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Ruiny Fabryki Benzyny Syntetycznej  
- Hydrierwerke AG

Grupa Azoty Police pozostaje głównym partnerem  
Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police

Na terenie naszego miasta mamy bardzo ciekawe i spektakularne ruiny 
po jednym z najnowocześniejszych zakładów wybudowanych na potrze-
by wojny przez hitlerowskie Niemcy. Niestety, jak na razie, nie są one 
należycie wykorzystane do celów historyczno-turystycznych. Bogusław 
Wołoszański, w wywiadzie udzielonym Gracjanowi Brodzie w 2017 roku, 
stwierdził, że jest to historia tej ziemi. Oczywiście jest to historia niemiec-
ka, nie polska, ale za tym kryje się działalność wywiadu AK, piękna karta 
polskiej martyrologii. 
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Setne urodziny Pani Anastazji
7 lutego br. Pani Anastazja z 
Bezrzecza obchodziła swoje set-
ne urodziny. Życzenia jubilatce 
złożyła Wójt Teresa Dera oraz 
Zastępca Dyrektora Oddziału 
ZUS w Szczecinie ds. Świadczeń 
Dorota Janicka. List gratulacyjny 
w związku z jubileuszem 100-lecia 
urodzin do Pani Anastazji skiero-

wał również Prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki. 
Drogiej Jubilatce życzymy dużo zdrowia.

Nowy Sołtys Grzepnicy
6 lutego br. w Sołectwie Grzepni-
ca odbyło się zebranie dla prze-
prowadzenia wyboru Sołtysa, w 
związku z rezygnacją z funkcji 
Sołtysa przez Panią K. Dryglak. 
Zebranie odbyło się w pierwszym 
terminie. Spośród dwóch kan-
dydatów mieszkańcy wybrali na 

Sołtysa Pawła Blachowskiego. Nowo wybranemu Sołtysowi 
gratulacje złożyli Wójt Teresa Dera i Zastępca Wójta Rafał 
Zahorski.

w skrócie

Mimo  
sądowych  
zakazów 
wsiadł pijany 
za „kółko”
Dzięki postawie jednego 
z mieszkańców nasze-
go powiatu mierzyńscy 
policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego kierującego. 

Mężczyzna nie tylko miał blisko 
2,5 promila alkoholu w organi-
zmie, ale prowadził samochód, 
pomimo dwóch aktywnych 
sądowych zakazów. Trafił prosto 
na policyjny komisariat. Teraz 
sprawą mężczyzny zajmie się 
sąd.
W niedzielę 2 lutego funkcjona-
riusze z Komisariatu Policji w 
Mierzynie otrzymali zgłoszenie, 
że w miejscowości Siadło Gór-
ne samochodem marki Renault 
może poruszać się nietrzeźwy 
kierujący. Informację przekazał 
nam jeden z mieszkańców, któ-
rego zaniepokoił styl jazdy kie-
rującego. Policjanci natychmiast 
udali się na miejsce. Jak się okaza-
ło za kierownicą Renault siedział 
47-letni mężczyzna. Badanie na 
zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu wskazało, że 
kierujący jest nietrzeźwy, miał 
w organizmie blisko 2,5 promila 
alkoholu.
To jednak nie koniec przewinień 
kierującego. Po sprawdzeniach 
w policyjnych systemach tele-
informatycznych okazało się, że 
47 latek prowadził auto wbrew 
sądowym zakazom prowadze-

nia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych. Mężczyzna został 
zatrzymany i doprowadzony do 
Komisariatu Policji w Mierzy-
nie. Za popełnione przestępstwa 
będzie teraz musiał odpowie-
dzieć przed sądem.
Przypominamy, że jazda w stanie 
nietrzeźwości to przestępstwo.
Zgodnie z zaostrzonymi prze-
pisami, kto znajduje się w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem 
środka odurzającego, prowadzi 
pojazd mechaniczny w ruchu 
lądowym podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do 
lat 2. Jeżeli sprawca był już wcze-
śniej prawomocnie skazany za 
prowadzenie pojazdu mecha-
nicznego w stanie nietrzeźwo-
ści lub pod wpływem środka 
odurzającego, grozi mu kara 
pozbawienia wolności do lat 5. 
Ponadto przepisy podwyższy-
ły dolną i górną granicę na jaki 
orzekany jest zakaz prowadze-
nia pojazdów, z 1 roku na 3 lata 
i z 10 na 15 lat. Recydywistom 
prawo jazdy zabierane jest doży-
wotnio. Wprowadzono również 
obowiązkowe kary finansowe 
dla kierujących pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości. Niezależenie 
od orzeczonej kary, sąd obli-
gatoryjnie orzeka świadczenie 
pieniężne w wysokości 5 tys. zł. 
Świadczenia te trafiają na konto 
Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej.
Policjanci apelują o rozwagę. 
Brak wyobraźni kierowców, któ-
rzy wsiadają za kółko po spoży-
ciu alkoholu stanowi zagrożenie 
nie tylko dla nich samych, ale dla 
wszystkich uczestników ruchu 
drogowego.
sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

Mariuszowi Grabowi
Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. 

i Prezesowi Zarządu Grupy Azoty Police Serwis sp. z o.o.

składają 

Zarządy, Rady Nadzorcze i Pracownicy spółek Grupy Azoty

Była to już druga debata 
oświatowa, której uczestni-
cy analizowali mocne i słabe 
strony lokalnej edukacji, a na 
tej bazie określali zagrożenia 
oraz szanse na przyszłość, 
wyznaczali cele, planowa-
li działania, a wszystko po 
to zadbać o jakość lokalnej 
oświaty w kontekście roz-
woju szkół oraz kompetencji 
kluczowych uczniów.

Efektem spotkań, pracy i 
rozmów ma być stworzenie 
Lokalnego Programu Roz-
woju Oświaty w Powiecie 
Polickim, w którym zapisa-
ne zostaną wspólnie wypra-
cowane kierunki rozwoju 
lokalnej edukacji, które 
opisane za pomocą szere-
gu zaplanowanych działań 
będą, w najbliższym czasie, 
wdrażane przez poszczegól-

ne placówki edukacyjne w 
Powiecie Polickim.  
Działania realizowa-
ne są w ramach projek-
tu POWR.02.10.00-00-
4002/18 pod nazwą „Wspar-
cie kadry kierowniczej 
systemu oświaty (kadra 
JST II etap) w zarządzaniu 
oświatą ukierunkowanym 
na rozwoju szkół i kompe-
tencji kluczowych uczniów 

woj. Zachodniopomorskie-
go”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.   

Agnieszka Bąk
Starostwo Powiatowe

Foto: Aleksandra Pacholik

Budujemy  
Lokalny Program Rozwoju Oświaty
W  sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach odbyło się spotkanie pod hasłem „Budujemy Lokal-
ny Program Rozwoju Oświaty  w Powiecie Polickim”, w którym uczestniczyli dyrektorzy, pedagodzy, 
rodzice i uczniowie placówek oświatowych, dla których Powiat Policki jest organem prowadzącym.

DRUGA STRONA
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Zginęło tutaj wielu Polaków oraz 
więźniów innych narodowości. 
Na zakończenie rozmowy ape-
lował do władz lokalnych aby 
„zmiękły i wspomogły działaczy 
Stowarzyszenia opiekującego się 
tym miejscem”. Całą rozmowę 
można wysłuchać tutaj https://
youtu.be/lpvRofbIlkY.
Obecnie stopniowo zmienia 
się nastawienie władz miasta 
. Zadaniem radnych KO jest 
wspomożenie naszych włodarzy 
w działaniach, których finalnym 
efektem będzie jedna z najwięk-
szych atrakcji turystycznych nie 
tylko naszego regionu.

Oto chronologia ostatnich 
wydarzeń:

Październik, 2019 r. W czasie 
sesji Rady Miasta zaprezento-
wano bardzo ciekawą koncep-
cję zagospodarowania Starej 
Fabryki przygotowaną przez 
Studio braci Herman (projekt 
zamówiła i opłaciła gmina). 
Projekt ten można obejrzeć na 
stronie www.police.sedinum.pl 
. W czasie projekcji obecni byli 
przedstawiciele Stowarzysze-
nia Przyjaciół Ziemi Polickiej 
„Skarb”. To pozwoliło mi na 
pierwsze, wstępne spotkanie z 
nimi i wysłuchanie o najwięk-
szych problemach i bolączkach 
„Skarbu”. Celem opracowania 
wykonane przez Studio Braci 
Herman  jest przygotowanie 
dokumentacji stanowiącej pod-
stawę do podejmowania dal-
szych działań związanych z zago-
spodarowaniem terenu dawnej 

fabryki benzyny syntetycznej w 
Policach a w szczególności: ana-
liza i synteza informacji o stanie 
istniejącym zagospodarowania 
terenu, wyznaczenie kierunków 
przyszłego zagospodarowa-
nia terenu z uwzględnieniem 
uwarunkowań historycznych, 
planistycznych, ochrony przy-
rody i zabytków oraz formal-
no-prawnych. Opracowanie  
służyć może jako kompendium 
do przygotowania docelowego 
programu funkcjonalno-użyt-
kowego który w dalszej kolej-
ności posłuży wykonaniu doku-
mentacji projektowej, określenia 
planowanych kosztów prac pro-
jektowych i robót budowlanych. 
Dodatkowo opracowanie może 
zostać wykorzystany jako mate-
riał informacyjny i promocyjny, 
opisujący przedmiot inwestycji 
na potrzeby prezentacji zamie-
rzeń Inwestora podmiotom 
zewnętrznym.
Listopad, 2019 r. Wizyta w sie-
dzibie Stowarzyszenia. W cza-
sie wielogodzinnej rozmowy 
zapoznałam się ze stanem praw-
nym poszczególnych obiektów, 
dokładniej przedstawiono mi w 
jaki sposób działa stowarzysze-
nie, w jakiej wysokości gmina 
finansuje tą działalność i na co 
są przeznaczane otrzymywane 
środki ( Skarb jest organizacją 
non profit, zwiedzanie z prze-
wodnikiem nie jest biletowane).
Grudzień, 2019 r. Spotkanie w 
Urzędzie Marszałkowskim z 
panem Krzysztofem Żarną – 
z-cą dyrektora Wydziału Gospo-
darki Terytorialnej i Turystyki. 

Wstępnie, wraz Damianem 
Walczakiem, staraliśmy się 
wysondować nastawienie Urzę-
du Marszałkowskiego do rewi-
talizacji Starej Fabryki (rewita-
lizacja jest możliwa wyłącznie 
przy bardzo znacznym wsparciu 
finansowym z zewnątrz). Nie-
stety w spotkaniu tym, ze wzglę-
dów zawodowych, nie mogli 
uczestniczyć członkowie zarzą-
du Stowarzyszenia „ Skarb”. W 
tym samym miesiącu w imieniu 
radnych KO, radna Ewa Igna-
czak zwróciła się do burmistrza 
Polic z prośbą o zorganizowanie 
dwóch wyjazdów, pierwszego do 
Świnoujścia celem zwiedzenia 
Fortu Gerharda, drugiego do 
Bydgoszczy celem zwiedzenia 
Exploseum. Spotkanie z twór-
cami muzeów w kompleksach 
militarnych w Świnoujściu i Byd-
goszczy i zapoznanie się z pro-
blemami i pułapkami przy ich 
tworzeniu oraz obejrzenie efek-
tów finalnych może być dla nas, 
ze względu na potencjał tkwiący 
w ruinach Starej Fabryki, bar-
dzo cennym doświadczeniem. 
Świnoujście zostało wybrane, 
ponieważ reprezentuje modelo-
wą współpracę stowarzyszenia 
podobnego do Skarbu z władza-
mi miasta co przyniosło efekty w 
postaci rewitalizacji kompleksu 
Ford Gerharda i Podziemnego 
Miasta, bardzo licznie odwie-
dzanych przez turystów. Nato-
miast bydgoskie Exploseum to 
muzeum powstałe na ruinach 
wielkiej (choć mniejszej od 
polickiej) poniemieckiej fabryki, 
obecnie atrakcja krajowa.

Na prośbę Krzysztofa Żarny zor-
ganizowano spotkanie z człon-
kami Skarbu w siedzibie Stowa-
rzyszenia. Pan dyrektor zwiedził 
muzeum. Zebrane eksponaty, 
ich ilość i jakoś oraz praca jaką 
wykonują członkowie Stowarzy-
szenia (np. samodzielne tworze-
nie gablot ekspozycyjnych) zro-
biła na nim duże wrażenie. Miał 
okazję porozmawiać z członka-
mi Stowarzyszenia, przedstawił 
wstępną propozycje pierwszych 
działań jakie należałoby podjąć.
Styczeń, 2020 r. Spotkanie zor-
ganizowane przez Damiana 
Walczaka w Urzędzie Miasta 

Police z Damianem Gresiem – 
dyrektorem Wydziału Gospo-
darki Terytorialnej i Turystyki 
oraz prezesem Zachodniopo-
morskiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej. W spotkaniu 
uczestniczyły władze miasta, 
naczelnicy kilku wydziałów 
oraz oczywiście radni KO. Pan 
dyrektor zaproponował ciekawą 
ścieżkę, z której można by sko-
rzystać przy rewitalizacji Starej 
Fabryki. Również on zasugero-
wał wyjazd do Fortu Gerharda 
w Świnoujściu i do Wolina, aby 
dowiedzieć się jak działają sto-
warzyszenia, które opiekują się 

tamtymi atrakcjami.
Pierwszy krok w postaci roz-
mów z różnymi podmiotami 
został zrobiony. 
- Wiem, że potrzeba lat aby ruiny 
starej fabryki stały się atrakcją 
historyczno- turystyczną wartą 
zwiedzenie przez turystów przy 
okazji ich pobytu w Szczecinie – 
mówi Ewa Ignaczak. A może sta-
nie się niekiedy odwrotnie. Może 
ktoś zwiedzi Szczecin przy okazji 
wizyty w Policach, która będzie 
jego głównym celem. Mam 
nadzieję, że pierwsze konkretne 
efekty tych rozmów zobaczymy 
już jesienią.                                  (r)

Ruiny Fabryki Benzyny  
Syntetycznej - Hydrierwerke AG

Przebudowa drogi Stobno - Szczecin

Realizowana jest kolejna inwestycja w Gminie Ko-
łbaskowo, przebudowa drogi powiatowej Stobno – 
Szczecin. Uwaga, obecnie odcinek od Szczecina do 
skrzyżowania na Rajkowo jest nieprzejezdny!Plac 
budowy przekazano wykonawcy 9 stycznia. Firma 
Strabag rozpoczęła od wycinki drzew. Prace na 
razie nie są uciążliwe dla jadących drogą ze Stobna 
do Szczecina. Wkrótce może to się zmienić, przy-
gotowywana jest bowiem nowa organizacja ruchu. 
Niewykluczone, że na czas remontu wyznaczony 
zostanie objazd przez Mierzyn.

