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Gmina Dobra - pierwsze 
miejsce w  Rankingu  
Finansowym Samorządu  
Terytorialnego
Gmina Dobra zajęła pierwsze miejsce w Rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 
w 2019 organizowanym przez Fundację Instytut 
Studiów Wschodnich. Dobra zajęła pierwsze miejsce 
w grupie 1546 gmin wiejskich.

Anna Tarocińska  
zawieszona  
w czynnościach  
członka zarządu  
Grupy Azoty Police
Anna Tarocińska zawieszona w czynnościach Człon-
ka Zarządu Spółki - informuje Zarząd Spółki Grupa 
Azoty Zakłady Chemiczne "Police". Decyzję w tej 
sprawie Rada Nadzorcza  podjęła w poniedziałek 
po południu.

REKLAMA W GAZECIE
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Droga alternatywna 
Wołczkowo-Bezrzecze-Szczecin
O tej drodze Wójt Gminy Dobra mówiła od lat. Pierwsze rozmowy rozpoczęły  już  w 
2016 roku. W końcu możemy ogłosić kolejny sukces ważny nie tylko dla Gminy, na-
szych mieszkańców i przedsiębiorców. 
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Trasy alternatywne

Co roku przygotowywane są 
w  naszym regionie trasy alter-
natywne, które prowadzą nad 
morze nie głównymi drogami, ale 
trasami bocznymi, na których jest 
mniejszy ruchu. Oczywiście dro-
ga lokalna nie będzie miała takich 
parametrów jak droga krajowa, 
ale często zapewni dojazd bez 
zatorów spowodowanych robota-
mi, czy po prostu dużym ruchem. 
Mapy z  trasami są dostępne dla 
kierowców na  stacjach paliw 
w Miejscach Obsługi Podróżnych 
Sitno Wschód i Wysoka Wschód 
na drodze ekspresowej S3 Szcze-
cin-Gorzów.

Atrakcyjną alternatywą pod-
czas tegorocznych wakacji 
będzie ciągle droga wojewódzka 
nr 111, którą możemy ominąć 
budowany odcinek S3 Brzo-
zowo-Miękowo. Na  tej drodze 
w wakacje nie będzie prowadzo-
nych robót. Trasa alternatywna 
jest oznakowania biało-nie-
bieskimi tablicami. Od węzła 
Goleniów Zachód (Święta) 
przez Modrzewie, Kąty, Step-
nicę i Żarnowo dojedziemy do 
Recławia i Wolina. Również od 
Świnoujścia i  Międzyzdrojów 
trasa jest oznakowana na węźle 
Wolin Wschód (Recław).

Możliwe jest również całkowite 
ominięcie drogi S3 i dojazd nad 
morze drogą wojewódzką nr 106. 
Trasa ta jest jednojezdniowa, ale 
ruch na  niej jest zdecydowanie 
mniejszy niż na  S3. Jeżeli nie 
chcemy się spieszyć i  dojechać 
nad morze spokojniejszą drogą, 
można rozważyć tą alternatywę. 
Na  węźle Myślibórz trzeba zje-
chać na  DW119, w  Pyrzycach 
na DW106, którą przez Stargard, 
Maszewo i Nowogard dojedzie-
my do pasa nadmorskiego.

We wschodniej części woje-
wództwa zatory tworzą się 
w  Bobolicach i  na  DK11 do 
Koszalina, dlatego przy bar-
dzo dużym ruchu zalecana jest 
jazda od Szczecinka DW 172 
i DW163 w stronę Kołobrzegu.

Wakacyjna droga nad morze. 
Nowa S6 do Kołobrzegu
Na drogach krajowych prowadzących nad morze w województwie zachodniopomorskim ruch drogowy w okresie 
wakacyjnym wzrasta nawet ponad trzykrotnie. Efektem wzmożonego ruchu jest tworzenie się zatorów drogowych, 
szczególnie w miejscach o zmniejszonej przepustowości.  Wraz z oddawaniem do ruchu nowych odcinków dróg 
szybkiego ruchu i modernizacją istniejących tras dojazd na wypoczynek staje się szybszy i wygodniejszy. Realizowane 
roboty wiążą się też jednak często z pewnymi utrudnieniami. Dlatego trasę dojazdu warto zawsze dostosowywać do 
aktualnej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z informacją o utrudnieniach w drodze nad morze w województwie 
zachodniopomorskim i trasami alternatywnymi.

Utrudnienia możliwe 
na węźle drogowym A6/
DK10 Szczecin Kijewo

W  czerwcu tego roku nowi 
wykonawcy przystąpili do  robót 
przy przebudowie węzła dro-
gowego Szczecin Kijewo. Plan 
zakłada oddanie na koniec tego 
roku nowego wiaduktu nad 
autostradą wraz z  prowadzącą 
do niego jezdnią DK10 w stronę 
Szczecina oraz dwoma łącznica-
mi (Stargard-Świnoujście i Świ-
noujście-Szczecin). Prowadzone 
roboty mogą powodować pewne 
utrudnienia w ruchu, ale planu-
jąc prace wzięliśmy pod  uwagę 
weekendowe wzrosty ruchu, 
dlatego największe utrudnienia 
– takie jak zawężania jezdni będą 
poza weekendami wakacyjnymi.

S3 z dwoma jezdniami do 
Goleniowa

Od połowy czerwca tego roku 
zostały uruchomione 2 jezd-
nie na S3 i A6 od Szczecina do 
Goleniowa. To nie tylko same 
jezdnie, ale również przebudo-
wany węzeł Rzęśnica i  nowy 
węzeł drogowy Kliniska Wiel-
kie. Na  drodze trzeba zwracać 
szczególną uwagę na  oznako-
wanie, gdyż na nowych węzłach 
jedzie się inaczej niż wcześniej. 
Na  węźle Rzęśnica w  kierunku 
Świnoujścia jedziemy teraz pro-
sto łagodnym łukiem, a nie jak 
to było w starym układzie węzła 
w prawo i dalej wiaduktem nad 
DW142. Mapy nawigacji sate-
litarnych mogą nie być jeszcze 
zaktualizowane, dlatego nie 
należy do końca ufać ich wska-
zaniom.GDDKiA 

Ten odcinek S3 to jeszcze cały 
czas plac budowy, do wykona-
nia został roboty poza główny-
mi jezdniami – dokończenie 
przejścia dla zwierząt, siatek 
wygradzających, kładki dla pie-
szych, czy dróg dojazdowych. 
Dlatego na  tym odcinku jest 
ograniczenie prędkości do 90 
km/h i mogą występować lokal-
ne zwężenia. Jednak przejazd 
S3 do Goleniowa będzie znacz-

nie lepszy niż w  poprzednich 
latach. Warto tu wspomnieć, 
że  uzyskanie efektu komuni-
kacyjnego w  postaci nowych 
jezdni i węzłów na S3 nastąpiło 
na 10 miesięcy przed kontrak-
towym terminem zakończenia 
robót. Podobnie na  A6 Szcze-
cin Dąbie-Rzęśnica, gdzie nowy 
wykonawca w ciągu 2 zamiast 6 
miesięcy zakończył roboty dro-
gowe.

Od Goleniowa do Brzozowa 
przejazd przez budowaną S3

O  ile do Goleniowa mamy 
przebudowę istniejącej drogi, 
to od Goleniowa do obwodni-
cy Parłówka powstaje zupełnie 
nowa dwujezdniowa S3. W tym 

sezonie wakacyjnym jeszcze nie 
pojedziemy nową trasą, roboty 
mają się zakończyć do kwietnia 
przyszłego roku. Obecnie trwa-
ją intensywne prace, wykony-
wana jest nawierzchnia i obiekt 
mostowe. W  wielu miejscach 
na  obecnej DK3 występują 
utrudnienia – ograniczenia 
prędkości, zjazdy na plac budo-
wy, tymczasowe skrzyżowania. 
Tymczasowe organizacje ruchu 
będą się wielokrotnie zmieniać, 
dlatego trzeba zwracać szcze-
gólną uwagę na  oznakowanie 
i sytuację na drodze. Jeżeli chce-
my uniknąć utrudnień na  tym 
odcinku, to z pewnością warto 
jechać nad morze poza weeken-
dami wakacyjnymi lub wybrać 
trasę alternatywną.

