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Koronawirus w powiecie polickim

Grupa Azoty Police pozostaje głównym partnerem  
Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police

Małżeństwo z powiatu polickiego zarażone koronawirusem. Małżeństwo przebywało we Włoszech, a 
dokładnie w Lombardii i podróżowali własnym samochodem. – W środę 11 marca zgłosili się do Szpitala 
Wojewódzkiego w Szczecinie, ponieważ u kobiety pojawiły się objawy w postaci gorączki i kaszlu – Małgo-
rzata Kapłan, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. 
- Po przebadaniu kolejnych 
próbek, nasi laboranci wykryli 
dwa potwierdzone przypadki 
koronawirusa. Jeden przypa-
dek to mąż kobiety, u której 
potwierdzono wirusa w czwar-
tek (12 marca). Wczoraj męż-
czyzna źle się poczuł i został 
przewieziony transportem 

medycznym do naszej placów-
ki - mówi Mateusz Iżakowski, 
rzecznik szpitala wojewódz-
kiego przy ul. Arkońskiej..
W piątek (13 marca br.) premier 
Mateusz Morawiecki ogłosił, 
że polski rząd wprowadził stan 
zagrożenia epidemicznego. Od 
15 marca, na 10 dni z możli-

wością przedłużenia, zostanie 
tymczasowo przywrócona 
kontrola graniczna. 
Wprowadzony został rów-
nież zakaz wjazdu cudzo-
ziemców do Polski. Wstrzy-
mane zostały również mię-
dzynarodowe połączenia 
lotnicze i kolejowe.
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Szef rządu zapewniał rów-
nież, że nie ma zagrożenia, że 
zabraknie żywności. Zaapelo-
wał o niewykupywanie towa-
rów. Zmianie ulegnie funkcjo-
nowanie galerii handlowych, w 
ramach których otwarte będą 
sklepy spożywcze, apteki, dro-
gerie czy pralnie. Wszystkie 
sklepy, placówki finansowe i 
punkty usługowe będą działać 
normalnie. Restauracje będą 
mogły świadczyć usługi na 
wynos lub na dowóz.

Dzień później  (14 marca br. - 
dop. red) Ministerstwo Zdro-

wia podało, że potwierdzono 9 
nowych przypadków zakażenia 
koronawirusem. 5 przypadków 
dotyczy Łodzi, 2 Warszawy, a 
po 1 Lublina i Poznania. Łącz-
nie zakażonych zostało 93 oso-
by, w tym 2 zmarły.

Kwarantanna w „Białej”

W nocy z poniedziałku na wto-
rek (2/3 marca br.) do szpitala 
wojewódzkiego w Szczecinie 
trafiły dwie osoby z internatu 
Zespołu Szkół im. I. Łuka-
siewicza w Policac. W ferie 
odwiedziły Włochy, a 10 dni 
po powrocie do kraju odczuły 
objawy grypowe. Do szpita-

la trafiły z wysoką gorączką. 
Dziewczęta skarżyły się na 
wysoką temperaturę i kłopoty z 
oddychaniem. - Wstępne bada-
nia wykluczyły jednak anginę i 
grypę - tłumaczy Karina Tata-
rata z polickiego Sanepidu.
- Testy wyszły ujemne, w 
związku z tym pobrano próby 
w kierunku badania na koro-
nawirusa. Po przeanalizowa-
niu całej sytuacji, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 
podjął prewencyjnie decyzję o 
kwarantannie dwóch budyn-
ków internatu Zespołu Szkół 
- mówiła Tatarata.
Decyzją Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitanre-

go w Policach kwarantanna w 
dwóch Internatach Zespołu 
Szkół im. I. Łukasiewicza w 
Policach przy ulicy Siedleckiej 
6a i Kresowej 7 obowiązywała 
do niedzieli 8 marca włącznie. 
Kilka dni później Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Policach przekazał infor-
mację o wykluczeniu obecności 
koronawirusa u dwóch uczen-
nic Zespołu Szkół im. I. Łuka-
siewicza w Policach.

Więcej informacji na temat 
koronowirusa w Policach na 
stronie: 

www.powiatpolicki.info 

Koronawirus w powiecie polickim

Zmiany przy przekraczaniu 
granicy są wprowadzane, 
aby przeciwdziałać rozprze-
strzenianiu się koronawiru-
sa SARS-CoV-2. Chodzi o 
uniknięcie wjazdu na teren 
Polski osób, które mogą sta-
nowić poważne zagrożenie 
dla zdrowia publicznego.

Tymczasowa kontrola na 
granicy wewnętrznej

Granicę wewnętrzną będzie 
można przekraczać tylko w 
wyznaczonych miejscach, a 
takich miejsc będzie na gra-
nicy lądowej w sumie 37: na 
granicy z Czechami – 15, ze 
Słowacją – 5, z Niemcami 
– 15, z Litwą – 2. Kontrola 
graniczna będzie też pro-
wadzona w 4 portach mor-
skich oraz na 17 lotniskach. 
Pełna lista stanowi załącznik 
do rozporządzenia mini-
stra spraw wewnętrznych 
i administracji w sprawie 
przywrócenia tymczasowo 
kontroli granicznej osób 
przekraczających granicę 
państwową stanowiącą gra-
nicę wewnętrzną.

Link do rozporządzenia: 
http://www.dziennikustaw.
gov.pl/DU/2020/434

Tymczasowa kontrola gra-
niczna będzie prowadzona 
przez funkcjonariuszy Straży 
Granicznej od 15 marca 2020 

r. do 24 marca 2020 r.
Kwestie związane z przywra-
caniem kontroli granicznej 
na granicach wewnętrznych 
państw Unii Europejskiej 
reguluje kodeks graniczny 
Schengen. Zgodnie z art. 
28 ust. 1 kodeksu państwo 
członkowskie może wyjąt-
kowo i w trybie natychmia-
stowym przywrócić kontro-
lę graniczną na granicach 
wewnętrznych.

Zakres kontroli dostoso-
wany będzie odpowied-
nio do stopnia zagrożenia 
porządku publicznego lub 
bezpieczeństwa państwa 
w związku z wystąpieniem 
poważnego zagrożenia dla 
zdrowia publicznego wywo-
łanego koronawirusem 
SARS – CoV-2 (choroba 
COVID – 19). Straż Gra-
niczna będzie realizować 
zadania przy użyciu sprzę-
tu mobilnego, w oparciu o 
własne zasoby kadrowe oraz 
we współdziałaniu z Policją 
i Państwową Strażą Pożarną.

Zawieszenie ruchu granicz-
nego w części przejść na 
zewnętrznej granicy Polski
Minister Mariusz Kamiń-
ski podpisał również drugie 
rozporządzenie – w sprawie 
czasowego zawieszenia lub 
ograniczenia ruchu gra-
nicznego na określonych 
przejściach granicznych. Na 

jego mocy od 15 marca br. 
do odwołania zawieszony 
zostaje ruch graniczny w 
części przejść granicznych z 
Federacją Rosyjską, Repu-
bliką Białoruś oraz Ukrainą. 
Chodzi o 7 przejść z Ukra-
iną, 5 przejść z Białorusią i 2 
przejścia z Rosją.

Wykaz przejść, na których zosta-
je zawieszony ruch graniczny, 
stanowi załącznik numer 1 do 
tego rozporządzenia.

Link do rozporządzenia: 
http://www.dziennikustaw.
gov.pl/DU/2020/435

Ograniczenia dla cudzo-
ziemców przy wjeździe do 
Polski
Na przejściach granicz-
nych – zarówno na granicy 
wewnętrznej, jak i zewnętrz-
nej – przy wjeździe do Polski 
wprowadzane zostają ogra-
niczenia dla cudzoziemców.

Od 15 marca br. w zakresie 
ruchu osobowego na kierun-
ku wjazdowym do Polski na 
lądowych przejściach gra-
nicznych oraz w lotniczych 
i morskich przejściach gra-
nicznych przekraczać gra-
nicę państwową będą mogli:

• obywatele RP;
• cudzoziemcy, którzy są 
małżonkami albo dziećmi 
obywateli RP albo pozostają 

pod stałą opieką obywateli RP;
• cudzoziemcy posiadający 
Kartę Polaka;
• szefowie misji dyploma-
tycznych oraz członkowie 
personelu dyplomatyczno- 
konsularnego misji, czyli 
osoby posiadające stopień 
dyplomatyczny oraz człon-
kowie ich rodzin;
• cudzoziemcy posiadające 
prawo stałego lub czasowego 
pobytu na terytorium RP;
• cudzoziemcy posiadający 
prawo do pracy na teryto-
rium RP tj. cudzoziemcy 
uprawnieni do wykonywa-
nia pracy na takich samych 
zasadach co obywatele pol-
scy, posiadający zezwolenie 
na pracę, zezwolenie na pra-
cę sezonową, oświadczenie 
o powierzeniu wykonywa-
nia pracy cudzoziemcowi 
na terytorium RP;
• w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach, nie-
uwzględnionych powyżej, 
komendant placówki Straży 
Granicznej, po uzyskaniu 
zgody komendanta główne-
go Straży Granicznej może 
zezwolić cudzoziemcowi na 
wjazd na terytorium RP, w 
trybie określonym w usta-
wie z 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach;
• cudzoziemcy, którzy pro-
wadzą środek transportu 
służący do przewozu towa-
rów.

Polska wprowadza ograniczenia  
przy przekraczaniu granicy
W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie od 15 marca 
br. do 24 marca br. będzie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Gra-
nicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych 
miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Zarówno na granicy 
wewnętrznej, jak i na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną 
wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski.

Aby przybliżyć zagadnienie 
publikujemy fragment treści 
uzasadnienia w tej sprawie 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Szczecinie:
 „Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny zgadza się ze stano-
wiskiem Wojewody, że zwią-
zek funkcjonalny pomiędzy 
przychodami osiąganymi z 
działalności gospodarczej 
Spółki zarządzanej przez 
AP, a faktem wykorzysty-
wania mienia powiatu, jest 
w tym wypadku oczywisty, 
skoro środki pieniężne na 
sfinansowanie umownie 
określonych usług pochodzą 
z budżetu Powiatu Polickie-
go. O dysponowaniu tymi 
środkami decyduje Zarząd 
Powiatu, zaś niewątpliwy 
wpływ na ilość środków 
przeznaczonych na pokry-
cie kosztów realizacji zadań 
o charakterze użyteczno-
ści publicznej w zakresie 
budowy "Miasteczka Ruchu 
Drogowego wraz z zago-
spodarowaniem terenu", a 
także w zakresie odbioru i 
zagospodarowania odpadów 
komunalnych od podmiotu 
utworzonego przez Powiat 
Policki ma Rada tego Powia-

tu – w której radnym jest AP. 
Sytuacja taka bez wątpienia 
świadczy o konflikcie intere-
sów – rodzi bowiem niebez-
pieczeństwo, że radny może 
w nieuprawniony sposób 
wpływać na Radę Powiatu w 
celu takiego ustalenia wyso-
kości opłat ponoszonych za 
w/w usługi, aby przeznaczo-
ne na ten cel środki były jak 
najwyższe, a tym samym, aby 
w razie wyboru oferty jego 
firmy, zapewniały mu jak 
największą korzyść finanso-
wą. Tym samym wynagro-
dzenie otrzymywane przez 
Spółkę za wykonywane 
usługi pozostaje w ścisłej 
i bezpośredniej korelacji z 
budżetem powiatu".
I jeszcze jedna ważna infor-
macja … W miejsce radnego 
powiatowego Adama Pacho-
lika powołany zostanie obec-
ny dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Policach Wal-
demar Echaust.
Sprawa Adama Pacholika 
otwiera możliwość badania 
zasadności sprawowania 
madatu przez kolejnych rad-
nych ... powiatu polickiego. 

Adam Wosik

Adam Pacholik  
naruszył ustawę  
o samorządzie  
powiatowym
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie miał 
wątpliwości. Radny Powiatu Polickiego Adam Pacholik 
naruszył ustawę o samorządzie powiatowym. Decyzja 
zapadła na posiedzeniu w dniu 10 marca 2020 roku. I jest 
prawomocna! Tym samym Naczelny Sąd Administracyj-
ny potwierdził swoim wyrokiem wątpliwości Wojewody 
Zachodniopomorskiego, który uznał działalność Adama 
Pacholika (dyrektora spółki Trans-Net), jako rażąco na-
ruszającą ustawę o samorządzie powiatowym. Wniosek: 
Adam Pacholik nie jest już radnym ... 
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Tegoroczna wyprawa zakoń-
czyła 13-letni okres udanych 
wejść na 10 najwyższych masy-
wów górskich, położonych na 
pograniczu chilijsko-argen-
tyńskim, Argentynie oraz w 
Peru. Większość szczytów bo 
aż 7 jest położone w północ-
nej Argentynie na odległym 
od cywilizacji suchym pła-

skowyżu typu wulkanicznego 
na wysokości około 4000 m 
n.p.m – Puna de Atacama

Inspiracją do rozpoczęcia 
wspinaczek w tym rejonie 
były pierwsze dokonane wła-
śnie przez Polaków wejścia 
na dziewicze wówczas szczy-
ty Ojos de Salado, Merceda-
rio, Pissis czy Walter Penck 
(wszystkie z listy 10 najwyż-
szych masywów) dokonane 
w latach 30-tych XX wieku, 
którzy swoją ówczesną dzia-
łalnością odkryli niejako 
Andy dla światowego alpi-
nizmu.

Jednak nikt z Polski nie stanął 
do bieżącego roku  na wszyst-
kich szczytach z listy TOP10.

- Alpinizm nie jest dyscy-
pliną indywidualną – mówi 
Edward Fudro. Duże zna-
czenie oprócz warunków 
atmosferycznych (częste sil-
ne wiatry i burze) ma skład 
i przygotowanie zespołu. To 
że udało się stanąć na wszyst-
kich dziesięciu najwyższych 
wierzchołkach masywów 

andyjskich było również 
zasługą osób, które w tych 
wyprawach uczestniczyły. 
Szczególne podziękowania 
należą się: Wojtkowi Jan-
kowskiemu z Warszawy – 
za zainspirowanie Puną de 
Atacama, Jackowi Sidlare-
wiczowi z Żyrardowa – kie-
rownikowi sześciu wypraw 
andyjskich oraz Piotrowi 
Idczakowi z Częstochowy za 
wspólne wejścia na najtrud-
niejszy szczyt w wykazie -  
peruwiański Huascuran Sur 
oraz pierwsze polskie przej-
ście północnej grani Bonete 
Chico (wg pomysłu Jacka).

Szczegóły ostatniej 
wyprawy na facebook:  
Puna de Atacama pl

Pierwszy Polak  
i Policzanin - zdobywcą 10  
najwyższych masywów 
górskich obu Ameryk
W lutym br. z kolejnej, już ósmej  wyprawy wy-
sokogórskiej do Ameryki Południowej powrócił 
mieszkaniec Polic i długoletni pracownik Grupy 
Azoty ZCh Police Edward Fudro. Jest on również 
członkiem Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego 
oraz biegaczem długodystansowym – między innymi 
trzykrotny Mistrz Polski kat M-50 w 100 km biegach 
na orientację i siedmiokrotny w pierwszej „10”  kat. 
OPEN Pucharu Polski na tym dystansie.

Pełny wykaz wejść Edwarda Fudro  
na 10 najwyższych masywów Ameryk

1.     Agancagua  6 962m - 12.01.2007r.
2.     Ojos del Salado  6 893m - 13.02.2010r.
3.     Mounte Pissis  6 795m - 19.02.2010r.
4.     Huascuran Sur  6 768m - 20.07.2018r.
5.     Bonete Chico  6 759m - 23.01.2014r.
6.     Tres Cruses Sur  6 748m - 18.01.2017r.
7.     Llullaillaco  6 739m - 25.01.2019r.
8.     Mercedario  6 720m - 23.01.2015r.
9.     Walter Penck  6 658m - 13.01.2014r.
10.   Incahuasi  6 621m - 30.01.2020r.

Starszy kapitan Piotr Maciej-
czyk rozpoczął swoją służbę 
w szeregach Państwowej 
Straży Pożarnej 1 września 
2003 roku jako słuchacz a 
następnie kadet w Szkole 
Aspirantów PSP w Pozna-
niu. Po ukończeniu SA PSP 
w 2005 roku podjął służbę 
w Jednostce Ratowniczo-
-Gaśniczej w Policach na 

Powołano nowego Komendanta
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Staśkiewicz powołał 18 lutego na 
stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Policach st. kpt. Piotra Maciejczyka.

stanowisku starszego ratow-
nika. W roku 2007 został 
awansowany na dowódcę 
zastępu, w 2011 roku został 
mianowany na stanowisko 
dowódcy zmiany. Podczas 
służby w JRG brał udział w 
kilkuset akcjach ratowni-
czo-gaśniczych na terenie 
powiatu polickiego. Ponadto 
w czerwcu 2010 r dowodził 

zastępem podczas usuwa-
nia skutków powodzi w 
powiecie sandomierskim. 
W 2011 roku ukończył stu-
dia w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie na 
kierunku Inżynieria 

Bezpieczeństwa Pożarowego 
(tytuł inżynier pożarnictwa). 
1 sierpnia 2012 roku został 
przeniesiony do służby w 
Komendzie Powiatowej PSP 
w Policach na stanowisko 
starszego specjalisty. Na 
zajmowanym stanowisku 
zajmował się sprawami ope-
racyjnymi. W 2013 ukończył 
studia magisterskie w SGSP. 2 
grudnia 2014 został awanso-
wany na stanowisko naczel-
nika wydziału operacyjnego 
i kontrolno-rozpoznawcze-
go. Jako naczelnik wydziału 

dał się poznać jak osoba, któ-
ra potrafi koordynować oraz 
zarządzać swoimi podwład-
nymi. Strażak na wszystkich 
swoich stanowiskach wypeł-
niał swoje obowiązki służ-
bowe w sposób sumienny i 
profesjonalny wykazując się 
przy tym dużą inicjatywą. 
W 2015 roku podniósł swoje 
kwalifikacje kończąc studia 
podyplomowe na kierunku 
„Zapobieganie pożarom i 
awariom” w SGSP. Od wrze-
śnia 2019 roku pełnił obo-
wiązki komendanta powia-
towego PSP w Policach.

