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Najlepiej Najlepiej 
wynagradzaniwynagradzani
RADNI RADNI 
w powieciew powiecie 
Radny za wykonaną pracę na rzecz 

danej jednostki samorządu terytorialnego 
otrzymuje wynagrodzenie, które określa się 
jako dieta. Dieta, którą otrzymują radni pełni 
przede wszystkim funkcję rekompensaty 
za wynagrodzenie utracone w związku 
z nieobecnościami radnego w swojej 
pracy.                                        cd. str.10

Nowi dyrektorzy jednostek
Gminy Pyrzyce

Lipiany, Warnice i Bielice
 – nowe stawki opłat 
za wywóz odpadów 
komunalnych

Trzy sztaby
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
w powiecie pyrzyckim

Ptasia grypa
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Od 1 stycznia 2023 r. Pyrzycki 
Dom Kultury i Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Pyrzycach mają nowych 
dyrektorów. Stanowisko szefowej 
PDK objęła Ewa Hancz związana 
z pyrzycką kulturą od wielu lat, 
a przez 2022 rok pełniąca funkcję 
dyrektora OSiR Pyrzyce. Sportową 
jednostkę Gminy Pyrzyce w drodze 
konkursu objął Dariusz Czaczyk. 
„Nowi dyrektorzy są osobami, które 
posiadają wiedzę, doświadczenie 
w działalności jednostek, który-
mi będą zarządzać. Uważam, że 
dla obu jednostek jest to dobry 
wybór, teraz wszystko w rękach 
i głowach nowych dyrektorów, za-
pewne mieszkańcy gminy Pyrzyce 
będą bacznie obserwować ich 
dokonania” – powiedziała Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Pyrzycach Darisuz 
Czaczyk

Dariusz Czaczyk - wykształ-
cenie wyższe  magisterskie. 
Jestem absolwentem Polskiej 
Konfederacji Menedżerów Spor-
tu z tytułem „Mistrz Zarządzania 
Sportem”. Przez kilkanaście lat 
pracowałem w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Stargardzie, gdzie 
między innymi pełniłem funkcję 
kierownika d.s. obiektów sporto-
wych i organizacji imprez. To na 
pewno w dużej mierze pomaga 
i pomoże mi na obecnie zajmo-
wanym stanowisku. Blisko 30 
lat jestem związany z Kolegium 
Sędziów Zachodniopomorskiego 
i Polskiego Związku Piki Nożnej, 
gdzie 18 lat czynnie sędziowałem, 
prowadząc zawody na szczeblu 
centralnym, a obecnie jestem 
obserwatorem/delegatem, który 
ocenia pracę arbitrów na boisku. 
Obecnie pracuję również w AP So-
kół Pyrzyce jako trener, posiadając 
stosowne uprawnienia (licencja 
UEFA Grassrots). Interesuję się 
koszykówką, będąc spikerem na 
meczach ekstraklasowych PGE 
Spójni Stargard. Praca z mikro-
fonem to również jedna z moich 
pasji. Lubię również siatkówkę, 
tenis ziemny (ukończyłem kurs 
sędziego tenisa) i lekkoatletykę. 

Ryszard Tański - Czy uprawia 
Pan jakąś dyscyplinę sportu?

D.C. -Od zawsze biegałem, dość 
intensywnie, gdy byłem sędzią, 
teraz już raczej rekreacyjnie, dla 
zdrowia i lepszego samopoczucia. 
Gdy czas pozwala, kopię piłkę 
i rzucam do kosza. Po ostatnim 

spotkaniu z grupą siatkarek z Py-
rzyc, panie namawiają mnie do 
treningów. Siłownia również nie 
jest mi obca, ale głównie ćwiczę 
na sprzętach aerobowych. 

R.T. - Ma Pan dość szerokie kon-
takty ze środowiskiem sportowym 
w Polsce, a co za tym idzie obraz 
tego, co u innych dobrze działa 
i warto byłoby to zaimportować 
do Pyrzyc, to co by Pan chciał 
wprowadzić do OSiRu?

D.C. - Jest wiele rzeczy, które 
chciałbym zrealizować w Py-
rzycach, które sprawdziły się 
w innych ośrodkach, ale wszystko 
na spokojnie, małymi kroczkami. 
Nie chciałbym za dużo mówić, 
raczej pokazać to w praktyce. 
Jak doskonale wszyscy wiemy, 
większość działań uzależniona 
jest od środków finansowych. 
Pierwsze efekty moich działań 
już są widoczne, bądź niebawem 
będą. Wspólnie z ekipą OSiR nie 
próżnujemy, a działamy, o tym 
mogę wszystkich zapewnić. 

R.T. - Jest Pan także człowie-
kiem mediów, konferansjerem, 
to chyba znacznie pomoże w re-
alizacji sportowych projektów?

D.C. - Z całą pewnością. Przede 
mną pierwsze wyzwania w Pyrzy-
cach, jako prowadzący (spiker) 
między innymi Noworocznego 
Turnieju Piłki Nożnej, czy też 
Plebiscytu Sportowego MLKS 
Żak Pyrzyce, których to imprez 
współorganizatorem jest OSiR 
w Pyrzycach. 

R.T. - Najbliższe i najważniejsze 
zadania dla Pana i całego zespołu 
OSiRu?

Nowi dyrektorzy jednostek Gminy Pyrzyce 

D.C. - Wszystkie zadania są 
dla nas ważne. Do końca lute-
go, poza bieżącą działalnością na 
obiektach, czeka nas nowatorskie 
przedsięwzięcie, a mianowicie  
inauguracja Amatorskiej Ligi Siat-
kówki (ALS OSiR), kilka turniejów 
piłkarskich, a wśród nich novum 
w Pyrzycach - turniej eliminacyjny 
w ramach Mistrzostw Województwa 
w Piłce Nożnej Oldbojów o Puchar 
Burmistrz Pyrzyc. Finał zmagań 
wojewódzkich o Puchar Preze-
sa ZZPN odbędzie się w marcu 
w Kołobrzegu. Będzie też Futsal 
w wykonaniu dzieci.  Planuje-
my również organizacje meczu 
3. ligi koszykówki PGE Spójni 
Stargard z udziałem zawodników  
z pierwszego zespołu grającego 
w ekstraklasie. Oczywiście OSiR 
wraz z lokalnymi stowarzyszeniami 
sportowymi przedstawi bogatą 
ofertę na ferie. W planach jest 
też plebiscyt sportowy MLKS Żak 
Pyrzyce, który osobiście popro-
wadzę. Angażujemy się również 
w WOŚP. Tak więc dzieje się i na 
pewno dziać się będzie. 

R.T. - Czego Panu życzyć na 
nowym stanowisku? 

D.C.- Przede wszystkim zdro-
wia i  wytrwałości w drodze do 
zamierzonych celów. 

R.T. - Tego życzę!
Dyrektor Pyrzyckiego Domu 

Kultury Ewa Hancz 
Ewa Hancz - Jestem absolwent-

ką pyrzyckiego liceum, tytuł mgr 
inż. zdobyłam na Akademii Morskiej 
w Szczecinie, gdzie studiowałam 
kierunek: Logistyka i Zarządzanie 
w Europejskim Systemie Transpor-

towym. I ta logistyka, rozumiana 
jako proces planowania, realizo-
wania i kontrolowania okazuje się 
przydatna w życiu. Następnie 
podyplomówka z przygotowania 
pedagogicznego (chciałam na-
uczać matematyki), a po studiach 
liczne staże i praktyki. W końcu 
trafiłam do Stowarzyszenia LGD 
Ziemia Pyrzycka, gdzie przeszłam 
ścieżkę stanowisk: od pracownika 
administracyjnego, przez specjali-
stę ds. koordynowania projektów, 
po dyrektora biura. To tam zrodziła 
się moja sympatia do środowiska 
NGO i mieszkańców naszej lo-
kalnej ojczyzny. Koordynowałam 
pracę w biurze, organizowałam pro-
mocję, świadczyłam doradztwo dla 
beneficjentów dot. dofinansowań 
z programów współfinansowanych 
z UE. W 2015 r. LGD zakończyło 
funkcjonowanie, a ja w 2016 r. 
rozpoczęłam pracę jako animator 
kultury w Pyrzyckim Domu Kul-
tury. Zaczęło się pozyskiwanie 
środków najpierw z Ministerstwa 
Kultury, potem z różnych innych 
programów. W tym samym roku 
z pomocą dobrych ludzi powsta-
ło Stowarzyszenie Coolturalni. 
Zdobyte doświadczenie posta-
nowiłam wykorzystać na rzecz 
mieszkańców. Pisałam więc pro-
jekty głównie z myślą o dzieciach 
i seniorach, współpracowałam 
z wieloma specjalistami i orga-
nizacjami. Coolturalna Akademia 
Rozwoju, Coolturalna Akademia 
Seniora, Centrum Aktywności, 
Sensoryczna matematyka, Ptak 
na tak, Biegiem na stadion-to. 
Niektóre tytuły projektów ko-
ordynowanych przeze mnie, 
realizowanych w gminie Pyrzyce, 
Warnice czy Stare Czarnowo. Były 
też projekty inwestycyjne: plac 
zabaw przy Przedszkolu przy ul. 
Narutowicza czy Pyrzycka Pra-
cownia Jutra w PDK. Ciągła chęć 
rozwoju i podejmowania wyzwań 
zaprowadziła mnie do Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, 
gdzie przez 10 miesięcy pełniłam 
funkcję dyrektora. Jednak kultura 
jest mi zdecydowanie bliższa niż 
sport. Nie żałuję, że spróbowa-
łam tam swoich sił, bo to również 
cenna lekcja. Kiedy pojawiła się 
możliwość powrotu do „domu” nie 
wahałam się ani chwili. Konfucjusz 
powiedział: „Wybierz pracę, którą 
kochasz i nie przepracujesz ani 
jednego dnia więcej w Twoim ży-
ciu”. Zatem wybrałam Pyrzycki 

dokończenie ze str.2
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Dom Kultury. Zainteresowania: 
muzyka, film, psychologia, fo-
tografia, rodzicielstwo bliskości, 
sektor NGO.