- Program „Dobry Start” to rzą-
dowe wsparcie dla rodzin. To 
dofinansowanie do wydatków 
związanych z  rozpoczęciem 
roku szkolnego przez uczniów 
– mówi wojewoda zachodnio-
pomorski Tomasz Hinc. - Od 1 
lipca na  terenie województwa 
zachodniopomorskiego złożono 
już ponad 21 tysięcy wniosków 
o świadczenie dla uczniów.
 
„Dobry Start” przysługuje raz 
w  roku na  dziecko uczące się 
w szkole aż do ukończenia przez 
nie 20 roku życia. Dzieci niepeł-
nosprawne, uczące się w  szkole, 
otrzymają świadczenie do ukoń-
czenia przez nie 24 roku życia. Od 
2019 r. świadczenie przysługuje 
również uczniom szkół dla doro-
słych i policealnych.

Program obejmuje dzieci wycho-
wujące się zarówno w rodzinach, 
jak i  te przebywające w  pieczy 
zastępczej.

Aby otrzymać wsparcie, należy 
złożyć wniosek. Może to zrobić 
mama lub tata dziecka, opiekun 
prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a  w  przypadku dzieci 
przebywających w pieczy zastęp-
czej – rodzic zastępczy, oso-
ba prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o  świadczenie dobry 

start od 1 lipca rodzice mogą skła-
dać drogą elektroniczną przez 
ministerialny portal www.empa-
tia.mrpips.gov.pl, bankowość 
elektroniczną lub portal usług 
elektronicznych ZUS. Przyjmo-
wanie wniosków papierowych 
rozpocznie się 1 sierpnia. Miej-
scem składania i realizacji wnio-
sków będą te same instytucje, któ-
re realizują obecnie świadczenie 
wychowawcze w ramach progra-
mu „Rodzina 500+”. W przypad-
ku rodzin zastępczych wnioski 
będą składane do powiatowych 
centrów pomocy rodzinie.

Im wcześniej rodzina złoży wnio-
sek, tym szybciej trafi do niej 
świadczenie dobry start. Złoże-
nie wniosku w lipcu lub sierpniu 
gwarantuje wypłatę świadczenia 
nie później niż do 30 września.

Rodziny otrzymają nową formę 
wsparcia bez względu na dochód. 
Warto podkreślić, świadczenie 
z  programu „Dobry Start” jest 
zwolnione od podatku. Co wię-
cej, nie podlega egzekucji ani wli-
czeniu do dochodu przy ustala-
niu prawa do świadczeń z innych 
systemów wsparcia.

Uwaga! Jeśli chcesz otrzymać 
wsparcie, wniosek należy zło-
żyć najpóźniej do 30 listopada. 
W  przeciwnym razie prawo do 
świadczenia dobry start prze-
padnie.

Od 1 lipca można  
składać wnioski online 
o dobry start
Rodzice i opiekunowie dzieci rozpoczynających rok 
szkolny mogą już składać wnioski o jednorazowe wspar-
cie w wysokości 300 zł. Wniosek można złożyć przez 
bankowość elektroniczną, portal Emp@tia oraz Platfor-
mę Usług Elektronicznych ZUS.

Utrzymująca się epidemia 
wirusa COVID-19 zmusza 
do podjęcia działań zapobie-
gających zagrożeniu i  skut-
kom koronawirusa w  insty-
tucjach opieki nad najmłod-
szymi dziećmi i  placówkach 
edukacyjnych z  Pomorza 
Zachodniego. Konieczny jest 
m.in. zakup środków ochro-
ny osobistej, a także środków 
i  sprzętów do utrzymania 
czystości i  dezynfekcji. Spe-
cjalną pomoc chce urucho-
mić Województwo Zachod-
niopomorskie i  przeznaczyć 
na ten cel 25 mln zł w ramach 
Z achodniopomorskiego 
Pakietu Antykryzysowego.

- Jesienią uczniowie najpraw-
dopodobniej wrócą do szkół. 
Wszystkie samorządy, któ-
re odpowiadają za  edukację 
mają świadomość jak wie-
le działań należy podjąć by 
wszystko przebiegło bezpiecz-
nie, zarówno dla uczniów jak 
i  nauczycieli. Koszty będą 
olbrzymie, a  przecież jeszcze 
przed pandemią rządowa 
subwencja nie pokrywała 
potrzeb samorządów. Zwró-
ciliśmy się  prośbą do Komisji 
Europejskiej by eurofundusze 
pozostające w naszym regio-
nalnym programie pomogły 
w  zapewnieniu bezpieczeń-
stwa. Jeśli otrzymamy zgodę 
to wsparcie Zachodniopo-
morskiego Pakietu Anty-
kryzysowego w  regionie 
może odczuć prawie ćwierć 
miliona uczniów i nauczyciel 
- mówi marszałek wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 
Olgierd Geblewicz.

Wysokość grantu dla danego 
samorządu będzie zależała 

od liczby uczniów i  nauczy-
cieli z  poszczególnych gmin 
i  powiatów w  ogólnej licz-
bie uczniów i  nauczycie-
li w  całym województwie. 
Dane będą opracowane 
na podstawie Systemu Infor-
macji Oświatowej (SIO), naj-
bardziej aktualnej, publicznej 
bazy danych prowadzonej 
przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Uwzględniane 
będą osoby uczęszczające 
i  zatrudnione w  przedszko-
lach, zespołach wychowania 
przedszkolnego, punktach 
przedszkolnych, szkołach 
podstawowych, liceach ogól-
nokształcących, szkołach 
muzycznych I stopnia, bran-
żowych szkołach I  stopnia, 
technikach, zespołach szkół 
i  placówek oświatowych, 
młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii ze szkołami, 
młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych, specjal-
nych ośrodkach szkolno 
- wychowawczych oraz 
szkołach specjalnych przy-
sposabiających do pracy. 
Po  uzyskaniu zgody Komi-
sji Europejskiej wsparcie 
finansowe będzie udzielane 
w ramach działania 7.7 RPO 
WZ 2014 – 2020.

Pomoc dla samorządów 
i  szkół to kolejny zestaw 
wsparcia w ramach Zachod-
niopomorskiego Pakietu 
Antykryzysowego. Przypo-
mnijmy, że do tej pory euro-
fundusze z  RPO WZ 2014-
2020 liczone w  dziesiątkach 
milionów złotych trafiły do 
placówek ochrony zdrowia, 
służb ratowniczych, przed-
siębiorców, pracowników czy 
uczelni wyższych.

25 mln złotych dla  
zachodniopomorskich 
szkół i samorządów
Ponad 244 tysiące uczniów i nauczycieli z Pomorza 
Zachodniego może skorzystać z tego wsparcia. Szkoły to 
kolejna grupa do której trafi Zachodniopomorski Pakiet 
Antykryzysowy. 25 mln zł na ten cel chce uruchomić 
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ra-
mach eurofunduszy dostępnych w Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym 2014-2020. O zgodę wystąpiono do 
Komisji Europejskiej. Wsparcie byłoby adresowane do 
gmin oraz powiatów i pomogło w przygotowaniu szkół 
do jesiennego powrotu uczniów.

