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Z końcem roku przestał się 
ukazywać Tygodnik Policki, 
gazetą, która przez ostat-
nie cztery lata informowała 
o bieżących wydarzeniach 
z Powiatu Polickiego. To 
decyzja Wydawcy, na którą 
dziennikarze nie mieli wpły-
wu. Uznaliśmy jednak, że nie 
można zakończyć projektu 
pod nazwą gazeta Powia-
tu Polickiego. Stąd pomysł 
na wydawanie bezpłatnego 
miesięcznika a docelowo 

dwutygodnika pod nazwą 
POWIAT POLICKI. 
Police jako Gmina i Powiat 
zasługują na niezależną 
gazetę. Gazetę, która będzie 
informowała o tym co dobre i 
o tym co złe dzieje się dooko-
ła nas. Gazety, która będzie 
spoglądała na działanie 
władzy samorządowej każ-
dego szczebla. Niezależnego 
medium piszącego o miesz-
kańcach Powiatu Polickiego 
oraz dla tych mieszkańców.

Zapraszamy do lektury kolej-
nych numerów bezpłatnego 
miesięcznika Powiat Polic-
ki. Zapraszamy również na 
strony GminaPolice.info jak 
i GminaDobra.info. Zachę-
camy do kontaktu i infor-
mowania nas o ważnych 
wydarzeniach dziejących się 
w Państwa miejscowościach. 

Grzegorz Świstak
redaktor naczelny
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 GMINA KOŁBASKOWO  

– Krzyże Zasługi za Dziel-
ność i Medale za Ofiarność 
i Odwagę są po to, aby sym-
boliczny sposób podkreślić 
wyjątkowość tych ludzi, któ-

rzy patrzą inaczej na otacza-
jącą ich rzeczywistość, tych 
którzy mają w sobie jakiś 
impuls – mówił Andrzej 
Duda, wskazując, że to dom 

wychowuje do tego, aby nieść 
pomoc drugiemu człowieko-
wi, aby drugiego człowieka 
dostrzegać.
Wojewoda Tomasz Hinc 
występował o odznaczenia 
dla Pana Romana Jabłoń-
skiego z Mieszkowic. Pan 
Roman z narażeniem życia 
ratował mieszkańca kamie-
nicy w Mieszkowicach, w 
której w październiku w 2018 
r. doszło do wybuchu butli z 
gazem. W wyniku wybuchu 
zniszczona została frontowa 
część budynku, zawalił się 
dach i poddasze.
- Dzięki zdecydowanej posta-
wie, dużej odwadze i ofiar-

ności, uratował życie drugiej 
osoby, samemu narażając się 
na niebezpieczeństwo - pod-
kreśla wojewoda Tomasz 
Hinc.
Wśró nagrodzonych był poli-
czanin Bartłomiej Kostecki, 
który powstrzymał uzbro-
jonego w siekierę mężczy-
znę. Napastnik wtargnął w 
październiku 2018 roku do 
Sądu Okręgowego w Szcze-
cinie. Mężczyzna miał przy 
sobie również dwa kanistry 
z benzyną. Mężczyznę obez-
władnił wówczas Bartłomiej 
Kostecki z drugą osobą, kiedy 
napastnik zajęty kanistrami 
odłożył na moment siekierę.

Odznaczenia Prezydenta RP. 
Policzanin Bartłomiej Kostecki 
wśród nagrodzonych
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłu-
żonym w ratowaniu życia ludzkiego. W uroczystości wzięła też udział Pierwsza Dama Agata Korn-
hauser-Duda, a wśród zaproszonych gości był także wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

To wielka inwestycja, warta 
aż ok. 250 milionów złotych. 
Na obszarze 18 ha powstaje 
zakład produkcyjny wózków 
jezdniowych marki Linde 
oraz Centrum Badań i Roz-
woju. Pracę ma znaleźć tu 
ponad 150 osób. Oddanie 
obiektu do użytku zaplano-
wane zostało na początek 
2021 roku. Wtedy ruszy pro-
dukcja nawet do 12 tysięcy 
wózków widłowych marki 
Linde rocznie. 
- Nowy zakład zapewni nam 
idealne warunki. Będzie to 
jeden z najnowocześniej-
szych zakładów produkcyj-
nych na świecie. Ponadto, 
jednoczesne utworzenie 

Centrum Badań i Rozwoju 
gwarantuje, że nasza nowa 
lokalizacja stanie się również 
cennym źródłem innowa-
cyjnych impulsów dla całej 
naszej organizacji. 
W ubiegłym roku w Polsce 
złożono zamówienia na ok. 
29 200 nowych pojazdów, z 
czego niemal jedna trzecia to 
sprzęt  marek KION Group. 
Firma to największy w Euro-
pie (i drugi na świecie) pro-
ducent urządzeń do trans-
portu poziomego. Firma 
zatrudnia ponad 33 tysiące 
pracowników. W roku 2018 
wypracowała obroty o war-
tości 8 mld euro.             
                                             JaD

Zakład produkcyjny  
i centrum badań  
za 250 mln zł
Rośnie kompleks dla Grupy KION.  Powstaje na te-
renie inwestycyjnym w pobliżu drogi krajowej nr 13 
pomiędzy miejscowościami Kołbaskowo i Rosówek.

Morski Port Police należy do 
Grupy Azoty. Dokument pozwa-
la na przygotowanie dokumen-
tacji odgałęzienia, prowadzącego 
ze stacji kolejowej Police do por-
tu Police. Wybudowany zostanie 
nowy tor i sieć trakcyjna. Zamon-
towane będą urządzenia stero-
wania ruchem kolejowym. W 
ramach inwestycji powstanie tak-
że nowy wiadukt kolejowy nad 
ulicą Jasienicką. Obiekt zapewni 
sprawny i bezpieczny przejazd 
pociągów, bez ograniczeń ruchu 
na drodze wojewódzkiej nr 114 
(Nowe Warpno - Tanowo), poda-
no także.

"W ramach Krajowego Programu 
Kolejowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. realizują kontrakty 
związane z poprawą dostępności 
do portów w Trójmieście, Szcze-
cinie, Świnoujściu i Policach. 
Przygotowywana wspólna inwe-
stycja PLK z Zarządem Morskie-
go Portu Police zwiększy moż-
liwości przeładunku towarów 
między transportem kolejowym 
a morskim" - powiedział członek 

zarządu PKP Polskich Linii Kole-
jowych Arnold Bresch, cytowany 
w komunikacie.

Zgodnie z zawartym w styczniu 
2019 r. porozumieniem, najpierw 
przygotowana ma być dokumen-
tacja oraz uzyskanie wszystkich 
wymaganych decyzji administra-
cyjnych wraz z pozwoleniem na 
budowę. Kolejny etap to wyło-
nienie wykonawcy i przeprowa-
dzenie prac. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. kończą obecnie 
procedurę wyłaniania wykonaw-
cy dokumentacji i w styczniu pla-
nowane jest podpisanie umowy, 
podano także.

Zarząd Morskiego Portu Police 
Sp. z o.o. realizuje obecnie prace 
przedprojektowe w ramach Kon-
cepcji programowo - lokalizacyj-
nej budowy stacji kolejowej "Poli-
ce Port" wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną w ramach 
budowy linii kolejowej nr 437 
do Portu Morskiego Police wraz 
z opracowaniem wytycznych do 
SIWZ na przeprowadzenie postę-

powania na wyłonienie wyko-
nawcy kompleksowej dokumen-
tacji projektowo - kosztorysowej 
w zakresie, za który odpowiada 
ZMPP Sp. z o.o.

"Zakładany efekt projektu to 
zwiększenie możliwości przeła-
dunkowych portu i poprawa jego 
dostępności. Obecnie pociągi 
towarowe, jadące linią Szczecin - 
Trzebież Szczeciński do portu w 
Policach muszą przejeżdżać przez 
oddaloną od portu stację, należą-
cą do zakładów chemicznych. Po 
wybudowaniu nowego odcinka 
toru, dostawa ładunków będzie 
krótsza i sprawniejsza. Możliwy 
będzie przejazd większej liczby 
składów. Inwestycja zwiększy 

konkurencyjność kolei w prze-
wozach towarów, co przyniesie 
korzyści gospodarcze dla regio-
nu. Przedsięwzięcie stwarza także 
dodatkowe możliwości rozwoju 
Grupy Azoty. Co roku spółka 
wykorzystuje transport kolejowy 
do przewozu kilku milionów ton 
produktów i surowców" - czyta-
my dalej.

"Porty mają kluczowe znacze-
nie dla Grupy Azoty, ponieważ 
sprowadzamy przez nie dużą 
część surowców i eksportuje-
my wytworzone produkty. Przy 
dużych zakupach i sprzedaży, 
jakie realizujemy, rozbudowana 
infrastruktura portowa pozwala 
osiągać dużą sprawność opera-

cyjną, przy mniejszym nakła-
dzie kosztów. Dlatego jesteśmy 
zainteresowani rozwojem por-
tów, a szczególne znaczenie ma 
dla nas właśnie port w Policach. 
Logistyka budowanego przez nas 
kompleksu chemicznego, znane-
go jako Polimery Police, opiera 
się przede wszystkim na trans-
porcie morskim. W ramach tej 
największej w Polsce inwestycji 
chemicznej, w polickim porcie 
powstanie m.in. gazoport, przez 
który będziemy sprowadzać pro-
pan do produkcji propylenu i 
polipropylenu" - zaznaczył prezes 
Grupy Azoty Police i Grupy Azo-
ty Wojciech Wardacki, cytowany 
w komunikacie.

"To dla nas bardzo ważna inwe-
stycja. Port w Policach jest czwar-
tym co do wielkości portem w 
Polsce pod względem przeładun-
ku. Rocznie odprawia prawie 2 
mln ton towarów. Dzięki budo-
wie nowego toru, po raz pierwszy 
port będzie miał bezpośrednie 
połączenie kolejowe. Będziemy 
mogli zwiększyć swoje możliwo-

ści przeładunkowe z korzyścią 
dla całego regionu" - powiedział 
prezes Morskiego Portu Police 
Andrzej Łuc, cytowany w komu-
nikacie.

Wstępna wartość inwestycji sza-
cowana jest na 122 mln zł. Koszty 
pokryją wspólnie PKP Polskie 
Linie Kolejowe oraz Zarząd Mor-
skiego Portu Police. Każda ze 
stron finansuje budowę swojej 
części infrastruktury kolejowej. 
Dokładny termin rozpoczęcia 
prac jest uzależniony od pozy-
skania źródeł finansowania, pod-
sumowano w informacji.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozy-
cję w UE w produkcji nawozów 
azotowych i wieloskładnikowych, 
a takie produkty jak melamina, 
kaprolaktam, poliamid, alkoho-
le OXO, czy biel tytanowa mają 
również silną pozycję w sektorze 
chemicznym znajdując swoje 
zastosowanie w wielu gałęziach 
przemysłu. Jej skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży sięgnęły 
10 mld zł w 2018 r.

Umowa pomiędzy PKP PLK i Morski Port Police 
dotycząca prac projektowych torów do portu
PKP Polskie Linie Kolejowe i zarząd Morskiego Portu Police podpisały umowę w sprawie wykonania prac projektowych na budowę nowych torów, zapewniających 
bezpośredni dojazd do portu Police, podała spółka. "Podpisana dziś umowa między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi a zarządem Morskiego Portu Police umożli-
wia wykonanie prac projektowych na budowę nowych torów, zapewniających bezpośredni dojazd do portu Police. To pierwszy etap objętej porozumieniem inwesty-
cji, która zwiększy konkurencyjność transportu morskiego i kolejowego. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na 122 mln zł" - czytamy w komunikacie.

7 stycznia br. Grupa Azoty 
Polyolefins uroczyście prze-
kazała plac budowy general-
nemu wykonawcy projek-
tu „Polimery Police”. Prace 
budowlane będą prowadzo-
ne w oparciu o pozwolenie 
podpisane jeszcze 20 grudnia 
2019 przez Marka Subocza, 
Wicewojewodę Zachod-
niopomorskiego. Decyzja o 
wydaniu pozwolenia na budo-
wę dotyczy prac w obszarze 
Terminala Przeładunkowo-
-Magazynowego (gazoportu). 
Jest to pierwsze z serii wielu 
pozwoleń na budowę, które są 
obecnie w trakcie procedowa-
nia przez organy administracji 
samorządowej.

- Bardzo się cieszę, że możemy 
dzisiaj przekazać plac budowy 
naszemu generalnemu wyko-
nawcy, który niezwłocznie 
rozpocznie na tym terenie 
prowadzenie prac. Osiągnęli-
śmy kolejny kamień milowy 
w harmonogramie realizacji 
projektu, co stanowi dobrą 
prognozę na cały rozpoczęty 
właśnie rok. Jestem przeko-
nany, że prace będą teraz już 
w widoczny sposób postępo-
wały, a w najbliższym czasie 
umożliwimy firmie Hyundai 
realizację kolejnych elemen-
tów zakładu – mówił pod-
czas uroczystości dr Wojciech 
Wardacki, Prezes Zarządu 
Grupy Azoty S.A. oraz Grupy 
Azoty Zakłady Chemiczne 

„Police” S.A.

Głównymi obiektami kom-
pleksu chemicznego Poli-
mery Police będą instalacje 
do produkcji propylenu oraz 
polipropylenu. Obie instala-
cje zostały zaprojektowane w 
oparciu o amerykańskie licen-
cje. Instalacja ma też wytwa-
rzać rocznie 17 tys. ton wodo-
ru, który będzie sprzedawany 
do zakładów chemicznych w 
Policach do produkcji amo-
niaku - dzięki temu spadnie w 
nich zużycie gazu ziemnego. 
Elementem instalacji będzie 
gazoport, zdolny przyjmo-
wać statki transportujące do 
22 tys. ton propylenu i etyle-
nu. Będzie on mógł być także 
wykorzystywany do importu 
LPG. Całkowity szacowany 
budżet projektu wynosi ponad 
1,5 mld EUR (ok. 6,5 mld zł), 
tym samym jest to największa 
inwestycja w polskiej bran-
ży chemicznej. Budowa ma 
zostać zakończona już w 2022 
r., a w IV kw. tego roku plano-
wane są pierwsze dostawy dla 
klientów komercyjnych. 