Ryszard Tański - Czy praca, 
doświadczenie zdobyte w Sto-
warzyszeniu Coolturalni daje 
dodatkowe możliwości na nowym 
stanowisku?.

E.H. - W sektorze NGO za-
zwyczaj nie ma budżetu na 
zatrudnianie specjalistów z każ-
dej dziedziny, dlatego zdobywa 
się tam doświadczenie zarówno 
przy pisaniu projektów, pracach 
administracyjnych, obsłudze 
mediów społecznościowych, 
organizacji różnych wydarzeń 
itp. Coolturalnych tworzyłam od 
podstaw, znam aspekty niełatwej 
„papierologii”. Społecznicy czują 
się zmęczeni, wypaleni, czasem 
wykorzystani. A przecież są tak 
potrzebni! Chciałabym jeszcze bar-
dziej otworzyć PDK na współpracę 
z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami kultury dzia-
łającymi w regionie, które mogłyby 
wykorzystać naszą przestrzeń 
do swoich działań, budując w ten 
sposób nową publiczność. Miejsca 
tworzą nie tylko wydarzenia, ale 
przede wszystkim ludzie. Zrobię 
co w mojej mocy, aby społecznicy 
współpracując z nami czuli się 
spełnieni i zrozumiani ze swoimi 
pomysłami. Bo zarówno dla ze-
społu PDK, jak i dla nich, nie jest 
obojętne to, co dzieje się wokół 
nas dzieje.

R.T. - Zna Pani PDK od lat, czy 
widzi Pani potrzebę utworzenia 
w niedalekiej przyszłości sekcji, 
kół zainteresowań, coś co może 
dziś kręci pyrzyczan.

E.H. - Chciałabym skupić się na 
zapewnieniu mieszkańcom oferty 
spędzania czasu wolnego, czasu 
na realizację swoich pasji, zain-
teresowań. Warsztaty kreatywne 
rozwijające zdolności artystyczne, 
rękodzielnicze, zajęcia edukacyjne, 
pro-eko, muzyczne, plastyczne, 
taneczne, nawiązujące do filmu 
i teatru, zajęcia z wykorzystaniem 
nowoczesnego sprzętu, który PDK 
posiada, zajęcia dla najmłodszych 
dzieci, koncerty, spektakle te-
atralne i inne przedsięwzięcia 
dla wszystkich tych, którzy tylko 
zechcą zostać naszymi odbiorcami. 
Jeśli to miejsce ma tętnić życiem, 
to każdy powinien znaleźć coś dla 
siebie. To trudne ze względu na 
specyfikę społeczności, nie jest 
też łatwo o wykwalifikowanych 
instruktorów. Nie będę też ukrywać 

aspektu finansowego. Jednak będę 
próbować. Należałoby otworzyć 
się szerzej na inicjatywy oddolne, 
kreowane przez samych miesz-
kańców, na zasadzie: „od pomysłu 
do projektu”. Jesteśmy w PDK po 
to, aby wspierać i służyć swoimi 
kompetencjami, doświadczeniem 
i zapleczem technicznym.

R.T. - Najbliższe i najważniejsze 
zadania dla Pani i całego zespołu 
PDK?

E.H. - Rozwijanie oferty sta-
łej PDK, organizacja kolejnych 
Pyrzyckich Spotkań z Folklo-
rem, poszukiwanie programów 
i wnioskowanie o środki finan-
sowe, w najbliższym czasie 
pomoc w organizacji 31 Finału 
WOŚP, przygotowanie oferty fe-
rii zimowych, realizacja inicjatyw 
z Programu Społecznik, organi-
zacja koncertów wiosennych, 
stała kinowa oferta i wiele innych. 
Bliska jest mi idea domu kultury, 
którego misją jest podarowanie 
mieszkańcom przyjaznej, otwartej 
przestrzeni do wspólnych dzia-
łań, tak aby stał się on żywym 
i elastycznym centrum aktywności 
społecznej. A propos przestrzeni-
-mamy taki pomysł, aby zmienić 
przestrzeń w samym budynku, tak 
aby mieszkańcy mogli m.in. widzieć 
efekty swoich działań, żeby było 
przytulnie i inspirująco zarazem.

R.T. - Czego Pani życzyć na 
nowym stanowisku? 

E.H. - Zwykłej, ale jakże wyjąt-
kowej dziś ludzkiej życzliwości. 
Chciałabym jej dla siebie i dla 
całego zespołu PDK. I tego, 
aby Pyrzycki Dom Kultury dawał 
szansę na eksperymentowanie, 
poznawanie, uczenie się, wspólne 
działanie, nowe przyjaźnie, inspi-
rujące spotkania, doskonalenie się 
i w końcu na realizację marzeń.

Życzliwości życzę obu nowym 
dyrektorom, życzę także wytrwało-
ści i wielu ciekawych, kreatywnych 
pomysłów sprawiających frajdę 
mieszkańcom i gościom gminy, 
ale także im samym.

R.T. 

8 stycznia odbyła się kolejna ak-
cja oddawania krwi zorganizowana 
przez Burmistrz Pyrzyc Marzenę 
Podzińską i Pawła Reteckiego, rad-
nego Rady Miejskiej w Pyrzycach. 
W tym roku do Mobilnego Punktu 
Poboru Krwi ustawionego po raz 
kolejny przed pyrzyckim ratuszem 
przyszło 21 osób, z których 17 
osób zostało dopuszczonych do 
oddania krwi w ilości 7650 ml. 

dokończenie ze str.2

W ubiegłorocznych trzech ak-
cjach krwiodawstwa przystąpiło 
121 osób z czego, po przeprowa-
dzonych badaniach, do oddania 
krwi dopuszczono 91 osób, które 
oddały łącznie w 2022 roku 40 950 
ml krwi. Kolejna wizyta Mobilnego 
Punktu Poboru Krwi, zaplanowana 
przez organizatorów to termin 42 
Pyrzyckich Spotkań z Folklorem. 

Kolejna akcja krwiodawców

7 stycznia 2022 roku setną rocznicę urodzin obchodził mieszkaniec 
Pyrzyc pan Jan Wiśniewski. Z okazji tej wyjątkowej rocznicy, miałam 
zaszczyt złożyć życzenia dostojnemu jubilatowi w imieniu swoim 
i władz samorządowych Gminy Pyrzyce oraz odczytać gratulacje 
od Premiera RP. Pan Jan, pomimo sędziwego wieku, jest w dobrej 
formie, a humor dopisuje mu każdego dnia. Mieszka z bliskimi, którzy 
otaczają go opieką i miłością. 

„Dostojnemu jubilatowi życzymy kolejnych 100 lat życia przeżytych 
w tak świetnej formie, spokoju ducha, ciepła oraz miłości!” - Burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska.

Setne urodziny
pana Jana Wiśniewskiego
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Piękna, rzadko spotykana 
przyroda występuje nie tylko 
w Ogrodzie Dendrologicznym  
w Przelewicach. Jednym z takich 
miejsc jest Koszalińska Ścieżka 
Dendrologiczna, usytuowana w pa-
sie drogowym drogi wojewódzkiej 
nr 107, pomiędzy miejscowo-
ściami Dziwnówek i Wrzosowo. 
Znajduje się tam kilkadziesiąt 
odmian lilaków, klony palmowe, 
brzozy karłowate, wszystkie ja-
dalne odmiany kasztanowców, 
platan zachodni i wschodni 
oraz mamutowce olbrzymie.  
W kolekcji podziwiać można du-
żo odmian potężnych dębów, od 
których rozpoczęła się przygoda 
z sadzeniem roślin. Z krzewów 
można podziwiać też np. woskow-
nicę europejską spotykaną głównie 
w pasie wybrzeża bałtyckiego. 
Wzdłuż drogi stworzono również 
ścieżkę dendrologiczną pn. ,,Ale-
ja Kalinowa” o długości 1260 m. 
Zgodnie z Ustawą o Ochronie 
Przyrody ścieżka jest terenem 
zieleni, który podlega ochronie. 
Stworzona została w celach dy-
daktycznych oraz jako lokalna 
atrakcja turystyczna. Przy drodze 
znajduje się często użytkowana 
ścieżka rowerowa, która prowadzi 
bezpośrednio do centrum Dziw-
nówka, Dziwnowa i Łukęcina. 
Aktualnie wzdłuż drogi znajduje 
się około 2 500 drzew i krzewów. 
Na trasie jest kilka gatunków drzew 
iglastych, niestety częsty wiatr po-
wodował ich łamanie. Duże straty 
zaobserwowano także w nasa-
dzonych sosnach. Powodem były 
jelenie, które uszkadzały drzewa. 

Pomysłodawcą powstania 
ścieżki jest członek Polskiego 
Towarzystwa Dendrologicznego 
- pan Andrzej Szlawski. Na odcinku 
1,5 km od 2004 roku sukcesyw-
nie nasadzał pierwsze gatunki 
drzew. Pasjonat przyrody rozpoczął 
sadzenie roślin przy drodze tuż 
przed swoją posesją, argumentując 
swoje działania ochroną terenu 
przed wiatrem, który nieustannie 
panuje nad morzem. Zaintere-
sowanie dendrologiczne pana 
Andrzeja wpłynęło na powsta-
nie unikatowej kolekcji drzew 
i krzewów. Prowadzi on również 
niedużą szkółkę roślin, do której 
sprowadzał ciekawe gatunki z róż-
nych części świata. Wszystkie 

Koszalińska Ścieżka Dendrologiczna pod opieką Ogrodów Przelewice 

odmiany występują w Ogrodzie 
Dendrologicznym w Przelewicach. 
Pan Szlawski zwrócił się do insty-
tucji Ogrody Przelewice o pomoc 
w opiece nad kolekcją roślin.  
Z racji swojego wieku doszedł do 
wniosku, że potrzebuje wspar-
cia przy długoletnim projekcie,  
w który włożył dużo serca i cza-
su. Dyrektor Ogrodów Przelewice 
Zygmunt Siarkiewicz i kierownik 
Ogrodu Joanna Śliwińska, po 
rozmowach z panem Andrzejem 
i odwiedzinach trasy dendrolo-
gicznej, podpisali porozumienie 
z Zachodniopomorskim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 
w sprawie współpracy przy utrzy-
maniu ścieżki dendrologicznej. 