Na stanowisku zastąpił st. 
bryg. Marka Gendka, który 
w ubiegłym roku przeszedł 
na emeryturę.

Foto. KW PSP Szczecin

- Cieszę się, że udało się 
wypracować kompromis. 
Dziękuję wszystkim, którzy 
zaangażowali się w rozmo-
wy. Jako zarząd podejmując 
się negocjacji musieliśmy z 
jednej strony zadbać o dobro 
pracowników, z drugiej – mieć 
na uwadze możliwości finan-
sowe spółki. Dlatego wypra-
cowanie stanowiska, które 
usatysfakcjonuje obie strony 

wymagało czasu – podkreślił 
prezes zarządu Grupy Azoty 
Police dr Wojciech Wardacki.
Zarząd spółki podkreśla, że każ-
dorazowo w poprzednich latach 
pozytywnie odnosił się do pro-
pozycji Strony Społecznej. 
Grupa Azoty Police jest 
pierwszą spółką z Grupy 
Kapitałowej Grupy Azoty, 
w której udało się osiągnąć 
porozumienie płacowe.

Zgodnie z porozumieniem 
zawartym z przewoźnikiem 
kolejowym w pociągach 
REGIO kursujących do i ze 
Szczecina Głównego, w grani-
cach administracyjnych mia-
sta Szczecin (między stacjami: 
Szczecin Główny, Szczecin 
Port Centralny, Szczecin Zdro-
je, Szczecin Dąbie, Szczecin 
Zdunowo, Szczecin Załom, 
Szczecin Podjuchy, Szczecin 
Gumieńce) do końca roku 

będą honorowane wszystkie 
bilety okresowe ZDiTM.

W pociągach honorowane 
będą także wszystkie ulgi i 
zwolnienia, z których korzystają 
pasażerowie komunikacji miej-
skiej w Szczecinie co oznacza, że 
dzieci uprawnione do darmo-
wych przejazdów w komunika-
cji miejskiej mogą również bez 
biletu jechać pociągiem.

Grupa Azoty Police: 
Porozumienie  
płacowe osiągnięte
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
podpisał porozumienie płacowe na rok 2020 ze wszyst-
kimi zakładowymi organizacjami związkowymi działa-
jącymi w spółce. Porozumienie udało się osiągnąć bez 
konieczności podejmowania działań przewidzianych w 
ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Z biletem komunikacji 
miejskiej w pociągu
Do końca roku przedłużona zostaje możliwość 
jazdy z biletami okresowymi komunikacji 
miejskiej w niektórych pociągach. To oznacza 
dodatkową, wygodną opcję poruszania się al-
ternatywnym środkiem transportu w granicach 
administracyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Pismo w tej sprawie wpły-
nęło 11 lutego do wojewo-
dy zachodniopomorskie-
go. Ten zwrócił się do Rady 
Miejskiej w Policach o jej 

Mandaty polickich radnych pod lupą wojewody
Doraźną komisję do zbadania legalności sprawowa-
nia mandatu przez radnych Rady Miejskiej w Poli-
cach powołali radni z Polic. Wojewoda zachodniopo-
morski bada legalność sprawowania mandatów przez 
dwoje radnych z Rady Miejskiej w Policach. Chodzi 
o Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wiesława 
Gawła ze Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI oraz o 
radną Ewę Ignaczak z Koalicji Obywatelskiej.

zbadanie. Tym razem nie 
mogła tego zrobić Komisja 
Rewizyjna RM, bo jej prze-
wodniczącym jest właśnie 
Wiesław Gaweł.

Oboje radni są członkami 
zarządu Stowarzyszenia 
Ekologicznego "Łarpia", 
które w grudniu ubiegłe-
go roku zawarło umowę 
dzierżawy na grunty sta-
nowiące mienie gminy.

Wojewoda zachodniopo-
morski bada, czy radni nie 
naruszyli tym samym prze-
pisu o samorządzie gmin-
nym. Stanowi on, że radny 
nie może prowadzić działal-
ności gospodarczej z wyko-

rzystaniem mienia komu-
nalnego gminy, z której rad-
ny uzyskał mandat.
Rada Miejska w Poli-
cach powołała 5-osobową 
komisję doraźną. Praco-
wać w niej mają: Sławomir 
Kajkowski (Gryf XXI), 
Damian Walczak (KO), 
Piotr Diakun (Gryf XXI), 
Jadwiga Molenda (KO), 
Artur Echaust (Gryf XXI). 
Radni opozycyjni nie zgo-
dzili się na pracę w tej 
komisji.
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Prawie dwieście osób bawi-
ło się podczas I Balu Biega-
cza zorganizowanym przez 
polickie stowarzyszenie Bie-
gam Bo Lubię.

- To pierwsze tego typu 
wydarzenie w naszym woje-
wództwie. Liczymy na to, że 
Bal Biegacza będzie okazją 
do integracji, wspólnej zaba-
wy karnawałowej oraz przy-
witania kolejnego sezonu 
biegowego. Zastanawiałem 
się jak zintegrować lokalną 
społeczność biegaczy i stąd 

pojawił się pomysł na bal - 
informował wcześniej Zbi-
gniew Pokrzywiński, prezes 
BBL Team Police.

Podczas Balu wręczano rów-
nież nagrody dla najlepszych 
biegaczy.  Nagrodzono w 
poszczególnych kategoriach:

- najszybszą biegaczką roku 
2019 w woj. zachodniopo-
morskim została Aleksandra 
Kwiatkowska
- najszybszym biegaczem roku 
2019 w woj. zachodniopomor-

skim został Arkadiusz Mińko
- najlepszym zawodnikiem 
roku 2019 (wyróżniającym 
się osobowością/postawą/
wynikami) był Piotr Mły-
narczyk
- najlepszym klubem bie-
gowym roku 2019 wybra-
no Wieczorne Bieganie w 
Szczecinie
- Królową i Króla Balu Biega-
cza zostali: Adriana Kamiń-
ska i Janusz Łempkowski
- dodatkowe wyróżnienie 
otrzymali Henryk i Grażyna 
Maciejewscy.

I Bal Biegacza
Stowarzyszenie Biegam Bo Lubię Team Police zorganizował I Bal Biegacza. 
Podczas Balu nagrodzono najszybszą biegaczkę i biegacza, najlepszego 
zawodnika 2019 oraz Królową i Króla Balu Biegacza. Dodatkowe wyróż-
nienie otrzymali Henryk i Grażyna Maciejewscy.
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Z myślą o zabezpieczeniu w 
prawidłowe nawożenie boisk 
sportowych, miejskich czy 
szkolnych powstał program: 
POLSKIE NAWOZY NA POL-
SKIE BOISKA. Celem progra-
mu jest możliwość zastosowa-
nia dedykowanych nawozów 
Grupy Azoty w całorocznej 
pielęgnacji obiektów sporto-
wych o nawierzchni trawia-
stej. Produkty te zostały tak 
skomponowane i dobrane aby 
zapewnić w pełni optymalne 
dokarmianie roślin na każdym 
poziomie pielęgnacji.
Polskie boiska są często nie-
właściwie nawożone lub bez 

nawożenia ze względu na pro-
wadzone oszczędności oraz 
niewielką wiedzę greenkeeper-
ską. Większość z tych boisk 
znajduję się w małych mia-
steczkach i wsiach, gdzie sta-
nowią jedyne miejsce trenin-
gów, imprez sportowych oraz 
gminnych dla dzieci rolników 
lub samych rolników. Natu-
ralne boiska trawiaste należą 
do podstawowych rodzajów 
muraw sportowych.
- Prawidłowo utrzymana w 
okresie wiosennym murawa 
znacznie zwiększa bezpieczeń-
stwo i komfort gry, chroniąc 
przed kontuzjami i urazami. 

Dlatego ten program dedy-
kujemy dla wszystkich, aby 
prawidłowo, w dobrej kon-
dycji utrzymać nawierzchnie 
trawiaste bezpieczne dla użyt-
kowników –podkreśla kierow-
nik Działu Marketingu Opera-
cyjnego Grupy Azoty Police dr 
inż. Dariusz Dojss.
Nawet wtedy, kiedy nie są pro-
wadzone rozgrywki, czyli w tzw. 
martwym sezonie - dbałość o 
murawę musi być zachowana. 
Oprócz precyzyjnego kosze-
nia trawy, odchwaszczania czy 
stosowania innych zabiegów 
kosmetycznych, konieczne jest 
jej zbilansowane nawożenie. 
Piłka nożna to tak popularna 
na świecie dyscyplina, że firmy 
produkujące nawozy dedykują 
im specjalne mieszanki dosto-
sowane do warunków glebo-
wych i wymogów mieszanki 
traw na danym obiekcie.
- I greenkeeperzy i osoby 
opiekujące się niezawodowo 

boiskami dobrze wiedzą, że 
utrzymanie murawy jest nie-
mal niemożliwe bez odpo-
wiedniego nawożenia przez 
cały rok. Pomagają im w tym 
m.in. nawozy produkowane 
przez Grupę Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A. Są 
tańsze od tych sprowadzanych 
z zagranicy- podkreśla Dariusz 
Dojss. Jak dodaje – Grupa 
Azoty Police oferuje całą gamę 
nawozów lub ich mieszanki, 
które można stosować przez 
cały sezon wegetacyjny roślin, 
również odpowiednio je zabez-
pieczając na tzw. okres zimowy 
przed przemarzaniem.

W zależności od pory roku 
najlepiej się sprawdzą Poli-
foska 21, Polifoska Start oraz 
POLIFOSKA®KRZEM lub 
inne polickie produkty, które 
należy dostosować w zależno-
ści od zasobności gleby i stanu 
murawy.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE

PDH stanowi jedną z dwóch 
kluczowych instalacji w 
całym kompleksie „Poli-
mery Police”, która zostanie 
zaprojektowana w oparciu o 
zakupioną licencją Oleflex 
firmy UOP. Po uruchomie-
niu instalacji będzie możliwe 

Polimery Police z kolejnymi  
pozwoleniami na budowę
W dniach 19 i 20 lutego 2020 r. generalny wykonawca inwestycji Polimery Police, firma Hyundai 
Engineering Co., Ltd. otrzymał kolejne 3 pozwolenia na budowę. Wydane przez Starostę Polickiego 
decyzje umożliwiają rozpoczęcie budowy instalacji służącej do odwodornienia propanu (PDH).

produkowanie prawie 430 
tys. ton propylenu rocznie, 
który w następnym kroku 
zostanie wykorzystany do 
produkcji polipropylenu.

Inwestycja „Polimery Police” 
jest już obecnie realizowana 

na terenie przyszłego termi-
nalu przeładunkowo-maga-
zynowego. Decyzję umoż-
liwiającą rozpoczęcie prac 
budowlanych na tym terenie 
została wydana pod koniec 
grudnia 2019 r. przez Mar-
ka Subocza Wicewojewodę 

Zachodniopomorskiego, a 
uroczyste przekazanie placu 
budowy nastąpiło 7 stycznia 
2020 r. w obecności m.in. 
Tomasza Hinca Wojewo-
dy Zachodniopomorskiego 
oraz dr. Wojciecha Wardac-
kiego Prezesa Grupy Azo-
ty S.A. oraz Grupy Azoty 
Zakłady Chemiczne „Police” 
S.A

Na terenie portu Hyundai 
prowadzi obecnie prace 
związane z przygotowaniem 
do budowy zbiorników na 
propan i etylen. 21 stycznia 
rozpoczęte zostały prace 
związane z posadowieniem 
pośrednim, czyli tzw. palo-
wanie.

W ramach inwestycji „Poli-
mery Police”, poza instala-
cją do produkcji propylenu 
metodą PDH oraz terminalu 
powstaną: instalacja do pro-
dukcji polipropylenu, insta-
lacje pomocnicze oraz infra-
struktura logistyczna.

W trakcie II edycji Gali 
Najbardziej Wiarygodny w 
Polskiej Gospodarce wyróż-
nienie odebrał prezes zarzą-
du Grupy Azoty SA i Grupy 
Azoty Police dr Wojciech 
Wardacki. Polimery Police 
to projekt realizowany przez 
spółkę celową Grupa Azoty 
Polyolefins S.A. Jest to jed-
na z największych inwesty-
cji w polskim i europejskim 
przemyśle chemicznym, 
która umożliwi dywersyfika-
cję działalności biznesowej 
Grupy Azoty, a także pozy-
tywnie wpłynie na pozycję 
Polski w segmencie tworzyw 
sztucznych i wzmocni nie-
zależność energetyczno-su-
rowcową kraju.

Całkowity szacowany budżet 
projektu wynosi ponad 1,5 
mld EUR (ok. 6,5 mld zł). W 
ramach realizacji tej ogromnej 
inwestycji w 2019 roku Gru-
pa Azoty zrealizowała kilka 
kluczowych etapów projektu, 
m.in. podpisała umowę z gene-
ralnym wykonawcą Hyun-
dai Engineering Co. (HEC), 
zawarła wiążące porozumienia 
inwestycyjne o zaangażowa-
niu w finansowanie projektu 
z HEC i koreańską rządową 
agencją KIND oraz z Grupą 

Lotos, a także przeprowadziła 
emisję akcji Grupy Azoty Poli-
ce w celu finansowania Projek-
tu Polimery Police.

Na początku stycznia 2020 
r. generalnemu wykonaw-
cy został przekazany plac 
budowy w Policach, na któ-
rym prowadzi on już prace. 
- Realizujemy przedsięwzię-
cie zgodnie z zakładanym 
harmonogramem. Zgodnie 
z nim rozruch instalacji 
wytwarzającej polipropy-
len nastąpi w II kwartale 
2022 roku. Po kilku miesią-
cach testów naszą intencją 
jest rozpoczęcie komercyj-
nej eksploatacji Projektu 
Polimery Police – mówi dr 
Wojciech Wardacki, prezes 
zarządu Grupy Azoty oraz 
Grupy Azoty Police.

Celem Projektu Polime-
ry Police jest budowa zin-
tegrowanego komplek-
su petrochemicznego do 
wytwarzania ok. 437 tys. ton 
polipropylenu rocznie. W 
jego skład będą wchodziły 
instalacje do produkcji pro-
pylenu i polipropylenu oraz 
infrastruktura logistyczna., 
obejmująca m.in. gazoport 
w Policach.

Wyróżnienie  
za wiarygodność  
w Projekcie  
Polimery Police
Agencja ISBnews przyznała Grupie Azoty Police 
wyróżnienie w kategorii "Najbardziej Wiary-
godny w Sektorze Paliwowym i Chemicznym" 
za doprowadzenie do rozpoczęcia inwestycji w 
Polimery Police.

Polskie nawozy na polskie boiska
Stadiony piłkarskie na całym świecie to miejsca, na których odbywają się wielkie widowiska sportowe. 
Dziesiątki tysięcy kibiców zasiadają na trybunach, by podziwiać swoich ulubieńców.  Ale oprócz pięknej gry 
chcą także, by stadion i jego murawa były wizytówką drużyny. Nie zdają sobie jednak sprawy, że stadiony czy 
boiska, te reprezentacyjne i te w małych miejscowościach, wymagają troski i pracy przez cały rok.

Codzienne informacje z powiatu polickiego

AKTUALNOŚCI  |  SPORT  |  KULTURA
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Kolej przeżywa obecnie swój rene-
sans – jest tańsza, bardziej ekolo-
giczna, bezpieczna. Współczesna 
logistyka coraz częściej sięga po 
rozwiązania kolejowe. W tym 
aspekcie Województwo Zachod-
niopomorskie oraz podmioty zlo-
kalizowane na terenie Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitalnego 
mają potencjał do wykorzystania. 
Grupa CSL, inicjator powstania 
suchego terminala kontenerowego 
CCIC Intermodal Depo Duniko-
wo, wspiera projekt szczecińskich 
naukowców i jest zainteresowana 
jego wdrożeniem w regionie.

„Lekka Kolej Towarowa może być 
szansą na odciążenie regionu od 
nadmiernie rozwiniętego trans-
portu drogowego”
Autorem koncepcji „Lekkiej 
Kolei Towarowej” (LFR – Light 
Freight Railway) jest dr inż. 
Krystian Pietrzak, pracownik 
badawczo-dydaktyczny Wydzia-
łu Inżynieryjno-Ekonomicznego 
Transportu Akademii Morskiej w 
Szczecinie. Jest on także jednym 
z autorów „Koncepcji Szczeciń-
skiej Kolei Metropolitalnej” 
(2012 r.). Pracując przy realizacji 
„Studium Wykonalności SKM” 
(2014-2015), stworzył koncep-
cję alternatywnego wykorzysta-
nia transportu kolejowego do 
przewozu ładunków na obsza-
rach metropolitalnych. Obecnie 
zespół naukowców z WIET (dr 
inż. Krystian Pietrzak, dr inż. 
Oliwia Pietrzak, dr inż. Andrzej 
Montwiłł) pracuje nad szczegóła-
mi technicznymi i organizacyjny-
mi tego pomysłu.