Wartość inwestycji to 1,5 
mld euro czyli ok 6,2 mld zł. 
Grupa Azoty cały czas usiłuje 
dopiąć finansowanie tego pro-
jektu. Jednym ze źródeł miała 
być nowa emisja akcji serii C 
Grupy Azoty Police. Spółce 
udało się jednak uplasować 
na rynku mniej niż połowę 

nowej emisji. Oferta obejmo-
wała 110 mln akcji - gdyby 
inwestorzy dopisali do spółki 
wpłynęłoby 1,1 mld zł (z czego 
do spółki celowej Grupa Azo-
ty Polyolefins, która zrealizuje 
projekt - 934,5 mln zł). Grupa 
Azoty i Grupa Azoty Police 
zobowiązali się do zainwe-
stowania w projekt łącznej 
kwoty wynoszącej do 1,4 mld 
zł oraz środków uzyskanych z 
wtórnej oferty publicznej akcji 
polickich Azotów - w zależ-
ności od wyniku tej oferty - 
poprzez wniesienie wkładów 
pieniężnych na pokrycie pod-
wyższonego kapitału zakła-
dowego Polyolefins i objęcie 
nowo wyemitowanych akcji 
tej spółki lub poprzez udzie-
lenie jej pożyczek podpo-
rządkowanych na warunkach 
komercyjnych.

Zgodnie z harmonogramem 
prace budowlane zaczną się 
już w styczniu 2020 r., a testo-
wy rozruch instalacji do pro-
dukcji polipropylenu zakła-
dany jest w II kwartale 2022 
r. Projekt Polimery Police jest 
kluczowym przedsięwzięciem 
strategicznym z perspektywy 
długoterminowego rozwoju 
spółek z Grupy Azoty.

W spotkaniu, poza gene-
ralnym wykonawcą, firmą 
Hyundai Engineering Co., 
Ltd. uczestniczyli również: 
Tomasz Hinc, Wojewoda 

Zachodniopomorski, Leszek 
Dobrzyński, Poseł na Sejm RP, 
Marian Krzemiński, Wicepre-
zes Zarządu Grupy LOTOS 
ds. Inwestycji i Innowacji,. 
Kim Won Ock, Dyrektor Pro-
jektu Hyundai Engineering.

Grupa Azoty to zdecydowany 
lider w Polsce i jedna z klu-
czowych grup kapitałowych 
branży nawozowo-chemicz-
nej w Europie. Zajmuje drugą 
pozycję w Unii Europejskiej 
w produkcji nawozów azoto-
wych i wieloskładnikowych, a 
takie produkty jak melamina, 
kaprolaktam, poliamid, alko-
hole OXO, plastyfikatory czy 
biel tytanowa mają równie 
silną pozycję w sektorze che-
micznym, znajdując zasto-
sowanie w wielu gałęziach 
przemysłu. Kluczowe spółki 
Grupy Azoty w Polsce są zlo-
kalizowane w Tarnowie, Puła-
wach, Policach i Kędzierzy-
nie-Koźlu. Do zagranicznych 
aktywów Grupy Azoty należy 
działająca w sektorze tworzyw 
sztucznych spółka ATT Poly-
mers z siedzibą w niemieckim 
Guben oraz Grupa COM-
PO EXPERT z zakładami w 
niemieckim Krefeld i hisz-
pańskim Vall d'Uixó, jeden z 
czołowych podmiotów świa-
towego rynku nawozów spe-
cjalistycznych dla odbiorców 
profesjonalnych.

Hyundai Engineering wchodzi na 
plac budowy Polimerów Police
Zarząd Grupy Azoty Polyolefins w obecności Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca oraz 
Prezesa Zarządu Grupy Azoty, dr. Wojciecha Wardackiego uroczyście przekazał plac budowy firmie 
Hyundai Engineering Co. Ltd („Hyundai”). Tym samym generalny wykonawca będzie mógł rozpocząć 
prace budowlane na terenie przyszłego, nowego terminala przeładunkowo-magazynowego.

Podczas grudniowej sesji Rady 
Miejskiej w Policach, radni 
podjęli uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy 
Police na rok 2020. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 13 
radnych GRYF XXI i Koalicji 
Obywatelskiej, przeciw było 8 
radnych Prawa i Sprawiedli-
wości i Projektu Police. „Opi-
nia na jego temat wydaje się 
oczywista, budżet jest bardzo 
słaby i nie napawa nadzieją na 

Budżet przetrwania  
czy stagnacji?

przyszłe lata.” czytamy w sta-
nowisku Klubu Radnych Pro-
jekt Police. „Sąsiednie gminy 
inwestują Dobra - 37% wydat-
ków, Kołbaskowo - 29%, Gole-
niów - 29%, Gryfino - 21%. W 
Policach stosunek wydatków 
majątkowych do ogółu przy-
chodów to ok 9%! Tak 3-4 raza 
mniej niż sąsiedzi. Już dziś 
gmina Police jest na 668 miej-
scu w rankingu najbogatszych 
gmin w Polsce.”

Budżet Gminy Police na 2020 
rok to 238 183 662,50 zł docho-
du i wydatki na poziomie 236 
148 662,50 złotych. Budżet 
gminy Police na 2020 r. ma 
mieć dwumilionową nadwyżkę 
przychodów nad wydatkami. 
Tak zdecydowała rada miejska. 
Nadwyżkę władze gminy chcą 
przeznaczyć na uregulowanie 
części zobowiązań: wykup obli-
gacji i spłatę kredytu. 
- W budżecie na 2020 rok mamy 

40 pozycji inwestycyjnych, z 
których najistotniejsze to infra-
struktura Szczecińskiej Kolei 
Metropolitarnej - będziemy 
budowali rondo, parkingi, dro-
gi. Ścieżki rowerowe. Powięk-
szamy przystań nad Łarpią, ciąg 
spacerowy, grille, place zabaw, 
wiaty piknikowe  – mówił Jakub 
Pisański. Zabezpieczyliśmy 
środki na stworzenie koncepcji 
zagospodarowania sąsiedniego 
budynku dla potrzeb urzędu. 
Przed nami także 2 istotne 
zadania. Plac Roweckiego ma 
kosztować 5 mln zł. I na to 
gmina musi wygospodarować 
4 mln zł, bo milion ma zabez-
pieczyć spółdzielnia. I odbudo-
wa promenady Trzebieży – od 
ubezpieczyciela dostaliśmy 
1,7 mln zł, a 4 mln potrzeba. 

Musimy więc wyłożyć ponad 
2,3 mln zł. Nie dysponujemy 
takimi środkami. Będziemy z 
tymi tematami się mierzyć. Na 
dziś na tyle nas stać. Nie wie-
my, czym nas jeszcze rządzący 
zaskoczą. Wskazana jest szcze-
gólna ostrożność. Prosimy o 
akceptację.
- Praktyka pokazuje, że proble-
my ignorowane przez lata nie 
znikają – mówił podczas sesji 
radny Krystian Kowalewski z 
Projektu Police. Z czasem prze-
radzają się w głęboki kryzys. I 
my w naszej gminie dziś jeste-
śmy świadkami tego kryzysu. 
Powiem więcej, jeżeli Gmina w 
najbliższym czasie nie podejmie 
trudnych strukturalnych decy-
zji, nie znajdzie pieniędzy na 
inwestycje w naszą przyszłość i 
nie ograniczy kosztów funkcjo-
nowania, to będzie tylko gorzej. 
Tego kryzysu nie da się przecze-
kać, on sam nie minie. Sąsied-
nie gminy rozwijają się, a my 
tracimy czas i zostajemy  w tyle. 
Straconego dystansu szybko nie 
nadrobimy. Z przedstawionego 
budżetu nie wynika, żaden kie-
runek rozwoju. Nie widać wizji 
przyszłości.
– Podwyżki dla nauczycieli 
nie znalazły odzwierciedlenia 
w subwencji – dodał wicebur-
mistrz Maciej Greinert. – Pla-
nujemy kontynuować wygłu-
szanie w szkołach. Rozbudowę 
bazy oświatowej w Tanowie. 
Ubywa nam środków z opłat 
środowiskowych. W 2020 r. 
będą konieczne zmiany w regu-
laminie utrzymania czystości i 
porządku, dostosowujące do 
nowych przepisów. Te nakłada-
ją kolejne obowiązki na gminę, 
co po raz kolejny prowadzi do 
wzrostu cen za odbiór odpa-
dów. Postaramy się, żeby były 
jak najmniej dotkliwe dla 
mieszkańców. To będzie trud-
ny rok. Proszę o przyjęcie tego 
budżetu.
„W 2020 roku Gmina Police na 
oświatę wyda około 64 miliony 
zł gdzie subwencja oświatowa 
wyniesie niecałe 24 miliony zł. 
Wydatki na oświatę w stosun-
ku do 2019 roku zwiększają się 
o ponad 4 mln zł,  a subwen-
cja zmniejszy się o ponad 700 
tys. zł. W 2020 roku zabraknie 
w subwencji prawie 4 mln zł 
na pokrycie wypłat wynagro-
dzeń nauczycieli. Wzrost płacy 
minimalnej od 1 stycznia 2020 
do kwoty 2600 zł spowoduje 
wzrost wydatków w samej tyl-
ko oświacie o około 1,2 mln 
zł. Dochody Gminy Police z 
podatku PIT w stosunku do 
zeszłego roku zmniejszą się o 
ponad 0,5 mln zł. Gmina coraz 
więcej dokłada do realizacji 
zadań, za które odpowiada 
administracja rządowa. Szacu-

jemy, że w roku 2018 dołożyli-
śmy do tych zadań ponad 700 
tys. zł, a w roku 2019 już ponad 
800 tys. zł.” - czytamy na oficjal-
nej stronie Urzędu Miejskiego 
w Policach.
- Liczyliśmy tutaj na bardziej 
ożywioną dyskusję i wnikanie 
w szczegóły dotyczące budże-
tu – mówił w imieniu klubu 
radnych Prawo i Sprawiedli-
wość Sławomir Dmochowski. 
W naszej ocenie przedłożony 
projekt budżetu, jest budżetem 
absolutnego minimum inwe-
stycyjnego. Jest to budżet nie-
stety stagnacji i pewnego zasto-
ju Gminy Police. Po raz kolejny 
widzimy w nim bardzo niski 
poziom inwestycji gminnych. 
Brakuje w nim wizji dalszego 
rozwoju gminy.
Poparcia dla zaproponowane-
go budżetu udzieliły oba Kluby 
Radnych, współrządzące Gmi-
na Police. Tak Gryf XXI jak i 
Koalicja Obywatelska uważają, 
że „budżet pokazuje stabilność 
i bezpieczeństwo w zarządza-
niu finansami Gminy Police, i 
że trzeba kontynuować dobre 
działania jakie zostały tutaj 
wymienione. To będzie konty-
nuacja stabilizacji.”
- Na budżet składają się liczby, 
a w zestawieniu mówią nam 
jak będą wyglądały kolejne 
lata – mówi radny Kowalewski. 
Główną liczbą na którą patrzy-
my jest wysokość inwestycji. W 
tym roku wysokość wydatków 
majątkowych zaplanowana jest 
na poziomie ok. 22 mln. zł. Jest 
to wartość z roku na rok coraz 
niższa. W stosunku do docho-
dów bieżących na realizację 
zadań własnych stanowi ona 
ok. 13%. Wiemy, że sąsiednie 
gminy osiągają wyniki znacznie 
wyższe. Porównanie z innymi 
pozwala wnioskować, że nasze 
problemy nie wynikają jedynie 
w chwilowych perturbacji w 
podatkach dochodowych, a są 
raczej wynikiem niewłaściwej 
wieloletniej polityki gminy. 
W badanym okresie ostatnich 
czterech lat widzimy wyraźnie, 
że średnioroczna dynamika 
wzrostu wydatków bieżących 
wynosi ponad 6% i jest ok. 2 
razy wyższa od dynamiki wzro-
stu dochodów bieżących gmi-
ny. Powoduje to, że z roku na 
rok różnica między dochodami 
bieżącymi, a wydatkami bieżą-
cymi kurczy się niebezpiecznie 
i  w tym roku zmniejsza się do 
około 7 mln złotych.
Za przyjęciem uchwały głoso-
wało 13 radnych GRYF XXI i 
Koalicji Obywatelskiej, przeciw 
było 8 radnych Prawa i Sprawie-
dliwości i Projektu Police. 
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I tak w piśmie z dnia 22 lip-
ca ubiegłego roku przed-
stawiciele Rady Miejskiej 
w Policach „domagają się” 
od Policji, aby ta spraw-
dziła ... 

1. Czy radny Kamil Olszew-
ski pod wskazanym adre-
sem przebywa na stałe? 

2. Ile razy w ciągu dnia jest 
widziany pod wskazanym 
adresem?

3. O której opuszcza dekla-
rowane miejsce zamieszka-
nia? 

4. Czy pod tym samym 
adresem zamieszkują inne 
osoby? 

I oczywiście treść tego pisma 
pozostawiamy bez komenta-
rza … Jest jednak jeszcze jed-
na rzecz. Do sprawy „awan-
tury” politycznej z udziałem 
Kamila Olszewskiego odnio-
sła się także redakcja Maga-
zynu Polickiego. Redaktor 
Jan Antoni Kłys wprost 
sugeruje … „podanie się do 
dymisji przewodniczącego 
Rady Grzegorza Ufniarza, 
głównego promotora całej 
awantury” … w przypadku, 

gdy radny Kamil Olszew-
ski zostanie przez wszystkie 
szczeble wymiaru sprawie-
dliwości oczyszczony. I jesz-
cze jeden cytat z Magazynu 
Polickiego ... 