Projekt obejmuje przebudo-
wę całego odcinka drogi od 
ul. Okulickiego w Szczecinie, 
do skrzyżowania za przejaz-
dem kolejowym w Stobnie. 
Ale…
- Ze względów ekonomicz-
nych projekt został podzie-
lony na dwa etapy, a dofi-
nansowaniem objęty jest 
pierwszy, czyli odcinek od 
ul. Okulickiego do skrzyżo-
wania w Stobnie z drogą na 
Mierzyn, czyli ten, który jest 
najbardziej problematyczny 
dla mieszkańców. Przebudo-
wana zostanie nawierzchnia 
jezdni, wybudowane zosta-
ną chodniki, ciąg pieszo-ro-
werowy, wykonane zostaną 
rowy drogowe - wyjaśniała 
Magdalena Sochanowska.
Drugi etap to odcinek do 
skrzyżowania w Stobnie na 

Mierzyn.
- Powinien być zakończony, 
wraz z całą inwestycją, do 15 
października – tłumaczyła 
Magdalena Sochanowska. 
- Na każdym etapie realiza-
cji inwestycji droga będzie 
zamknięta dla przejazdów 
z wyłączeniem jedynie 
komunikacji miejskiej, któ-
ra będzie funkcjonowała jak 
dotąd, oraz dojazdu do pose-
sji, do których zjazd znaj-
duje się na remontowanym 
odcinku – dodała naczelnik.
Przypomnijmy, do przetargu 
zgłosił się jeden wykonawca, 
który zaoferował realizację 
zadania pod nazwą "Rozbu-
dowa drogi powiatowej nr 
3923Z Szczecin - Warnik na 
odcinku od ul. Okulickiego 
w Szczecinie do skrzyżowa-
nia z drogą powiatową Nr 

3922Z Stobno-Mierzyn" za 
13,3 mln złotych. Umowa 
została podpisana na prze-
łomie listopada i grudnia 
2019 roku. Zamawiający, 
czyli Starostwo Powiatowe w 
Policach wyceniło prace na 
14,1 mln zł.
Droga powiatowa ze Stob-
na do Szczecina jest bardzo 
zniszczona. „O tym, że dro-
ga wymaga remontu, wia-
domo od dłuższego czasu. 
To miejsce, gdzie jest słyn-
na fala asfaltowa, którą bez 
obaw może pokonać tylko 
czołg” – pisał portal przec-
law24. Dlatego Gminie Koł-
baskowo mocno zależało na 
realizacji inwestycji. Małgo-
rzata Schwarz, wójt Gminy 
Kołbaskowo na sesji gmin-
nej w 2019 roku zaoferowała 
pomoc Powiatowi Polickie-

mu w wysokości ok. 2,6 mln 
zł. – Chcemy pomóc, może-
my wesprzeć Starostwo, bo 
zależy nam, żeby miesz-
kańcy poruszali się po bez-
piecznych drogach powiato-
wych – mówiła Małgorzata 
Schwarz. Przypomnijmy, 
Gmina Kołbaskowo wsparła 
także Starostwo w Policach 
w przypadku remontu dro-
gi w Przecławiu oraz drogi 
powiatowej ze Smętowic do 
Siadła Górnego.
Starostwo Powiatowe w Poli-
cach otrzymało także ponad 
6,8 mln zł dofinansowania z 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych oraz 2,1 mln zł z Zinte-
growanych Inwestycji Tery-
torialnych Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego.

                                              (JaD)

POLICE
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Podpisane umowy pozwalają na 
przekazanie ponad 20,5 mln zł z 
budżetu państwa zachodniopo-
morskim gminom na dożywia-
nie dzieci i zapewnienie posiłku 
osobom potrzebującym. Pomoc 
może być udzielana w formie 
posiłku, świadczenia pieniężne-
go na zakup posiłku lub żywno-
ści albo przekazania produktów 
żywnościowych.
Warunkiem otrzymania przez 
gminę dotacji z budżetu państwa 

113 gmin otrzyma rządowe 
dofinansowanie na zapew-
nienie posiłków osobom 
potrzebującym. Wice-
wojewoda Marek Subocz 
podpisał z samorządami 
umowy w ramach progra-
mu „Posiłek w szkole i w 
domu”.

Pieniądze  
dla gmin
na dożywianie

Gmina Police otrzymała dwie 
działki leżące w ciągu tzw. „uli-

Grunt Skarbu  
Państwa  
dla Polic
Wojewoda zachodniopo-
morski Tomasz Hinc na 
wniosek samorządowców 
z Polic i Łobza przekazał 
gminom nieruchomości 
stanowiące własność Skarbu 
Państwa.

Zgodnie z decyzją Prezesa URE, 
ceny gazu dla gospodarstw 
domowych spadną, natomiast 
stawki opłat abonamentowych 
pozostaną na niezmienionym 
poziomie. Według URE, dla 
przeciętnego odbiorcy oznacza 
to spadek średnich płatności 
w części rachunku dotyczącej 
obrotu o 2,6 proc., zarówno dla 
odbiorców używających gazu 
wysokometanowego, jak i gazów 
zaazotowanych. Do obniżki cen 
przyczyniły się niskie ceny gazu 
na Towarowej Giełdzie Energi - 
wskazał regulator.

Spada cena  
gazu dla  
gospodarstw  
domowych
Od 1 stycznia 2020 r. tary-
fa na gaz dla gospodarstw 
domowych największego 
polskiego dostawcy - 
PGNIG Obrót Detalicz-
ny - spadnie o 2,9 proc. 
Prezes URE zatwierdził 
we wtorek nową taryfę, 
która będzie obowiązywać 
do 30 czerwca 2020 r.

jest zagwarantowanie udziału 
środków własnych na poziomie 
co najmniej 40% kosztów doży-
wiania. Na uzasadniony pisem-
ny wniosek wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) wojewoda 
może wyrazić zgodę na zwięk-
szenie dotacji do 80%.
- To pierwsza w tym roku tran-
sza dla samorządów przezna-
czona na dożywianie. W razie 
potrzeby dodatkowe środki na 
realizację programu „Posiłek 
w szkole i w domu” będą uru-
chamiane w czerwcu i sierpniu 
– mówi wicewojewoda Marek 
Subocz. – Od roku 2016, w 
którym rozpoczął się program 
Rodzina 500+, maleje liczba 
osób korzystających z pomo-
cy w zakresie dożywiania. W 
2015 r. na terenie województwa 
zachodniopomorskiego pro-
gramem dożywiania objęto 94 
tys. osób, podczas gdy – według 
wstępnych szacunków – w 2019 
r. liczba wyniosła niespełna 37 
tys. osób.
                                                       (g)

cy Rurowej”, które stanowią 
drogę łączącą ulicę Kuźnicką 
w Policach z ulicą Kościuszki 
w Trzeszczynie. Według planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego przekazywane nierucho-
mości przeznaczone są pod 
drogę gminną.
Zgodnie z przepisami gminie 
– na jej wniosek, może zostać 
przekazane mienie ogólnona-
rodowe, jeżeli jest ono związane 
z realizacją jej zadań. Wszystkie 
grunty zostały przekazane gmi-
nom nieodpłatnie.                 red

Nie zmienią się na razie opłaty 
dystrybucyjne największego 
dystrybutora gazu - Polskiej 
Spółki Gazownictwa. "Taryfa 
tej spółki na razie nie zmieni 
się, postępowanie administra-
cyjne w tej sprawie jest w toku" 
- poinformowało URE.
Według szacunków regulatora, 
w sumie spadek rachunków 
dla odbiorców posiadających 
umowy kompleksowe i korzy-
stających z oferty PGNIG OD, 
wyniesie średnio ok. 1,8 proc. 
w przypadku gazu wysokome-
tanowego.
URE wskazało, że spadek cen 
będzie najbardziej odczuwalny 
dla odbiorców zużywających 
stosunkowo duże ilości paliwa, 
czyli ogrzewających gazem tak-
że mieszkania, którzy średnio 
zapłacą 5 zł miesięcznie mniej.
Jak informuje PGNiG, cena za 
paliwo gazowe dla gospodarstw 
domowych w pierwszej poło-
wie 2020 r. będzie o ok. 8 proc. 
niższa niż w roku 2015.
PGNiG jest dostawcą gazu 
ziemnego dla blisko 7 milio-
nów klientów indywidualnych, 
małych i średnich przedsię-
biorstw oraz dużych odbiorców.
                                                         (g)

Do tej pory Społecznicy prze-
prowadzili blisko 2 tys. takich 
akcji i będzie ich jeszcze więcej. 
Od tej edycji Społecznik stał 
się programem trzyletnim, bez 
przerwy na przełomie sezonu 
jesienno-zimowego i zimo-
wo-wiosennego.  Podpisano 
umowy wsparcia z pierwszy-
mi beneficjentami Programu 
Społecznik z obszaru Szczeci-
na i Powiatu Polickiego.

– W nowy rok wchodzimy z 
nowymi postanowieniami. 
Chcemy częściej uczestniczyć 
w wydarzeniach kulturalnych, 
społecznych, edukacyjnych i 
sportowych. Wykorzystajmy 
do tego lokalne pomysły Spo-
łeczników. Pierwsze półrocze 
zapowiada się naprawdę cieka-
wie. Zapewniam, nie zabrak-
nie wydarzeń, które pozwolą 
nam lepiej poznać się i uwol-
nić dobrą energię, rozwinąć 
przyjaźń, podzielić się swo-
ją pasją czy nawet pomóc w 
rewitalizacji małych ojczyzn  – 
mówił Marszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
Olgierd Geblewicz.
W wyniku I naboru Koszaliń-
ska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. (operator pro-
gramu) przekaże wsparcie dla 
401 projektów na kwotę blisko 
1,9 mln zł. Są to Mikrodota-
cje (dotacje do 4 tys. zł) oraz 
wybierane w internetowym 
głosowaniu Regionalne Inicja-
tywy Obywatelskie (dotacje do 
10 tys. zł). Działania będą zre-
alizowane w pierwszej połowie 
2020 r.
- Zauważamy coraz większe 
zainteresowanie Programem 
Społecznik. Przybywa wnio-
sków o wsparcie, przybywa 

 SPOŁECZNICY GOTOWI DO DZIAŁANIA!  

Tym będziemy żyli w Policach
Program Społecznik realizowany jest w województwie zachodniopomor-
skim od 2017 roku. Dzięki niemu organizacje pozarządowe i grupy nie-
formalne, mogą starać się o dofinansowanie swoich pomysłów na ciekawe 
wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe czy edukacyjne.

ciekawych pomysłów, przy-
bywa również organizacji, 
które starają się o środki Spo-
łecznika – powiedziała Prezes 
Koszalińskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego Natalia Wegner.
W rozstrzygniętym rozdaniu, 
Mikrodotacje zostaną udzielo-
ne 351 projektom. Społeczni-
cy na ich realizację otrzymają 
prawie 1,4 mln zł. Wsparcie w 
obszarze szczecińsko-polickim 
otrzymało aż 71 wniosków na 
kwotę 279 tys. zł. 
Szczeciński Klub Rowerowy 
Gryfus zorganizuje rodzin-
ny rajd po Szczecinie z prze-
wodnikiem, który opowie o 
historii miasta. Z kolei Sto-
warzyszenie BiegamBoLubię 
z Polic zaplanowało imprezy 
biegowe dla dzieci, a Stowa-
rzyszenie Kudłata Przystań 

stworzy "Kudłatą Przystań 
Zwierzętom". Projekt umoż-
liwi zakup m.in. blaszanego 
mini garażu na karmę dla 
zwierząt czy kojca do przewo-
żenia kotów i psów oraz łap-
kę do wyłapywania małych 
kotów. Nie zabraknie również 
pogadanek z uczniami szcze-
cińskich i polickich szkół 

podstawowych, które pomo-
gą stworzyć grupę wolonta-
riuszy, którzy będą uczestni-
czyli w interwencjach. 

Regionalne Inicjatywy  
Obywatelskie

W internetowym głosowa-
niu mieszkańców dofinan-
sowanie zdobyło 50 przed-
sięwzięć, a Społecznicy na 
ich wykonanie otrzymają 
prawie pół miliona złotych. 
Każda uprawniona do gło-
sowania osoba mogła oddać 
głos na trzy inicjatywy o 
zasięgu wojewódzkim oraz 
jedną inicjatywę o zasię-
gu powiatowym (zgodnie 
z miejscem zamieszkania). 
Oddano łącznie 12 782 ważne 
głosy. W ramach Regional-

nych Inicjatyw Lokalnych o 
zasięgu powiatowym w Poli-
cach wskazano na „Maraton 
mocy”, który zorganizuje FIT 
KETTLEBELL Przecław, a w 
Szczecinie na warsztaty psy-
chologiczne dla chorujących 
onkologicznie i ich rodzin. 
Organizatorem tego działa-
nia będzie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób z Chorobą 
Nowotworową i Ich Rodzin.
Również wśród inicjatyw o 
zasięgu wojewódzkim wspar-
cie „Społecznika” pozwoli na 
realizację pomysłów ze Szcze-
cina i Polic. Będą to m.in. takie 
działania jak „III Wielkanocny 
Bieg Zajączka” (organizator 
– Stowarzyszenie Fani For-
my), szkolenia i praktyczny 
poradnik z turystyki rowero-
wej (Klub Rowerowy Gryfus), 
żywe lekcje historii (Fundacja 
Bielik), muzyczny rejs (IGA’c-
ki Band) czy Plebiscyt Równa 
Firma 2020 (Fundacja Biznes, 
Innowacje, Networking).

Kolejna szansa w kwietniu

Przed Społecznikami kolejna 
szansa na pozyskanie dotacji 
już w kwietniu, wtedy rozpocz-
nie się nabór na działania reali-
zowane w II połowie 2020 r. W 
danym roku kalendarzowym 
Społecznicy mogą pozyskać 
wsparcie na minimum 500 
pomysłów realizowanych w 
ramach Mikrodotacji (budżet 
2 mln zł) oraz minimum 100 
Regionalnych Inicjatyw Oby-
watelskich (budżet 1 mln zł).
Program Społecznik realizo-
wany jest w formule regrantin-
gu. Oznacza to, że Samorząd 
Województwa Zachodniopo-
morskiego w ramach otwar-
tego konkursu ofert wyłonił 
operatora programu. Funkcję 
tę pełni Koszalińska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego 
S.A. Dodatkowe informacje 
o programie można znaleźć 
na stronach internetowych 
KARR S.A. oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
(www.wws.wzp.pl). Społecz-

nicy o swoich działaniach 
informują m.in. w mediach 
społecznościowych na profilu 
Programu Społecznik. Posłu-
gują sie też takimi hasztagami: 
#PomorzeZachodnie, #Pro-
gramSpołecznik, #społecznik, 
#KARR .

(g)

POLICE
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Podpisanie umowy „Opraco-
wanie dokumentacji projek-
towej na roboty budowlane w 
zakresie rozbudowy infrastruk-
tury kolejowej linii kolejowej 
nr 406 poprzez połączenie jej 
z Portem Morskim Police dla 
projektu Budowa połączenia 
kolejowego do portu morskie-
go Police w ramach projektu 
pod nazwą Prace przygoto-
wawcze dla wybranych projek-
tów”, to kolejny krok do reali-
zacji istotnego dla gospodarki 
i regionu przedsięwzięcia. W 
grudniu między PKP Polski-

mi Liniami Kolejowymi S.A. 
a Zarządem Morskiego Portu 
Police Sp. z o.o. (należącym do 
Grupy Azoty) podpisano poro-
zumienie, które pozwoliło na 
dzisiejsze podpisanie umowy 
na dokumentację odgałęzienia, 
prowadzącego ze stacji kolejo-
wej Police do portu Police.
Po uzyskaniu projektu będzie 
możliwe dalsze działanie. 
Wybudowany zostanie nowy 
tor i sieć trakcyjna. Zamonto-
wane będą urządzenia stero-
wania ruchem kolejowym. W 
ramach inwestycji powstanie 

także nowy wiadukt kolejowy 
nad ulicą Jasienicką. Obiekt 
zapewni sprawny i bezpiecz-
ny przejazd pociągów, bez 
ograniczeń ruchu na drodze 
wojewódzkiej nr 114 (Nowe 
Warpno – Tanowo).
Zgodnie z zawartym w stycz-
niu 2019 r. porozumieniem, 
najpierw przygotowana ma być 
dokumentacja oraz uzyskanie 
wszystkich wymaganych decy-
zji administracyjnych wraz z 
pozwoleniem na budowę.
Zarząd Morskiego Portu Police 
Sp. z o.o. realizuje obecnie prace 
przedprojektowe w ramach Kon-
cepcji programowo – lokalizacyj-
nej budowy stacji kolejowej „Police 
Port” wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną w ramach budo-
wy linii kolejowej nr 437 do Portu 
Morskiego Police wraz z opraco-
waniem wytycznych do SIWZ na 
przeprowadzenie postępowania na 
wyłonienie wykonawcy komplek-
sowej dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej w zakresie, za który 
odpowiada ZMPP Sp. z o.o.