Idea „Lekkiej Kolei Towarowej” 
jest bardzo prosta – do obsługi 
ładunków na obszarze metropo-
lii szczecińskiej zaproponowano 
krótkie składy kolejowe, złożone 
z kilku wagonów (maksymal-
nie 5), z których dwa krańcowe 
posiadają kabiny sterownicze. 
Każdy z wagonów przystosowa-
ny jest do przewozu dwóch kon-
tenerów 20’ lub jednego 40’. Takie 
pociągi pozwoliłyby na obsługę 
bocznic załadowców, którzy nie 
dysponują wystarczającą masą 
ładunkową do zapełnienia tra-
dycyjnego pociągu towarowego. 
„Nasz projekt wychodzi naprze-
ciw potrzebom i oczekiwaniom 
przedsiębiorców, którzy chcieli-
by, aby ich ładunki obsługiwa-
ne były przez kolej” – mówi dr 
inż. Krystian Pietrzak z WIET. 
Zastosowanie krótkich składów 
dwukierunkowych pozwoliłoby 
na szybkie i sprawne czynno-
ści załadowcze na bocznicach 

kolejowych, eliminując kosz-
towne i czasochłonne czynno-
ści manewrowe, związane np. z 
przetaczaniem wagonów.

Koncepcja może przynieść 
wymierne korzyści dla całego 
Pomorza Zachodniego. Lekka 
Kolej Towarowa może wpłynąć 
na poprawę konkurencyjności 
gospodarczej naszego regionu, a 
dzięki przeniesieniu części masy 
ładunkowej na transport kolejo-
wy, przyczynić się do zmniejsze-
nia ruchu ciężkich samochodów 
w Szczecinie i na obszarze SOM. 
To skutkować może poprawą bez-
pieczeństwa na drogach, ograni-
czeniem zanieczyszczenia środo-
wiska, zmniejszeniem degradacji 
infrastruktury drogowej, zmniej-
szeniem kongestii na drogach.
– Prace nad koncepcją wciąż trwa-
ją. Nasz region jest bogato wypo-
sażony w infrastrukturę kolejową, 
problemem jest jednak jej stan 
techniczno-eksploatacyjny. Istot-
nym argumentem za wdrożeniem 
Lekkiej Kolei Towarowej są pro-
wadzone aktualnie prace moder-
nizacyjne na sieci kolejowej, w tym 
w ramach budowy Szczecińskiej 
Kolei Metropolitalnej (np. na linii 
kolejowej 406). Realizacja nasze-
go pomysłu może przyczynić się 
do osiągnięcia w regionie efektu 
synergii.

Jak mówi specjalista, wiele firm z 
naszego regionu, które zlokalizo-
wane są w pobliżu bocznic kole-
jowych może być zainteresowa-
nych projektem. Dla osiągnięcia 
zakładanych efektów koncepcji, 
konieczne jest jednak funkcjono-
wanie nowoczesnego hubu, który 
„zbierałby” kontenery przywożo-
ne przez składy LFR od rozpro-
szonych dostawców i formowałby 
z nich składy całopociągowe.

– Grupa CSL jest zainteresowa-
na wdrożeniem opracowanego 
przez nas pomysłu. Podczas 
konferencji NaviRail 2019 mie-
liśmy okazję skonfrontowania 
naszej koncepcji z potrzebami 
rynku. Podczas obrad okazało 
się, że nasz projekt jest wyjściem 
naprzeciw oczekiwaniom Grupy 
CSL i projektu CCIC Intermodal 
Depo Dunikowo. To połączenie 
projektu naukowego oraz głosu 
praktyków, przedsiębiorców, któ-
rzy szukają dla siebie dogodnych 
rozwiązań – mówi dr inż. Kry-
stian Pietrzak.

Specjaliści uważają, że rozwiązanie 
mogłoby zostać wprowadzone w 
naszym regionie w ciągu kilku lat.

W regionie powstanie 
Towarowa Kolej Metropolitalna?
Ta idea może zrewolucjonizować transport towarowy w wojewódz-
twie zachodniopomorskim! Z inicjatywy naukowców Wydziału 
Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej 
w Szczecinie powstała koncepcja „Lekkiej Kolei Towarowej” 
(LFR – Light Freight Railway), która miałaby realizować funkcję 
dowozowo-odwozową dla ładunków skonteneryzowanych do firm 
zlokalizowanych w pobliżu bocznic kolejowych. Mowa np. o Porcie 
w Policach, Zakładach Chemicznych, ale i dziesiątkach innych 
firm zlokalizowanych w Strefach Ekonomicznych sąsiadujących z 
infrastrukturą kolejową. O planach zmiany rejonizacji 

sądów mówi się już od wielu 
miesięcy. I o przeniesieniu 
wydziałów z Polic do Szczeci-
na. Dlatego właśnie powstała 
petycja, której autorzy proszą 
nie tylko o nieprzenoszenie 
z Polic wydziałów zamiej-
scowych Sądu Rejonowe-
go Szczecin-Prawobrzeże i 
Zachód w Szczecinie, ale i o 
utworzenie samodzielnego 
sądu rejonowego w Policach. 
Zwracają uwagę, że powiat 
policki jest jednym z dwóch 
w całej Polsce, które nie mają 
własnego sądu.
„Powiat Police to jeden z 
dwóch powiatów w całej 
Polsce, który nie ma własne-
go Sądu, pomimo, że o jego 
utworzeniu dyskutowało się 
od lat. Wiele Sądów Rejo-
nowych jest mniejszych niż 
sam Zamiejscowy Wydział 
Karny w Policach (całe sądy 
mają po 5 sędziów - tyle, co 
w tutejszym Wydziale), więc 
nowopowstały Sąd wcale nie 
byłby Sądem najmniejszym. 

Według danych GUS, zawie-
rającymi prognozę ludności 
na lata 2013-2050 wynika, że 
liczba mieszkańców powiatu 
polickiego zwiększa się, a 
liczba mieszkańców Szcze-
cina sukcesywnie zmniej-
sza... Jest to spowodowane 
tym, że centrum Szczecina 
staje się niejako enklawą dla 
firm, a ludzie coraz częściej 
przeprowadzają się na jego 
obrzeża, m.in. właśnie do 
gmin Police, Dobra, Nowe 
Warpno czy Kołbaskowo 
(leżących w obszarze powia-
tu polickiego).” - czytamy 
dalej w petycji.

– Formalnie decyzji o likwi-
dacji jeszcze nie ma – mówi 
Anna Abramowska, współ-
autorka petycji. – Wyprze-
dzamy ją. Chcemy zwrócić 
uwagę, że to, co jest rozważa-
ne, nie jest dobre. Zbieramy 
więc podpisy pod petycją. 
Jak będzie ich wystarczająco 
dużo, to przekażemy ją do 
ministerstwa.

„Istnienie sądu lub chociaż 
wydziałów sądu w Policach 
podnosi prestiż miasta. Nie-
wątpliwie dla mieszkańców 
Polic i powiatu polickiego, 
oraz osób prowadzących 
na tym terenie działalność 
gospodarczą, ważne jest, aby 
mieć możliwość załatwienia 
jak największej liczby spraw 
w jednym miejscu. Teraz 
mamy możliwość załatwie-
nia w zasadzie wszystkich 
spraw administracyjnych. 
W Policach jest siedziba Sta-
rostwa, Urząd Stanu Cywil-
nego, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poli-
cach, Powiatowy Urząd Pra-
cy w Policach, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budow-
lanego w Policach, Wydział 
Geodezji i inne. Likwidacja 
wydziałów sądu spowodu-
je, że załatwienie spraw, nie 
tylko sądowych, w Policach 
stanie się dużo trudniejsze 
(np. wypis z Geodezji jest 
połączony ze złożeniem 
wniosku w Wydziale Ksiąg 

Wieczystych).” - kontynuują 
autorzy petycji. „Ostatnią, 
ale niewątpliwie ważną z 
„ludzkiego” punktu widze-
nia sprawą jest właśnie 
„kameralność” polickiego 
Sądu. To właśnie w małych 
Sądach dużo prościej i przy-
jemniej jest załatwić sprawę. 
W małych Sądach sprawy 
są załatwiane szybciej, a w 
chwili obecnej, kiedy już czas 
oczekiwania na wpis w Księ-
dze Wieczystej jest znaczny 
(około pół roku), przenie-
sienie Wydziału do Sądu w 
Szczecinie spowoduje jesz-
cze większe jego wydłużenie. 
W wielu przypadkach jest to 
okres, na który interesantów 
po prostu „nie stać”…”

Petycję można podpisać 
online pod adresem:
https://www.petycjeonli-
ne.com/nie_dla_likwida-
cji_wydziaow_sdu_w_poli-
cach_-_tak_dla_samodziel-
nego_sadu_rejonowego_w_
policach 

"NIE" dla likwidacji  
Wydziałów Sądu w Policach
„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nieprzenoszenie Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego Szcze-
cin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z Polic i utworzenie samodzielnego Sądu Rejonowego w Policach.” 
- czytamy w petycji w sprawie planów przeniesienia sądu z Polic do Szczecina. Inicjatorzy apelują, aby nie 
przenosić Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 
Polic. Co więcej, jej inicjatorzy chcą, aby w Policach utworzyć samodzielny Sąd Rejonowy.

Zadeklarowanym obecnie 
i opłaconym uczestnikom 
3. Biegu Korczaka, którym 
nowy termin odpowiada, 
zwrócone zostaną wpłacone 
pieniądze w jak najszybszym 
możliwie terminie. 

- Osoby, które zadeklaru-
ją zwrot opłaty startowej, 
prosimy o stosowną infor-
mację do dnia 4 kwietnia 
br. na adres mailowy sekre-
tariat@soswdnr.pl z poda-
niem imienia i nazwiska, 
roku urodzenia, daty wpła-
ty, wysokości wpłaty oraz 
podaniem numeru konta, na 
który mamy zwrócić wpła-
cone pieniądze – czytamy 
w komunikacie Ryszarda 
Budzisza, dyrektora SOSW 
nr 1 w Policach.

Nie zgłoszenie deklaracji 
zwrotu wpłaty startowej do 
dnia 4 kwietnia br. będzie 
równoważne z akceptacją 
udziału w 3. Biegu Korczaka 
w nowym terminie, czyli 20 
czerwca br. Dzień wcześniej 
odbędą się zawody sztafet 
Mix.
Organizatorzy zawodów, 
proponuje nowy termin 
mając nadzieję, że do tego 
czasu sytuacja w związku 
z koronowirusem zostanie 
opanowana. 
- Ogłaszamy także decyzję o 
przedłużeniu zapisów na 3. 
Bieg Korczaka do 31 marca 
br. do godz. 23.59 z obowią-
zującą aktualnie wysokością 
wpłaty – czytamy w dalszej 
części komunikatu.

Odwołano Bieg Korczaka
W zawiązku z zagrożeniem związanym z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa, została podjęta 
decyzja o przeniesieniu 3 Biegu Korczaka z planowa-
nego terminu 4 kwietnia br. na dzień 20 czerwca br, z 
możliwością kolejnej zmiany terminu bądź odwoła-
nia zawodów.

W terminale są wyposażone 
patrole dbające o bezpieczeń-
stwo na drodze. Dzięki tym 
urządzeniom kierowca, któ-
ry za popełnione wykrocze-

nie dostał mandat, może od 
razu opłacić grzywnę używa-
jąc swojej karty płatniczej. W 
przypadku tej formy płatno-
ści, osoba ukarana mandatem 
nie ponosi żadnych dodatko-
wych opłat za przelew.

W trakcie prowadzonej kontro-
li, w sytuacji gdy osoba kontro-
lowana nie skorzysta z prawa 
do odmowy przyjęcia mandatu 
gotówkowego lub kredytowa-
nego, policjant posiadający na 
wyposażeniu terminal, zgodnie 
z art. 98 par 3 ustawy Kodeks 
Postępowania w Sprawach o 
Wykroczenia, poinformuje 
ukaranego o możliwości uisz-
czenia grzywny w formie bez-
gotówkowej (kartą płatniczą 
lub innym instrumentem płat-
niczym np.: BLIK).

Mandat na drodze można 
zapłacić kartą płatniczą
Policjanci zachodniopomorskiej drogówki już od 2 
lat dysponują na służbie terminalami płatniczymi. 
Dzięki tym urządzeniom można natychmiast ure-
gulować należność za wykroczenie, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów i nie tracąc czasu.
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Miejsce składania wnio-
sków: Urząd Gminy Dobra, 
ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 
72-003 Dobra lub Urząd 
Gminy Dobra, ul. Szczecińska 
16a, 72-003 Dobra.
Urząd jest czynny w godzi-
nach: poniedziałek 800-
1630, wtorek- czwartek 730-
1530, piątek 730-1500.
Formularz wniosku jest 
dostępny na stanowi-
sku Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Dobra, 
w sekretariatach urzędu 
oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Dobra:   
bip.dobraszczecinska.pl  
w zakładce WNIOSKI/
DRUKI.
Sposób realizacji wniosków 
będzie uzależniony od wiel-
kości pozyskanego przez 
Gminę na 2020 rok dofi-
nansowania, bądź środków 
zabezpieczonych na ten cel 
w budżecie Gminy.
O pomoc mogą ubiegać 
się  osoby fizyczne, posiada-
jące tytuł prawny do nieru-
chomości na terenie Gminy 
Dobra, a także wspólnoty 
mieszkaniowe i spółdzielnie, 
przedstawiciele kościoła.  W 
budynku nie może być pro-

Nabór wniosków  
na dofinansowanie  
usuwania azbestu
Wójt Gminy Dobra przypomina o naborze 
wniosków na dofinansowanie usuwania wyro-
bów zawierających azbest w 2020 roku. Termin 
składania wniosków upływa 31 marca 2020 r.

wadzona działalność gospo-
darcza.

Przedsiębiorcy mogą ubie-
gać się o dofinansowanie na 
usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, szcze-
góły na stronie: https://www.
wfos.szczecin.pl/
W ramach zadania planuje 
się pokryć w całości koszty 
związane z demontażem, 
transportem i unieszkodli-
wieniem pokryć dachowych 
z eternitu oraz usunięciem 
materiałów zawierających 
azbest składowanych na 
posesjach.
Odbioru, transportu i prze-
kazania do utylizacji dokona 
firma wybrana przez Wójta 
Gminy w trybie zapytania 
ofertowego bądź przetargu.
Uwaga!!! Właściciel nie-
ruchomości sam pokrywa 
koszty nowego pokrycia 
dachowego.
Wszelkie informacje i wyja-
śnienia związane z usuwa-
niem azbestu z terenu Gmi-
ny Dobra można uzyskać 
pod nr tel.: 91 311 38 40.

Uzyskane 3 miejsce Gmina 
Dobra uzyskała dzięki liczbie 
wejść i wyświetleń na portalu 
mapa.inspirehub.pl. Wyno-
siły one 11178 wejść oraz 
15397 wyświetleń informacji 
o działce z dokumentów pla-
nistycznych. To już kolejny 
raz gdy jako gmina, Dobra 

Wyróżnienie dla Gminy Dobra
Gmina Dobra została wyróżniona w II edycji plebiscytu Liderzy Dostępności Da-
nych Przestrzennych INSPIRE za rok 2019 organizowanym przez firmę GIAP.

została wyróżnienie  w tym 
plebiscycie, w zeszłym roku 
również było  3 miejsce.

Przejrzysty komunikat doty-
czący udostępniania danych 
tematycznych (w tym pla-
nistycznych), jest nie tylko 
spełnieniem wymogów usta-

wowych nałożonych na gmi-
ny, ale również jest idealnym 
rozwiązaniem dla nowo-
czesnego społeczeństwa, 
które oczekuje ułatwień w 
poruszaniu się w cyfrowym 
środowisku. Stanowi war-
tość dodaną dla jednostki - 
kreuje wizerunek nowocze-

snego Urzędu, otwartego na 
potrzeby mieszkańców.
Warto wspomnieć, że pra-
cownikom urzędu, dostęp 
do danych przestrzennych 
zapewnia dedykowana 
aplikacja desktopowa GIS 
- Samorządowa Platforma 
Danych Przestrzennych, 
więc wejścia na portal doty-
czą głównie użytkowników 
zewnętrznych.

Wniosek o przyznanie dota-
cji może być złożony przez 
koło gospodyń wiejskich, 
które zostało wpisane do 
Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich i które-
mu w związku z tym wpisem 
został nadany numer iden-
tyfikacji podatkowej (NIP) 
oraz numer REGON. 

Otrzymane środki finanso-
we należy przeznaczyć na 
realizację określonych w 
przepisach zadań. Są to: 

działalność społeczno-wy-
chowawcza i oświatowo-
-kulturalna w środowiskach 
wiejskich, 
działalność na rzecz wszech-
stronnego rozwoju obszarów 
wiejskich, 
wsparcie rozwoju przedsię-
biorczości kobiet, 
inicjowanie i prowadzenie 
działania na rzecz popra-
wy warunków życia i pracy 
kobiet na wsi,
upowszechnianie i rozwój 
form współdziałania, gospo-

darowania i racjonalnych 
metod prowadzenia gospo-
darstw domowych, 
rozwój kultury ludowej, 
w szczególności lokalnej i 
regionalnej.
Termin realizacji wybranych 
zadań: od dnia podpisania 
umowy do 15 grudnia 2020r.
Pomoc może zostać przyzna-
na kołu raz w roku.  
Oferty niekompletne, bez 
załączników oraz dokład-
nych opisów realizacji zada-
nia będą odrzucane.