DRUGA STRONA
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Wojewoda w piśmie przesła-
nym radnemu Malinowskie-
mu poinformował, że  organ 
nadzoru ustalił, iż  Paweł 
Malinowski nie zarządzał 
działalnością gospodarczą 
z  wykorzystaniem mienia 
Gminy Dobra, a tym samym 
jest brak podstaw prawnych 
do stwierdzenia wygaśnięcia 
mojego mandatu radnego.
W listopadzie 2019 roku wpły-
nął do Zachodniopomorskie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
anonim w  którym zarzucono 
złamanie art. 24f ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym, czy-
li zarządzania działalnością 
gospodarczą w  imieniu pro-
wadzonej przeze mnie funda-
cji na  mieniu Gminy Dobra. 
Autorzy anonimu domagali się 

w piśmie wygaszenia mandatu 
radnego Gminy Dobra. 
- Chociaż autorzy anonimu 
podpisali się jako „sąsiedzi, 
oburzeni mieszkańcy miejsco-
wości Mierzyn” to od początku 
podkreślałem, że  nie wierzę, 
że  za  tym anonimem stoją 
moi sąsiedzi czy mieszkańcy 
Mierzyna, którzy od początku 
podkreślali, że nie mają z tym 
anonimem nic wspólnego 
i  okazali mi duże wsparcie – 
mówi Paweł Malinowski.
W  ramach postępowania 
Paweł Malinowski złożył 
wyjaśnienia, że  III Mierzyń-
ski Rodzinny Rajd Rowerowy 
był organizowany z  dotacji 
w  ramach tzw. działalno-
ści nieodpłatnej (dotacja 
w trybie art. 19a ust. 1 usta-

wy o  działalności pożytku 
publicznego i  o  wolontaria-
cie), a uczestnicy nie ponosili 
żadnych kosztów związanych 
z  uczestnictwem w  rajdzie, 
więc nie może być mowy 
o  prowadzeniu działalności 
gospodarczej. 
- Dodatkowo podkreśli-
łem, że jako prezes Fundacji 
Szczeciński Klub Rowerowy 
Gryfus nie pobieram żadne-
go wynagrodzenia co moż-
na było sprawdzić w  moim 
oświadczeniu majątkowym 
– dodaje Malinowski. Nikt 
z członków Zarządu Fundacji 
Szczeciński Klub Rowerowy 
Gryfus, Rady Programowej 
ani wolontariuszy, którzy 
nas wspierają nie pobiera 
wynagrodzenia i  wszyscy 

działamy społecznie. Cie-
szę się, że  nadal będę mógł 
reprezentować mieszkań-
ców w Radzie Gminy Dobra 
i  spłacać mandat zaufania 
jakim mieszkańcy Mierzy-
na obdarzyli mnie podczas 
ostatnich wyborów samorzą-
dowych. Jednocześnie bar-
dzo dziękuję mieszkańcom 
Mierzyna i  Gminy Dobra 
za  okazane wsparcie od 
początku, jak tylko anonim 
trafił do Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Wierzyłem, że prawda się 
obroni i postępowanie wyka-
że, że prowadząc działalność 
społeczną w ramach Fundacji 
Szczeciński Klub Rowerowy 
Gryfus nie naruszyłem usta-
wy o samorządzie gminnym. 

Paweł Malinowski nadal radnym  
w Gminie Dobra
Ustalenia Wojewody Zachodniopomorskiego w temacie anonimu dotyczącego radnego Pawła Malinowskiego. 
Zarzuty zawarte w anonimie były bezpodstawne. Nie będzie wygaszenia mandatu.

„Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A. 
informuje, że  Rada Nadzor-
cza Spółki na  posiedzeniu 
w dniu 20 lipca br.  postano-
wiła zawiesić Annę Tarociń-
ską w  czynnościach Człon-
ka Zarządu Spółki z  uwagi 
na  ważne powody, w  tym 
potrzebę ochrony poufności 
informacji, tajemnic śledz-
twa i przedsiębiorstwa Spół-

ki, a  to w  związku z  postę-
powaniem prowadzonym 
przez Prokuraturę Regional-
ną w  Szczecinie. Powyższa 
sytuacja nie ma znaczącego 
wpływu na  sytuację Spółki, 
w  szczególności w  zakre-
sie możliwości działania jej 
organów, zgodności ich skła-
du z prawem i Statutem Spół-
ki.” - czytamy w komunikacie 
przesłanym mediom.

Jak podaje Polskie Radio 
Szczecin, w  ubiegłym tygo-
dniu funkcjonariusze CBA, 
na  zlecenie Prokuratury 
Regionalnej w  Szczecinie 
przeszukali biura w  Zakła-
dach Chemicznych „Police”, 
a także mieszkania prywatne. 
Zabezpieczyli dokumentację 
oraz dane z komputerów i tele-
fonów należących do Anny 
Tarocińskiej. Ma to związek 

ze śledztwem dotyczącym tak 
zwanej "afery polickiej".

Śledczy podejrzewają, 
że jeden z wysoko postawio-
nych pracowników Grupy 
Azoty przekazywał informa-
cje byłemu prezesowi Zakła-
dów Chemicznych "Police" 
- Krzysztofowi J., co mogło 
wpływać na  utrudnianie 
śledztwa.

Anna Tarocińska zawieszona  
w czynnościach członka zarządu 
Grupy Azoty Police
Anna Tarocińska zawieszona w czynnościach Członka Zarządu Spółki - informuje Zarząd Spółki Grupa Azoty 
Zakłady Chemiczne "Police". Decyzję w tej sprawie Rada Nadzorcza  podjęła w poniedziałek po południu.

14 lipca w godzinach 5:30 - 9:30 poli-
cjanci ruchu drogowego z  polickiej 
komendy sprawdzali przede wszystkim 
stan trzeźwości jak i stan psychofizyczny 
kierowców autobusów, w tym zwłaszcza 
komunikacji miejskiej. Wykorzystywa-
li również narkotestery, aby sprawdzić, 
czy kierowcy nie znajdują się pod wpły-
wem środków odurzających. 
W  celu zminimalizowania utrudnień 
dla pasażerów, zintensyfikowane bada-
nia prowadzone były przede wszystkim 
wobec kierowców rozpoczynających 
pracę, jak i w czasie postojów na pętlach. 
Podczas kontroli sprawdzany był także 
stan techniczny autobusu i  jego wypo-
sażenie oraz uprawnienia kierującego. 
Policjanci podczas przeprowadzonych 
kontroli nie ujawnili żadnych nieprawi-
dłowości.

Apelujemy do osób korzystających ze 
środków transportu publicznego, aby 
w przypadku:

podejrzenia, że  kierowca może znaj-
dować się pod  wpływem alkoholu lub 
środków działających podobnie do 
alkoholu,
zachowania kierowcy budzącego wąt-
pliwości,
lekceważenia przepisów ruchu drogo-
wego,
twarzania zagrożenia na drodze,

niezwłocznie poinformować o tym Poli-
cję dzwoniąc pod numer 112.

sierż.sztab. Katarzyna Leśnicka

Działania "Bezpieczny autobus"  
w Policach
W ostatnim czasie w kraju doszło do kilku groźnych wypadków drogowych z udziałem autobusów, w tym także autobusów ko-
munikacji publicznej. Kontrole pojazdów, w tym autobusów są systematycznie prowadzone przez policjantów ruchu drogowego, 
jednak w reakcji na zaistniałe zdarzenia, Policja rozpoczęła dodatkowe wzmożone sprawdzenia kierowców autobusów.

Wielowątkowe śledztwo pro-
wadzone przez Delegaturę 
CBA w  Szczecinie dotyczy 
m.in. decyzji o  inwestycji - 
zakupie spółki, która miała 
zajmować się eksploatacją 
kopalni odkrywkowej fos-
forytów w  Senegalu, wyrzą-
dzenia szkody majątkowej 
w wielkich rozmiarach Zakła-
dom Chemicznym Police 
S.A., przestępstw przeciwko 
istotnym polskim interesom 
gospodarczym oraz utrud-
niania postępowania karnego.

Śledczy ustalili, że  działa-
nia członków byłego zarzą-
du Zakładów Chemicznych 
Police S.A. polegały na prze-
kazywaniu Komisji Nadzoru 
Finansowego nieprawdzi-

wych informacji związanych 
z  wypełnieniem obowiąz-
ków nałożonych na  spółkę 
publiczną oraz manipula-
cji akcjami Grupy Azoty 
Zakłady Chemiczne Police 
S.A. w  rozumieniu ustawy 
o  obrocie instrumentami 
finansowymi oraz oszustwa 
przy nabyciu przez Zakłady 
Chemiczne Police S.A. akcji 
African Investment Group.

Wobec podejrzanych Proku-
ratura Regionalna w Szczeci-
nie zastoso wała wolnościo-
we środki zapobiegawcze 
w  postaci poręczenia mająt-
kowego, zakazu opuszczania 
kraju a także zakazu kontak-
towania się z osobami wystę-
pującymi w śledztwie.

Nowe zarzuty dla  
byłych pracowników 
Grupy Azoty
Kolejne osoby z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Po-
lice S.A. otrzymały zarzuty dotyczące między innymi 
oszustwa w wielkich rozmiarach i niegospodarności 
w związku z zakupem akcji senegalskiej spółki Afri-
can Investment Group.