Zakładany efekt projektu to 
zwiększenie możliwości prze-
ładunkowych portu i popra-
wa jego dostępności. Obecnie 
pociągi towarowe, jadące linią 
Szczecin – Trzebież Szczeciń-
ski do portu w Policach muszą 
przejeżdżać przez oddaloną 
od portu stację, należącą do 
zakładów chemicznych. Po 
wybudowaniu nowego odcin-
ka toru, dostawa ładunków 
będzie krótsza i sprawniejsza.
Możliwy będzie przejazd więk-
szej liczby składów. Inwestycja 
zwiększy konkurencyjność 
kolei w przewozach towarów, 
co przyniesie korzyści gospo-
darcze dla regionu.
Przedsięwzięcie stwarza także 
dodatkowe możliwości rozwo-
ju Grupy Azoty. Co roku Spółka 
wykorzystuje transport kolejo-
wy do przewozu kilku milio-
nów ton produktów i surowców.
Wstępna wartość inwestycji 
szacowana jest na 122 mln zł. 
Koszty pokryją wspólnie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 
oraz Zarząd Morskiego Portu 
Police Sp. z o.o. Każda ze stron 
finansuje budowę swojej czę-
ści infrastruktury kolejowej. 
Dokładny termin rozpoczęcia 
prac jest uzależniony od pozy-
skania źródeł finansowania.

                                                    ■

- Jest to największy załadunek 
w historii Grupy Azoty Zakła-
dy Chemiczne Police - mówi 
Tomasz Panas, wiceprezes GA 
ZCH Police. Myślę, że spro-
stamy taki wyzwaniom, a jak 
pogłębimy tor to będziemy 
ładować jeszcze większe jed-
nostki.
Załadunek trwał około 33 
godzin ze średnią ratą rzędu 
450 t/h. Amoniak był transpor-

towany około 5 kilometrowym 
rurociągiem ze stokażu amo-
niaku na nabrzeże „Mijanka” 
skąd przy użyciu nalewaka 
morskiego ładowany był na 
statek w temperaturze około 
-30°C.
- W tym miejscu możemy 
ładować amoniak i rozładowy-
wać ze statku – dodaje wice-
prezes Panas. W zależności od 
potrzeb, proces może przebie-

gać tak w jedną jak i w drugą 
stronę. 
Tak duży zbiornikowiec mógł 
wpłynąć do portu mijanka 
dzięki przeprowadzonym 
wcześniej pracom pogłębiar-
skim tego akwenu i uzyskaniu 
decyzji urzędowej na możli-
wość wprowadzenia statków o 
zanurzeniu do 9,15 m. Drogą 
morską odbywa się wiele trans-
portów zarówno dla spółki jak 

i podmiotów zewnętrznych. 
Grupa Azoty jako jedyna w 
Polsce posiada takie zaplecze 
logistyczne, znajdujące się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
firmy. Policki port, na który 
składają się łącznie cztery ter-
minale w przyszłości zwiększy 
swoją ogólną liczbę przeładun-
ków. Obecnie budowany jest 
terminal przy Porcie Morskim 
Police, który ma obsługiwać 
klientów zainteresowanych 
propylenem i polipropylenem, 
które po 2022 roku wzbogacą 
portfolio polickich produktów. 
W 33 godziny załadowano 15 
tysięcy ton amoniaku. Statek z 
załadunkiem z polickiego por-
tu wypłynął do Rostocku.
                                                     (g)

Grupa Azoty Police jest wła-
ścicielem Klubu. Dlatego nie 
wyobrażam sobie sytuacji, w 
której tytuł partnera głównego 
należałby do innego podmiotu. 
Dbamy o to, co nasze. Szcze-
gólnie, gdy zawodniczki dają z 
siebie 100%, co widać po ostat-
nich wynikach: 15 wygranych 
meczów w Lidze Siatkówki 
Kobiet i prowadzenie w tabeli, 
a do tego - trzy wygrane mecze 
w Pucharze CEV – zaznaczył 
dr Wojciech Wardacki, prezes 
zarządu Grupy Azoty Police.
Dla polickiej spółki podpisana 
umowa oznacza promocję mar-
ki na krajowych i  europejskich 
boiskach, dla klubu - bezpie-
czeństwo finansowe.
- Grupa Azoty daje coś, czego 
wiele klubów w Polsce nam 
zazdrości. Stabilność. Skupiamy 
się na działalności zespołu, na 
organizacji i wynikach spor-
towych, a taki komfort daje 
nam pomoc partnera główne-
go. Dziękujemy za wieloletnie 
zaufanie, które co roku staramy 
się przekładać na sukcesy spor-
towe – podkreślił Paweł Fran-
kowski, prezes klubu. 
Poczucie stabilności finansowej 
jest ważne nie tylko dla zarzą-
dzających klubem, ale także dla 
samych zawodniczek. Często 
jest bowiem tak, że niepewność 
finansowa przekłada się brak 

wyników na parkiecie. 
- Najbardziej komfortowa sytu-
acja dla sportowca jest wtedy, 
kiedy wstaje rano i jedynym 
jego zmartwieniem jest odpo-
wiednia forma sportowa. Scho-
dy zaczynają się, gdy organizacja 
i praca klubu utrudniona jest 
przez problemy pozasportowe. 
W Chemiku, dzięki wsparciu 
Grupy Azoty, nasze myśli kręcą 
się wyłącznie wokół boiska, a za 
taki komfort jesteśmy wdzięczne 
– dodaje Martyna Grajber, kapi-
tan zespołu. 
Policka drużyna, której histo-
ria sięga roku 1988, od począt-
ku związana była z zakładami 
chemicznymi. Po sukcesach w 
latach 90-tych i po latach słab-
szych, gdy zespół grał w niższych 
ligach, w sezonie 2012/2013 siat-
karki awansowały do krajowej 
elity żeńskiej siatkówki. Grają 
w niej do dziś. Zdobyły w tym 
czasie pięć tytułów Mistrza Pol-
ski, cztery Puchary Polski i trzy 
Superpuchary Polski. 
***
Grupa Azoty Zakłady Chemicz-
ne „Police” S.A., wchodząca w 
skład Grupy Azoty S.A., jest 
największą w województwie 
zachodniopomorskim spół-
ką giełdową. Łącznie „Police” 
zatrudniają ok 3,5 tys. osób.  

                                                        (g)

Loteria ruszyła 3 lutego i 
potrwa do 26 kwietnia 2020 
roku. Każdy kto w tym okre-
sie kupi dowolny nawóz z 
oferty Grupy Azoty za mini-
mum 1000 zł brutto powi-
nien zachować dowód zaku-
pu i wysłać swoje zgłoszenie 
(SMS’em lub rejestrując się 
na dedykowanej stronie 
www.dbamyopolskaziemie.
pl Co tydzień losowanych 
będzie 20 nagród finanso-
wych w wysokości 1000 zł. 
Losowanie nagrody głów-

nej – ciągnika New Holland 
- zaplanowane zostało na 28 
kwietnia br.
W ubiegłorocznej edycji 
konkursu wpłynęło ponad 
16 tysięcy zgłoszeń. Nagrodę 
główną - ciągnik NEW Hol-
land T4.75S – wygrał wów-
czas Pan Jan Duda z Woli 
Gałęzowskiej, który u auto-
ryzowanego dystrybutora 
Grupy Azoty (PRO-AGRO 
Gałęzów) kupił Saletrosan 
26 MAKRO za 1 200 zł. 
                                                (g)

„Dbamy o polską  
ziemię”  - Loteria Grupy 
Azoty
Nagrodą główną jest ciągnik New Holland 
T4.75S. Do wygrania jest ponadto 240 nagród 
pieniężnych po 1000 zł. Warunkiem udziału jest 
zakup nawozów z Grupy Azoty.

Podpisano umowę  
o dalszej współpracy
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Klub 
Piłki Siatkowej Chemik Police kontynuują współpracę 
w roku 2020. Dzięki podpisanej umowie policka spółka 
kolejny rok będzie partnerem głównym wielokrotnych 
mistrzyń Polski i zdobywczyń Superpucharu Polski.

Rekordowy załadunek amoniaku
Amoniak produkowany przez policką spółkę wykorzystywany jest jako surowiec do 
produkcji mocznika i nawozów NPK, dostarczany na potrzeby produkcyjne Grupy Azoty 
oraz sprzedawany m.in. na zagraniczne rynki. Jego załadunek odbywa się w Porcie Mijan-
ka Grupy Azoty Police i na stanowiskach załadowczych cystern kolejowych. W tym roku 
w porcie miał miejsce historyczny załadunek, bo największy w dziejach spółki 15 000 ton.

Koleją do portu w Policach
Podpisana we wtorek, 27 stycznia br. umowa między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi 
S.A. a Multiconsult Polska na prace projektowe na budowę nowych torów, zapewniają-
cych bezpośredni dojazd do portu Police, to kolejny etap przygotowań, które po realizacji 
robót zwiększą konkurencyjność transportu morskiego i kolejowego. Wartość umowy na 
projekt dokumentacji to ok. 4,2 mln zł.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE
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Jan Kanty Pawluśkiewicz to tak-
że kompozytor wielu znanych 
piosenek z repertuaru Grzego-
rza Turnaua, Andrzeja Zauchy, 
czy Marka Grechuty, oraz twór-
ca dużych form muzycznych, 
m.in.: „Opery żebraczej”, ora-
torium „Nieszpory Ludźmier-
skie”, poematu symfonicznego 
„Harfy Papuszy”, musicalu 
„Szalona lokomotywa”.

Ten wybitny krakowski kom-
pozytor postanowił zabrać 
publiczność w podróż po 
rozległych meandrach swojej 
twórczości. Zapraszając do 
współpracy świetnych muzy-
ków – jazzmanów, „piwni-
czan”, członków ostatniego 
składu Anawa – proponuje 
brawurowe, wirtuozowskie 
wykonanie utworów z nagro-
dzonej Złotym Lwem podczas 
38. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni ścieżki 
dźwiękowej z filmu „Papusza”. 
W programie nie zabraknie 
również znakomitych piose-
nek skomponowanych przez 
Pawluśkiewicza, który wystą-
pi na koncercie i kilka z nich 
sam śpiewa.
Na jednej scenie z Janem Kan-
tym wystąpią Hanna Bana-
szak, Marta Honzatko i Maciej 
Lipina. Publiczność usłyszy m. 
in. „Serce” z repertuaru Gre-
chuty, piosenki z kultowego 
filmu „Wodzirej”, ale także 
„Nie przerywajcie zabawy”, 

czy „Linoskoczka” z albumu 
„Anawa”, które z legendarnym 
zespołem kierowanym przez 
Pawluśkiewicza w 1973 roku 
zaśpiewał Andrzej Zaucha.
Joanna Nawojska – autorka 
słów i muzyki, pianistka, woka-
listka, laureatka Ogólnopol-
skich Festiwali, m.in. Grand 
Prix na Festiwalu nOFFa, I 
miejsca na Festiwalu Piosenki 
Artystycznej „Poetycka Doli-
na”, Wyróżnienia na Festiwalu 
„Pamiętajmy o Osieckiej”, czy 
I miejsca 53. Studenckiego 
Festiwalu Piosenki w Krako-
wie. W 2018 roku wystartowa-
ła z debiutancką, samodzielnie 
wydaną EP „Kwiaty do domu” 
i nagrywając na niej autorski 
materiał zamknęła w różno-
rodnych utworach swój głos, 
fortepian oraz instrumenty 
smyczkowe i perkusjonalia. 
Szukająca, i radością błądząca 
gdzieś pomiędzy gatunkami, 
samozwańczo nazywająca 
się częścią eclectic soundu. 
Samodzielnie, oraz z wszelki-

mi projektami, poznająca krok 
po kroku zarówno te mniejsze, 
jak i większe sceny, na arty-
stycznej mapie Polski.
Artysta zaprezentuje w Poli-
cach swoje dzieła w ramach 
Polickiego Festiwalu Komedii. 
Zapraszamy na wydarzenia!
26 marca 2020 godz.18.00 
Galeria OBOK Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Policach, 
wstęp wolny
Wernisaż Jan Kanty Pawluś-
kiewicz
28 marca 2020 godz. 19.00 
sala widowiskowa Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Policach 
Koncert „Muzyka  filmowa i 
niefilmowa” Jan Kanty Paw-
luśkiewicz i goście
Cena karnetu na Festiwal 
Komedii: 240 zł, ulgowy: 210 zł
Bilety na koncert: 80 zł, ulgo-
wy: 70 zł *ulga dla emerytów, 
rencistów, uczniowie/studenci
po bilety ZAPRASZAMY na 
www.mokpolice.pl

Aleksandra Słowińska

Jan Kanty Pawluśkiewicz, Hanna Banaszak
Jan Kanty Pawluśkiewicz to jeden z najbardziej znanych kompozytorów muzyki filmowej i rozrywkowej w 
Polsce, współtwórca legendarnej grupy ANAWA z Markiem Grechutą, a następnie Andrzejem Zauchą na cze-
le. Współpracował także z Piwnicą pod Baranami.

Trwający blisko 2,5 godzi-
ny koncer obfitował w róż-
norodne style taneczne. Na 
scenie zaprezentowali się: 
Rosinka z Ukrainy, Kinder 
und Jugendtanzensemble 
z Neuenhagen, Akademia 
Baletu P&A Ivanov z Wrocła-
wia, Szkoła Baletowa Lisa ze 
Stargardu, Państwowe Ogni-
sko Baletowe ze Szczecina, 
Zespół Efekt z Pałacu Mło-
dzieży w Szczecinie, Funda-
cja Balet ze Szczecina, Studio 
PAA ze Szczecina. Wystąpi-

ło także kilka grup Compa-
nii Baletowej z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Policach 
Pani Barbary Kamińskiej – 
inicjatorki corocznych spo-
tkań tanecznych.
Ponad dwugodzinny kon-
cert był prezentacją różnych 
stylów, umiejętności, wspa-
niałych choreografii wielu 
ciekawych formacji tanecz-
nych.