Ogrody Przelewice Zachod-
niopomorskie Centrum Kultury 
Obszarów Wiejskich i Edukacji 
Ekologicznej będzie zajmowało 
się nadzorem nad rosnącymi na 
ścieżce dendrologicznej roślinami 
i uzupełnianiem kolekcji. Do zadań 
instytucji należeć również promocja 
walorów ścieżki uwzględniająca 
poszanowanie unikatowej przyrody 
oraz dziedzictwa przyrodniczego. 
Z kolei pan Szlawski będzie mógł 
nadal zajmować się roślinami pod 
kontem merytorycznym, jako ku-
rator unikatowej kolekcji. Prace 
porządkowe i roboty utrzymanio-
we należą do zadań Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Gryficach, na 
obszarze którego zlokalizowa-
na jest ścieżka dendrologiczna. 
Porozumienie zostało zawarte na 
czas określony do 2028 r. 

W czasie zamknięcia Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach 
zachęcamy do zwiedzania Kosza-
lińskiej Ścieżki Dendrologicznej.

         Kamila Bednarska
 

Na zdjęciu: Zygmunt Siarkiewicz, Łucja Swiłło, Andrzej Szlawski
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Już 29 stycznia odbędzie się 31 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, tak jak dotychczas 
jest to jednodniowa zbiórka 
publiczna, organizowana przez 
Fundację WOŚP. Od wielu lat fi-
nałom WOŚP towarzyszą także 
akcje internetowe i wydarzenia 
zamknięte, które rozpoczęły się 
już na początku grudnia. W po-
wiecie pyrzyckim mamy zareje-
strowane trzy sztaby WOŚP:
- w Pyrzycach z siedzibą w Ze-
spole Szkół NR 1 – szef sztabu 
Mariusz Cywiński – telefon 530 
228409, 
- w Lipianach w Zespole Szkół – 
szef sztabu Dariusz Chrobrowski 
telefon – 609 763 368 
- w Przelewicach z siedzibą   
w Gminnym Centrum Kultury – 
szef sztabu Iwona Brodzińska te-
lefon – 571 260 285.

We wszystkich tonikalizacjach 
trwają już ostatnie przygotowania 
do finału, odbywają się licytacje 
internetowe i imprezy sportowe, 
z których dochód zasili puszki 
WOŚP. W tym roku pyrzycki fi-
nał odbędzie się nie w Pyrzyckim 
Domu Kultury jak dotychczas, 
a w Zespole Szkół Nr 1 przy uli-
cy Lipiańskiej, WOŚP w Prze-
lewicach będzie zlokalizowany  
w  Gminnym Centrum Kultury, a fi-
nał lipiański będzie gościł na Hali 
Sportowo Rekreacyjnej przy ulicy 
Kopernika. Przy nazwiskach sze-
fów sztabów podajemy numery 
telefonów do ewentualnego kon-
taktu w sprawie wsparcia, fantów, 
itd. W tym roku zbiórka dotyczy 
walki z sepsą, dlaczego z sepsą?

Sepsa to zespół objawów 
wywołanych przez niekontrolo-
waną, gwałtowną reakcję orga-
nizmu na zakażenie. W przebie-
gu sepsy w ciągu kilku godzin 
może dojść do niewydolności 
wielonarządowej, wstrząsu 
i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych ba-
dań, w skali globalnej sepsa jest 
przyczyną 20 proc. wszystkich 
zgonów. Według Światowej Or-
ganizacji Zdrowia, w 2017 roku 
sepsa wystąpiła u 49 milionów 
ludzi na świecie, a 11 milionów 
zmarło z jej powodu. Prawie po-
łowa zachorowań dotyczyła dzieci 
(około 20 milionów), a w populacji 
do 5. roku życia sepsa była przy-
czyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak 
krajowego rejestru, nie istnieją 
wiarygodne dane na temat zapa-
dalności na sepsę, co znacznie 
utrudnia działania mające na celu 
jej zapobieganie i zwalczanie. 

Z danych Narodowego Funduszu 
Zdrowia analizowanych przez NIK 
wynika, że liczba dorosłych hospi-
talizowanych w Polsce z powodu 
sepsy wynosi około 20 tys. rocz-
nie, jednak wartość ta na pewno 
jest niedoszacowana. Wyniki ba-
dań punktowych prowadzonych 
w akredytowanych oddziałach 
intensywnej terapii w latach 
2012-2013 wskazują, że liczba 
przypadków sepsy wynosiła co 
najmniej 50 tys. rocznie, a współ-
czynnik umieralności wyższy niż 
umieralność z powodu nowotwo-
rów układu oddechowego czy 
zawału serca. Ponadto w rapor-
cie NIK z 2018 roku na temat za-
każeń szpitalnych podkreśla się 
konieczność wdrożenia pilnych 
działań w obszarze zapobiegania, 
monitorowania i leczenia sepsy. 

Dla przeżycia chorego, u któ-
rego wystąpiła sepsa, kluczowe 
jest jak najszybsze rozpoznanie 
i włączenie właściwego leczenia 
- optymalnie w ciągu pierwszej 
godziny. Z badań wynika, że 
każde opóźnienie rozpoznania 
sepsy i podania skutecznego 
antybiotyku o godzinę zwiększa 
ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie 
dlatego WOŚP chce wyposażyć 
szpitale w urządzenia pozwalają-
ce na przyspieszenie diagnostyki 
zakażeń - umożliwi to lepszą tera-
pię sepsy poprzez szybsze wdro-
żenie celowanego i skutecznego 
leczenia antybiotykami. 

W ramach 31. Finału WOŚP 
planuje kupić: 
- urządzenia do identyfikacji mi-
kroorganizmów metodą spektro-
metrii masowej typu Maldi TOF
- analizatory do diagnostyki mo-
lekularnej typu multiplex PCR do 
identyfikacji mikroorganizmów 
wraz z oznaczeniem lekooporno-
ści
- analizatory do wykrywania 
produktów amplifikacji bakterii, 
grzybów oraz określania mecha-
nizmów oporności z zastosowa-
niem technologii rezonansu ma-
gnetycznego
- zautomatyzowane systemy po-
siewów próbek mikrobiologicz-
nych
- systemy do automatycznego 
oznaczania lekowrażliwości me-
todą mikrorozcieńczeń
- komory laminarne do laborato-
riów mikrobiologicznych

Zapraszamy do wsparcia szta-
bów, szczodrości przy WOŚPo-
wych puszkach i na licytacjach 
oraz dobrej zabawy na koncer-
tach.

R.T.

Trzy sztaby Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
w powiecie pyrzyckim
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09.01 br. między Zarządem 
Województwa Zachodniopomor-
skiego a Gminą Przelewice została 
podpisana umowa na realizację 
inwestycji pn. „Budowa stacji 
uzdatniania wody wraz z prze-
budową i budową infrastruktury 
technicznej, przebudową sieci 
wodociągowej, rozbudową sieci 
kanalizacji sanitarnej w Lucinie”. 
Podpisana umowa o przyznaniu 
pomocy zakłada dofinansowanie 
inwestycji do 100% kosztów kwa-
lifikowalnych. Planowany koszt 
inwestycji to 2.750.388,25 zł, w tym 
zwrot dofinansowania w kwocie 
2.236.087 zł. W ramach inwestycji 
zostanie wybudowana nowa stacja 

Nowa inwestycja
wodno-ściekowa w Lucinie

uzdatniania wody, przebudowana 
sieć wodociągowa o szacunkowej 
długości 400m, oraz wybudowania 
sieć kanalizacyjna o szacunkowej 
długości 260m.

Otrzymane dofinansowanie 
przeznaczone jest na realizację 
inwestycji w ramach operacji 
typu „Gospodarka wodno-ście-
kowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

2 stycznia 2023 r. zakończyła 
się kolejna, 7. edycja projektu „Ra-
dio Pyrzyce 91.10 MHz – Święta 
w dobrym tonie”. Kilkadziesiąt 
rozmów, wywiadów, dziesiątki 
komunikatów, transmisje uro-
czystości świątecznych. Projekt 
radiowy nadawał świąteczny ton 
mieszkańcom gminy Pyrzyce na 
91.10 MHz, ale i tym z dalszych 
stron Polski i świata poprzez stronę 
www.radiopyrzyce.pl.

Tematyka radiowych spotkań 
szeroka, od sportu i pyrzyckiej 
kultury, poprzez wędkarstwo, dzia-
łalność stowarzyszeń, samorząd 
gminy Pyrzyce, w tym działalność 
i oferta Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Pyrzycach,  aż po plany 
Urzędu Marszałkowskiego doty-
czące programów „Społecznik”, 
czy „Grantów strażackich” i wiele 
innych projektów. 

To były „Święta w dobrym tonie” 
Dziękujemy partnerom tej edycji 

Radia: Gmina Pyrzyce  - burmistrz 
Marzena Podzińska, Pomorze 
Zachodnie  - marszałek Olgierd 
Geblewicz i wicemarszałek Olgierd 
Kustosz, Starostwo Powiatowe 
w Pyrzycach - starosta Stanisław 
Stępień, PKO Bank Polski, Backer 
OBR Sp. z o.o., Firma EMBUS, 
Pyrzycki Dom Kultury, gdzie mieści 
się nasze studio. Patronat medialny 
dla Radia Pyrzyce 91,10 MHz tak 
jak dotychczas sprawowały Tele-
wizja Kablowa Aura i Dwutygodnik 
Puls Powiatu Pyrzyckiego. 
Dziękuję wszystkim, którzy współ-
tworzyli program naszej lokalnej 
rozgłośni.
Dziękuję wspaniałym rozmówcom!!
Dziękuję Radiosłuchaczom za ich 
aktywność i ciepłe słowa do nas 
kierowane.

Na pytanie, czy i kiedy okazjo-
nalna Rozgłośnia Radiowa Radio 
Pyrzyce 91.10 MHz ponownie 
zadziała, odpowiadam tak jak 
dotychczas – Nie wiem!

Ale jak tylko coś się skrystalizuje,  
będę informował!