Samorząd Województwa 
Zachodniopomorskiego od 
lat wspiera finansowo druży-
ny strażackie – liderów  inte-
gracji społecznej w  środowi-
skach wiejskich. Co roku w   
remizach pojawiają się nowe 
wozy i  łodzie do przeprowa-
dzania akcji ratunkowych. 
Jednostki OSP otrzymują  
Automatyczne Defibrylato-
ry Zewnętrzne, urządzenia 
GPS, ale i   niezbędny sprzęt 
potrzebny w  codziennej  pra-
cy. W   ostatnim czasie OSP 
skorzystały także z   pomocy 
z   Zachodniopomorskiego 
Pakietu Antykryzysowego.

– W   ramach Zachodnio-
pomorskiego Pakietu Anty-
kryzysowego przekazaliśmy 
s t raża kom-o chot ni kom 
przeszło 200 tys. zł na zakup 
środków ochrony osobi-
stej oraz środków czystości 
niezbędnych do udzielania 
przez straż pomocy – wylicza 
Wicemarszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskie-
go Olgierd Kustosz. – Teraz 
przyszedł czas na  wsparcie 
ich samych, a   dokładniej 
miejsc, w   którym spędzają 
czas na  służbie. Doświad-
czenie z  poprzednich edycji 
konkursu  „Animator życia 

społecznego na  obszarach 
wiejskich – OSP ”oraz ana-
liza potrzeb jednostek OSP 
wpłynęła na  decyzję, aby w   
tym roku skupić się na wyko-
naniu prac remontowych, 
modernizacyjnych i   kon-
serwatorskich w  budynkach 
OSP.

Zgodnie z   założeniami 
konkursu o   dotację będą 
mogły ubiegać się jednostki 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z  terenu województwa 
zachodniopomorskiego.

Maksymalna kwota dofinan-
sowania w  konkursie wynosi 
10 tys. zł.

Zaplanowane prace remon-
towe przez OSP powinny być 
realizowane do 31 grudnia 
2020 r.

Nabór na  Granty Strażackie 
będzie prowadzony od 13 
lipca do 3 sierpnia 2020 r., 
za pośrednictwem generato-
ra witkac.pl

Ogłoszenie konkursu, 
dokumenty: http://bip.rbip.
wzp.pl/node/277891 oraz 
https://witkac.pl/#contest/
view?id=13349

Granty Strażackie  
2020

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wspar-
cie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. 
Startują Granty Strażackie, dzięki którym strażacy wyre-
montują swoje remizy. Konkurs rusza 13 lipca 2020 r.
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Z  przeprowadzonej przez 
Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści analizy wynika jednak, 
że  utrzymanie wydziałów 
zamiejscowych w  Policach 
jest niecelowe. Jednakże 
z  uwagi na  względy orga-
nizacyjne, w  szczególności 
z uwagi na deficyt powierzch-
ni lokalowych w Sądzie Rejo-
nowym Szczecin-Prawobrze-
że i  Zachód w  Szczecinie, 
uwzględnienie propono-
wanych przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w  Szczecinie 
zmian nie jest obecnie moż-
liwe. Po  poprawie sytuacji 

lokalowej Sądu Rejonowe-
go Szczecin-Prawobrzeże 
i Zachód w Szczecinie, prze-
prowadzona zostanie ponow-
na analiza struktury i  wła-
ściwości sądów rejonowych 
w Szczecinie, w tym w zakre-
sie zasadności utrzymania 
wydziałów zamiejscowych 
z siedzibą w Policach.

 28 listopada 2019 r.  repre-
zentanci  społeczności gmin 
i powiatu polickiego   wystąpili 
z pismem Ministra Sprawiedli-
wości , w którym  wyrazili sta-
nowczy sprzeciw wobec pla-

nowanego zniesienia obydwu 
wydziałów zamiejscowych 
Sądu Rejonowego Szcze-
cin-Prawobrzeże i  Zachód 
w Szczecinie mieszczących się 
w  Policach. Pośród licznych 
argumentów sygnatariusze 
listu zwracali  uwagę m.in. 
na bardzo negatywny społecz-
ny odbiór likwidacji siedziby 
sądu w Policach. Ważną wte-
dy okolicznością był również 
fakt, że aby znaleźć siedzibę dla 
tworzącego się sądu, Zarząd 
Powiatu w  Policach wygasił 
z urzędu zarząd nieruchomo-
ści placówce specjalnej, tj. Spe-

cjalnemu Ośrodkowi Szkol-
no–Wychowawczemu Nr 2 
im. Kornela Makuszyńskiego 
w Policach. Darowizna  doko-
nana była na  cel publiczny 
z  wyraźnym przeznaczeniem  
na siedzibę Sądu Rejonowego 
w Policach.

Petycję do Ministra Sprawie-
dliwości w  sprawie zamiej-
scowych wydziałów sądu 
w  Policach złożyli również 
Mieszkańcy Powiatu Polic-
kiego. 

Agnieszka
Rychlik-Bakalarz

Ministerstwo Sprawiedliwości  
odstąpiło od likwidacji Sądu  
w Policach
10 lipca br. do Starosty Polickiego wpłynęło pismo z Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych 
i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, informujące że Ministerstwo Sprawiedliwości odstąpiło aktual-
nie od realizacji wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 maja 2019 r. o zmianę właściwości 
i struktury sądów rejonowych na terenie miasta Szczecina i powiatu polickiego, w tym w zakresie zniesienia 
Zamiejscowych Wydziałów Karnego i Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód 
w Szczecinie z siedzibą w Policach.

Działania strażaków z  PSP 
w  Policach, którzy zostali 
zadysponowani do zdarzeń 
polegały głównie na  usuwa-
niu wiatrołomów i zabezpie-
czeniu infrastruktury. Dzia-
łania miały miejsce m.in. 
w  miejscowościach: Przę-
socin, Siedlice, Leśno Gór-
ne, Drogoradz i  Warnołęka, 
a zaangażowane były zastępy 
z  JRG Police, OSP Tatynia, 
OSP Tanowo, OSP Nowe 
Warpno, OSP Police i  OSP 
Trzebież.
Osób rannych nie było.

Gwałtowne burze nad Policami
26 czerwca przez część powiatu polickiego przeszły gwałtowne burze, które spowodowały zniszczenia m.in. 
w postaci powalonych drzew na nieruchomościach i samochodach.

Akcja #zabierz5 z lasu – to hasło 
absolutnie bezterminowe. Pole-
ga na  tym, aby każdy pochylił 
się nad pięcioma znalezionymi 
śmieciami w  lesie i  zabrał je ze 
sobą, a  następnie wyrzucił do 
odpowiednich pojemników do 
segregowania śmieci. 

To naprawdę nic nie kosztu-
je, a  las odwdzięczy się Wam 
po stokroć. Zaśmiecanie lasu ma 
nie tylko wymiar estetyczny, ale 
przede wszystkim jest zagroże-
niem dla dziko żyjących zwierząt. 
Wyrzucając w  lesie puszkę lub 
plastikową butelkę stwarzamy 
ogromne niebezpieczeństwo np. 
dla drobnych gryzoni (np. ryjów-
ka aksamitna, zębiełek), które 
po dostaniu się do takiego przed-
miotu, nie są w stanie samodziel-
nie z niego wyjść i giną.  
Konsekwencje zaśmiecania lasu 

są tragiczne także dla zwierząt 
kopytnych tj. sarny czy jelenia. 
Potrzeba wielu lat aby pozosta-
wione przez śmieciarzy rzeczy 
w postaci plastiku, szkła, alumi-
nium itp. rozłożyły się- wszystko 
z ogromną szkodą dla całej przy-
rody.

Dodatkowo, zmorą leśników są 
pozostawione w lesie opony.

W  tym roku, Nadleśnictwo 
Trzebież wydało już  40 tys. zł 
na  sprzątanie Puszczy Wkrzań-
skiej. W  zeszłym roku była to 
suma rzędu: 120 tys zł.

Pamiętajmy, wspólnie ponosi-
my odpowiedzialność za  stan 
naszych lasów i przyrody.