Aleksandra Słowińska
Foto; Tomasz Łój

Zimowe prezentacje Taneczne
Zimowe Prezentacje Taneczne to impreza pełnoletnia, bo już 18-ty raz spotykali się młodzi tancerze z Polski, 
Niemiec i Ukrainy. Projekt polegający na realizacji kilkudniowych warsztatów tanecznych, które odbyły się 
w dniach 23-26 stycznia br., został dofinansowany ze środków Euroregionu Pomerania w ramach programu 
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

KULTURA
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Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
Godziny pracy: pon. 8.30 -16.30,  
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl
Sekretariat  Wójta  Gminy, tel. 91 311 30 48
Zastępca Wójta Gminy Rafał Zahorski, tel. 91 311 30 48
Sekretarz Gminy Rozalia Adamska, tel. 91 311 34 17
 
Referat ds. Planowania Przestrzennego  
i Warunków Zabudowy ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
Godziny pracy: pon. 8.30 -16.30, wtorek - piątek 7.00 - 
15.00 (wtorek i piątek wyłączone z obsługi interesantów)
e-mail: wz@dobraszczecinska.pl
Kierownik Referatu Zofia Wajda, tel. 91 424 19 76  
Sekretariat tel. 91 424 19 76

Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji,  
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
Godziny pracy: pon. 8.30 -16.30,  
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: wydzial@dobraszczecinska.pl
Kierownik Wydziału Tomasz Kakowski, tel. 91 311 32 36
Sekretariat tel. 91 311 32 36

Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska,   
Wołczkowo, 72-003 Dobra, ul. Lipowa 51
Godziny pracy: pon. 8.30 -16.30,  
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: wso@dobraszczecinska.pl
Kierownik Wydziału Małgorzata Chmielewska,  
tel. 91 311 22 81
Sekretariat tel. 91 311 22 81

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
i Egzekucji, 72-003 Dobra, ul. Graniczna 39b
Godziny pracy: pon. 8.30 - 16.30,  
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl
Kierownik Wydziału Anna Budzyńska, tel. 91 311 34 87
Sekretariat – Kasa, tel. 91 311 34 87

Straż Gminna w Dobrej z siedzibą w Wołczkowie 
ul. Lipowa 51 Wołczkowo, 72-003 Dobra
Godziny pracy: pon. - piątek 7.00 - 22.00,  
sobota 7.00 - 15.00
       Sekretariat: poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00
e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl
Komendant Straży Gminnej Andrzej Budzyński,  
tel. 91 311 52 56
Sekretariat tel. 91 311 52 56  
w soboty oraz po godzinie 15.00: 501 701 076

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra
tel. 91 312 06 03, 
508 222 219

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej,  
72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a
Godziny pracy: pon. 8.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 15.00,  
środa - piątek 7.00 – 15.00
Kierownik OPS Krystyna Ryszkiewicz, tel. 91 424 19 79

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 – 15.00
Kierownik Joanna Hrabska, tel. 91 311 37 38

Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Dobrej 
ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
Godziny pracy: poniedziałek - niedziela 8.00 - 16.00 
e-mail: schronisko@schronisko.dobraszczecinska.pl
Dyrektor Katarzyna Hermanowicz, tel. 508 222 247

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 – 15.00
Dyrektor Zofia Hrynkiewicz, tel. 91 424 19 80

Całość problematyki gospo-
darki odpadami komunal-
nymi w gminach reguluje 
ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, a 
częściowo także ustawa z 14 
grudnia 2012 r. o odpadach. 
Od lipca 2013 roku wszyscy 
mieszkańcy gminy z mocy 
ustawy objęci są gminnym 
systemem odbioru i zagospo-
darowania odpadów komu-
nalnych i zobowiązani są wno-
sić opłaty, które muszą pokryć 
w 100 % koszty sytemu. Gmi-
na nie ma prawa zarabiać na 
odbiorze śmieci, ale także nie 
może finansować tego zadania 
z innych środków.
W ustawie przewidziano 
cztery metody, które w danej 
gminie mogą zostać wybrane 

przez radę gminy do wylicze-
nia stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami. Są to 
metody uzależnione od:
• liczby mieszkańców zamiesz-
kujących daną nieruchomość,
• ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości,
• powierzchni lokalu miesz-
kalnego,
• jedna stawka od gospodar-
stwa domowego.
Dodatkowo we wrześniu 2019 
r. weszła w życie ustawa o 
zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach oraz niektórych innych 
ustaw. Nowe przepisy wpro-
wadzają swoistą rewolucję w 
dotychczas obowiązujących 
zasadach. Z punktu widzenia 
naszej gminy oraz mieszkań-
ców nieruchomości zamiesz-

kałych najistotniejsze zmiany 
to:
• Właściciele nieruchomości 
będą mieli obowiązek zbiera-
nia w sposób selektywny odpa-
dów komunalnych powsta-
łych na terenie nieruchomości 
zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi w regulaminie (100 % 
nieruchomości będzie musia-
ło prowadzić segregację odpa-
dów). Jedynie przy stwierdze-
niu braku właściwej segregacji 
naliczona będzie wyższa opła-
ta w wysokości ustalonej przez 
radę gminy (w przedziale 2-4 
krotności ustalonej wysokości 
opłaty). Dotychczas w gminie 
Dobra ok 25 % nieruchomo-
ści nie segregowało odpadów 
i wnosiło wyższe opłaty.
• Wprowadzono możliwość 
proporcjonalnego zwolnienia 

z części opłaty nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzin-
nymi kompostujących we 
własnym zakresie bioodpady 
(odpady kuchenne i zielone) 
- warunek bezwzględny to 
posiadanie na nieruchomości 
kompostownika.
• Wprowadzono kilkadziesiąt 
innych zmian w ustawie, które 
także, już w mniejszym zakre-
sie wpływają na cały system 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów w gminie.
Gminy w całej Polsce otrzy-
mały 12 miesięcy na wprowa-
dzenie nowych przepisów.
Gmina Dobra przygotowała 
cykl prezentacji, które wyja-
śniają wszystkie najważniejsze 
zagadnienia dotyczące gospo-
darki odpadami. W pięciu 
odcinkach zaprezentowane 
zostaną m.in. regulacje praw-
ne i metody naliczania opłat za 
odbiór odpadów. Mieszkańcy 
dowiedzą się też dlaczego w 
całej Polsce lawinowo rosną 
ceny za śmieci.
                                                    (n)

Gospodarka odpadami  
w gminie Dobra - cykl prezentacji
Gmina Dobra przygotowała cykl prezentacji, które wyjaśniają wszystkie najważniejsze 
zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami i naliczaniem opłat za odbiór śmieci.

Celem spotkania było wypra-
cowanie przez Zespół pro-
pozycji zmian w przepisach 
dotyczących funkcjonowania 
schronisk dla zwierząt, a także 
propozycji zmian do ustawy 
o ochronie zwierząt. Szcze-
gółową prezentację na temat 
sytuacji schronisk dla zwie-
rząt przedstawił Pan Henryk 
Strzelczyk Dyrektor Schroni-
ska „Na Paluchu”.  

Zaproponowano:
1. Wprowadzenie obowiązku 

czipowania zwierząt oraz reje-
strowania zwierząt w jednej 
bazie danych zaczipowanych 
zwierząt. Zadania związane 
z obowiązkiem czipowania 
prawdopodobnie spadną na 
samorządy.
2. Wprowadzenie obowiąz-
kowych szczepień przeciw-
ko chorobom zakaźnym w 
Schroniskach. / zmiany do 
Rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowa-

dzenia schronisk dla zwierząt/
3. Wprowadzenie zapisu 
dotyczącego obowiązkowej 
sterylizacji i kastracji wolno 
żyjących kotów, a nie tylko 
opieki nad wolno żyjącymi 
kotami i ich dokarmiania. 
Dodanie do obowiązku stery-
lizacji i kastracji zwierząt  w 
schroniskach zapisu o możli-
wości sterylizacji zwierząt po 
odbyciu 14 dniowej kwaran-
tanny. Takiego zapisu nie ma 
i w przypadku psów, kotów 
rasowych i nieodebraniu ich 
przez właściciela schroniska 
mają problem czy sterylizo-
wać czy nie?
4. Zalegalizowanie wszyst-
kich azyli, przytulisk i innych 
miejsc przetrzymywania 
zwierząt. Wymaganie zgody - 
zezwolenia  na prowadzenie 
schronisk, azyli, przytulisk, a 
nie zgłoszenie zamiaru pro-
wadzenia schroniska. 
5. Zmienić definicję schroniska, 
która doprecyzuje, iż schroni-
sko to miejsce, w którym prze-
bywa co najmniej 20 psów lub i 
co najmniej 50 kotów.

6. Walka z komercyjnymi 
schroniskami. Zakaz prowa-
dzenia schronisk przez pod-
mioty komercyjne. Zaostrze-
nie przepisów dotyczących 
kontroli przez samorządy 
schronisk, z którymi gminy 
podpisują umowy.
7. Wprowadzenie możliwości 
przekazywania odebranych 
decyzją wójta, prezydenta 
zwierząt do domów tzw tym-
czasowych. Odebrane zwierzę 
nie będzie musiało przebywać 
kilku lat w schronisku jako 
dowód w sprawie.
8. Zaproponowano wpro-
wadzenie obowiązkowego 
wolontariatu w schroniskach 
i  nacisk na samorządy oraz 
schroniska w prowadzeniu  
intensywnej  edukacji dzieci i 
młodzieży.
9. Zaproponowano wprowa-
dzenie kategoryzacji schro-
nisk dla zwierząt. Ranking i 
współzawodnictwo. Nadawa-
nie statusu Schronisko Przy-
jazne Zwierzętom.  
10. Wprowadzenie norm 
powierzchniowych dla zwie-
rząt przebywających w schro-
niskach. / zmiany do Rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie szcze-
gółowych wymagań wetery-
naryjnych dla prowadzenia 
schronisk dla zwierząt/.

Katarzyna Hermanowicz

W Sejmie o prawach zwierząt
Z inicjatywy Poseł Katarzyny Piekarskiej 1 stycznia br. w Sejmie Rzeczpospolitej 
Polskiej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. W 
obradach uczestniczyli przedstawiciele schronisk dla zwierząt, organizacji i fun-
dacji związanych z ochroną zwierząt. W spotkaniu brała udział również  Dyrektor 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Katarzyna Hermanowicz. 

buk
rzędziny

mierzyn
dołuje

łęgi

d�bra

wąwelnica
wołczk�wo

bezrzecze skarbimierzycest�lec
grzepnica
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Ścieżka rowerowa  
Dobra - Głębokie (6 km) 

Trwa budowa trasy rowerowej 
Dobra - Głębokie. Powstająca 
ścieżka dla rowerzystów roz-
poczyna się od granicy admi-
nistracyjnej gminy z miastem 
Szczecin, następnie będzie 
biegła wzdłuż ulicy Lipowej 
w Wołczkowie, a w Dobrej 
wzdłuż ulicy Szczecińskiej 
aż do ulicy Osiedlowej, gdzie 
połączy się z nową ścieżką edu-
kacyjną do schroniska. Trasa 
od strony jeziora Głębokiego 
do granicy gminy (ul. Kupczy-
ka) będzie realizowana przez 
miasto Szczecin w ramach 
budowy węzła przesiadkowe-
go Głębokie. Finalnie powsta-
nie pełny ciąg łączący węzeł 
Głębokie z Dobrą.

Gmina Dobra pozyskała dofi-
nansowanie na budowę trasy 
rowerowej z Dobrej do Głębo-
kiego w kwocie 10,39 mln zł. 
Realizacja inwestycji powinna 
się zakończyć w sierpniu 2020 
roku.

Ścieżka rowerowa  
Łęgi - Stolec (5 km)

Istniejąca ścieżka rowerowa 
Buk - Łęgi zostanie rozbudo-
wana w stronę miejscowości 
Stolec. Opracowany został 
już projekt budowlany nowej 
ścieżki Łęgi - Stolec oraz uzy-
skano pozwolenie na budowę. 
Nowa trasa rowerowa będzie 
biegła od istniejącej ścieżki 
rowerowej w Łęgach, wzdłuż 
granicy państwa, aż do miej-
scowości Stolec. Droga rowe-
rowa z nawierzchnią bitumicz-
ną będzie miała ponad 5 km 
długości i do 3,5 m szerokości. 
W ramach inwestycji planowe 
są także miejsca odpoczynku 
dla rowerzystów. Zaprojekto-
wano również wzmocnienia 
konstrukcji na przejazdach 
dla pojazdów obsługi Lasów 
Państwowych. W miejscowo-
ści Stolec ścieżka włączy się w 
drogę powiatową nr 3907Z.

W pierwszym kwartale tego 
roku planowane jest ogło-

szenie przetargu na roboty 
budowlane. Gmina Dobra 
zabezpieczyła na ten cel kwotę 
w wysokości 4 mln złotych w 
latach 2020-2021. Inwestycja 
ma się zakończyć w 2021 roku.

Ścieżka rowerowa Buk - 
Lubieszyn (5 km)

Na ukończeniu jest projekt 
budowlany ścieżki rowerowej 
z Buku do Lubieszyna. Ten 
odcinek zaplanowany został 
jako droga dla rowerzystów o 
nawierzchni mineralnej oraz 
bitumicznej. Trasa o szeroko-
ści od 2,5 do 3,5 m, w zależno-
ści od możliwości terenowych, 
będzie przebiegać po terenie 
leśnym, częściowo wykorzy-
stując wybudowaną już ścież-
kę ekologiczno-edukacyjną do 
schroniska w Dobrej. Ścieżka 
będzie przebiegać obok drogi 
powiatowej z Buku do Lubie-
szyna, aż do ronda przy przej-
ściu granicznym.

W tym roku planowane jest 
uzyskanie pozwolenia na 
budowę. Realizację inwestycji 
zaplanowano na lata 2021-
2022, zgodnie z planem finan-
sowym Gminy Dobra.

Ścieżka rowerowa Mierzyn 
- Lubieszyn (7 km)

W planie finansowym Gminy 
Dobra jest również budowa 
ścieżki rowerowej Mierzyn - 
Lubieszyn (granica państwa). 
Ścieżka przebiegać będzie 
wzdłuż drogi krajowej nr 
10 przez miejscowości Mie-
rzyn, Skarbimierzyce, Dołuje 
i Lubieszyn. Zarezerwowano 
już środki na opracowanie 
projektu budowlanego.

Dzięki realizowanym i plano-
wanym inwestycjom na tere-
nie gminy Dobra powstanie 
kompletna sieć tras rowero-
wych, które będą połączone 
ze ścieżkami rowerowymi w 
Szczecinie, zarówno od strony 
Mierzyna (ul. Welecka) jak i 
Głębokiego.

                                                (k)

Nowe ścieżki  
rowerowe  
w gminie Dobra
Dobra - Głębokie, Łęgi - Stolec, Buk - Lubieszyn i 
Mierzyn - Lubieszyn - to nowe ścieżki rowerowe, które 
pojawią się w gminie Dobra. Do końca sierpnia 2020 r. 
zakończy się budowa trasy z Dobrej do Głębokiego (6 
km), na którą Gmina Dobra pozyskała 10,39 mln zł do-
finansowania. W tym roku rozpocznie się też budowa 
ścieżki rowerowej z miejscowości Łęgi do Stolca (5 km). 