                Pozdrawiam 
               Ryszard Tański  

   W ramach I etapu inwestycji 
w sołectwach Nowy Przylep oraz 
Warnice-Przysiółek zostały  wy-
budowane świetlice kontenerowe 
wraz z wewnętrznymi instalacjami 
wodno-kanalizacyjnymi i elektrycz-
ną oraz schody wraz z podjazdem. 
W kolejnych etapach zostaną wy-
budowane zewnętrzne przyłącza 
wodno-kanalizacyjne i elektryczne 
oraz zagospodarowanie terenu, 
tj. utwardzenie i parking. Wartość 
inwestycji: 838 614,00 zł.

Budowa świetlic kontenerowych 
w m. Warnice Przysiółek dz. nr 
ewid. 472/6, gm. Warnice i m. 
Nowy Przylep dz. nr ewid. 93. 
gm. Warnice – Etap I.

Źródło finansowania: Rządo-
wy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 – Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych.

Budowa świetlic kontenerowych 
–  I etap zakończony
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Młyny wiatrowe (popularne wiatraki), taki jak ten 
zaprezentowany na widokówce w miejscowości Lu-
biatowo, gm. Przelewice (niegdyś Lübtow), były bar-
dzo popularne. Na przełomie XIX i XX wieku w po-
wiecie funkcjonowało ich ponad 15. Co ciekawe, 
były to młyny różnego rodzaju. Obok wiatraków, do 
produkcji mąki i pasz wykorzystywano młyny paro-
we (m.in. Krępcewo), czy młyny wodne. Młyn wodny 
funkcjonował np. w okolicy Mechowa, ale również w: 
Lubianie Pyrzyckiej, Kłodzinie. Młyn kołowy działał 
w Przelewicach.      

Większe mleczarnie występowały w miejscowo-
ściach, w których sąsiedztwie dominowały użytki 
zielone i popularna była produkcja bydła. Takie sta-
da spotkać można było w Lubianie Pyrzyckiej (co 
ciekawe, gospodarstwo takie funkcjonuje do współ-
czesnych czasów), Pomietowie, czy w Swochowie.  

Produkcja cukru była prowadzona w Kluczewie 
(podobnie jak obecnie), a także w Pyrzycach (firma 
Tummeley-ów), a później również w Okunicy. 

Popularne były również gorzelnie. Funkcjonowały 
one np. w: Dolicach, Barnimiu, Płońsku, Przelewi-
cach, Żabowie (również gospodarstwo Tummeley-
-ów), Nowielinie, Kłodzinie, Klukach, czy w Jesiono-
wie.  Łącznie  25 obiektów. Fabryki skrobi powsta-
wały w tej części powiatu, gdzie ziemia była nieco 
„lżejsza” w uprawie, min.: Lubiana Pyrzycka, Pia-
secznik, Sadów, Przywodzie, Jagów, Słotnica, czy 
Ziemomyśl. 

Większe owczarnie można spotkać było w Kosi-
nie, Dobropolu, Płotnie i Cieszysławiu. Na nielicz-
nych słabszych glebach powstawały szkółki leśne, 
przykładem jest duży taki obiekt funkcjonujący 
kiedyś w okolicach Morzycy (dziś gmina Dolice). 
W przypadku występowania złóż gliny, przedsię-
biorczy mieszkańcy zakładali cegielnie, tak jak w: 
Żabowie, Cieszysławiu, Lubiatowie, Mechowie, czy 
Tetyniu. 

Jak już wspomniano wcześniej, prezentowana 
widokówka przedstawia zabudowania miejscowości 
Lubiatowo, m.in. młyn wiatrowy, usytuowany w są-
siedztwie miejscowej szkoły. Na kartce znajduje się 
siedziba jednego z dwóch majątków ziemskich z tej 
miejscowości oraz oberża z działającym obok mły-
nem. Widokówka była przedmiotem obiegu pocz-
towego. Nadano ją na poczcie w Pyrzycach do od-
biorcy w Stargardzie  12.05.1911 roku. Wydawca: 
Postkartenverlag von Emil Müller, Stettin (Szczecin).  

Infrastruktura okołorolnicza w powiecie
pyrzyckim na przełomie XIX i XX wieku

Ziemia pyrzycka od wieków znana jest ze swojej jakości. W sąsiedztwie uro-
dzajnych gleb rozwijała się również inna działalność okołorolnicza. Powstawały 
młyny, mleczarnie, cukrownie, gorzelnie, fabryki skrobi, owczarnie. W przypad-
ku występowania złóż gliny także cegielnie, a na będących w mniejszości słab-
szych glebach – szkółki leśne.
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W grudniu 2022 r. zakończy-
ły się prace związane z budową 
i przebudową ciągów komuni-
kacyjnych (chodników) na te-
renie cmentarzy komunalnych 
położonych w miejscowościach 
Brzezin, Stróżewo i Pyrzyce. 

Nowe chodniki 
na pyrzyckich cmentarzach 

W ramach ww. zadania wy-
konano: - „Przebudowę istnie-
jącego chodnika na cmentarzu 
w miejscowości Brzezin” - wy-
konawcą robót była firma Ro-
boty Ziemne Zbigniew Wasiak 
z siedzibą w Pyrzycach, wyło-

niona w drodze postępowania 
przetargowego. Całkowity koszt 
zadania wraz z dokumentacją 
projektową wyniósł 55 326,68 zł 
w tym fundusz sołecki Sołectwa 
Brzezin w kwocie 16 000,00 zł.

- „Ciąg pieszy na cmentarzu 
w Stróżewie na dz. nr 64” - wy-
konawcą robót było Przedsię-
biorstwo Budowlane ISOBAU – 
POLSKA Jarosław Stacherzak 
z siedzibą w Szczecinie, wyło-
niona w drodze postępowania 
przetargowego. Całkowity koszt 
zadania wraz z dokumentacją 
projektową wyniósł 54 781,89 zł 

w tym fundusz sołecki Sołectwa 
Stróżewo w kwocie 20 000,00 
zł.

- „Budowę ciągu komunikacyj-
nego na nowej części cmenta-
rza komunalnego w Pyrzycach 
polegającą na utwardzeniu te-
renu części działki nr 42 obr. 7 
miasta Pyrzyce” - wykonawcą 
robót było Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane ISOBAU – POLSKA 
Jarosław Stacherzak z siedzibą 
w Szczecinie, wyłoniona w dro-
dze postępowania przetargo-
wego. Całkowity koszt zadania 
wraz z dokumentacją projekto-
wą wyniósł 281 286,74 zł.

Po rezygnacji z mandatu rad-
nego Rady Gminy Przelewice 
przez Grzegorza Paplickiego, 
zarządzone zostały wybory 
uzupełniające. 29 grudnia 2022  
Gminna Komisja Wyborcza  
w Przelewicach zakomuniko-
wała, że w wyborach została 
zarejestrowana tylko jedna li-
sta wyborcza KWW PROSTY 

Nowy radny gminy Przelewice 
PLAN, na której dokonano zgło-
szenia Waldemara Kazimierza 
Wiśniewskiego jako kandydata 
na radnego. W związku z tym, 
że zgłoszony został tylko jeden 
komitet wyborczy i  tylko jeden 
kandydat, wyborów nie będzie, 
a Pan Wiśniewski ma już mandat 
w kieszeni. 
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Zakończyły się prace związa-
ne z realizacją zadania: „Budowa 
oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Pyrzyce”, które finanso-
wane były ze środków własnych 
Gminy Pyrzyce. 

 Ww. zadanie obejmowało:
Zadanie 1: „Wykonanie oświe-

tlenia ulicznego przy ul. Reymonta 
w Pyrzycach” – Wykonawcą robót 
była firma ELNET Marcin Pączka 
z siedzibą w Marianowie, wyło-
niona w drodze postępowania 
przetargowego.

Zadanie obejmowało budowę 
oświetlenia ulicznego – 9 punktów 
świetlnych przy ul. Reymonta w Py-
rzycach. Całkowity koszt zadania 
101 532,81 zł. 

Zadanie 2: „Budowa oświetlenia 
w miejscowości Obromino przy 
drodze nr 90, 172, gmina Pyrzyce” 
- Wykonawcą robót była firma Za-
kład Usługowo-Produkcyjny IREX 
S.C. Skotarczak Adam, Seweryn 
Ireneusz z siedzibą w Szczecinie, 
wyłoniona w drodze postępowania 
przetargowego.

Zadanie obejmowało budowę 
oświetlenia ulicznego – 7 punk-
tów świetlnych. w miejscowości 
Obromino w tym: dla działki nr 
90. – 5 punktów świetlnych i dla 
działki 172 – 2 punkty świetlne.

Całkowity koszt zadania 93.234,00 
zł. w tym fundusz sołecki Sołectwa 
Obromino w kwocie 15.968,97 zł.

Zadanie 3: „Budowa oświetlenia 
w drodze nr 1764Z działka nr 64. 
obręb Pstrowice, droga powiato-
wa nr 1563Z działka nr 25. obręb 
Pstrowice – etap II” - Wykonawcą 
robót była firma ELNET Marcin 
Pączka z siedzibą w Marianowie, 
wyłoniona w drodze postępowania 
przetargowego.  Zadanie obejmo-
wało budowę oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Pstrowice – dz. 
nr 25, 64, 46/1, 46/2, 47, 55, 56/1 
obręb Pstrowice – 12 punktów 
świetlnych.
Całkowity koszt zadania 150.465,90 
zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa 
Pstrowice w kwocie 15.922,82 zł.

Zadanie 4: „Budowa oświetle-
nia w drodze nr 36. obręb Młyny, 
droga powiatowa – etap II”- Wy-
konawcą robót była firma Zakład 
Usługowo-Produkcyjny IREX S.C. 
Skotarczak Adam, Seweryn Ire-

Budowa oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Pyrzyce

neusz z siedzibą w Szczecinie, 
wyłoniona w drodze postępowania 
przetargowego.