KAROLINA CZERWIŃSKA
Nadleśnictwo Trzebież

Las - miejsce odpoczynku 
ale…
Zbliża się okres wakacyjny. Las chętnie przyjmie wszyst-
kich odwiedzających i  pokaże swoje walory przyrod-
nicze dopracowane w każdym calu… . Korzystajmy 
z tego, bo warto.  Jednak pamiętajmy o tym, że jesteśmy 
tu tylko gośćmi. Nie zapomnijmy zabrać ze sobą swoich 
śmieci, a może zróbmy coś więcej: zabierzmy ze sobą te, 
o których zapomnieli inni…

Już w  pierwszych dniach lip-
ca funkcjonariusze z polickiej 
drogówki zatrzymali dwóch 
nietrzeźwych kierujących. 
Pierwszy z  nich jechał moto-
rowerem. Policjanci zwrócili 
uwagę, że mężczyzna porusza 
się bez wymaganego kasku. 
Zatrzymali kierowcę do kon-
troli na  ul. Wojska Polskiego 
w Policach i od razu zauważyli, 
że 23 latek jest bardzo zdener-
wowany. Sprawdzili stan trzeź-
wości mężczyzny i okazało się, 
że  ma on blisko promil alko-
holu w  organizmie. Dodatko-
wo po sprawdzeniu w policyj-
nych systemach wyszło na jaw, 
że mężczyzna nigdy nie posia-
dał uprawnień do kierowania.

4 lipca przed północą na  ul. 
Nadbrzeżnej w Policach mun-
durowi zauważyli samochód 
marki audi poruszający się 
z  dużą prędkością. Postano-
wili zatrzymać go do kontroli 
i zapytać kierowcy, gdzie się tak 

spieszy. Jak się okazało nie było 
to takie proste, mimo że funk-
cjonariusze mieli go cały czas 
w  zasięgu wzroku, mężczy-
zna zatrzymał się do kontroli 
dopiero na  ul. Piłsudskiego. 
Policjanci od razu zauważyli, 
że mężczyzna ma wyraźne pro-
blemy z  wypowiadaniem się 
i  czuć było od niego wyraźną 
woń alkoholu. 34 letni kieru-
jący przyznał się, że spożywał 
alkohol razem z kolegą, który 
zresztą jechał w  samochodzie 
razem z  nim. Badanie wyka-
zało u mężczyzny blisko 3 pro-
mile alkoholu. Nietrzeźwy 34 
latek stracił prawo jazdy.

Nieodpowiedzialni kierowcy 
zostali zatrzymani, a o ich dal-
szym losie zdecyduje teraz sąd.

 

Sierż. sztab.  
Katarzyna Leśnicka

Bez uprawnień za to  
z promilami
Policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego polickiej komen-
dy zatrzymali kolejnych dwóch nietrzeźwych kierowców 
– pierwszy bez uprawnień z promilem alkoholu w or-
ganizmie, drugi stracił prawo jazdy bo wsiadł za kółko 
mając blisko 3 promile. Teraz za popełnione przestęp-
stwa odpowiedzą przed sądem.
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- Zaangażowanie Grupy Azo-
ty w pomoc podczas pandemii 
koronawirusa to świetny przy-
kład społecznej odpowiedzial-
ności biznesu – mówi woje-

woda Tomasz Hinc – Dziękuję 
za to hojne wsparcie. Kolejny, 
tak wysokiej klasy sprzęt, jak 
ten zakupiony dzięki Gru-
pie Azoty, znacząco podnosi 

możliwości badawcze labora-
torium WSSE w Szczecinie. 
- Spółki Grupy Azoty czują silną 
więź ze społecznościami lokal-
nymi, w  których funkcjonują. 
Dlatego nasza pomoc na walkę 
z epidemią koronawirusa, która 
w skali całej Grupy objęła daro-
wizny o wartości ponad 3,2 mln 
zł, została skierowana przede 
wszystkim tam, gdzie jesteśmy 
obecni – powiedział dr Woj-
ciech Wardacki, prezes Grupy 
Azoty.

Poza sprzętem laboratoryjnym, 
zakupionym przez Grupę Azo-
ty Police dla WSSE w Szczeci-
nie, dodatkowo spółka przeka-
zała środki finansowe na zakup 

materiałów zużywalnych, nie-
zbędnych do przeprowadza-
nia testów. Ale to nie jedyne 
wsparcie dla służb Pomorza 
Zachodniego - Grupa Azo-
ty Police podczas epidemii 
koronawirusa wsparła finan-
sowo także Regionalny Szpi-
tal w  Kołobrzegu.  Natomiast 
wsparcie rzeczowe otrzymały 
Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w  Szczecinie, 
Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Policach 
oraz Szpital Rehabilitacyjny 
im. św. Boromeusza w Szczeci-
nie. Spółka przekazała również 
m.in. maseczki i kombinezony 
ochronne oraz środek dezyn-
fekcyjny.

Podziękowania dla Grupy Azoty
Stacja pipetująca NIMBUS oraz aparat do badania próbek, których zakup sfinansowała Grupa Azoty, już pra-
cuje w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dziś wojewoda zachodniopomorski 
Tomasz Hinc podziękował prezesowi dr. Wojciechowi Wardackiemu za wsparcie.

Andrzej Niewiński, Pre-
zes Zarządu Grupy Azoty 
Polyolefins S.A., Wojciech 
Blew Wiceprezes Zarządu 
Grupy Azoty oraz Andrzej 
Bednarek Starosta Powiatu 
Polickiego podpisali umowę 
darowizny przeznaczonej 
na realizację zadań podejmo-
wanych przez powiat w celu 
przeciwdziałania zagroże-
niom związanym z pandemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
Wysokość darowizny przy-
znanej przez spółkę realizu-
jącą projekt Polimery Police 
wyniesie 100 tys. zł, a  środ-
ki zostaną uruchomione 
po podpisaniu umowy.

- Współpraca z lokalną spo-
łecznością to jeden z priory-
tetów Grupy Azoty. Społecz-
na Odpowiedzialność Bizne-
su traktujemy niezmiernie 
poważnie, dlatego z radością 
przyjąłem fakt, że  po  raz 
kolejny Spółka spod zna-
ku Grupy Azoty włącza się 
w  pomoc i  wspiera społecz-
ność lokalną. Tym bardziej, 
że  pomoc płynie ze strony 
również nowych spółek, do 
których należy Grupa Azo-
ty Polyolefins – mówił dr 
Wojciech Wardacki, prezes 
zarządu Grupy Azoty S.A. 
oraz Grupy Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A.

Kluczowe spółki Grupy Azo-
ty przeznaczyły łącznie ponad 
3,2 mln zł na wsparcie jedno-
stek i  instytucji walczących 
z  pandemią. Środki skie-

rowano przede wszystkim 
do szpitali, zakładów opieki 
zdrowotnej i  służb sanitar-
nych w regionach działalności 
poszczególnych firm. Ponadto 
Grupa Azoty dołączyła rów-
nież do projektu pierwszego 
polskiego respiratora Venti-
lAid. To projekt typu open 
source realizowany przez pol-
skich inżynierów i projektan-
tów udostępniających doku-
mentację respiratora, który 
można wykonać w dowolnym 
miejscu za  pomocą drukarki 
3D i  bardzo podstawowych 
części. Materiały do drukarek 
3D zostały również bezpłat-
nie przekazane drukarzom 
w  ramach akcji #Drukarze-
DlaSzpitali w  celu wykona-
nia elementów wyposażenia 
chroniącego przed koronawi-
rusem.

Ponadto sama Grupa Azo-
ty Polyolefins przekazała 
również niezbędne środki 
ochrony osobistej do Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w  Szczeci-

nie. Natomiast w  kwietniu 
w pomoc włączył się również 
generalny wykonawca inwe-
stycji Polimery Police, który 
przekazał blisko 300 tysięcy 
złotych na  zakup respirato-
rów dla szpitala w Policach.

