała delegacja Armii Niemiec-
kiej LKdo M-V Schwerin z Komen-
dantem i grupą oficerów. Niemieccy 
goście byli zainteresowani współpracą 
samorządu powiatowego z wojskiem. 
W spotkaniach wziął także udział Ko-
mendant WKU w Stargardzie Szcze-
cińskim ppłk Waldemar Krupiński. LK-
do M-V to odpowiednik naszego 
WSzW. Starosta Pyrzycki w przygoto-
wanej prezentacji przedstawił osiągnię-
cia i walory powiatu pyrzyckiego. Pra-
cownicy Starostwa i Komendant Powia-
towy PSP w Pyrzycach zaprezentowali 
multimedialny wykład na temat zarzą-
dzania kryzysowego w powiecie py-

rzyckim i współpracy w tym względzie 
administracją wojskową. Omówiono 
także funkcjonowanie Centrum Powia-
damiania Ratunkowego. Po prezenta-
cjach w bardzo merytorycznej dyskusji 
obie strony polska i niemiecka wymie-
niły poglądy i doświadczenia związane 
z nierozerwalną współpracą wojska ze 
strukturami samorządowymi w zakresie 

współpracy związanej z reagowaniem 
kryzysowym i udziału w likwidowa-
niu skutków zdarzeń niebezpiecz-
nych. Przykładów takiej współpracy 
jest bardzo wiele jak choćby likwida-
cja ciągle znajdowanych niewybu-
chów, będących pozostałością po II 
wojnie światowej. Goście z Niemiec 
zwiedzili także Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego zapozna-
jąc się ze sposobem jego funkcjono-
wania. Komendant LKdo M-V 
Schwerin wyraził swoje uznanie, co 

do organizacji reagowania na kryzys  
w powiecie pyrzyckim, jak również 
uznał, iż współpraca samorządu z woj-
skiem stoi na bardzo wysokim pozio-
mie. W godzinach popołudniowych 
goście z Niemiec udali się w podróż 
powrotną do swojej macierzystej jed-
nostki. 

A.G. 

WIZYTA DELEGACJI WOJSKOWEJ ZE SCHWERINA W STAROSTWI E PYRZYCKIM 

NOWY ROK SZKOLNY 

71 ROCZNICA WYBYCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
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W dniu 21 sierpnia 2010 r. w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Lipia-
nach odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Lipianach z okazji XX-
lecia samorządu gminy Lipiany oraz  
X - l ec ia  pa r tn er s t wa  Li p ian y-
Wietzendorf.  W gronie licznie przyby-
łych gości znajdowali się między inny-
mi poseł na Sejm RP Sławomir Preiss 
wraz z małżonką, Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko, radni wszystkich pię-
ciu kadencji Rady Miejskiej w Lipia-
nach, począwszy od roku 1990, a także 
burmistrz Lipian pierwszej kadencji 
Edmund Pożarski. W związku z obcho-
dzoną rocznicą podpisania aktu partner-
stwa pomiędzy gminami Lipiany-
Wietzendorf, na sesji obecni byli przed-
stawiciele niemieckiej gminy Wietzen-
dorf z burmistrzem Uwe Wreidenem 
oraz byłym burmistrzem Gustavem 
Isernhagenem, a także przyjaciele gmi-
ny Lipiany zamieszkujący na terenie 
całych Niemiec, w tym byli mieszkańcy 
Lipian. Podczas uroczystej sesji prze-
mówienia wygłosili: Przewodniczący 
Rady Miejskiej Mariusz Marek Przybyl-
ski, Burmistrz Lipian Krzysztof Bogu-
szewski oraz Burmistrz Wietzendorf 

Uwe Wrieden. W przemówieniach po-
ruszano kwestie reformy samorządowej 
z roku 1990 oraz przemian społecznych, 
jakie ona zapoczątkowała. Przewodni-
czący podkreślił, że reforma samorządo-
wa jest uznawana za jedną z najważniej-
szych reform wprowadzonych w III 
Rzeczypospolitej. Podziękował wszyst-
kim samorządowcom za wysiłek i zaan-
gażowanie włożone w budowanie lokal-
nego samorządu. Burmistrz w swoim 
wystąpieniu podkreślił znaczenie wzro-
stu aktywności mieszkańców, które 
znalazło ujście w szeregu oddolnych 
inicjatyw i zaowocowało powstaniem 
licznych organizacji pozarządowych. 
Dużo miejsca poświęcono znaczeniu 
współpracy trans-granicznej, której do-
skonałym przykładem jest współpraca 
gmin Lipiany i Wietzendorf. Po oficjal-
nych przemówieniach, burmistrz 
Krzysztof Boguszewski przedstawił 
prezentację obrazującą dziesięć lat 
współpracy gmin Lipiany i Wietzen-
dorf, następnie wraz z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej wręczył pamiątko-
we tabliczki gościom z Niemiec, którzy 
walnie przyczynili się do zawarcia part-
nerstwa i współpracy przez minione 

dziesięciolecie. Kolejnym punktem uro-
czystości było przedstawienie przez 
przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Lipianach składu władz samorządo-
wych poszczególnych kadencji Rady 
Miejskiej. Zaproszonym samorządow-
com wręczono pamiątkowe dyplomy. 
Pamiątkową tabliczką uhonorowany 
został również Edmund Pożarski bur-
mistrz Lipian w latach 1990-1994 oraz 
nieobecna na sesji Bożena Iwasiuk – 
burmistrz trzech kadencji. Wyróżnienia 
otrzymali również pracownicy samorzą-
dowi oraz kierownicy jednostek organi-
zacyjnych, związani z samorządem od 
przeszło dwudziestu lat. W trakcie sesji 
krótkie przemówienia wygłosili zapro-
szeni goście. Głos zabrali między inny-
mi: Sławomir Preiss, Wiktor Tołoczko, 
Ingrid Schellhaas, Harald Zimmermann. 
Następnie przewodniczący Rady Miej-
skiej dokonał zamknięcia uroczystej 
sesji. W trakcie uroczystej sesji czas 
zgromadzonym umilała muzyka kla-
syczna w wykonaniu trio instrumental-
nego.  

UMiG Lipiany 

W dniu 29 sierpnia na placu przy ko-
ściele pw. Matki Boskiej Bolesnej 
w Pyrzycach odbyła się uroczysta msza 
św. dziękczynna za tegoroczne plony, 
koncelebrowana przez Metropolitę 
Szczecińsko-Kamieńskiego abp. An-
drzeja Dzięgę. W mszy św. uczestniczy-
li posłowie; przedstawiciele władz wo-
jewódzkich, samorządowych, służb 
mundurowych oraz uczelni wyższych 
naszego województwa. Przed mszą św. 
zostały zaprezentowane, przez delegacje 
rolników z poszczególnych parafii, 
wieńce dożynkowe. Starostowie doży-
nek: Katarzyna Wolańska z Mielęcina, 
gmina Pyrzyce oraz Zygmunt Bulanow-
ski z Letnina, gmina Pyrzyce przekazali 

na ręce arcybiskupa chleb wypieczony 
z tegorocznego ziarna prosząc 
o odprawienie mszy świętej oraz błogo-
sławieństwo. Po wygłoszonej homilii 

abp. Andrzej Dzięga poświęcił wieńce 
oraz chleb. Podczas uroczystości Staro-

sta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz Bur-
mistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński, po-
dziękowali rolnikom za trud wkładany 
w pracę na roli. Nie zabrakło tradycyj-
nego dzielenia się chlebem najważniej-
szego symbolu dożynek, symbolu do-
statku, sytości i obfitości. Tegoroczną 
uroczystość zwieńczyły występy arty-
styczne regionalnych zespołów ludo-
wych oraz gościnny występ „Biesiady 
Pana Bronka”, którą tworzą byli 
i obecni członkowie Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. 

W.B.D. 