 Zadanie obejmowało budowę 
oświetlenia ulicznego w miejscowo-
ści Młyny, dz. nr 36. obręb Młyny 
– 4 punktów świetlnych, w tym 
jeden słup wyposażony w wy-
sięgnik podwójny i dwie oprawy 
oświetleniowe.
Całkowity koszt zadania 68.265,00 
zł., w tym fundusz sołecki Sołec-
twa Młyny w kwocie 13.892,08 zł.

Nowy radny gminy Przelewice 
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PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA§

Aby dostać dietę, radny musi 
tylko podpisać listę obecności na 
posiedzeniu sesji lub komisji i to 
już wystarczy, by mógł ustawić 
się w kolejce do gminnej kasy. To 
łatwe pieniądze tym bardziej, że 
na wysokość diety nie wpływa ani 
aktywność radnego na posiedze-
niach sesyjnych, czy komisjach 
ani też zaangażowanie radnego 
w sprawowaniu mandatu.

Jak mogliśmy usłyszeć, choćby 
na sesji Rady Gminy Pyrzyce, są 
radni, którzy podpisują listę obecności 
na komisji i po kilkunastu minutach 
z niej wychodzą, bo mają inne ważne 
sprawy.

Wysokość diet ustalają w formie 
uchwały sami zainteresowani i jest to 
dość ciekawa sytuacja, rzadko spo-
tykana, kiedy to sam zainteresowany 
ustala sobie wysokość „wynagrodze-
nia”. Zapewne taki system pasowałby 
każdemu pracownikowi. Zwróciliśmy 
się do do pyrzyckich gmin i starostwa 
o podanie aktualnie obowiązujących 
diet jakie otrzymują za swoją pra-
cę w radach radni. Po ich analizie 
wynika, że najlepiej wynagradza-
nym radnym w powiecie pyrzyckim 
jest Jacek Pawlus przewodniczący 
Rady Powiatu Pyrzyckiego dostaje 
miesięcznie 2856,00 zł na rękę. Na 
drugim miejscu z bardzo podobną 
dietą uplasował się Mariusz Majak 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Pyrzycach w wysokości 2416,00 
zł na rękę. Obu panom przewodni-
czącym można pogratulować takich 
sowitych diet, tym bardziej, że mini-
malne wynagrodzenie, które dotyczy 
bardzo wielu mieszkańców powiatu 
pyrzyckiego na 2023 rok  „na rękę” 
(netto), wyniesie 2709 zł. Kolejne, 
trzecie miejsce na „dietowym pudle” 
z dietą znaczenie mniejszą od obu 
panów, bo w wysokości  1396,00 zł 
zajęła  Marta Ciszewska  przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Lipianach. 
Skoro trzymamy się rankingu prze-
wodniczących, to na drugim końcu, 
z najniższą dietą w powiecie pyrzyc-
kim w wysokości 800,00 zł uplasował 
się  Leszek Karpiński przewodniczący 
Rady Gminy Kozielice.

Pytania do Starostwa Powia-
towego w Pyrzycach: 

1. Proszę podać aktualną wy-
sokość diet wypłacanych radnym 
powiatu, z podziałem na zajmowane 
w radzie stanowiska.

2. Proszę podać, czy radni z tytułu 
sprawowania mandatu radnego po-
bierają dodatkowo pieniądze (zwrotu 
kosztów podróży itp.) 

3. Kiedy ostatni raz rada zmie-
niała zasady, sposób naliczania, 
wypłacania diet?

Rada Powiatu Pyrzyckiego 
Ad. 1 Aktualna wysokość diet 

wypłacanych radnym powiatu 
z podziałem na zajmowane w ra-
dzie stanowisko przedstawia się 
następująco:
- przewodniczący rady powiatu - 2 
856,00 zł,
- radny pełniący funkcję członka 
zarządu (dieta nie przysługuje rad-
nemu pełniącemu odpłatnie funkcję 
członka zarządu) - 2 255,00 zł,
- radny pełniący funkcję wiceprzewod-
niczącego rady, przewodniczącego 
stałej komisji rady,
przewodniczącego doraźnej komi-
sji rady w okresie jej działania -1 
653,00 zł, radny nie pełniący funkcji, 
a będący członkiem dwóch komisji 
rady- 1 353,00 zł,
- radny niepełniący funkcji będący 
członkiem jednej komisji rady- 1 
052,00 zł,
- radny niepełniący funkcji nie będący 
członkiem komisji rady - 752,00 zł,
- radny będący członkiem doraźnej 
komisji rady w okresie jej działania 
z wyłączeniem przewodniczącego 
rady - 301,00 zł.

Ad. 2 Radni z tytułu sprawowa-
nia mandatu radnego nie pobierają 
żadnych dodatkowych pieniędzy.

Ad. 3 Zasady naliczania i wypła-
ty diet radnych zostały określone 
Uchwałą Rady Powiatu Nr XVl/81/08 
z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie 
ustalenia zasad wypłaty i wysoko-
ści diet dla radnych Rady Powiatu 
Pyrzyckiego i nie uległy zmianie. 
Uchwała ta nie była zmieniana.

Pytanie do gmin powiatu pyrzyc-
kiego:

1. Proszę podać aktualną wy-

sokość diet wypłacanych radnym 
w Państwa gminie, z podziałem na 
zajmowane w radzie stanowiska

2. Proszę podać, czy radni z tytułu 
sprawowania mandatu radnego po-
bierają dodatkowo pieniądze (zwrotu 
kosztów podróży itp.)

3. Proszę podać, w jaki sposób 
określana jest wysokość diet

4. Kiedy ostatni raz diety zostały 
podwyższone

5. Czy zdarzyło się w historii sa-
morządu, że wysokość diet uległa 
zmniejszeniu, jeżeli tak, to kiedy?

6. Czy w radzie są radni piastu-
jący jednocześnie funkcje sołtysa 
w gminie, jeżeli tak to ilu? Ponadto 
czy radny będący sołtysem pobiera 
jednocześnie obie diety?   

Rada Gminy Pyrzyce
Ad. 1. Wysokość diet wypłacanych 

radnym w Gminie Pyrzyce zgodnie 
z Uchwałą Nr XXXIX/335/09 Rady 
Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 
lutego 2009 r. 

Ustala się miesięczną dietę dla 
radnych w odniesieniu do maksy-
malnej, miesięcznej wysokości diety 
przysługującej radnemu w następu-
jący sposób:
- 75 % otrzymuje przewodniczący 
Rady Miejskiej - 2416, 00 zł,
- 38 % otrzymuje wiceprzewodni-
czący Rady - 1224,00 zł,
- 38 %  otrzymuje przewodniczący 
stałej komisji rady -1224,00 zł,
- 33 % otrzymuje radny niepełniący 
funkcji w radzie -1063,00 zł.

(Kwoty obowiązują od 1 listopada 
2021r.)

Ad.2. W Gminie Pyrzyce obowią-
zuje Uchwała Nr XXVI/227/08 Rady 
Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 
2008 r. w sprawie zwrotu kosztów 
podróży służbowych dla radnych 
Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Ad. 3. Wysokość określana jest 
na podstawie:

1. Uchwały Nr XXXIX/335/09 Rady 
Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 
lutego 2009r. w sprawie zasad otrzy-
mywania i wysokości diet radnych 
(zm. Uchwałą Nr XLIV/393/09 Rady 
Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 
czerwca 2009 r., UchwałąNr VII/74/11 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie 

uchwały w sprawie zasad otrzymy-
wania i wysokości diet radnych).

2. art. 25 ust. 4 - 8 Ustawy o sa-
morządzie gminnym z dnia 8 marca 
1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 559 
z późn. zm.).

3. § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 października 
2021 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1974).

4. Ustawy budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1533), (Ustawa 
budżetowa na 2023 r. art. 9 ust. 
1 pkt 2a).

WZÓR:
1789,42 zł (kwota bazowa na 2023 r.) 
x 240% (ust.6 art. 25 usg) = 4294,61 
x 75% (§ 3 pkt. 2 Rozporządzenia 
Rady Ministrów) = 3220,96 (od tej 
kwoty nalicza się diety Radnych wg 
Uchwały) x 75 % (np. Przewodni-
czący Rady Miejskiej) = 2416,00 zł.

Ad. 4. Ostatnia podwyżka diet 
nastąpiła w 2021 r., gdyż zmienił 
się art. 25 ust. 6 Ustawy o samo-
rządzie gminnym, który określa, że 
„Wysokość diet przysługujących rad-
nemu nie może przekroczyć w ciągu 
miesiąca łącznie 2,4-krotności kwo-
ty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe 
na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształto-
waniu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1658).”, a wcześniej była 1,5 
-krotności kwoty bazowej.

Ad. 5. W dniu 26 lutego 2009 r. 
Rada Miejska w Pyrzycach Uchwałą 
Nr X:XXIX/335/09 obniżyła wysokość 
diet przysługujących radnym

Ad. 6. W Gminie Pyrzyce w ka-
dencji 2018 - 2023 nie ma radnych 
piastujących funkcje sołtysa.

Rada gminy Lipiany 
Ad. 1.  Aktualną wysokość diet 

wpłacanych radnym w Gminie Li-
piany przedstawia po niżej tabela:
- przewodniczący Rady Miejskiej 
- 1396,00 zł
- przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji - 837,60 zł
- przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej - 837,60 zł
- przewodniczący Komisji Rolnictwa, 

Najlepiej wynagradzani 
RADNI w powiecie
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PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA§
Handlu, Usług i Ochrony Środowi-
ska; członek Komisji Rewizyjnej 
- 750,35 zł
- wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej - 750,35 zł
- przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Inwestycji i Budże-
tu; członek Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji - 750,35 zł
- przewodniczący Komisji Zdrowia, 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 
członek Komisji Rewizyjnej - 750,35 
zł
- członek Komisji Rewizyjnej - 
698,00 zł
- członek Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji - 698,00 zł
- radny - 645,65 zł

Ad. 2. Zgodnie z §7 obowiązującej 
uchwały nr IIV16/2018 Rady Miejskiej 
w Lipianach z dnia 20 grudnia 2018 
r. w sprawie ustalenia wysokości 
i zasad wypłaty diet radnym i sołty-
som oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnym wykonującym 
zadania zlecone przez Radę Miejską 
w Lipianach poza obszarem gminy, 
przysługuje zwrot kosztów przejaz-
du w podróży służbowej pojazdem 
samochodowym niebędącym wła-
snością gminy według stawek za 
jeden kilometr przebiegu określony 
w obowiązującym rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 
marca 2002 r. 