Zastrzega się możliwość 
przyznania niższej kwo-
ty dotacji, w takiej sytuacji 
koło zostanie poproszone o 
korektę kosztorysu. W przy-
padku braku zgody ze stro-
ny przedstawicieli koła na 
korektę, oferta może zostać 
wycofana z realizacji.

Formularz wniosku o dota-
cję, jak i sprawozdania z jej 
wydatkowania dostępne są 
na stronie internetowej Gmi-
ny Dobra.

Nabór wniosków dla Kół Gospodyń Wiejskich
Wójt Gminy Dobra ogłosiła nabór wniosków na realizację zadań przez Koła Gospodyń Wiejskich, 
zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra. Łączna pula przeznaczonych środków finansowych wyno-
si 15 000,00 zł i jest zarezerwowana na ten cel w budżecie gminy.

800 190 590 - numer info-
linii Narodowego Funduszu 
Zdrowia dotyczącej postępo-
wania w sytuacji podejrzenia 
zakażenia koronawirusem.

Informacja dla osób powra-
cających z północnych 
Włoch, Chin, Korei Połu-
dniowej, Iranu, Japonii, 
Tajlandii, Wietnamu, Singa-
puru i Tajwanu.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 
dni byłeś w północnych 

Włoszech, Chinach, Korei 
Południowej, Iranie, Japonii, 
Tajlandii, Wietnamie, Singa-
purze lub Tajwanie i zaob-
serwowałeś u siebie objawy, 
takie jak: gorączka, kaszel, 
duszność i problemy z oddy-
chaniem, to bezzwłocznie 
powiadom telefonicznie 
stację sanitarno-epidemio-
logiczną dla Gminy Dobra: 
PSSE Police
tel./fax (91) 312-20-32
nr telefonu alarmowego w 
sytuacji zagrożenia zdrowia 

i życia 696-815-589
lub
zgłoś się bezpośrednio do 
oddziału zakaźnego lub 
oddziału obserwacyjno-za-
kaźnego, gdzie określony 
zostanie dalszy tryb postę-
powania medycznego.

Samodzielny Publicz-
ny Wojewódzki Szpital 
Zespolony  ul. Arkońska 4, 
Szczecin tel. 91 813 94 56,  
tel. 91 813 94 59

107 Szpital Wojskowy z 
Przychodnią SP ZOZ ul. 
Kołobrzeska 44, Wałcz  
tel. 26 147 29 12

Na poniższej stronie znaj-
dziecie Państwo również 
materiały multimedialne-
https://www.gov.pl/web/
zdrowie/co-musisz-wie-
dziec-o-koronawirusie

Centrum  
Zarządzania Kryzysowego 

Grzegorz Pieszko

Informacje na temat koronawirusa 2019-nCoV

www.powiatpolicki.info
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W związku z kolejnymi, nieprawdziwymi wiadomościami dotyczący-
mi Gminy Dobra i Pani Wójt Teresy Dera, które dystrybuuje w mediach 
społecznościowych jedna z Radnych Gminy Dobra, pragnę sprostować 
niezgodne z prawdą informacje dotyczące świadczenia usług pocztowych.

Pani Radna nie tylko nie rozumie, ale i niestety nie zna treści umowy 
zawartej w ramach przetargu z operatorem pocztowym Pocztą Polską nr 
ID 405639/P z dnia 21.12.2018r. na okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
Chcę szczerze wierzyć, że nieprzyjazne działania Pani Radnej wobec Wójt 
Gminy i Gminy Dobra, a także naszych pracowników to tylko nieświadomy 
brak znajomości mechanizmu ponoszenia kosztów dystrybucji korespon-
dencji przez naszą Gminę oraz procedur dystrybucji. Przez myśl nam nie 
przechodzi to, że działania Pani Radnej mogą mieć związek z toczącą się 
niestety kampanią referendalną.

Wskazana umowa zakłada świadczenie usługi dostarczania przesyłek pocz-
towych z zachowaniem odpowiedniej procedury i za odpłatnością doty-
czącą indywidualnie każdej wysłanej przez Gminę przesyłki. Nie ma więc 
mowy o sugerowanej niesłusznie przez Panią Radną kwocie ryczałtowej. 
Na wartość usługi w 2019 roku składały się różne kategorie przesyłek, przy 
czym najczęściej nadawaną przesyłką był list za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru za cenę 7,80 zł. W 2020 roku w wyniku przetargu została ustalona 
nowa cena tego listu na kwotę 8,50 zł.

Ustawa z dnia 14.06.1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego art. 
39 oraz ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa art. 144 regulują 
zasady oficjalnych doręczeń, do których zgodnie z prawem nasza Gmina 
musi się stosować. Ustawodawstwo daje nam kilka możliwych, alternatyw-
nych metod doręczania urzędowych pism mieszkańcom. Możemy korzy-
stać z operatora pocztowego (Poczta Polska) albo z naszych pracowników. 
Ustawodawca nie zezwala na zlecanie tego typu destytucji osobom trzecim.

Pracownicy Gminy Dobra otrzymują kwotę 5 zł brutto za każdą skutecz-
nie dostarczoną przesyłkę, niezależnie od tego ile razy zapukają do drzwi. 
Nadmieniam, że jesteśmy rozległą gminą o głównie luźnej i indywidualnej 
zabudowie i aby dostarczyć nawet kilkanaście przesyłek trzeba się najeździć 
po Gminie i wypełnić każdorazowo procedurę skutecznego doręczenia.

Nie jest tajemnicą, że mamy na terenie Gminy problemy z doręczaniem 
przesyłek realizowanym przez Pocztę Polską spowodowanym chociażby 
fizycznym brakiem listonoszy i w konsekwencji niestety spotykaną niere-
gularnością w dostarczaniu przesyłek. W tej kwestii spływają do nas infor-
macje od naszych mieszkańców, Sołtysów i Radnych.

Formalnie, by Gmina uznała przesyłkę dostarczoną za pośrednictwem 
Poczty Polskiej wystarczy nam potwierdzenie odbioru albo potwierdzenie 
dwukrotnego awizowania u adresata. W tym drugim przypadku Gmina 
zgodnie z prawem uznaje przesyłkę za skutecznie doręczoną, ale mamy 
świadomość, że adresat jej nie odebrał. Tego typu sytuacji nie ma w przy-
padku doręczeń realizowanych przez naszych pracowników.

Nie bez znaczenia jest strona kosztowa naszej gminnej dystrybucji. Nie-
prawdą jest sugerowanie, że płacimy za to samo dwa razy - raz ryczałto-
wo Poczcie Polskiej, a dwa pracownikowi. Prawdą jest to, że za przesyłkę 
dostarczoną przez pracownika urzędu Poczta Polska w żaden sposób nas 
nie obciąża. Z drugiej zaś strony zaoszczędzamy jako Gmina - w 2019 2,80 
zł, a w tym roku 3,50 zł od jednej przesyłki. Mnożąc tę różnicę w kosztach 
przez ilość przesyłek dokonujemy sporych oszczędności.

Dla przykładu zeszłoroczna akcja dostarczania zawiadomień właścicielom 
nieruchomości z terenu Gminy Dobra w sprawie opłat za odbiór odpadów 
komunalnych przez pracowników kosztowała Urząd Gminy kwotę 17 810 
zł brutto przy ilości 3 562 doręczeń dokonanych przez naszych 12 pracow-
ników, z których każdy średnio dostarczył około 300 przesyłek. Porów-
nywalnie, gdyby taką usługę zlecić Poczcie Polskiej to Gmina poniosłaby 
koszty w wysokości 27 783,60 zł. Reasumując nasi pracownicy pozwolili 
nam zaoszczędzić kwotę 9 973,60 zł.

Uprzedzając pytanie o potrzebę ponoszenia tych kosztów informujemy, że 
niestety w przypadku np. uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi jako Gmina jesteśmy zobowiązani prawem 
zawiadomić wszystkich mieszkańców w formie pisemnej stosując właściwą 
w tej sprawie procedurę doręczania.

Zwracam się zatem do Pani Radnej o zaprzestanie publikowania fałszy-
wych i godzących w dobre imię Gminy i Urzędu Gminy, a także w naszych 
pracowników nieprzemyślanych publikacji. Nawet uzasadniona krytyka 
musi mieć swoje granice i odbywać się bez naruszania prawa osób trzecich 
i dobrego imienia Gminy i jej mieszkańców.

Uważam, że jest to kolejny już przypadek, że Pani Radna znacząco przekro-
czyła granice dobrego obyczaju i smaku.

Dobra, dnia 13 lutego 2020 r.
Zastępca Wójta Rafał Zahorski

Oświadczenie Gminy Dobra

Od 11 do 20 marca br. będą 
prowadzone prace związane 
z przygotowaniem podbu-
dowy, wbudowaniem kra-
wężników i ułożenia masy 
asfaltowej na lewej części tego 
odcinka drogi. Wówczas ruch 
wahadłowy będzie się odby-
wał po pasie z ułożoną masą 
asfaltową. W związku ze 
znacznymi utrudnieniami w 
ruchu uprasza się kierowców 
o odpowiednie dostosowanie 
czasu wyjazdu, stosowanie 
się do sygnalizacji sterują-
cej ruchem oraz wybieranie 
alternatywnych dróg przejaz-
du. Z analizy funkcjonowania 
czasowej organizacji ruchu 
wynika, że bardzo częstymi 
przypadkami jest wjeżdżanie 

Kolejna zmiana organizacja ruchu  
na ul. Lipowej
Od wtorku, 10 marca 
br. wykonywana jest 
nakładka asfaltowej 
na prawej (z kierunku 
Głębokie) części odcinka 
(od cmentarza do nowe-
go ronda) ul. Lipowej w 
Wołczkowie. W związku 
z tym zostanie wprowa-
dzony na całym tym od-
cinku ruch wahadłowy.

samochodów na czerwonym 
świetle. Takie postępowanie 
kierowców skutkuje bloko-
waniem przejazdu pojazdów 
w przeciwnym kierunku 
ruchu i w rezultacie prowadzi 
do zwiększania się korków w 
obu kierunkach jazdy a nie-
jednokrotnie do blokowania 
przejazdu.
Jednocześnie ponownie 
przypominamy o alterna-

tywnych możliwościach 
ominięcia, przez samocho-
dy osobowe, rejon prowa-
dzonych prac korzystając 
z objazdów w kierunkach 
Wołczkowo-Bezrzecze:
 – od strony Bezrzecza od 
ulicy Górnej poprzez ulicę 
Szkolną i ulicę Zielona w 
Redlicy do ulicy Szczeciń-
skiej w Dobrej.
– od strony Bezrzecza od 

strony ulicy Słonecznej 
poprzez ulice Malinową, 
Czereśniową, Ogrodową, 
Siewną, Piaskową do uli-
cy Lipowej w Wołczkowie i 
dalej w kierunku Dobrej.
– od strony Bezrzecza od 
strony ulicy Słonecznej 
poprzez ulice Malinową, 
Czereśniową, Ogrodową do 
ulicy Lipowej w Wołczkowie 
i dalej w kierunku Dobrej.

W ramach projektu Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa 
powstaje dziś infrastruktura 
telekomunikacyjna o war-
tości około 1.4 mld EUR, z 
czego około 0.8 mld EUR 
to wartość dofinansowania 
z funduszy europejskich. 
CPPC finansuje budowę 
infrastruktury telekomu-
nikacyjnej zapewniającej 
dostęp do szybkiego Interne-
tu, w szczególności na słabo 
zaludnionych obszarach, z 

Szerokopasmowy internet w ponad  
2 mln gospodarstw domowych
Do ponad 2 mln gospodarstw domowych z terenów wykluczonych cyfrowo zostanie doprowadzony 
internet światłowodowy. Jest to ponad trzykrotnie więcej niż zakładano na początku perspektywy 
budżetowej 2014-2020. Dzięki uruchomionemu pilotażowi usługi geolokalizacyjnej każdy może 
sprawdzić na jakim etapie prac, w danej miejscowości, znajduje się przyłącze sieci szerokopasmowej.

dala od dużych aglomeracji.

- Na inwestycjach skorzysta-
ją przede wszystkim tereny, 
które były pod tym wzglę-
dem szczególnie zaniedba-
ne, około 70% gospodarstw 
domowych objętych dotych-
czasowymi projektami znaj-
duje się w miejscowościach 
poniżej 5 tys. mieszkańców, 
w których operatorom nie 
opłacało się budować sieci 
z dostępem do szybkiego 

Internetu – Wojciech Szaj-
nar, Dyrektor Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa.

-Tworząc koncept programu 
Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmo-
wego internetu o wysokich 
przepustowościach założy-
liśmy, że dotrzemy do 700 
tys gospodarstw domowych. 
Dzięki wzmożonym wysił-
kom i korzystnej współpra-

cy z naszymi beneficjenta-
mi udało nam się włączyć 
do projektu ponad 2 mln 
gospodarstw domowych. 
Mamy nadzieję, że dzięki 
nowej perspektywie finan-
sowej na lata 2021-2027 
uda nam się wyeliminować 
wszystkie białe plamy - Eli-
za Pogorzelska, Dyrektor 
Departamentu Wdrażania 
Projektów Szerokopasmo-
wych Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa.

Wyszukiwarka z mapą inwe-
stycji w rozwój szerokopa-
smowego internetu została 
zbudowana we współpracy 
z Głównym Urzędem Geo-
dezji i Kartografii dzięki 
projektowi Centrum Ana-
liz Przestrzennych Admi-
nistracji Publicznej, który 
został sfinansowany ze środ-
ków II osi Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa.
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WAŻNE DATY:

16.03.2020 r. – 30.03.2020 r. 
do godz. 14:00 – składanie 
przez rodziców (opiekunów 
prawnych) wniosków wraz 
z wymaganymi dokumenta-
mi do przedszkola, oddzia-
łu przedszkolnego w szkole 
podstawowej oraz punktu 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej 22.04.2020 r. 
do godz. 15:00 – podanie do 
publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowa-
nych i kandydatów nieza-
kwalifikowanych do przed-
szkola, oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej 
oraz punktu przedszkolnego 
w szkole podstawowej do 
29.04.2020 r. do godz. 14:00 
– potwierdzenie przez rodzi-
ca (opiekuna prawnego) woli 
przyjęcia dziecka do przed-
szkola, oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej 
oraz punktu przedszkol-
nego w szkole podstawo-
wej, w formie pisemnego 
oświadczenia. Niezłożenie 
oświadczenia jest jedno-
znaczne z rezygnacją z miej-
sca w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole 
podstawowej lub punkcie 
przedszkolnym w szkole 
podstawowej 05.05.2020 r. 
do godz. 15:00 – podanie 
do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 
do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej oraz punktu 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej 05.05.2020 r. 
do godz. 15:00 – uaktywnie-
nie strony z wynikami rekru-
tacji. Rodzice, za pomocą 
indywidualnego hasła lub 
bezpośrednio w szkole pod-
stawowej, sprawdzają wyniki 
rekrutacji.
Lista kandydatów zakwali-
fikowanych i niezakwalifi-
kowanych oraz przyjętych 
i nieprzyjętych zostanie 
umieszczona w widocznym 
miejscu w siedzibie placów-
ki w kolejności alfabetycznej.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w szkołach 
podstawowych, w których 
utworzono punkty przed-

szkolne lub oddziały przed-
szkolne:
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 
tel. 91 439 17 31;
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. K.I. Gałczyńskiego w 
Dobrej, ul. Poziomkowa 5, 
tel. 91 311 33 92;
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Dołujach, ul. Daniela 
18, tel. 91 311 88 20;
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Rzędzinach, Rzędziny 
6, tel. 91 311 24 39,
oraz w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Przyjaciół 
Dzieci w Mierzynie, przy 
ul. Kolorowej 27, tel. 91 483 
13 40 w sprawie naboru do 
Przedszkola Publicznego Nr 
1 w Mierzynie oraz Przed-
szkola Publicznego Nr 2 w 
Mierzynie.

W rekrutacji o przyjęcie 
do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych lub punktów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych uczestniczą 
dzieci zamieszkujące wraz z 
rodzicami na terenie gminy 
Dobra, urodzone w latach 
2014-2017 tj. w wieku 3-6 
lat, które w roku szkolnym 
2019/2020 nie uczęszczały do 
oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych lub 
punktów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
albo chcą zmienić placówkę.
Kandydaci zamieszkali poza 
obszarem danej gminy mogą 
być przyjęci do przedszkola, 
oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej lub 
punktu przedszkolnego w 
szkole podstawowej na tere-
nie gminy Dobra, jeżeli po 
przeprowadzeniu postępo-
wania rekrutacyjnego gmina 
nadal dysponuje wolnymi 
miejscami w tym przedszko-
lu, oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej albo w 
tym punkcie przedszkolnym 
w szkole podstawowej.
Z dniem 01 września 2020 
r. na wniosek rodziców edu-
kację przedszkolną mogą 
rozpocząć dzieci urodzone 
w roku 2015-2017. Dzieci w 
wieku 3-5 lat mają prawo do 
korzystania z wychowania 
przedszkolnego w przedszko-
lu, oddziale przedszkolnym

w szkole podstawowej lub 
punkcie przedszkolnym w 
szkole podstawowej.
Natomiast w roku szkol-
nym 2020/2021 dziecko w 
wieku 6 lat jest obowiązane 
odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne.

