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The Body Pyrzyce
Pomnik dobry,
pomnik zły..
W Pyrzycach pisanką
kręcimy na 91,1 MHz!
Kamienica
w Lipianach
czeka na lepsze czasy
Przystanek końcowy
… Płońsko!

Wesołego
Alleluja
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The Body Pyrzyce
The Body to rozwijająca się
marka, która na rynku jest już prawie 5 lat. Misją firmy - jak mówią
jej pomysłodawcy - jest pomaganie ludziom w dbaniu o swoją
kondycję, zarówno fizyczną jak
i psychiczną, budowaniu zdrowych nawyków i silnego poczucia
własnej wartości.
Założycielami firmy są Marcin Grzeszczuk & Agata Ginda
Grzeszczuk – małżeństwo ze
sportową zajawką, którzy prowadzą już swój biznes w Gryfinie
i zamierzają w Pyrzycach.
By poznać pomysł The BODY
na Pyrzyce, spotkałem się z Marcinem i Agatą na pierwszym piętrze
Domu Towarowego Słowianin,
gdzie THE BODY rozpocznie
swoją pyrzycką kartę.
Co mówią o sobie?
Marcin - założyciel The Body,
główny pomysłodawca i napęd firmy; miłośnik sportów sylwetkowych
(I miejsce Debiuty Kulturystyczne

- Męska Sylwetka, 2015 r.) i sztuk
walk. W sporcie szuka rywalizacji
i nowych wyzwań.
Agata -wsparcie The Body; ceni
sobie zarówno dobry trening na
siłowni jak i wieczorne lekcje jogi
czy stretching’u. Sport to dla mnie
źródło harmonii pomiędzy życiem
codziennym a pracą.
Pomysł na fitness
– biznes, czy coś więcej?
Marcin - The Body to przede
wszystkim ludzie. Od samego początku tworzymy silną społeczność
różnych osobowości, które łączy
sport, dbanie o zdrowie i wspólne
spędzanie czasu. U nas każdy
poczuje się dobrze, niezależnie
od wieku, stopnia zaawansowania czy środowiska, z którym jest
związany. Jesteśmy miejscem,
w którym dokonują się prawdziwe
przemiany, zarówno od strony
fizycznej, jak i psychicznej. Nasi
klubowicze, przychodząc do nas,
mają różne cele – stracić na wadze, przybrać na wadze, stać się

silniejszym/ silniejszą, poprawić
parametry zdrowotne, wzmocnić
odporność, odstresować się, czy po
prostu wyjść z domu i fajnie spędzić
czas w otoczeniu innych osób. Po
przekroczeniu progu The Body
zaczyna się niesamowita podróż,
która, mimo tego, że u każdego
wygląda inaczej, ¬ to przeplatana
jest tak samo wartościowymi osiągnięciami. I tu warto się przyjrzeć
definicji słowa „sukces” z punktu
widzenia naszych klubowiczów –
bo dla jednych będzie to podium
w zawodach sylwetkowych, dla
drugich zapamiętanie kilkuminutowej choreografii i odwzorowanie
jej na zajęciach, a dla jeszcze
innych sukcesem będzie zostawienie dzieci w domu z mężem,
przyjście na zajęcia i skupienie
się, bez wyrzutów sumienia, tylko
i wyłącznie na sobie przez całą
godzinę.
Każdy taki sukces nie tylko
przekłada się na lepsze samopoczucie czy chęć dalszego rozwoju
w różnych dziedzinach życia, lecz
przede wszystkim buduje ogromne

poczucie wartości, które sprawia,
że nie czekasz już na to, by ktoś
cię oklaskiwał, gdyż tak bardzo
wierzysz w siebie, że te oklaski
już nie są ci do niczego potrzebne. Bo w The Body wierzymy
w każdego.
Dlaczego Pyrzyce?
Agata - Pyrzyce są bliskie
naszemu sercu, gdyż jesteśmy
z sąsiadującego Stargardu,
a pierwszy nasz klub znajduje się
w oddalonym o 40 km Gryfinie.
Wiemy, że jest sporo osób, które
dojeżdżają na siłownie właśnie do
Stargardu czy do innych pobliskich
miast, a marzy im się nowoczesny
klub fitness na miejscu. Trend fitness jest trendem wzrostowym i tak
jak w Stanach ćwiczy ok. ok 20%
populacji, w zachodniej Europie
ok 15-17%, tak w Polsce jest to
dopiero ok 8%, ale systematycznie
rośnie. Ludzie zaczynają rozumieć,
zwłaszcza po pandemii,
dokończenie na str.3
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że zdrowie nie jest dane na
zawsze i jest to wartość priorytetowa, o którą należy dbać od
najwcześniejszych lat. W The Body
mówimy nawet, że „zdrowie należy trenować.” Na zachodzie jest
to normalne, że nawet w małych
miejscowościach, prócz sklepów
spożywczych, banków i aptek, są
też kluby fitness, w których spotykają się mieszkańcy w każdym
wieku. W Polsce również coraz
więcej klubów powstaje w niewielkich miastach. Stąd pomysł by
otworzyć The Body w Pyrzycach,
w których nie ma nic podobnego, a jest cała masa osób, które
chętnie z nami potrenują.
The Body w Pyrzycach
– czym będzie?
Marcin - The Body w Pyrzycach
to nowoczesny klub fitness z profesjonalną siłownią i sprzętem do
ćwiczeń, z najlepszymi trenerami
personalnymi i instruktorami fitness
i wspaniałą obsługą, która doradzi
w zakresie doboru odpowiednich
zajęć, czy suplementacji. Będzie to
miejsce, w którym będzie można
zrobić trening siłowy lub cardio,
skorzystać z zajęć grupowych,
porozciągać się, a także spotkać
ze znajomymi i wypić kawkę czy
shake’a białkowego po treningu.
Dla jednych będzie to miejsce
typowo treningowe, dla drugich
miejsce spotkań ze znajomymi
z podobną zajawką, a dla jeszcze innych będzie to miejsce do

odstresowania się po pracy czy
dojścia do siebie po chorobie. Jeśli
ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to
wygląda w rzeczywistości, to proszę zajrzeć do The Body Gryfino
na facebook’u i Instagramie.
The Body w Pyrzycach
– dla kogo?
Marcin - The Body jest dla
wszystkich, bez górnych ograniczeń wiekowych. Np. w Gryfinie
nasz najstarszy klubowicz ma
78 lat, a formy mógłby mu pozazdrościć niejeden nastolatek.
Trenują u nas ludzie w każdym
wieku, a intensywność treningu
jest dobierana przez trenerów.
W ofercie mamy zajęcia zarówno dla zaawansowanych graczy,