Kompleks przedszkolny zlo-
kalizowany jest obok szkoły 
podstawowej przy ul. Koloro-
wej. W nowoczesnym budyn-
ku znajdować się będzie: 9 sal 
dla dzieci w wieku od 3 do 6 
lat, wyposażonych w aneksy na 
pomoce dydaktyczne, maga-

zynki na sprzęt do leżakowania 
oraz toalety dla uczniów, dwie 
szatnie dla dzieci, poczekalnia 
dla rodziców, sala do zajęć 
ruchowych, część socjalna i 
sanitarna, zaplecze kuchen-
ne, pomieszczenia funkcyjne, 
sekretariat, gabinet dyrektora, 

pokój nauczycielski z zaple-
czem socjalnym, portiernia, 
pomieszczenia magazynowe i 
gospodarcze.
Budowa przedszkola rozpo-
częła się pod koniec 2018 roku. 
Koszt inwestycji to ponad 21 
mln złotych. Wykonawcą jest 
firma EBUD z Bydgoszczy, 
która wybudowała m.in. nową 
szkołę podstawową w Dobrej.
Obecnie trwają prace przy 
układania instalacji elektrycz-
nej i teletechnicznej oraz przy 
węźle cieplnym. Wstawiono 
już część okien, trwa szkle-
nie witryn fasadowych. W 
budynku układana jest glazu-
ra. Wykonano też część prac 
związanych z zagospodaro-
waniem terenu. Od strony ul. 
Kolorowej powstał chodnik 
i parking. Prace budowlane 

mają potrwać do dnia 31 maja 
2020 r.
Gmina Dobra od lat inwestuje 
w infrastrukturę edukacyjną. 
W 2013 roku powstała nowa 
szkoła podstawowa w Mierzy-
nie, w 2017 roku rozbudowa-
no szkołę podstawową w Bez-
rzeczu, a w 2018 roku szkołę 
w Dobrej. Gmina wyremon-
towała też szkołę w Dołujach.
Na uwagę zasługuje porów-
nanie wydatków i dochodów 
z tytułu realizacji przez gmi-
nę zadań w zakresie oświaty. 
W 2020 roku Gmina Dobra 
otrzyma na ten cel 20.913.350 
zł z budżetu państwa. Nato-
miast wydatki na zadania 
oświatowe, tj. utrzymanie 
szkół, przedszkoli, punktów 
przedszkolnych, obsługa eko-
nomiczna i administracyj-
na, dotacje dla przedszkoli 
niepublicznych, świetlice 
szkolne, pomoc materialna 
dla uczniów, dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli, 
wpłata do budżetu państwa 
części subwencji tzw. janosi-
kowe, zaplanowano w kwo-
cie 44.226.760,03 zł. Gmina 
Dobra dokłada więc 23 mln 
złotych, z czego 14.670.000 
zł to wydatki na inwestycje w 
oświacie.
W tym roku Gmina Dobra 
planuje rozpocząć prace pro-
jektowe dotyczące budowy 
nowej szkoły w Dołujach, 
nowego przedszkola ze żłob-
kiem w Bezrzeczu oraz ter-
momodernizację budynku i 
rozbudowę szatni w szkole w 
Rzędzinach.
                                                        (G)

Budowa przedszkola w Mierzynie  
dla 225 dzieci
W tym roku zakończy się budowa publicznego przedszkola w Mierzynie. Nowoczesny budynek o 
powierzchni 2194 m2 powstaje przy ul. Kolorowej, w sąsiedztwie Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Mierzynie. We wrześniu swoją przygodę z edukacją rozpocznie tu 225 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
To obecnie największa inwestycja w gminie Dobra.



9
LUTY 2020 GMINADOBRA.INFO

Projekt terenu opracowała 
pracownia MD Polska Sp. z 
o.o. ze Szczecina. W trakcie 
przygotowywania projektu 
gmina analizowała wszelkie 
koncepcje zagospodarowa-
nia terenu przedstawione 
przez projektanta.
"Teren rekreacyjny przy uli-
cy Pięknej w Dołujach to 
wspólna praca Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Sołec-
twa Dołuje-Koscino, Gminy 
Dobra, biura architektonicz-
nego MD Polska sp. z o.o i 
przychylnych mieszkańców" 
- mówi Radna Gminy Dobra 
Katarzyna Marks.
Na terenie rekreacyjnym 
znajdować się będzie m.in. 
boisko wielofunkcyjne z try-
buną, miejsce do gry w pin-
g-ponga, zadaszone miejsce 
do gry w szachy, siłownia 
zewnętrzna. Dla dzieci w 
różnym wieku wybudowa-
ne zostaną dwa place zabaw 
oraz małpi gaj. Na terenie 
obiektu znajdować się będą 

wiaty rekreacyjne oraz miej-
sce na ognisko. Teren będzie 
ogrodzony, zagospodarowa-
ny zielenią, ścieżkami, chod-
nikami. Zabezpieczone będą 
również miejsca parkingowe 
oraz powstaną stojaki rowe-
rowe.

W styczniu 2019 r. gmina 
ogłosiła przetarg na urzą-
dzenie i zagospodarowanie 
terenu, który wygrała firma 
P.B. GLOBAL Sp. z o.o. Sp.k. 
ze Szczecina. Na początku 
czerwca plac budowy został 
przekazany wykonawcy. 
Obecnie widać już, gdzie 
będzie trybuna i boisko wie-
lofunkcyjne. Trwają prace 
przy budowie ścieżek. Teren 
jest już ogrodzony.
Koszt inwestycji wyniesie 1,9 
mln złotych. Teren rekre-
acyjny w Dołujach ma być 
gotowy w maju 2020 roku.

                                                (g)

Trwa budowa terenu 
rekreacyjnego  
w Dołujach
Trwają prace budowlane związane z urządzeniem i 
zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Do-
łujach. Na działce przy ulicy Pięknej powstanie m.in. 
boisko wielofunkcyjne, miejsce do gry w ping-ponga, 
siłownia zewnętrzna, dwa place zabaw i małpi gaj.

Gmina Dobra przystępuje do 
realizacji koncepcji zagospo-
darowania centrum Bezrze-
cza. Zakłada ona uporządko-
wanie terenu między ulicami 
Górną, Miodową i Cynamo-
nową i ulokowanie planowa-
nych inwestycji, także projek-
tów z budżetu obywatelskie-
go, tak aby tworzyły spójną 
całość. Docelowo na terenie 
powstaną strefy sportowa, 
piknikowa, dziecka, rozryw-
ki, ogrodowo-parkowa i strefa 
dla zwierząt.
Dotychczas zrealizowane 
elementy zagospodarowania 
terenu to odnowione boisko 
sportowe z nową nawierzch-
nią EPDM oraz przebudowa-
ny plac zabaw dla dzieci, zre-
alizowany w ramach budżetu 
obywatelskiego.
W tym roku Gmina Dobra 
zainwestuje 1,4 mln złotych 
na dalszy rozwój centrum 
Bezrzecza. Niebawem zostaną 
ogłoszone przetargi na budo-
wę boiska Orlik, rowerowego 
placu zabaw pumptrack oraz 
wybiegu dla psów (w formule 
zaprojektuj - wybuduj). Przy-
gotowany zostanie też projekt 
ogrodu różanego..
Projekt Orlika przewiduje 
budowę boiska do piłki noż-
nej wraz z wybiegami, a tak-
że wykonanie piłkochwytów 

o wys. 4 m, ławek i innych 
elementów małej architek-
tury. Boisko będzie miało 
wymiary dostosowane do 
powierzchni, jaka jest dostęp-
na do wykorzystania: 30 x 62 
m, o nawierzchni ze sztucznej 
trawy. Zaplanowano 4 furtki 
dostępu na teren boiska - po 
dwie z każdej strony.
Projekt placu typu pumptrack 
przewiduje budowę toru rowe-
rowego wraz z dojściem oraz 
strefą startową. Tor zapro-
jektowany został jako droga 
z profilowanymi zakrętami, 
garbami oraz hopkami do 
ćwiczenia akrobacji i dosko-
nalenia techniki jazdy.
W pn.-wsch. części terenu 
powstanie wybieg dla psów. 
Wydzielono tam strefę ogólną 
i wybiegi dla czworonogów. 
Całość zostanie ogrodzona i 
oświetlona. Dostęp do wybie-
gu możliwy będzie bezpo-
średnio ze ścieżki od strony 
ul. Cynamonowej. Dla całego 
terenu (poza toaletą dla psów) 
zaprojektowano powierzchnię 
trawiastą. Każda z projekto-
wanych stref posiadać będzie 
urządzenia umożliwiające tre-
ningi i aktywizujące zwierzęta. 
W strefie ogólnej planuje się 
dodatkowo toaletę dla psów z 
koszem na psie odchody, ław-
kę i kosz na śmieci.

We wschodniej części terenu 
powstanie ogród różany z 
ławkami i ścieżkami spacero-
wymi. Ma on tworzyć spójną 
i harmonijną przestrzeń, z 
wydzielonymi aranżacjami 
różanymi z małą architekturą, 
hotelami dla owadów, altana-
mi i ławeczkami. W tej części 
dominować będą kompozycje 
z wieloletnich krzewów róża-
nych, różnych odmian, w tym 
róże niskie oraz pnące. Najcie-
kawsze krzewy różane wyeks-
ponowane będą w pięciu 
mniejszych skwerach założo-
nych osiowo na planie okrę-
gów: ogród z altaną, ogród 
z fontanną ze strefą ławek 
solarnych, ogród z oczkiem 
wodnym z mostkiem, ogród 
z klombem różanym ze stre-
fą ławek solarnych, ogród z 
pergolą różaną. Ogród róża-
ny będzie posiadał strefy dla 
różnych grup, w tym strefę 
relaksu dla dorosłych z ław-
kami do siedzenia oraz stre-
fę ogrodu sensorycznego dla 
dzieci.
Docelowo w centralnej czę-
ści terenu planuje się budo-
wę amfiteatru z miejscami 
siedzącymi dla 300 osób, a 
w zachodniej części plano-
wana jest budowa basenu 
krytego, saunarium i strefą 
fitness. Całość terenu będzie 

oświetlona latarniami ledo-
wymi z budkami lęgowymi 
dla ptaków, dającymi możli-
wość podglądania ich online 
w trakcie zakładania gniazd, 
lęgu i dorastania - jako atrak-
cyjna forma edukacji dla dzie-
ci i młodzieży.
Swobodne poruszanie się po 
całym terenie oraz komunika-
cję pomiędzy ulicami ograni-
czającymi obszar opracowa-
nia, umożliwiać będą alejki 
piesze, a odpoczynek podczas 
spacerów zapewnią liczne 
ławeczki usytuowane wzdłuż 
ciągów pieszych.

W styczniu Gmina Dobra 
uzyskała decyzję o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, 
na podstawie której nastąpi 
zmiana przeznaczania grun-
tów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze. Teraz gmina 
wystąpi do Starosty Polickiego 
o wyłączenie z produkcji rol-
niczej działek przeznaczonych 
pod inwestycje. Po uzyskaniu 
zgody gmina złoży zaktu-
alizowaną dokumentację o 
wydanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę. Po jej uzyskaniu 
będzie możliwe przeprowa-
dzenie procedury przetargo-
wej w celu wyłonienia wyko-
nawcy prac.
                                                (g)

Inwestycje w rozwój  
centrum Bezrzecza

W tym roku Gmina Dobra zainwestuje 1,4 mln złotych w rozwój centralnej części Bezrzecza. Roz-
poczną się budowy boiska Orlik, rowerowego placu zabaw pumptrack oraz wybiegu dla psów (w 
formule zaprojektuj - wybuduj). Przygotowany zostanie też projekt ogrodu różanego. Niebawem 
zostaną ogłoszone przetargi na te inwestycje.
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Harmonogram postępowania 
rekrutacyjnego:
16.03.2020 r. - 30.03.2020 r. do 
godz. 14:00 - składanie wnio-
sków wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym
do 21.04.2020 - weryfikacja 
wniosków przez komisję rekru-
tacyjną 22.04.2020 r. do godz. 
15:00 - podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandy-
datów niezakwalifikowanych 
do 29.04.2020 r. do godz. 14:00 
- potwierdzenie przez rodzi-
ca (opiekuna prawnego) woli 
przyjęcia dziecka do placów-
ki (pisemne oświadczenie) 
5.05.2020 r. do godz. 15:00 - 
podanie do publicznej wiado-
mości listy kandydatów przyję-
tych i kandydatów nieprzyjętych
Harmonogram postępowa-
nia uzupełniającego: 3.06.2020 
r. - 8.06.2020 r. do godz. 14:00 
- składanie wniosków wraz z 
dokumentami potwierdzają-
cymi spełnianie przez kandy-
data warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postę-
powaniu rekrutacyjnym do 
15.06.2020 - weryfikacja wnio-
sków przez komisję rekrutacyjną
16.06.2020 r. do godz. 15:00 - 
podanie do publicznej wiado-
mości listy kandydatów zakwali-
fikowanych i kandydatów nieza-
kwalifikowanych do 18.06.2020 
r. do godz. 14:00 - potwierdzenie 
przez rodzica (opiekuna praw-
nego) woli przyjęcia dziecka do 
placówki (pisemne oświadcze-
nie) 19.06.2020 r. do godz. 15:00 
- podanie do publicznej wiado-
mości listy kandydatów przyję-
tych i kandydatów nieprzyjętych
Nabór będą prowadzić poszcze-
gólne placówki w gminie 

Dobra. Kolejne informacje 
dotyczące rekrutacji na rok 
szkolny 2020/2021 będą na 
bieżąco publikowane na stro-
nie Urzędu Gminy Dobra  
- www.dobraszczecinska.pl

Gmina Dobra od lat inwestuje 
w infrastrukturę edukacyjną. W 
2013 roku powstała nowa szko-
ła podstawowa w Mierzynie, w 
2017 roku rozbudowano szkołę 
podstawową w Bezrzeczu, a w 
2018 roku szkołę w Dobrej. Gmi-
na wyremontowała też szkołę w 
Dołujach.

Na uwagę zasługuje porówna-
nie wydatków i dochodów z 
tytułu realizacji przez gminę 
zadań w zakresie oświaty. W 
2020 roku Gmina Dobra otrzy-
ma na ten cel 20.913.350 zł z 
budżetu państwa. Natomiast 
wydatki na zadania oświatowe, 
tj. utrzymanie szkół, przed-
szkoli, punktów przedszkol-
nych, obsługa ekonomiczna i 
administracyjna, dotacje dla 
przedszkoli niepublicznych, 
świetlice szkolne, pomoc mate-
rialna dla uczniów, dokształca-
nie i doskonalenie nauczycieli, 
wpłata do budżetu państwa 
części subwencji tzw. janosi-
kowe, zaplanowano w kwocie 
44.226.760,03 zł. Gmina Dobra 
dokłada więc 23 mln złotych, z 
czego 14.670.000 zł to wydatki 
na inwestycje w oświacie.

W tym roku Gmina Dobra pla-
nuje rozpocząć prace projektowe 
dotyczące budowy nowej szkoły 
w Dołujach, nowego przedszko-
la ze żłobkiem w Bezrzeczu oraz 
termomodernizację budynku 
i rozbudowę szatni w szkole w 
Rzędzinach.

                                                        (k)

Nabór do szkół  
i przedszkoli
Znamy już harmonogram postępowania rekruta-
cyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzo-
nych przez gminę Dobra. Wnioski o przyjęcie do 
poszczególnych placówek będzie można składać od 
16 marca 2020 r.

We wtorek (11.02.2020r.), po 
porannym szczycie komunika-
cyjnym, wprowadzona została 
nowa organizacja ruchu pole-
gająca na ruchu wahadłowym 
sterowanym trójstronnie tj. w 
ciągu ulicy Lipowej od strony 
Dobrej oraz od strony Głębo-

kiego jak i na ulicy Słonecznej 
od strony Wołczkowa.
Powyższe utrudnienia w ruchu 
(trójwlotowe wahadło) będzie 
obowiązywało do 22 lutego 
2020 r., a więc w trakcie trwa-
nia ferii zimowych w szkołach.
W związku z przebudową 

głównego skrzyżowania utrud-
nienia niestety są nieuniknio-
ne. Prace powodujące naj-
większe utrudnienia w ruchu 
pojazdów zaplanowane zostały 
na okres zmniejszonego ruchu 
tj. ferii zimowych w szkołach.
Prosimy mieszkańców o, w 
miarę możliwości, planowanie 
swoich podróży z uwzględnie-
niem występujących utrudnień, 
ponieważ mimo dołożenia 
wszelkiej staranności zatorów 
drogowych w trakcie przebu-
dowy skrzyżowania całkowicie 
zniwelować się nie da, za co 
mieszkańców przepraszamy.
Jednocześnie wskazujemy na 
załączonych planszach moż-
liwe do wyboru dla samo-
chodów osobowych trasy 
alternatywne umożliwiające 
ominięcie newralgicznego 
skrzyżowania tj.
- od strony Bezrzecza od ulicy 
Górnej poprzez ulicę Szkolną 
i ulicę Zielona w Redlicy do 

ulicy Szczecińskiej w Dobrej
- od strony Bezrzecza od stro-
ny ulicy Słonecznej poprzez 
ulice Malinową, Czereśniową, 
Ogrodową, Siewną, Piaskową 
do ulicy Lipowej w Wołczko-
wie i dalej w kierunku Dobrej
- od strony Bezrzecza od stro-
ny ulicy Słonecznej poprzez 
ulice Malinową, Czereśniową, 
Ogrodową do ulicy Lipowej w 
Wołczkowie i dalej w kierun-
ku Dobrej.
Jednocześnie publikujemy 
także harmonogram dalszych 
prac realizowanych w związku 
z budową ścieżki rowerowej 
wraz z przebudową głównego 
skrzyżowania realizowanych 
w Wołczkowie.
Całość prac związanych z 
budową ścieżki rowerowej 
powinna zakończyć się nie 
później niż do 30 sierpnia 
2020 r.

