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 Już tylko 26 dni dzieli nas od 
startu Pyrzyckiej Szybkiej Dychy 
Fiege, a w puli coraz mniej pakie-
tów startowych, pozostało tylko 56. 
Do wyboru dwa dystanse - 10 i 5 
km, decyzję można podjąć w trak-
cie biegu. Plusem tzw. „Szybkiej 
Dychy” jest płaska i szybka trasa, 
na której rokrocznie zawodnicy 
poprawiają swoje rekordy życio-
we. Właśnie na takie momenty, 
tuż za metą, będzie czekał na 
zawodników ”dzwon życiówki”. 
W tegorocznej edycji Sponsor Ty-
tularny FIEGE przygotował dla 
uczestników oryginalną i na każdą 
okazję chustę wielofunkcyjną. 

Pyrzycki dzwon życiowy 
W tym roku obok biegu głównego, 

po raz pierwszy, przeprowadzony 
zostanie bieg dla dzieci „Bieg Smo-
ka”. Organizator przygotował kilka 
niespodzianek dla najmłodszych 
zawodników, aby się o tym prze-
konać, należy zapisać dziecko na 
bieg. W biegu może wziąć udział 
określona liczba zawodników.

Dziękujemy wolontariuszom 
za chęć udziału w imprezie, ilość 
zgłoszeń nas mile zaskoczyła.

Szczegóły dotyczące Pyrzyckiej 
Szybkiej Dychy Fiege oraz Biegu 
Smoka znajdują się na stronie 
www.szybkadycha.pl

15.02.2023 r. w celu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców 
przed przejściem dla pieszych 
w miejscowości Warnice, został za-
montowany radarowy wyświetlacz 
prędkości rzeczywistej. Mamy 
nadzieję, że zmobilizuje to kierują-
cych pojazdami do przestrzegania 
dozwolonej prędkości.

Przedsięwzięcie zostało zre-
alizowane dzięki współpracy 
Urzędu Gminy Warnice z Za-
chodniopomorskim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Kosza-
linie. Prace montażowe wykonali 
pracownicy UG Warnice.

Radary prędkości rzeczywistej 
to skuteczne, preferencyjne urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pełnią one funkcję 
nie tylko informacyjną, ale również ostrzegawczą i edukacyjną.

Radarowy wyświetlacz 
prędkości  
w gminie Warnice

Inwestycja realizowana przez 
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 
zakłada remont nawierzchni chod-
nika i zjazdów zlokalizowanych 
w ciągu drogi powiatowej 1631Z, 
ul. Zabytkowej w Pyrzycach na 
odcinku od końca ul. Szkolnej 
na długości ok. 40m. włącznie 
ze zjazdem  prowadzącym do  
przedszkola.  Remont polega na 
rozbiórce istniejącej nawierzch-
ni chodnika, zjazdu na posesję 
wraz z krawężnikami i wykona-
niu nowego krawężnika oraz 
konstrukcji chodnika i zjazdu. 
W ramach inwestycji wykonana 
zostanie: rozbiórka oznakowania 
pionowego i elementów bezpie-
czeństwa ruchu drogowego,  
rozbiórka nawierzchni chodnika 
i zjazdu, rozbiórka krawężnika na 
krawędzi jezdni ul. Zabytkowej,  

Remont chodnika 
na ulicy Zabytkowej w Pyrzycach

wykonanie koryta pod projekto-
wane konstrukcje, wykonanie 
nowego krawężnika na krawędzi 
jezdni, wykonanie regulacji wyso-
kościowej elementów infrastruktury 
podziemnej tj. zawory, studnie, 
włazy, wykonanie konstrukcji 
chodnika i zjazdu, odtworzenie 
oznakowania pionowego i ele-
mentów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,

Inwestycja ta realizowana 
jest przez Starostwo Powiatowe 
w Pyrzycach w ramach Polskiego 
Ładu Program Inwestycji Strate-
gicznych  w ramach projektu pod 
nazwą „Modernizacja sieci dróg, 
przepustów/mostów i chodników 
na terenie powiatu pyrzyckiego”, 
wartość kosztorysowa tej inwestycji 
to kwota 80 409,81 zł brutto.
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To kolejna szansa dla za-
chodniopomorskich sołectw na 
pozyskanie wsparcia niezbęd-
nego przy realizacji ważnych 
inwestycji dla mieszkańców 
obszarów wiejskich. Nowe 
miejsca spotkań, zwiększe-
nie poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców, rozwój in-
frastruktury turystycznej, 
sportowej czy edukacyjnej to 
tylko przykłady zadań, które 
będą mogły zostać zrealizowa-
ne dzięki środkom z budżetu 
województwa. Rusza siódma 
edycja marszałkowskiego 
konkursu „Granty sołeckie”, 
w którym do zdobycia na je-
den projekt inwestycyjny jest 
15 tys. zł. 

- „Granty sołeckie” co roku 
cieszą się bardzo dużym za-
interesowaniem wśród gmin 
i sołectw. To ciekawe inicjaty-
wy, które integrują społeczność 
lokalną, poprawiają jej bezpie-
czeństwo i budują szeroko pojęty 
kapitał społeczny. Łącznie w po-
przednich sześciu edycjach do 
Urzędu Marszałkowskiego WZP 
wpłynęło ponad 2,8 tys. zgło-
szeń. Wspartych zostało 955 
inicjatyw na łączną kwotę 10 
mln zł. Cieszę się, że kolejne 
zachodniopomorskie sołectwa 
będą mogły spełnić swoje małe 
marzenia - mówi marszałek wo-
jewództwa Olgierd Geblewicz.

Celem konkursu jest wy-
różnienie gminy, sołectwa, 
podejmującego wartościowe 
inicjatywy na rzecz lokalnej 
społeczności takie jak: podno-
szenie jakości i bezpieczeństwa 
życia mieszkańców, wzmac-
nianie udziału społeczności 
w podejmowaniu decyzji lo-
kalnych, a także realizacja 
przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym, edukacyjnym, 
turystycznym i sportowym. Do-
datkowo punktowane będą także 
projekty wspierające działania 
ekologiczne. 

Otrzymane w konkursie środki 
będą mogły zostać wykorzystane 
m.in. na: miejsca aktywności 
sportowej, ścieżki spacerowe, 
place zabaw, siłownie pod chmur-
ką czy modernizacje świetlic. 
Zwiększy się również bezpie-
czeństwo lokalnej społeczności. 
Dzięki konkursowym funduszom 
możliwe będzie utworzenie ście-
żek rowerowych, chodników czy 
wiat przystankowych. 