- Na  szczególne uznanie 
zasługuje fakt, iż Grupa Azo-
ty realizując tak absorbują-
cy i  skomplikowany projekt, 
wciąż zachowuje otwartość 
na  współpracę z  lokalnymi 
samorządami i  na  potrzeby 
mieszkańców. Bardzo dzięku-
ję, w  imieniu Powiatu Polic-
kiego, za dotychczasowe zaan-
gażowanie na  rzecz bezpie-
czeństwa w obliczu istniejącej 
pandemii. Udzielone wsparcie 
z  pewnością przyczyni się do 
wzmocnienia działań koor-
dynowanych w  tym zakresie 
przez Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
w Policach. To bardzo ważne, 
aby łączyć siły i potencjał dla 
takiego celu jakim jest ochro-
na zdrowia i  życia ludzkiego. 
Przeciwdziałanie zagrożeniom 

związanym z koronawirusem, 
to sprawa nas wszystkich – 
powiedział Andrzej Bednarek, 
Starosta Policki.

Zarząd Powiatu w  Policach 
od początku pojawienia się 
zagrożenia realizuje działania 
zmierzające do ograniczenia 
ryzyka rozprzestrzeniania 
się wirusa jak również prze-
ciwdziałające skutkom spo-
łecznym i  ekonomicznym 
pandemii. Do kluczowych 
zadań realizowanych nale-
ży m.in. zapewnienie miejsc 
kwarantanny i  obsługa tych 
miejsc, a  także zabezpiecze-
nie granic oraz współpraca 
w  tym zakresie ze służbami 
i  inspekcjami. Wsparcie od 
Powiatu Polickiego było kie-
rowane również do domów 
dziecka, domów samotnych 
matek, hospicjum, schroni-
ska dla bezdomnych, kom-
batantów i  domów pomocy 
społecznej, a także do polic-
kiej filii Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego 
w Szczecinie.

Grupa Azoty Polyolefins wspiera 
powiat w walce z pandemią  
koronawirusa
Grupa Azoty Polyolefins udzieliła 100 tys. zł darowizny Powiatowi Polickiemu na rzecz walki ze skutkami 
pandemii koronawirusa. Do podpisania umowy doszło 2 lipca w obecności dr. Wojciecha Wardackiego, Preze-
sa Zarządu Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE

Sklep internetowy ułatwi 
zapoznanie się z ofertą i zakup 
odpowiedniego filamentu 
z  linii materiałów termopla-
stycznych oferowanych przez 
Grupę Azoty pod  marką 
Tarfuse®. W  ofercie znajdu-
ją się filamenty podstawowe 
(masowe), techniczne i  spe-
cjalne, oparte o  takie mate-
riały jak PLA, ABS i poliamid 
PA6, występujące w różnych 
gatunkach i  charakteryzują-
ce się różnymi właściwościa-
mi (np. z domieszką włókna 
węglowego). Materiały są 
dostępne w  szerokiej gamie 
kolorystycznej. Wszystkie 
filamenty oferowane przez 
Grupę Azoty są w 100% pro-
duktami polskimi.
Pierwszą, testową transak-
cję w  sklepie internetowym 
przeprowadził dr Wojciech 
Wardacki, prezes Grupy Azo-
ty. – Sprzedaż w  internecie 
w dobie rozwoju Gospodarki 
4.0 to dla producentów nie 
wybór, ale konieczność. Ofer-
ta detaliczna Grupy Azoty 
jest wprawdzie ograniczona, 
ale odchodząc od prostych 
produktów bazowych w stro-
nę zaawansowanych i  wyso-
komarżowych, rozwijamy 
się również w tym kierunku. 
Migrację klientów do inter-
netu z pewnością przyspieszy 
obecna pandemia koronawi-
rusa. Właśnie na rzecz walki 
z pandemią, a konkretnie dla 
Zachodniej Grupy Medycznej 

zdecydowałem się przekazać 
zakupione filamenty. Jestem 
pod  wrażeniem działalności 
tej grupy ludzi dobrej woli, 
którzy – m. in. wykorzystując 
drukarki 3D i  własne umie-
jętności – na bieżąco produ-
kują środki ochrony osobistej 
dla medyków, m.in. przyłbice 
oraz maski, a nawet skonstru-
owali śluzę dezynfekującą 
dla ratowników medycznych 
– mówi prezes dr Wojciech 
Wardacki, który dla Zachod-
niej Grupy Medycznej zakupił 
20 kilogramów filamentów – 
ilość wystarczającą do wydru-
kowania około 600 adapterów 
do różnego rodzaju masek.
Oprócz materiałów do druku 
3D, w  ofercie sklepu są lub 
wkrótce będą dostępne inne 
produkty i usługi wchodzące 
w  skład segmentu nowych 
technologii rozwijanych 
przez Grupę Azoty: Tohu-
mus, czyli kwasy humusowe 
oraz próżniowe powlekanie 
metalami i  niemetalami - 
technologia fizycznego osa-
dzania z  fazy gazowej PVD 
połączona z technologią pla-
zmową oraz CVD. W sklepie 
można również nabyć nawo-
zy specjalistyczne i  hobby-
styczne. Planowane jest dalsze 
rozszerzanie asortymentu.

Sklep internetowy jest 
dostępny pod adresem: 
http://sklep.grupaazoty.com

Grupa Azoty uruchomiła  
sklep internetowy
Produkowane przez Grupę Azoty filamenty do dru-
karek 3D można już kupować w jej sklepie interne-
towym. Pierwszym klientem sklepu został prezes 
Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki, który zakupione 
filamenty postanowił przeznaczyć jako darowiznę 
na rzecz inicjatywy Zachodnia Grupa Medyczna.
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P.P.:  Jakie to uczucie znaleźć 
się w  czołówce Rankingu 
Finansowego JST? W czym 
tkwi sekret efektywnego 
zarządzania finansami?

Teresa Dera: Jest to dla nas 
jako Gminy zaszczyt, że  inni 
dostrzegają to co robimy 
i  oceniają naszą pracę i  jej 
efekty tak wysoko. Chociaż 
jesteśmy gminą wiejską to 
przez lata ewaluowaliśmy 
z  przysłowiowej „sypialni 
miasta” na  równoważnego 
partnera miasta metropolital-
nego Szczecina. Mamy dosko-
nałą współpracę z  gminami 
ościennymi i  współfinansuje-
my wiele wspólnych inwesty-
cji w  wymiarze powiatu czy 
w  korelacji z  inwestycjami 
Miasta Szczecina i zagranicz-
nymi sąsiadami. Traktujemy 
naszą Gminę jako ważny frag-
ment większej, dobrze zorga-
nizowanej całości. 

P.P.:   W jaki sposób gmina, 
która Pan/Pani zarządza, 
przyciąga inwestorów?

T.D.: Inwestorzy cenią sobie 
stabilność i klarowność zarzą-
dzania Gminą. Analizują 
planowany budżet i jego póź-
niejszą sukcesywną realizację. 
Nie bez znaczenia jest fakt 
robienia wieloletnich inwe-
stycji ponadczasowo zaspa-
kajających nie tylko dzisiej-
sze, ale i planowane potrzeby 
Gminy jak np. budowa sieci 
o większej przepustowości niż 
dzisiejsze potrzeby czy szkół 
i  przedszkoli  by zaspokajały 
potrzeby mieszkańców. Inwe-

storzy doceniają mądre zarzą-
dzanie posiadanymi zasobami 
finansowymi oraz wspomaga-
nie się praktycznie wszystkimi 
dostępnymi źródłami finan-

sowania zewnętrznego nie 
zwiększającymi zadłużenia 
gminy. Inwestycje realizujemy 
tak by były trwałe zwracając 
uwagę na  późniejsze ograni-
czenie kosztów eksploatacji 
i remontów. Spadające zadłu-
żenie i  wzrastające przycho-
dy a  także stały poziom 37% 
wydatków inwestycyjnych 
w budżecie Gminy dają gwa-
rancje naszym inwestorom, 
że  mają za  partnera poważ-
nych ludzi. Rozmawiamy 
i słuchamy propozycji zarów-
no tych co już są z  nami ale 
i przyszłych inwestorów. Ofe-
rujemy im doskonałą obsłu-
gę, pomoc a przede wszystkim  
dostępności naszych pracow-
ników. Nie bez znaczenia jest 
to, że  jesteśmy bezpieczną 
gmina graniczącą bezpośred-
nio z  Niemcami. Rosnącą 
wartość nieruchomości oraz 
coroczny duży wzrost ilości 
osiedlających się w  gminie 
nowych mieszkańców jest 
ważną informacją dla inwe-
storów. 