którzy wymagają od siebie bólu,
potu i łez, jak i zajęcia dla osób
początkujących czy takich, które
chcą np. złagodzić bóle okolicy
lędźwiowej od ciągłej pracy siedzącej. Dokładnie to samo jest
z siłownią – ćwiczą u nas wszyscy,
niezależnie od poziomu zaawansowania czy stażu treningowego.
Można spotkać u nas doświadczone osoby skupiające się na
kształtowaniu sylwetki, osoby,
które kiedyś trenowały ale miały
kilkuletnią przerwę i chcą wrócić do
formy, starsze osoby, które właśnie
u nas wzięły pierwszy raz do ręki
hantle czy też grupy nastolatków,
które pierwszy raz przekroczyły
progi siłowni.
Gwarantujemy, że każdy znajdzie
coś dla siebie.

Kiedy start?
Agata - Otwarcie planowane
jest na samym początku lipca,
natomiast przedsprzedaż karnetów i członkostw w promocyjnych
cenach ruszy już w maju.
Już dziś zapraszamy wszystkich
serdecznie do obserwowania naszego profilu @thebodypyrzyce na
Facebook’u i @thebody_pyrzyce
na Instagramie. Tam też zamieszczamy wszystkie informacje na
bieżąco i odpowiadamy na pytania.
Rozmawiał Ryszard Tański
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Budynki komendy już w komplecie

800 tysięcy dla szpitala

5.04.2022

Budynek główny nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji
w Pyrzycach o jednej kondygnacji
podziemnej i dwóch kondygnacjach
nadziemnych o łącznej powierzchni
2 147 m2 i obiekty towarzyszące już postawione. Obecnie na
budowie trwają prace związane
z wykonaniem instalacji wewnętrznych i elewacje obiektów. Głównym
wykonawcą inwestycji, wyłonionym w przetargu zorganizowanym
przez Komendę Wojewódzką Policji
w Szczecinie, jest Zakład Inżynierii
Budowlanej Bernard Falkowski.
Przypomnijmy, że pomysł budowy nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Pyrzycach

dyskutowano od kilkunastu lat,
jednak dopiero dzięki działaniom
podjętym przez Stanisława Stępnia,
Starostę Pyrzyckiego pomysł jest
obecnie realizowany.
„Nowy obiekt zapewni nie tylko
bardzo dobre warunki pracy pyrzyckim policjantom, ale będzie to
także miejsce do profesjonalnej
i nowoczesnej obsługi mieszkańców powiatu, a to zapewne
przełoży się na poprawę bezpieczeństwa. Inwestycja, zgodnie
z zawartą umową, powinna być
zakończona do 2 marca 2023 roku” - Stanisław Stępień, Starosta
Pyrzycki.

Dyrektor Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach Mariusz Marek Przybylski, na podstawie złożonego
wniosku przez szpital, podpisał 30
marca 2022 umowę z Wojewodą
Zachodniopomorskim Zbigniewem
Boguckim na przekazanie środków
finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej
wysokości 800.000,00 złotych.
Szpital przeznaczy otrzymane
środki z funduszu na sfinansowanie kolejnego etapu modernizacji
rozprężni gazów medycznych oraz
na zakup aparatów USG dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

„Serdeczne podziękowania
kierujemy do pana Zbigniewa
Boguckiego- Wojewody Zachodniopomorskiego, pana Czesława Hoca
posła na Sejm RP, do Starosty
Pyrzyckiego Stanisława Stępnia
oraz dla członków Zarządu Powiatu Pyrzyckiego i Rady Powiatu
Pyrzyckiego.
Przekazane dofinansowanie
znacznie podniesie standard usług
medycznych świadczonych dla
mieszkańców powiatu pyrzyckiego” - Mariusz Marek Przybylski,
dyrektor.
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Wielkanoc w Ukrainie

Święta Wielkanocne, choć przypadają w innym terminie niż w Polsce, obchodzi się również na Ukrainie. Zmartwychwstanie Pańskie,
podobnie jak u nas, jest najważniejszym świętem religijnym. W 2022
roku Wielkanoc na Ukrainie wypada 24 kwietnia. Wiele tradycji
związanych z Wielkanocą jest bardzo podobnych do tych, jakie
mamy w Polsce.
Ukraińskie tradycje wielkanocne
Tak jak i w Polsce, tak samo na Ukrainie, w czasie świąt Wielkiej
Nocy nie może zabraknąć pisanek. Symbolizują one odradzającą się
przyrodę i mają odpędzać zło oraz przynieść szczęście. Tradycyjnie
pisanki przygotowuje się rodzinnie. Kolorowe i cudowne, wręczane
są również jako znak miłości. Na Ukrainie, podobnie jak w Polsce,
w okresie świąt wielkanocnych możemy również napotkać wystawy
pisanek. Największe przed rozpoczęciem wojny odbywały się we
Lwowie i Kijowie.
Niedziela Palmowa to również dzień, który obchodzony jest przed
Wielkanocą na Ukrainie. Dzieci wraz z rodzicami przygotowują piękne, kolorowe palmy, które następnie są święcone. Różnią się one
nieco od naszych palm, ponieważ przygotowywane są z gałązek
wierzbowych. Wierzba gościła również w dawnych wierzeniach
i była uważana za święte drzewo.
Śmigus-dyngus. Tej tradycji również nie mogło zabraknąć. Jest to
wyjątkowo wesoły dzień, w którym młodzi chłopcy oblewają młode
dziewczęta. Jednak dorośli często biorą w tym udział. Cóż się dziwić,
w każdym z nas tkwi trochę dziecka.
Pascha. W Polsce zazwyczaj napotkamy babkę, na Ukrainie natomiast, odnajdziemy paschę. To słodkie pieczywo, które symbolizuje
Ciało Pańskie.
Co znajdziemy w ukraińskim koszyczku?
Święconka jest ważnym elementem świąt wielkanocnych. Często
po poświęceniu pokarmów ludzie dzielą się częścią z nich z bezdomnymi osobami. Jest to piękny zwyczaj, pokazujący, że należy
dbać o wszystkich ludzi, nie tylko o własną rodzinę. Tradycyjnie
w koszyczkach znajduje się masło, jajka, chrzan, kiełbasa, szynka,
sól, ocet, twaróg oraz kawałek pieczywa. Zawartość każdego koszyczka jest inna, w końcu każdy z nas też lubi co innego, jednak
podstawowe rzeczy, takie jak jajka, kiełbasa i pieczywo, spotkamy
w każdym koszyczku. Dla dzieci oczywiście przygotowane są popularne słodycze roshen i zefirki.
Ukraińskie potrawy wielkanocne
Na stole wielkanocnym odnajdziemy tradycyjnie pokarmy z koszyczka,
ale również ciasta i ciasteczka, sałatkę olivier, sękacz, pierogi, bliny
ukraińskie oraz inne tradycyjne dania. W każdym domu jest także słonina ukraińska oraz lubiane suszone ryby czy nawet kawior czerwony.
Gospodynie prześcigają się, by jak najlepiej ugościć rodzinę i znajomych.
Na śniadanie wielkanocne przyrządzana jest mieszanka wędlin, która
czasem jest podsmażana. Dodaje się do niej jajka, tarty chrzan i ocet.
Część tradycji jest podobna, a część inna od polskich, jednak to,
co zdecydowanie łączy święta obchodzone na Ukrainie i w Polsce,
to to, że jest to rodzinny czas.
Jakie będą święta w tym roku? Czy w ogóle będą? Wierzmy,
że tak. Z pewnością nie będzie w nich radości, ale będzie wiara
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w Zmartwychwstanie Ukrainy. A my, którzy gościmy naszych ukraińskich sąsiadów w ten dramatyczny czas podzielmy się z nimi tym,
co mamy nie tylko na stole, ale i w sercach, NADZIEJĄ.
PP
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Hotel w Lipianach poszedł na gruz!