W konkursie mogą uczest-
niczyć gminy reprezentujące 
sołectwa, działające na ob-
szarach wiejskich województwa 
zachodniopomorskiego z wy-
łączeniem laureatów „Grantów 
sołeckich 2022”. Wnioski można 
składać od 13 lutego do 13 mar-
ca 2023 r. Oferty przyjmowane 

„Granty sołeckie” do wzięcia

będą w formie elektronicznej za 
pośrednictwem generatora – 
witkac.pl. Jedno sołectwo może 
złożyć jeden wniosek z projektem 
nieprzekraczającym całkowitej 
wartości 30 tys. zł, na jego re-
alizację ma szansę otrzymać  
15 tys.zł dofinansowania. W kon-
kursie zostanie wyłonionych 180 

laureatów, przy czym z danej 
gminy wśród laureatów mogą 
znaleźć się maksymalnie dwa 
sołectwa. Pula środków  w kon-
kursie to 2,7 mln zł. 

Regulamin konkursu dostępny 
na stronie: http://www.grantyso-
leckie.wzp.pl. 

W ramach zadania pt. „Prze-
budowa wraz z budową ulicy 
2 Marca w Pyrzycach”, które 
realizuje firma BUDPAK Paweł 
Szubert ul. Podleśna 14N z sie-
dzibą w Stargardzie, prowadzone 
są prace przebudowy ulicy 2 
Marca wraz z przebudową oświe-
tlenia ulicznego na działkach 
nr 195, 190/3, 175, 172 obręb 
8 miasta Pyrzyce oraz budowa 
ulicy 2 Marca w Pyrzycach wraz 
z budową oświetlenia ulicznego 
na działkach nr 13, 22, 175, 179, 
190/3 obręb 8 miasta Pyrzyce. 

Całkowity koszt zadania (robót 
budowlanych) po przetargu to 
kwota 3 615 892,50 zł (w tym 

dofinansowanie 3 435 097,88 zł 
z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Stra-
tegicznych edycja 2 + środki 
własne Gminy Pyrzyce 180 
794,62 zł), planowany termin 
zakończenia zadania: sierpień 
2023 r. 

Zadanie realizowane jest 
w oparciu o wykonaną w 2021r. 
dokumentację projektowo- 
kosztorysową, sfinansowaną 
ze środków własnych Gminy 
Pyrzyce. 

Przebudowa wraz z budową ulicy  
2 Marca w Pyrzycach
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Wiatrakowe Eldorado 

Tak można byłoby określić 
gminę Kozielice po analizie da-
nych dotyczących dochodów z 
podatku od nieruchomości, na 
terenie których wybudowano  
elektrownie wiatrowe.  

W informacji, jaką otrzymali-
śmy, czytamy: „Gmina Kozielice 
osiągnęła dochód z tytułu podat-
ków od elektrowni wiatrowych: 
- 2017 roku w wysokości: 
  1 586 044,00 zł.
- 2018 roku w wysokości 
  2 855 844,00 zł. wraz uwzględ-
nioną korektą deklaracji za 2017 
rok. 
-  2019 roku w wysokości: 
   2 235 944,00 zł. 
-  2020 roku w wysokości: 
   2 235 944,00 zł. 
-  2021 roku w kwocie
   2 235 944,00 zł.  
-  2022 roku w kwocie 
   1 712 410.00 zł.” 

Z sumowanych wpływów 
wynika, że w okresie 4  lat do 
kasy gminy Kozielice wpłynęła 
z tytułu podatku od elektrowni 
wiatrowych kwota  12 862 313,00 
zł! Każdy z wójtów, burmistrzów 
przyzna, że jest to kwota bardzo 
duża i można za takie pieniądze 
wiele inwestycji w gminie zrobić. 

W powiecie pyrzyckim elek-
trownie wiatrowe wybudowane 
zostały także na terenie gminy 
Bielice, w mniejszej ilości, ale 
dochody podatkowe z nich są 
w tej gminie też znaczne. 

Z tytułu podatku od nierucho-
mości za elektrownie wiatrowe 
zlokalizowane na terenie Gminy 
Bielice w latach 2017 – 2020 
dochody gminy kształtowały się 
następująco: 
- 2017 roku - 892 941,00 zł, 
- 2018 roku - 479 376.00 zł, 
- 2019 roku - 479 376.zł, 
- 2020 roku - 479 376.00 zł, 
- 2021 rok 479 376.00 zł, 
- 2022 roku w kwocie 479 376.00
  zł. 

Łącznie w okresie 4 lat do 
gminnej kasy w Bielicach wpły-
nęło  3 290 721,00 zł z tytułu 
podatku od elektrowni wiatrowch.

  
Kolejnym sposobem na czer-

panie bezpośrednich zysków 
z elektrowni wiatrowych jest 
dzierżawa ziemi pod ustawie-
nie turbin. Właściciel gruntów 
może zarobić 35-60 tys.zł rocz-
nie od 1 ha przeznaczonego na 
budowę jednej lub kilku instalacji 
wiatrowych. Czasami jest to kwo-
ta stała, a czasami inwestorzy 
proponują właścicielom np. prze-

kazywanie kilku procent wartości 
energii, którą wyprodukuje turbi-
na. W takich przypadkach warto 
dowiedzieć się, czy na dzierża-
wionym polu na pewno staną 
nowoczesne i wydajne turbiny, 
które przyniosą wymierny zysk.

Na zysk z elektrowni wiatro-
wych mogą liczyć często również 
właściciele działek rolnych przy-
legających do gruntu właściciela, 
który zdecydował się wydzier-
żawić swoją ziemię. Ile można 
zarobić na turbinie wiatrowej, 
będąc w jej bezpośrednim są-
siedztwie? Właściciele gruntów, 
nad które sięga fragment skrzydła 
turbiny stojącej na działce obok, 
mogą liczyć na zysk ok. 14 -16 
tys. zł rocznie.

Niestety, pozostałe gminy, 
mieszkańcy tych gmin otwarci 
na tego typu inwestycje muszą 
obejść się smakiem. Od 2016 
roku nowe instalacje wiatrakowe 
muszą być budowane w odle-
głości mniej więcej 1500 -1700 
m od najbliższego budynku 
mieszkalnego, zgodnie z zasa-
dą odległościową, która określa 
minimalną odległość od wiatraka 
na poziomie 10-krotności jego 
wysokości (czyli 10 H). Zmiany 
wprowadzone przez rząd zjedno-
czonej prawicy ograniczyły prawie 

do zera inwestycje wiatrakowe. 
Rozpoczęte w  lipcu 2022 roku 
prace nad nowelizacją ustawy 
blokowane są w samym rządzie 
przez posłów Solidarnej Polski, 
którzy nie wyrażają zgody na 
obniżenie do 500m parametru 
odległościowego. Czyli przez 
kłótnie w rządzie nie tylko nie 
ma ekologicznej energii, ale 
i gminy nie mają dodatkowych 
dochodów, i lokalni rolnicy za 
dzierżawę gruntów pod wiatra-
ki też nic nie zarobią. Kłótnia 
w rządzie trwa i końca nie widać.  
 