Do wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola, 
oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej lub 
punktu przedszkolnego w 
szkole podstawowej dołącza 
się następujące dokumenty 
potwierdzające spełnianie 
przez kandydata kryteriów 
określonych w art. 131 ust. 
2 ustawy - Prawo oświatowe:

- oświadczenie o wielodziet-
ności rodziny kandydata;
- orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na nie-
pełnosprawność, 
- orzeczenie o niepełno-
sprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych;
- prawomocny wyrok sadu 
rodzinnego orzekający roz-
wód lub separację lub akt 
zgonu oraz  oświadczenie 
o samotnym wychowywa-
niu dziecka oraz niewycho-
wywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem;
- dokument poświadcza-
jący objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej.
Kryteria wymienione w pkt 
3-5 potwierdza się za pomo-
cą dokumentów składanych 
w postaci (do wyboru): ory-
ginału, notarialnie poświad-
czonej kopii, albo w postaci 
urzędowo poświadczonego, 
zgodnie z art. 76a § 1 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 
r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego - odpisu 
lub wyciągu z dokumentu, 
a także kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem 
przez rodzica kandydata.

Do wniosku o przyjęcie 

dziecka do przedszkola, 
oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej lub 
punktu przedszkolnego w 
szkole podstawowej dołącza 
się następujące dokumenty 
potwierdzające spełnianie 
przez kandydata kryteriów 
dodatkowych:

- oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego) dziec-
ka o dochodzie na osobę w 
rodzinie kandydata;
- zaświadczenie z zakła-
du pracy o zatrudnieniu/
zaświadczenie wystawione 
przez stronę umowy cywil-
noprawnej, na rzecz które-
go rodzic (opiekun prawny) 
realizuje przedmiot umowy;
- oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego) dziec-
ka o prowadzeniu pozarolni-
czej działalności gospodar-
czej/oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego) o pro-
wadzeniu gospodarstwa rol-
nego lub działu specjalnego 
produkcji rolnej;
- zaświadczenie z uczelni lub 
szkoły potwierdzające naukę 
w trybie dziennym;
- zaświadczenie z ośrodka 
pomocy społecznej o objęciu 
rodziny kandydata pomocą 
socjalną;
- oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego) dziec-
ka o zamieszkiwaniu w gmi-
nie Dobra;
- oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego) dziec-
ka o kontynuacji edukacji 
przedszkolnej przez rodzeń-
stwo kandydata w tej samej 
publicznej innej formie 
wychowania przedszkolnego 
lub w tym samym oddziale 
przedszkolnym w szkole pod-
stawowej lub nauki w szkole 
podstawowej, przy której 
funkcjonuje dana publicz-
na inna forma wychowania 
przedszkolnego.

Wszystkie oświadczenia 
składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w 
nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświad-
czenia”.

Nabór do przedszkoli, punktów 
przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych
Od dnia 16 marca 2020 r. rozpocznie się po raz pierwszy elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok 
szkolny 2020/2021. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: www.nabor.pcss.pl/dobra

Chciałabym przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące 
podjętych działań w Gminie Dobra w obliczu zagrożenia koronawi-
rusem.

Od 16 do 25 marca 2020r., zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Naro-
dowej, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo 
ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i pla-
cówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą pro-
wadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Nauczyciele nie świad-
czą pracy, pozostają w dyspozycji dyrektora.
Apeluję do rodziców aby w miarę możliwości pozostali z dziećmi w 
domach.

W uzgodnieniu z Dyrektorem GCKiB podjęłam decyzję o zamknięciu 
w dniem dzisiejszym klubów i bibliotek.
W uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dobrej podjęłam decyzję o zamknięciu świetlic w Buku, Łęgach i 
Grzepnicy.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej również prosi o ogra-
niczenie wizyt, a w przypadku adopcji prosi o kontakt telefoniczny.
Zwróciłam się z prośbą do mieszkańców z prośbą o ograniczenie wizyt 
w siedzibach Urzędu Gminy Dobra oraz podległych jednostek do nie-
zbędnego minimum. Wynika to z faktu zwiększającego się zagrożenia 
zakażeniem koronawirusem oraz mając na względzie zdrowie zarów-
no Państwa, jak
i pracowników.  Proszę o kontakt z Urzędem Gminy Dobra telefonicz-
nie lub przez internet – drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap 
( www.epuap.gov.pl ).
Na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra podane zostały numery 
telefonów na poszczególne stanowiska.

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw, w 
szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to 
również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół
i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

Seniorzy

Odwołałam zajęcia z fitness oraz zajęcia prowadzone przez gminę w 
ramach projektów unijnych.
Proszę mieszkańców naszej gminy aby mieli na uwadze swoich sąsia-
dów. Osoby starsze i samotne, najbardziej narażone na niebezpieczeń-
stwo zakażenia wirusem mogą potrzebować naszej pomocy
w zakupach.
Osoby wymagające pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Dobrej, tel.91 311 33 93.
Podjęte działania mają charakter prewencyjny i profilaktyczny i mają 
na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się 
koronawirusa.
Apeluję do mieszkańców o spokój, zdrowy rozsądek i poważne podej-
ście do podstawowych środków ostrożności. Drodzy mieszkańcy nie 
lekceważycie zagrożenia, przestrzegajcie zaleceń i procedur, ogranicz-
my do minimum spotkania w większym gronie.

Dzieci i młodzież

Przez następne dwa tygodnie nie będziecie chodzić do szkoły i na 
uczelnie. Jednak to nie dla będzie dla Was czas ferii. Proszę Was o 
ograniczenie kontaktów towarzyskich i zorganizowanie czasu we wła-
snym domu.

W razie wątpliwości co do zasad postępowania proszę skontaktować 
się z bezpłatną infolinią NFZ 800 190 590.
 
Informuję również, że sytuacja na terenie Gminy jest stale monitorowana.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych dzia-
łaniach.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Komunikat  
Wójta Gminy Dobra

 KORONAWIRUS  
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Akcja obejmuje odpady zielone miękkie, czyli pokosy trawy, 
liście, a także miękkie kocówki przycinanych  
żywopłotów i drobne gałęzie.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZANIECZYSZCZONE.
WARUNKIEM AKCJI KONTENEROWEJ JEST  

PRZYWIEZIENIE ODPADÓW I WSYPANIE ICH  
DO PODSTAWIONEGO KONTENERA.

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WRZUCANIA  
WORKÓW Z ODPADAMI ZIELONYMI DO KONTENERÓW. 

OPADY ZIELONE NALEŻY WYSYPAĆ  
Z WORKA DO KONTENERA.

MIEJSCA PODSTAWIENIA KONTENERÓW 
   -  teren parkingu przy boisku sportowym 
 w Wołczkowie - 10m3

   -  teren przy terenie rekreacyjnym „Mierzynianka” 
 w miejscowości Mierzyn – 12m3

   -  na terenie przy Urzędzie Gminy Dobra 
 przy Wydziale ds. Gospodarki Odpadami 
 Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy 
 ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra – 10m3

   - teren przy boisku sportowym przy ul. Sportowej 
 w miejscowości Dobra- 12m3

   -  teren przy basenie przeciwpożarowym 
 przy ul. Daniela w miejscowości Dołuje – 7m3

   -  teren przy boisku sportowym przy ul. Górnej 
 w miejscowości Bezrzecze – 12m3

Odpady zielone można dowieźć również do PSZOK 
przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Dobrej.

Kontenery  
na odpady zielone
Urząd Gminy Dobra informuję, że w dniach 
02.03.2020 – 15.04.2020r. będzie prowadzona zbiór-
ka odpadów zielonych w systemie kontenerowym.

- Zawsze kochałem góry, a 
dzisiaj góry pokochały mnie 
i nie pokonały – mówił po 
biegu Bogusław Kozioł. Od 
wczoraj stałem się człowie-
kiem gór w Przesiece. Po 
morderczej walce na gołe 
klaty pokonując dystans 
20 km po górach zostałem 
prawdziwym Icemanem. 
Trasa bardzo trudna, wyma-
gająca, wzorowo oznaczo-
na, przepiękne widoki. Był 

śnieg, lód, błoto, mordercze 
podbiegi i bardzo strome 
zbiegi. Jestem szczęśliwy, bo 
nie poddałem się własnym 
słabościom i rywalom, dla-
tego to zwycięstwo dużo dla 
mnie znaczy”, komentuje 
BOGUŚ.

h t t p s : / / w w w. f a c e b o -
o k . c o m / s t r i m e o / v i d e -
os/241252493544553/?t=0

1. KOZIOŁ Bogusław BOKOSPORT.PL DOBRA 01:31:08

2. WALKOWIAK Robert KGHM ZG RUN MODŁA 01:31:10

3. DWORNICKI Paweł RUNNERS TEAM ŻARY 01:31:51

4. KUCA Szymon OLAWS ZŁOTORYJA 01:35:03

5. SKORUPIŃSKI Piotr SKORUPKI TEAM; 
GOGGLE PAE TEAM 

BOLESŁAWIEC 01:35:39

6. ZAWADZKI Bartosz - SIEDLISKO 01:36:57

7. TROJANOWSKI Artur - BOBROWNIKI 01:39:24

8. WOŁOSZ Kacper KLUB MORSÓW BOLESŁAWIEC 01:40:50

9. PAKOWSKI Robert KS AMBER TOMASZÓW 01:42:55

Bogusław Kozioł z Dobrej  
wygrywa Bieg Icemana
Bogusław Kozioł z LZS Dobra oraz mieszkaniec 
Dobrej, z czasem 01:31:08min, zwyciężył 20 kilo-
metrowy, Górski  VIII Przesiecki Bieg Icemana, 
bieg na gołe klaty w Przysiece. Po morderczej 
walce pokonując dystans 20 km  po górach został 
prawdziwym Icemanem.

VIII BIEG ICEMANA 15.02.2020  
Open 20km - Mężczyźni (pierwsza 9-ka)

Po rozegraniu spotkań elimi-
nacyjnych po dwie najlepsze 
drużyny z każdej grupy 
awansowały do półfinałów, 
a trzecie drużyny z obu grup 
rozegrały mecz o miejsca 
5-6.

Piąte miejsce w turnieju 
wywalczyła drużyna LZS 
Buk pokonując 2:1 LZS 
Skarbimierzyce, a w meczu 
o 3 miejsce LZS Dobra 
pokonał reprezentację Mie-
rzyna 2:1. Mistrzem gminy 
Dobra została drużyna OSP 
Wołczkowo, która w finale 
pokonała reprezentację Bez-
rzecza 2:0.

Najlepszą siatkarką turnieju 

została wybrana p. Agniesz-
ka z reprezentacji Mierzyna, 
a najlepszym zawodnikiem 
został p. Patryk z drużyny 
Wołczkowa. Wszystkie dru-
żyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody rze-
czowe.

Organizatorami imprezy był 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Dobra – Pan Bartłomiej 
Miluch oraz Gminne Zrze-
szenie LZS w Dobrej.

Serdecznie podziękowania 
kierujemy do Dyrekcji PSP 
w Mierzynie za udostępnie-
nie sali gimnastycznej.

Jerzy Trędowicz

Turniej Piłki Siatkowej  
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
W ubiegłą sobotę 29.02.2020 r. w sali gimna-
stycznej PSP w Mierzynie odbył się już po raz 
dwunasty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Dobra.  Do tur-
nieju zgłosiło się 6 drużyn z terenu gminy, które 
zostały rozlosowane do dwuch grup. W każdej 
drużynie na parkiecie musiała grać przynajmniej 
jedna zawodniczka.
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KULTURA

Jest wyjątkowym artystą 
estradowym i jednocześnie 
naukowcem – profesorem 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Do tego para się aktor-
stwem filmowym, pisze 
popularne felietony, tłuma-
czy poezję.
Postać profesora i artysty 
Aleksego Awdiejewa jest sze-

Alosza Awdiejew
Śpiewa solowo i gra na gitarze klasycznej partie akompaniujące (bazowe). 
Jest doświadczonym muzykiem, również jako pianista jazzowy. Z wy-
kształcenia chórmistrz. Człowiek-instytucja, człowiek-orkiestra. Człowiek 
kultury i nauki.

roko podziwiana i szanowa-
na. Na pewno dzieje się tak 
za sprawą jego szczególnej 
postawy – pełnej optymi-
zmu i krzewiącej pozytywne 
wartości i emocje. Uhonoro-
wano to wieloma publiczny-
mi nagrodami. W ostatnim 
czasie przyznano mu m.in. 
I miejsce w plebiscycie mie-

sięcznika „Forbes” – Pro-
fesjonaliści 2013, Zawody 
zaufania publicznego – aktor 
oraz Order Kapituły „Ecce 
Homo” a także nagrodę im 
Jana Himilsbacha.

Zapraszamy na koncert 6 
marca 2020 r. godz. 19:00, 
bilety: 45 zł, 55 zł 

https://mokpolice.pl/alosza-
-awdiejew/

Aleksandra Słowińska

Podziękować za wszystkie 
radosne: „Dzień dobry” na 
powitanie i słowa: „Miłego 
dnia i spokojnej pracy” na 
pożegnanie. Podziękować za 
uśmiechy, za chwile rozmo-
wy (niekoniecznie tylko o 
książkach), 
za życzliwość, za wsparcie, 
za udział w organizowanych 
przez nas przedsięwzięciach,  
za uznanie dla naszej pra-
cy. A jaki prezent w ramach 
podziękowania mogą 
dać swoim Czytelnikom 
Bibliotekarki? Oczywiście - 
KSIĄŻKI :) Książki w wyjąt-
kowym wydaniu! Każda 
z nich wystąpiła 14 lute-
go „ubrana” w prezentowy 

Trzecia edycja  
„Randki w ciemno z… Książką” już za nami
Ten dzień w Filii Novej minął jak jedna magiczna chwila. I oczywiście trwał za krótko, jak wszystko, co niesie 
z sobą radość. Walentynkową randkę – niespodziankę - przygotowałyśmy z myślą o naszych Czytelnikach. 
Chciałyśmy wyrazić sympatię, jaką ich darzymy oraz podziękować za to, że są z nami każdego dnia.

papier (głównie z serdusz-
kowymi 
i kwiatowymi motywami), 
więc nie było wiadomo, jaki 
jest jej tytuł ani kto ją napisał 
(stąd „randka w ciemno”). 
Na każdej z nich naklejona 
została karteczka z króciut-
kim opisem tego, czego doty-
czy fabuła. Na tej podstawie 
nasi Czytelnicy decydowali, 
którą z nich zabiorą 
do domu i spędzą niezapo-
mniane chwile, odkrywając 
ich strony nieznane (parafra-
zując tekst piosenki wykony-
wanej przez Alicję Majew-
ską). I każda z tych piękności 
liczyła na to, że to właśnie ją 
wybierze Czytelnik. Tak się 

też stało. Każda z nich trafiła 
w dobre ręce. Sto jedenaście 
książek (dla najmłodszych, 
młodzieży i dorosłych) zna-
lazło swoje nowe domy, 
z czego my – Bibliotekarki 
– niezmiernie się cieszymy! 
Bardzo się starałyśmy, by 
chwile spędzone w Bibliote-
ce były wyjątkowe. Zadba-
łyśmy o to, by sala wypoży-
czeń przeniosła wszystkich 
do strefy, która kojarzy się z 
emocjami i wyłącznie przy-
jemnymi momentami. Sce-
nerię tworzyły kwiaty, ser-
duszka, podświetlane kule, 
czerwone kokardy, balony 
w kształcie serc… I ONA – 
DRABINA MIŁOŚCI, na 
której znalazły swoje miej-
sce książki, które opowiadają 
o przyjaźni i miłości… A na 
deser… słodkości w postaci 
pralinek…
I iskierki w oczach, uśmiechy 
na twarzach, życzliwe gesty i 
miłe słowa. To wszystko mia-
ło miejsce 14 lutego 2020 r. w 
Filii Novej. A na dowód, że 

to naprawdę się działo, kilka 
wpisów do naszej Kroniki:  
„Wspaniały klimat stworzo-
ny dzięki kreatywności Pań, 
które całym swoim sercem 
kochają nie tylko książki, 
ale też swoich czytelników 
– klientów tego czarującego 
miejsca. Dziękuję”, „Pięknie 
przekazana miłość do ludzi 
i książek”, „Wspaniale zor-
ganizowana impreza – miłe 
i urocze Panie, aż chce się 
czytać”, „Jak co roku – sym-
patycznie, klimatycznie,  
a wszystko to dzięki pomy-
słowości i ciepłej atmosfe-
rze, i przemiłym Paniom z 
Biblioteki, które sprawiają, że 
zawsze i chętnie odwiedzam 
progi mojej ulubionej Biblio-
teki. Dziękuję”, „Naszym 
najlepszym Królowom 
Biblioteki, kochającym swo-
ich zaczytanych poddanych, 
wszystkiego dobrego w tym 
dniu. Z wyrazami miłości i 
wdzięczności”, „Wielka nie-
spodzianka dla wszystkich 
odwiedzających:) Wspaniały 
pomysł, który sprawi, że każ-
dy z zaciekawieniem sięgnie 
do lektury. Dziękujemy za 
przemiłą niespodziankę… 
Gratulujemy inicjatywy! 
Przemiłe Panie!!! Do następ-
nego roku.”
Dziękujemy za Wasze wpi-
sy, dziękujemy za ten dzień 
i za wszystkie, które jest 
nam dane z Wami spędzać! 
Kolejna Randka za rok! Ale 
już dziś zapraszamy do Filii 
Novej!
Tekst: Katarzyna Ługiewicz
Fot: A. Siebert, K. Ługiewicz

Stąd ekspozycja „Niesamo-
wita słowiańszczyzna”, zapo-
życzająca tytuł od książki 
Marii Janion, wydobywa z 
bogatej spuścizny Lewiń-
skiego kluczowy wątek 
fascynacji rodzimą „staro-
żytnością”. Jej przywołanie i 
przetworzenie stało się − z 
jednej strony − narzędziem 
propagandy politycznej 
widocznej w haśle „byliśmy, 
jesteśmy, będziemy”. Z dru-
giej strony, tropem twórców 
międzynarodowej awangar-
dy, to co proste – archaiczne 
lub prymitywne – pozwala-
ło wpisać misję polonizacji 
Szczecina w projekt moder-
nizacyjny. Lewiński – malarz, 
rysownik, a przede wszyst-
kim rzeźbiarz – jawi się tu 
nie tylko jako autor wystro-
ju plastycznego dziedzińca 
Zamku Książąt Pomorskich 
i Bulwaru Piastowskiego, 
a przede wszystkim twór-
ca szczecińskiego pomnika 
Adama Mickiewicza, roman-
tyka odkrywającego źródła 
słowiańskiej tożsamości. Dla 
œuvre artysty istotne wydaje 

się również zainteresowanie 
Słowiańszczyzną geogra-
ficznie bardziej odległą, lecz 
inspirującą bezpośrednim 
kontaktem z dziedzictwem 
antyku i kolebką renesansu 
oraz wybitnymi dokona-
niami jugosłowiańskich czy 
włoskich klasyków nowo-
czesności. 