Trwa rozbiórka hotelu Dębiec, kultowej restauracji z pokojami
noclegowymi z czasów PRL. Budynek wybudowany na początku XX
wieku w swojej historii był także hotelem robotniczym pracowników
Fabryki Armatur w Lipianach. Wielu mieszkańców z Lipian może już
dziś tylko powspominać imprezy w tym obiekcie. Załączone zdjęcie
pokazuje ostatnie chwile obiektu, z którego dziś pozostał tylko gruz
i odzyskana cegła.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE,
NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE
Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu
ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 7/2022, nr 8/2022,
nr 9/2022, nr 10/2022, nr 11/2022, nr 12/2022, nr 13/2022,
nr 14/2022, nr 15/2022 przeznaczonych do zbycia lub
oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1899 z późn. zm.) w sposób zwyczajowo przyjęty
na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Pyrzycach, www.bip.pyrzyce.um.gov.pl
w zakładce informacje – obwieszczenia i ogłoszenia.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),
informuję, że w dniach
05.04.2022 r. – 26.04.2022 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Lipianach na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej urzędu zamieszczony zostanie
wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta
i Gminy Lipiany, przeznaczonych do zbycia i oddania
w użytkowanie wieczyste, oraz dzierżawę.
Zastępca Burmistrza Lipian
Justyna Jakubowicz – Dziduch
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Przystanek końcowy… Płońsko!

Odwiedziłeś już przelewicki
ogród dendrologiczny? Jeśli
tak, to nie musi być to twój
przystanek końcowy. Może
warto jeszcze pojechać kawałeczek dalej?
Około 5 km w kierunku
Barlinka znajduje się stosunkowo nieduża choć
ciekawa miejscowość Płońsko (kiedyś Plonzig). Wieś
powstała jeszcze w czasach
średniowiecza. W 1380 roku
jej część należała do rodziny
von Schöningów.
Około 1400 roku część
osady była własnością rodu
von Bredelowów. W 1749 roku wieś (razem z majątkiem
w Rosinach) była własnością
Hansa von Griefenberga. Od
1754 roku właścicielem ma-

jątku w Płońsku (wraz z folwarkiem
w Radlewie) był radca okręgowy
Gustaw Henryk von Eckevort. Na
początku XIX wieku Płońsko należało do radcy G. H. von Jentscha.
W 1858 roku właścicielem majątku liczącego 2701 mórg ziemi
był Wilhelm August Herman von
Jentsch. W latach 70. XIX wieku
wieś była zamieszkana przez 219
mieszkańców.
W latach 20. XX wieku właścicielem folwarku był F. J. Wedemeyer,
a administratorem Erich Hampt.
W tym czasie we wsi było 312
mieszkańców.
We wsi znajduje się bezstylowy
dwór o powierzchni 626 m2 zbudowany w drugiej połowie XIX wieku,
najprawdopodobniej na miejscu
dawnej siedziby administratora

folwarku. Jest to parterowy budynek z niewielką przybudówką,
parterowym ryzalitem w elewacji
wschodniej, założony na rzucie
prostokąta, kryty dachem dwuspadowym z naczółkami i facjatkami.
W sąsiedztwie znajdują się zabudowania folwarczne oraz park
dworski o powierzchni 1,9 ha ziemi
założony w drugiej połowie XIX
wieku z bogatym starodrzewem
złożonym m.in. z lip, buków, dębów, klonów, modrzewi, jaworów,
grabów i sosny wejmutki.

rejestru zabytków, ale nic już
jej chyba nie uratuje. Szkoda!
W pobliżu, już poza terenem
przykościelnym, zachowała się
podstawa pomnika pierwszowojennego.
Przystanek końcowy? Dosłownie i w przenośni. W 1895 roku
podjęto się budowy 2 lokalnych
linii kolejowych do/z Pyrzyc.
Jedna z nich miała przystanek
końcowy w… Płońsku. Widoczny jest on na prezentowanej
kartce pocztowej.

Inną atrakcją są ruiny miejscowego kościoła. Budowla pyszni się
blendowanym szczytem i potężną
przyporą. Wieża dzwonna zachowała się jeszcze całkiem dobrze.
Świątynia pochodzi z przełomu
wieków XIV i XV. Wpisana jest do

Widokówka nie była przedmiotem obiegu pocztowego. Nie
jest również znany jej wydawca.
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Pomnik dobry, pomnik zły...

Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Pyrzycach radni, na
wniosek burmistrz Marzeny Podzińskiej, unieważnili uchwałę
nr XLV1/356/22 Rady Miejskiej
w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022
r. w sprawie wyrażenia zgody na
realizacje inicjatywy zmierzającej
do upamiętnienia rotmistrza Witolda Pileckiego.
W załączonym do uchwały
uzasadnieniu burmistrz Marzena Podzińska pisze: “24 lutego
2022 podjęta została Uchwała
XLV1/356/22 Rady Miejskiej
w Pyrzycach w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy
zmierzającej do upamiętnienia
rotmistrza Witolda Pileckiego. Pyrzyckie Porozumienie Środowisk

Patriotycznych zwróciło się z wnioskiem o upamiętnienie rotmistrza
Pileckiego w miejscu wyznaczonym
przez władze miasta. Wskazano
wówczas działkę nr 92 obręb 7
miasta Pyrzyce należącą do Gminy
Pyrzyce stanowiącą park miejski
przy ul. A. Mickiewicza, w parku tym
znajduje się ekspozycja militarna
w postaci armat oraz radzieckiego
czołgu. Wobec obecnych wydarzeń tj. napaści Rosji na Ukrainę
miejsce to nie jest odpowiednie
dla uczczenia pamięci rotmistrza
Pileckiego i może być powodem
kontrowersji w przyszłości”.
Burmistrz poinformowała także,
że zwróciła się do Pyrzyckiego
Porozumienia Środowisk Pa-

triotycznych, by wskazali inne
miejsce na terenie gminy Pyrzyce
upamiętnienia rotmistrza Witolda
Pileckiego. Może ono być własnością gminy, lub innego podmiotu,
który wyrazi zgodę na taką lokalizację.
Podczas tej samej sesji w informacji z działalności międzysesyjnej
burmistrz zaproponowała radnym
rozpoczęcie dyskusji na temat przyszłości Pomnika Pamięci, przed
którym już w tym roku, w związku
z napaścią Rosji na Ukrainę nie
odbyły się uroczystości zakończenia walk o Pyrzyce podczas
II wojny światowej.
"Jestem zdania, że w związku
z wojną w Ukrainie, już nigdy, nikt
nie będzie obchodził żadnych uro-
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czystości w tym miejscu, które
kojarzy się dziś nam z armią rosyjską i napaścią Rosji na Ukrainę.
Należy więc pomyśleć o nowym
miejscu (pomniku), które zostanie
zaakceptowane przez większość
mieszkańców Gminy Pyrzyce. Może to być pomnik wybudowany na
miejscu wyburzonego Pomnika
Pamięci. Podczas najbliższych
konsultacji z radnymi będę chciała
ten problem poruszyć, a następnie przeprowadzić w tej sprawie
konsultacje z mieszkańcami” –
powiedziała Marzena Podzińska,
Burmistrz Pyrzyce.

Kamienica w Lipianach czeka na lepsze czasy

Budynek przy ul. Jedności
Narodowej 63 w Lipianach od
lat nie przynosi wizerunkowej
chluby miasteczku. Jest to obiekt,

który znajduje się w Rejestrze
Zabytków – pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Szczecinie i nie może zostać ot

tak rozebrany, a w jego miejsce
także nie można postawić budowli
bez konserwatorskich wymagań.
Ze względu na bliskość ruchliwej
ulicy, chodnika właściciele nieruchomości są zobowiązywani przez
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Szczecinie do zabezpieczenia budynku i utrzymania
jego substancji zabytkowej pod
groźbą kary.
O kłopot z zabytkową budowlą
zapytaliśmy Urząd Miejski w Lipianach - „Nawiązując do otrzymanej
21.03.2022 r. prośby o udzielenie
informacji na temat aktualnego
stanu prawnego związanego
z uporządkowaniem zrujnowa-

nego zabytku przy ul. Jedności
Narodowej 63 w Lipianach, niniejszym informujemy, co następuje:
Kompetencje w sprawie stanu technicznego budynku posiadają dwie
instytucje: Zachodniopomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie oraz Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Pyrzycach. Organy posiadają też
pełną wiedzę w zakresie prowadzonych wobec obiektu procedur
administracyjnych.
Gmina Lipiany w zakresie stanu
technicznego budynku nie posiada
kompetencji prawnych tj. np. nie
może nakładać kar, upomnień czy
wzywać pod groźbą sankcji do
określonych zachowań. Obiekt od
kilkunastu lat popada w ruinę,
a od ponad dekady stanowi
wizerunkowe obciążenie dla
naszej wspólnoty samorządowej. Stąd też wspieramy
obecnego właściciela prywatnego w bardzo wymagającym
procesie odbudowy zabytku.
W ostatnich miesiącach pojawił się nowy właściciel, ale
budynek wciąż ulegał dalszej
degradacji. Kilka tygodni temu wystąpiła konieczność
ponownego wygrodzenia
chodnika i części jezdni na
drodze powiatowej, którą to
kategorię od kilku lat posiada
ulica Jedności Narodowej.
Zastosowane rozwiązanie
zabezpiecza użytkowników
drogi przed niebezpieczeństwem ze strony budynku,
ale powoduje uciążliwość dla
ruchu pojazdów i pieszych.”

PP
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PRAWO I GOSPODARKA

Kolejne spotkanie w sprawie ZIT

W pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach odbyło
się kolejne spotkanie wójtów, burmistrzów i starostów dotyczący
stworzenia wspólnej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
Lider Pojezierza oraz wdrożenia
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Związek ten będzie
mógł w niedalekiej przyszłości

pozyskiwać środki na realizację
zadań ponadgminnych, czy ponadpowiatowych. Pyrzyckie samorządy
jako jeden z pierwszych tematów
już dyskutują budowę sieci ścieżek rowerowych łączących gminy
powiatu pyrzyckiego, spotkanie na
ten temat zorganizowała już Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska.
„Na realizację ZIT jednostki

samorządowe będą mogły pozyskać środki w ramach nowej
unijnej perspektywy finansowej
2021 – 2027, dzięki tym funduszom
będą mogły realizować wspólne
przedsięwzięcia mające na celu
rozwiązywanie problemów oraz wykorzystywanie wspólnych walorów
i potencjału obszaru funkcjonalnego. Ciszę się bardzo, że jako

pierwsi w województwie zabraliśmy
się za ten temat, dlatego dziękuję
za aktywny udział w tworzeniu
związku wszystkim samorządowcom” - powiedział po spotkaniu
Olgierd Kustosz, Wicemarszałek
Województwa Zachodniopomorskiego.