P.P.:  Jednym ze wskaźni-
ków oceny w  rankingu jest 
udział środków europej-
skich w  wydatkach samo-
rządowych. Jakie inwestycje 
udało się samorządowi zre-
alizować ze środków unij-
nych w ostatnich latach?

T.D.: Jesteśmy gminą, któ-

ra praktycznie wykorzystuje 
wszelkie możliwe fundusze 
europejskie dostępne dla 
samorządów.  Faktycznie 
dzięki funduszom europej-

skim nastąpił duży rozwój 
naszej gminy w  ostatnich 
latach. Korzystamy również 
z  funduszy transgranicznych 
we współpracy z  partnerami 
z sąsiednich Niemiec
Najważniejsze zrealizowa-
ne i  realizowane projekty to: 
budowa i  rozbudowa kanali-
zacji wodociągowej i  sanitar-
nej wraz z  rozbudową waż-
nych instalacji  punktowych 
jak stacje hydroforni czy roz-
budowa oczyszczalni ścieków 
w  Redlicy, budowa nowo-
czesnego punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunal-
nych, budowa ulic m.in szkol-
nej w  Bezrzeczu, moderni-
zacja i  przebudowa ulic min 
Spółdzielców w  Mierzynie 
czy ul. Wiosennej w  Skar-
bimierzycach, budowa ścieżek 
rowerowych, budowa miejsca 
przesiadkowego w miejscowo-
ści Łęgi czy też terenów spor-
towo-rekreacyjnych. Lista jest 
długa zarówno tych inwestycji 
zrealizowanych i wciąż będą-
cych w  realizacji, a  przecież 
wciąż myślimy o  przyszłych 
inwestycjach.

P.P.:  Jakie branże (proszę 
wymienić kilka najwięk-
szych firm) rozwinęły swoją 
działalność w zarządzanym 
przez Pana/Panią regionie?  

T.D.: W naszej gminie skrzy-
dła rozminęły firmy produk-

cyjne i  to z  różnicy sektorów 
gospodarki,  transport i  logi-
styka, branża medyczna, 
branża budowlana, przemysł 
drzewny, a także ogromny sek-
tor usług związanych z bezpo-
średnią bliskością granicy. 
Na terenie gminy działa dużo 
firm i przedsiębiorstw. Ciężko 
wymienić wszystkie ale myślę 
że takie najbardziej charakte-
rystyczne to: 
DGS Poland część międzyna-
rodowej organizacji Demant, 
która zajmuje się wytwarza-
niem aparatów słuchowych, 
implantów kostnych i  urzą-
dzeń wspomagających medy-
cynę słuchu,  
Noratel - jeden z  wiodących 
europejskich producentów 
wysokiej jakości transforma-
torów i  elementów uzwojo-
nych z Norwegii,
MABO – lider branży meta-
lowej min specjalizujący się 
w konstrukcjach stalowych
BKF – producent oraz dystry-
butor profesjonalnych urzą-
dzeń czyszczących do wyko-
rzystania w różnych gałęziach 
przemysłu , 
Wenglon – lider technologii 
medycznych, producent min 
implantów ortopedycznych 
z  tytanu oraz  retraktorów 
z CFRP
SKRAW MET komplekso-
wo zajmuje się produkcją 
i  regeneracją siłowników 
hydraulicznych różnego typu, 
produkcją łożysk i  sworzni, 
a  z  końcem roku 2009 kom-
pleksową produkcją telesko-
pów hydraulicznych,
JUMAR świadczy usługi 
w  zakresie odbioru, a  także 
wywozu i odzysku/recyklingu 
szerokiej gamy odpadów.
PUCCINI to firma z wielolet-
nią tradycją i dużym doświad-
czeniem. To czołowy polski 
producent bagażu podróż-
nego, torebek damskich oraz 
galanterii skórzanej. 
Oraz wiele mniejszych i więk-
szych działających z powodze-
niem na terenie naszej gminy. 

Czytaj dalej → s. 8

Z Teresą Dera, wójtem Gminy Dobra, która w Rankingu Finansowym Jednostek Samorządy Terytorialnego, 
zajęła pierwsze miejsce w Polsce wśród gmin wiejskich, rozmawia Grzegorz Świstak.

Mieszkańcy tych gmin w  naj-
wyższym stopniu wykazali się 
postawą obywatelską i  prode-
mokratyczną, odpowiedzialno-
ścią za przyszłość, wzięli udział 
w  wyborach. Postawę, która 
buduje zaangażowanie społecz-
ne i rozwija lokalną demokra-
cję chciał nagrodzić marszałek 
województwa zachodniopo-
morskiego Olgierd Geblewicz 
tworząc konkurs „Aktyw-
na gmina. Aktywne osiedle. 
Aktywne sołectwo”.

Zgodnie z  założeniami kon-
kursu marszałka wojewódz-
twa kwotą 25 tys. zł zostaną 
nagrodzone gminy w  któ-
rych osiągnięto najwyższą 
frekwencję wyborczą:
- gmina powyżej 100 tys. 
mieszkańców, Szczecin, fre-
kwencja 70,43%
- gmina 40 tys. – 100 tys. 
mieszkańców, Kołobrzeg, 
frekwencja 72,85%
- gmina 10 tys. – 40 tys. 
mieszkańców, Dobra Szcze-

cińska, frekwencja 77,44%
- gmina do 10 tys. mieszkań-
ców, Dziwnów, frekwencja 
86,09%.
 
- W naszym województwie od 
zawsze frekwencja była gor-
sza od średniej krajowej ale 
cieszy to, że się coraz bardziej 
do niej zbliżamy i że jesteśmy 
coraz bardziej aktywni. Nie-
wątpliwie do sukcesu gmin 
nadmorskich przyczynili się 
turyści, którzy odwiedzają 
nasze wybrzeże i  serdecznie 
gratuluję włodarzom tych 
gmin za  stworzenie warun-
ków umożlwiających tak 
liczne głosowanie. Bardzo 
cieszy aktywność społecz-
ności aglomeracji szczeciń-
skiej. Na szczególne uznanie 
zasługuje rewelacyjny wynik 
tak niewielkiej Dobrej. Będę 
zachęcał, by te gminy stały się 
wzorem dla innych samorzą-
dów – mówi marszałek woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego Olgierd Geblewicz.

„Aktywna gmina.  
Aktywne osiedle.  
Aktywne sołectwo”  
– Dobra wśród laureatów
Dobra, Szczecin, Kołobrzeg i Dziwnów to laureaci 
konkursu „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktyw-
ne sołectwo” ogłoszonego przez Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. 
Na jutrzejszym posiedzeniu Zarząd Województwa roz-
strzygnie konkurs i skieruje projekt uchwały pod ob-
rady Sejmiku. O przyznaniu samorządom po 25 tys. zł 
w uznaniu za najwyższą frekwencją podczas wyborów 
prezydenckich zdecydują Radni Województwa pod-
czas sesji zaplanowanej na 23 lipca br.

W  celu zapoznania się 
z  zasadami przyznawania 
stypendium udostępniamy 
Państwu treść uchwały wraz 
z zarządzeniem Wójta Gminy 
Dobra i wnioskiem.

Termin składania wniosków 
upływa 20 września br.

Szczegółowe informacje 
na  temat stypendium uzy-
skać można w Zespole Eko-
nomiczno-Administracyj-
nym Szkół w Dobrej, przy ul. 
Granicznej 31, tel. 91 311 37 
38 w. 15.

Stypendia Wójta  
Gminy Dobra dla 
uczniów szczególnie 
zdolnych
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobra z dnia 29 
maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawa-
nia stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów 
szczególnie zdolnych, istnieje możliwość składania 
wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osią-
gnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020.

Dla nas to zaszczyt, że inni  
dostrzegają to co robimy i oceniają  
naszą pracę i jej efekty tak wysoko
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P.P.:   które z  inwestycji 
poprowadzonych w  ostat-
nich latach miały kluczowy 
wpływ na  kondycje finan-
sowa gminy? 