....... „Sztuka polityki polega 
na dialogu, a nie na tworze-
niu zapalnych ognisk, czego 
zdaje się nie wiedzieć prze-
wodniczący Rady. Naszą opi-
nie podzielają liczni przed-
stawiciele koalicji rządzącej 
(rozmawialiśmy z wieloma), 
ale boją się ją wyrazić na 
„służbowych” forach”.
                            Adam Wosik

Próba „szpiegowania” radnego 
potwierdzona
Radny Kamil Olszewski potwierdził: było pismo do Policji ze strony Rady 
Miejskiej w Policach o „przeprowadzenie wywiadu środowiskowego”. A to 
oznacza, że Rada Miejska oficjalnie złożyła wniosek o inwigilację w miej-
scu zamieszkania polickiego radnego Kamila Olszewskiego. Dokument 
przygotował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Gaweł, a oficjal-
nie przesłał do organów ścigania Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz 
Ufniarz. Kopie obu pism posiada radny Kamil Olszewski.
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W uzasadnianiu do podjętej 
uchwały, nie ma żadnej infor-
macji, które przepisy prawa 
złamał Wojewoda. Możemy 
przeczytać jedynie, że „Zgod-
nie z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy 
o samorządzie gminnym, roz-
strzygnięcia organu nadzorcze-
go dotyczące gminy, podlegają 
zaskarżeniu do sądu admini-
stracyjnego z powodu niezgod-
ności z prawem w terminie 30 
dni od dnia ich doręczenia.” 
Jakie to są niezgodności z pra-
wej ani radni ani dziennikarze 
przybyli na sesjie, niestety nie 
dowiedzieli się. 
Zanim doszło do procedowa-
nia nad samą uchwałą, doszło 
do wymiany zdań czy należy 
odczytać decyzję Wojewody 
czy też należy z tego zrezygno-
wać. Bowiem sama decyzja jak 
i projekt uchwały wraz z uza-
sadnieniem w dniu nadzwy-
czajnej Sesji Rady Miejskiej 
nie był dostępny na BIP Urzę-
du Miejskiego. Nie mogli więc 

Radni w Policach zaskarżyli  
Wojewodę w sprawie Olszewskiego
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Policach, radni debatowali nad projektem uchwały w sprawie 
zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego uchwały Rady Miej-
skiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Mimo wie-
lokrotnych wniosków radnych opozycyjnych, podczas sesji nie przedstawiono żadnych argumentów prawnych 
podważających decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinza. Stwierdzono tylko lakonicznie, 
„że do kompetencji wojewody nie należy rozstrzyganie o wygaśnięcia mandatu radnego.”

się z tym zapoznać ani miesz-
kańcy Polic ani dziennikarze, 
którzy przybyli na sesję. Sam 
zaś projekt uchwały przekaza-
ny radnym z Polic był bez pod-
pisu radcy prawnego Urzędu 
Miejskiego, a lakoniczne uza-
sadnienie nie mówiło nic o 
faktycznych czy też prawnych 
powodach zaskarżenia decyzji 
Wojewody.
Zdaniem Wojewody Zachod-
niopomorskiego z przedłożo-
nych przez Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Policach 
dokumentów, w oparciu, o 
które Rada Miejska podjęła 
uchwałę w przedmiocie stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu 
radnego, nie wynika jednak, 
że radny Kamil Olszewski nie 
zamieszkuje stale na terenie 
Gminy Police, a bywa tam tyl-
ko w celach wskazanych w pro-
tokole pokontrolnym Komisji 
Rewizyjnej.
Radny Sławomir Dmochow-
ski zaproponował odczytanie 

decyzję Wojewody , tak by 
wszyscy wiedzieli o powodach 
zaskarżenia uchwały. Począt-
kowo Przewodniczący Rady 
Miejskiej Grzegorz Ufniarz 
przystał na propozycję radne-
go PiS i rozpoczął odczytywa-
nie uzasadnienia rozstrzygnię-
cia nadzorczego wydanego 
przez Wojewodę Zachodnio-
pomorskiego. Z sali pojawił 
się jednak głos, aby poddać 
pomysł odczytywania pod gło-
sowanie. Radny Dmochowski 
złożył więc wniosek formalny 
o odczytanie uzasadnienia 
Wojewody. Radni Rady Miej-
skiej w Policach większością 
głosów odrzucili jego wniosek 
formalny.
Radny Kamil Olszewski pytał, 
z którym punktem uzasad-
nienia rozstrzygnięcia nad-
zorczego Wojewody Zachod-
niopomorskiego nie zgadzają 
się wnioskodawcy projektu 
uchwały.
Przewodniczący Rady Miej-

skiej w Policach Grzegorz 
Ufniarz przytoczył argumen-
tację mecenasa, że do kom-
petencji wojewody nie należy 
rozstrzyganie o wygaśnięcia 
mandatu radnego. Tyle, że 
decyzja Wojewody dotyczyła 
nieważności uchwały, bowiem 
zawierała ona szereg uchybień 
w tym jedną z najważniejszych 
jest fakt, że „organ właściwy 
do stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego musi wyka-
zać za pomocą środków dowo-
dowych, że radny nie posiadał 
biernego prawa wyborczego 
lub je utracił.”
W opinii Sławomira Dmo-
chowskiego radnego Prawa 
i Sprawiedliwości Komisja 
Rewizyjna po tym, jak zwró-
ciła się do różnych instytucji 
i nie otrzymała od większości 
z nich żadnych informacji na 
temat radnego Olszewskiego, 
powinna zakończyć procedurę 
wobec niego.
Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Policach Jadwiga 

Molenda przypomniała, że 
istotą sprawy jest to czy Kamil 
Olszewski w dniu wyborów 
miał prawo ubiegać się o man-
dat radnego. Odpowiedź na 
wypowiedź radnej Molendy 
znajdujemy w samej decyzji 
Wojewody, w której czytamy 
„Zauważenia nadto wymaga, 
że przy podejmowaniu decy-
zji o stwierdzeniu wygaśnięcia 
mandatu radnego zupełnie 
pominięto wyjaśnienia radne-
go składane w toku prowadzo-
nego postępowania wyjaśnia-
jącego – co – zdaniem woje-
wody - było nieprawidłowe.”
Przypominamy. Radny 
Olszewski w odczytanym 
oświadczeniu, podczas jednej 
z ostatnich sesji Rady Miej-
skiej w Policach, wskazywał, 
że uniemożliwiono mu odnie-
sienie się do ustaleń Komi-
sji Rewizyjnej, bo nie miał 
dostępu do wszystkich pism 
i dokumentów dotyczących 
jego sprawy.
– Odnosząc się już do samego 
protokołu komisji rewizyjnej 
oraz projektu uchwały wyga-
szającej mandat, mam zgodnie 
z prawem możliwość złożenia 
wyjaśnień w tym temacie – 
mówił radny Olszewski. I z 
chęcią bym to zrobił, ale z ubo-
lewaniem muszę stwierdzić, iż 
nie mogę tego dokonać w spo-
sób pełny i szczegółowy, gdyż 
nie otrzymałem kompletnego 
materiału dowodowego na mój 
temat, który pozwolił komisji 
rewizyjnej wysnuć wniosek o 

braku zamieszkiwania przeze 
mnie na terenie Gminy Police. 
Jak rozumiem żaden z Państwa 
radnych takiego materiału nie 
otrzymał? W związku z tym, 
że nie znam treści pism oraz 
pytań kierowanych przez Prze-
wodniczącego Rady oraz nie 
znam odpowiedzi na te pisma, 
w jaki sposób mam dokonać 
wyjaśnień? W demokratycz-
nym porządku prawnym jest 
to nie dopuszczalne. Nie wiem 
czy zrobiono to celowo, abym 
nie mógł się odnieść do cało-
ści materiału zgromadzonego 
przez komisję, czy jest to zwy-
czajne uchybienie procedural-
ne, ale w efekcie nie dano mi 
zgodnie z prawem możliwości 
pełnego i obiektywnego złoże-
nia wyjaśnień. Jak mają zagło-
sować radni skoro nie wiedzą 
czy ustalenia komisji są właści-
we, obiektywne i niebudzące 
wątpliwości, co do skali szcze-
gółowości zbadania sprawy?
Radni podjęli uchwałę w 
sprawie zaskarżenia rozstrzy-
gnięcia nadzorczego Woje-
wody Zachodniopomorskiego 
dotyczącego uchwały  Rady 
Miejskiej w Policach w spra-
wie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego. Za podję-
ciem uchwały głosowało 13 
radnych, natomiast 6 było 
przeciw.
Na mocy uchwały sprawą 
zajmie się Wojewódzki Sąd 
Administracyjny.
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We wniosku znalazło się 14 
punktów, w których inicjatorzy 
wniosku zarzucają wójt Teresie 
Dera m.in. wprowadzenie pod 
obrady Rady Gminy wadli-
wej pod względem prawnym 
uchwały dotyczącej ustalenia 
wysokości stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, naruszenie 
dyscypliny finansowej pod-
czas wykonywania inwestycji 
ulicy Tura w Dołujach, a także 
niegospodarność w zakresie 
zakupu lamp solarnych i solar-
no-hybrydowych. 
Poparcie dla wniosku wyrazili 
radni opozycyjni wobec wójta.

Autorzy pisma zarzucili 
również nieumiejętny spo-
sób zarządzania budżetem 
poprzez wnoszenie inicjatyw 
uchwałosdawczych ustalają-
cych zniżki od podatku od 
nieruchomości podmiotom 
pracującym na mieniu gminy, 
przez co na przestrzeni lat wójt 

naraziła budżet gminy na stra-
tę ponad 5 milionów złotych.
Tymczasem, podczas niedaw-
nej konferencji prasowej wójt 
Dobrej, Teresa Dera zapo-
wiedziała zwołanie specjalnej 
konferencji prasowej, podczas 
której odpowie na stawiane jej 
zarzuty.

– Taka konferencja zostanie 
na pewno niebawem zorgani-
zowana, gdzie do tych wszyst-
kich zarzutów, które zostały 
zgłoszone w referendum, 
dokładnie się przygotujemy i 
dokładnie na wszystkie odpo-
wiemy – powiedziała Teresa 
Dera.
Wójt gminy Dobra poinfor-
mowała, że aby rozmawiać 
o szczegółach dotyczących 
zarzutów, musi się odpowied-
nio przygotować, aby w sposób 

rzetelny odpowiedzieć przede 
wszystkim mieszkańcom.
– To nie jest proste hasło, tylko 
są to złożone elementy, które 
muszą być dokładnie przeka-
zane mieszkańcom, a przede 
wszystkim uczciwie – tłuma-
czyła Teresa Dera.
Tymczasem jak informu-
ją inicjatorzy referendum, 
zebranych zostało już ponad 
1 500 podpisów. Aby do niego 
doszło, potrzebnych jest ich 
około 1 700.                             (g)

Referendum w Dobrej
Ponad 1,5 tysiąca podpisów zebrali inicjatorzy wniosku o zwołanie referendum w sprawie odwołania 
obecnie urzędującej wójt gminy Dobra Teresy Dera.  17 grudnia ubiegłego roku do Komisarza Wy-
borczego w Szczecinie wpłynął wniosek o zamiarze zorganizowania referendum. Pełnomocnikiem 
inicjatora referendum jest Jacek Zienkiewicz.

Nowa infrastruktura rowerowa, 
oznakowanie istniejących szla-
ków, a do tego współorganizacja 
takich imprez promocyjnych jak 
„Rajd dookoła Zalewu Szcze-
cińskiego”, „Rajd na Festiwal 
Gwiazd w Międzyzdrojach” czy 
„Rowerem na Festiwal Słowian 
i Wikingów”. Wszystko wzmoc-
ni szeroka promocja i szkolenia 
dla samorządów oraz organizacji 
pozarządowych, a także inwesty-
cje po stronie niemieckiej. Tak w 
wielkim skrócie wygląda projekt 
„Na dwóch kółkach wokół Zale-
wu Szczecińskiego”, którego cał-
kowita wartość przekracza 10,5 
mln zł. Koszt działań po stronie 
polskiej wyniesie 8 mln zł, a środ-
ki pozwolą m.in. na uzupełnie-
nie już istniejącej infrastruktury 
i stworzenie rowerowej „pętli” 
otulającej Zalew Szczeciński.

- Widzimy rosnący potencjał w 
turystyce rowerowej na Pomorzu 
Zachodnim, nasi turyści chcą być 
aktywni i chcą korzystać z dobrej 
infrastruktury. Nasi mieszkańcy 
na nowo rozkochują się w rowe-

rach. Chcemy, by z rowerów 
można było korzystać w spo-
sób bezpieczny, bo coraz więcej 
osób podróżuje z dziećmi. Te 
ścieżki, które staramy się wyzna-
czać są albo niezależne od dróg 
publicznych, albo wyznaczamy 
je na trasach o niskim natężeniu 
ruchu - powiedział marszałek 
województwa zachodniopomor-
skiego Olgierd Geblewicz.

Za realizację zadań infrastruktu-
ralnych wartych 6,9 mln zł będzie 
odpowiadać PRD Nowogard. Fir-
ma wybuduje 5 ważnych łączni-
ków. Nowe trasy powstaną pomię-
dzy Międzyzdrojami a Zalesiem, w 
Wapnicy, z Wapnicy do Lubczewa, 
a także w Zagórzu i Skoszewie. Ich 
łączna długość to blisko 6,5 km. 
Wykonawca oznakuje także 5 
kolejnych odcinków o długości 
8 km. Inwestorem zadania jest 
Zachodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie.

- Planujemy ukończyć tą inwe-
stycję do czerwca bieżącego roku, 
tak by w okresie wakacyjnym 

częściowo móc podróżować 
po tej trasie - mówił Dyrektor 
ZZDW Michał Żuber.

- Współpracowaliśmy z ZZDW 
przy inwestycjach w Ińsku, w 
Choszcznie, jesteśmy przygo-
towani i do tego zadania. Już w 
grudniu rozpoczęliśmy działa-
nia, by wszystko ruszyło zgodnie 
z planem - wyjaśniała Prezes 
Zarządu PRD Nowogard Kry-
styna Łazarz.

W ramach niemieckiej części 
projektu Powiat Greifswald 
wybuduje 2,9 km trasy rowero-
wej i pomoże w promocji trasy. 
Partnerami działania są także 
Powiat Kamieński oraz gminy 
Międzyzdroje i Wolin, przez 
które przebiega szlak. Samorzą-
dy liczą, że „pętla” wzmocni ich 
potencjał turystyczny.

- Czujemy presję lokalnego spo-
łeczeństwa, które chce takich tras. 
Wiemy jakie jest zapotrzebowa-
nie naszych gości. Teren wokół 
Zalewu jest piękny, a połączenie 

tej trasy z Velo Balticą przyniesie 
świetne rezultaty. Urząd Marszał-
kowski wykonuje świetną rzecz 
dla naszego społeczeństwa, a my 
się do tego włączamy – wyjaśniał 
Starosta Kamienia Pomorskiego 
Józef Malec.

- Pan marszałek jest znany z 
tego, że jest prekursorem działań 
i rozwiązań, które prowadzą do 
uatrakcyjnienia naszych tere-
nów. Potrzebujemy infrastruk-
tury turystycznej, to dla nas 
wartość dodana. Szczególnie, że 
nasz udział finansowy nie jest 
taki znaczny – mówiła Burmistrz 
Wolina Ewa Grzybowska.

- To będzie jeden z pierwszych 
odcinków tras rowerowych 
wybudowany na terenie naszej 
gminy. Ta trasa nas jednoczy. 
Dzisiaj jest taki wesoły dzień, 
dla nas samorządowców, bo 
zrobiliśmy coś wspólnie – doda-
wał Burmistrz Międzyzdrojów 
Mateusz Bobek.