§
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PRAWO I GOSPODARKA
Upomnienia kosztują
ponad 16 tysięcy zł
W informacji na temat ściągalności opłat za wywóz odpadów
komunalnych oraz o działaniach
podjętych przez gminę w celu poprawy ściągalności i ściągalności
zadłużeń w 2021 roku przygotowanej na ostatnią sesję Rady
Miejskiej w Pyrzycach czytamy,
że według sprawozdania za rok
2021 na dzień 31 grudnia 2021 r.
zadłużenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wyniosło:
Kwota główna: 77 046,40 zł;
Odsetki: 91 265,59 zł;
Koszty upomnienia: 16 257,00 zł.
Egzekucja „miękka” (wystawianie upomnień) dokonywana
jest na bieżąco, zaś egzekucja
„twarda” (wystawianie oraz przekazywanie tytułów wykonawczych
do egzekucji prowadzonej przez
komorników skarbowych oraz
sądowych) dokonywana jest w sytuacji, gdy płatnik nie reaguje na
odebrane upomnienie.

PP
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W Pyrzycach pisanką kręcimy na 91,1 MHz!
Piąta edycja okazjonalnego
Radia Pyrzyce nadającego na
częstotliwości 91.1 MHz coraz
bliżej.
Partnerami tej edycji będą już
sprawdzeni na naszej antenie miłośnicy lokalnego Radia Pyrzyce
91,10 MHz, a są to: Gmina Pyrzyce
Burmistrz Marzena Podzińska,
Pomorze Zachodnie Marszałek
Olgierd Geblewicz i Wicemarsza-

łek Olgierd Kustosz, Starostwo
Powiatowe w Pyrzycach Starosta Stanisław Stępień, Pyrzyckie
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. Bank PKO BP, Feldt’s
Poland sp. z o.o. Firma DALKE
Małgorzata i Piotr Dalke, Backer
OBR Sp. z o.o., Firma EMBUS,
Pyrzycki Dom Kultury gdzie mieści
się nasze studio. W tej edycji do
grona przyjaciół Radia Pyrzyce

dołączyli także muszkieterowie
z Bricomarché Pyrzyce. Patronat
medialny dla Radia Pyrzyce 91,10
MHz daje tak jak dotychczas Telewizja Kablowa Aura i Dwutygodnik
Puls Powiatu Pyrzyckiego.
Piąta edycja programu Radio
Pyrzyce 91,1 MHz rozpocznie się
11 kwietnia 2022 a zakończy 24

5.04.2022

kwietnia 2022 roku. Radio Pyrzyce
91,1 MHz tak jak poprzednio nadawać będziemy 24 godziny na dobę,
od poniedziałku do piątku program
na „żywo” będzie nadawany od
8.00 do 18.00, w soboty i niedziele
powtórki najciekawszych programów, transmisje świątecznych
nabożeństw z kościoła pw NMP
Bolesnej w Pyrzycach. Muzycznie
oprawimy program muzyką nieśmiertelnikami z lat 80/90 i czymś
rytmicznym z ostatnich miesięcy.
Przypomnijmy, że po raz pierwszy
lokalna rozgłośnia gminy Pyrzyce rozpoczęła nadawanie
w okresie świąteczno-noworocznym 2020 roku, kolejna
dwutygodniowa emisja miała miejsce w okresie świąt
Wielkanocnych 2021. Następnie Radio Pyrzyce FOLK
towarzyszyło Festiwalowi
Pyrzyckie Spotkania z Folklorem w lipcu 2021 roku,
byliśmy z mieszkańcami gminy Pyrzyce także podczas
świąt Bożego Narodzenia
i Sylwestra 2021.
Już dziś zapraszamy do
słuchania nas na częstotliwości 91,10 MHz a także
w internecie na www.radiopyrzyce.pl, zapraszamy do
kontaktu telefon do studia
507 199 093 oraz mailem
studio@radiopyrzyce.pl.
W Pyrzycach
pisanką kręcimy
na 91,1 MHz!
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Tak się bawią, taka się bawią …

Są już mury DINO w Pyrzycach

Od 2019 roku co pewien czas
piszemy o tym, że firma DINO
POLSKA S.A planuje budowę
kolejnego obiektu handlowego
na terenie powiatu pyrzyckiego,
tym razem w Pyrzycach przy
ulicy Stargardzkiej 22. Pod tym
adresem wiele lat mieściła się
paluszkarnia, której pierwotnym
właścicielem było Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego
„Gryf” S.A., producent słynnych
półproduktów czekoladopodobnych. W Pyrzycach firma ta
miała swój oddział Wytwórnię

Nie pierwszy to akt wandalizmu, po raz kolejny zniszczone osłony
zimowe pyrzyckiej fontanny, oderwane tablice informacyjne. Zapewne
to nie ostatni wybryk, czy można im zapobiec?
Może gdyby można było publikować wizerunek sprawcy na facebooku, to byłaby to największa kara i przestroga dla innych?

13

Pieczywa Cukierniczego, produkującą głównie paluszki z makiem
w opakowaniu jak na fotografii
załączonej do tekstu. Niestety
COVID zmienił plany inwestora
i inwestycja nie wystartowała
w 2019 roku.
Od kilku miesięcy na terenie
byłej „paluszkarni” przy ulicy
Stargardzkiej w Pyrzycach dzieje się sporo i można sądzić, że
w ciągu najbliższych kilku miesięcy powstanie drugi sklep sieci
DINO.

PP
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„Wagary” w Ogrodach Przelewice
– wiosna z pawiem Stefanem

Pierwszy Dzień Wiosny jest często nazywany
Dniem Wagarowicza, czyli dniem opuszczania
szkolnych lekcji. Korzystając z tego, że pogoda
coraz bardziej sprzyja dłuższym spacerom,
Ogrody Przelewice zdecydowały się zadbać
o dobre samopoczucie oraz zdrowie dzieci
i zorganizowały grę terenową ,"wiosenne
wagary z pawiem Stefanem".
Taka forma zajęć bez wątpienia mobilizuje
do wspólnej zabawy. Uczestnicy korzystali
z atrakcji ruchowych, rozwiązywali logiczne
zagadki i podejmowali się umysłowych wyzwań. Potrafili odnaleźć omawiane drzewo,
scharakteryzować i wskazać odpowiednią
szyszkę, czy odszukać tropy lisa. Zwieńczeniem dwugodzinnej wycieczki było ognisko.
Gry terenowe uczą nowych umiejętności,
a forma zajęć na świeżym powietrzu ma korzystny wpływ na nasze zdrowie. To również
bardzo dobry sposób na integrację uczniów
po powrocie do placówek szkolnych.