„Zmiany w ustawie zapowiadane 
są już od dwóch lat, od dłuższego 
czasu prowadzimy zmiany pla-
nistyczne pod kątem inwestycji 
dotyczących elektrowni wiatro-
wych. Są też zainteresowane 
firmy takimi inwestycjami na 
terenie naszej gminy. A zmian 
w ustawie jak nie było, tak nie 
ma”  - przekazał nam Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

PP 
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Jeszcze tylko ostatnie podpisy 
pod umowami z wykonawcami 
wyłonionymi w przetargach i roz-
poczną się remonty dróg w gminie 
Pyrzyce w następujących lokali-
zacjach:

1. „Remont drogi wewnętrznej 
nr 87. obręb 12 m Pyrzyce (ul. 
Reymonta) poprzez utwardzenie 
nawierzchni płytami drogowymi” 
- wykonawcą prac będzie Jacek 
Ksel prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą firmy 
Usługi Sprzętem Budowlanym 
Jacek Ksel z siedzibą w Pyrzy-
cach.  Koszt zadania zgodnie 
z umową 80 934,00 zł. Termin 
realizacji dwa miesiące od dnia 
podpisania umowy. 

2. „Remont drogi gminnej w Let-
ninie poprzez wymianę nawierzchni 
chodnika przy drodze -dz.nr 536/7”  
- wykonawcą prac będzie firma 
TERATECH społka z.o.o z sie-
dzibą w Gryfinie Koszt zadania 

Kolejne remonty 
na drogach 
gminy Pyrzyce

zgodnie z umową 27 060,00 zł 
(w tym fundusz sołecki sołec-
twa Letnin 19 000,00zł). Termin 
realizacji dwa miesiące od dnia 
podpisania umowy. 

3) „Remont nawierzchni dro-
gi wewnętrznej działka nr 840. 
obręb Brzesko” - wykonawcą 
prac będzie firma DATA TRANS 
Usługi Sprzętowo - Transportowe 
Roboty Drogowe z siedzibą w Py-
rzycach.  Koszt zadania zgodnie 
z umową 67 035,00 zł. Termin 
realizacji dwa miesiące od dnia 
podpisania umowy. 

4) „Remont cząstkowy drogi na 
ulicy Przyszłości w Pyrzycach” 
wykonawcą prac będzie firma 
DATA TRANS Usługi Sprzętowo 
- Transportowe Roboty Drogowe 
z siedzibą w Pyrzycach. Koszt 
zadania zgodnie z umową 14 
612,40  zł. Termin realizacji do 
31.03.2023r. 

Od 1 stycznia 2021 r. przed-
siębiorcy są zobligowani do 
odprowadzania opłaty od tzw. 
małpek. Połowa wpływów z tego 
tytułu ma trafiać do NFZ, połowa 
do gmin.

Nowa opłata wynosi 25 zł od 
litra stuprocentowego alkoholu 
sprzedawanego w opakowaniach 
o objętości do 300 ml. Przykła-
dowo oznacza to 1 zł od 100 ml 
małpki wódki 40 proc., 2 zł od 
200 ml małpki wódki 40 proc. 
i 88 gr od 250 ml małpki wina 
14 proc.

Pieniądze z opłaty trafią w 50 
proc. do gmin, a w 50 proc. do 
NFZ na edukację, profilaktykę 
oraz świadczenia w zakresie 
opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień. Opłata będzie pobie-
rana w momencie sprzedaży do 
sklepu (opłata dotyczy alkoholu 
przeznaczonego do spożycia 
poza punktem sprzedaży).

Jaki był dochód dla pyrzyc-
kich gminy i NFZ w latach 2021 
i 2022?

Podatek od małpek  
Gmina Bielice 
- 2021 r. - 4 430,70 zł
- 2022 r. - 21 314,54 zł
Gmina Kozielice 
- 2021 r. - 2754,45 zł
- 2022 r. - 11507,68 zł
Gmina Lipiany 
- 2021 r. - 11.445,13 zł
- 2022 r. - 52.029,85 zł
Gmina Przelewice
- 2021 r. - 7.343,11 zł
- 2022 r. - 35.802,29 zł
Gmina Pyrzyce
- 2021 r. - 46 969,20 zł
- 2022 r. - 184 605,47 zł
Gmina Warnice
- 2021 r. - 7 969,20 zł
- 2022 r. - 36 862,14 zł

Idea podatku powstała w Mi-
nisterstwie Zdrowia, został 
wprowadzony oczywiście dla 
dobra obywatela, żeby się nie 
rozpijał niekulturalnie, tj. bez 
nalewania do kieliszka, ale tak 
ordynarnie „z gwinta”. 

PP
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Budownictwo mieszkalne Po-
morza Zachodniego w ostatniej 
dekadzie XIX wieku i pierwszej 
połowie XX wieku, należy, wbrew 
pozorom, do jednego z ciekaw-
szych. Spotykamy tu zarówno 
budowle ryglowo-szachulcowe, 
mur pruski, czy po prostu domy 
murowane. Nie jest to jednak 
zamknięty zbiór obiektów spoty-
kanych w miejscowym ludowym 
budownictwie. W południowej 
części prowincji Pommern, tj. 
w powiatach: gryfińskim, pyrzyc-
kim, chojeńskim, myśliborskim 
i choszczeńskim napotkać można 
również domy wąskofrontowe 
(przeważnie o konstrukcji ry-
glowej). 

Zachodniopomorskie domy podcieniowe – Ryszewo

Dom podcieniowy (niem. 
Vorlaubenhaus) – to chyba 
najbardziej reprezentacyjny typ 
budynków wiejskich, występował 
przede wszystkim na Żuławach, 
ale kilka takich obiektów moż-
na było odnaleźć na Pomorzu 
Zachodnim  m.in. w okolicach 
Pyrzyc, np. w Ryszewie.  Były to 
budynki mieszkalne, w których do 
szczytu lub ściany bocznej przyle-
ga wsparta na słupach zamknięta 
sporych rozmiarów wystawka. 
Wspomniane „podcienie” przez 
większość swojej historii pełniły 
głównie funkcję reprezentacyj-
ną, w praktyce wykorzystywane 
były jako pokoje letnie, miejsca 

spotkań modlitewnych lub pod-
ręczny magazyn, czy warsztat. 
Często też podcień dostawiano 
wtórnie aby podkreślić status 
społeczny właściciela. 

Prezentowana widoków-
ka przedstawia zabudowania 
miejscowości Ryszewo (kiedyś 
Groß Rischow), powiat pyrzycki. 
W górnej części karty poczto-
wej uwidoczniono właśnie dom 
w zabudowie podcieniowej po-
chodzący aż  1790 roku!

Omawiana widokówka została 
nadana na poczcie w Brzeźnie 
(Briesen) w 30.06.1930 roku 
i przedstawia obok widoku domu 

podcieniowego, również widok 
na miejscową świątynię (dziś 
w ruinie), a także ujęcie sklepu 
kolonialnego: Kolonialwaren u. 
Bierausschank v. E. Leetz (czyli 
inaczej piwo z kranu).