Projekt „Na dwóch kółkach 
wokół Zalewu Szczecińskiego” 
otrzymał 7,6 mln zł wsparcia ze 
środków Programu INTERREG 
Va. Wszystkie działania mają 
zostać zrealizowane do końca 
2021 r.

Tzw. „Pętla wokół Zalewu Szcze-
cińskiego” wykorzystuje istnieją-
cą oraz tworzoną infrastrukturę 
w ramach szlaków Velo Baltica 
ze Świnoujścia do Międzyzdro-
jów i Blue Velo, z Międzyzdrojów 
do Szczecina. W realizacji są już 
odcinki wzdłuż Zalewu Szcze-

cińskiego: Skoszewo-Czarnocin, 
Modrzewie – Lubczyna i Lub-
czyna – Szczecin Dąbie, gdzie z 
uwagi na problemy wykonaw-
ców, obecnie przygotowywany 
jest przetarg na dokończenie 
robót budowlanych. Za Szcze-
cinem pętlę po stronie polskiej 
domknie prowadzona aktual-
nie przebudowa i rozbudowa 
przejścia drogi woj. nr 115 przez 
Tanowo w powiecie polickim. 
W tym roku ogłoszony zostanie 
m.in. przetarg na budowę i ozna-
kowanie szlaku od Skoszewa do 
Wolina.

- To są takie puzzle, ale bardzo 
bym chciał by do 2023 cały odci-
nek od Świnoujścia przez Step-
nicę, Szczecin, Police po Nowe 
Warpno został zrealizowany. 
Będzie to trudne. Mamy do czy-
nienia z niełatwą administracją 
Wód Polskich i Lasów Państwo-
wych, Wolińskiego Parku Naro-
dowego czy Urzędu Morskiego.  
Po naszej stronie wciąż jest wiele 
wyzwań. M.in. na odcinku ze 
Świnoujścia do Międzyzdro-
jów, czy na odcinku od Stepnicy 
do Goleniowa, gdzie czekamy 
na dokumentację. Przed nami 
również skończenie odcinka do 

Lubczyny, gdzie mamy proble-
my z upadłością wykonawcy, 
ale i nośnością wałów więc nie 
wykluczamy alternatywnych 
rozwiązań – podsumował mar-
szałek województwa zachodnio-
pomorskiego Olgierd Geblewicz.

Licząca w sumie 292 km „pętla” 
(182 km po stronie polskiej) połą-
czy zachodniopomorskie szlaki 
rowerowe z tymi w Meklembur-
gii Pomorzu Przednim i będzie 
przebiegać przez cztery obszary 
chronione: Woliński Park Naro-
dowy i trzy obszary Natura 2000 
- „Wolin i Uznam”, Obszar Spe-
cjalnej Ochrony Ptaków „Zalew 
Szczeciński” i Obszar Specjalnej 
Ochrony Siedlisk „Ujście Odry i 
Zalew Szczeciński”.

Projekt wpisuje się w tworzoną 
przez Województwo Zachod-
niopomorskie Sieć Tras Rowe-
rowych Pomorza Zachodniego, 
składającą się z 4 głównych szla-
ków rowerowych o łącznej dłu-
gości przekraczającej 1100 km. 
Tylko w ubiegłym roku Woje-
wództwo Zachodniopomorskie 
realizowało odcinki szlaków 
rowerowych o łącznej długości 
przekraczającej 200 km.

Powstaje rowerowa pętla wokół Zalewu Szczecińskiego. 
Przebiegnie przez Police i Nowe Warpno
To idealna trasa na rowerową przygodę. Wspaniałe krajobrazy, piękna przyroda, a już niedługo i świet-
na infrastruktura. „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego”, to ambitny projekt Województwa 
Zachodniopomorskiego i niemieckiego Powiatu Greifswald, które stworzą unikalny polsko-niemiecki 
produkt turystyczny. Samorząd województwa podpisał umowę z firmą PRD Nowogard, która zbuduje i 
oznakuje łącznie 10 odcinków tras rowerowych pomiędzy Międzyzdrojami a Skoszewem.

– W tym roku mamy rekor-
dowy budżet, wynoszący 
blisko 167 milionów złotych 
– rozpoczęła Teresa Dera. 
– W tym roku wydamy na 
inwestycje ponad 61 milio-
nów, co stanowi ponad 37% 
kwoty wydatków – kontynu-
owała wójt gminy Dobra.
Wśród kluczowych zadań 
wójt gminy Dobra wymie-

niła m.in. działania na rzecz 
seniorów, rozwój kultury i 
rozrywki na terenie gminy, a 
także wsparcie ochotniczych 
straży pożarnych, które bez-
pośrednio przekłada się na 
zwiększenie poziomu bez-
pieczeństwa mieszkańców.
Wydatki wyniosą w tym roku 
ponad 164 miliony złotych, z 
czego aż 61 milionów prze-

znaczone będzie na wydatki 
inwestycyjne.
– Najważniejszą pozycją, 
która interesuje mieszkań-
ców naszej gminy, to wyso-
kość wydatków inwesty-
cyjnych – powiedziała wójt 
gminy Dobra.
Na kwotę 61 milionów zło-
tych składa się 120 zadań 
inwestycyjnych ujętych do 
realizacji w budżecie na rok 
2020.
– Twierdzę, że jest to budżet 
zrównoważonego rozwoju 
dla całej gminy – podkre-
śliła Teresa Dera. – Czy są 
to większe inwestycje, czy 
mniejsze to są one niezbędne 
dla poszczególnych miejsco-
wości – dodała.
Gmina Dobra niespełna 44 
miliony złotych wyda na 

oświatę, z czego 23 miliony 
pochodzić będą ze środków 
własnych. Ponad 33 miliony 
złotych gminę Dobra koszto-
wać będzie transport i łącz-
ność, gospodarka komunal-
na i ochrona środowiska – 
blisko 16 milionów złotych. 
Na sport gmina zamierza 
przeznaczyć 3 miliony zło-
tych. Milion złotych na roz-
wój turystyki, a 1,5 miliona 
złotych na bezpieczeństwo 
publiczne.
Blisko 34 miliony zło-
tych znalazły się w dziale 
"Rodzina", z czego aż 28 
wydatkowych zostanie na 
rządowy program Rodzina 
500+. Darmowe przejazdy 
dla uczniów kosztuje gminę 
rocznie milion złotych. 
                                              (g)

Gmina Dobra z rekordowym 
budżetem
12 radnych głosowało za przyjęciem budżetu, zaproponowanego przez wójt Teresę Derę, przeciw 
było 7, a 2 wstrzymało się od głosu. Budżet zakłada rekordowe wydatki na inwestycje w Gminie 
Dobra w kwocie 61.346.000 zł. To o 7 mln zł więcej niż w ubiegłym roku i o 18 mln więcej niż 2 lata 
temu. W Dobrej planuje się zrealizować aż 120 zadań inwestycyjnych.

Podczas konferencji pra-
sowej dotyczącej budżetu 
Gminy Dobra na 2020 rok i 
planów inwestycyjnych, wójt 
Teresa Dera poinformowała 
o utworzeniu stanowiska 
wicewójta w Urzędzie Gmi-
ny Dobra.
- W 2020 roku planujemy 
zrealizować aż 120 zadań 
inwestycyjnych za rekordo-
wą kwotę 61 mln złotych. To 

ogromna ilość pracy, dlatego 
niezbędne jest wsparcie. Od 
dłuższego czasu planowa-
łam utworzyć stanowisko 
wicewójta i zatrudnić osobę 
z dużym doświadczeniem 
zawodowym w zarządzaniu 
i logistyce. W październi-
ku spotkałam się z Rafałem 
Zahorskim i zaczęliśmy 
rozmowy na temat objęcia 
przez niego stanowiska wice-

wójta. Rafał ma olbrzymie 
doświadczenie, które bardzo 
przyda się w zarządzaniu 
Gminą Dobra. Istotne jest 
też, że Rafał jest mieszkań-
cem Mierzyna, największej 
i najszybciej rozwijającej 
się miejscowości w naszej 
gminie - mówi Wójt Gminy 
Dobra Teresa Dera.
W opinii nowego zastęp-
cy wójta gmina rozwija się 
tak dynamicznie, że należy 
wspomóc działalność zarów-
no wójt, jak i całego Urzędu 
Gminy.
– Myślę, że znajdziemy nić 
porozumienia z panią wójt 
i razem będziemy tworzy-
li przyszłość tej gminy – 
powiedział Rafał Zahorski. 
– Sądzę, że zaobserwujecie 
Państwo, że będzie to pozy-
tywny rozwój – podsumował 
zastępca Teresy Dery.
Zahorski z zawodu i 
wykształcenia jest menadże-
rem. Jak sam o sobie mówi, 
najpierw patrzy na sprawoz-

dania finansowe, zanim wej-
dzie w ogóle do firmy.
Nowy zastępca wójta powie-
dział również, że był obecny 
w trakcie grudniowej sesji 
budżetowej, podczas której 
przysłuchiwał się argumen-
tom zarówno za, jak i prze-
ciw budżetowi.
O sobie mówi, że doskona-
le zna Gminę Dobra, której 
mieszkańcem jest prawie 
dwadzieścia lat.
- Wybudowałem dom i 
zameldowałem się w gminie 
Dobra w 2002 roku. Do tego 
czasu zwiedziłem ją wzdłuż 
i wszerz i obserwowałem, 
jak się zmienia. W trakcie 
tych wielu lat dużo moich 
znajomych kupiło działki i 
pobudowało się w gminie. 
Dobra jest dobrym przykła-
dem Polski Samorządowej 
zarządzanej przez miesz-
kańców - dodaje Zahorski. 
Jestem z zawodu i wykształ-
cenia menadżerem, patrzę 
najpierw na sprawozdania 

finansowe zanim wejdę w 
ogóle do firmy i poznam 
kogokolwiek z jej zarządu 
czy dyrekcji. Gmina Dobra 
ma minimalne zadłużenie, 
drastycznie spadające przez 
ostanie 5 lat. Nadwyżka 
pomiędzy wydatkami, a 
przychodami idzie na spłatę 
kapitału zadłużenia. Gdyby 
tak się rozwijała każda gmi-
na w Polsce to jako kraj byli-
byśmy dużo dalej.

Rafał Zahorski urodził się 
23 września 1969 r. w Szcze-
cinie. Ukończył Wyższą 
Szkołę Morską w Szczecinie. 
Jest absolwentem Zachod-
niopomorskiej Szkoły Biz-
nesu, pierwszego w Szczeci-
nie rocznika MBA w 2000 r. 
Posiada wieloletnie między-
narodowe doświadczenie 
zawodowe w zarządzaniu, 
logistyce, handlu zagranicz-
nym i biznesie międzyna-
rodowym. Od 2007 roku 
z nominacji Króla Belgów 
Alberta II jest doradcą ds. 
Handlu Zagranicznego 
Ambasadora Belgi w Polsce, 
od 2013 r. Radcą Dyplomacji 
Ekonomicznej, a od 2018 r. 
honorowym ambasadorem 
marki Wallonia.be w Polsce.

Członek Rady Programo-
wej Zachodniopomorskiej 
Szkoły Biznesu w Szczecinie 
oraz Rady Edukacyjnej przy 
Wydziale Techniki Morskiej 
i Transportu Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szcze-
cinie. Od grudnia 2017 r. 
pełnomocnik Marszałka 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego ds. gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądo-
wej.
Jak sam podkreśla jego 
najważniejszym sukcesem 
życiowym jest jego żona 
Anna i dwójka już doro-
słych dzieci. Rodzina jest 
najważniejszym jego wspar-
ciem w życiu i oazą spokoju. 
Prywatnie pasjonat historii 
naszego regionu, maryni-
styki, entuzjasta utworze-
nia Muzeum Morskiego w 
Szczecinie, promotor OZE i 
ekologi, aktywny fan i wła-
ściciel małej kolekcji starych 
samochodów, mechanik, 
majsterkowicz, który kocha 
relaks pracując fizycznie. 
Miłośnik dwóch owczarków 
niemieckich, a także domo-
rosły pszczelarz i ogrodnik.

Rafał Zahorski wicewójtem gminy Dobra
Podczas poniedziałkowej (13 stycznia br) konferencji prasowej wójt gminy Dobra Teresa Dera poinformo-
wała o powołaniu na stanowisko swojego zastępcy – Rafała Zahorskiego, będącego również pełnomocni-
kiem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Nowym wicewójtem Gminy Dobra został Rafał Zahorski, mieszkaniec Mierzyna. Jest on absolwentem Za-
chodniopomorskiej Szkoły Biznesu, pierwszego w Szczecinie rocznika MBA. Posiada wieloletnie doświad-
czenie zawodowe w zarządzaniu, logistyce, handlu zagranicznym i biznesie międzynarodowym.
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O godzinie 16:00 rozpoczęły 
się występy, koncerty, poka-
zy tańca przygotowane przez 
dzieci i młodzież ze szkół w 
gminie Dobra. Programy arty-
styczne przygotowali też Klub 
tańca "S-55", Klub w Wąwel-
nicy i Przedszkole Pszczółka. 
Występy były przeplatane licy-
tacją przeróżnych gadżetów; 

kalendarze, książki, koszulki, 
walizki, bony to tylko niektóre 
rzeczy które można było wyli-
cytować. Gadżety pochodziły 
od prywatnych darczyńców 
jak i od Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.
Dzieci z wszystkich szkół 
gminy Dobra prezentowały 
swoje umiejętności; podzi-

wialiśmy występy wokalne, 
przepiękne układy gimna-
styki artystycznej i akroba-
tycznej, układy taneczne, a 
nawet odbył się pokaz tre-
sury psów, który cieszył się 
dużym zainteresowaniem.
Uczestnicy finału chętnie 
licytowali przedmioty i 
nagradzali oklaskami wystę-

py dzieci. Stowarzyszenie 
"Nasze Bezrzecze" oraz LZS 
Bezrzecze przygotowały 
kawę, herbatę i ciasta.
Podczas 28. Finału WOŚP 
zbierane były środki na 
zapewnienie najwyższych 
standardów diagnostycz-
nych i leczniczych w dziecię-
cej medycynie zabiegowej.

Rekordowa suma WOŚP w Gminie Dobra
Podczas 28. Finału w Gminie Dobra zebrano: 61 642,39 PLN,  312,45 EUR. Pobity zatem został ubie-
głoroczny rekord gdzie zebrano – 49 465,57 PLN,  177,48 EUR i 100 USD. Finał WOŚP w Gminie 
Dobra odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu.