W ogrodzie pięknie kwitną krokusy i przebiśniegi, w kilku miejscach rozkwitły rododendrony
oraz piękne kwiaty krzewów wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum). Oprócz kwitnących
roślin ciekawymi atrakcjami były jedne z największych latających ptaków - przelewickie
pawie, które bez wątpienia są coraz śmielsze
i z zainteresowaniem podchodzą do odwiedzających. Dzieci zobaczyły wystawę z okresu
neolitu, dowiedziały się jak wyglądał ówczesny
człowiek, jakimi narzędziami się posługiwał
i czym się zajmował.
Ogrody Przelewice odwiedzili uczniowie
szkół podstawowych z kilku miejscowości
województwa zachodniopomorskiego m.in.
Przelewice, Stargard, Barlinek, Lipiany, Okunica. Podczas czterech dni w grze uczestniczyło
ponad 350 osób. Z racji dużego zainteresowania
tego typu zajęciami, Centrum podjęło decyzję
o rozszerzeniu oferty gry terenowej i wpisaniu jej w stałą usługę Ogrodów Przelewice.

Pyrzycki młyn w kontroli
Od wielu lat budynek Młyna
Parowego w Pyrzycach przy ulicy 1 Maja 17 czeka na remont.
Mimo wielu deklaracji, publikacji
w mediach społecznościowych,
wizualizacji obiektu nadal popada
on w ruinę. Nadzór nad obiektem
sprawuje Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Szczecinie, którego
zapytaliśmy o to:
Jaki jest status tego budynku
– rejestr?
Jeżeli jest wpisany, to z czym
się to wiąże dla inwestora?
Czy wydawane były w ostatnich

okresie jakieś decyzję dla inwestora, czy były nakładane na niego
mandaty za stan obiektu?
Oto, jakie odpowiedzi uzyskaliśmy
od Anny Musiał – Gąsiorowskiej,
kierownik Wydziału ds. Inspekcji
Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Szczecinie:
"W odpowiedzi na Pana pismo
z dnia 09.03.2022 r., / data wpływu / dostarczone drogą mailową,
informuję:
Budynek dawnego młyna parowego, ob. nieużytkowany,

Aktualnie pracownicy starają się stworzyć
zróżnicowaną ofertę wycieczek z elementami
gry terenowej dla kliku grup wiekowych.
Uczniowie zapytani o opinię przeprowadzonej gry mieli pozytywne zdania, dzieciom
podobała się taka forma edukacji. Z dużą
ciekowością zadawali pytania i starali się
sprostać wszystkim zadaniom, także tym
na orientację.
Już niebawem Otwarcie Sezonu Ogrodów
(10 kwietnia), Centrum zaplanowało kilka
atrakcji m.in. warsztaty na temat wykorzystywania zasobów energetycznych Ziemi. Idealna
okazja do odwiedzenia ogrodu i wzbogacenia
wiedzy, tego dnia odbędzie się również kiermasz
lokalnych rękodzielników oraz producentów.
Nie może Państwa zabraknąć!

zlokalizowany przy ul. 1 Maja 17
w mieście: Pyrzyce, gm. Pyrzyce, pow. Pyrzyce wpisany jest do
rejestru zabytków pod numerem
A – 2028 decyzją z dnia 23 lutego
2022 r.,
Zgodnie z treścią art. 5 ust.
4 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami wynika, że
opieka nad zabytkiem sprawowana
przez jego właściciela lub posiadacza polega w szczególności na
zapewnieniu warunków korzystania
z zabytku w sposób zapewniający
trwałe zachowanie jego wartości.
Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt
1 - 5 ustawy o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami, wszelkie
prace budowlane, konserwatorskie
i badawcze wymagają od inwestora wykonawcy prac uzyskania
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Obecnie prowadzone są procedury kontrolne dotyczące
przedmiotowego zabytku".
Czy prowadzone działania kontrolne pozwolą właścicielowi obiektu
na rozpoczęcie inwestycji, czy spór
stron trwać będzie nadal, a co
za tym idzie obiekt nadal będzie
popadał w ruinę?

PP

		

			

Dary z Ueckermünde

23 marca 2022 roku Pyrzyce
ponownie odwiedzili przyjaciele
zza Odry. Przedstawiciele miasta
partnerskiego Ueckermünde przywieźli ze sobą dary dla uchodźców
z Ukrainy, którym pomaga gmina
Pyrzyce. „Po przekazaniu darów,
sekretarz UM w Pyrzycach pani
Dorota Grzybowska rozmawiała
z Carsten Seeger, wiceprzewodniczącym rady miasta Ueckermünde,
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o dalszym zacieśnianiu współpracy
naszych miast w zakresie pomocy
osobom dotkniętym działaniami
wojennymi. Bardzo dziękujemy
naszym niemieckim przyjaciołom
za wsparcie. Szczególne podziękowania kierujemy do Jürgena
Kliewe, Burmistrza Ueckermünde” - Burmistrz Pyrzyc Marzena
Podzińska.
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Ponad 100 tysięcy złotych
dla zwierząt

Każdego roku, samorządy podejmują decyzję o wydatkowaniu
środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie danej gminy.
Podczas ostatniej sesji pyrzyccy radni na wniosek burmistrz Marzeny Podzińskiej przeznaczyli na tego rodzaju zadanie 114 tysięcy
złotych. Celem programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2022
roku:
- Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
dla zwierząt.
- Opiekę nad wolno żyjącymi
kotami, w tym ich dokarmianie.
- Odławianie bezdomnych zwierząt.
- Obligatoryjną sterylizację albo
kastrację zwierząt w schroniskach
dla zwierząt.
- Poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt.
- Usypianie ślepych miotów.
- Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich.
- Zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
- Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.