                                                   (g)

Zmiana organizacji ruchu w Wołczkowie
W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudową skrzy-
żowania ulic Słonecznej i Lipowej informuje, że od dnia 11 lutego 2019 nastąpi zmiana organizacji 
ruchu w rejonie centrum Wołczkowa.

Dwudziestoosobowa Ekipa 
LZS Dobra i ponad 300 kolej-
nych uczestników tych mor-
sujacych i towarzyszących 
zjechało do Ińska. Była to 
jedna z wielu imprez w 2020 
roku, które uświetnią obcho-
dy 720 lecia nadania praw 
miejskich Ińsku. Organizato-
rem imprezy byli; Klub Mor-
siki IŃSKO, Burmistrz Ińska 
Jacek Liwak, Zachodniopo-
morskie Zrzeszenie LZS oraz 
firma Ilikesport . Szczególne 
podziękowania dla Toma-
sza Paciejewskiego, Prezesa 
Zachodniopomorskiego Zrze-
szenia LZS za pomoc naszej 
ekipie.
W trakcie wręczania nagród, 
ekipa LZS Dobra wyróżniona 
została przez Zachodniopo-
morskie Zrzeszenie Ludo-
wych Zespołów Sportowych  
za działalność sportową oraz 
propagowanie zdrowego sty-
lu życia, dostaliśmy też ładny 
puchar i oficjalną   koszulkę 
startową z zaproszemiem na 
kolejna impreze bieg na Wie-
że w Ińsku pażdziernik 2020. 
Pozdrawiamy wszystkich.
                        Cezary MAGDA

Morsy z Dobrej  
w Ińsku
Drugiego lutego bieżącego  roku trzeci dzień naszych 
zmagań. Po piątkowych zajęciach w hali sportowej w 
Dobrej i sobotnim ekstremalnym biegu z  EXTREME 
WOLF w Grzepnicy, przyszedł czas i wyjazd na wspa-
niałą imprezę sportowo rekreacyjną MORŚwIŃSKO.
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Musical „Bodo” to historia 
legendarnego polskiego artysty 
Eugeniusza Bodo, która stała się 
inspiracją dla reżysera Dariusza 
Taraszkiewicza do stworzenia 
przedstawienia, w którym tytu-
łową rolę gra Dariusz Kordek.
Spektakl jest inspirowany 
historią Eugeniusza Bodo, ale 
przepuszczoną przez naszą 
wyobraźnię i dzisiejsze czasy. 
Dariusz Kordek w przedstawie-
niu „Bodo”. Świetnie śpiewa, 
tańczy i stepuje. Bardzo dobrze 
dobrane piosenki Bodo trafnie 
odnoszą się do jego życia. Efek-
ty multimedialne, projekcje i 
bogata scenografia i pełne prze-
pychu stroje aktorów dodatko-
wo uatrakcyjniają występ.

Spektakl ujęty w nietypową 
formę
Wyjątkowy musical i nietuzin-
kowe spojrzenie na życiorys 
największej gwiazdy kina teatru 
okresu międzywojennego. Z 
jednej strony przenosimy się 
na estradę lat 20-tych i 30-tych, 
pełnej piór, cekinów i zalotnych 
spojrzeń pań o wątpliwej repu-
tacji, a z drugiej mamy wraże-
nie, że oglądamy film z tamtych 
czasów z całą paletą charaktery-
stycznych gestów, słów i ukła-
dów choreograficznych.
Muzyka znana, ale na nowo 
zaaranżowana. Piosenki zaśpie-
wane przez jednego z najlep-
szych polskich aktorów musi-
calowych Dariusza Kordka. 
Wszystkie utwory to niezapo-
mniane `międzywojenne` szla-
giery, które widzowie doskona-

le znają i mogą śpiewać wraz z 
Eugeniuszem Bodo ( Już taki 
jestem zimny drań, Umówiłem 
się z nią na dziewiątą, Sex appe-
al, Najcudowniejsze nóżki ).

Partnerem przedstawienia jest 
Egurola Dance Studio
Choreografia ułożona przez 
Agnieszkę Brańską artystkę na 
stałe współpracująca z Teatrem 
Roma i będąca głównym cho-
reografem do serialu Bodo. 
Efektowne kostiumy. Na scenie 
tancerze (trzech lub sześciu), 
wśród których zobaczyć można 
Kamila Kuroczkę tancerza pro-
gramu Taniec z Gwiazdami.

Autorzy: Danuta i Lech Kuja-
wiński, Dariusz Taraszkiewicz
Reżyseria: Dariusz Taraszkie-
wicz
Choreografia: Agnieszka Brań-
ska
Aranże: Bogdan Kierejsza, 
Mikołaj Majkusiak

25 marca 2020 godz.19.00, sala 
widowiskowa MOK Police
Cena karnetu na Festiwal 
Komedii: 240 zł, ulgowy: 210 zł
Bilety: 80 zł, ulgowy: 70 zł 
*ulga dla emerytów, rencistów, 
uczniowie/studenci
BILETY NA  
WWW.MOKPOLICE.PL
Na wszystkich przybyłych 
przed spektaklami czekać będą 
na czerwonym dywanie i przed 
wejściem do budynku MOK, 
wspaniałe niespodzianki!
            
                 Aleksandra Słowińska

Musical BODO
W rolę tytułowego Bodo wciela się aktor filmowy i 
teatralny Dariusz Kordek, znany m.in. z ról w “Mło-
dych Wilkach”, “Poranku Kojota” czy filmie “Sztos”. 
Aktorowi towarzyszy sześcioro tancerzy, którzy wy-
stąpią w choreografii Agnieszki Brańskiej.

Usłyszymy teksty mistrzów 
piosenki: Mariana Hemara, 
Jeremiego Przybory ale też 
Wojciecha Młynarskiego czy 
Anity Lipnickiej. Repertuar jest 
typowo aktorski.  Każda pre-
zentowana piosenka to perełka 
interpretacyjna i historia, w któ-
rą słuchacz i widz angażują się 
emocjonalnie.
Będzie tez dowcip, szczególne  
poczucie humoru ale i momen-
ty wzruszenia. Spotkanie z Olgą 
Adamską i Krzysztofem Bara-
nowskim to rozrywka na naj-
wyższym poziomie. To zabawa 
i refleksja.
„Gdyby Olga Adamska żyła 
w międzywojniu, byłaby bez 

wątpienia gwiazdą niejednego 
kabaretu. (…) Tworzy wize-
runek scenicznej divy retro, 
podszyty współczesnym mru-
gnięciem oka i dopełniony 
własnym temperamentem. I 
co bardzo ważne ma nie tyl-
ko dystans do wykonywanego 
repertuaru – nie zawsze skądi-
nąd „przedwojennego” –  ale i 
do samej siebie w tym repertu-
arze.”
09 marca 2020 godz. 19.00
Bilety: 25 zł i 30 zł https://
mokpolice.pl/kobieta-humor-
-i-rumor-koncert/

 
Aleksandra Słowińska

(foto: Teatr polski Szczecin)

Kobieta, humor  
i rumor – koncert

„Kobieta, humor i 
rumor” to piosenki i 
monologi aktorskie 
przedwojennych gwiazd 
(Hanna Ordonówny, 
Zuli Pogorzelskiej, Ste-
fanii Grodzieńskiej), ale 
i wspaniałych artystek 
estrady powojennej 
(Hanki Bielickej czy 
Ireny Kwiatkowskej).

Niesamowity uśmiech, któ-
ry urzeka każdego. Katarzyna 
Pakosińska! Podczas spektaklu 
aktorka odkryje wiele tajemnic 
– również tych z własnego życio-
rysu, zasypie anegdotami i odpo-
wie na wiele życiowych pytań. W 
czasie spotkania będzie można 
się dowiedzieć na przykład jak 
utrzymać szczęśliwy związek, jak 
zawalczyć o swoje szczęście albo 
jaką przyszłość wywróżył aktorce 
słynny pedagog, profesor Alek-
sander Bardini i co na to Sophia 
Loren.

Z Grupą MoCarta

Podczas przedstawienia usły-
szeć będzie można specjalnie 
wybrane utwory w oryginalnych 

aranżacjach Grupy MoCarta, z 
multimedialnym udziałem kwar-
tetu smyczkowego. Katarzyna 
Pakosińska, jako dyplomowana 
polonistka sprawdzi  znajomość 
ortografii, nauczy tańca gruziń-
skiego oraz zaprosi do wspólnego 
karaoke.
Spektakl prezentowany w ramach 
Polickiego Festiwalu Komedii!

27 mara 2020 r. godz. 19.00 sala 
widowiskowa MOK Police Cena 
karnetu na Festiwal Komedii: 240 
zł, ulgowy: 210 zł

Bilety: 80 zł, ulgowy: 70 zł *ulga 
dla emerytów, rencistów, ucznio-
wie/studenci

bilety na www.mokpolice.pl
 
Tylko spójrz! 5 wspaniałych 
wydarzeń w jednym tygodniu! 
Gwiazdy scen teatralnych, 
muzycznych, filmowych w Poli-
cach. Bilety i karnety już są w 
sprzedaży!
Na wszystkich przybyłych przed 
spektaklami czekać będą na 
czerwonym dywanie i przed wej-
ściem do budynku MOK, wspa-
niałe niespodzianki!

Aleksandra Słowińska

Dobry wieczór  
z Pakosińską
Jak powiedział jeden z krytyków: Jeżeli śmiech 
to zdrowie, to ta kobieta jest nieśmiertelna a my 
wraz z nią! Kobiecość, wdzięk i seksapil!

KULTURA
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Wypowiedzi opublikował 
oficjalny portal szczecińskie-
go klubu, pogonszczecin.pl. 
- Jesteśmy w fazie wstęp-
nej wizualizacji całej bazy 
w Kołbaskowie – mówił 
Dariusz Adamczuk, szef 
Akademii Pogoni Szczecin 
i zarazem osoba kierująca 
działem sportowym Dumy 
Pomorza. - To potężna 
inwestycja, na którą musimy 
znaleźć fundusze. Jeśli więc 
kibice myślą, że przychody z 
transferów leżą w sejfie któ-
regoś z banków, to muszę 
powiedzieć, że tak nie jest. 
Czynimy duże inwestycje, 
by rozwijać klub. Z tego 
rodzą się wyniki. Chcemy 
docelowo mieć tam cztery 
boiska, w tym jedno sztucz-
ne pod balonem. Koleją 
sprawą jest hotel dla zawod-
ników pierwszego zespo-
łu, z którego będą mogli 
korzystać przed meczami. 
To miejsce ma służyć także 
organizacji obozów dla grup 
młodzieżowych naszej aka-
demii oraz dla drużyn, które 
będą przyjeżdżały do nas na 
mecze lub turnieje. Mamy 
już wizję tego ośrodka. To 
obecnie nasz sztandarowy 
pomysł – mówił były piłkarz 
Pogoni, Eintrachtu, Dundee 
FC, Udinese i Glasgow Ran-
gers, srebrny medalista IO w 
Barcelonie. 

W jakim czasie ta inwestycja 
może zostać zakończona? 
- Wszystko zależy od pienię-
dzy. Myślę, że możemy zało-
żyć, że zamknięcie całości to 
plan na najbliższe pięć lat – 
dodał Adamczuk.
Kilka dni później w tej spra-
wie wypowiedział się Jaro-
sław Mroczek, prezes Pogoni 
Szczecin.

- Choć rozpoczęły się już 
pewne prace związane z 
budową boiska, to na razie 
traktujemy tę inwestycję 
w Gminie Kołbaskowo 
jako melodię przyszłości. 
Już teraz musimy jednak 
tworzyć rezerwy finan-
sowe na to przedsięwzię-

cie. Na razie wydzierża-
wiliśmy tam boisko oraz 
umówiliśmy się  z Gminą, 
że będziemy rozmawiać o 
określo nych terenach pod 
inwestycję. Jest tam kilka 
możliwych lokalizacji, a 
mówię tu o centrum szko-
lenia, o którym marzymy. 
Chcielibyśmy wybudować 
je przy udziale środków z 
Ministerstwa Sportu, ale 
i z Unii Europejskiej czy 
innych programów. Oczy-
wiście my również partycy-
powalibyśmy w kosztach. 

Wcześniej w wywiadzie dla 
Telewizji Polskiej prezes 
Portowców mówił: - Rozpo-
czynamy przebudowę boiska 
w Kołbaskowie. Niedługo 
będzie przetarg na grunty 
w jego okolicy i będziemy 
chcieli je kupić, by rozbu-
dować tamten ośrodek. W 
tej chwili w naszych akade-
miach jest łącznie prawie 
tysiąc dzieciaków, a marze-
niem jest, by były ich trzy-
-cztery tysiące – mówił Jaro-
sław Mroczek. 

Przypomnijmy, 1 paź-
dziernika 2019 roku Pogoń 
Szczecin oraz sponsor klubu  
Trawnik Producent rozpo-
częli remont boiska Zrywu 
w Kołbaskowie. Na miej-
scu ma pojawić się sztuczne 
oświetlenie, trybuna oraz 
zaplecze. 
- To będzie pełnowymia-
rowe boisko  z naturalną 
nawierzchnią, trochę więk-
sze niż dotychczasowe – 
mówił wcześniej Grzegorz 
Matlak, kierownik obiektu 
z ramienia Pogoni.  – Nieco 
później na obiekcie pojawi 
się oświetlenie, być może 
nawet o sile 800 luxów, try-
buna na kilkaset miejsc oraz 
budynek z szatniami i inny-
mi pomieszczeniami.

Remont wykonywany na 
boisku  jest darowizną na 
rzecz Gminy Kołbaskowo.

Jarosław Dworzyński
UG Kołbaskowo

Plany Pogoni, czyli 
ośrodek sportowy  
w Gminie Kołbaskowo
Jarosław Mroczek i Dariusz Adamczuk, 
włodarze Pogoni Szczecin, wypowiedzieli 
się w sprawie planów budowy przez klub w 
Gminie Kołbaskowo, centrum treningowego 
wraz z hotelem.

W Sejmie, w Warszawie... 

Dyplom Małgorzata 
Schwarz, wójt Gminy Kołba-
skowo, odebrała 21 stycznia 
2020 r. w Sali Kolumnowej 
Sejmu RP w Warszawie. 
- To dla nas wielkie wyróżnie-
nie, docenienie naszej pracy, 
pracy wszystkich pracowni-
ków urzędu gminy, którym 
dziękuję. Nie byłoby tak 
wysokiego miejsca także bez 
naszych wspaniałych miesz-
kańców, którym również 
dziękuję za okazane zaufanie. 
Na pewno nie spoczniemy na 

laurach, jesteśmy zoriento-
wani na dalszy rozwój - mówi 
Małgorzata Schwarz. 
Ranking Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego, przy-
gotowywany pod kierun-
kiem prof.  Eugeniusza Sob-
czaka, powstaje w oparciu  
o 16 wskaźników, obejmu-
jących trzy ob szary rozwo-
ju: gospodarczy, społeczny 
oraz ochronę środowiska. 
Ranking opracowany jest na 
podstawie danych Główne-
go Urzędu Statystycznego 
(Bank Danych Lokalnych) 

i obejmuje swym zakresem 
wszystkie jednostki samo-
rządowe w Polsce, w podzia-
le na gminy miejskie, miej-
sko-wiejskie, wiejskie oraz 
miasta na prawach powiatu.  