To z pewnością największa 
impreza w historii gminy 
Kołbaskowo. Po raz pierw-
szy finał WOŚP odbył się w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Przecła-
wiu. Zainteresowanie impre-
zą zdecydowanie przerosło 
plany organizatorów. W 
godzinach popołudniowych 
w głównym holu panował 
ścisk a na sali brakowało 
wolnych miejsc.
Kilka dni po imprezie ogło-
szono kwotę zebraną pod-
czas 28 gminnego finały 
WOŚP - jest to 104.036,70 
zł oraz pewne ilości różnych 
walut obcych. Oznacza to 
że w porównaniu z zeszło-
rocznym finałem udało się 
uzbierać kwotę trzykrotnie 
większą!
- W tym roku licytujący byli 
bardzo hojni - mówi Woj-
ciech Hancewicz, który po 
raz piętnasty przeprowadził 
licytacje na rzecz gminnego 
sztabu WOŚP. Breloczki z 
logo orkiestry szły na licyta-
cjach po 300-400 zł. Koszulki 
z logo WOŚP po 500-1000 zł. 
Serduszka wykonane przez 
rodziców z przecławskie-
go punktu przedszkolnego 
sprzedano za kwoty rzędu 
1000-1600 zł. A najważniej-
sze złote serduszko w statu-
etce z logo 28 finał poszło aż 

za 8000 zł. Na prawie każdej 
z aukcji padały kwoty któ-
rych się kompletnie nie spo-
dziewałem.
- Trochę się boję przed 
następnym rokiem, bo już 
postawiliśmy sobie bar-
dzo wysoko poprzeczkę - 
mówi szef gminnego sztabu 
Mariusz Skóra. Mam nadzie-
ję, że staniemy na wysokości 
zadania. Dużo pomógł nam 
terminal kart płatniczych. 
Nie wyobrażam sobie w dzi-
siejszych czasach, aby robić 
kwesty bez terminala. Ja 
sam nie noszę gotówki przy 
sobie, płace głównie kartą. 
Te duże kwoty, które padały 
były płacone kartami. Przez 
cały dzień nasz obiekt mogło 
odwiedzić nawet 10.000 
osób, były nawet chwile, że 
nie można było wejść do 
budynku - taki był tłok. Peł-
ne sale, pełne foyer i pełny 
plac przed budynkiem.
Cała impreza odbyła się wie-
lotorowo. Wcześnie rano roz-
poczęła się projekcja bajek 
sprzed 28 lat oraz ruszyła 
kawiarenka z ciastami i napo-
jami. Można było skorzystać 
z lodowiska, uczestniczyć w 
przejażdżkach na motorach 
i quadach. Zorganizowa-
no także kiermasz książki 
przeczytanej. Punktualnie o 
godzinie 12:00 ruszył pierw-

szy gminny "Marszobieg" w 
którym poszło lub pobiegło 
300 zawodników. Trasa bie-
gu wiodła dookoła Domu 
Kultury i ul. Rekreacyjnej i 
miała dokładnie 1 km. Bar-
dziej zaprawieni zawodnicy 
zrobili na tej trasie półma-
raton! Na sportowo również 
odbyły się zajęcia w salkach 
organizowane przez Fit Fun 
Studio - można było uczest-
niczyć w treningach na 
siłowni, na basenie oraz na 
sali fitness.
Na terenie całej gminy kwe-
stowali wolontariusze, spo-
tkać ich można było w cen-
trum wiosek, na trasach spa-
cerowych, pod kościołami 
oraz w okolicach "Czerwo-
nej Torebki". Na scenie Dom 
Kultury zagrały, zaśpiewały 
i zatańczyły nasze zdolne 
dzieci zarówno z przedszkoli 
jak i szkół podstawowych. W 
godzinach wieczornych roz-
poczęły się koncerty grup 
"Nad Porami Roki, "Magic 
Loud" oraz Stan Ger i Jac-
kpot. O godzinie 20:00 odby-
ło się tradycje światełko do 
nieba podczas którego kibice 
Pogoni zapalili na głównym 
placu kilkanaście rac.

                                            G.S.
                          Przeclaw24.pl

Zebrano ponad 100 tysięcy złotych
Zakończył się dwunastogodzinny gminny finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Przecławiu. Była piękna pogoda, wysoka frekwencja, 
udane licytacje i rekord zebranych środków. Z samych licytacji, które od-
były się na scenie głównej, uzyskano 46.150 zł.



10 11
GMINADOBRA.INFO STYCZEŃ 2020 STYCZEŃ 2020 GMINADOBRA.INFO

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobra,  
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

ogłasza nabór 

na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy 

Dobra 

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: 
www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce nabór – rok 2020. 

Termin składania ofert: do dnia 20 stycznia 2020 r. do godziny 16.30.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93.

 
         
       Wójt
      Gminy Dobra 

Obecnie prowadzone są 
czynności zmierzające do 
jednoznacznego ustalenia, 
z której konkretnie firmy 
odpady zostały wywiezio-
ne. W tej sprawie zwrócono 
się o udzielenie odpowiedzi 
do merytorycznej komórki 
w Urzędzie Miasta Szcze-
cin oraz skierowano pisma 
do kilku mieszkańców 
Szczecina, którzy na pod-
stawie ujawnionych dowo-

dów mogą mieć wiedzę co 
do nazwy firmy. Uzyskane 
odpowiedzi pozwolą na 
ustalenie konkretnej firmy, 
która przyczyniła się do 
wyrzucenia odpadów. Osoba 
odpowiedzialna bezwzględ-
nie zostanie pociągnięta do 
odpowiedzialności karnej 
oraz zobowiązana do uprząt-
nięcia śmieci.
W Szczecinie odpady z firm 
nie są objęte odbiorem przez 

gminę, każdy przedsiębior-
ca indywidualnie zawiera 
umowę z firmą na odbiór 
odpadów, deklarując czę-
stotliwość odbioru i rodzaj 
pojemnika. Gdy firma ma 
więcej śmieci, niestety bar-
dzo często są one wyrzuca-
ne. W 2019 roku mieliśmy 3 
takie przypadki, gdy śmieci 
pochodziły z firm ze Szcze-
cina i zostały wyrzucone na 
naszym terenie.

Kolejne wyrzucone śmieci
Straż Gminna w Dobrej w rejonie miejscowości Bezrzecze ujawniła dwa dzikie 
wysypiska śmieci. Wstępne oględziny wskazywały na całkowicie odmienny 
charakter odpadów, co oznacza, że pochodzą one z różnych źródeł. Szczegółowe 
przejrzenie śmieci pozwoliło na odnalezienie szeregu drobnych dowodów wska-
zując jednoznacznie, że odpady pochodzą z jednej z kilku firm ze Szczecina, któ-
re zajmują się określoną wyspecjalizowaną działalnością gospodarczą.

Tym samym od tego dnia, 
tj. 8 stycznia br. zostanie 
ponownie wprowadzony 
całodobowy ruch wahadło-

wy. W związku z powyższym 
uprasza się mieszkańców, 
o w miarę możliwości, pla-
nowanie swoich podróży z 

uwzględnieniem występu-
jących utrudnień  oraz pra-
widłowy i ostrożny przejazd 
przez plac budowy.

Wraca ruch wahadłowy 
w Wołczkowie
W środę, 8 stycznia br. wznowione zostaną prace przy budowie ścieżki 
rowerowej Dobra-Głębokie. Usuwana będzie kolizja związana z ułożoną 
siecią gazową i kontynuowane będą prace przy przebudowie odcinka drogi 
w rejonie skrzyżowania ulic Słonecznej i Lipowej w Wołczkowie. 

Akcja skierowana jest   do 
wszystkich mieszkańców 
Gminy Dobra, którzy chcą 
pozbyć się odpadów w 
postaci choinek naturalnych. 
Będą one odbierane w ostat-
ni dzień roboczy  miesiąca 
stycznia danego roku kalen-
darzowego z miejsc/punk-
tów wywozowych wskaza-
nych poniżej.
Mieszkańcy Gminy Dobra 
mogą dostarczać choinki 
naturalne do niżej wskaza-
nych miejsc oznaczonych 
tabliczką PUNKT ZBIÓR-
KI CHOINEK w okresie od  
01.01.2020 r. do 30.01.2020 
Choinki zostaną również 
odebrane z przed posesji pod 
warunkiem że będą pocięte.

Zbiórka choinek naturalnych

Urząd Gminy Dobra 
informuje, iż od stycz-
nia br. będzie prowa-
dzona zbiórka choinek 
naturalnych!

L.P. MIEJSCE ODBIRU MIEJSCOWOŚĆ

1 teren boiska sportowe-
go  ul. Sportowa 7

Dobra

2 teren boiska sportowe-
go ul. Górna

Bezrzecze

3 teren boiska sportowe-
go przy ul. Długiej 20 c

Mierzyn

4 teren rekreacyjny Mierzy-
nianka

Mierzyn

5 teren przy placu zabaw  
na ul. Daniela

Dołuje

6 teren boiska sportowe-
go przy filii GCKiB

Skarbimierzyce

7 teren boiska sportowe-
go  przy ul.  Lipowej

Wołczkowo

8 teren boiska sportowego Rędziny

9 teren przy filii GCKiB Stolec

10 teren przy świetlicy śro-
dowiskowej

Łęgi

11 teren przy świetlicy śro-
dowiskowej

Buk

12 teren przy świetlicy śro-
dowiskowej

Grzepnica

13 teren  przy placu zabaw Wąwelnica

Poprzez zawiadomienie o 
nabyciu pojazdu rozumie 
się złożenie wniosku o jego 
rejestrację.
Kary powyższe będą nakła-
dane w drodze decyzji admi-
nistracyjnej przez Starostę 
Polickiego  i będą stanowić 
dochód Powiatu Polickiego.
Uwaga!!!
Zgodnie z otrzymaną infor-
macją Ministerstwa Infra-
struktury z dnia 24 grudnia 

2019 r. administracyjne kary 
pieniężne nakładane będą 
wyłącznie w przypadku:
1. sprowadzenia pojaz-
du, niebędącego pojazdem 
nowym, po dniu 31 grudnia 
2019 r. i niezarejestrowania 
ww. pojazdu w terminie 30 
dni od dnia jego sprowadze-
nia,
2. nabycia lub zbycia, po dniu 
31 grudnia 2019 r., pojazdu 
zarejestrowanego na teryto-

rium RP  i niezawiadomienia 
o tym starosty w terminie 30 
dni od daty nabycia lub zby-
cia.
Nowe przepisy nie będą mieć 
tym samym zastosowania 
do czynności sprowadzenia, 
zbycia lub nabycia pojazdu 
dokonanych przed wejściem   
w życie nowelizacji ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, 
tj. przed dniem 1 stycznia 
2020 r.

Nowe przepisy dla właścicieli 
pojazdów
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym od pierwszego 
stycznia br., każdy kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z tery-
torium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego pojazdem 
nowym, wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia, 
lubkto będąc właścicielem pojazdu już zarejestrowanego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia 
starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego naby-
cia lub zbycia podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Do końca stycznia 
można jeździć z bileta-
mi okresowymi komu-
nikacji miejskiej także 
w niektórych pocią-
gach. Trwają rozmowy 
z przewoźnikiem zwią-
zane z przedłużeniem 
umowy na kolejne 
miesiące.

Zgodnie z porozumieniem 

zawartym z przewoźnikiem 
kolejowym Przewozy Regio-
nalne Sp. z o.o. w pociągach 
REGIO kursujących do i ze 
Szczecina Głównego, w gra-
nicach administracyjnych 
miasta Szczecin (między 
stacjami: Szczecin Główny, 
Szczecin Port Centralny, 
Szczecin Zdroje, Szczecin 
Dąbie, Szczecin Zdunowo, 
Szczecin Załom, Szczecin 
Podjuchy, Szczecin Gumień-
ce) do końca stycznia będą 

honorowane wszystkie bilety 
okresowe ZDiTM.
Przewozy Regionalne Sp. 
z.o.o. będą również w swo-
ich pociągach honorować 
wszystkie ulgi i zwolnienia, 
z których korzystają pasaże-
rowie komunikacji miejskiej 
w Szczecinie co oznacza, 
że dzieci uprawnione do 
darmowych przejazdów w 
komunikacji miejskiej mogą 
również bez biletu jechać 
pociągiem.

Z biletem okresowym także 
w pociągach

Sprzątanie po psie to nie tyl-
ko kwestia utrzymania czy-
stości i estetycznego wyglą-
du naszych osiedli. Chodzi 
również o zdrowie innych 
mieszkańców oraz zwierząt. 
Odchody czworonogów 
mogą zawierać szkodliwe 
bakterie, takie jak pierwot-
niaki czy larwy pasożytów. 
W tym wypadku szcze-
gólnie narażone są dzieci 
oraz inne psy. Larwy np. 
glisty albo tasiemca, mogą 
poprzez kontakt ze zwierzę-
cymi odchodami przedostać 
się do organizmu zdrowego 
dziecka czy innego zwierzę-
cia i spowodować chorobę 
pasożytniczą!
Posiadanie psa wiąże się z 
wieloma obowiązkami. I nie 
chodzi tylko o karmienie, 

zabawę czy wyprowadzanie 
na spacer. Każdy właściciel 
musi wiedzieć, że wszystkie 
nieczystości pozostawio-
ne przez zwierzę to nasz 
obowiązek, od którego nie 
możemy się dystansować, bo 
nikt tego za nas nie posprzą-
ta. Piszemy o tym średnio raz 
do roku na łamach portalu, 
jednak jak życie pokazuje - 
trzeba pisać jeszcze częściej.
W Przecławiu są tereny do 
wyprowadzania zwierząt 
- największy z nich to spa-
cerniak przy murze biegną-
cym wzdłuż drogi krajowej 
13. Jednak część właścicieli 
na szybko wyprowadza psa 
najbliżej swojego domu, tak 
aby zwierzę szybko "zała-
twiło się" na chodniku. I 
to jest największa bolączka 

naszych osiedli. Potem taka 
kupa leży tygodniami, aż w 
końcu ktoś nie zauważy i 
niechcący w nią wdepnie. 
W tym i podobnym tonie 
otrzymujemy regularnie 
wasze komentarze. "Zawsze 
sprzątam po moim psie i 
jestem wściekła gdy robiąc 
to wdeptuję w g...no , którego 
inni nie sprzątnęli. Napraw-
dę kilka wysokich mandatów 
przydałoby się." "Pies to nie 
tylko lizanie mordki, głaska-
nie, tulenie i mizianie. Masz 
psa i z nim wychodzisz, to 
po nim sprzątasz! Po co w 
ogóle to gadanie, proszenie i 
tłumaczenie? To obowiązek 
i koniec." "Gdzie jest straż 
gminna? Przyda się kilka 
mandatów dla przykładu i 
może się nauczą!"