Wydawca kartki nie jest zna-
ny, a jej sama korespondencja 
została przekazana do odbiorcy 
w Szczecinie (kiedyś Stettin). 
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Najstarszym człowiekiem na 
świecie jest Maria Branyas Mo-
rera z Hiszpanii, któa 4 marcu 
skończy 116 lat! Jeśli chodzi 
o rekordy Guinessa, to najstar-
szym człowiekiem w historii była 
Jeanne Louise Calment z Francji 
(1875–1997). Przeżyła aż 122 lata 
i 164 dni!  Jeżeli chodzi o Polskę 
to rekord długiego życia należy do 
pani Tekli Juniewicz, która przeży-
ła rekordowe 116 lat, bijąc wiele 
rekordów długowieczności. Przed 
śmiercią była drugą najstarszą 
osobą na świecie. 

Jak wygląda długowieczność
 w powiecie pyrzyckim? 

Zwróciliśmy się do samorządów 
z prośbą o odpowiedź na poniższe 
pytanie -”Proszę o przekazanie 
informacji na temat ilości miesz-
kańców gminy w wieku 90 do 95, 
96 do 100 i powyżej 100 roku ży-
cia, a także wieku najstarszego 
mieszkańca gminy. Proszę o dane 
z podziałem na płeć”.

Gmina Przelewice
- mieszkańcy w wieku 90 do 95; 
K 19, M 7,
- mieszkańcy w wieku  96 do 100 
lat;  K 4, M 0
- najstarsza mieszkanka gminy 
w lipcu 2023 r. ukończy 99 lat.

Najstarsi w powiecie pyrzyckim 

Gmina Lipiany 
- mieszkańcy gminy Lipiany w wie-
ku 90- 95 lat  - 35 osób w tym: 27 
kobiet, 8 mężczyzn; 
- mieszkańcy gminy Lipiany w wie-
ku 96 - 100 lat - 9 osób w tym 1 
kobieta, 8 mężczyzn 
- mieszkańcy powyżej 100 lat - 2 
kobiety.
- najstarsza mieszkanka gminy 
Lipiany w tym roku skończy 104 
lata. 

Gmina Pyrzyce
- mieszkańcy w wieku od 90-95 
lat  - 110 osób w tym 84 kobiet 
i 26 mężczyzn

- mieszkańcy w wieku od 96-
100 lat 20 osób w tm 17 kobiet 
i 3 mężczyzn
- mieszkańcy  w wieku powyżej 
100 lat - 2 osoby w tym 1 kobieta 
i 1 mężczyzna
- najstarsza osoba ma 103 lata 
i jest to kobieta.
Gmina Warnice 
- mieszkańcy w wieku 90 - 95 lat, 
to 21 osób (17 kobiet i 4 mężczyzn)
- mieszkańcy w wieku 96 - 100 lat, 
to 6 osób (4 kobiety i 2 mężczyzn)
- mieszkańcy w wieku powyżej 
100 lat, to 1 osoba - mężczyzna.

Gmina Kozielice
- mieszkańcy w wieku 90 - do 95 
lat - 16 osób
- mieszkańcy w wieku 96 - do 100 
lat - 2 osoby
- mieszkańcy w wieku powyżej 100 
lat -1 osoba
- najstarszy mieszkaniec - 101 
lat  - kobieta

Gmina Bielice 
- mieszkańcy w wieku 90 do 95; 
K 15, M 4,
- mieszkańcy w wieku  96 do 100 
lat;  K 2, M 0
- najstarszym mieszkańcem gminy 
jest kobieta - 101 lat

Jak widać z przesłanych nam 
informacji, w powiecie pyrzyckim 
żyje 5 osób, które mają więcej 
niż 100 lat, są to 4 kobiety i tylko 
jeden mężczyzna. Wśród 10 naj-
starszych ludzi na świecie są 
same kobiety. Potwierdza to, że 
statystycznie kobiety żyją dłużej. 
Połowa najstarszych ludzi na 
Ziemi (czyli 5 na 10 osób) to 
obywatele Japonii! Jest też 3 
obywateli USA, a także Hiszpanka 
i Brazylijka.
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Ptasia grypa to dolegliwość, która towa-
rzyszy człowiekowi od dawna. Pierwsze 
informacje na temat epidemii wywołanej grypą 
pochodzą z 412 r. p.n.e. Od tego momentu 
co kilkaset lat opisywano przypadki światowej 
inwazji choroby, której przyczyny nie znano.

Pierwsze poważne doniesienia o ptasiej 
grypie pochodzą z 1997 r. Wówczas w Azji 
na fermie w Hong Kongu padł drób, u którego 
znaleziono szczepy H5N1. Wówczas drob-
noustrojami zakaziło się szesnaście osób, 
z czego osiem przypadków zakończyło się 
śmiercią. Wirus ptasiej grypy dotarł do Europy 
w 2003 r., natomiast do Polski ptasia grypa 
dotarła w 2006 r.. Ogólnie wirus ptasiej grypy 
u osób przestrzegających zasad higieny nie 
stanowi dużego zagrożenia.

Jeżeli chodzi o powiat pyrzycki, to aktu-
alnie gmina Bielice dotknięta jest epidemią 
ptasiej grypy i tam od 13 lutego do odwołania 
obowiązuje zakaz wypuszczania na wolny 
wybieg skrzydlatego inwentarza, a także 
szczególny środki bezpieczeństwa.  

Epidemia ptasiej grypy w powiecie

Wójt Gminy Warnice ogłasza nabór wniosków dotyczących za-
miaru przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest. 
Program będzie realizowany w przypadku, gdy gmina otrzyma do-
finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zgłoszenia mogą składać osoby 
fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. W ramach 
zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z odbiorem, 
transportem i przekazaniem do utylizacji azbestu. Formularz wniosku 
dostępny jest w pokoju nr 4. w Urzędzie Gminy w Warnicach oraz 
na stronie internetowej Gminy Warnice.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Warnicach,
pokój nr 4. do dnia 24 lutego 2023 r.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu 
z terenu Gminy Warnice, można uzyskać pod nr tel.: 91 561 28 17 
wew. 27.

Nabór wniosków dotyczących zamiaru 
przekazania do utylizacji wyrobów
zawierających azbest
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W dniu 13.02.2023 r.  Powia-
towy Urząd Pracy w Pyrzycach 
posiada 45 zewnętrznych ofert 
pracy zgłoszonych przez pra-
codawcę. W okresie ostatnich 
13 miesięcy wstecz, to jest od 
01.01.2022 roku do 31.01.2023 r.  
wpłynęło łącznie 212 zewnętrz-
nych ofert pracy zgłoszonych 
przez pracodawcę. Zgłoszo-
ne oferty pracy w okresie od 
01.01.2022 roku do 31.01.2023 
roku z podziałem na gminy znaj-
dujące się w powiecie pyrzyckim:

Alicja Pajor-Kubicka, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pyrzycach, przesłała nam 
swój komentarz do aktualnej 
sytuacji na rynku pracy w po-
wiecie pyrzyckim. 