Ad. 3. Zgodnie z §2 ust. 1 uchwa-
ły Rady Miejskiej w Lipianach nr 
IIl/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 
r. w sprawie ustalenia wysokości 
i zasad wypłaty diet radnym i sołty-
som oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych Radnym, stosownie 
do pełnionej funkcji, przysługują 
zryczałtowane miesięczne diety sta-
nowiące procentowy udział kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, ustalanego na podstawie 
art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę_ (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1690) w wysokości:

1. dla przewodniczącego Rady 
Miejskiej - 40 % minimalnego wy-
nagrodzenia,

2. dla wiceprzewodniczącego Ra-
dy Miejskiej - 21,5 % minimalnego 
wynagrodzenia,

3. dla przewodniczącego Komisji 
Stałej Rady Miejskiej - 21,5 % mi-
nimalnego wynagrodzenia,

4. dla pozostałych radnych Ra-
dy Miejskiej - 18,5 % minimalnego 
wynagrodzenia,

5. dla przewodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej - 24 % minimalnego 
wynagrodzenia,

6. dla przewodniczącego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji - 24 % 
minimalnego wynagrodzenia,

7. dla członka Komisji Rewizyjnej 
- 20 % minimalnego wynagrodzenia,

8. dla członka Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji - 20 % minimalnego 
wynagrodzenia.

Ad. 4.  Diety ostatni raz zostały 
podwyższone z dniem 01.01.2023 r. 
z uwagi na zmianę wysokości  mini-
malnego  wynagrodzenia. Ostatnia  
uchwała  w tej sprawie została pod-
jęta 20 grudnia 2018 r. (uchwała 
nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Li-
pianach z dnia 20 grudnia 2018 
r. w sprawie ustalenia wysokości 
i zasad wypłaty diet radnym i sołty-
som oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnym wykonującym 
zadania zlecone przez Radę Miejską 
w Lipianach poza obszarem gminy).

Ad. 5. Nie zdarzyło się, aby wy-
sokość diet uległa zmniejszeniu.

Ad. 6. W radzie jest troje radnych 
piastujących jednocześnie funk-
cję sołtysa. W przypadku zbiegu 
uprawnień do diety sołtysa i rad-
nego, uprawnionemu przysługują 
obie diety.

Rada gminy Bielice
Ad. 1 Wysokość diet, w tym zwrot 

kosztów podróży, przysługujących:
1) radnemu – w wysokości 300,00 

zł,
2) przewodniczącemu komisji, 

podkomisji lub zespołu albo wice-
przewodniczącemu prowadzącemu 
posiedzenie komisji, podkomi-
sji lub zespołu pod nieobecność 
przewodniczącego – w wysokości 
375,00 zł,

3) wiceprzewodniczącemu Ra-
dy Gminy Bielice – w wysokości 
375,00 zł.

Dieta miesięczna przewodniczą-
cego Rady Gminy Bielice, w tym 
zwrot kosztów podróży, w wysokości 
1350,00 zł.

Ad. 2 Nie
Ad. 3 Na podstawie uchwały nr 

XXV/168/21 Rady Gminy Bielice 
z dnia 29.12.2021r. w sprawie ustale-
nia wysokości i zasad przysługiwania 
diet  radnym Rady Gminy Bielice 

Ad. 4 Na grudniowej sesji 2021r. 
(29.12.2021r.)

Ad. 5 Tak w grudniu 2015r. – 
uchwała nr XI/60/15

Ad. 6 Tak dwóch radnych pełni jed-
nocześnie funkcję sołtysa. Pobierają 
dietę sołtysa oraz dietę radnego.

Rada gminy Kozielice  
Ad 1 Proszę podać aktualną wy-

sokość diet wypłacanych radnym 
w Państwa gminie, z podziałem na 
zajmowane w radzie stanowiska

przewodniczący Rady Gminy -  
800 zł dieta miesięczna

wiceprzewodniczący Rady -  250 
zł za udział w sesji w pozostałych 
przypadkach  otrzymuje dietę rad-
nego – 200 zł

przewodniczący Komisji  - 220 
zł  za posiedzenie komisji  w której 
jest przewodniczącym w pozosta-
łych przypadkach  otrzymuje dietę 
radnego - 200 zł

radny – 200 zł
Ad 2 Proszę podać, czy radni 

z tytułu sprawowania mandatu rad-
nego pobierają dodatkowo pieniądze 
(zwrotu kosztów podróży itp.) 

Nie pobierają.
Ad 3 Proszę podać, w jaki sposób 

określana jest wysokość diet 
Diety ustalono kwotowa za udział 

w posiedzeniach sesji lub komisji.
Ad 4 Kiedy ostatni raz diety zostały 

podwyższone 
Diety obowiązują od  25 lutego 

2010 roku.
Ad 5 Czy zdarzyło się w historii 

samorządu, że wysokość diet uległa 
zmniejszeniu, jeżeli tak to kiedy?

Diety nie uległy zmniejszeniu.
Ad 6 Czy w radzie są radni pia-

stujący jednocześnie funkcje sołtysa 
w gminie, jeżeli tak to ilu? Ponadto 
czy radny będący sołtysem pobiera 
jednocześnie obie diety?   

Tak, sytuacja taka występuje 
w przypadku jednej osoby.  

Pobiera dietę radnego tylko za 
udział w  sesji lub komisji, dieta soł-
tysa kwartalna w wysokości  600 zł

Rada gminy Przelewice
Ad.1 Aktualna wysokość diet 

wypłacanych radnym Rady Gminy 
Przelewice z podziałem na zajmowa-
ne stanowiska wynosi”następująco:
- przewodniczący Rady Gminy 930 
zł (miesięcznie).
- wiceprzewodniczący Rady Gminy 
: 465 zł (miesięcznie)
- radny Rady Gminy: 220 zł (za 
udział w posiedzeniu)

Ad.2 Radni Rady Gminy z-tytułu 
sprawowania mandatu nie pobierają 
- dodatkowych pieniędzy (zwrotów 
kosztów podróży itp.)

Ad.3 Wysokość diet określana 
jest na podstawie Uchwały Nr 
XXXIII/191/202·1·Rady Gminy 
Przelewice z dnia 27 maja 2021 r: 
w sprawie zasad. ..otrzymywania 
i wysokości diet przysługujących 

radnym za udział w posiedzeniach 
Rady i jej Komisji

Radny otrzymuje przysługujące 
mu diety z udział w posiedzeniach 
sesji rady, której jest członkiem,

2. stałej komisji powołanej przez 
Radę Gmin)’. Przelewice, której jest 
członkiem oraz w posiedzeniach 
podkomisji lub zespołu wyłonionego 
ze składu tej komisji,

3. niestałej komisji lub zespołu 
kontrolnego powołanego przez Radę 
Gminy Przelewice do spraw o cha-
rakterze doraźnym lub do zbadania 
określonych spraw.

Ad. 4 Zmiana wysokości diety 
radnych ostatni raz miała miejsce 
27 maja 2021 r., wysokość diety 
przewodniczącego i wiceprzewod-
niczącego Rady jest niezmienna 
od 2002 roku

Rada Gminy Warnice 
Ad. 1 Wysokość diet radnych

- przewodniczący Rady: 1288 zł
- wiceprzewodniczący: 1074 zł
- przewodniczący komisji: 1074 zł
- radny: 945 zł

Ad. 2 Radni mogą pobierać do-
datkowo dietę za zwrot kosztów 
podróży służbowych.

Ad. 3 Wysokość diet ustalana jest 
według paragrafu 1 pkt 1 Uchwa-
ły Nr XXXl/176/2021 Rady Gminy 
Warnice z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ad. 4 Diety zostały ustalone na 
Sesji Rady Gminy w dniu 16.12.2021 
roku.

Ad. 5 Nie było przypadku zmniej-
szenia diet. Jednak zmiana z diety za 
udział w posiedzeniach na dietę ry-
czałtową może skutkować mniejszą 
wysokością diety. Diety o których 
mowa Uchwale Nr XXIX/185/2013 
Rady Gminy Warnice z dnia 26 
kwietnia 2013 roku naliczane były 
za udział w sesjach oraz komisjach, 
zaś te mogły odbyć się kilka razy 
w miesiącu.

Ad. 6 W Radzie Gminy Warnice 
jest 3 radnych pełniących również 
funkcję sołtysa. Radny ten pobiera 
jednocześnie obie diety.

PP
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W ramach pomocy finansowej 
udzielanym jednostkom samo-
rządu terytorialnego z obszaru 
województwa zachodniopomor-
skiego na poprawę i modernizację 
infrastruktury sportowej w 2022 
r. Gmina Pyrzyce otrzymała do-
tację z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego z prze-
znaczeniem na realizację zadania 
pn. „Modernizacja budynku so-
cjalno-gospodarczego w Brzesku 
poprzez wykonanie zadaszenia 
nad drzwiami wejściowymi wraz 
z wykonaniem odwodnienia, 
izolacji, opaski wokół budynku 
i przebudową chodnika”. 

Za realizację zadania odpowie-
dzialny był OSiR w Pyrzycach.

Zakres wykonanych prac: 
- wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej pionowej murów 
fundamentowych na zewnątrz 
budynku, 
- wykonanie opaski wokół budynku 
z płyt betonowych układanych na 
podsypce piaskowo-cementowej,
- wymiana chodnika przed wej-
ściem do budynku,
- montaż zadaszenia nad drzwiami 
wejściowymi do budynku.

Czas realizacji: wrzesień-listopad 
2022 r.  Koszt ogólny zadania: 
55 350,00 zł. Środki pozyskane 
przez Gminę Pyrzyce z budżetu 
Województwa Zachodniopomor-
skiego to 27 675,00 zł, natomiast 
środki z budżetu gminy to kwota 
27 675,00 zł.