Jeśli właściciel nie posprzą-
ta po swoim psie i zostanie 
przyłapany - może dostać 
mandat. W "Regulami-
nie utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy 
Kołbaskowo", Rozdział 6, § 
12 pkt 4. czytamy "Właści-
ciele i opiekunowie zwierząt 
domowych są zobowiązani 
do usuwania zanieczysz-
czeń spowodowanych przez 
te zwierzęta w miejscach 
publicznych oraz w innych 
miejscach przeznaczonych 
do wspólnego użytku." 
Obowiązek ten nie dotyczy 
jedynie osób niewidomych 
posiadających psa przewod-
nika. W niektórych miastach 
kara za nieposprzątanie po 
swoim psie wynosi nawet 
500zł!                                 G.S.

O bezpieczeństwo wyjeżdżają-
cych na kolonie i obozy zimo-
we oraz spędzających wolnych 
czas na półkoloniach i zorga-
nizowanych wydarzeniach w 
miejscu zamieszkania zadbają 
policjanci, strażacy, inspektorzy 
sanepidu, transportu drogowe-
go, nadzoru budowlanego, a 
także pracownicy Kuratorium 
Oświaty i Sanepidu.

- Do wszystkich służb i inspekcji 
zostały wysłane zalecenia, które 
powstały po posiedzeniu Woje-
wódzkiego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego. Zawierają 
wskazówki dotyczące najważ-
niejszych działań w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa 
na drogach oraz w miejscach 

wypoczynku i zamieszkania 
podczas ferii zimowych – mówi 
wojewoda zachodniopomor-
ski Tomasz Hinc. – Przypomi-
nam, że odpowiedzialność za 
zapewnienie bezpieczeństwa 
spoczywa przede wszystkim na 
organizatorach wypoczynku, 
dlatego nasze służby będą szyb-
ko reagowały na sygnały o nie-
prawidłowościach na koloniach 
czy obozach płynące od rodzi-
ców i opiekunów dzieci.

Przed wysłaniem dziecka na 
obóz zimowy zalecamy spraw-
dzenie wiarygodności orga-
nizatora wypoczynku. Wykaz 
organizatorów dostępny jest na 
stronie: https://wypoczynek.
men.gov.pl/

Bezpieczne ferie
Zimowa przerwa w nauce dla zachodniopomor-
skich uczniów rozpocznie się 10 lutego i potrwa 
do 23 lutego. Ferie zimowe to czas wzmożonych 
działań służb i instytucji odpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i mło-
dzieży.

Posprzątaj - to nie jest kupa roboty!
Temat sprzątania odchodów po swoim pupilu od lat budzi wiele emocji. Praktycznie raz w tygodniu 
otrzymujemy na portal wasze komentarze i zdjęcia zanieczyszczonych chodników czy trawników. A 
tak niewiele trzeba - wystarczy zabrać ze sobą na spacer torebkę, schylić się i zebrać to co pozostawił 
nasz pupil. Niby prosta czynność, ale dla niektórych niemożliwa do wykonania.

Funkcjonariusze z polickiej 
komendy zorganizowali szereg 
spotkań z uczniami klas VII 
i VIII szkół podstawowych w 
Policach przy udziale pedago-
gów aby naświetlić skalę pro-
blemu, który we współczesnym 
świecie coraz częściej dotyka 
młodzież, a mianowicie – uza-
leżnienie od telefonu komórko-
wego zwane fonoholizmem.
Policjanci podkreślali, że tele-
fony towarzyszą nam wszę-
dzie - w pracy, domu, szkole, 
podczas treningów, spotkań 
z przyjaciółmi, jednak wie-
le osób przekracza granice 

Kiedy telefon 
kradnie ci życie
„Ucz się smakować życie w realu” to kolejna kam-
pania profilaktyczna skierowana do uczniów klas 
VII i VIII szkół podstawowych i młodzieży ze szkół 
średnich. Celem tej kampanii jest pochylenie się nad 
poważnym problemem jakim jest nadużywanie te-
lefonów komórkowych przez dzieci i młodzież oraz 
omówienie skutków tego typu uzależnień.

racjonalnego korzystania z 
komórek i stwarza zagrożenie 
zarówno dla swojego życia, jak 
i osób znajdujących się w ich 
otoczeniu. Funkcjonariusze 
zwrócili uwagę na wypadki 
w ruchu drogowym, których 
przyczyną było właśnie korzy-
stanie z telefonów komórko-
wych – pisanie wiadomości 
podczas zbliżania się i prze-
chodzenia przez przejście dla 
pieszych czy poruszanie się 
po drodze ze wzrokiem wle-
pionym w wyświetlacz smart-
fona. W takich sytuacjach 
nie potrafimy skupić uwagi, 

jesteśmy pochłonięci tym co 
dzieje się na ekranie tak małe-
go urządzenia, podczas gdy 
nasze zachowanie może mieć 
tragiczne skutki, nie tylko dla 
nas ale również dla innych 
uczestników ruchu.
Policjanci rozmawiali również 
o spędzaniu wolnego czasu, 
ponieważ niestety korzysta-
nie z urządzeń mobilnych 
z dostępem do Internetu to 
zachowanie o wiele częstsze 
niż spotkania ze znajomymi 
w świecie rzeczywistym czy 
realizowanie swoich pasji. 
Mundurowi uświadamiali, że 
coraz więcej młodych ludzi 
nie posiada umiejętności życia 
i bycia poza światem aplikacji a 
co za tym idzie - nieporadność 
życiowa, brak kreatywności w 
rozwiązywaniu codziennych 
problemów bez użycia Inter-
netu. Omówili również inne 
skutki nadużywania telefonów 
m.in. notoryczne zmęczenie, 
trudności w komunikowaniu 
się i budowaniu więzi z inny-
mi ludźmi, zaburzenia emo-
cjonalne związane z izolacją 
społeczną.
Podsumowując każde spo-
tkanie policjanci zachęcali 
do spędzania czasu z rodzi-
ną, przyjaciółmi, rozwijania 
zainteresowań, poznawania 
nowych ludzi – po prostu do 
życia w realu!
Pamiętajmy, że większość 
uzależnień rozwija się z nie-
winnych na pozór zachowań, 
z nudów, chęci odmiany.

Sierż. sztab.  
Katarzyna Leśnicka

- Pomorze Zachodnie będzie 
miało swoją nagrodę literacką. 
To efekt wielu lat starań, roz-
myślań i dyskusji. Świat twór-
ców literatury nie miał swoje-
go wyróżnienia, stąd decyzja, 
abyśmy już od przyszłego 
roku mogli wypełnić tę próż-
nię – mówił marszałek Olgierd 
Geblewicz podczas spotkania 
prasowego, które odbyło się w 
poniedziałek 2 grudnia br.
Nagroda przyznawana będzie 
corocznie za książki wydane w 
roku poprzedzającym, napisane 
przez autorów mieszkających na 
Pomorzu Zachodnim lub z nim 
związanych. Obejmie pozycje bez 
podziałów gatunkowych:  tomy 
prozy, poezji, reportażu, biografii, 
esej i szeroko rozumianą humani-
stykę o walorach literackich.
- To dla mnie duże święto – 
podkreślał Lucjan Bąbolewski, 
dyrektor Książnicy Pomorskiej 
w Szczecinie. To Książnica 
będzie organizatorem konkur-
su.  Zgłoszenia będą mogli nad-
syłać sami autorzy, wydawcy, 
biblioteki regionalne i lokalne 
oraz instytucje kultury. Nabór 
potrwa do końca lutego 2020 
roku. Przed organizatorami 
jeszcze stworzenie oprawy gra-

ficznej oraz projektu statuetki.
- Będzie to okazja do rozpozna-
nia środowisk humanistycznych 
na Pomorzu Zachodnim i tego, 
co publikują. A ukazują się bar-
dzo ciekawe książki i na bardzo 
wysokim poziomie – zaznaczył 
Bogdan Twardochleb, czło-
nek komitetu organizacyjnego 
nagrody, publicysta „Kuriera 
Szczecińskiego”.
Werdykt ogłaszany będzie jesie-
nią każdego roku, a nagroda 
wręczana ma być podczas kolej-
nych edycji Festiwalu Czytania 
„Odkrywcy Wyobraźni”. Wybór 
laureata będzie zadaniem pięcio-
osobowego jury, w którego skład 
wejdą literaturoznawcy, krytycy, 
przedstawiciele świata mediów:
Halina Lizińczyk – redaktor 
Rozgłośni Polskiego Radia w 
Szczecinie, długoletnia szefowa  
redakcji literackiej Polskiego 
Radia w szczecinie, autorka wie-
lu recenzji i szkiców literackich 
publikowanych na łamach pra-
sy. Obecnie na emeryturze, lecz 
aktywna zawodowo.
Anna Łozowska-Patynowska – 
doktor nauk humanistycznych w 
zakresie literaturoznawstwa, sto-
pień naukowy otrzymała na Uni-
wersytecie Gdańskim, autorka 

publikacji, związanych z polską 
literaturą współczesną, mieszka 
w okolicach Kołobrzegu.
Piotr Krupiński -  dr hab. nauk 
humanistycznych Uniwersy-
tetu Szczecińskiego w zakresie 
Literaturoznawstwa, laureat 
Zachodniopomorskiego Nobla  
za monografię literacką.
Tomasz Mizerkiewicz – prof. 
dr hab., pracownik naukowy 
Uniwersytetu im .Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, dziekan 
Wydziału Filologii Polskiej i 
Klasycznej UAM, badacz lite-
ratury polskiej XX i XXI wieku, 
krytyk literacki komentujący 
współczesną, polską literaturę.
Leszek Szaruga – prof.dr hab. 
Od lat związany  ze Szczecinem, 
wieloletni   wykładowca na Uni-
wersytecie Szczecińskim, dziś na 
Uniwersytecie Warszawskim, 
ceniony krytyk literacki, pro-
zaik, poeta i tłumacz.
„Jantar” będzie kolejnym wyróż-
nieniem artystycznym przy-
znawanym przez Marszałka 
Województwa Zachodniopo-
morskiego. Tylko w 2019 roku 
na tego typu nagrody wojewódz-
two przeznaczyło 112 tys. zł. W 
budżecie na rok nadchodzący 
zaplanowano sumę 125 tys. zł. (g)

„Jantar” od 2020.  
Nagroda Marszałka dla pisarzy
Marszałek Województwa nagrodzi autora najlepszej książki na Pomorzu Za-
chodnim. Nagroda Literacka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
„Jantar” będzie funkcjonować od 2020 roku. Najlepsze dzieło wybierze kapituła, 
a laureat otrzyma statuetkę i gratyfikację finansową w wysokości 10 tys. zł.
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Uczestnicy rajdu pokona-
li wspólnie 32 kilometry 
delektując się pięknem Pusz-
czy Wkrzańskiej. Rajd odbył 
się na terenie trzech gmin: 
Szczecin, Police oraz Dobra. 
Była to już siódma edycja 
wydarzenia i bez wątpienia 
Noworoczny Rajd Rowero-
wy nad jezioro Świdwie stał 
się wydarzeniem, które na 
stałe wpisało się w kalen-
darz imprez rowerowych na 
Pomorzu Zachodnim. 
Po dotarciu do Rezerwatu 
Świdwie Wojciech Ciżek – 
członek Rady Programowej 
Fundacji Szczeciński Klub 
Rowerowy Gryfus, wzniósł 
symboliczny toast bezal-
koholowym szampanem i 
złożył życzenia uczestniczą-
cym w rajdzie rowerzystom. 
Następnie przy ognisku 
rowerzyści rozmawiali o 

planach swoich wycieczek i 
wypraw rowerowych na rok 
2020.
„Rok 2020 ma w sobie ukry-
ty rower, więc będzie to rok 
rowerowy. Duża frekwen-
cja na rajdzie zapowiada, że 
przed nami kolejny wspania-
ły rok pełen rajdów, wypraw, 
szkoleń oraz działań cha-
rytatywnych. Cieszymy się 
ogromnie, że działalność 
klubu wspiera coraz więcej 
wolontariuszy bez których 
nie bylibyśmy w stanie na 
tak dużą skalę organizo-
wać naszych największych 
wydarzeń” – powiedział 
Wojciech Ciżek – członek 
Rady Programowej Fundacji 
Szczeciński Klub Rowerowy 
Gryfus.
„Rok 2019 był bez wątpie-
nia najlepszym i najbar-
dziej intensywnym czasem 

w historii Szczecińskiego 
Klubu Rowerowego. Poza 
organizacją tradycyjnych 
wypraw rowerowych klub 
zorganizował wiele rajdów 
rodzinnych, szkolenia z 
pierwszej pomocy, szkolenia 
serwisowe, szkolenia mające 
na celu edukację w zakresie 
bezpieczeństwa i przepisów 
z zakresu Kodeksu Drogo-
wego (we współpracy z poli-
cją) oraz zaangażował się w 
działalność charytatywną. 
Postanowiliśmy się podzie-
lić naszą wiedzą i wydaliśmy 
poradnik rowerowy „Tury-
styka rowerowa”, który jest 
bezpłatny i dostępny dla 
każdego zainteresowanego 
rowerzysty” – powiedział 
Michał Rachowski – członek 
Rady Programowej Fundacji 
Szczeciński Klub Rowerowy 
Gryfus.

Rowerzyści przywitali Nowy Rok tradycyjnym 
rajdem nad jezioro Świdwie
Już od wielu lat miłośnicy turystyki rowerowej ze Szczecina, Polic, Dobrej, 
Mierzyna oraz wielu innych miejscowości Pomorza Zachodniego witają 
Nowy Rok tradycyjnym rajdem nad jezioro Świdwie. Lekki wiatr i tem-
peratura na poziomie 6 stopni Celsjusza nie odstraszyły rowerzystów i w 
liczbie blisko stu podążali przez Puszczę Wkrzańską nad jezioro Świdwie. 
Wydarzenie zorganizowała Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.

Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy zagrała już w 
sobotę, 11 stycznia w Klu-
bie Osiedlowym w Jasienicy 
oraz w Szkole Podstawowej 
w Pilchowie. W niedzielę 
WOŚP zagrała w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Policach 
oraz w Szkole Podstawo-

wej nr 8 w Policach (turniej 
piłkarski). Podczas imprez 
odbywały się występy arty-
styczne, licytacje, koncerty i 
wiele innych atrakcji.
Podczas akcji WOŚP udało 
się zebrać: 13 000 złotych w 
Szkole Podstawowej w Pil-
chowie, 16 000 złotych pod-

czas piłkarskiego turnieju w 
Szkole Podstawowej nr 8 w 
Policach i 116 000 złotych 
w Szkole Podstawowej nr 6 
w Policach oraz w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Policach. 

(red)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagrała w Policach
12 stycznia zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  Tegoroczna 
WOŚP organizowana była pod hasłem: "WIATR W ŻAGLE" - 28. finał 
WOŚP dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Pieniądze zbierane były 
przede wszystkim na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania 
życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Fundacja 
w tym roku skupiała się przede wszystkim na takich dziedzinach medycy-
ny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. 
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Odbyto już kilka spotkań, 
w tym z właścicielem firmy 
EVER-TRANS. Prowadzone 
dotychczas rozmowy obej-
mowały postulaty w zakresie 
zwiększenia liczby połączeń, 
z głównym uwzględnieniem 
godzin późnowieczornych 

Trwają prace nad rozwiązaniem problemu  
z transportem lokalnym w Nowym Warpnie
Trwają prace nad zmianą organizacji transportu lokalnego w gminie Nowe Warp-
no z połączeniem do Polic. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych w tej 
sprawie, został powołany pod kierownictwem burmistrza zespół, w skład którego 
weszli radni, sołtysi i pracownicy urzędu, a którego zadaniem jest opracowanie 
założeń funkcjonowania transportu oraz praca związana z ich wdrożeniem. 

oraz jakości świadczenia usług.
Firma EVER-TRANS poin-
formowała, że ze względu na 
rosnące koszty funkcjono-
wania i brakiem jakiegokol-
wiek zewnętrznego wsparcia 
nie jest w stanie utrzymać 
obecnej ilości połączeń, nie 

mówiąc już o zwiększeniu 
kursów. Część z nich ma 
bardzo małą ilość pasażerów 
i nie jest opłacalna, a wręcz 
jest deficytowa.
W związku z zagrożeniem 
funkcjonowania linii oraz 
potrzebą wprowadzenia 

zmian w jej funkcjonowa-
niu, podjęto prace w celu 
doprowadzenia do zmia-
ny organizacji transportu 
lokalnego poprzez: przejęcie 
przez Gminę Nowe Warpno 
roli organizatora lokalnego 
transportu publicznego,
podpisanie umowy z firmą 
świadczącą usługi, zawiera-
jącej między innymi kwestie 
związane z udziałem finan-
sowym gminy w kosztach 
funkcjonowania linii oraz 
opracowany Rozkład Jaz-

dy, jak również standardy 
świadczenia usługi.
W celu realizacji zamie-
rzenia niezbędne również 
będzie podpisanie porozu-
mienia z Burmistrzem Polic 
obejmującego możliwość 
wykorzystania przystanków 
w ramach tej linii znajdują-
cych się w obszarze Gminy 
Police. Projekt uchwały w tej 
sprawie zostanie złożony do 
Rady Miejskiej w Nowym 
Warpnie na sesję w miesiącu 
styczniu.

Przejęcie przez gminę roli 
organizatora publicznego 
transportu lokalnego pozwo-
li również na wystąpienie o 
dofinansowanie linii z budże-
tu państwa w ramach tzw. 
„funduszu autobusowego”.
Poniżej przedstawiamy 
opracowany w porozumie-
niu z operatorem linii Roz-
kład Jazdy, jaki jest brany 
pod uwagę. Ten rozkład 
będzie obowiązywał dopiero 
po podpisaniu umowy z ope-
ratorem.

Zapewnienie funkcjono-
wania Powiatowego Klubu 
Samopomocy w Policach 
jest finansowane ze środków 
z budżetu państwa otrzyma-
nych przez Powiat Policki od 
Wojewody Zachodniopo-
morskiego w ramach Progra-
mu kompleksowego wspar-
cia dla rodzin "Za Życiem". 
Samorząd powiatowy zapew-
nił pomieszczenia na funk-
cjonowanie placówki.
W uroczystości wzięli 
udział uczestnicy i gospo-
darze Powiatowego Klubu 
Samopomocy w Policach 
oraz przedstawiciele Powia-
tu Polickiego: Naczelnik 
Wydziału Spraw Społecz-
nych i Obywatelskich Staro-
stwa Powiatowego w Policach 
Edyta Rudecka oraz Zastępca 
Naczelnika Wydziału Spraw 
Społecznych i Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w 
Policach Halina Michalak, a 
także Dyrektor SOSW nr 1 w 
Policach Ryszard Budzisz. 

- Zajęcia w Klubie są rozłożone 
tematycznie. W jednym dniu są 
grupowe spotkania z psycho-
logiem, na drugi dzień związa-
ne z terapią zajęciową  - mówi 
Emilia Raczkowska prezes Sto-
warzyszenia na Rzecz Harmo-
nii Społecznej w Policach. W 
planie są też zajęcia klubowe, 
spotkania indywidualne z psy-
chologiem, psychiatrą. Prowa-
dzimy również pracę socjalną, 
np. pomagamy w załatwianiu 
spraw urzędowych, chociażby 
związanych z uzyskaniem ren-
ty. Służymy kompleksowym 
wsparciem i pomocą. Planu-
jemy także wspólne wyjścia na 
różnego rodzaju wydarzenia 
kulturalne.
Powiatowy Klub Samopomo-
cy w Policach prowadzi Sto-
warzyszenie na Rzecz Har-
monii Społecznej w Policach.

Mateusz Frąckowiak
Starostwo Powiatowe 

Foto: Stowarzyszenie na 
Rzecz Harmonii Społecznej 

w Policach

Powiatowy Klub  
Samopomocy w Policach 
świętuje rok istnienia
3 grudnia ubiegłego roku obchodzono pierwszą 
rocznicę powstania Powiatowego Klubu Samopo-
mocy w Policach. Działalność Klubu jest skiero-
wana do osób po kryzysach psychicznych. Klub 
funkcjonuje przy ulicy Kresowej 5 w Policach i jest 
otwarty od poniedziałku do piątku od 16:00 do 
20:00. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

W rankingu Województwa 
Zachodniopomorskiego 
policka szkoła zajęła 11 miej-

Technikum Zawodowe  
w Policach z brązową odznaką
Technikum Zawodowe w Zespole Szkół im. I. Łu-
kasiewicza w Policach wyróżnione zostało brązo-
wą odznaką, przyznawaną przez "Perspektywy".

sce, wyprzedzając między 
innymi technika zawodo-
we ze Szczecina, Koszalina, 
Kołobrzegu, Świnoujścia czy 
Stargardu Szczecińskiego. 
Dodatkowo otrzymała brą-
zową odznakę i tytuł "Brą-
zowej Szkoły 2020". W ogól-
nopolskim rankingu Tech-
nikum Zawodowe Zespołu 
Szkół im. I. Łukasiewicza w 
Policach uplasowało się na 
325 miejscu. 

Otrzymany tytuł potwierdza 
wysoką jakość pracy szkoły. 
Świadczy o dobrej atmos-
ferze w szkole, tworzonej 
wspólnie przez znakomitą 
kadrę, ambitnych uczniów, a 
także władze samorządowe 
dbające o właściwe warunki 
nauczania.
Przewodniczącym kapituły 
rankingu jest profesor Jan 
Łaszczyk – były rektor Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej w 
Warszawie, a gospodarzem 
profesor Stefan Kwiatkowski 
– rektor Akademii Pedagogi-

ki Specjalnej im. Marii Grze-
gorzewskiej w Warszawie.
Zgodnie z postanowieniem 
Kapituły, technika zawo-
dowe zostały ocenione za 
pomocą czterech kryteriów. 
Są to sukcesy szkoły w olim-
piadach, wyniki matury 
z przedmiotów obowiąz-
kowych, wyniki matury z 
przedmiotów dodatkowych 
oraz wyniki egzaminu zawo-
dowego.

Mateusz Frąckowiak
Starostwo Powiatowe

Foto:  
www.technika.perpsektywy.pl

Do rywalizacji przystąpiły 
zespoły z rocznika 2011 i 
2013. Zgodnie z obowiązu-

Chemik CUP im. Rafała Kołackiego
W miniony weekend w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach odbyły się dwa pierwsze 
turnieje Chemik CUP im. Rafała Kołackiego.

jącymi przepisami Zachod-
niopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej turniej dla 

tak młodych adeptów pił-
karskich to jedynie dobra 
zabawa, przez co nie zostali 

wyłonieni zwycięzcy.
Dla każdego uczestnika 
organizatorzy – Klub Pił-
karski Chemik Police – 
przygotowali pamiątkowe 
medale. Każdej z drużyn 
wręczono również pamiąt-
kowy puchar.
Dla najbardziej zaangażo-
wanych, wskazanych przez 
swoich macierzystych tre-
nerów zawodników, przy-
gotowano nagrody indywi-
dualne.
Udział w oficjalnym roz-
poczęciu turnieju wzięli 
burmistrz Polic Władysław 
Diakun, prezes PEC Cezary 
Arciszewski oraz Ewa i Zyg-
munt Kołaccy, rodzice śp. 
Rafała Kołackiego.

(M.K)

Rozmowa z Mariuszem Skórą, 
dyrektorem GOKSiR w Przecła-
wiu. Rozmawiał Jarosław Dwo-
rzyński UG Kołbaskowo

Jarosław Dworzyński: 
GOKSiR w Przecławiu działa 
od września 2019 roku. Jak 
oceniasz ten czas?
Mariusz Skóra: To były miesią-
ce ciężkiej pracy. Oprócz tego, 
że przygotowywaliśmy program 
od września do grudnia 2019, 
to jednocześnie przygotowy-
waliśmy repertuar na cały 2020 
rok. Cieszy nas to, że z naszych 
propozycji korzysta coraz wię-
cej osób. Coraz więcej osób z 
gminy pyta o zajęcia, koncerty, 
wydarzenia. Co więcej, coraz 
więcej osób przychodzi z pyta-
niem o możliwość zorganizo-
wania czegoś. Mówią, że mają 
pomysł i pytają, czy pomożemy 

Chylińska, Ira, Łzy, Acid Drinkers  
i wiele innych podczas Przecław Festiwal 2
Przecław Festiwal 2, czyli Chylińska, Ira, Łzy, także Acid Drinkers, Marika, 
The Postman, Julia Pietrucha, John Porter, Sebastian Riedel i Cree, Voo Voo, 
Piekarczyk, Piotr Cugowski, Rebeka, Aga Zaryan, Kiljański, również Pszoniak, 
Janda, Borkowski, Szczepkowska, do tego strefa kibica, plaża z palmami, kino 
na leżakach, a nawet... balony. Co się dzieje i co się wydarzy w najbliższym 
czasie w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu?

w organizacji. Oczywiście, że 
tak, pomożemy. Cieszy mnie to, 
że nahałasowaliśmy w interne-
cie i mediach, i coraz więcej osób 
i instytucji o nas wie i pyta nas 
o to, co robimy lub proponuje 
współpracę.

J.D.: Otwarcie naszego ośrod-
ka miało świetny timing. Pro-
blemy ośrodków w Szczecinie, 
zamknięcie K4, Peronu 5, 
remont Słowianina i przesu-
nięcie otwarcia Kosmosu…
M.S.: Tak. Jednakże, gdybyśmy 
nie hałasowali swoimi działa-
niami, to ci ludzie nie wiedzie-
liby, że nasz obiekt istnieje. Nie 
ukrywam, że to się zbiegło w 
czasie z nieszczęściami moich 
koleżanek i kolegów ze Szcze-
cina. Wszyscy byli już u nas z 
wizytą. Udostępniamy im naszą 
salę widowiskową. Ale jestem 

pewny, że gdybyśmy my potrze-
bowali pomocy, to również 
byśmy ją otrzymali… Dużo 
agencji koncertowych, pośred-
ników, artystów zgłasza się do 
nas celem organizacji swoich 
wydarzeń. To cieszy.

J.D.: Z którego wydarzenia 
będącego za nami jesteś naj-
bardziej zadowolony?
M.S.:- Chyba z tych, które tra-
fiły do nas od Piotra Trafnego z 
Kosmosu - mam na myśli kon-
certy Happysad, Kamila Bed-
narka, Natalii Przybysz i The 
Dumplings. To był tak napraw-
dę sprawdzian całego obiek-
tu, ile osób jesteśmy w stanie 
zmieścić na sali, kwestie nagło-
śnienia, oświetlenia, logistyka, 
podział obowiązków pracow-
ników GOKSiR. Te wydarzenia 
uważam za najlepsze pod wzglę-

dem organizacyjnym. Egzamin 
wypadł prawie perfekcyjnie i 
dzisiaj już jestem pewny, że jeste-
śmy gotowi na każde wydarze-
nie kulturalno-artystyczne. Nie-
mniej jesteśmy jeszcze na etapie 
rozruchu, badania potrzeb, i 
jestem pewien, że te najlepsze 
i najpiękniejsze wydarzenia są 
jeszcze przed nami.

J.D.: Ostatnie pytanie o teraź-
niejszość. Jeżeli jeszcze ta 
informacja nie dotarła do 
kogoś, to wymień, jakie zajęcia 
są organizowane w GOKSiR.
M.S.: Oj, przeróżne. Zajęcia grup 
tanecznych hip hop i street dan-
ce, zajęcia taneczne dla mamy z 
dzieckiem, taniec nowoczesny, 
także latino i zdrowy kręgosłup. 
Te dwa ostatnie cieszą się dużym 
zainteresowaniem. To zajęcia 
bardziej pod kątem sprawności 
ruchowej, a nie nauki tańca. 
Uczęszcza na nie dużo seniorów. 
Dużym powodzeniem cieszą się 
także zajęcia nauki gry na gita-
rze i ukulele. Kamil Worono-
wicz, który je prowadzi, ma w 
tej chwili osiem grup po śred-
nio 20 osób, a zaczynaliśmy od 

dwóch grup po 8-9 osób. Mamy 
zajęcia z samoobrony, aktorskie, 
sensoplastykę, artkids, scrapbo-
oking, zajęcia ceramiczne, zaję-
cia z drukarką 3D… Tu cieka-
wostka, dzieci na tych zajęciach 
zaprojektowały kilka wzorów i 
zrobią dla nas na drukarce 3D 
numerki do szatni. Kolejne zaję-
cia to robotyka LEGO, nauka 
języków obcych, joga, pilates, 
zumba i tak dalej. Tych zajęć w 
2020 roku będzie jeszcze wię-
cej. Dużo też się dzieje w części 
sportowo-rekreacyjnej. Basen 
ma bardzo duże obłożenie, tak 
samo jest na salach fitness, a 
niedawno wystartowała wycze-
kiwana siłownia. Skatepark jest 
oblegany praktycznie od godzin 
porannych do późnych noc-
nych. Są korty, ale zważywszy na 
porę roku, tak naprawdę wystar-
tują wiosną, choć i teraz są chęt-
ni na grę. Na korty mamy już 
gotowy pomysł, więc niedługo 
oficjalnie o tym poinformujemy.