„W powiecie pyrzyckim na 
dzień 31 stycznia 2023 r. jest 
zarejestrowanych  1292 bez-
robotnych, w tym 248 osób 
z prawem do zasiłku. W porów-
naniu do końca grudnia 2022 r. 
gdzie w ewidencji pozostawało 
1222 osoby, odnotowano nie-
znaczny wzrost tj. o 70 osób. 
Taka sytuacja jest charaktery-
styczna dla okresu zimowego  

Na koniec grudnia 2022 r. 
w ewidencji osób bezrobotnych 
Powiatowego Urzędu Pracy w Py-
rzycach były zarejestrowane 
1222 osoby, a stopa bezrobo-
cia w powiecie wyniosła 12 %. 
W porównaniu do analogicznego 
okresu w 2021 r. gdzie liczba 
bezrobotnych wynosiła 1219 
osób, stopa bezrobocia 12,1% 
odnotowano niewielki wzrost. 
Należy zwrócić uwagę, że jest 
to wzrost charakterystyczny (se-
zonowy) dla okresu zimowego, 
który w sezonie wiosenno- letnim 
ulega zmniejszeniu. Pomimo ro-
snącej inflacji, rosnących kosztów 
energii oraz wojny w Ukrainie 
nie odnotowano nagłego, dra-
stycznego wzrostu bezrobocia. 
Stopa bezrobocia w kraju (w dniu 
31.12.22 r. wyniosła  5,2%), 
w województwie (w dniu 31.12.22 
r. wyniosła 6,7%). 

Liczba osób bezrobotnych w powiecie pyrzyckim w 2022 r.

Dane dotyczące bezrobocia w podziale na gminy powiatu pyrzyckiego w 2022 roku 

(bezrobocie sezonowe) oraz 
dla końca poprzedniego roku 
i początku kolejnego. Nie mamy 
zgłoszeń zwolnień grupowych, 
ani nie obserwujemy drastycznie 
zmniejszającej się liczby mikro 
i małych przedsiębiorstw w po-
wiecie, co mogłoby skutkować 
nagłym wzrostem bezrobocia. 
Jednak problemem, z którym 
od lat mierzą się tutejsze służ-
by zatrudnienia jest liczba osób 
znajdujących się w szczegól-
nej sytuacji na rynku pracy: na 
1292 bezrobotnych 1033 osoby 
z w/w grupy, w tym: długotrwa-
le bezrobotnych 648, powyżej 

50 roku życia 382 osoby, do 30 
roku życia 308, posiadające  co 
najmniej 1 dziecko do 6 roku 
życia to 188 osób, bez kwalifi-
kacji zawodowych 392 osoby. 
Należy zauważyć, że 700 osób  
spośród bezrobotnych  to ko-
biety, a 762 osoby zamieszkują 
na wsi. Szacujemy, że około 
45 % z tych osób jest zareje-
strowanych w celu uzyskania 
ubezpieczenia zdrowotnego 
dla siebie i członków rodziny, 
nie poszukuje pracy. Dodatko-
wym czynnikiem ograniczającym 

dokończenie na str.11

Najniższe bezrobocie w Pyrzycach, Warnicach i w Bielicach, 
najwyższe w Lipianach
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podjęcie pracy przez kobiety jest 
opieka nad dziećmi, trudna sytu-
acja materialna (często samotne 
macierzyństwo), wysokie koszty 
utrzymania dziecka w przedszko-
lu, wykluczenie komunikacyjne, 
sprawowanie opieki nad osobami 
niesamodzielnymi. Długotrwa-
łe bezrobocie powoduje też 
zniechęcenie, apatię i utratę 
motywacji do zmiany własnej 
sytuacji życiowej. 

Na 2023 r. w budżecie urzędu 
pracy na aktywne formy prze-
ciwdziałania bezrobociu mamy 
przeznaczone 3 798 442 zł z Fun-
duszu Pracy oraz 1 589 367 zł 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Formy pomocy 
proponowane bezrobotnym 
nie zmieniły się, nadal można 
składać wnioski o organizację 
stażu, prac interwencyjnych, 
robót publicznych, przyznanie 
dotacji na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej, refun-
dację doposażenia stanowiska 
pracy. Można  uzyskać dodatko-
we kwalifikacje czy uprawnienia 
niezbędne do podjęcia pracy 
składając wniosek o szkolenie 
indywidualne. Osoby długotrwale 
korzystające z pomocy OPS, za 
ich pośrednictwem mogą zostać 
skierowane do prac społecznie 
użytecznych w wymiarze 40 go-
dzin miesięcznie. Wspieramy 
również kształcenie ustawicz-
ne pracodawców finansując 
szkolenia w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. Orga-
nizujemy grupowe i indywidualne 
porady zawodowe. Każdy zainte-
resowany może otrzymać pomoc 
doradcy zawodowego w zakresie 
pisania dokumentów aplikacyj-
nych czy przygotowania się do 
aktywnego poszukiwania pracy. 
Doradca pomoże również zdia-
gnozować posiadany potencjał 
zawodowy,  predyspozycje oraz 
ukierunkuje działania zmierzające 
do zatrudnienia”.

           Alicja Pajor- Kubicka

Źródło: statystyki PUP
w Pyrzycach

RT

Zgodnie z nową ustawą z 2022 
roku o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt, właściciele 
podlegają obowiązkowi zgła-
szania miejsca utrzymywania 
gatunków w ARiMR, w przypad-
ku drobiu – nawet jednej sztuki. 
Muszą to zrobić w ciągu trzech 
miesięcy od wejścia przepisów 
w życie, a zgodnie z ustawą ter-
min mija 6 kwietnia 2023 roku. 
Branża rolnicza zaapelowała 
o zmiany, ich zdaniem ten za-
pis uderza w rolników, którzy 
przyzagrodowo hodują kury lub 
gęsi na własny użytek. Przepis 
ustawy doprowadził już do ro-
bienia z tematu przysłowiowych 

jaj, bo na przykład, żeby zjeść 
w niedzielę kurę z domowego 
chowu, trzeba byłoby ją po 
zabiciu szybko wyrejestrować 
w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 

Obowiązek, o którym mowa, 
wynika z konieczności wpro-
wadzania środków związanych 
z występowaniem ptasiej grypy. 
Zgłaszanie miejsc występowania 
drobiu ma pomóc w zapobieganiu 
i zwalczaniu ognisk choroby. O ile 
w przypadku większych hodowli 
ma to sens, to chów przydomowy 
nie stwarza jednak zagrożeń, 
zwłaszcza, gdy kury trzymane 
są na własny użytek. 