...i w Posejdonie,  
w Szczecinie 

Nasza gmina otrzymała tak-
że Nagrodę Gospodarczą 
Business Club Szczecin za 
rok 2019, którą Małgorzata 
Schwarz odebrała podczas 
XVIII Gali Biznesu w Posej-
donie. W uzasadnieniu czy-
tamy: „Od 2010 r. jej wójtem 
jest Małgorzata Schwarz. W 
ostatnich latach na inwesty-
cje gmina wydała ponad 100 
mln zł i znalazła się w krajowej 
czołówce wydatków inwesty-
cyjnych samorządów w latach 
2016-2018. Z dochodem 4198 
zł na osobę, jest uważana za 
jedną  z najzamożniejszych 
gmin wiejskich w Polsce. We 
wrześniu 2019 r. w Przecławiu 

działalność rozpoczął Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji. Kompleks z salą 
widowiskową na 800 miejsc, 
basenem, siłownią, boiskami, 
kortami tenisowymi i lodo-
wiskiem kosztował 28 mln zł. 
Dziś to kulturalne serce gmi-
ny, obiekt z bogatą ofertą edu-
kacyjno-kulturalną. W gmi-
nie buduje się przedszkola, 
żłobki, modernizuje kanaliza-
cję i wodociągi. Wyremonto-
wano 85 proc. dróg gminnych, 
powstają ścieżki rowerowe. Z 
setek działających tu firm naj-
większą jest Amazon. Swój 
obiekt produkcyjny oraz cen-
trum badań buduje za 250 
mln zł Grupa Kion. W gminie 
Kołbaskowo bazę treningo-
wą wraz z hotelem planuje 
zrealizować Pogoń Szczecin. 
Przecław stanowi centrum, w 
którym ulokowały się firmy 
przewozowe  i logistyczne, 
jak DHL, DPD, GSL, Fedex". 
Business Club Szczecin to naj-
starsze stowarzyszenie gospo-
darcze w regionie. Co roku 
przyznaje Nagrody Gospo-
darcze przedsiębiorcom i fir-
mom w dowód uznania dla 
odważnych inwestycji oraz 
za wieloletnią, rozwijającą 
się działalność gospodarczą. 
Otrzymują ją również zachod-
niopomorskie gminy sprzyja-
jące przedsiębiorczości.

Jarosław Dworzyński
UG Kołbaskowo 

Kołbaskowo w czołówce Polski  
i z nagrodą biznesu
Gmina Kołbaskowo znalazła się na 6. miejscu w Polsce wśród gmin wiejskich 
o najwyższym poziomie rozwoju, w XVII edycji Rankingu Zrównoważonego Roz-
woju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Otrzymała także nagrodę gospodar-
czą Business Club Szczecin za rok 2019. - W ścisłej krajowej czołówce znalazła się 
Gmina Kołbaskowo udowadniając, że należy do grona najlepiej rozwiniętych   w 
Polsce – mówi Michał Lipiński, dyrektor konkursu „Teraz Polska”. 

To już piąta edycja Gmin-
nego Spływu Kajakowego. 
W tym, roku oprócz spły-
wu, na nowej zmienionej 
trasie, odbędzie się także 
Rajd na Orientację, a tak-
że Spływ na Byle Czym! W 
Siadle Dolnym oraz w oko-
licy będzie się działo! 

Natomiast Ćwierćmaraton 
Bielika organizujemy po 
raz dziewiąty! Odbędzie się 
tradycyjnie na dystansie ok. 
10 km po malowniczym i 
lubianym Szlaku Bielika. 

Start w Siadle Dolnym, meta 
na terenie rekreacyjnym w 
Pargowie. Ostatnią edycję 
wygrał Wojciech Piwowar-
czyk z Pyrzyc, który trasę 
pokonał w czasie poniżej 
czterdziestu minut. Szcze-
góły już wkrótce na naszej 
oficjalnej stronie www.kol-
baskowo.pl oraz na facebo-
oku Gminy Kołbaskowo, ale 
już dziś gorąco zachęcamy 
Was do udziału! 

(JaD)

W maju Ćwierćmaraton Bielika  
i Spływ Kajakowy
Mamy już terminy dwóch cieszących się ogromnym zainteresowaniem imprez w naszej gminie. Gminny 
Spływ Kajakowy odbędzie się 23 maja, a Ćwierćmaraton Bielika tydzień później, 30 maja. Obydwa wydarzenia 
odbędą się w sobotę. Rezerwujcie terminy.
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Chciałbyś porozmawiać na tematy związane z 
naszym miastem?

Dostrzegasz w Policach jakiś problem i chcesz, żeby prze-
dyskutowano go na forum Rady Miejskiej?

Nasi radni pełnią dyżury w każdy poniedziałek, w godzi-
nach 16-17, w biurze poselskim, które znajduje się na pierw-

szym piętrze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 15.
Kontakt z przewodniczącym Klubu Radnych PiS w Radzie 

Miejskiej, Sławomir Dmochowski, tel. 667 675 767

- Wszystkie osoby chcą-
ce wesprzeć (na listach 
poparcia) w zbliżających się 
wyborach prezydenckich 
obecnego prezydenta Polski 
Andrzeja Dudę prosimy o 
kontakt osobisty z naszym 
biurem poselskim mieszczą-
cym się na ul. Grunwaldzkiej 
w Policach lub o bezpośredni 
kontakt telefoniczny pod nr 
tel. 609 532 549 - powiedział 
nam Mariusz Różycki, szef 
powiatowych struktur PiS.
W Państwowej Komisji 
Wyborczej złożono doku-
menty wymagane do reje-
stracji komitetu wyborczego 

Andrzeja Dudy. Są to między 
innymi pisemna zgoda kan-
dydata na kandydowanie i na 
utworzenie jego komitetu. 
Do zgłoszenia należy dołą-
czyć również podpisy tysią-
ca obywateli popierających 
kandydata.
Szef komitetu wykonawcze-
go Prawa i Sprawiedliwo-
ści, Krzysztof Sobolewski 
powiedział, że pod wnio-
skiem o rejestrację komitetu 
Andrzeja Dudy podpisało się 
ponad pięć tysięcy osób.
- Czekamy na uchwałę reje-
stracji, w międzyczasie zbie-
ramy dalej podpisy, liczymy 
na to, że będzie więcej niż 
pięć lat temu, więcej niż 1,5 
miliona - wierzy Sobolewski.
Obecnie urzędujący prezy-
dent wystartuje w wyborach 
prezydenckich z poparciem 
Prawa i Sprawiedliwości. 
Pierwsza tura wyborów pre-
zydenckich odbędzie się 10 
maja, a druga, jeśli będzie to 
konieczne, 24 maja.

                                                 (Z)

Powiatowe struktury 
PiS rozpoczynają  
kampanię  
Andrzeja Dudy
Oficjalna inauguracja kampanii wyborczej pre-
zydenta Andrzeja Dudy odbędzie się w najbliż-
szą sobotę 15 lutego podczas konwencji w war-
szawskiej hali Expo - potwierdził w rozmowie z 
Onetem szef Komitetu Wykonawczego PiS poseł 
Krzysztof Sobolewski. W Policach do wyboró 
Prezydenckich przygotowują się również lokalne 
struktury PiS.

W naszej ocenie, przedłożony 
projekt budżetu jest budżetem 
absolutnego minimum inwesty-
cyjnego, a co za tym idzie budże-
tem stagnacji i zastoju gminy 
Police. Po raz kolejny widzimy 
w nim bardzo niski poziom 
inwestycji gminnych, brakuje 
w nim wizji dalszego rozwoju 
gminy, za to dalej obserwujemy 
zaniechanie działań mających 
na celu pozyskiwanie inwesto-
rów zewnętrznych, aktywizacji 
lokalnego biznesu, dzięki któ-
rym zarówno w krótkiej, jak i 
w dłuższej perspektywie cza-
sowej, moglibyśmy jako gmina 

pozyskiwać dodatkowe środki 
budżetowe, zapewniające inten-
sywny rozwój naszego regionu. 
Jednym słowem mamy do czy-
nienia z sytuacją podobną, jak 
w roku ubiegłym, z tą jednak 
różnicą, że nasze obawy podno-
szone w grudniu 2018 r. doty-
czące stanu gminnych finansów 
i związanym z tym zagrożeniem 
dla działań inwestycyjnych Polic, 
zrealizowały się szybciej niż kto-
kolwiek mógł przypuszczać.
Po raz kolejny mamy do czynie-
nia z budżetem sprowadzają-
cym się do bieżącej konsumpcji, 
generującym w kolejnych latach 

znaczące wydatki, bez wskazania 
dodatkowych źródeł ich finan-
sowania. Ponownie obserwuje-
my ograniczenie się do bieżące-
go wydawania środków budże-
towych bez jakiejkolwiek wizji 
menadżerskiej, zapewniającej 
intensywny rozwój naszej gminy 
oraz zabezpieczającej samorząd 
przed nadejściem niekorzystnej 
koniunktury w gospodarce.
Obok braku rozwoju inwestycyj-
nego, choćby na minimalnym 
poziomie, nadal dostrzegamy 
deficyt rozwoju infrastruktu-
ry, wsparcia lokalnych przed-
siębiorców, budowy nowych 

mieszkań, działań proekologicz-
nych, propozycji systemowych 
rozwiązań dotyczących działań 
mających na celu zapobieganie 
w przyszłości podnoszeniu opłat 
i podatków lokalnych.
 Związku z powyższą oceną pro-
cedowanego przez Wysoką Radę 
projektu budżetu na rok 2020, 
klub radnych Prawa i Sprawie-
dliwości zagłosuje przeciwko 
przyjęciu uchwały  budżetowej 
w zaproponowanej postaci.

Sławomir Dmowski
przewodniczący  
Klubu Radnych

Prawa i Sprawiedliwości

W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, chciałbym odnieść się do przedłożonego i pro-
cedowanego przez Wysoką Radę projektu budżetu na rok 2020.

Oświadczenie Klubu Radnych  
Prawa i Sprawiedliwości dotyczące projektu 
budżetu na rok 2020

TEKSTY SPONSOROWANE

Poniżej zamieszczamy tema-
ty wszystkich złożonych przez 
nas interpelacji, prosimy o ich 
analizę, zadawanie pytań oraz 
zgłaszanie do nas wszystkich 
nurtujących Państwa proble-
mów. Gwarantujemy, że żaden 
sygnał oraz sprawa przekazana 
naszym radnym gminnym nie 
pozostanie bez naszej odpowie-
dzi. Zapraszamy do kontaktu 
bezpośredniego oraz pod nume-
rem telefonu: 667 675 767. 
Nasze interpelacje:
   
1. Przekształcenia użytkowa-
nia wieczystego we własność 
w gminie Police.
2. Utworzenia pełnego etatu 
w TOZ Police dla jednego 
pracownika.
3. Naprawy nawierzchni 
odcinka ul. Sosnowej oraz 
ul. Staroleśnej w Pilchowie.
4. Ułożenie nowej nawierzch-
ni chodnika przy ul. Staszica w 
Policach.
5. Wystąpienia do MSWiA 
o przywrócenie posterunku 
policji w Trzebieży.

6. Konfliktu OSP w Policach z 
Urzędem Miejskim w Policach.
7. Odpowiedzi 
GKM.0003.9.2019.BS odno-
śnie odcinka ul. Sosnowej w 
Pilchowie.
8. Dofinansowania remontu 
siłowni Hektor przy ul. Wró-
blewskiego 6 w Policach.
9. Nawierzchni odcinka ul. 
Szpilkowej w Pilchowie.
10. Zorganizowania spotka-
nia z Przewodniczącymi Rad 
Osiedli w Policach.
11. Doświetlenia ulic Spo-
kojnej i Perłowej w Policach.
12. Doświetlenia ścieżki rowe-
rowej prowadzącej od zajezd-
ni autobusowej 107 do Siedlic.
13. Oczyszczenia chodnika 
oraz odcinka drogi ul. Staro-
leśnej w Pilchowie.
14. Podjęcia działań związa-
nych z wycinką drzew w lesie 
przy ul. Wróblewskiego.
15. Utwardzenia nawierzch-
ni ulicy w Niekłończycy.
16. Dofinansowania do 
budowy i remontów dróg 
gminnych ze środków będą-

cych w dyspozycji Wojewo-
dy Zachodniopomorskiego.
17. Zwiększenia częstotliwo-
ści odbioru odpadów gabary-
towych na terenie zabudowy 
wielolokalowej w Policach.
18. Zwiększenie dofinansowania 
klubu "Chemik" Police (wspólna 
interpelacja radnych RM).
19. Zmiany organizacji ruchu 
rowerzystów na chodniku przy 
ul. Bankowej (odcinek od ul. 
Grzybowej do ul. Zamenhofa).
20. Ws. zapadnięcia się części 
asfaltu na ul. Bankowej 12.
21. Stanu dróg gminnych.
22. Plaży za Szkołą Podsta-
wową nr 8 w Policach.
23. Pomostu pływającego w 
Trzebieży.
24. Działalności Rady Miejskiej.
25. Zgodności wprowadzania 
uchwał pod obrady Rady Miej-
skiej ze statutem Gminy Police.
26. Przekazania wszystkich 
zawartych umów przez PEC 
w zakresie produkcji/dystry-
bucji w latach 2014-2019.
27. Zakładu Odzysku i Skła-
dowania Odpadów Komu-

nalnych w Leśnie Górnym.
28. Świadczenia usług cate-
ringowych.
29. Wprowadzenia Polickiej 
Karty Mieszkańca.
30. Umieszczenia pojemnika 
na drobne elektroodpady oraz 
baterie przy ul. Wróblewskiego.
31. Utwardzenia ścieżki dla 
pieszych w parku przy ul. 
Mieszka i w Policach.
32. Funkcjonowania monito-
ringu miejskiego w Policach.
33. Szczecińsko-Polickiego 
Przedsiębiorstwa Komunika-
cyjnego.
34. Przystanków „Pilchowo 
Osiedle” oraz „Sierakowo”
35. Sołeckiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Pilchowie.
36. Parku Staromiejskiego w 
Policach.
37. Porzuconych śmieci po 
likwidacji działek.
38. Ul. Leśnej w miejscowo-
ści Wieńkowo.
39.  Nawierzchni odcinka 
ul. Szpilkowej w Pilchowie 
–  ponowienie.