PP
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Husaria Fight Team
- zawody w Tallinie

Tallin - Estonia 25-27.03.2022 r. Championka tylko jedna,
Nikola walcząc w kategorii 26 kg nie zostawiła złudzeń i wszystkie trzy walki wygrała bez straty punktu kładąc przeciwniczki na
plecy. Dostała także propozycję walki towarzyskiej z dziewczyną
z Holandii. Skończyło się szybko 10:0 dla Nikoli. Reszta dziewczyn
walczyła odpowiednio: Maja po dobrym turnieju tocząc aż 6 walk
ostatecznie plasuje się na 5 miejscu w 35 kg /zawodniczek 14.
Amelka toczy trzy ciężkie pojedynki ostatecznie zajmując 9 miejsce w 40 kg choć wiem, że potrafi robić to lepiej /zawodniczek 15.
Anita walczy 4 walki zajmując 5 miejsce w 46 kg choć też wiem,
że może to robić lepiej/ zawodniczek 11. Sara również walczy 4
walki w 54 kg blisko medalu, który przegrywa niestety i zajmuje
4 miejsce, też wiem, że może to robić lepiej /zawodniczek 9
Hania 58 kg walczy trzy walki ze
zmiennym szczęściem i plasuje
się ostatecznie na 7 miejscu, i tu
wiem, że potrafi lepiej to robić
/zawodniczek 9
Turniej fajny, doświadczenie
bardzo ważne i cenne bo międzynarodowe.
Dziewczyny od trenera usłyszały to, czego nie chcą słyszeć,
aby osiągnąć to, o czym marzą.
Jaki będzie tego efekt zobaczymy za jakiś czas. Kolejne starty
przed nami. Jak to się mówi,
chcesz być najlepszy, trenuj
z najlepszymi.
Dziękuję rodzicom za wsparcie wyjazdu oraz naszym
partnerom i Gminom Kozielice,
Warnice, Pyrzyce, które nas
wpierają w roku 2022.
Razem możemy więcej.
Wojciech Antczak

		

			

Nie będzie fabryki,
ale będzie skład

Nowy właściciel terenu po byłej Fabryce Armatur w Lipianach
wynajął ten teren na bazę materiałowo - socjalną dla realizowanej
na terenie powiatu pyrzyckiego
inwestycji gazowej. Firma PORR
realizuje 63-kilometrowy kluczowy odcinek gazociągu, który ma
dostarczyć gaz z Baltic Pipe i ter-
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minala LNG do Elektrowni Dolna
Odra. Na zlecenie GAZ SYSTEM
firma PORR SA powinna, zgodnie
z umową, wykonać ten odcinek
gazociągu za półtora roku. Czyli
baza logistyczna w Lipianach powinna działać najprawdopodobniej
do końca roku 2023.

Wystawa w pyrzyckim ratuszu

29 marca 2022 roku w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,
Sekcja Literatury, Historii i Sztuki
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Pyrzycach, zorganizowała wystawę prac malarskich swoich

członkiń. Autorkami wystawionych
prac są: Wiktoria Wiszniowska Kijana, Wanda Konikowska i Lilia
Boczkowska. W wystawie wzięła
również udział Zenobia Walczak
- prezes UTW.

Otwarcie Nowego Sezonu Ogrodów Przelewice

10 kwietnia 2022 r. Ogrody Przelewice zapraszają na otwarcie sezonu.
Wiosna to wspaniały czas…. Rozkwitają rośliny, słońce przyjemnie
świeci, a zwierzęta budzą się z zimowego snu, więc warto odwiedzić
jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce.
Szczegóły wydarzenia: OTWARCIE SEZONU OGRODÓW
PRZELEWICE | Facebook
Bilety do Ogrodu do nabycia na miejscu lub  http://bilety.ogrodprzelewice.pl/
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REKORDOWE 24 MEDALE ŻAKA PYRZYCE
19 marca 2022 roku na hali stadionu lekkoatletycznego w Szczecinie zorganizowane zostały Halowe Mistrzostwa Województwa
LDK. Udział w mityngu wzięło 465 zawodników z 20 klubów, w tym
40 zawodników klubu LMKS Żak Pyrzyce.
Zawodnicy Żaka zaprezentowali Prodan (600m), Wojciech Jonasik
się z doskonałej strony, zdobywając (skok w dal), Marcel Kowalski (skok
24 medale. Drugi rok z rzędu klub w dal), Nikodem Pluta (skok w dal,
odniósł zwycięstwo w klasyfikacji 600m), Mateusz Pluta (60m).
medalowej, poprawiając wiele rekordów życiowych.
Brązowymi medalistami zostali: Olaf Urban (skok w dal, 600m),
Mistrzami województwa zosta- Iga Kaniewska (600m), Weronika
li: Amelia Kacprzak (skok w dal, Rybińska (skok wzwyż), Melania
60m), Nikodem Karpiński (600m), Wróblewska ( 60m), Olivier Allert
Michał Stryjewski (60m), Melania (60m), Gracjan Cielek (600m),
Wróblewska (600m), Piotr Maduzia Nikodem Karpiński (60m).
(600m), Weronika Rybińska (skok
w dal), Olivier Allert (skok w dal).
Halowymi Mistrzostwami Województwa zawodnicy ŻAKA
Wicemistrzami województwa zakończyli sezon halowy.
zostali: Julia Błażejewska (600m),
Julia Piwoni (600m), Aleksandra
Gratulujemy!

Harcerska
i zuchowa
pomoc
30 marca zuchy z drużyny
,,Bursztynki” przekazali dla pani
Annie Zasadzinskiej, dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pyrzycach
dary dla uchodźców z Ukrainy,
które ufundowali mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie. To
kolejna akcja i pomoc harcerzy
i zuchów ze Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im.
Leonida Teligi. Podczas ostatnich zbiórek harcerskich drużyny
,,Cztery Żywioły” i ,,Bursztynki”
przygotowują się do zdobycia
pierwszej sprawności harcerskiej.

5.04.2022
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MISTRZOSTWA POWIATU W KOSZYKÓWCE

Po długim czasie niemożności
rozgrywania zawodów powiatowych w sporcie szkolnym nareszcie
pojawiła się możliwość rozegrania
finałów powiatowych zawartych
w kalendarzu imprez Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Pyrzycach.
Na pierwszy ogień poszła
koszykówka szkół ponadpodstawowych. 22 marca 2022 r. w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół nr
2 CKU w Pyrzycach odbył się
finał powiatowy z udziałem 3
drużyn dziewcząt i chłopów naszego powiatu. Pierwotnie zawody
miały odbyć się – jak co roku –
w Lipianach, jednak ze względu
na rozmieszczenie uchodźców
z Ukrainy trzeba było znaleźć inne
miejsce tych rozgrywek.