Na wystawie będzie można 
zobaczyć ponad sto obiek-
tów ze wszystkich faz twór-
czości artysty – rzeźby, obra-
zy, rysunki, projekty, oraz 
archiwalne zdjęcia. 

18 kwietnia – 29 września 
2019
wernisaż:17 kwietnia 2019 
(środa), godz. 18.00 
Muzeum Narodowe w Szcze-
cinie, ul. Wały Chrobrego 3 

kurator: dr Szymon Piotr 
Kubiak 

Biogram Sławomira Lewiń-
skiego w portalu Encyklope-
dia Pomorza: https://tiny.pl/
t7p6w

Niesamowita  
Słowiańszczyzna
Sławomir Lewiński jak mało który plastyk kształ-
tował ikonosferę powojennego Szczecina. Budując 
zręby instytucjonalne polskiego środowiska kultu-
ralnego, w swojej sztuce wyrażał ducha początku 
nowej ery. Powszechnie wierzono, że konstrukcja ta 
opiera się na mocnych fundamentach, które tkwią w 
historycznej czy nawet przedhistorycznej przeszłości 
regionu – czasach pogańskich i piastowskich.
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Remont boiska Zrywu Pogoń 
Szczecin oraz sponsor klubu 
Trawnik Producent rozpo-
częli 1 października 2019 
roku. Od tego czasu na obiek-
cie w Kołbaskowie wykonano 
system drenażu oraz system 
nawodnienia. Rozłożono 
warstwę wegetacyjną, nie-
zbędną do właściwej insta-
lacji murawy. Zamontowano 
również zbiorniki retencyjne 
oraz postawiono ogrodzenie 
wokół boiska. W lutym tego 
roku do Kołbaskowa przy-
jeżdżały transporty ze Szcze-
cinka z rolkami trawy, która 
przez kilka dni była rozkłada-
na na boisku. 

Równolegle na obiekcie pro-
wadzone są prace przygoto-
wawcze przed postawieniem 
kompleksu szatniowo-ma-
gazynowego. Po zakończe-
niu obecnych prac wykonane 
zostaną działania związane z 
zagospodarowaniem terenu 
wokół boiska. W później-
szym etapie planowana jest 
instalacja oświetlenia. 

Gwiazdy w Kołbaskowie 

Przypomnijmy, w Szczecinie 
trwa budowa piłkarskiego 
Stadionu Miejskiego, który 
pomieści ok. 21 tys. widzów 
oraz Centrum Szkolenia 
Dzieci i Młodzież, tj. budyn-
ku wraz z kompleksem sze-
ściu boisk. Inwestycja Miasta 
Szczecin kosztuje ok. 365 mln 
zł, a sam stadion ok. 260 mln 
zł. Wszystkie prace powinny 
zakończyć się w pierwszej 
połowie 2022 roku. 

Klub mocno stawia na 
szkolenie młodych piłkarzy 

- W tej chwili w naszych akade-
miach jest łącznie prawie tysiąc 
dzieciaków, a marzeniem jest, 
by były ich trzy-cztery tysią-
ce - mówił Jarosław Mroczek, 
prezes Pogoni Szczecin. 

Stąd pomysł na inwestycję 
w boisko w Kołbaskowie. Po 
remoncie oprócz piłkarzy 
Zrywu korzystać będą z nie-
go zespoły juniorskie Pogo-
ni, a także pierwszy zespół. 

Będzie okazja zobaczyć w 
Kołbaskowie na treningu 
takich piłkarzy jak Srdjan 
Spiridonovic, Konstantinos 
Triantafyllopoulos, Benedikt 
Zech, Paweł Cibicki, Kamil 
Drygas, Sebastian Kowal-
czyk, Zvonimir Kozulj, 
Tomas Podstawski wraz z 
uwielbianym przez kibiców 
Dumy Pomorza trenerem 
Kosta Runjaiciem. 

Sztandarowy pomysł Pogoni, 
czyli baza sportowa 

To nie koniec planów Dumy 
Pomorza, które związane są 
z Gminą Kołbaskowo. Klub 
zamierza zlokalizować tutaj 
bazę sportową wraz z hotelem 
oraz kilkoma boiskami, która 
kosztować ma około 50-60 
milionów złotych. Mówił o 
tym ostatnio prezes Jarosław 
Mroczek w rozmowie z naj-
większym portalem fanów 
Pogoni – www. pogonsport-
net.pl. - Chcemy taką bazę 
zbudować. Będziemy mieli 
na miejscu, przy stadionie 
super bazę z Centrum Szko-
lenia Dzieci i Młodzieży, ale 
klub się rozrasta i to będzie za 
mało. Chcemy zlokalizować 
ją w Gminie Kołbaskowo. 

- To obecnie nasz sztandaro-
wy pomysł - mówił Dariusz 
Adamczuk, szef Akademii 
Pogoni Szczecin i zarazem 
osoba kierująca działem 
sportowym Dumy Pomorza. 

- Czynimy duże inwesty-
cje, by rozwijać klub. Z tego 
rodzą się wyniki. Mamy już 
wizję tego ośrodka. Kolejną 
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. Remont 
wykonywany na boisku Zry-
wu jest darowizną na rzecz 
Gminy Kołbaskowo. 

Jarosław Dworzyński
UG Kołbaskowo

Boisko  
Zrywu Kołbaskowo  
jak w ekstraklasie
Boisko Zrywu w Kołbaskowie już z nową na-
wierzchnią. Przed nami jeszcze prace wokół obiek-
tu. Korzystać będą z niego piłkarze Zrywu Kołba-
skowo oraz grupy juniorskie i seniorskie Pogoni.

Nowa szkoła oraz przedszkole 
funkcjonować będą w ramach 
Zespołu Szkół w Przylepie. Siedzi-
bą będzie obiekt przy ul. Rodzin-
nej 1 w miejscowości Przylep, 
w północnej części Gminy Koł-
baskowo. Budynek jest w pełni 
przystosowany do prowadzenia 
działalności oświatowej. Spełnia 
wszystkie wymagania budowlane 
i sanitarne kreślone przez przepi-
sy prawa oświatowego.

Dziś w gminie funkcjonują trzy 
szkoły podstawowe, w Przecła-

Będzie kolejne przedszkole i kolejna szkoła 
podstawowa w Gminie Kołbaskowo
1 września 2020 roku w Gminie Kołbaskowo pojawią 
się nowe placówki - Szkoła Podstawowa w Przylepie 
oraz Przedszkole Publiczne w Przylepie. Powodem 
dynamiczny rozwój gminy i wzrost liczby mieszkań-
ców. O powołaniu zdecydowano na ostatniej sesji 
Rady Gminy Kołbaskowo 2 marca 2020 roku.

wiu, Kołbaskowie i Będargowie.

- Pozwalają na zapewnienie miesz-
kańcom realizacji obowiązku 
szkolnego. Jednak dynamiczny 
rozwój gminy oraz wzrost liczby 
ludności spowoduje, że wkrótce to 
może być za mało. Warunki lokalo-
we w obecnie istniejących placów-
kach prowadzonych przez Gmi-
nę Kołbaskowo uniemożliwiają 
dalsze zwiększanie liczby miejsc, 
stąd powołanie nowej placówki – 
mówi Małgorzata Schwarz, wójt 
Gminy Kołbaskowo.

Dla nowej Szkoły Podstawowej w 
Przylepie planuje się wyodrębnić 
obwody szkolne tak, aby w naj-
mniejszym możliwym zakresie 
zmieniać dotychczasowe granice 
obwodów szkolnych.

Pojawi się także nowe przedszko-
le. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. 
ustawy dziecko w wieku 6 lat jest 
obowiązane do odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego w 
przedszkolu, oddziale przedszkol-
nym w szkole podstawowej, lub 
innej formie wychowania przed-
szkolnego. Obowiązkiem gminy 
jest zapewnienie dzieciom 6–let-
nim miejsca realizacji rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 
W Gminie Kołbaskowo funkcjo-
nują dwa przedszkola publiczne, 
dwa punkty przedszkolne i dwa 
oddziały przedszkolne w szko-

łach podstawowych z łączną 
liczbą miejsc 539. Liczba dzieci w 
gminie urodzonych w latach 2014 
– 2017 wynosi 730.

- Z tego powodu chcemy utwo-
rzyć nowe przedszkole, w którym 
dzieci w wieku 3–5 lat będą mogły 
realizować prawo do wychowania 
przedszkolnego, a dzieci 6–letnie, 
obowiązek rocznego przygotowa-
nia przedszkolnego – mówi Mał-
gorzata Schwarz.

Projektowane przedszkole w 
Przylepie będzie miało struktu-
rę wielooddziałową. Planuje się 
utworzenie odrębnych oddziałów 
dla dzieci w wieku 3–5 lat oraz 
oddziałów dla dzieci 6–letnich.

JaD

- Na początku stycznia br. Fir-
ma Strabag rozpoczęła prace od 
od wycinki drzew – powiedziała 
nam Magdalena Sochanowska, 
naczelnik Wydziału Komunika-
cji, Transportu i Dróg Starostwa 
Powiatowego w Policach. 
Wtedy prace jeszcze nie były uciąż-
liwe dla jadących drogą ze Stobna 
do Szczecina. Zmieniło się to na 
początku lutego, kiedy rozpoczęto 
prace drogowe. 
- Inwestycja została podzielona na 
dwa etapy. Pierwszy etap zaczyna się 
od ulicy Okulickiego w Szczecinie 
do skrzyżowania na Rajkowo. Powi-
nien być ukończony pod koniec 
kwietnia. Drugi etap to odcinek do 
skrzyżowania na Mierzyn w Stob-
nie, powinien być zakończony, wraz 
z całą inwestycją, do 15 października 
– mówiła Magdalena Sochanowska 
Radiu Szczecin. - Na każdym etapie 
realizacji inwestycji droga będzie 
zamknięta dla przejazdów z wyłą-
czeniem komunikacji miejskiej, któ-
ra będzie funkcjonowała jak dotąd, 
oraz dojazdu do posesji, do których 
zjazd znajduje się na remontowa-
nym odcinku – dodała naczelnik. 
W ramach inwestycji pod nazwą 
"Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 3923Z Szczecin - Warnik na 
odcinku od ul. Okulickiego w 
Szczecinie do skrzyżowania z dro-

gą powiatową Nr 3922Z Stobno-
-Mierzyn" przebudowana zostanie 
nawierzchnia jezdni, wybudowane 
zostaną chodniki, ciąg pieszo- 
-rowerowy, wykonane zostaną 
rowy drogowe. Przypomnijmy, do 
przetargu zgłosił się jeden wyko-
nawca, firma Strabag, który zaofe-
rował realizację zadania za 13,3 mln 
złotych. Umowa została podpisana 
na przełomie listopada i grudnia 
2019 roku. Zamawiający, czyli 
Starostwo Powiatowe w Policach 
wyceniło prace na 14,1 mln zł. 
Droga powiatowa ze Stobna do 
Szczecina jest bardzo zniszczona. 
Dlatego Gminie Kołbaskowo moc-
no zależało na realizacji inwestycji. 
Małgorzata Schwarz, wójt Gminy 
Kołbaskowo na sesji gminnej w 
2019 roku zaoferowała pomoc 
Powiatowi Polickiemu w wysoko-
ści ok. 2,6 mln zł. – Chcemy pomóc, 
możemy wesprzeć Starostwo, 
bo zależy nam, żeby mieszkańcy 
poruszali się po bezpiecznych dro-
gach powiatowych – mówiła Mał-
gorzata Schwarz. Przypomnijmy, 
Gmina Kołbaskowo wsparła także 
Starostwo w Policach w przypadku 
remontu drogi w Przecławiu, oraz 
drogi powiatowej ze Smętowic do 
Siadła Górnego. 

Jarosław Dworzyński
UG Kołbaskowo

Ze Stobna do Szczecina  
pojedziemy pod koniec roku
Trwa kolejna inwestycja w Gminie Kołbaskowo, 
przebudowa drogi Stobno – Szczecin. Prace na zlece-
nie Starostwa Powiatowego w Policach mają potrwać 
do 15 października 2020 roku. Koszt? 13,3 mln zł. 
Około 2,6 mln zł dołożyła Gmina Kołbaskowo.

- Chcemy wyprowadzić ruch 
aut z miejscowości Ostoja i 
poprowadzić do ulicy Zbój-
nickiej w Szczecinie. Miesz-
kańcy Rajkowa, Warzymic i 
Przecławia będą mieli moż-
liwość dotarcia do Szczeci-
na pomijając zakorkowaną 
drogę krajową nr 13 – mówi 
Małgorzata Schwarz, wójt 
Gminy Kołbaskowo.

Dziś przez Ostoję jedzie się 
wąską i krętą drogą. Po przebu-
dowie miejscowość z uroczym 
pałacykiem zyska obejście.

Nowa droga gminna będzie 
miała około 1,2 km długo-
ści. Rozpocznie się przed 
przystankiem autobuso-
wym, patrząc w stronę Przy-
lepu. Obiegnie od południa 
Ostoję, częściowo po szlaku 
obecnej drogi gminnej, i 
wpadnie w korytarz wąskiej 
dziś drogi w stronę Szcze-

cina. W ramach inwestycji 
wykonana zostanie także 
kanalizacja deszczowa wraz 
ze zbiornikiem retencyjnym 
i przepompownią.

Miasto Szczecin również 
planuje po swojej stronie 
generalny remont dziś moc-
no zniszczonej, brukowanej 
ulicy Zbójnickiej. Po reali-
zacji obu zadań, Gminę Koł-
baskowo i Szczecin połączy 
wygodna droga.

W przyszłości Gmina Koł-
baskowo planuje także zbu-
dować drogę z Rajkowa do 
Będargowa. Po jej realiza-
cji, z trasy przez obwodni-
cę Ostoi do Szczecina będą 
mogli korzystać również 
mieszkańców Będargowa i 
Karwowa oraz zachodniej 
części naszej gminy: Barni-
sławia, Bobolina, Smolęcina 
i Warnika.