Drób na swoje potrzeby bez rejestracji

Jak poinformowało w ko-
munikacie z 17 lutego 2023 r. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi: jeśli dana osoba przezna-
cza jaja czy mięso pochodzące 
od własnego drobiu na swoje 
potrzeby, będzie zwolniona 
z obowiązku rejestracji ptaków 
u Powiatowego Lekarza We-
terynarii czy w Krajowej Bazie 
Danych Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Ministerstwo podjęło już prace 
legislacyjne, aby odstępstwo 
od przepisów unijnych mogło 
być zastosowane na gruncie 
krajowym.

PP

Spotkanie z pisarzem

10 lutego 2023 w Szkole Podstawowej z OI 
im. Leonida Teligi w Pyrzycach odbyło się spo-
tkanie klas 7 i 8 z pyrzyckim pisarzem panem 
Markiem Malmanem. Pan Marek jest autorem 
trylogii fantasy „Król Myśli” oraz zbioru zaty-
tułowanego „Opowiadania ze świata Króla 
Myśli”. Część relacji fotograficznej dostępnej 
na facebooku szkoły wykonali uczniowie klas 
8 z koła fotograficznego.
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Na mocy ustawy z 27 paź-
dziernika 2022 samorządy mogą 
pośredniczyć w dystrybucji węgla 
dla mieszkańców swoich gmin. 
Węgiel po preferencyjnej cenie 
może kupić osoba, której wy-
płacono lub przyznano dodatek 
węglowy lub która ma wpisane 
lub zgłoszone w Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Ciepła jako 
główne źródło ciepła – źródło 
węglowe.  Pojedyncze gospo-
darstwo domowe może kupić po 
ulgowej cenie 1,5 tony węgla 
w tym roku i kolejne 1,5 tony 
po 1 stycznia 2023 roku, ale nie 
później niż do 30 kwietnia 2023 r. 

W powiecie pyrzyckim ma-
my dwóch dystrybutorów 
węgla. Gmina Pyrzyce poprzez 
gminną spółkę Pyrzyckie Przed-
siębiorstwo Komunalne dla 
mieszkańców gmin: Pyrzyce, 
Warnice, Przelewice, Kozielice, 
Bielice. Drugi podmiot to Gmina 

Lipiany, która poprzez prywat-
ną firmę zajmuje się dystrybucją 
węgla dla mieszkańców gminy 
Lipiany. 

Od momentu rozpoczęcia 
dystrybucji PPK sprzedało do 
15 lutego 2023 mieszkańcom 
5 pyrzyckich gmin 978,32 tony 
asortymentu orzech, 613,02 
groszku i 20,50 ton miału, łącznie 
prawie 1612 ton opału.  

W rozbiciu na gminy mieszkań-
cy gminy Bielice zakupili w PPK 
205 ton węgla, Kozielice – 234 
tony, Przelewice – 122,5 ton, 
Pyrzyce – 630 ton i Warnice – 
421,5 tony węgla w asortymencie 
groszek, orzech i miał.  Jeżeli 
chodzi o dystrybucję prowadzo-
ną na zleceni Gminy Lipiany to 
mieszkańcy do 15 lutego 2023 
zakupili  łącznie w wszystkich 
oferowanych gatunkach 444,4 
ton węgla.

PP

Gminny węgiel 

Za nami pierwsze warsztaty 
filmowe i teatralne organizowa-
ne przez Pyrzycki Dom Kultury 
w ramach realizacji projektu 
Kultury bez barier „PDK otwarci 
na dostęp”. Przed uczestnikami 
warsztatów kilka tygodni pasjo-
nujących, twórczych i niezwykle 
interesujących zajęć artystycz-
nych adresowanych do osób ze 
szczególnymi potrzebami ze 

Foto: PSONI koło w Pyrzycach 

Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Mielęcinie oraz 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Nowielinie. 

Efekty twórczych działań 
będziemy mogli zobaczyć już 
w kwietniu podczas premiery 
filmu i spektaklu w sali widowi-
skowo - kinowej PDK. Już dziś 
serdecznie zapraszamy na to 
wyjątkowe wydarzenie!

Film i teatr
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Nikt nie lubi, jak się go kontroluje, nikt nie 

lubi, jak ktoś stwierdza, że robimy coś nie 
tak i jeszcze nakłada na nas karę.

 W ostatnim czasie dość spore emocje 
budzą kontrole prawidłowości segregacji 
odpadów. Kontrolujący sprawdzają, czy 
to, co do żółtego pojemnika nie trafia do 
niebieskiego, czy do zielonego, albo odwrot-
nie. Mniej wkurzamy się, kiedy pojemniki, 
kolorowe worki są nasze i to my osobiście 
popełniliśmy jakiś błąd w segregacji. Gorzej 
mają się nasze nerwy, kiedy mieszkamy 
w bloku, sami śmieci segregujemy, ale jakiś 
sąsiad, czy sąsiadka to już niekoniecznie. 
Wkurza nas odpowiedzialność zbiorowa 
za segregowanie odpadów. O szczegóły 
śmieciowych kontroli zapytaliśmy pyrzycki 
Ratusz. 

 
PP - Na jakiej podstawie przeprowa-

dzane są kontrole? 
UM - Burmistrz Pyrzyc na podstawie 

zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
zobowiązany był do uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy oraz określenia szczegółowych zasad 
w zakresie selektywnego zbierania i odbie-
rania odpadów komunalnych takich jak: 
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 
bioodpady i uchwały nakładającej obowią-
zek segregacji. Wobec powyższych zmian 
nakazanych przez Ustawodawcę Gmina 
Pyrzyce podjęta ww. uchwały.

Od 1 maja 2020 r.  Rada Miejska w Py-
rzycach uchwaliła stawkę dla odpadów 
selektywnych oraz podwyższoną stawkę 
opłaty za brak wypełnienia obowiązku 
zbierania odpadów w sposób selektywny.  
Na podstawie ustawy burmistrz wyłoniła 
wykonawcę usługi polegającej na odbiorze 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Pyrzyce i ich zagospodarowanie. Podmiot 
ten zobowiązano również do przeprowa-
dzania kontroli w zakresie segregowania 
odpadów w sposób niezgodny z ustawą 
lub regulaminem. 

PP - Kto dokonuje kontroli? 
UM - Zgodnie z zawartą umową, o której 

mowa w pkt 1 kontroli dokonuje wykonawca 
wyłoniony z przetargu nieograniczonego, 
w tym przypadku Pyrzyckie Przedsiębior-
stwo Komunalne Sp. z o o. na podstawie 
obowiązku wynikającego z umowy.

Ponadto również Straż Miejska jest 
zobowiązana do kontroli w zakresie prze-
strzegania  zasad regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy.

PP - Czy dokonywanie kontroli jest 
obowiązkowe (jeżeli tak, to na jakiej 
podstawie) czy gmina może zrezygno-
wać z przeprowadzania kontroli? 

UM- Gmina Pyrzyce nie może zrezygnować 
z obowiązku przeprowadzania kontroli, gdyż 
tego zabrania ustawodawca wprowadzając 
obowiązek segregacji odpadów komunalnych.  