Kontynuacja projektu w ramach Fundu-
szu Małych Projektów - Programu Ope-
racyjnego Celu 3 „Europejska Współ-
praca Terytorialna”-„Współpraca Trans-
graniczna” Krajów Meklemburgia-
Pomorze Przednie/Branderburgia i Rze-
czypospolitej Polskiej  (województwo 
zachodniopomorskie) 2007-2013. 
Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach  
z siedzibą w Żabowie jako partner pol-
sko-niemieckiego  programu, uczestni-
czył w drugiej części projektu, organi-
zowanego przez Niemiecki Czerwony 
Krzyż (DRK). Kluczowym przedmio-
tem projektu były pięciodniowe warsz-
taty. Codziennie, w dniach od 23- 27 

sierpnia 2010 r. partner z Niemiec go-
ścił dwóch pracowników z Domu Po-
mocy Społecznej. W trakcie pobytu  
w Schwedt osoby te zapoznawały się  
z różnorodnymi polami działania, rów-
nież w praktyce, w DRK Centrum Opie-
ki oraz podległych jednostkach: Dom 
Seniorów, Centrum Pomocy Doraźnej  
i Administracji. Ostatniego dnia projek-
tu odbyła się uroczysta konferencja, 
podsumowująca przedsięwzięcie. Go-
ście przyjęci zostali w starym dworze  
w miejscowości Groß Pinnow.  Spotka-
nie odbyło się w klimacie średniowiecz-
nych zabaw, muzyki oraz poczęstunku. 
Po stronie polskiej organizatorem pro-

jektu był Dom Pomocy Społecz-
nej w Pyrzycach z siedzibą w Ża-
bowie, w dniach 12-14 sierpnia  
2010 r. odbyło się spotkanie (pierwsza 
część projektu) pn.: „Pomoc społeczna 
w Polsce i Niemczech – wymiana do-
świadczeń”. Strony zadeklarowały 
utrzymywanie dalszych kontaktów  
w celu utrwalenia rezultatów projektu 
czyli stałej wymiany doświadczeń  
i dobrych praktyk oraz dyskusji na te-
mat systemu pomocy społecznej w part-
nerskich krajach. 

R.P. 

WIZYTA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SCHWEDT   

DOŻYNKI ARCHIDIECEZJALNE 

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 
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W środę 1 września 2010 roku na 
terenie Zespołu Szkół w Lipianach 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2010/2011. W ape-
lu uczestniczyli wszyscy uczniowie 
naszej szkoły, począwszy od Szko-
ły Podstawowej kończąc na Liceum 
Ogólnokształcącym. Po rozpoczę-
ciu uroczystego apelu głos zabrała 
dyrektor Zespołu Szkół Dorota 
Chrobrowska, która powitała 
wszystkich uczniów po wakacyjnej 
przerwie. Pani dyrektor w swoim 
wystąpieniu poświęciła dużo miejsca 
działaniom skierowanym na moderniza-
cję i rozwój lipiańskiej szkoły, dzięki 
którym udało się między innymi zmie-
nić nawierzchnię boiska szkolnego. 
Poinformowała również, że w niedłu-
gim czasie powstanie przy szkole nowo-
czesny plac zabaw dla najmłodszych 

dzieci w ramach Projektu „Radosna 
Szkoła”.  
Podczas uroczystego apelu przywitano 
ks. Ryszarda Raczkiewicza, który dołą-
czył do grona nauczycielskiego Zespołu 
Szkół. Następnie głos zabrał Burmistrz 
Lipian Krzysztof Boguszewski, który 
życzył uczniom wszystkiego dobrego  

w nowym roku szkolnym. Szczegól-
nie ciepłe słowa skierowane były do 
najmłodszych dzieci, dla których 
będzie to pierwszy rok spędzony  
w murach lipiańskiej szkoły. Na do-
bry początek nauki, Burmistrz Lipian 
wręczył „pierwszakom” słodycze. 
Burmistrz uhonorował również na-
grodą finansową najlepszą maturzyst-
kę Joannę Czak, życząc jej wielu 
sukcesów w dalszej nauce i życiu 
prywatnym. Kolejnym punktem uro-
czystości było złożenie uroczystej 

przysięgi oraz pasowanie, przez dyrek-
tor Zespołu Szkół, uczniów klas pierw-
szych szkoły podstawowej, gimnazjum  
i liceum. Po uroczystym apelu wszyscy 
uczniowie wraz z wychowawcami udali 
się do swoich klas na pierwsze spotka-
nie w nowym roku szkolnym. 

UMiG Lipiany 

W pierwszy weekend września  
w Lipianach odbył się „II Spęd 
Rolny Lipiany 2010” zorganizo-

wany przez Stowarzyszenie Roz-
woju Lipiańskich Wsi. Impreza miała 

miejsce na ponad pięciohektaro-
wym polu członka stowarzysze-
nia Dariusza Janika. Miłośnicy 
rolnictwa spotkali się, aby wziąć 
udział w rywalizacji sportowej, 
ale przede wszystkim spotkali 
się, aby porozmawiać o trudnej 
w bieżącym roku sytuacji  
w rolnictwie. Spęd rolny swoim 
wystąpieniem rozpoczął prezes 
stowarzyszenia Bogdan Sawa,  
a następnie głos zabrał burmistrz 
Lipian Krzysztof Boguszewski, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Lipianach Mariusz Marek 
Przybylski, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego Wa-
cław Klukowski oraz dyrektor wydziału 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Łukasz Myśliwiec. Na prośbę 
zarządu stowarzyszenia, uroczystego 
otwarcia dokonał prorektor Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Szczecinie profesor Jan 
Bronisław Dawidowski. Na spędzie nie 
zabrakło także przedstawicieli władz 
naszego województwa i powiatu. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego 
Piotr Paczkowski, członek Zarządu Po-
wiatu Pyrzyckiego Marek Mazur, Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Myślibórz Maria 
Brzozowska, kierownik Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Pyrzycach Wanda Jacheć, dyrektor 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Barzkowicach Irena Agata Łudzka, 
dyrektor Agencji Nieruchomości Rol-
nych ze Szczecina Adam Poniewski, 

dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Szczecinie Jaro-
sław Łojko, dyrektor Zespołu Szkół Nr 
2 Rolnicze Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Pyrzycach Paweł Palczyń-
ski, przedstawiciel Agencji Rynku Rol-
nego Maciej Sipak, Powiatowy Inspek-
tor Weterynarii w Pyrzycach Zygmunt 
Gabryś, burmistrz Pyrzyc Kazimierz 
Lipiński, a także radni, sołtysi oraz rol-
nicy. Przy dźwiękach lipiańskich Swo-
jaków oraz kapel ludowych z Pyrzyc  
i Przelewic, zwiedzający mogli odwie-
dzić stoiska: Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Ryn-
ku Rolnego, Agencji Nieruchomości 
Rolnych Skarbu Państwa, Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Barzkowicach, 
których przedstawiciele udzielali facho-
wych porad. Nie zabrało także straga-
nów z poczęstunkiem, m.in. pajdą wiej-

skiego chleba ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem z gospodarstwa państwa Go-
łębiewskich oraz ciasta z gospodarstwa 
państwa Janików, a także stoisk ze zło-
cistym miodem. Duże zainteresowanie 

odwiedzających wzbudzał ple-
ner malarski i rękodzieła arty-
stycznego. Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny 
przeprowadził podczas spędu 
konferencję na temat ekologii 
w rolnictwie, gdzie przez długi 
czas prowadzone były ożywio-
ne dyskusje o rolnictwie. Na 
spędzie można było obejrzeć 
ciągniki: Ford, John Deere, 
Ursus, Reno, New Holland, jak 
również siewniki, pługi, kosiar-
ki, przetrząsacz do siana, praso- 
zwijarkę, talerzówkę, rozrzut-
nik do wapna. Uroczystego 

poświęcenia sprzętu rolniczego w czasie 
spędu dokonał ksiądz dziekan Franci-
szek Szydłowski. Podczas spędu rolnicy 
współzawodniczyli w konkurencjach 
sprawnościowych. Ogromne emocje 
wzbudziły konkursy: orki, zawody 
drwali, rzut beretem sołtysa, wbijanie 
gwoździ w pień, rzut tłuczkiem kobiet 
w chłopa, konkurs picia piwa 
„zaczynaj”. Konkurencji zręcznościo-
wych nie zabrakło również dla najmłod-
szych uczestników spędu, gdzie w kon-
kursach i zabawach wzięła udział liczna 
grupa dzieci i młodzieży. Podsumowa-
niem imprezy był wieczorny koncert 
zespołu „Fart” z Sitna, który do szaleń-
stwa rozbawił lipiańską publiczność.  