Nowa droga gminna 
Ostoja - Szczecin
Nowa droga powstanie w rejonie miejscowości Osto-
ja. Będzie wygodnym połączeniem Gminy Kołba-
skowo ze Szczecinem. 5 marca 2020 roku, podpisano 
umowę na wykonanie projektu technicznego. Doku-
mentację projektową dla inwestycji „Budowa drogi 
gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z 
ulicą Zbójnicką w Szczecinie” wykona szczecińskie 
Biuro Projektów INBUD spółka cywilna.
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ROZMAITOŚCI

Zawód policjanta to wyzwania, 
a jednocześnie marzenie wielu 
młodych ludzi. Z pewnością jest 
to ciekawa służba, w której każdy 
może znaleźć miejsce dla siebie, 
gdzie jego umiejętności i zdo-
byta wiedza pomogą podnieść 
poziom bezpieczeństwa obywa-
teli. Służba prewencyjna, krymi-
nalna, dochodzeniowo-śledcza, 
ruchu drogowego, policyjni anty-
terroryści, technicy kryminali-
styki, profilaktycy, psycholodzy, 
przewodnicy psów, policjanci z 
laboratorium kryminalistyczne-
go, rzecznicy prasowi, funkcjo-
nariusze zwalczający przestęp-
czość gospodarczą, korupcyjną, 
narkotykową czy zorganizowaną. 
To tylko niektóre możliwe drogi, 
które można obrać decydując się 
na służbę w szeregach Policji. Z 
pewnością to wymagająca misja, 
która kosztuje wiele wyrzeczeń 
nie tylko samych zainteresowa-
nych ale i ich rodzin. Ale to także 
gwarancja realizowania swojej 
pasji, którą jest pomoc innym i 
zwalczanie wszelkich mechani-
zmów przestępczych. Wielu już 
wybrało tę drogę i służy wiernie 
Narodowi. 
Jeżeli chodzi o wynagrodzenie 
policjanta składa się na nie kil-
ka składników: wynagrodzenie 
zasadnicze, które zależy od gru-
py zaszeregowania, dodatek sta-
żowy, a także dodatek służbowy/
funkcyjny i za stopień. Policjant 
dostaje ponadto mundurówkę 
na utrzymanie umundurowania 
w nienagannym stanie, nagrodę 
roczną – tzw. trzynastkę, a także 
świadczenia w ramach systemu 
socjalnego. To wszystko sprawia, 
że zawód policjanta pod wzglę-
dem finansowym jest atrakcyjny 
dla młodych ludzi, biorąc pod 
uwagę że 
w 2020 roku  młody policjant, 
rozpoczynający służbę w poli-
cyjnym mundurze otrzyma mie-
sięczną pensję w wysokości 3800 
zł „na rękę”.

W powiecie polickim służy 
ponad  tys. policjantów, których 
praca jest oceniana bardzo wyso-
ko. Dołącz do drużyny profesjo-
nalistów. Zostań jednym z nas. 

Każdy, kto chciałby wstąpić w 
szeregi tej formacji musi spełnić 
następujące wymagania:
posiadać polskie obywatelstwo,
posiadać nieposzlakowaną 
opinię, nie być skazanym pra-
womocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, korzystać z pełni 
praw publicznych, posiadać co 
najmniej średnie wykształcenie, 
posiadać odpowiednią zdolność 
fizyczną i psychiczną do służ-
by w formacjach uzbrojonych, 

podległych szczególnej dyscy-
plinie służbowej, której gotów 
jest się podporządkować, dawać 
rękojmię zachowania tajemnicy 
stosownie do wymogów okre-
ślonych w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych, osoby 
podlegające kwalifikacji wojsko-
wej powinny posiadać uregulo-
wany stosunek do służby woj-
skowej.

Tyle mówią podstawowe wymo-
gi formalne i co istotne nie ma 
ograniczeń wiekowych. Jeżeli  
spełniasz wymagania, to znaczy, 
że możesz rozpocząć starania o 
przyjęcie do służby.
Krok pierwszy to złożenie doku-
mentów niezbędnych do przyję-
cia. Nabór trwa cały rok dlatego 
każdego dnia możesz przyjść do 
Komendy Powiatowej Policji w 
Policach, która mieści się przy ul. 
Kasprowicza 3 i złożyć wymaga-
ne dokumenty:
podanie o przyjęcie do służby w 
Policji skierowane do komen-
danta wojewódzkiego Policji. 
W podaniu wymień konkretną 
jednostkę, w której chciałbyś 
pełnić służbę. Możesz wskazać 
tylko jedną komendę, do której 
chcesz się dostać. Jeśli jednak 
jesteś zainteresowany służbą 
także w innych komendach (w 
sytuacji gdy pozytywnie ukoń-
czysz całe postępowanie, a nie 
dostaniesz się do tej wskazanej 
w podaniu), wymieniasz je w 
punkcie 30 części A kwestio-
nariusza osobowego, wypełnij 
dokładnie każdy punkt kwestio-
nariusza osobowego (część A i 
B), zgodnie z instrukcją podaną 
w kwestionariuszu. Druk kwe-
stionariusza znajdziesz w każdej 
komendzie oraz na policyjnych 
stronach internetowych, ksero-
kopie dokumentów potwierdza-
jących posiadane wykształcenie 
oraz umiejętności (oryginały 
przynieś ze sobą do wglądu przez 
pracownika kadr).

Oprócz składanych dokumen-
tów i oryginałów potwierdzają-
cych wykształcenie i umiejętno-
ści – do wglądu, należy mieć ze 
sobą dowód osobisty, a osoby 
podlegające kwalifikacji wojsko-
wej dodatkowo książeczkę woj-
skową. W momencie złożenia 
dokumentów rozpoczyna się 
postępowanie kwalifikacyjne. 
O kolejnych etapach postępo-
wania będziesz informowany 
telefonicznie. Przedstawiciele 
zespołu ds. promowania zawodu 
policjanta czekają na Ciebie w 
Komendzie Powiatowej Policji 
w Policach  od poniedziałku do 
piątku, gotowi odpowiedzieć na 
każde pytania dotyczące zawodu 
policjanta. 

Połącz pasję ze służbą
Policka Policja zachęca do wstąpienia w jej szeregi. 
Ten szczególny rodzaj misji, który polega na zapew-
nieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu 
pomocy innym jest przeznaczony dla odpowiedzial-
nych osób. Złóż odpowiednie dokumenty,  załóż 
policyjny mundur i chroń swych obywateli.

Hasło promujące tegorącz-
ną imprezę to ,, Wiele dróg, 
jeden cel – Dobra Piątka” jak 
wspomina  dyrektor biegu 
Zbigniew Pokrzywiński, jest 
wiele dróg, które prowadzą 
w naszym województwie 
do miejscowości Dobra. 
Zawodnicy przybywają mię-
dzy innymi z pobliskiego 
Szczecina, Polic, Goleniowa, 
a także Świnoujścia, Kamie-
nia Pomorskiego, Wolina, 
Kołobrzegu, Dębna itd. W 
ubiegłym roku z planowanej 
kameralnej imprezy biego-
wej, w sumie wzięło udział 
ponad 350 biegaczy! Ilu z 
nich będzie w tym roku? 
Czym zaskoczą nas organi-
zatorzy? 
Znamy już bardzo dobrze 
Stowarzyszenie BiegamBo-
Lubię Team Police ponieważ 
działają bardzo prężnie w 
naszym województwie, nie 
tylko jako zawodnicy star-
tujący w imprezach, ale też 
jako organizatorzy. Zaska-
kują szczególnie pomysłami 
i długotrwałym zadowole-
niem uczestników co prze-
kłada się  później na promo-
cję biegów, samorządowców 
i sponsorów imprezy jaką 
organizują.
Zaangażowanie, determina-
cja, pomysły, innowacyjne 
pomysły kierują do budowa-
nia wspaniałych wydarzeń 
w tym szczególności biego-
wych. Zapewne wejściówki 
rozejdą się szybko i miejsc 
jak zwykle zabraknie. Prze-
czytajcie sami co planują, 
choć na razie nie zdradza-
ją za dużo szczegółów, aby 
zapewnić niespodziankę dla 
wszystkich uczestników.
Tegoroczny start i meta 
będzie usytuowana  tuż 
przy boisku ORLIK 2012 w 
Dobrej.
W ciągu trzech dni zapisa-
ło się już ponad 160 osób, 
co wskazuje na rekordową 
frekwencje, w której plano-
wany jest udział ponad 500 
uczestników.  Będzie to zara-
zem Największa Sportowa 
Impreza w Gminie Dobra. 
Celem głównym jest zorga-
nizowanie Biegu Głównego 
i Marszu Nordic Walking na 
5km. Dodatkowo zostaną 
zorganizowane biegi dla naj-
młodszych:
Od godz. 10:00 rozpoczną 
się biegi dla dzieci  ( przed-
szkolaki oraz klasy 1-3 ). 

Wiele dróg, jeden CEL – Dobra Piątka!
Już po raz drugi Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police wraz z Gminą Dobra zorganizuje  25 
kwietnia br.  zawody  ,,Dobra Piątka”.

Natomiast o godz.11:00 roz-
pocznie się Bieg Główny  o 
dystansie 5km. 
Nie samym bieganiem żyje 
człowiek, nie samym bie-
ganiem robi się formę i fit 
sylwetkę! Biegacze zapomi-
nają o tym co jedzą i kiedy 
jeść trzeba- dlatego pragnie-
my im o tym przypominać 
podczas naszego wydarze-
nia Dobra Piątka. Każdy 
uczestnik biegu otrzymuje 
co roku inny medal w kształ-
cie warzyw i owoców. W tym 
roku motywem przewodnim 
będzie marchewka.  Dla każ-
dego na mecie będzie cze-
kała dobry wiosenny krem 
pomidorowy z marchewką, 
a dodatkowo na linii mety 
organizatorzy wraz z Wójt 
Teresą Derą i sponsorami 

wręczać będą ciepły boche-
nek chleba na pamiątkowej 
drewnianej desce.
Dodatkowo przewidziane 
inne atrakcje podczas wyda-
rzenia.
BIEG w KLAPKACH – na 
dystansie 100m! 
W czasie trwania imprezy 
odbędzie się również kon-
kurs w jedzeniu marchewki 
na czas.  W ubiegłym  roku 
były to banany. 
Kto uzyska koronę w 2020 
roku? O tym przekonamy się 
już 25-ego kwietnia! 
Będzie to rodzinne wyda-
rzenie, na które warto się 
wybrać – to co przyciąga 
wszystkich uczestników to 
tylko organizatorzy, którzy 
żyją w tym sporcie kilka lat 
i pragną tworzyć imprezę 

tak, jakby robili ja dla siebie! 
Dlatego osiągają pełne suk-
cesy w liczbach frekwencji i 
zadowolonych zawodników 
na mecie! 

Dobra Piątka to impreza, 
która na pewno zapisze się 
na stałe w waszych kalenda-
rzach sportowych!
Biegam, Maszeruje i dobrze 
się z tym czuję! Dobra Piąt-
ka!
Serdecznie zapraszają: Gmi-
na Dobra, BiegamBoLubię 
Police, Powiat Policki, Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Zachodniopomorskie-
go. 
Więcej informacji  www.bie-
gambolubiepolice.pl 
https://www.youtube.com/
watch?v=oJxho1Dymuk



14
POWIAT POLICKI MARZEC 2020

w skrócie
SPORT

Chemik  
w półfinale  
Pucharu CEV

Grupa Azoty Chemik Poli-
ce pokonał Mladost Zagrzeb 
i awansował do półfinału 
Pucharu CEV.  Policzan-
ki podeszły do spotkania z 
dużym spokojem, kontrolu-
jąc wydarzenia od pierwszej 
do ostatniej piłki
Awans wywalczyły już po dru-
gim secie, ponieważ miały zapas 
wygranych setów z pierwszego 
meczu w Chorwacji. Wygrana 
dała policzankom awans do 
półfinału, w którym zmierzą 
się ze zwycięzcą meczu Min-
czanka Mińsk kontra Volero le 
Cannet. Pojedynek ćwierćfina-
łowy Minczanki z Volero roze-
grany zostanie w środę (04.03. 
godzina 20).
Najwięcej punktów zdobyła 
Martyna Grajber (14).

Grupa Azoty  
Chemik Police 
zdobywcą  
Pucharu Polski

Grupa Azoty Chemik Police 
pokonał Developres SkyRes 
Rzeszów 3:2, dzięki czemu 
zdobył Puchar Polski 2020.  
Spotkanie było niezwykle 
zacięte, obie drużyny szły na 
wymianę ciosów. Finalnie 
policzanki wygrały w tie bre-
aku, ostatnią piłkę atakiem 
z lewego skrzydła skończyła 
Natalia Mędrzyk
Chwilę wcześniej serią niesa-
mowitych zagrywek popisała 
się Gyselle Silva, która osta-
tecznie uznana została MVP 
turnieju' Policzanki obroniły 
tytuł zdobyty rok wcześniej w 
Nysie
Grupa Azoty Chemik Police 
– Developres SkyRes Rzeszów 
3:2 (21:25, 25:20, 19:25, 25:23, 
15:13)

W półfinałowym spotkaniu 
Grupa Azoty Chemik Police 
pokonał San-Pajda Jarosław.  
Policzanki były zdecydowanym 
faworytem starcia z drużyną z 
pierwszej ligi, d początku spo-
tkania wywarły dużą presję 
zagrywką.
Trener rotował składem, prak-
tycznie w każdym z setów 
desygnował na parkiet inne 
zawodniczki. MVP uznano Igę 
Wasilewską (8 punktów, 83% w 
ataku, 3 bloki)
San-Pajda Jarosław – Gru-
pa Azoty Chemik Police 0:3 
(16:25, 13:25, 18:25)

Chemik gromi  
Arkonię Szczecin

W meczu piątej rundy pucha-
ru Polski na szczeblu ZZPN 
chemicy wygrali z A klasową 
Arkonią Szczecin 7:1.  Żółto-
zieloni strzelanie rozpoczęli w 
4 minucie meczu. 
Po rzucie wolnym i zamiesza-
niu w polu karnym piłka spadła 
wprost pod nogi Szymona Kape-
lusza, a ten z najbliższej odległo-
ści wpakował ją do bramki. W 15 
minucie było już 2:0 dla naszej 
drużyny. Faulowany w polu kar-
nym został Kapelusz. Jedenastkę 
na gola zamienił Nikita Vovchen-
ko. Chemicy nie zwalniali tempa 
i przed końcem pierwszej części 
zdobyli jeszcze dwie bramki. Naj-
pierw z jedenastu metrów trafił 
Krystian Peda, a w 28 minucie 
Jakub Sobecki pięknym strzałem 
z główki zdobył bramkę numer 
cztery. Po przerwie obraz gry 
się nie zmienił. Policzanie dalej 
dominowali zdobywali kolejne 
bramki. Kolejno trafiali Borys 
Jałoszyński, Oskar Klimkowicz by 
ostatecznie licznik zatrzymał się 
na cyfrze 7. Ozdobą całego meczy 
była właśnie bramka numer sie-
dem. Z rzutu wolnego z około 
16 metrów w samo okienko tra-
fił Nikita Vovchenko dla którego 
było to drugie trafienie tego dnia. 
Ostatecznie mecz zakończył się 
wynikiem 7:1 dla Chemika. 

Siatkarki Chemika 
mistrzem rundy 
zasadniczej
Grupa Azoty Chemik Police 
pokonał E. Leclerc Radomkę 
Radom bez straty seta. Poli-
czanki zostały najlepszą dru-
żyną rundy zasadniczej Ligi 
Siatkówki Kobiet. 
Chemik potrzebował wygranej 
do utrzymania pozycji lide-
ra LSK. Dwa pierwsze sety to 
pewna wygrana do 20 i 18, pro-
blemy zaczęły się w końcówce 
trzeciego seta. Przeciwniczki 
w ważnym momencie zepsuły 
zagrywkę, a w kluczowej akcji 
sytuacyjny atak skończyła Wil-
ma Salas. Kubanka otrzymała 
nagrodę MVP. To dla niej siód-
me takie wyróżnienie w sezo-
nie. W trzech setach zdobyła 
20 punktów (64% przyjęcia, 
55% w ataku) Chemik wygrał 
21 z 22 spotkań ligowych i z 
60 punktami zajmuje pierwsze 
miejsce w ligowej tabeli. Tym 
samym w play off zmierzy się 
z ósmą ekipą tabeli LSK (Piłą, 
Bielskiem lub Kaliszem) Gru-
pa Azoty Chemik Police – E. 
Leclerc Radomka Radom 3:0 
(25:20, 25:18, 25:23)

W swojej kategorii Piotr 
miał 10 przeciwników. Sto-
czył trzy walki. Pierwszą 
wygrał przed czasem po 30 
sekundach techniką kończą-
cą tzw. „balachą”. Druga była 
bardziej wymagająca  i trwa-
ła  pełny dystans tj.4 minu-
ty którą zawodnik z Polic 
wygrał na punkty 2:0.
Walka finałowa również trwa-

ła  regulaminowy czas  i nie-
stety mimo, że Piotr był blisko 
założenia „balachy” musiał 
uznać wyższość zawodnika z 
Gorzowa i przegrał 2:6 zdo-
bywając II miejsce i tytuł Vice 
Mistrza Polski No Gi.

Z zawodów w Luboniu Hulk 
Team Police przywiózł  łącz-
nie 7 medali.

7 medali Madraka w Poznaniu
W ostatnich dniach ferii tj. 22-23 lutego br. w  
Luboniu k/Poznania odbyły się X  Mistrzostwa 
Polski No Gi Jiu Jitsu 2020, które jak zwykle zgro-
madziły tłumy pasjonatów BJJ. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć zawodnika z  Hulk Team Police 
Piotra Madrak. Zawody rozgrywane  zgodnie z 
przepisami IBJJF.