MODERNIZACJA BUDYNKU 
-GOSPODARCZEGO W BRZESKU

Z początkiem br. została 
uruchomiona nowa pracownia 
fizjoterapii w Pyrzycach, funk-
cjonująca jako część struktury 
organizacyjnej Szpitala Po-
wiatowego w Pyrzycach. Jest 
tam prowadzona rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w warunkach 
ambulatoryjnych. Prace inwe-
stycyjne trwały od drugiej po-
łowy sierpnia 2022 r. Przepro-
wadzenie prac było możliwe 
dzięki wsparciu finansowemu 
w kwocie 500 000,00 zł z Za-

„Ogrody Przelewice bez barier”
Miło nam poinformować, że Ogrody Przelewice będą realizować projekt  

pn. „Ogrody Przelewice bez barier”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oferty Ogrodów 

Przelewice dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie z zakresu 
poruszania się poprzez zwiększenie kompetencji pracowników z zakresu 
dostępności oraz zakup pojazdu ekologicznego typu meleks. Nowy pojazd 
umożliwi dotarcie do najbardziej odległych zakątków Ogrodu gościom ze 
szczególnymi potrzebami. W ramach promocji projektu odbędą się dwa 
festyny rodzinne, na których odwiedzający będą mogli zapoznać się ze 
zmianami, jakie wprowadzamy w celu zwiększenia dostępności naszej oferty.  
O terminach powiadomimy wkrótce. Przedsięwzięcie jest częścią 
projektu „Kultura bez barier”, realizowanego  przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie   
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego., współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość 
grantu to 150 200 zł.

chodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 
na zadanie pn. „Remont po-
mieszczeń i zakup wyposaże-
nia do pracowni rehabilitacji 
pacjentów po przebytym CO-
VID-19”. Inwestycja obejmo-
wała remont pomieszczeń 
i zakup wyposażenia oraz 
sprzętu medycznego. Urucho-
mienie nowej pracowni jest 
jednocześnie pierwszym eta-
pem przeniesienia do nowych 

pomieszczeń izby przyjęć, 
która aktualnie zlokalizowana 
jest w dolnej części szpitala. 
W wyremontowanej części bu-
dynku szpitala pacjenci będą 
mogli korzystać ze świadczeń 
zdrowotnych z zakresu reha-
bilitacji ambulatoryjnej z wyko-
rzystaniem specjalistycznego 
sprzętu oraz pod opieką wy-
soko wykwalifikowanego per-
sonelu medycznego młodych 
i ambitnych fizjoterapeutów. 
Pracownicy nowo otwartej 
pracowni będą wykonywali 
wielokierunkowe zabiegi w ra-
mach: hydroterapii, kinezy-
terapii, masaży leczniczych, 
fizykoterapii (elektroterapii, 
ultradźwięków, magnetotera-
pii, terapulsu, laseroterapii, 
światłolecznictwa, krioterapii). 
Realizacja projektu zakłada 
jako podstawowy cel – jak 
najszybszy powrót do zdrowia 

pacjenta z nowym indywidu-
alnym podejściem i celowaną 
specjalistyczną terapią.

„Dzięki otwarciu nowej pra-
cowni zwiększy się dostęp-
ność do świadczeń rehabili-
tacyjnych w całym powiecie, 
a w konsekwencji skróci to 
czas oczekiwania pacjenta 
na zabiegi. Przeprowadzenie 
inwestycji było możliwe dzię-
ki wielu naszym działaniom 
wspartym przez  wojewodę 
zachodniopomorskiego pana 
Zbigniewa Boguckiego oraz 
dyrektora szpitala pana Mariu-
sza Przybylskiego wraz z pra-
cownikami szpitala. Wszystkim 
serdecznie dziękuję za kolejne 
działania związane z poprawą, 
rozszerzeniem oferty medycz-
nej dla mieszkańców powiatu 
pyrzyckiego”  - Stanisław Stę-
pień, Starosta Pyrzycki.    

PYRZYCKI SZPITAL 
Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ 
PRACOWNIĄ FIZJOTERAPII

W REGIONIE
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, 
NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu 
ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 1/2023, nr 2/2023, 
nr 3/2023 przeznaczonych do zbycia lub oddania w użyt-
kowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, stosownie 
do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce 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

Zastępca Burmistrza Lipian
Justyna Jakubowicz – Dziduch 

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 

17.01.2023 r. – 07.02.2023 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 wydzierżawienia.

   „W związku z pojawieniem się nowych ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków HPAI w Polsce (zachodniopomorskie, 
lubuskie) u drobiu i dzikiego ptactwa Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Pyrzycach informuje, iż w związku z ww. zagrożeniem 
drób przyzagrodowy powinien być trzymany w zamknięciu, 
a pasza oraz ściółka zabezpieczona przed kontaktem z dzikimi 
zwierzętami” - lek. wet. Krzysztof Dankiewicz.

Takiej treści komunikat skierował do samorządów powiatu 
pyrzyckiego powiatowy lek. wet. Krzysztof Dankiewicz, do 
pisma dołączona została ulotka informacyjna o zasadach 
bioasekuracji.

PP 

Ptasia grypa

Zakres wykonanych prac: 
- wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej pionowej murów 
fundamentowych na zewnątrz 
budynku, 
- wykonanie opaski wokół budynku 
z płyt betonowych układanych na 
podsypce piaskowo-cementowej,
- wymiana chodnika przed wej-
ściem do budynku,
- montaż zadaszenia nad drzwiami 
wejściowymi do budynku.

Czas realizacji: wrzesień-listopad 
2022 r.  Koszt ogólny zadania: 
55 350,00 zł. Środki pozyskane 
przez Gminę Pyrzyce z budżetu 
Województwa Zachodniopomor-
skiego to 27 675,00 zł, natomiast 
środki z budżetu gminy to kwota 
27 675,00 zł.

MODERNIZACJA BUDYNKU 
-GOSPODARCZEGO W BRZESKU

Trzy pyrzyckie gminy, należące do Związku Gmin Dolnej Odry, 
od 1 stycznia 2020 roku rozliczają swoich mieszkańców za wywóz 
odpadów komunalnych licząc opłatę od ilości zużytej w danym go-
spodarstwie wody. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe stawki. 

       

Lipiany, Warnice i Bielice
 – podwyżki opłat 
za wywóz odpadów komunalnych

pacjenta z nowym indywidu-
alnym podejściem i celowaną 
specjalistyczną terapią.

„Dzięki otwarciu nowej pra-
cowni zwiększy się dostęp-
ność do świadczeń rehabili-
tacyjnych w całym powiecie, 
a w konsekwencji skróci to 
czas oczekiwania pacjenta 
na zabiegi. Przeprowadzenie 
inwestycji było możliwe dzię-
ki wielu naszym działaniom 
wspartym przez  wojewodę 
zachodniopomorskiego pana 
Zbigniewa Boguckiego oraz 
dyrektora szpitala pana Mariu-
sza Przybylskiego wraz z pra-
cownikami szpitala. Wszystkim 
serdecznie dziękuję za kolejne 
działania związane z poprawą, 
rozszerzeniem oferty medycz-
nej dla mieszkańców powiatu 
pyrzyckiego”  - Stanisław Stę-
pień, Starosta Pyrzycki.    
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W związku z pojawiającymi się wpisami na portalu społeczno-
ściowym Facebook dotyczącymi prowadzonej inwestycji przy ulicy 
Plac Wolności w Pyrzycach, w sprawie  powstania dużych kałuż 
na nowo wyremontowanej drodze, informuję, iż Wykonawcą prac 
jest firma KRISTONE Krystian Suda z siedzibą w Płotach i zgodnie 
z zapisami umowy na zakończenie inwestycji Wykonawca ma 19 
miesięcy tj. grudzień 2023. Jednocześnie Wykonawca po zakończeniu 
wydzielonego etapu prac (wykonanie 50 % zadania) występuje do 
Zamawiającego  dokonanie odbioru części robót, a więc planowany 
odbiór powyższej drogi przewidziany jest po zrealizowaniu przez 
Wykonawcę 50 % robót budowlanych objętych umową. 

W związku z wykonaniem prac związanych z przebudową przed-
miotowej drogi, w dniu 09.08.2022r. został przekazany plac budowy 
i obecnie w świetle prawa jest to w dalszym ciągu teren budowy, 
który powinien być wyłączony z użytkowania. Jednakże mając na 
względzie dobro mieszkańców, Wykonawca dopuszcza częściowe 
użytkowanie terenu budowy.

Odwodnienie terenu zostało wykonane zgodnie z projektem tj. wy-
konano nową sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami. Zgodnie 
ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi przy układaniu nawierzch-
ni drogowych w pierwszej fazie budowy nawierzchni całkowicie 
zakrywane są wszystkie urządzenia infrastruktury podziemnej, 
a w kolejnym etapie wykonane będą regulacje. Przy układaniu 
nawierzchni  drogowych, infrastrukturę podziemną dopasowuje się 
do rzędnej nawierzchni drogowej a nie odwrotnie (dostosowanie 
nawierzchni drogowej do wcześniej posadowionej infrastruktury 
podziemnej, mogłoby się przyczynić do nie uzyskania spadków 
nawierzchni tym samy do wolniejszego spływu wody lub powstania 
zastoisk). Ponadto przy całkowitym zakryciu urządzeń infrastruktury 
podziemnej unika się przemieszczeń kostki i utraty linii poprzecznej. 
Po wykonaniu nawierzchni drogowej infrastruktura podziemna jest 
sukcesywnie odsłaniana i regulowana. W przypadku kanalizacji 
deszczowej do chwili jej nie odsłonięcia i nie wyregulowania nie 

spełnia swojej funkcji i nie odprowadza wód opadowo-roztopowych. 
Zaistniała sytuacja tj. powstanie dużych powierzchniowo kałuż na 
terenie budowy powstała przed odsłonieniem i wyregulowaniem  
infrastruktury podziemnej. 

Przebudowa przedmiotowej drogi wykonywana jest zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowią-
zującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi. 