Sędzią głównym zawodów z ramienia PMOS był Piotr Klapenda,
któremu pomagał Kamil Podgórski – nauczyciel ZS w Lipianach.
Jako pierwsi swoje mecze
rozegrali chłopcy. Po dłuższym
rozbracie z piłką koszykową poziom pojedynków był zróżnicowany,
ale należy odnotować wiele składnych akcji zakończonych celnymi
rzutami do kosza. Najlepsi okazali
się uczniowie ZS nr 1 w Pyrzycach
prowadzeni przez Dariusza Jagiełłę
w składzie:
Kacper Dzięgielewski, Adam
Krzewicki, Kacper Rzepiak, Adam
Toboła, Jakub Mroczek, Oliwier
Masiowski, Miłosz Ogiejko, Mateusz Czerwonka.
Po chłopcach na parkiet wybiegły
dziewczęta. Podobnie jak w rywa-

lizacji chłopców tak i tu uczennice
ZS nr 1 w Pyrzycach okazały się
niezwyciężone.
Prowadzący swoje koszykarki
Maciej Palczyński nie krył zadowolenia po triumfie w zawodach.
Skład zwycięskiej drużyny to: Julia
Orłowska, Syntia Bryk, Aurelia
Matyńka, Małgorzata Jasiewicz,
Olga Siepka, Gabriela Kaczmarczyk, Patrycja Gajewska, Wiktoria
Demianenko, Wiktoria Matułowicz,
Weronika Dyszkiewicz, Anna Brząkowska, Alicja Sójka.
Na podsumowaniu turnieju i wręczaniu nagród obecny był dyrektor
ZS nr 2 CKU Paweł Palczyński,
który podziękował za sportową rywalizację i pogratulował wszystkim
zespołom uczestnictwa w finałach
powiatowych.

Wyniki:
Dziewczęta:
1 . ZS nr 1 Pyrzyce 		
opiekun Maciej Palczyński
2. ZS nr 2 CKU Pyrzyce
opiekun Krystian Antoniewicz
3 . ZS Lipiany
opiekun Artur Lipski
Chłopcy:
ZS nr 1 Pyrzyce 		
opiekun Dariusz Jagiełło
ZS nr 2 CKU Pyrzyce
opiekun Krzysztof Szymański
ZS Lipiany 			
opiekun Kamil Podgórski
Piotr Olech

PIŁKA RĘCZNA W HALI OSiR
29 marca 2022 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach
rozegrano finał powiatowy w piłce ręcznej chłopców (rocznik 20072008).
Do rozgrywek zgłosiły się tylko
dwie szkolne reprezentacje: Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach i Szkoła
Podstawowa w Żabowie.
Organizator zawodów Powiatowy
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Pyrzycach był zawiedziony tak
niską frekwencją, tym bardziej,
że piłka ręczna jest dość prostą
grą zespołową do opanowania
w stopniu podstawowym. Miejmy
nadzieję, że to tylko „lekka zadyszka” po utrudnieniach covidowych
i kolejne rozgrywki będą miały
dużo lepszą frekwencję.
Opiekunowie drużyn zdecydowali, że rozegrają dwa mecze
z godzinną przerwą na regene-

rację sił, a wynik obu spotkań
pokaże, kto jest najlepszy w powiecie pyrzyckim w roku szkolnym
2021/2022. W pierwszym meczu
górowali gospodarze, uczniowie
SP z OI w Pyrzycach, strzelając
6 bramek nie tracąc żadnej. Drugi
mecz przyniósł wynik remisowy
i widać było, że uczniowie z SP
w Żabowie dostosowali się do
warunków gry na boisku o dużo
większych wymiarach niż te, które
mają w swojej szkole. Ostateczny wynik 10:6 dał podopiecznym
Roberta Toboły zwycięstwo w powiatowym turnieju. Zwycięzcy grali
w składzie: Filip Makulski, Jakub
Huska, Maksymilian Podgórski,
Igor Świercz, Mateusz Podkowa,

Aleksander Kacprzak, Wojciech
Paplicki, Marcel Pietryszak, Dominik Kostecki, Jakub Olszewski.
Należy z satysfakcją podkreślić, że obie drużyny prowadziły
zawody w duchu fair play, a sędzia
główny Piotr Klapenda nie miał

potrzeby częstego przerywania
akcji z powodu nieczystej gry.
Pyrzycka szkoła awansowała na zawody regionalne, które
rozegrane zostaną w Barlinku.
Piotr Olech
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Świat obok nas

5.04.2022

Botaniczna Piątka po raz pierwszy
w Przelewicach!

Botaniczna Piątka to biegi cykliczne organizowane w Ogrodach
Botanicznych w całej Polsce. Inicjatywa ma na celu popularyzację
biegania jako najprostszej formy
ruchu oraz rekreacji, które są
jednym z elementów zdrowego
trybu
   życia! To również znakomita

okazja do zapoznania się z walorami krajobrazowymi Ogrodu
Dendrologicznego w Przelewicach.
Uczestnikiem może być każda osoba, która chce spróbować swoich
sił w tej dyscyplinie. Kibice mile
widziani, każde wsparcie jest na
wagę złota!

Szczegóły wydarzenia:
Botaniczna Piątka Przelewice - edycja wiosenna | Facebook

Czy ptaki potrafią być przyjacielskie? Otóż udowodniono, że
ptaki odczuwają emocje tak samo
jak ludzie. Gdy rano wychodzę
w rewir ptaków, zawsze jeden
daje znać i reszta dowiaduje się,
kto wszedł i po co. W zależności
od mojego zachowania, reakcja
jest różna, od akceptacji i obserwacji do ucieczki.
Ptak potrafi też kochać. Jeśli
nie mają ptaka kompana, w roli
przyjaciela upatrują człowieka.
Ciekawostką jest, że kiedy będziemy mieć w domu papugę,
samice wybiorą mężczyznę. Jeśli
to samiec, wybierze kobietę.

Ptaki potrafią też odczytywać
nasze złe i dobre emocje. Pokazują je, swoim wyglądem,
śpiewem i zachowaniem.
Przedwiośnie i wiosna to dobra pora roku, aby obserwować
na łonie natury, zachowanie się
ptaków. W tym czasie łączą się
w pary, w celu wyprowadzenia
lęgów i wychowania piskląt. Przy
odrobinie szczęścia, możemy
być świadkiem okazywanych
emocji, jak ta para łabędzi na
załączonym zdjęciu.
Marian Białkowski

Wesołych Świąt