Dziewczęta do lat 10

1 miejsce  
Binkiewicz Weronika 
Całus Nowy Tomyśl

2 miejsce  
Wasiun Paulina  
AKS Promień Police

3 miejsce  
Michalak Natasza  
AKS Myślibórz

Dziewczęta do lat 12

1 miejsce  
Banaszak Lena 
AKS Myslibórz

2 miejsce  
Rybczyńska Wiktoria  
UKS PC Zielona Góra

3 miejsce  
Kemnitz Julia  
Zamek Gołańcz

12 miejsce  
Zawistowska Karolina  
AKS PROMIEŃ POLICE

15 miejsce  
Kamińska Marta  
AKS PROMIEŃ POLICE

Chłopcy do lat 10

1 miejsce  
Olbrachta Marcel  
AKS Myślibórz
2 miejsce  
Mrozik Bartek  
Nowy Tomyśl

3 miejsce  
Szpinder Fabian  
AKS Myślibórz

5 miejsce  
Krzyszycha Dawid  
AKS PROMIEŃ POLICE

6 miejsce  
Dydak Feliks  
AKS PROMIEŃ POLICE

7 miejsce  
Hassaniv Denis  
AKS PROMIEŃ POLICE

Chłopcy do lat 12

1 miejsce  
Januchowski Jakub  
UKS PC Zielona Góra

2 miejsce  
Kaczmarek Aleks  
Zamek Gołańcz

3 miejsce  
Grzybowski Kamil  
Zamek Gołańcz

6 miejsce  
Majewski Daniel  
AKS Promień Police

Szukamy Młodych  
Talentów
W Myśliborzu odbył się cykliczny turniej Szuka-
my Młodych Talentów, w którym udział wzięli 
młodzi ciężarowcy z AKS Promień Police. Udanie 
zawody zakończyła Paulina Wasiun, która w kate-
gorii dziewcząt do lat 10 zajęła drugie miejsce.
Zawodnicy z Polic rywalizowali wraz z drużynami z Nowe-
go Tomyśla Zielonej Góry Białogardu Zamek Gołańcz oraz 
Myślibórz.

Zawody zapowiadały się 
tym bardziej interesująco ze 
względu na zmianę kategorii 
wagowej na 
– 59 kg oraz wiekowej na 
tzw. „młodzika”. Do turnie-
ju Piotr przystąpił trochę 
zestresowany ale zmoty-
wowany dzięki trenerowi 
oraz porannemu treningowi 
mentalnemu w klubie. 
W kimonach zawodnik 
polickiego Hulk Team sto-
czył dwie walki. Pierwszą 
zakończył po 9 sekundach 
wykonując „balachę”. Dru-
ga była zdecydowanie bar-
dziej wymagająca o czym 
może świadczyć fakt, że po 2 
minutach Piotr przegrywał 

2 do 0 jednak dzięki  swo-
jej postawie i determinacji 
po kolejnych 10 sekundach 
Policzanin zakończył walkę 
ponownie „ balachą”.

Niespełna 30 minut później 
Piotr rozpoczął zmagania 
bez kimona w tzw. NoGi.  W 
tej formule  stoczył trzy wal-
ki. Pierwszą  z zawodnikiem 
z Gorzowa Wielkopolskiego 
trwającą  4 minuty wygry-
wa 10:2 , drugą ponownie 
zakończył przed czasem . 
Ostatnia trwała regulami-
nowy czas i Piotr wygrał 2:0.   
II Superpuchar  Polski Gi & 
NoGi w Kamieniu Pomor-
skim zdobyty!

Superpuchar   
Polski Gi & NoGi  
zdobyty!
18 stycznia br. w  Kamieniu Pomorskim odbył 
się II Superpuchar Polski Gi & NoGi w którym 
swój pierwszy start w Nowym Roku zaliczył 
Piotr Madrak.
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Łucznicy po powrocie do 
Polic spotkali się z przed-
stawicielami samorządu w 
osobach burmistrza Polic 
Władysława Diakuna oraz 
naczelnika Wydziału Sport 
i Kultury Urzędu Miejskiego 
w Policach Witolda Stefań-
skiego.

Podczas spotkania rozma-
wiano m.in. o perspektywie 
dalszej współpracy i rozwo-
ju łucznictwa w Policach. 

Zawodnicy podzielili się wra-
żeniami i doświadczeniami 
z Halowych Mistrzostw Pol-
ski, podczas których godnie 
reprezentowali gminę Police.
Przypomnijmy, że do rywa-
lizacji drużynowej poli-
czanie przystąpili w skła-
dzie: Tomasz Chmielewski, 
Danijel Petrović, Dominik 
Nowak, Zbigniew Michale-
wicz. Szkoleniowcem polic-
kich łuczników jest Marek 
Stemplowski.

Łucznicy spotkali się  
z burmistrzem Diakunem
Zawodnicy UKS DEFMAR Police zdobyli wice-
mistrzostwo Polski podczas XXXVIII Halowych 
Mistrzostwach Polski w Łucznictwie, które odby-
ły się w Świebodzicach.

"Wymiana ciepła" czyli cha-
rytatywna akcja polegająca 
na przekazywaniu niepo-
trzebnej odzieży osobom 
potrzebującym, ubogim, 
bezdomnym.

- Mam nadzieję, że Pan 
Burmistrz przychylnie roz-
patrzy nasze zapytanie doty-
czące powstania takiego 
punktu i jeszcze przed koń-
cem zimy będziemy mieli 
takie miejsce w naszym mie-
ście – mówi Ewa Ignaczak, 

pomysłodawczyni powsta-
nia punktu „Wymiany cie-
pła”.

Idea powstania punktu 
„wymiany ciepła” jest bar-
dzo prosta. Należy postawić 
wieszak, powiesić ciepłe 
ubranie i to jest jedna rzecz, 
jaką trzeba wykonać na 
początek… Później trzeba 
pozwolić, by ubrań przyby-
wało aby potrzebujący bez 
skrępowania brali czego Im 
trzeba.

Wymień się ciepłem
Podczas ostatniej, lutowej Sesji Rady Miejskiej 
w Policach radni Koalicji Obywatelskiej złożyli 
interpelację dotyczącą powstania w Policach 
punktu "Wymiany ciepła". To kolejna akcja rad-
nych Koalicji Obywatelskiej skierowana do osób 
potrzebujących wsparcia.

Prowadzone są rozmowy z 
przedstawicielami SPPK Sp. 
z o.o. jak również odbyło się 
spotkanie z Sołtysami, którzy 
wystosowali petycję z proś-

bą o pozostawienie rozkładu 
jazdy Linii Samorządowej w 
kształcie sprzed 1 lutego 2020 
r. W treści petycji zawar-
ta jest propozycja powrotu 

do odpłatności za przejazdy 
Linią Samorządową (z wyłą-
czeniem dzieci i młodzieży 
szkolnej), które to rozwiąza-
nie brane jest pod uwagę. 

Na spotkaniu z sołtysami 
Trzebieży, Tatyni, Dębostro-
wa, Drogoradza, Uniemyśla, 
Niekłończycy i Tanowa zosta-
ły przedstawione możliwości 
wprowadzenia dodatkowych 
kursów finansowane ze sprze-
daży biletów. Nowy rozkład, 
uwzględniający te kursy został 
przekazany, z prośbą o skon-
sultowanie go z mieszkańcami 

i wypracowanie kompromiso-
wego rozwiązania. W połowie 
marca planowane jest następ-
ne spotkanie w celu ustale-
nia najlepszego, możliwego i 
akceptowalnego przez miesz-
kańców rozkładu jazdy.  
Równocześnie Burmistrz 
Polic wystosował pismo do 
Wojewody zachodniopo-
morskiego z zapytaniem o 
możliwość dofinansowa-
nia Linii Samorządowej ze 
środków Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności 
publicznej. 

Rozmawiają o linii samorządowej
Burmistrz Polic informuje, iż zmiany dokonane w rozkładzie jazdy Linii Samorządowej wynikały z 
sytuacji finansowej i możliwości budżetowych Gminy Police na rok 2020. Niemniej jednak temat jest 
ponownie analizowany i dyskutowany w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla mieszkańców.

W Polsce co roku marnuje 
się 9 mln ton żywności, z cze-
go 2 mln w naszych domach? 
Wyrzucamy jedzenie najczę-
ściej dlatego, że przegapili-
śmy termin przydatności do 
spożycia, niewłaściwie prze-
chowujemy żywność albo 
ugotowaliśmy zbyt dużo lub 
też kupione produkty nam 
nie smakują. Zamiast wyrzu-
cać, wciąż dobre jedzenie 
możemy przekazać innym. 
Do tego właśnie służą Jadło-
dzielnie.
O utworzenie w Policach 
jadłodzielni zabiegają radni 
Rady Miejskiej w Policach 
z Klubu Koalicji Obywa-
telskiej. Liczyli, że będzie 
mogła powstać na gminnym 
targowisku. Już wiadomo, że 
ta lokalizacja nie przypadłą 
do gustu prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą na tere-
nie Targowiska Miejskiego. 
- Administrator targowiska 
został zobowiązany do prze-
prowadzenia wśród przed-

siębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą 
na targowisku sondażu w 
tej sprawie -  mówi zastęp-
ca burmistrza Polic, Maciej 
Greinert. Przedsiębiorcy 
swoją negatywną opinię 
przedstawili w formie pisma 
zaadresowanego do Bur-
mistrza Polic z podpisami 
dzierżawców gruntu na tar-
gowisku.
Nie ustają jednak starania, 
żeby taki punkt dzielenia 
się żywnością w gminie 
zorganizować.  Tymczasem 
ze znalezieniem wolnego 

pomieszczenia, będącego w 
zasobach Gminy będzie bar-
dzo trudno.
- Obecnie w zasobach komu-
nalnych nie ma wolnego 
lokalu, który można byłoby 
przeznaczyć na ten cel – 
dodaje Greinert.

Jak to działa?

Jadłodzielnie mają najczę-
ściej postać szafek i/lub 
lodówek, w których każdy 
może zostawić jedzenie, któ-
re ma na zbyciu. I każdy też 
może po to jedzenie sięgnąć. 

Nieodpłatnie – na zasadzie 
dobrej woli i z chęci ocalenia 
jedzenia przez zmarnowa-
niem. Możemy tam zanieść 
paczkę kawy, która nam nie 
smakuje, słój zupy, której nie 
jesteśmy w stanie zjeść sami, 
warzywa i owoce z własnego 
ogródka, o ile nie mamy cza-
su i pomysłu na przetwory. 
Pierwszą w Polsce Jadło-
dzielnię otwarto w maju 
2016 roku na wydziale Psy-
chologii Uniwersytetu War-
szawskiego. Dziś jest ona 
znana jako Jadłodzielnia 
Stawki, ma szafkę i lodówkę 
na żywność i jest jednym z 
już ośmiu podobnych punk-
tów w Warszawie.
W Toruniu działają trzy takie 
punkty. W innych miastach – 
Krakowie, Rzeszowie, Opolu, 
Jastrzębiu-Zdroju, Wrocławiu, 
Zielonej Górze, Szczecinie, 
Grudziądzu i Bydgoszczy – 
powstały dopiero pierwsze 
Jadłodzielnie. Czy jest szansa by 
powstałą również w Policach?

Czy powstanie jadłodzielnia w Policach?
Jadłodzielnia to inicjatywa wpisująca się w ideę foodsharingu, czyli dzielenia się żywnością. Na Zachodzie 
nie jest to wielkie novum, chociaż z drugiej strony to w rozwiniętych państwach Zachodu nadal marnuje 
się mnóstwo jedzenia – mówimy o ilościach, które pozwoliłyby zlikwidować problem głodu na świecie. Od 
pewnego czasu podkreśla się, że głód na Ziemi nie wynika z niedoboru żywności, lecz z jej niewłaściwej dys-
trybucji i coraz powszechniejszego marnowania. Dlatego trzeba o tym mówić, trzeba z tym coś zrobić.

www.powiatpolicki.info
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Zawodnik Integracyjnego 
Klubu Pływackiego "Wod-
nik" w ubiegłym roku 
zdobył m.in. mistrzostwo 
Polski Juniorów usta-
nawiając rekord Polski 

juniorów w stylu motyl-
kowym, został powoła-
ny do Kadry Narodowej 
Juniorów, a swoją posta-
wą i osiągnięciami godnie 
reprezentuje Police.

Stypendium 
za osiągnięcia 
w sporcie
W Urzędzie Miejskim w Policach  odbyło się spotka-
nie z Zastępcą Burmistrza Maciejem Greinertem oraz 
Kacprem Czaplą, któremu zostało przyznane stypen-
dium Burmistrza za wysokie wyniki w sporcie.

Do oszustw doszło na prze-
strzeni ostatnich kilku dni w 
różnych powiatach naszego 
województwa.

Scenariusz zawsze jest niemal 
ten sam na telefon stacjonarny 
seniora dzwoni mężczyzna, 
podaje się za funkcjonariu-
sza CBŚP lub policjanta innej 
jednostki. W trakcie krótkiej 
rozmowy informuje, że naj-
bliższy członek rodziny ( córka, 
syn,wnuk lub wnuczka senio-
rów) uczestniczył w wypadku 
samochodowym i w związku 
z tym potrzebne są pieniądze 
na kaucję, na tzw. „wykupie-
nie” zatrzymanego, wpłacenie 
kaucji. W innej wersji oszut 
podający się za policjanta mani-
puluje swoją ofiarą mówiąc, że 
trwają działania przeciwko oso-
bom wykradającym pieniądze z 
kont bankowych i żeby je "rato-
wać" to wymuszają na rozmów-
cy wypłacanie gotówki.

Oszuści namawiają star-
sze osoby do przekazania 
gotówki lub nawet zacią-
gnięcie kredytu w banku. A 
Ci przekonani, że działają na 
rzecz pomocy ich bliskich 
przekazują pieniądze oszu-
stom podającym się za poli-
cjantów, tracąc tym samym 
oszczędności swojego życia.
Bądźmy ostrożni i nie ufajmy 
takim telefonom!

Pamiętajmy, oszuści wymy-
ślają coraz to nowe historie 
aby uśpić czujność starszych 
osób. Najczęściej człon-
kowie grup przestępczych 
podają się za policjantów 
CBŚP, bądź funkcjonariuszy 
zajmujących się rozpracowy-
waniem oszustów,

Kiedy obca osoba informu-
je nas o zdarzeniach doty-
czących bliskich nam osób, 
upewnijmy się dzwoniąc do 

nich, czy takie sytuacje miały 
w ogóle miejsce, ograniczo-
ne zaufanie będzie naszym 
sprzymierzeńcem,

Bądźmy ostrożni i nie ufajmy 
takim telefonom!
Przede wszystkim należy 
zachować ostrożność – jeżeli 
dzwoni do nas ktoś, kto prosi 
o pieniądze, nie podejmujmy 
żadnych pochopnych dzia-
łań. Nie informujmy nikogo 
telefonicznie o ilości pienię-
dzy, które mamy w domu 
lub przechowujemy na kon-
cie. Nie wypłacajmy z banku 
wszystkich oszczędności. 
Nie ulegajmy presji czasu 
wywieranej przez oszustów,

Żeby nie stać się ofiarą takiego 
przestępstwa musimy działać 
rozważnie i nie ulegać emo-
cjom oraz kierować się zasadą 
ograniczonego zaufania do 
nieznanych nam osób.

Pamiętajmy, że prawdziwi 
policjanci NIGDY nie infor-
mują o prowadzonych przez 
siebie sprawach telefonicznie, 
nie angażują w swoje czynno-
ści osób postronnych, a przede 
wszystkim nigdy nie proszą o 
przekazanie pieniędzy,

Zachowaj czujność. Jeśli ktoś 
będzie chciał cię oszukać, 
podając się przez telefon za 
policjanta – zakończ rozmo-
wę telefoniczną! Nie wdawaj 
się w rozmowę z oszustem.

Poinformuj o podejrzanym tele-
fonie kogoś bliskiego. Ostroż-
ność może uchronić przed utra-
tą często oszczędności całego 
życia. W sytuacji, kiedy masz 
podejrzenia zawsze dzwoń na 
numer alarmowy 112.

Zespól Prasowy KWP  
w Szczecinie / IK

Seniorze nie daj się oszukać!
Przestępcy podając się za fałszywych policjantów oszukali kilka osób w woj.zachodniopomorskim. 
Policjanci ostrzegają przed oszustami i apelują o wzmożoną ostrożność.

Na oddanie głosu na swoje-
go faworyta będzie można, 
począwszy od 8 czerwca. 
Głosowanie dobiegnie końca 

21 czerwca. Później komisja 
będzie miała czas na podlicze-
nie głosów i podanie wyników 
do publicznej wiadomości.

Podobnie jak w latach ubie-
głych w ramach Polickiego 
Budżetu Obywatelskiego do 
wydania jest okrągły milion 
złotych. Z danej kwoty prze-
znacza się kwotę 750.000 
złotych na realizację zadań 
na terenie miasta Police oraz 
kwotę 250.000 złotych na 
realizację zadań na terenie 
sołectw w Gminie Police.

Budżet obywatelski nazy-
wany również partycypa-
cyjnym to proces w którym 
mieszkańcy decydują o prze-
znaczeniu części lub całości 
budżetu danego miasta lub 
gminy. Decyzje mogą być 

podejmowane bezpośrednio 
przez mieszkańców bądź za 
pośrednictwem organizacji 
społecznych. Najważniej-
szym elementem budżetu 
obywatelskiego są regular-
ne spotkania mieszkańców 
z przedstawicielami władz, 
podczas których rozmawia 
się o przeznaczeniu wspól-
nych pieniędzy.

Zachęcamy mieszkańców 
gminy Police do zgłaszania 
swoich projektów. 

Projekty należy składać 
na stronie: https://police.
budzet-obywatelski.org/

Zgłoś swój wymarzony projekt  
w Budżecie Obywatelskim
Do 31 marca mieszkańcy gminy Police mogą zgłaszać swoje projekty w ramach Polickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Weryfikacja złożonych wniosków będzie się odbywać w terminie od 1 kwietnia do 
25 maja. Następnie ogłoszona zostanie lista projektów, na które policzanie będą mogli głosować.

www.powiatpolicki.info