Interpelacje radnych  
oraz  Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Policach w roku 2019 złożył ponad czterdzieści interpelacji i zapytań, 
których celem były zarówno poprawa życia mieszkańców Gminy Police, jak i troska o funkcjonowanie samorządu lokalnego.
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w skrócie
Chemik musi  
zapłacić  
Polickiemu  
Stowarzyszeniu 
Piłki Siatkowej

Klub Piłki Siatkowej Chemik 
Police S.A. będzie musiał 
zapłacić Polickiemu Stowarzy-
szeniu Piłki Siatkowej Chemik 
Police milion czterysta tysięcy 
złotych. Sąd Apelacyjny w 
Szczecinie podtrzymał wyrok 
Sądu Okręgowego w Szczeci-
nie, który przed rokiem zdecy-
dował, że KPS Chemik Police 
musi wypłacić PSPS Chemik 
Police kwotę 1,4 miliona zło-
tych.
Sprawy sądowe ciągnęły się 
od trzech lat. W 2013 roku 
między podmiotami podpi-
sano umowę, na mocy której, 

drużynę oraz miejsce w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej 
przejęła od stowarzsyzenia 
spółka KPS Chemik Police.
W zamian KPS Chemik Poli-
ce S.A. miał przez okres 5 lat 
płacić po 700 tysięcy złotych 
rocznie na rzecz PSPS Chemik 
Police. Przez pierwsze trzy lata 
umowa była respektowana i na 
konto Polickiego Stowarzysze-
nia Piłki Siatkowej wpływały 
pieniądze. W 2016 roku wpłaty 
ustały i stowarzyszenie musia-
ło wycofać zespół z rozgrywek 
I Ligi Siatkówki Kobiet.
Pełnomocnik KPS Chemik 
Police mecenas Bartłomiej 
Sochański zapowiedział zło-
żenie kasacji. Jeżeli sąd spo-
rządzi pisemne uzasadnienie, 
KPS Chemik Police będzie 
miał 2 miesiące na wniesienie 
kasacji wyroku.
Wyrok jest prawomocny.

Wygrana Chemika 
z Kotwicą

W swojej piątej grze kontro-
lnej piłkarze Chemika Poli-
ce wygrali na wyjeździe z 
Kotwicą Kołobrzeg 3:2(1:1). 
Chemicy na prowadzenie 
wyszli w 30 minucie spo-
tkania. Po szybkiej kontrze 
Szymon Kapelusz zagrał 
idealnie do wchodzącego w 
pole karne Nikity Vovchen-
ko i naszemu zawodnikowi 
nie pozostało nic tylko doło-
żyć głowę. Niestety tuż przed 
gwizdkiem kończącym 
pierwszą część gospodarze 
mieli rzut wolny, który na 
bramkę zamienił Grzegorz 
Piesio nie dając szans na 
interwencję Patrykowi Brzo-
zowskiemu. W 51 minucie 
meczu policzanie ponow-
nie wyszli na prowadzenie. 
Dogrywającym po raz drugi 
był Szymon Kapelusz a egze-

kutorem Mikołaj Midzio. 
Niestety z prowadzenia nasz 
zespół cieszył się zaledwie 
7 minut, bo już 58 minucie 
meczu bramkę na 2:2 zdo-
był Sebastian Deja. Bram-
ka zawodnika Kotwicy nie 
powinna być uznana, gdyż 
w chwili strzału zawodnik 
gospodarzy był na ewident-
nym spalonym. Chwilę póź-
niej Kotwica mogła wyjść na 
prowadzenie ale po strzale 
Piesio, piłka wylądowała na 
słupku bramki Chemika. W 
78 minucie meczu po cie-
kawym rozegraniu, trzecią 
bramkę zdobył Krystian 
Peda, który wykorzystał 
podanie od Adriana Kołata. 
Do końca spotkania żółtozie-
loni mieli jeszcze dwie okazje 
do zdobycia bramki. Jednak 
okazji nie wykorzystali Borys 
Jałoszyński i Mikołaj Midzio, 
który w sytuacji sam na sam, 
uderzył wprost w bramkarza 
Kotwicy. 

Pewna wygrana  
w Łodzi

Grupa Azoty Chemik Police 
pokonał Grot Budowlanych 
Łódź bez straty seta. Trener 
Ferhat Akbas postawił na 
jedną zmianę w porównaniu 
do meczu z Develoresem. 

Martyna Łukasik zastąpiła 
Martynę Grajber. Spotkanie 
przebiegało w pewnym sche-
macie. Wyrównany początek 
i środek seta, następnie Che-
mik odskakiwał w końców-
kach
Grot Budowlani Łódź – Gru-
pa Azoty Chemik Police 0:3 
(22:25, 19:25, 19:25)

Zwycięstwo i re-
mis III Lidze

W dniu 25.01.2020 drużyna 
Champion Police rozegrała 2 
mecze wyjazdowe. W pierw-

szym meczu w Białogardzie 
spotkanie to zakończyło się 
zwycięstwem Policzan 6:4, 
natomiast w drugim meczu z 
KKTS Kołobrzeg padł remis 
5:5.

Ponad dwadzieścia lat orga-
nizacji tej imprezy sprawiło, 
że Babolat Cup jest bardzo 
ważną częścią badmintono-
wego kalendarza, a wizyta 
w Policach staje się wręcz 
obowiązkowym punktem 
programu dla wszystkich 
miłośników dyscypliny. 
Renoma, poziom oraz zna-
komite opinie na temat 
rozgrywek sprawiają, że 
do województwa zachod-
niopomorskiego rokrocz-
nie zjeżdżają setki bad-
mintonowych zapaleńców. 
I to nie tylko z różnych 
zakątków Polski, ponieważ 
mamy wielką przyjemność 
regularnie gościć także wie-
lu uczestników spoza gra-
nic naszego kraju. To jest 
już nieodłącznym elemen-
tem Babolat Cup i dodaje 
naszemu turniejowi wyjąt-
kowego, międzynarodowe-
go charakteru.

A teraz przejdźmy do 
organizacyjnych konkre-
tów. W sobotę (15 lutego) 
tradycyjnie mamy w pla-
nach rozgrywki seniorów 
oraz zmagania w kate-
gorii open. Jeśli chodzi 
natomiast o niedzielę (16 
lutego), to przygotowali-
śmy pewne zmiany w pro-
gramie. Zamiast turnie-
ju amatorów, tym razem 
odbędzie się Babolat Skill, 

w skład którego wejdą:

Turniej Mistrzów,
Turniej Pretendentów,
Turniej Radosnego  
Amatora.

– Zdecydowaliśmy się zmie-
nić formułę niedzielnego 
grania, ponieważ w poprzed-
nich latach pojawiały się 
pewne nieporozumienia 
przy określaniu, kto jest ama-
torem i kto de facto może w 
tych rozgrywkach występo-
wać – tłumaczy Krzysztof 
Bobala, współorganizator 
Babolat Cup. – Tym razem 
zasady uczestnictwa w tur-
niejach będą bardzo pre-
cyzyjnie określone i jestem 
przekonany, że Babolat Skill 
okaże się dużym sukcesem i 
będzie jeszcze ciekawiej niż 
miało to miejsce podczas 
ostatnich edycji. Od rozpo-
częcia imprezy dzieli nas już 
tylko nieco ponad tydzień. 
W przyszły weekend znów 
będziemy przeżywać wspa-
niały czas, którym cieszą 
się wszyscy miłośnicy bad-
mintona. Z naszej strony 
mogę zapewnić, że będzie-
my w pełni gotowi na przy-
jazd uczestników i zrobimy 
wszystko, aby dwudziesta 
druga edycja była naprawdę 
niezapomniana.

(g)

Międzynarodowy Turniej Badmintona  
w Policach
W weekend w ruch pójdą pierwsze lotki, które symbolicznie zainaugurują dwudziestą drugą edycję 
Babolat Cup, Międzynarodowego Turnieju Badmintona. To sportowe święto ponownie odbędzie się 
w hali sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, przy ul. Siedleckiej 6 w Policach. W 
tym roku widzimy się w dniach 15-16 lutego.

SPORT
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Czym jest Budżet Obywa-
telski?

To wydzielona część budżetu 
Gminy Police, o której prze-
znaczeniu zdecydują w gło-
sowaniu mieszkańcy. W tym 
roku do dyspozycji jest 1 mln 
zł. W skrócie oznacza to, że: 
mieszkańcy zgłaszają propo-
zycje zadań do budżetu, które 
następnie są analizowane pod 
kątem możliwości realiza-
cji; propozycje zadań, które 
pomyślnie przeszły weryfika-
cję poddaje się pod powszech-
ne i bezpośrednie głosowanie; 
w efekcie, najwyżej ocenione 
lub najczęściej wskazywane 
propozycje zadań przeznacza 
się do realizacji – wpisując je 
do budżetu.

Co daje udział w Budżecie 
Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośred-
niego decydowania o tym, na 
co zostaną wydane środki z 
budżetu gminy. Masz realną 
szansę zrealizować własne 
pomysły oraz zmienić wize-
runek Twojego otoczenia. To 
Twój wkład w rozwój gminy! 
Budżet Obywatelski to wyjąt-
kowa okazja do rzeczywistego 
i bezpośredniego współdecy-
dowania o tym, na co zostanie 
wydana część budżetu gminy. 
Daje on możliwość zgłasza-
nia i promowania własnych 
ciekawych pomysłów na 
rzecz mieszkańców, przyczy-
niających się do poprawienia 
funkcjonowania całej gminy.

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywa-
telskiego może uczestniczyć 
każdy mieszkaniec Gminy 
Police. Propozycję zadania 
do budżetu obywatelskiego 
mogą zgłosić mieszkańcy 
stale zamieszkujący na tere-
nie Gminy Police, z tym że 
w imieniu mieszkańców, 
którzy nie ukończyli 13 roku 
życia propozycje składają 
opiekunowie prawni.
Przez stałe zamieszkanie 
należy rozumieć zamieszka-
nie na terenie Gminy Police 
pod oznaczonym adresem z 
zamiarem stałego pobytu.

(g)

Policki Budżet Obywatelski
Rusza kolejna edycja Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji 
mieszkańców jest w tym roku 1 mln zł. Wspólnie zdecydujmy na co prze-
znaczyć te pieniądze! Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Twojej 
gminy. Może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2021 roku?

Impreza miała miejsce w 
sali gimnastycznej, która 
została na tę okazję pięknie 
udekorowana. Po uroczy-
stym powitaniu wszystkich 
zaproszonych gości nastąpi-
ło przemówienie Dyrektora 
Ryszarda Budzisza, po któ-
rym, w podniosłej atmos-

ferze, młodzież zatańczyła 
tradycyjnego poloneza.
Następnie uczniowie zapre-
zentowali specjalnie przygo-
towany na tę okazję program 
artystyczny, który wywołał 
dużo pozytywnych emocji. 
Były również wspólne foto-
grafie, życzenia, uroczysta 

kolacja i szampańska zabawa 
prawie do białego rana.

Tekst i Foto:  
Grzegorz Banderowicz

Specjalny Ośrodek  
Szkolno-Wychowawczy  

nr 1 w Policach

Bal studniówkowy w SOSW  
nr 1 w Policach
31 stycznia bieżącego roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy 
nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej 
w Policach o godzinie 18.00 rozpoczęła się studniówka klasy III Liceum 
Ogólnokształcącego oraz bal klasy III Szkoły Branżowej I Stopnia.
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Celem targów jest prezentacja 
i promocja ofert gospodar-
czych polskich i niemieckich 

Polickie Targi Gospodarcze
Burmistrz Polic serdecznie zaprasza polskie i nie-
mieckie firmy, instytucje oraz organizacje pozarzą-
dowe do wzięcia udziału w Targach Gospodarczych 
organizowanych przez Gminę Police. Targi odbędą 
się w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Policach przy ul. Siedleckiej 2b w dniach 18-
19.04.2020 rok, w godzinach 10.00-18.00.

Inwestycja miała ogromne 
znaczenie dla lokalnej spo-
łeczności. W ramach prze-
prowadzonej przebudowy 
zmodernizowany został nie 
tylko istniejący budynek, ale 
dobudowano do niego kolej-
ną część, przez co powięk-
szona została powierzch-
nia świetlicy. Wymieniona 
została instalacja wodno-ka-
nalizacyjna, centralne ogrze-
wanie, instalacja elektrycz-
na. Powstał odcinek drogi 
dojazdowej do budynku, a 
także ciągi piesze i tereny 
zielone.
W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele władz samo-
rządowych z burmistrzem 
Polic Władysławem Diaku-
nem na czele, przewodniczą-

cym Rady Miejskiej w Poli-
cach Grzegorzem Ufniarzem 
oraz radnymi Rady Miejskiej 
w Policach.
Zaproszeni zostali również 
radni poprzedniej kadencji 
oraz sołtysi sołectw z terenu 
gminy Police.
Sołtys Tanowa Zygmunt 
Kołacki i prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej Marian 
Siwiela podziękowali burmi-
strzowi Polic oraz radnym 
Rady Miejskiej za zaangażo-
wanie w modernizację świe-
tlicy, która będzie miejscem 
spotkań lokalnej społeczno-
ści oraz strażaków ochotni-
ków.

(M.K.)

Świetlica  
wiejsko-strażacka  
w Tanowie otwarta
12 października 2018 roku Burmistrz Polic Włady-
sław Diakun podpisał umowę na przebudowę świetli-
cy wiejsko-strażackiej w Tanowie, a 22 stycznia 2020 
roku odbyło się je uroczyste otwarcie.

Osoby kandydujące na 
przedstawicieli seniorów 
zbierają podpisy na listach 
poparcia, które składają w 
Urzędzie Miejskim w Poli-
cach. Na liście powinno 
podpisać się co najmniej 15 
osób, natomiast do Rady 
wejdą osoby, które uzyskają 
poparcie największej liczby 
osób.

Podmioty zgłaszające kan-
dydatów do Rady Seniorów 
składają w Urzędzie Miej-
skim formularz zgłoszenio-
wy wraz z załącznikami:
- aktualnym wypisem z reje-
stru, ewidencji albo innego 
dokumentu potwierdzające-
go status podmiotu, oraz
- dokumentem potwierdza-
jącym, że osoby zgłaszające 
są upoważnione do repre-
zentowania podmiotu.

Zarządzenie w sprawie nabo-
ru, razem z formularzem 
zgłoszenia oraz wzorem listy 
poparcia dostępne będzie na 
stronie internetowej Gmi-
ny Police od dnia 10 lutego 
2020 roku. Zgłoszenia kan-
dydatów przyjmowane będą 
do 24 lutego 2020 roku.
Szczegółowe regulacje 
dotyczące funkcjonowa-
nia Rady Seniorów Gminy 
Police określa uchwała Nr 
XLVII/454/2018 Rady Miej-
skiej w Policach z dnia 30 
października 2018 roku w 
sprawie utworzenia Rady 
Seniorów Gminy Police oraz 
nadania jej statutu.

Dodatkowe informacje uzy-
skać można dzwoniąc do 
Urzędu Miejskiego w Poli-
cach na numer telefonu 91 
43 11 816.

Wybory  
do Rady Seniorów
10 lutego bieżącego roku zostanie ogłoszony nabór 
na członków Rady Seniorów Gminy Police. W skład 
Rady Seniorów wchodzić będzie 15 osób – mieszkań-
ców gminy Police.  Trzy osoby będą przedstawiciela-
mi seniorów, a dwanaście osób w Radzie to przedsta-
wiciele podmiotów działających na rzecz seniorów 
(np. organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiej-
skich, klubów seniorów funkcjonujących przy radach 
osiedlowych lub w sołectwach i innych).

MIĘDZY NAMI

firm działających na obszarze 
pogranicza, nawiązywanie bez-
pośrednich kontaktów handlo-

wych i biznesowych oraz dotar-
cie do nowych klientów.
Organizator zapewnia 
wystawcom bezpłatne sto-
isko wystawowe wraz z 
wyposażeniem, (zabudowa 
w kolorze białym, wykła-
dzina, gniazdko elektryczne, 
2 krzesła, stół kwadratowy, 
kosz na śmieci, napis na 
fryzie). Zgłoszenia i bliższe 
informacje na temat targów 

- w Wydziale Rozwoju i Fun-
duszy Pomocowych Urzędu 
Miejskiego w Policach, pok. 
52 , tel.  091 431 18 52 - Alek-
sandra Korotkiewicz, Ewa 
Chmielewska – Usewicz.
Kwestionariusz i regulamin 
Targów dostępne są również 
w Wydziale Rozwoju i Fun-
duszy Pomocowych, pok. 52 
w Urzędzie Miejskim w Poli-
cach.                             (M.K.)