Brak kontroli nad systemem powodu-
je nieosiągnięcie wymaganego poziomu 
recyklingu, do którego zobowiązana jest  
Gmina Pyrzyce, a za jej brak otrzymuje 
zgodnie z ustawą kary pieniężne nałożone 
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie.

PP - Jaką ilość uchybień stwierdzono 
podczas kontroli w latach 2020, 2021, 
2022? 

UM - Na podstawie dostarczonych do 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach powiado-
mień wskazujących właścicieli nieruchomości 
o braku segregacji zanotowano w  2020 r. 
- 13 przypadków, 2021 r. - 38 przypadków, 
w 2022 r. - 69 przypadków.

PP - Na czym najczęściej  polegały te 
uchybienia? 

UM - Najczęstszym uchybieniem były 
przypadki niedopełnienia przez właścicie-
li nieruchomości obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, polega-
jące na umieszczeniu w pojemnikach na 
zmieszane odpady komunalne odpadów, 

które należało umieszczać w pojemnikach 
na odpady segregowane np. opakowania 
z papieru i tektury, opakowania z tworzyw 
sztucznych, odpady biodegradowalne, szkło, 
o których mowa w pkt.1.

PP - Jakie kary nałożono na osoby, 
u których stwierdzono uchybienia? 

UM - Na podstawie powiadomień dostar-
czonych do Urzędu Miejskiego w  Pyrzycach, 
burmistrz jako organ podatkowy zobowią-
zany był do przeprowadzenia postępowań 
wyjaśniających. Na tej podstawie wydał 120 
decyzji określających podwyższoną staw-
kę za brak segregacji, zgodnie z podjętą 
Uchwałą przez Radę Miejską w Pyrzycach. 

PP - Czy ukarani mieli możliwość od-
wołania się od nałożonej kary i z jakim 
skutkiem? 

UM - Wszyscy z nałożonych kar mieli 
możliwość wniesienia odwołania do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego 
w Szczecinie. Takich odwołań wpłynęło 
za pośrednictwem burmistrza Pyrzyc ok 
90%. Wszystkie decyzje burmistrza zostały  
utrzymane w mocy przez  Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 
Niemniej również strona skarżąca odwołała 
się do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Szczecinie zaskarżając decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Szczecinie. Sąd oddalił skargi i utrzymał 
w mocy decyzję wydaną przez II instancję 
-  Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go w Szczecinie, które utrzymało w mocy 
decyzję burmistrz Pyrzyc.

Do tematu będziemy jeszcze powracać
PP

 

Śmietnikowe kontrole 
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W ramach zadania pt. „Moder-
nizacja sieci dróg gminnych na 
terenie miasta Pyrzyce”, które 
realizuje firma KRISTONE Kry-
stian Suda z siedzibą Karczewie 
8, wykonywane są roboty budow-
lane polegające na przebudowie 
dróg na terenie Pyrzyc. Całkowity 

Modernizacja sieci dróg gminnych
na terenie Pyrzyc

ulica Nad Potokiem ulica Podgrodzie

koszt zadania po przetargu to 
kwota 17 219 999,98 zł, w tym 
dofinansowanie 10 773 000,00 
zł z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych edycja 1, plus 
środki własne Gminy Pyrzyce 
6 446 999,98 zł. W 2022 roku 

rozpoczęły się roboty budowlane 
na drodze osiedlowej plac Wol-
ności (droga osiedlowa od ul. 
Stargardzkiej do ul. Narutowicz), 
ul. Nad Potokiem i ul. Wiosennej, 
w 2023 rozpoczęto prace na ul. 
Górnej i Podgrodziu. 

Do realizacji w ramach tego 
zadania pozostaną jeszcze kolej-
ne drogi: ul. M. Konopnickiej; ul.  
J. Kochanowskiego; ul. Akacjowa; 
ul. Spokojna, planowany termin 
zakończenia całości zadania to 
grudzień 2023r. 

W pierwszym tygodniu ferii gru-
pa 14 młodych zawodników Sokół 
Pyrzyce uczestniczyła w „Feriach 
z Sokołem Pyrzyce”. Od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
8.00 do 16.00 zawodnicy Sokół 
Pyrzyce trenowali pod okiem Łu-
kasza Świątka koordynatora grup 
dziecięcych w Naszym Klubie na 

Ferie z Sokołem Pyrzyce
obiektach OSiR w Pyrzycach. 
Dla młodych piłkarzy oprócz 
dwóch treningów piłkarskich 
dziennie przygotowane były 
jeszcze inne atrakcje (wyjazd 
na basen Centrum Wodne La-
guna, wyjazd do parku trampolin 
Fun Jump Struga, wyjście do 
kina Pyrzycki Dom Kultury tre-

ning lekkoatletyczny LMKS Żak 
Pyrzyce - sekcja lekkiej atletyki, 
trening zapaśniczy Husaria Fight 
Team Kozielice/Warnice/Pyrzy-
ce, warsztaty pt:ferie na obrazie 
oraz na zakończenie uczestniczy-
li w miniturnieju żaków Łabędź 
Widuchowa). Dla uczestników 
ferii z Sokołem przygotowane 
były śniadania i obiady, który 
przygotował Marcin Michalski. 

Mamy nadzieję, że dzieci były 
zadowolone z Ferii z Sokołem 
Pyrzyce a już od soboty kolejna 
grupa 15 dzieci rozpoczyna drugi 
turnus „Ferii z Sokołem Pyrzyce” 
tym razem pod okiem trenera 
Adriana Kwiecińskiego – czytamy 
na stronie Sokoła Pyrzyce.
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9 lutego 2023 r. w hali sportowej w Lipianach odbył się finał po-
wiatowy Licealiady w koszykówce. 

Były to ostanie zawody organizowane przez Powiatowy Międzysz-
kolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach  przed zimowymi feriami, 
które w województwie zachodniopomorskim będą trwać w terminie 
13 – 26.02.2023 r. Zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt o tytuł 
mistrza powiatu pyrzyckiego walczyły po 3 reprezentacje szkół 
ponadpodstawowych. 

Hala przy ulicy Kopernika jest największą w powiecie pyrzyckim 
i doskonale nadaje się do  rozgrywania tego typu turniejów. Me-
cze toczyły się na głównym boisku, a sędziowali je bez zarzutów 
nauczyciele ZS w Lipianach Kamil Podgórski i Tomasz Jurkiewicz.  