Zgodnie z procesem inwestycyjnym jest to dalej plac budowy 
i w chwili obecnej nie stwierdzono wad konstrukcji drogi. Prace 
prowadzone są pod nadzorem uprawnionych do tego osób tj.  
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jednocześnie informuję, iż wszelkie informacje dotyczące inwe-
stycji prowadzonych na terenie Gminy Pyrzyce można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w Wydziale Inwestycji i Infra-
struktury Drogowej.

         Burmistrz Pyrzyc
                                                                       (-)  Marzena Podzińska

INFORMACJA

Dotyczy zadania: „Modernizacja sieci dróg 
gminnych na terenie Miasta Pyrzyce”

Pierwszy wiosenny start - tylko 
w Pyrzycach! Szybka i płaska tra-
sa, możliwość wyboru dystansu 
nawet w dniu startu, przepiękny 
medal, super atmosfera, najlepsze 

Szybka Dycha 2023 
zdjęcia. To już 7 edycja Pyrzyckiej 
Szybkiej Dychy, będzie to, tak jak 
dotychczas, bieg ulicami Pyrzyc na 
dystansie 10km i 5km. Impreza, 
do której zapisy już trwają, odbę-

dzie się w niedzielę 19.03.2023, 
na liście startowej jest już ponad 
300 osób! Nowością tej edycji Py-
rzyckiej Szybkiej Dychy będzie 
„Bieg Smoka” do udziału w nim 
organizatorzy bajkowo zaprasza-
ją dzieci - „Dawno, dawno temu 
narodził się pomysł, aby również 
dzieci pobiegły wiosną w Pyrzy-

cach. W tym roku z dalekiej krainy 
przybył do nas smok i zadomowił 
się na jednej z pyrzyckich baszt. 
A zatem przybywajcie z pociechami 
do Pyrzyc po smocze medale”. 
Szczegóły dotyczące imprezy 
i zapisy na stronie https://szyb-
kadycha.pl/  
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Najważniejsze wygrane drużynowe:
→ Mistrz województwa zachodniopomorskiego grupa młodzicz-
ka i minizapasy dziewczyny - Świdwin
→ Wicemistrz województwa zachodniopomorskiego grupa mło-
dzik - Świdwin 
→ Zwycięstwo w Międzynarodowy Turnieju grupa młodziczka- 
Pieszyce 
→ Wicemistrz Polski u 15 w zapasach kobiet - Kielce 
→ Puchar Pelplina w zapasach kobiet - Pelplin
→ Ogólnopolski turniej w zapasach kobiet - Milicz 
→ Wicemistrz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w za-
pasach kobiet - Pyrzyce
→ VII gala zapasów w zapasach kobiet - Pelplin
Mistrz Polski u 14 w zapasach kobiet - Stargard (obroniony tytuł 
z 21r.)
→ Ogólnopolski turniej w zapasach kobiet - Karlino 
u14 wrestling tour zwycięstwo drugi raz z rzędu w zapasach 
kobiet

Najlepsze Indywidualne wyniki 
→ V miejsce MP Juniorów Bartek Ochroński - Siedlce 
srebro MP u15 Amelia Laskowska i Anastazja Kabzińska - Kiel-
ce 
→ brąz MP u15 Hania Sarba, Anita Przybył i Wiktoria Pacyna - 
Kielce 
→ brąz MP u14 Anastazja Kabzińska- Stargard 
→ srebro MP u14 Sara Malkiewicz i Amelia Laskowska - Stargard
→ złoto MP u14 Anita Przybył i Wiktoria Pacyna - Stargard

Łącznie z całego roku w każdej grupie: około 50 złotych, 70 
srebrnych, 100 brązowych medali.

Turnieje zagraniczne:
Estonia - Tallin - złoto 
Szwecja - Kungsbacka - 3 x złoto, srebro i brąz 
Finlandia - Helsinki - 2 x złoto 

Dużo grupowych treningów mentalnych przepro-
wadzonych na oddzielnych treningach i obozach  
Spędzenie czasu indywidualnie na rozmowach oraz trenin-
gach mentalnych z moimi zawodnikami i nie tylko, zorganizo-
wano 29 wyjazdów na zawody oraz 6 obozów treningowych.   
Spędziłem  prawie 1400 godzin z moimi podopiecznymi, prze-
jechałem ponad 15 000 tys km po całej Polsce jaki i Europie 
(Estonia, Szwecja i Finlandia).

Ale najważniejsze jest to, że zaobserwowałem różnice u za-
wodników, zwiększenie pewności siebie, ulepszona odporność 
psychiczna, zniwelowanie stresu przedstartowego, budowanie 
nawyku zwyciężania. 

 
W 2022 roku wspierali nas:
Rodzice, Gmina Warnice Alina Werstak, Gmina Kozielice 

Piotr Rybkowski, Pyrzyce gmina Marzena Podzińska, Korniki 
- produkcja mebli, Bricomarche Pyrzyce, Fizjo-pomoc Medical 
Center, Wojciech Antczak - Trener Mentalny Mistrzów, Auto 
Pol-Kap Lipiany, Krea-tor, ANTON Czyszczenie Malowanie Da-
chów, Signum Yacht Service, Auto Części - Mikołaj Sroczyński, 
Agencja reklamowa promo X, Extreme Hobby - partner tech-

Krótkie podsumowanie Startów HFT 

spełnia swojej funkcji i nie odprowadza wód opadowo-roztopowych. 
Zaistniała sytuacja tj. powstanie dużych powierzchniowo kałuż na 
terenie budowy powstała przed odsłonieniem i wyregulowaniem  
infrastruktury podziemnej. 

Przebudowa przedmiotowej drogi wykonywana jest zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowią-
zującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi. 

Zgodnie z procesem inwestycyjnym jest to dalej plac budowy 
i w chwili obecnej nie stwierdzono wad konstrukcji drogi. Prace 
prowadzone są pod nadzorem uprawnionych do tego osób tj.  
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jednocześnie informuję, iż wszelkie informacje dotyczące inwe-
stycji prowadzonych na terenie Gminy Pyrzyce można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w Wydziale Inwestycji i Infra-
struktury Drogowej.

         Burmistrz Pyrzyc
                                                                       (-)  Marzena Podzińska

2022 
niczny, OSiR w Pyrzycach, Dwutygodnik Puls Powiatu Pyrzyc-
kiego, SP Kozielice SP Kozielice, Fundacja Radan, Zachodnio-
pomorskie zrzeszenie ludowych zespołów sportowych. Bardzo 
dziękujemy.

Jeżeli ktoś chciałby przystąpić do tego grona to zaprasza-
my, można także przekazać na cele klubowe 1,5 % odpisu od 
podatku KRS 0000283966 cel szczególny Husaria Fight Team 
Kozielice.

Pozdrawiam 
Trener, Trener mentalny Medalistów 

i Mistrzów Polski w Zapasach 
ze sportowym pozdrowieniem 

prezes Husaria Fight Team mgr Wojciech Antczak

tel. +48 668452059 
email : video.husariafightteam@gmail.com 
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Świat  obok nas

 Zimowa sceneria przed świętami zachęcała do wyjścia w te-
ren. Tym bardziej, że szadź pokryła drzewa i na dworze się zrobiło 
baśniowo. W taki mroźny poranek udałem się w okolice Lipian na 
spotkanie z zimującymi ptakami.

 Będąc w okolicy lasu, na jednym ze  świerków zauważyłem ma-
łego ptaka, który ciągłym ruchem się przemieszczał po jego koronie. 
Obserwowałem tego wiercipiętę w  nadziei na zdjęcie. Przemarz-
łem na kość, zanim ten mały trzpiot z irokezem na głowie dał się 
sfotografować.

 MYSIKRÓLIK - bo o nim mowa - to najmniejszy polski ptak, 
a zarazem największy wiercipięta. Szybkim ruchem, przeskakuje 
z gałęzi na gałązkę  i tylko chwilowe postoje sprawiają, że można 
dostrzec ptaka tego gatunku. Charakterystyczną jego cechą jest 
pomarańczowy lub żółty irokez na środku głowy.

 Gatunek ten jest ściśle związany z występowaniem świerka i jodły, 
na których najchętniej żeruje. Preferuje pojedynczo stojące świerki, 
gdzie wśród gałązek wyszukuje jajeczek poczwarek i pajęczaków.

  Zima dla mysikrólików jest trudnym okresem. Mimo że jest małym 
ptakiem, to ma dużą przemianę materii. W mroźne zimy z zalega-
jącym śniegiem, wiele mysikrólików 
ginie z powodu braku dostępu do zwierzęcego pokarmu.

    W Polsce gatunek objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.
                                                     Marian Białkowski

30.11.2022r. zakończyły się 
prace budowlane w związku z re-
alizacją projektu:„Budowa świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Młyny”.

Wykonawcą robót budowlanych 
był pan Krzysztof Krupski prowa-
dzący działalność gospodarczą 
pod nazwą firmy P.W.KRONEX 
Krzysztof Krupski z siedzibą 
w Sumak, 74-304 Nowogródek 
Pomorski, wyłoniony w drodze 
postępowania przetargowego. 
Inspektorem nadzoru budowlanego 
był pan Bolesław Gąsiorowski pro-
wadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą firmy: Projektowanie 
i Nadzór Budowlany Bolesław 
Gąsiorowski ul. Dworcowa 23 
74-200 Pyrzyce. Całkowita war-
tość zadania wyniosła 715 901,94 
zł brutto. W ramach zadania 
została wybudowana świetlica 
wiejska w konstrukcji tradycyj-
nej, z instalacjami wewnętrznymi: 
wodociągową, kanalizacyjną, cen-

tralnego ogrzewania, elektryczną, 
gazową. Wykonano przyłącza 
zewnętrzne instalacji: wodocią-
gowej, kanalizacji sanitarnej ze 
zbiornikiem bezodpływowym, 
gazowej i elektrycznej.

Jednocześnie świetlica została 
wyposażona w następujący sprzęt:
krzesła – 16 szt.;  stół – 4 szt.      
kuchenka mikrofalowa – 1 szt.;   
telewizor – 1 szt.; lodówka – 1 
szt.; kuchenka elektryczna – 1 szt.

Na powyższe zadanie Gmina 
Pyrzyce otrzymała dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego  
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 na operacje typu „Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kultu-
ralne” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

„Budowa świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Młyny”