UMiG Lipiany 

II SPĘD ROLNY LIPIANY 2010 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W LIPIANACH 
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W czasie wakacji wychowankowie Do-
mu Dziecka w Czernicach uczestniczyli 
w integracyjnym obozie wypoczynko-
wym w powiecie Uckermark w miejsco-
wości Gehren. Jest to niewielka wieś 
położona na południowym wschodzie 
kraju związkowego Meklemburgii-
Przedpomorze.  Ośrodek, w którym 
przebywały dzieci pełni funkcję eduka-
cji ekologicznej. Nasi wychowankowie 
przebywali w Gehren po raz czwarty. 
Razem z naszymi dziećmi przebywali 
wychowankowie z Domu Dziecka  
z Trzcińska Zdroju, oraz młodzież  
z powiatu Uckermark. Wychowankowie 
spędzali czas bardzo aktywnie, jedną  
z wielu atrakcji była nocna wycieczka 
do rezerwatu jeleni, gdzie można było 
obserwować życie nocne tych zwierząt 
z bardzo dobrze wyposażonego obser-
watorium. Następną z atrakcji była wy-
prawa do słowiańskiego grodziska Tor-
gelow, gdzie dzieci uczestniczyły  
w pracy kowali, tkaczy, garncarzy oraz 
brały udział w rejsie łodzią Wikingów 
samodzielnie wiosłując. Podczas dnia 
polskiego dzieci z obydwu placówek 
próbowały swoich sił w kuchni przygo-
towując polski bigos i kopytka. Wyjazd 
od Gehren to zasługa pana Rolanda 
Brauchlera emerytowanego nauczyciela 
wychowania fizycznego, któremu  
z głębi serca dziękujemy. Dzieci po-

dziękowały organizatorom wręczając 
własnoręcznie wykonane upominki.  
O tym, jak wygląda Berlin, dzieci mo-
gły przekonać się uczestnicząc w dwóch 
3 dniowych wyjazdach do zaprzyjaźnio-
nej grupy Niemców z Berlina - Kantine 
„Guter Wille”. W programie obu wycie-
czek było zwiedzanie Berlina, oraz 
udział w festynie wakacyjnym zorgani-
zowanym przez zaprzyjaźnionych ber-
lińczyków, gdzie swoje zdolności wo-
kalne zaprezentowała nasza wychowan-
ka Róża. Atrakcją była nauka gry  
w kręgle. W obu wyjazdach uczestni-
czyła grupa 14 wychowanków z 2 opie-
kunami. Oba wyjazdy przygotował pan 
Klaus-Peter Heckman właściciel restau-
racji „Guter Wille” wraz ze swoimi 
przyjaciółmi z Berlina. Nad sprawną 
komunikacją czuwali Polacy mieszkają-
cy na stałe w Berlinie, za co im serdecz-
nie dziękujemy i pozdrawiamy. Dzięku-
jemy panu Klaus-Peter Heckman  
i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek 
sposób pomogli zorganizować pobyt 
naszym dzieciom w Berlinie. 
W dniach 11-16 lipca 2010 r. Wycho-
wankowie Domu Dziecka w Czernicach 
przebywali w Warszawie. Fundatorem 
tygodniowego pobytu w stolicy była 
pani Agnieszka Zwolińska właścicielka 
Hotelu & Restauracji Villa Estera  
z Warszawy. Podczas tego pobytu przy-

gotowano dla naszych dzieci 
atrakcyjny program zwiedzania 
zabytków Warszawy. Dzieci zwie-
dziły Muzeum Powstania Warszawskie-
go, Muzeum Narodowe, Muzeum Fry-
deryka Szopena, Muzeum Ks. Jerzego 
Popiełuszki, Muzeum Techniki w Otrę-
busach, Muzeum Wojska Polskiego, 
Łazienki Królewskie, Wilanów, Stare 
Miasto, Bibliotekę Uniwersytetu War-
szawskiego, Port Lotniczy Okęcie, Pa-
łac Kultury i Nauki wraz z wjazdem na 
tarasu widokowy na trzydziestym pię-
trze, Ogród Zoologiczny, Gmach Sej-
mu, Złote Tarasy, gdzie obejrzały film 
Shrek 3 w technice 3D. Ponadto wycho-
wankowie dwukrotnie korzystali z kry-
tego basenu w Pruszkowie. Aby w tak 
krótkim czasie można było zobaczyć tak 
wiele ciekawych miejsc potrzebna była 
bardzo sprawna komunikacja, którą 
zapewnił klimatyzowany autokar z bar-
dzo miłym panem kierowcą. Dziękuje-
my z całego serca pani Agnieszce Zwo-
lińskiej oraz całemu personelowi Hotelu 
& Restauracji Villa Estera oraz wszyst-
kim, którzy pomogli w zorganizowaniu 
tak fantastycznego pobytu w Warszawie 
naszym podopiecznym. 

                                                                                                                             
D.D. 

11 września 2010 r. na boisku 
LZS „Błyskawica” Kluki zostały 
rozegrane międzygminne zawo-
dy sportowo-pożarnicze drużyn 
OSP.  Współzawodniczyło ze 
sobą 9 jednostek OSP z gmin 
Przelewice i Warnice oraz dwie 
młodzieżowe drużyny pożarnicze 
z Przelewic i z Wierzbna. Swoje 
reprezentacje z terenu gminy 
Przelewice wystawiły jednostki 
OSP: Przelewice, Lubiatowo, 
Kluki i Jesionowo. Otwarcia 
zawodów dokonał Wójt Gminy 
Przelewice Marek Kibała, a po-
przedzone ono zostało przekaza-
niem przez niego dla OSP Kluki, lekkie-
go samochodu strażackiego marki 
Volkswagen Transporter, a dla OSP 
Lubiatowo motopompy. Spikerem za-
wodów był Janusz Wojtowicz, zaś pro-
wadzeniem i wydawaniem komend za-
jął się Andrzej Emanowicz Wiceprezes 
Zarządu ds. bojowych OGZ OSP RP  
w Przelewicach. Zawody rozegrano  
w dwóch konkurencjach: sztafeta pożar-
nicza z przeszkodami i ćwiczenia bojo-
we. Podczas konkurencji drużyny stra-żackie miały za zadanie w jak najkrót-

szym czasie podpiąć zestaw węży, uru-
chomić motopompę i strumieniem wody 
przewrócić komplet pachołków oraz 
trafić w tarczę obrotową. Sędziami za-
wodów byli przedstawiciele Komendy 
Powiatowej PSP w Pyrzycach, a sędzią 
głównym st. kpt. Cezary Kocanowski. 
W klasyfikacji międzygminnej I miejsce 
zajęła jednostka z Warnic, II ze Starego 
Przylepu, a III z Lubiatowa. Wśród jed-
nostek Gminy Przelewice I miejsce za-
jęła jednostka z Lubiatowa, II z Przele-
wic, III z Kluk, a IV z Jesionowa. 

Wśród jednostek Gminy Warnice 
I miejsce zajęła jednostka z War-
nic, II ze Starego Przylepu,  
III z Zaborska, IV z Wierzbna,  
V z Obrytej. Wśród młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych - 
MDP Wierzbno przed MDP Prze-
lewice. Wszyscy zwycięzcy 
otrzymali okolicznościowe pu-
chary i dyplomy, które wręczyli: 
Marek Kibała Wójt Gminy Prze-
lewice, Ireneusz Szymański Wójt 
Gminy Warnice i Jerzy Wroński 
członek ZOWZ OSP RP  
w Szczecinie. Nie zabrakło też 
nagród dla najmłodszych uczest-

ników. Na zakończenie zawodów na 
wszystkich czekała przepyszna gro-
c h ó w k a .  Z a d o w o l e n i e  
i uśmiechy, które gościły na twarzach 
gości były najlepszą zapłatą dla straża-
ków z OSP Kluki, którzy byli gospoda-
rzami sobotniej imprezy. Ich trud i cięż-
ka praca opłaciła się. Organizatorom 
składamy serdeczne podziękowania za 
pięknie przygotowaną imprezę. 

E.W i J.W. 