Podwójny triumf odnieśli uczniowie ZS nr 1 w Pyrzycach pokonując 
swoich rywali w przekonywującym stylu. Opiekunem zwycięskich 
zespołów był Dariusz Jagiełło. Dziewczęta grały w składzie: Patrycja 
Gajewska, Lena Szulc, Wiktoria Mankowicz, Olga Siepka, Weronika 
Dyszkiewicz, Julia Jaskulska, Aurelia Matyńka, Aleksandra Cichoń, 
Oliwia Szpiech, Anna Brząkowska, Syntia Bryk. Chłopcy zaś zdo-
bywając tytuł mistrza powiatu grali w następującym zestawieniu: 
Jakub Huska, Kacper Rzepiak, Jakub Mroczek, Adam Mroczek, 
Paweł Polberg, Maksymilian Hnyluch, Mikołaj Witkowski, Jacek 
Łabuziński, Adam Toboła, Maciej Cieplak.

Końcowa klasyfikacja:
Dziewczęta:
1 m ZS nr 1 Pyrzyce 
2 m ZS nr 2 CKU Pyrzyce 
3 m ZS Lipiany 

Starostwo Powiatowe w Py-
rzycach  realizuje obecnie w 
ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych projekt pn. 
„Modernizacja sieci dróg, prze-
pustów/mostów i chodników na 
terenie powiatu pyrzyckiego”. 

Zadanie to obejmuje 18 inwe-
stycji na terenie wszystkich gmin 
powiatu pyrzyckiego za kwotę 
14 130 630,11 zł, a generalnym 
wykonawcą inwestycji jest firma 
Malbrobud.

W ubiegłym tygodniu wy-
konawca rozpoczął roboty w 
ciągu drogi powiatowej 1611Z, 
ul. Jana Pawła II w Pyrzycach 
od ul. Wojska Polskiego do ul. 
Ogrodowej.

Remont w tej lokalizacji polegać 
będzie na rozbiórce istniejącej 
nawierzchni chodników i zjazdów 
na posesje wraz z krawężnikami 
i wykonaniu nowych krawężni-
ków oraz konstrukcji chodników 
i zjazdów.

Powiatowa inwestycja
na ulicy Jana Pawła II

W ramach inwestycji zakłada 
się:
· rozbiórkę oznakowania 
pionowego i elementów bez-
pieczeństwa ruchu drogowego,
· rozbiórkę nawierzchni chodnika 
i zjazdów,
· rozbiórkę krawężnika na kra-
wędzi jezdni ul. Jana Pawła II,
· wykonanie koryta pod projek-
towane konstrukcje,
· wykonanie nowego krawężnika 
na krawędzi jezdni,
· wykonanie regulacji wysoko-
ściowej elementów uzbrojenia 
podziemnego tj. skrzynki, studnie, 
zawory, włazy,
· wykonanie konstrukcji chodnika 
i zjazdów,
· odtworzenie oznakowania 
pionowego i elementów bez-
pieczeństwa ruchu 
drogowego,

W/w prace zostaną wykonane 
na odcinku 200 m.b. po stronie 
prawej jezdni i ok 60 m.b. po 
stronie lewej. Wartość koszto-
rysowa zadania w tej lokalizacji 
to kwota 260 237,50 zł brutto.

 

Chłopcy:
1 m ZS nr 1 Pyrzyce
2 m ZS nr 2 Pyrzyce 
3 m ZS Lipiany  

Licealiada 
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Świat  obok nas
Przeżyć zimę, to dla ptaków cel 

nadrzędny. W ostatnich latach 
zimy w Polsce są raczej łagodne. 
Zimą wiele gatunków drobnych 
leśnych ptaków coraz częściej 
szuka pożywienia w przestrze-
niach miejskich, a nierzadko 
znajdują też w mieście miejsce 
do gniazdowania. Jeden powód jest 
taki, że w lasach zimą też trudno 
o pokarm, a po drugie to ucieczka 
od drapieżników. Dlatego sikory 
bogatki czy  modre, które najczę-
ściej obserwujemy w miastach, 
emigrują z lasu w poszukiwaniu 
pożywienia, niestety i w miastach 
może również brakować pokarmu.

  W okresie zimowym ciągle 
pojawia się ten sam problem - 
dokarmiać czy nie dokarmiać ptaki. 
Oczywiście trzeba to robić, tylko 
rozsądnie i systematycznie. 

Na przykład w Wielkiej Bryta-
nii, rekomenduje się całoroczne 
dokarmianie. W naszym kraju nie 
ma takiej konieczności i przyjmuje 
się okres dokarmiania od późnej 
jesieni do końca wiosny. Jeżeli 
chodzi o pokarm, to najbardziej 
wartościowym i dostępnym dla 
ptaków jest słonecznik. Okazuje 
się, że wywieszanie słoniny nieko-
niecznie jest dobrym pomysłem, 
lepszą opcją są dostępne w skle-
pach gotowe kule.

  Na załączonym zdjęciu,  które 
zrobiłem w okolicy Lipian 14 lutego 
2023 r.- sikora uboga z ziarenkiem 
słonecznika.

 
                           M.Białkowski
 

 Naszym celem nie były me-
dale, a awans do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży (MP ka-
detów) i najprawdopodobniej 
chłopaki, dzięki tym walkom 
zdobyli awans do Mistrzostw 
Polski, choć przed nami jeszcze 
II Puchar. Wyciągamy wnioski 
i idziemy dalej. 

Prezentacja nowych partnerów, 
gdzie do grona z roku poprzed-
niego dołączyli wojtex grouop 
Serwis Szmit&Pawłowski, Usłu-
gi minikoparką Jan Kocanowski 
oraz Leśniak AGRO - Gospo-
darstwo Rolne Patrycja i Łukasz 
Leśniewscy. 

Dziękujemy za wsparcie i do-
tychczasowym partnerom: Gmina 
Warnice Alina Werstak, Gmina 
Kozielice Piotr Rybkowski, Gmi-

Start kadetów

 „I Puchar Polski kadetów w Siedlcach dobiegł końca, dla nas to 
debiut w grupie kadet w oficjalnych startach pod szyldem Polskiego 
Związku Zapaśniczego. Chłopaki stoczyli odpowiednio: Maciek 
Górecki 3 walki w kategorii 45 kg, gdzie ostatecznie zajmuje V 
miejsce przegrywając o medal, zaś Łukasz Serwatkiewicz po 4 
walkach ostatecznie zajmuje VII miejsce. 

na Pyrzyce Marzena Podzińska, 
Korniki - produkcja mebli, Brico-
marche Pyrzyce, Fizjo-pomoc 
Medical Center, Wojciech Ant-
czak - Trener Mentalny Mistrzów, 
Auto Pol-Kap Lipiany, Krea-tor, 
ANTON Czyszczenie Malowanie 
Dachów, Signum Yacht Service, 
Auto Części - Mikołaj Sroczyński,  
@Agencja reklamowa promoX, 
Extreme Hobby - partner tech-
niczny, OSiR w Pyrzycach, 
Dwutygodnik Puls Powiatu 
Pyrzyckiego, SP Kozielice SP 
Kozielice, Fundacja Radan, Za-
chodniopomorskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe” – 
skomentował ostatnie zawody 
Wojciech Antczak, Trener Mental-
ny Medalistów i Mistrzów Polski 
w zapasach. 