J.D.: Przejdźmy do roku 2020. 
Co planuje GOKSiR w Prze-
cławiu?
M.S.: Planów mamy dużo. Jakiś 
czas temu zapytaliśmy miesz-
kańców na facebooku, kogo 
chcieliby zobaczyć w Przecła-
wiu. Sugestii w komentarzach 
było mnóstwo. Dzięki nim 
zaprosiliśmy między innymi 
grupę 4Dreamers, zwycięzców 
The Voice Kids, którzy zagrają u 
nas pod koniec lutego. W marcu 
pojawi się Łukasz Łyczkowski & 
5 RANO. To także propozycja 
od mieszkańców. Kto jeszcze? 
Wystąpią artyści zaproszeni 
przez nas, a także przez naszych 
partnerów np. DK Słowianin 
czy Hormon. Pojawią się w 
Przecławiu m.in. Marika, pol-
scy Beatlesi czyli The Postman, 
Julia Pietrucha – koncert, który 
wyprzedał się już na początku 
grudnia i myślimy o drugim 
terminie, John Porter, Seba-
stian Riedel i Cree - to będzie 
fantastyczne wydarzenie w 25. 
rocznicę śmierci lidera Dżemu, 
i 25. rocznicę istnienia grupy 
Cree, swego rodzaju hołd syna 
złożony ojcu, w czasie koncertu 
będą pokazywane zdjęcia wyko-
nane przez osobistych fotogra-
fów Ryśka Riedla. Będziemy też 
gościć ekipę Forced To Mode, 
niemiecką grupę wykonującą 
utwory Depeche Mode, przyje-
dzie Dikanda - genialna muzyka 
bałkańska, Voo Voo, Marek Pie-
karczyk, Alicja Majewska, Łyd-
ka Grubasa, Cantore Gospel - 
wspaniała muzyka gospel, Piotr 
Cugowski, Rebeka, Aga Zary-
an - królowa polskiego jazzu, 
Krzysztof Kiljański i wielu, wie-
lu innych. Planujemy też drugą 
edycję Przecław Festiwal…

J.D.: Właśnie miałem o to 
zapytać. Pierwsza edycja była 

zarazem wielkim, tygodnio-
wym otwarciem GOKSiR, jaka 
będzie druga?
M.S.: Będzie trzydniowa, odbę-
dzie się 19, 20 i 21 czerwca, 
czyli w piątek, sobotę i niedzie-
lę na dużej scenie ustawionej 
przed ośrodkiem kultury. Jed-
ną z gwiazd będzie Agnieszka 
Chylińska w ramach swojego 
25-lecia na scenie, zagra też 
zespół Ira, Łzy, Majka Jeżowska, 
Marcin Sójka, Łona i Weber. 
Jeszcze jedno, sobota będzie 
dniem familijnym, choć plano-
waliśmy pierwotnie, żeby był też 
to dzień koncertowy, ale po nie-
dawnym losowaniu Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej 2020 
okazało się, że 20 czerwca odbę-
dzie mecz Hiszpania – Polska. 
Dlatego postanowiliśmy zrobić 
w sobotę dzień familijny, a wie-
czorem zorganizujemy wielką 
strefę kibica z wielkim ekranem, 
na którym można będzie obej-
rzeć wspólnie mecz Polaków.

J.D.: Czy możemy spodziewać 
się jakiś nowych akcji?
M.S.:- Tak. Dodam, że powie-
działem tylko o wydarzeniach, 
które odbędą się w 2020 roku 
do czerwca. Jeśli chodzi o 
nowości, to teraz mamy lodowi-
sko, a latem przed budynkiem 
GOKSiR zrobimy dużą plażę 
z palmami i kino na leżakach. 
Duży ekran będzie na ścianie 
budynku. Seanse będą w godzi-
nach wieczornych, choć czas tu 
będzie można spędzać od rana. 
À propos kina, to od stycznia 
oprócz kina familijnego będzie-
my wyświetlać także seanse dla 
dorosłych. Dużo też będziemy 
mieli spektakli teatralnych, 
przeróżnych, także z dużymi 
nazwiskami, przyjedzie do nas 
m.in. Wojciech Pszoniak, Jacek 
Borkowski, Joanna Szczepkow-
ska czy Krystyna Janda.

J.D.: Ostatnie pytanie. Twoja 
impreza marzenie w GOKSiR 
w Przecławiu...
M.S.: Jest taka impreza, która co 
roku odbywa się w Szczecinku. 
Zjeżdżają na nią ludzie z całego 
świata. To są Międzynarodowe 
Pokazy Balonowe. Chciałbym, 
żeby z naszego placu wystarto-
wały balony, duże, kolorowe, z 
ogniami, którymi można będzie 
się przelecieć. Jeden balon już 
jest. Zaprosimy kolejne, powin-
no się udać. Ogólnie, zapew-
niam, że w 2020 roku będzie się 
w GOKSiR działo, wszystkich 
serdecznie zapraszam z korzy-
stania z naszej oferty. Na koniec 
chciałbym gorąco podzięko-
wać wszystkim pracownikom 
GOKSiR za dotychczasową 
pracę, nieograniczoną wyobraź-
nię, profesjonalizm i rodzinną 
atmosferę. Bez nich nie byłoby 
w gminie Kołbaskowo tylu cie-
kawych atrakcji.

Sztuka „Belfer" autorstwa 
belgijskiego dramaturga 
Jeana Pierre'a Dopagne'a to 
historia nauczyciela wykła-
dającego literaturę w szkole 
dla tzw. trudnej młodzieży.
Praca wykonywana do tej 

pory w poczuciu misji zmie-
nia się stopniowo w pełną 
nerwów grę, gdy codziennie 
przychodzi mu stawiać czo-
ło uczniom mającym za nic 
wszelkie ideały. Jego poetyc-
ka natura musi zmierzyć się 
z zachowaniem młodzieży 
ogołoconej z jakiegokolwiek 
autorytetu…

MONODRAM W 
MISTRZOWSKIM WYKO-
NANIU WOJCIECHA 
PSZONIAKA:
18 STYCZNIA 2020 R. 
GODZ. 19:00,
BILETY: 85 ZŁ

https://mokpolice.pl/mistrz-
-wojciech-pszoniak-w-sztu-
ce-belfer/

Mistrz – Wojciech  
Pszoniak  
w sztuce „BELFER”
Wyreżyserowana przez Michała Kwiecińskiego 
sztuka pokazywana już była w kilkudziesięciu 
krajach na świecie. Prowokuje do dyskusji i sta-
wia wiele pytań dotyczących relacji nauczyciel-
-uczeń. Premierowe przedstawienie odbyło się 
w jesienią 2004 roku. W rolę tytułowego belfra 
wciela się jeden z najwybitniejszych polskich 
aktorów - Wojciech Pszoniak.

Bernarda Bronowska jest 
członkinią Stowarzyszenia 
Artystycznego Integracji 
Europejskiej. Pochodzi z 
Wolina. Ponad 40 lat miesz-
kała w Niemczech. Tam 
ukończyła studia rysunku i 
malarstwa. Obecnie miesz-
ka w Świnoujściu. Swoje 
prace w Galerii Literackiej 

wystawia po raz pierwszy.
Wystawę można oglądać 
do końca stycznia w godzi-
nach otwarcia Wypożyczal-
ni Głównej, przy ul. Wojska 
Polskiego 15 w Policach.
Finisaż wystawy odbędzie 
się 31 stycznia o godz. 18. 

Zapraszamy. 

Wystawa malarstwa  
i rysunku Bronowskiej
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Nowa pieszo-rowerowa tra-
sa przebiegnie ze Stobna (od 
skrzyżowania drogi powiato-
wej 3923Z Szczecin-Warnik z 
drogą powiatową 3922Z Mie-
rzyn-Stobno) w pobliżu strefy 
usługowo-produkcyjnej, przez 
Przylep, do ul. Okulickiego w 
Szczecinie. Nowoczesna infra-
struktura ułatwi dojazd do 
miejsc pracy zlokalizowanych 
w Stobnie i w Szczecinie oraz 
do węzła przesiadkowego przy 
ul. Okulickiego. Inwestycja 
pozytywnie wpłynie również 
na środowisko naturalne i 
przyczyni się do ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń.
 
- Lokalizacja nowej rowerowej 
infrastruktury to dobre wie-

ści dla mieszkańców powiatu 
polickiego, gminy Dobra i mia-
sta Szczecin. Ścieżka będzie 
bowiem doskonałą, alterna-
tywną formą dla transportu 
samochodowego. Dodatkowo 
bardzo pozytywnie wpłynie 
na środowisko naturalne, bo 
przyczyni się do ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń - powie-
dział marszałek województwa 
Olgierd Geblewicz.
 
Koszt działań przy projekcie 
Powiat Policki oszacował na 
2,5 mln zł. Urząd Marszał-
kowski przekaże beneficjento-
wi na zaplanowane przez niego 
prace ponad 2,1 mln zł. Fun-
dusze pochodzą z Regional-
nego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopo-
morskiego 2014-2020. Roboty 
potrwają od stycznia do grud-
nia przyszłego roku.
 
- Wykonawca robót został już 
wybrany. Liczymy, że inwesty-
cja zakończy się do październi-
ka 2020 roku - mówił starosta 
policki Andrzej Bednarek.
 
Zadanie wpisuje się w założe-
nia 2 Osi Priorytetowej RPO 
WZ 2014-2020 „Gospodarka 
niskoemisyjna, działanie 2.2 
„Zrównoważona multimodal-
na mobilność miejska i dzia-
łania adaptacyjne łagodzące 
zmiany klimatu w ramach 
Strategii ZIT dla Szczecińskie-
go Obszaru Metropolitalnego”.

Miłość do Kresów i polskiej 
kultury zaprezentuje Pol-
ski Zespół Ludowy Pieśni i 
Tańca „Ojcowizna” z Wileń-
szczyzny. Zespół tworzą 
byli członkowie i młodzież 
zespołu „Wileńszczyzna”: 
chór, grupa taneczna i orkie-
stra. Łącznie ok 50 osób.
Koncert składać się będzie 
z dwóch części. Pierwsza to 
program patriotyczny, zaś 
kolejna druga część zrealizo-
wana będzie na wesołą nutę.

Imprezie towarzyszyć będzie 
kiermasz specjałów litew-
skich. Na nim można będzie 
zakupić m.in. kaziukowe 
serca, chleb litewski i palmy 
wielkanocne.

Tradycja jarmarku odpusto-
wego w dzień świętego Kazi-
mierza, czyli popularnych 
Kaziuków, sięga czterech 
stuleci i jest ściśle związana 
z Wilnem. Współcześnie to 
trzydniowy kiermasz odby-

wający się w różnych miej-
scach miasta połączony z 
występami artystycznymi. 
Kaziuki stały się popularne 
również w innych miastach 
Litwy, a także np. w Grodnie 
na Białorusi. Organizowane 
są również w wielu polskich 
miastach m.in. w Policach.
8 marca 2020
godz.17.00
Bilety: 35 zł i 25 zł 
MOK Police

Aleksandra Słowińska

Polickie Kaziuki 2020
W ramach wieloletniej tradycji w Policach wystąpi zespół z Kresów aby 
wspólnie uczcić Kaziukowe święto.

Kolejne ścieżki rowerowe  
w Powiecie Polickim
Nowoczesna infrastruktura dla pieszych i cyklistów powstanie wzdłuż części dro-
gi powiatowej Szczecin-Warnik. Chodzi o 2,5-kilometrowy odcinek trasy od ul. 
Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z inną drogą powiatową prowadzącą z 
Mierzyna do Stobna. Inwestycja władz powiatu polickiego - stanowiąca alternatywną 
formę dla transportu - będzie możliwa dzięki 85-procentowemu wsparciu unijnymi 
funduszami RPO WZ 2014-2020. Umowę o dofinansowanie zaplanowanego na 
2020 rok przedsięwzięcia podpisali w poniedziałek, 23 grudnia 2019 roku w Szczeci-
nie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz starosta Andrzej Bednarek.

Do pierwszej walki Piotr 
przystąpił około 10.00. w tym 
turnieju odbył trzy walki. Z 
czego dwie pierwsze skoń-
czył przed czasem,  zakłada-
jąc tzw. „balachę”. Natomiast  
ostatnią w pełnym dystansie 
wygrywając 13:0.  Pierwszy 
dzień  i Polish Open 2019  
Piotr Madrak kończy na I 
miejscu.
W dniu następnym zawod-
nik Hulk Team Police przy-
stąpił do Mistrzostw Europy 
NOGI NE WAZA. Należa-
ło wstać wcześnie bo już o 
godzinie 9.00 rozpoczynał 
swój start w hali Arena Gli-
wice. Najpierw rozgrzewka 
i w skupieniu przystąpienie 
do walk. W niedzielę Piotr 
stoczył 2 walki w połączonej 
kategorii U14 -50 kg i -55 
kg. Pierwszą walkę wygrał 
przed czasem stosując zw. 
przeprost ręki drugą walkę 
wygrywając 11:0 z dobywa-
jąc tytuł Mistrza Europy nie 

oddając żadnego punktu.
Razem z Piotrem na zawo-
dy do Gliwice pojechało 
również jeszcze 3 zawodni-
ków Polickiego Hulk Team 
Police należy podkreślić że 

wszyscy wrócili z medala-
mi . Zdobywając łącznie 7 
medali. Z czego 2 złota  i 
dwa srebra z Mistrzostw 
Europy  oraz z Polish Open 
trzy złote medale.

Piotr Madrak Mistrzem Europy
W dniach 14-15 grudnia ub.r w Gliwicach  odbyły się się Mistrzostwa Eu-
ropy JU JITSU NOGI NE WAZA oraz Polish Open 2019r. W Arenie Gliwi-
ce pojawił się również Piotr Madrak. Zgodnie z harmonogramem w sobotę 
wystartował w Polish Open 2019  które odbywały się w kimonach.