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE  

WAKACJE WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA 
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W dniach od 23 do 28 sierpnia, odbyły 
sie w Lipianach warsztaty wokalno-
instrumentalne. Zorganizowała je li-
piańska fundacja „Poszukiwani - po-
trzebni od dziś”, której założycielem  
i czynnym działaczem jest były lipiań-
ski wikary, a obecny proboszcz Borzy-
sławca - ksiądz Adam Staśkowiak. Ce-
lem fundacji jest pomoc w rozwijaniu 
talentów dzieci i młodzieży. Wśród 
działaczy fundacji największą grupę 
stanowią muzycy - dlatego pomysł 
warsztatów okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Zajęcia odbywały się dwutorowo 
- poranne zajęcia dzięki dyrekcji prowa-
dzone były w szkole i odbywały się 
grupach: śpiew, gitara solowa, gitara 
basowa, instrumenty klawiszowe i per-
kusja. Następnie zajęcia popołudniowe, 
dzięki uprzejmości Domu Kultury, mo-
gły odbywać się na scenie. Młodzież 
ćwiczyła już, jako zespół, na utworach, 
których uczyła się rano. Wśród nauczy-
cieli wystapili: ks. Adam Staśkowiak 
(instrumenty klawiszowe), Beata An-
drzejewska (wokal), Kamil Andrzejew-
ski (gitara basowa), Marek Szul i Ma-
ciej Niebieszczański (klasa gitary), Piotr 
Wawruszczak i  Tomek Nowak 
(perkusja). Młodzi nauczyciele przyje-
chali z różnych stron województwa, co 
zaowocowało interesującą współpracą. 
Warsztaty zakończyły się koncertem 

finałowym, który odbył się w sobotę, 28 
sierpnia na scenie lipiańskiego Domu 
Kultury. Wśród publiczności zobaczyć 
mogliśmy rodziców, babcie, dziadków  
i przyjaciół warsztatowiczów. Gdy wy-
biła godzina 18 atmosferę rozgrzewał 
gość z Poznania - DJ STORY, dzięki 
któremu przed i po koncercie mogliśmy 
posłuchać przyjemnej muzyki. Lekko 
spóźniony, ale jak zawsze sympatyczny 
ksiądz Adam, otworzył koncert finało-
wy krótkim przemówieniem. Burmistrz 
Lipian - Krzysztof Boguszewski, okazał 
się również fanem talentów młodzieży. 
Pojawił się na koncercie i po krótkiej 
mowie, wręczył na ręce księdza Adama, 
torbę cukierków dla młodych debiutan-
tów. Po części powitalnej przyszedł 
czas na występy, jednak nie uczestni-
ków, a nauczycieli. Beata Andrzejewska 
i Marek Szul  w oczekiwaniu na występ 
młodzieży, powitali nas krótkim recita-
lem. Około godziny 18:30 przyszedł 
czas na gwiazdy wieczoru - pięć woka-
listek, gitarzyści, pianiści i perkusiści  
z małą tremą wyszli na scenę. Pięknie 
ubrani, dali odczuć nie tylko sobie, ale  
i publiczności, że będzie to wieczór 
wyjątkowy. Kamery i aparaty poszły  
w ruch, wraz z wybrzmieniem pierw-
szych dźwięków piosenki ”Ona jest ze 
snu”. Później były trochę łagodniejsze 
piosenki Sistars i Natalii Kukulskiej. 

Pojawił się także temat filmowy – 
„Sweet home Chicago” z Blues 
Brothers. Występ zakończył utwór „Na 
językach” z repertuaru Kayah, brawuro-
wo wykonany przez naszą młodzież. 
Nauczyciele dumni ze swych pod-
opiecznych, starali się za wszelką cenę 
rozgrzać publiczność klaszcząc i wyda-
jąc z siebie odgłosy zachwytu. Jednak 
rodzice byli bardziej zestresowani niż 
ich dzieci, co dało się zauważyć w ilości 
braw. Miejmy nadzieję, że za rok będą 
tańczyć pod sceną, bo młodzi muzycy  
w pełni na to zasłużyli. Koncert podobał 
się jednak na tyle, że utwór na bis był 
wiadomą tego wieczoru. Po emocjonu-
jących występach, organizatorzy zapro-
sili na mały poczęstunek. Dzięki uprzej-
mości lipiańskiej piekarni, pyszne ciasta 
były doskonałym dodatkiem do kawy  
i herbaty. Warsztaty okazały się dużym 
sukcesem, bo kolejnej grupie młodzieży 
udało się zaszczepić miłość do muzyki, 
co może przerodzić się w pasję, a może 
i sposób na życie. Organizatorzy ser-
decznie dziękują wszystkim za pomoc, 
oddanie i wyrozumiałość. A my czeka-
my na kolejne inicjatywy fundacji,  
w tym również na kolejne warsztaty! 

UMiG Lipiany 

W dniu 18 sierpnia 2010 r. w Lucinie odbyły się warsz-
taty pt. „Rola współczesnej kobiety".  Warsztaty miały 

na celu pokazanie paniom jak należy nieustannie rozwijać 
poczucie własnej wartości podnosząc swoją samoocenę. Spo-
tkanie zostało przeprowadzone w formie ćwiczeń, co zachęci-
ło uczestniczki do aktywnego udziału. Panie uczyły się jak 
planować cele i dążyć do ich realizacji, jak pesymistyczne 
myślenie zamieniać na optymistyczne patrzenie na świat,  
a także rozwiązywały profil osobowości. W warsztatach 

uczestniczyły panie w różnym wieku, co nie było przeszkodą, 
aby przyjemnie razem spędzić czas, wymieniać się swoimi 
doświadczeniami i planami związanymi z rozwojem ich miej-
scowości. Każda z uczestniczek warsztatów jest wyjątkową 
osobą, każda z nich ma talenty, które warto doskonalić i cią-
gle szukać nowych, aby czuć się dobrze z samą sobą i poma-
gać innym.  

M.P. 
 

12 sierpnia br. odbyły się warsztaty pt. 
„Babski Wieczór” realizowane przez 
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pyrzyc-
ka” w ramach projektu PPWOW „Nowe 
Umiejętności – Nową Szansą na Roz-
wój”. Celem warsztatów była promocja 
zdrowego stylu życia i podniesienie 
samooceny oraz wzmocnienie pewności 
siebie m.in. poprzez naukę makijażu. 
Panie mogły dowiedzieć się jak krok po 
kroku wykonać profesjonalny makijaż, 
jak dobrać kolory do swojego typu uro-
dy i wieku oraz co powinny, a czego nie 
powinny robić podczas codziennej pie-
lęgnacji. Panie bardzo chętnie zapozna-

wały się z nowymi technikami upięk-
szania twarzy oraz prosiły o indywidu-
alne porady. Dodatkowo mogły wymie-
nić się swoimi doświadczeniami na te-
mat kosmetyków i sposobów dbania  
o urodę. Pytaniom nie było końca! 
Warsztatów na temat zdrowego stylu 
życia i dbania o własną urodę nigdy nie 
za wiele. Tak więc mamy nadzieję, że 
już niedługo będzie okazja spotkać się 
w podobnym gronie i porozmawiać  
o tym jak być i czuć się piękną! 

A.G. 

WARSZTATY WOKALNO-INSTRUMENTALNE 

ROLA WSPÓŁCZESNEJ KOBIETY 

BABSKI WIECZÓR 
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22 sierpnia br. odbyły 
się uroczystości z oka-
zji odpustu w Kościele 
pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa  
i Festynu Rodzinnego 
w Laskowie. Organiza-
torami imprezy byli: 
Sołtysi i Rady Sołeckie 
z Laskowa i Równa,  
a współorganizatorami 
Marek Kibała Wójt 
Gminy i ks. Jerzy Bro-
cławik proboszcz Para-
fii pw. św. Wojciecha 
BM w Barlinku. Uro-
czystą mszę św. odpu-
stową koncelebrował  
i Słowo Boże wygłosił ks. Jerzy Brocła-
wik, a o jej oprawę muzyczną zadbała 
Orkiestra Brata Edmunda Sobisia pod 

kierunkiem Marka 
Jastrzębskiego z To-
warzystwa Chrystuso-
wego w Szczecinie. 
Po mszy świętej, już 
po raz trzeci z kolei, 
na boisku sportowym 
rozpoczął się Festyn 
Rodzinny. Organiza-
torzy przygotowali 
bogaty w atrakcje 
program imprezy,  
a dla wszystkich 
uczestników zapewnili 
poczęstunek. Festyn 
rozpoczęła Orkiestra  
z Towarzystwa Chry-
stusowego w Szczeci-

nie. Następnie odbył się Konkurs Kara-
oke, czyli śpiewać każdy może, zorgani-
zowany przez LGD „Ziemia Pyrzycka”. 

Ponadto w programie artystycznym 
wystąpili: solistka z Dolic Nikola Zdro-
jek i zespół „Jutrzenka” z Przelewic. 
Był też Rodzinny Konkurs Kulinarny,  
w ramach którego odbyła się degustacja 
potraw przygotowanych przez wcze-
śniej zgłoszone drużyny rodzinne, które 
oprócz zdolności kulinarnych musiały 
wykazać się kreatywnością przy prezen-
tacji swych potraw. Najlepsze drużyny 
nagrodzono. Konkurs przygotowały 
Natalia Kibała i Teresa Cepa. W trakcie 
festynu odbyły się też gry i zabawy dla 
dzieci i inne atrakcje tj. skoki na tram-
polinie, rozgrywki tenisa stołowego, 
taniec na macie i zabawa z chustą Klan-
zy. Na zakończenie festynu odbyła się 
dyskoteka w plenerze.  

A.G. 

28 sierpnia br. w Lucinie odbył się 
Festyn integracyjny. Organizato-
rem imprezy było Stowarzyszenie 
„Bocianie Gniazdo” przy wsparciu 
Wójta Gminy i LGD „Ziemia Py-
rzycka”. Organizatorzy przygoto-
wali bogaty w atrakcje program 
imprezy, a dla wszystkich uczestni-
ków poczęstunek. Festyn integra-
cyjny dofinansowany był ze środ-
ków PPWOW. Elżbieta Kordalew-
ska Prezes Stowarzyszenia 
"Bocianie Gniazdo” rozpoczynając 
imprezę, podziękowała tym, którzy 
aktywnie włączyli się w prace 
przygotowawcze, w tym członkiniom 
Stowarzyszenia i Zenonie Pędzisz za 
ciekawą dekorację sceny. Festyn rozpo-
czął się przedstawieniem teatralnym dla 
dzieci w wykonaniu Grupy Teatralnej  
z Torunia. W kolejności przedstawiły 
się zespoły regionalne pieśni ludowej: 

„Seniorita” z Pyrzyc, "Pyrzyczanki”  
z Pyrzyc, „Wrzos” z Krzemlina  
i „Jutrzenka” z Przelewic. W trakcie 
festynu odbył się konkurs„Karaoke”  
i konkurs kulinarny „Na Najlepszą Prze-
lewicką Potrawę Regionalną”, co przy-
wróciło z zapomnianych ksiąg kuchar-

skich starego dobrego „kartoflarza” 
i inne smaczne tradycyjne potrawy. 
W kategorii tej pierwsze miejsca 
zajęły: K. Dembowska za torcik pn. 
„Słodki smak dzieciństwa” i Małgo-
rzata Kujawa za czerninę. Drugie - 
Koło Gospodyń Wiejskich z Ukier-
nicy za pasztet z królika i B. Fiszer 
za „Przysmak Przelewicki”, a trze-
cie - T. Smolak za „Kartoflarza”. 
Były też konkursy i zabawy dla 
dzieci, oraz pokazy strażackie. Na 
zakończenie festynu odbyła się dys-
koteka. Organizatorzy kierują ser-
deczne słowa podziękowania do 

wszystkich sponsorów i osób, które 
zaangażowały się w organizację  
i sprawne przeprowadzenie imprezy. 

E.K. 

PIELGRZYMKA  
DO LICHENIA 

 

Dnia 7 września br. mieszkańcy Woł-
dowa i Laskowa uczestniczyli w piel-
grzymce do Lichenia. Wyjazd zorgani-
zowano ze środków funduszu sołeckie-
go Rady Sołeckiej w Laskowie. 
Uczestnicy wycieczki mieli możliwość 
poznać święte miejsca, poczuć ich moc 
i oddać się kontemplacji. Na zakończe-
nie dnia pełnego wrażeń był grillowy 
poczęstunek, gorąca kawa i herbata.  

E.M. 

Przez cały okres waka-
cji 2010 r. w Przelewi-
ce odbywały się 
warsztaty z rękodziel-
nictwa, finansowane  
w ramach środków 
PPWOW, a zorganizo-
wane przez Fundację 
Live Art. Podczas za-
jęć uczestnicy mogli 
zapoznać się z różnymi technikami pra-
cy plastycznej m. in. rysowaniem i ma-
lowaniem. Odbyły się również zajęcia 
wymagające umiejętności manualnych 
np. przy wyrobie różnokolorowych, 
ręcznie zdobionych ozdób z koralików. 

Warsztaty spoty-
kały się z dużym 
zainteresowaniem, 
przede wszystkim ze 
strony dzieci i mło-
dzieży, a prowadziła je 
doświadczona instruk-
torka Zenona Pędzisz. 
Jest ona znakomicie 
odbierana, zwłaszcza 

przez najmłodszych uczestników warsz-
tatów, ponieważ potrafi zmotywować 
ich do dalszej pracy nad powstającym 
dziełem. 

E.K. 

WARSZTATY R ĘKODZIELNICTWA  

FESTYN INTEGRACYJNY W LUCINIE 

ODPUST I FESTYN RODZINNY W LASKOWIE 
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W dniu 20 sierp-
nia br. dzieci  
i młodzież ze Świetlic Środo-
w i s k o w y c h  
w Topolinku  
i Lucinie mogły 
w y p r ó b o w ać 
s w o j e  s i ł y  
w sportach wod-
n ych .  Wraz  
z uczestnikami 
projektu pn. 
„Rodzinna Akademia Sportu” udały 
się do Choszczna, gdzie oprócz pływa-
nia na kajakach po Jeziorze Klukom, 
mogły wziąć udział w zabawie na pla-
ży i wspólnie popływać. Była też oka-
zja do zwiedzenia miasta. Natomiast  
w dniu 22 sierpnia br. uczestnicy zajęć 
świetlicowych w Lucinie uczestniczyli 
w wyjeździe do Szczecin–Dąbia, gdzie 
dużą atrakcją był rejs po Jeziorze Dąb-
skim. Nie było to jednak bierne pływa-
nie po jeziorze. Każdy aktywnie poma-

gał kapitanowi 
na pokładzie, 
stawiając czoła 
wszystkim trud-
n o ś c i o m . 
Oprócz rejsu 
czekały na nich 
też inne atrakcje 
m.in. plażowa-
nie nad jezio-
rem, wspólny 
grill, zagadki 
umysłowe oraz 

konkurencje sprawnościowe o tematy-
ce żeglarskiej. Przedsięwzięcie było 
możliwe dzięki wsparciu finansowemu 
ze strony Wójta Gminy i ze środków 
PPWOW. W imieniu własnym  
i uczestników wyjazdu dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, abyśmy mogli wziąć udział w tak 
ciekawej wyprawie, jaką bez wątpienia 
są kajaki i żeglarstwo! 

E.S. 

ZŁAZ ZIEMI  
PRZELEWICKIEJ 

 

9 września br., w sali sportowej przele-
wickiego gimnazjum, spotkali się na Zła-
zie Ziemi Przelewickiej miłośnicy tury-
styki pieszej ze szkół podstawowych  
z Kłodzina, Jesionowa i Żukowa oraz  
z gimnazjum w Przelewicach. Złaz zorga-
nizowało Przelewickie Stowarzyszenie 
Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”. Złaz 
był także ostatnim etapem i podsumowa-
niem projektu pt. „Włóczykije - czyli or-
ganizacja rajdów pieszych dla dzieci  
i młodzieży po najbliższej okolicy  
w okresie wakacji”, w ramach PPWOW. 
W trakcie różnych rywalizacji grupo-
wych, przygotowanych przez organizato-
rów, uczestnicy mogli wzmocnić się kieł-
baskami z rusztu oraz słodkościami.  
W części finałowej złazu uczestniczyli 
zaproszenie goście – Wójt Gminy Przele-
wice Marek Kibała, Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Maria Ziarkowska oraz rad-
ne Rady Gminy Przelewice - Henryka 
Kaczalska i Beata Woźniak. Symbolicz-
nym zakończeniem projektu była projek-
cja filmu oraz prezentacja multimedialna 
z nagrań i zdjęć zrobionych na szlakach 
turystycznych przez uczestników projek-
tu, a następnie zmontowanych przez ab-
solwentów gimnazjum Szymona Kwiat-
kowskiego i Marcina Tinelta. Złaz był 
również okazją do przypomnienia przez 
prezes Renatę Kozicką wszystkich projek-
tów realizowanych w ramach PPWOW 
(na łączną kwotę 73 306 zł). Koordynato-
rami projektów byli członkowie i sympa-
tycy PSE „Wyrównajmy Szanse” – Iwona 
Krakowska, Teresa Wierzbowska, Natalia 
Kibała, Krzysztof Kędziora, Renata Ko-
zicka. Po prezentacji, na zakończenie  
III Złazu Ziemi Przelewickiej, Wójt Ma-
rek Kibała i Wiceprzewodnicząca Maria 

Ziarkowska podziękowali dzieciom, mło-
dzieży oraz ich rodzinom za aktywne 
uczestnictwo w projektach, a członkom  
i sympatykom PSE „Wyrównajmy Szan-
se” za zaangażowanie w ich przygotowa-
niu i przeprowadzeniu. 

D.J. 

Za nami dwa 
miesiące let-
niego wypo-
czynku. O tym, 
jak spędzali-ście wakacje, 
dowiedziel i -
śmy się z Wa-
szych fotogra-
fii. Zakończył 
się II Wakacyj-
ny Konkurs 
Fotograficzny, 
trwający na 
terenie Gminy 
Warnice przez 
cały lipiec oraz 
sierpień 2010. 
Prace w formie 
p a p i e r o w e j  
i  cyfrowej 
można było składać w dwóch bibliote-
kach – w Obrycie i w Warnicach. Na 
konkurs wpłynęło 7 prac, zgodnych  
z tematyką konkursu. Dwie prace nie 
były rozpatrywane, gdyż zostały zło-
żone poza konkursem – autorzy zdjęć 
byli osobami pełnoletnimi, a konkurs 
kierowany był do dzieci i młodzieży. 
Prace wezmą jedynie udział w wysta-
wie pokonkursowej. Komisja konkur-
sowa zebrała się 27 sierpnia. Po obra-
dach i przydzielaniu punktów za każdą 
pracę komisja ustaliła wyniki konkur-
su, przyznając miejsca w kolejności: 

Oliwia Ruchlicka – Pij mleko, bę-
dziesz wielki, Alicja Hawryszków – 
Spragniona słońca, Aleksandra Fur-
mańska – Na podwórku, Kornelia Ru-
chlicka – Na plaży fajnie jest, Karolina 
Furmańska – Góry. Oficjalne ogłosze-
nie wyników oraz wręczenie nagród  
i dyplomów wszystkim uczestnikom 
konkursu odbyło się w sobotę,  
18 września br. na Dożynkach Gminno
-Parafialnych w Warnicach. Dziękuje-
my wszystkim za udział, a zwycięz-
com gratulujemy!!! 

UG Warnice 

WODNE ATRAKCJE 

ROZSTRZYGNI ĘCIE II WAKACYJNEGO  
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
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Dnia 2 września br. w Przelewicach 
odbyło się spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi z terenu gminy Prze-
lewice i z okolic, które rozpoczął 
Wójt Gminy. Po przywitaniu i zapo-
znaniu uczestników spotkania z pro-
gramem, zachęcał do aktywnego 
uczestnictwa oraz do współpracy  
w zakresie wypracowania prioryte-
tów na kolejny rok. W dalszej części 
spotkania Iwona Klimowicz - Dorad-
ca ds. aktywnej integracji ROPS  
w Szczecinie, dokonała podsumowa-
nia działań w ramach Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych w Gminie Przelewice. Po zapozna-
niu się ze strategią i tym, co w ostatnim 
okresie zostało przez Gminę zrobione, 
zarówno w Jej  ocenie, jak i pracowni-
ków Urzędu Marszałkowskiego, stwier-

dziła, że nasza strategia jest jednym  
z lepszych w tej dziedzinie opracowań 
na terenie województwa zachodniopo-
morskiego, a co ważne wdrażana jest  
w życie zgodnie z przyjętymi w niej 
założeniami i głównymi celami. Bardzo 
nas ten fakt cieszy, gdyż nie było to 

łatwe zadanie. W swym wystąpieniu 
wskazała też możliwości pozyskania 
przez organizacje pozarządowe środ-
ków finansowych w 2011 r. w ramach 
konkursów organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski i z różnych in-
nych źródeł. Następnie Anna Garzyń-
ska przedstawiła dotychczasową 
współpracę Gminy z organizacjami 
pozarządowymi i efekty tej współpra-
cy. Ponadto przedstawiła w ogólnym 
zarysie, jakie działania należy podjąć  
w związku ze zmianami wynikającymi 

z nowelizacji ustawy o działalności po-
żytku publicznego. Catering dla uczest-
ników spotkania przygotowały panie  
z KGW Ukiernica w ramach środków 
PPWOW. 

A.G. 

8 września w Urzędzie Gminy  
w Warnicach wszyscy pracownicy 
spotkali się w sali USC, gdzie zgro-
madziły ich trzy wyjątkowe okazje: 
awans, ślubowanie i jubileusz. Wójt 
awansował na stanowisko inspektora 
Halinę Pągowską, po ukończeniu 
studiów z bardzo dobrym wynikiem. 
Halina Pągowska w Urzędzie pracuje 
14 lat. Obecnie zajmuje stanowisko 
ds. oświaty i wynagrodzeń. Jubileusz 
40-lecia pracy zawodowej obchodzi 
Jerzy Mroczek. Z tej okazji Wójt 
wręczył pracownikowi list gratulacyjny, 
a Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu 
Organizacyjno-Społecznego wraz ze 
Skarbnikiem Gminy - symboliczny 
kwiat oraz życzenia i gratulacje. Jerzy 
Mroczek w Urzędzie Gminy w Warni-
cach pracuje od 1991 roku, a więc już 
19 lat! Obecnie zajmuje stanowisko ds. 

rolnictwa, gospodarki nieruchomościa-
mi, gospodarki komunalnej i lokalowej 
oraz sportu i kultury fizycznej. Podnio-
sły nastrój towarzyszył ślubowaniu 
urzędnika. Michał Pasiak, jako pracow-
nik po zdanym egzaminie, powinien 
złożyć uroczyste ślubowanie. Treść 
ślubowania i warunki jego składania 

określa art. 18 ustawy o pra-
cownikach samorządowych. 
Formuła roty brzmi: „Ślubuję uro-
czyście, że na zajmowanym stanowi-
sku będę służyć państwu polskiemu  
i wspólnocie samorządowej, prze-
strzegać porządku prawnego i wyko-
nywać sumiennie powierzone mi za-
dania”. Zgodnie z ustawą, do treści 
ślubowania mogą być dodane słowa 
„Tak mi dopomóż Bóg”. Michał Pa-
siak w obecności wszystkich pracow-
ników złożył takie ślubowanie i od 

dziś jest pełnoprawnym urzędnikiem.  
W Urzędzie pracuje od roku, a zajmuje 
się inwestycjami, drogownictwem, bu-
downictwem i remontami oraz BHP. 
Gratulujemy!!! 

UMiG Warnice 

Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsię-
biorczości informuje, że nie otrzymało 
w roku bieżącym dotacji z Unii Euro-
pejskiej na realizację projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Działanie 6.2. „Wsparcie oraz pro-
mocja przedsiębiorczości i samozatrud-
nienia”. Wśród projektów rekomendo-
wanych do dofinansowania znalazł się 
projekt Wyższej Szkoły Integracji Euro-
pejskiej pt. „!!! Czas zarabiać!!!” oraz 
„Moja Firma w Unii Europejskiej III” – 
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego S.A. W projektach mogą wziąć 
udział również mieszkańcy Powiatu 
Pyrzyckiego, którzy zamierzają rozpo-
cząć prowadzenie działalności gospo-

darczej. Uczestnicy projektu zostaną 
wyposażeni w kompleksową wiedzę  
z zakresu przedsiębiorczości i będą mo-
gli ubiegać się o przyznanie jednorazo-
wej dotacji inwestycyjnej w wysokości 
do 40 000 zł oraz wsparcia finansowego 
przez 6 do 12 miesięcy do 1 200 zł mie-
sięcznie. Grupę docelową stanowią 
mieszkańcy województwa zachodniopo-
morskiego, w szczególności kobiety 
powracające lub wchodzące po raz 
pierwszy na rynek pracy, osoby za-
mieszkujące w gminach wiejskich  
i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 
tys. mieszkańców, kobiety lub mężczyź-
ni do 25 lat i po 45 roku życia, jak rów-
nież niepełnosprawni. Rekrutacja do 

projektów będzie prowadzona we wrze-
śniu i październiku. Zajęcia będą odby-
wały się poza Pyrzycami. Szczegółowe 
informacje:  
www.wsie-projekty.eu, tel. 91 423 33 
11 wew.125, 
www.karrsa.pl, tel. 94 341 63 30, 94-
 363 34 65, 91 843 36 85.  
W przypadku trudności z pobraniem lub 
wypełnieniem formularza rekrutacyjne-
go prosimy o kontakt z Moniką Lewan-
dowską :  pcwp@pyrzyce.pl,  tel.  
91 570 16 80 wew.167. 

PCWP   

AWANSE, ŚLUBOWANIE I JUBILEUSZ 

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 
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25 sierpnia br. w Lipianach za-
kończył się XIX Wakacyjny Tur-

niej Piłkarski. W turnieju organizo-
wanym tradycyjnie przez miejscowego 
działacza sportowego Jana Rolę oraz 
współorganizatorów: Augusta Kimbara, 
Tomasza Jurkiewicza oraz Miejski Klub 
Sportowy „Stal” udział wzięło ponad 60 
młodych piłkarzy, podzielonych na pięć 
zespołów. Wakacyjne rozgrywki prowa-
dzone były na miejscowym „Orliku”.  
W grupie starszej przed RPA zwyciężył 
zespół Hiszpania grający w składzie: 
Patryk Mędyk, Mateusz Sobczak, Kamil 
Romanowski, Dominik Kowalski, To-
masz Świerszcz, Mariusz Kowalski, 
Radosław Nowak, Dawid Kimliński. 
Natomiast w grupie młodszej najlepsza 
była Portugalia grająca w składzie: Na-

taniel Orzeł, Maksymilian Myśliński, 
Hubert Okraszewski, Mateusz Łada, 
Maciej Bachryj, Marcin Sześciel, Jakub 
Cech. Najlepszym piłkarzem turnieju 
został Kuba Górewicz ze Szczecina 
spędzający wakacje w Lipianach. Naj-
lepszym strzelcem Patryk Mędyk,  
a najlepszym bramkarzem Łukasz Zie-
liński. W tym roku w lipiańskim turnie-
ju udział wzięli gościnnie młodzi chłop-
cy z Karska gm. Nowogródek Pomorski 
(Chile)), których trenuje Adam Mrzy-
głód. Podczas uroczystego zakończenia 
turnieju  na miejscowym obiekcie spor-
towym obecni byli: Burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Lipianach 
Mariusz Przybylski, którzy na ręce or-
ganizatorów złożyli podziękowania za 

zaangażowanie i ogromny trud włożony 
w organizację Piłkarskiego Turnieju 
Wakacyjnego. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, a najlep-
si puchary i nagrody rzeczowe. Cieszę 
się, że w tym roku udział w turnieju 
wzięło tylu młodych chłopców. Martwi 
mnie jednak fakt słabego zainteresowa-
nia turniejem ich rodziców czy opieku-
nów. Jeśli zdrowie mi dopisze w przy-
szłym roku i latach następnych nie zre-
zygnuję z organizowania w okresie wa-
kacyjnym kolejnych turniejów - powie-
dział podczas zakończenia główny orga-
nizator - Jan Rola. 

UMiG Lipiany 

W sobotę, 4 września odbył się Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Warn ice w ramach pr ojek tu 
„Zintegrowane zajęcia w piłkę nożną  
w Gminie Warnice”, projektu współfi-
nansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Turniej piłkarski był 
kulminacją projektu trwającego przez 
całe wakacje. W pogodny chociaż tro-
chę chłodny sobotni poranek o godzi-
nie 9:30 rozpoczął się kulminacyjny 
moment rozgrywek gminnych. Na pły-
cie boiska sportowego w Warnicach 
zgromadziło się 8 drużyn w indywidual-
nych strojach, w oddzielnych kolorach  
z 8 miejscowości: Warnic, Reńska, Bar-
nima, Kłębów, Zaborska, Starego Przy-
lepu, Wierzbna oraz Obryty. Oficjalne-
go otwarcia turnieju dokonał Wójt Gmi-
ny Ireneusz Szymański, przywitał 
wszystkich zgromadzonych zawodni-
ków oraz gości, życząc udanych zawo-
dów, a po zakończeniu rozgrywek za-

prosił wszystkich zawodników na ciepły 
poczęstunek. Następnie zaprosił kapita-
nów drużyn i dokonano losowania grup 
oraz par. W wyniku losowania ustalone 
zostały następujące grupy: Grupa A - 
Obryta, Zaborsko, Wierzbno, Warnice. 
Grupa B – Barnim, Reńsko, Kłęby, Sta-
ry Przylep. W grupach rozgrywki pro-
wadzone były na zasadach „każdy  
z każdym”, dwie najlepsze drużyny  
z grupy awansowały dalej rozgrywając 

mecz o udział w finale. Drużyny zwy-
cięskie walczyły następnie o I miejsce,  
a drużyny przegrane o III miejsce. Po 
bardzo ciekawych i zaciętych rywaliza-
cjach wygrała drużyna z Warnic, a koń-
cowa klasyfikacja wyglądała następują-
co: Warnice, Barnim, Reńsko, Obryta, 
Wierzbno, Kłęby i Stary Przylep 
egsequo, Zaborsko. Kulminacją zawo-
dów było oczywiście przedstawienie 
oraz nagrodzenie uczestników turnieju. 
Pamiątkowe medale wręczył wszystkim 
zawodnikom Wójt Ireneusz Szymański, 
a drużyny z Warnic, Barnima oraz Reń-
ska za zajęcie pierwszych III miejsc  
w turnieju otrzymały z rąk Wójta pu-
chary. Indywidualnie odznaczony został 
Michał Kusy, jako najlepszy zawodnik 
turnieju oraz Damian Madej, jako naj-
lepszy bramkach turnieju. Warnice po-
nownie najlepsze!!! 

UMiG Warnice 
 

W środę 8 września na stadionie miej-
skim w Pyrzycach odbyły się I Lide-
rowskie Mistrzostwa w Piłce Nożnej 
Dzieci i Młodzieży. Organizatorem za-
wodów była Lokalna Grupa Działania 
Ziemia Pyrzycka, a udział w rozgryw-
kach wzięły drużyny z trzech członkow-
skich gmin – Warnic, Dolic i Pyrzyc. 
Gminę Warnice reprezentowały 4 dru-
żyny: „żaków” i „orlików” – dziew-
czynki i chłopcy z klas I-III oraz IV-VI. 
Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta wy-
kazywały ogromną determinację i wolę 
zwycięstwa. Było, o co walczyć – zwy-
cięskie drużyny z każdej kategorii wie-
kowej pojadą pod koniec września na 

finały wojewódzkie do Kalisza Pomor-
skiego. Po około 4 godzinach zaciętych, 
fantastycznych meczów okazało się, 
że... w dziewczynach siła! Nasze dziew-
częta z klas IV-VI wygrały z Żabowem 
5-0!!! Zawodniczki pojadą do Kalisza 
reprezentować nie tylko gminę, ale  
i powiat, wśród najlepszych – innych 
zwycięzców z powiatów naszego woje-
wództwa! Pozostali zwycięzcy to młod-
sze dziewczynki z Żabowa, starsi chłop-
cy z Dolic i młodsi chłopcy z Żabowa. 
Punktowane były tylko pierwsze miej-
sca, pozostałe drużyny uzyskały równo-
rzędne noty. Dyplomy oraz medale wrę-
czał uczestnikom Prezes Stowarzysze-

nia LGD Ziemia Pyrzycka Kazimierz 
Lipiński oraz Wiceprezes Ireneusz Szy-
mański. Wszyscy uczestnicy mistrzostw 
otrzymali medale, dyplomy za udział  
w turnieju i skromne upominki, a po 
wyczerpujących rozgrywkach mogli 
posilić się kiełbaską z rusztu. Organiza-
torzy zadbali także o zdrowe, witamini-
zowane napoje dla wszystkich dzieci. 
Teraz nasze dziewczęta czeka wzmożo-
ny trening pod okiem Cezarego Kalagi 
– mierzą wysoko i chcą odnieść sukces 
o zasięgu wojewódzkim. Gratulujemy  
i trzymamy kciuki! 

UG Warnice 

WAKACYJNY TURNIEJ ZAKO ŃCZONY 

TURNIEJ PIŁKI NO ŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY WARNICE 

I LIDEROWSKIE MISTRZOSTWA W PIŁCE NO ŻNEJ 
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Ogólnopolski turniej piłki nożnej 
dla dziewcząt i chłopców, nad 
którym patronat objął Premier 
Donald Tusk, to ogromna akcja 
zakrojona na skalę całego kraju. 
Dość powiedzieć, że do turnieju 
na ponad 1500 Orlików zgłosiło 
się 11 tysięcy drużyn. Nie mogło 
zabraknąć wśród nich dziewcząt 
i chłopców Ziemi Pyrzyckiej, 
którzy poprzez swoich opieku-
nów zgłosili chęć wzięcia udzia-
łu w tym gigantycznym przedsię-
wzięciu. Orlik przy Zespole 
Szkół Nr 2 RCKU – zarządzany 
przez Powiat Pyrzycki – był w sobotę 
11 września 2010 r. areną dwóch turnie-
jów: dla dziewcząt i chłopców. Mecze 
rozgrywane były zgodnie z przepisami 
Turnieju, przy słonecznej pogodzie  
i obecności grupy kibiców. Turniej 
otworzył dyrektor Powiatowego Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
Piotr Olech, przedstawiając ogólne jego 
zasady oraz podał kolejność meczów. 
W trakcie zawodów na pyrzyckim Orli-
ku pojawił się Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, który obserwował mecze 
finałowe, a na zakończenie, zabierając 

głos, mówił o słuszności rozgrywania 
takich zawodów. Wyraził przekonanie, że Turnieje będą miały w przyszłych 
latach swoją kontynuację. Na koniec 
podziękował zawodnikom, opiekunom i 
kibicom za stworzenie emocjonującej 
atmosfery podczas Turnieju Orlika  
o Puchar Premiera Donalda Tuska. Oto 
wyniki i ostateczna kolejność: 
Dziewczęta: SP Żabów – SP Nr 2 Py-
rzyce – 3:3, SP Nr 2 Pyrzyce – SP Brze-
sko – 1:2, SP Żabów – SP Brzesko – 
1:1. 
I miejsce SP Brzesko, opiekun Woj-

ciech Zalewski  
II miejsce SP Żabów, 
opiekun Tomasz Tyczkowski 
II miejsce SP 2 Pyrzyce, opie-
kun Justyna Pawłowska  
Chłopcy: SP Brzesko – SP Oku-
nica – 4:2, SP Nr 2 Pyrzyce – 
SP Żabów – 0:3, SP Brzesko – 
SP Nr 2 Pyrzyce – 3:1, SP Oku-
nica – SP Żabów – 1:7, SP 
Brzesko – SP Żabów – 6:1, SP 
Okunica – SP Nr 2 Pyrzyce – 
3:4. 
I miejsce SP Brzesko, opiekun 

Wojciech Zalewski  
II miejsce SP Żabów, opiekun Cezary 
Siepka 
III miejsce SP 2 Pyrzyce, opiekun Justy-
na Pawłowska 
IV miejsce SP Okunica, opiekun Grze-
gorz Jasek  
Dziewczęta i chłopcy z Brzeska wywal-
czyły awans do eliminacji wojewódz-
kich i będą reprezentowały tam pyrzyc-
kiego Orlika. Trzymamy kciuki za obie 
drużyny i ich trenera Wojciecha Zalew-
skiego.  

P.O. 

Mistrzostwa Świata w piłce noż-
nej 11-osobowej INAS-FID 
w RPA odbyły się w terminie od 
19 sierpnia do 13 września 2010 
r. W składzie reprezentacji Polski 
znalazło się 8 zawodników z woj. 
zachodniopomorskiego: Przemy-
sław Słabowski, Tomasz Ziajka, 
Adam Andrzejak i Piotr Kraw-
czyk z Pyrzyc, Michał Wierzbic-
ki, Rafał Stefanow z Choszczna 
(Suliszewo), Patryk Smolarek 
z Chociwla i Mieczysław Domań-
ski z Koszalina – trenerem był 
Ryszard Lizak. W M.Ś wzięło udział 16 
państw. Polska znalazła się w grupie 
A z RPA, Portugalią, Koreą Południo-
wą. Wyniki meczów w grupie A: Polska 
– RPA – 3:2, Polska – Korea Południo-
wa – 16:0, Polska – Portugalia – 3:0. 

Polska wyszła z grupy na pierwszym 
miejscu. W ćwierćfinale Polska grała 
z Francją z grupy C wygrywając 2:0.  
W półfinale nasza drużyna spotkała się 
z Arabią Saudyjską z grupy B przegry-
wając po zaciętym meczu 4:2. Arabia 

Saudyjska w finale pokonała Ho-
landię z grupy D 1:0. O trzecie 
miejsce Polska ponownie spotkała 
się z Portugalią wygrywając ją 
5:2. 
Końcowe wyniki Mistrzostw 
Świata w RPA: 
I miejsce złote medale – Arabia 
Saudyjska 
II miejsce i srebrne medale – 
Holandia 
III miejsce i br ązowe medale – 
Polska 
IV miejsce – Portugalia 

Najlepszym zawodnikiem drużyny Pol-
skiej podczas Mistrzostw Świata został 
wybrany Piotr Krawczyk zawodnik  
V ligi „Sępa” Brzesko. 

R.L. 

W dniu 12 września w Specjalnym Ośrodku szkolno-
Wychowawczym w Pyrzycach rozegrany został I Otwarty 
Turniej Par w Brydża Sportowego o Puchar Starosty Pyrzyc-
kiego. W imprezie wzięły udział 22 pary reprezentujące woje-
wództwo zachodniopomorskie i lubuskie. Uroczystego otwar-
cia turnieju dokonał Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko. Po 
pasjonujących pojedynkach zwycięzcami turnieju zostali Do-

minik Jarmocik i Adam Hintertan, drugie miejsce zajęli An-
drzej Choniawko oraz  Zdzisław Pleskot. Na najniższym stop-
niu podium stanęła para Edward Kaczmarek i Czesław Woj-
taś. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczył Starosta 
Pyrzycki, który wręczył puchary i upominki trzem najlepszym 
parom turnieju. 

P.L. 

TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA 

WIELKI SUKCES REPREZENTACJI POLSKI "SPRAWNI RAZEM"  
W PIŁCE NOŻNEJ PODCZAS M.Ś INAS – FID W RPA 

I OTWARTY TURNIEJ PAR W BRYD ŻA SPORTOWEGO  
O PUCHAR STAROSTY PYRZYCKIEGO 
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Informujemy, że w roku 2010 
Powiatowe Centrum Wsparcia 
Przedsiębiorczości nie otrzymało 
wsparcia finansowego z Unii Euro-
pejskiej na organizację szkoleń dla 
osób pracujących w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 8.1.1.„Wspieranie roz-
woju kwalifikacji zawodowych  
i doradztwo dla przedsiębiorstw”. 
Mieszkańcy Powiatu Pyrzyckiego 
mają możliwość uczestnictwa  
w bezpłatnych kursach organizowa-
nych poza Pyrzycami. Zachęcamy 
do udziału w następujących projek-
tach:  

„Wiem-Potrafię-Pracuję” realizowa-
ny przez Target Training – Tadeusz 
Taniewski w Szczecinie. Grupę do-
celową stanowią osoby pracujące, 
zamieszkałe na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, które 
ukończyły 18 rok życia. Projekt za-
kłada poradnictwo zawodowe oraz 
trzy typy szkoleń: Pracownik zabez-
pieczenia technicznego w zakresie 
instalacji i konserwacji systemów 
alarmowych, Język angielski z Cer-
tyfikatem TOEIC, Komputer w śro-

dowisku pracy z Certyfikatem 
ECDL. Szkolenia obejmują 120 go-
dzin dydaktycznych, zakończone 
egzaminem. Zajęcia będą odbywały 
się w soboty i niedziele po 4 godzi-
ny. Rekrutacja trwa do 1 październi-
ka 2010 r. Terminarz szkoleń: 9 paź-
dziernika 2010 r. – 6 lutego 2011 r., 
12 marca 2011 r. – 17 lipca 2011 r. 
Szczegółowe informacje oraz for-
mularze zgłoszeniowe znajdują się 
na stronie internetowej www.target-
training.pl. W przypadku jakichkol-
wiek pytań prosimy o kontakt z Ma-
ją Kornel, tel. 697 985 956. 

„Kierowca wykwalifikowany-dobra 
LOKata na przyszłość” realizowany 
przez Cech Rzemiosł Różnych  
w Gryfinie. W ramach projektu 
przewidziano następujące rodzaje 
szkoleń dla osób pracujących za-
mieszkałych na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego: 

„Kwalifikacja wstępna przyspieszo-
na – przewóz osób”  

„Kwalifikacja wstępna przyspieszo-
na – przewóz rzeczy”. Rekrutacja 

będzie prowadzona w terminie: 1-16 
grudnia 2010 r. i 1marca 2011 r. 

„Kurs kierowców przewożących 
towary niebezpieczne – ADR pod-
stawowy”. Zgłoszenia przyjmowane 
będą w terminie: 1-18 lipca 2011 r.  

Kursy w ramach projektu odbywać 
się będą w sześciu Ośrodkach Szko-
lenia Zawodowego Kierowców Ligi 
Obrony Kraju na terenie wojewódz-
twa  za chodn iop omor s k ieg o 
(Białogardzie, Dębnie, Gryficach, 
Gryfinie, Łobzie i Szczecinie). Ze 
względu na brak ograniczeń teryto-
rialnych, potencjalni uczestnicy ma-
ją prawo wyboru ośrodka szkolenio-
wego, w którym chcą odbywać kurs. 
Więcej informacji na temat zasad 
uczestnictwa w projekcie znajduje 
się  na stronie internetowej 
www.cechgryfino-projekty.pl. Zain-
teresowane osoby prosimy o kon-
takt: Ośrodek Szkolenia Zawodowe-
go Kierowców LOK w Gryfinie,  
ul. Szczecińska 24, 74-100 Gryfino, 
tel. 91 416 24 36, 508 024 059. 

PCWP 

BEZPŁATNE KURSY DLA OSÓB PRACUJ ĄCYCH 