T.D.: Wszystkie inwestycje 
i  małe i  duże są jednakowo 
ważne dla sprawnego i zhar-
monizowanego rozwoju 
gminy. Coś co pozornie jest 
kosztem w  krótkookresowym 
wymiarze w  długookreso-
wej skali przynosi ogromne 
korzyści gminie – również 
te finansowe. Dobry przy-
kładem są nasze inwestycje 
w  edukację. W  założeniu 
i  realizacji nasze inwestycje 
są wykonywane na  wyso-
kim poziomie jakościowym 
dającym wysoką trwałość co 
ogranicza późniejsze kosz-
ty utrzymania i  remontów. 
Budowa nowoczesnych szkół 
w Bezrzeczu, Dobrej i Mierzy-
nie i przedszkoli pozwala nam 
przyciągać nowych mieszkań-
ców, a więc pracowników dla 
inwestorów i firm. Ułatwienia 
w  dostępie do edukacji dla 
mieszkańców to komfort pra-
codawców. Bardzo ważne są 
nasze duże inwestycje w sport 
czy rekreacje, rozwój sieci ście-
żek rowerowych, przebudowa 
i  budowa obiektów sporto-
wych. Na  terenie gminy jest 
jedno z najlepszych w Polsce, 
nowoczesne schronisko dla 
zwierząt, doskonale wyposa-
żone dwie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej, a  także 
działająca przy nich jedna 
z  najlepszych grup poszuki-
wawczych z  psami. Ponadto 
liczne inwestycje infrastruktu-
ralne główne w infrastrukturę 
drogową, oświetlenie czy roz-
budowę całej sieci infrastruk-
tury wodnej i  kanalizacyjnej 
(np. rozbudowa hydroforni 
w  Buku i  Skarbimierzycach), 
to wszystko razem daje dosko-
nałą bazę dla nowych inwesty-
cji i  rozbudowy istniejących, 
a  wszystko razem składa się 
na rozwój i zwiększenie wpły-
wów finansowych. To skutkuje 
ciągłą i konsekwentną popra-
wą sytuacji finansowej gminy, 
a ta znowu daje nam zwięk-
szenie potencjału inwestycyj-
nego. Ten mechanizm działa 
u  nas bez szwanku od wielu 
już lat.

P.P.:  Czy wysoka lokata   
takim Rankingu buduje 
prestiż w środowisku samo-
rządowych i  czy pomaga 
w  przyciąganiu inwesto-
rów/przedsiębiorców

T.D.: Nie wiem czy jest w ogóle 
coś takiego jak prestiż w  śro-
dowisku samorządowym. 
Ja raczej nazwała bym to 
dawaniem dobrego wzoru do 

naśladowania. W  biznesie 
jest coś takiego jak benchmar-
king czyli stosowanie dobrych, 
sprawdzonych i  dających 
efekty rozwiązań konkurencji 
w  swoim biznesie. Działamy 
nie jako oderwany samoist-
ny byt, a  fragment większej 
samorządowej wspólnoty 
na co dzień ze sobą doskonale 
współpracującej i  sobie wza-
jemnie pomagającej. Cieszy 
nas to, że  inni patrzą na nas 
i  że  jesteśmy inspiracją dla 
innych samorządów. To może 
nie jest najlepszy przykład, ale 
już w  2013 roku jako jedni 
z pierwszych w Polsce w Gmi-
nie Dobra podjęliśmy uchwały 
o  powiązaniu cen za  wywóz 
odpadów od wielkości zuży-
tej przez dane gospodarstwo 
domowe wody a teraz media 
podają, że o takim rozwiąza-
niu myśli Warszawa. W wielu 
naszych działaniach jesteśmy 
gminą awangardową i  inno-
wacyjną co nie oznacza, że nie 
robimy błędów jak każdy. 
Jedni wzorują się na naszych 
sukcesach a  drudzy unikają 
naszych błędów. 
Stabilna sytuacja finansowa 
z  rosnącym co roku budże-
tem, wydatki niższe od przy-
chodów oraz duże i widoczne 
na terenie całej gminy inwe-
stycje są najlepszym magne-
sem nie tylko dla nowych 
przedsiębiorców, ale i nowych 
inwestycji robionych przez 
nowych naszych mieszkań-
ców, których około tysiąca 
decyduje się rocznie na osie-
dlenia na naszym terenie. 

P.P.:  Jakie Pana/Pani zdaniem   
trwająca Pandemia wpływa 
na finanse Waszej Gminy?

T.D.: Jak wiadomo wpływy 
samorządów mają wiele źró-
deł ale główne to są wpływy 
z udziałów  w podatkach pła-
conych przez mieszkańców 
PIT i  przedsiębiorców CIT. 
Komplikująca się sytuacja 
finansowa naszych przed-
siębiorców i  mieszkańców, 
a konkretnie spadek ich przy-
chodów, a także niestety fala 
rosnącego bezrobocia musi 
mieć wpływ na  przychody 
i  kondycję finansową każ-
dej gminy w  Polsce. Gmina 
Dobra nie jest tutaj wyjąt-
kiem. Oceniamy, że  spadek 
przychodów tylko z  tytułu 
naszego udziału w PIT i CIT 
może spaść nawet o połowę. 
Mowa o  ogromnych kwo-
tach w skali naszego budże-
tu. Jesteśmy o  tyle w  dobrej 
sytuacji, że  co roku aż  37% 
naszego budżetu to są inwe-
stycje. W  przypadku naszej 
gminy większość inwesty-
cji finansujemy z  udziałów  
w  podatkach. Reasumując 

zmniejszające się wpły-
wy podatkowe mogą mieć 
negatywny wpływ na  nasz 
budżet. Jesteśmy jako gmina 
i  tak w  doskonałej sytuacji 
bo  w  najgorszym scenariu-
szu będziemy mieli na czym 
ciąć wydatki. 

P.P.:  Jakie zmiany najwcze-
śniej i  najdotkliwiej przed-
siębiorcy działający w Gmi-
nie?

T.D.: Głownie to spadek obro-
tów, a co za  tym idzie przy-
chodów. W  naszym przy-
padku mamy nie tylko to co 
wynika z ogólnej sytuacji ryn-
kowej w Polsce ale dodatkowo 
mamy problem z  zamkniętą 
granicą. To dodatkowo kom-
plikuje i pracę naszych miesz-
kańców u  naszych sąsiadów 
ale przede wszystkim zna-
cząco ogranicza w  prakty-
ce współpracę biznesową 
i naszą regionalną. Zapewne 
nasi przedsiębiorcy ograniczą 
inwestycje, skale działania 
i  mogą niestety redukować 
zatrudnienie. Będą także 
i  tacy, co mnie szczególnie 
martwi, co niestety nie prze-
trwają obecnej sytuacji.  

P.P.: Czy gmina zaanga-
żowała się we wsparcie 
przedsiębiorców lokalnych 
w  związku z  pandemią? 
W jaki sposób ?

T.D.: Jako Gmina podjęliśmy 
decyzję o wsparciu przedsię-
biorców, którzy są w trudnej 
sytuacji. Wszyscy, których to 
dotyczy, mogą złożyć w  tej 
sprawie wniosek o  umorze-
nie podatku od nierucho-
mości z  powodu określo-
nych problemów. Głównie 
chodzi o  właścicieli hoteli, 
restauracji, barów oraz 
innych instytucji i  zakła-
dów pracy, wymienionych 
w  rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z  dnia 13 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na  obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego, a więc Ci co 
rzeczywiście musieli zawie-
sić albo poważnie ograniczyć 
swoją działalność. Do każ-
dego wniosku podchodzimy 
indywidualnie i   z  należytą 

uwagą.
Rada Gminy podjęła również 
uchwałę sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości 
wskazanych przedsiębior-
ców, których płynność finan-
sowa uległa pogorszeniu 
w  związku z  ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z  powodu 
COVID – 19.
Jesteśmy także w  kontakcie 
z  naszymi przedsiębiorcami 
i wsłuchujemy się w  ich głos. 
Ale należy zwrócić uwagę, 
że generalnie Gmina jako taka 
ma niewiele narzędzi pomocy 
– największe obciążenia to 
ZUS, podatki dochodowe czy 
Vat, a na wysokość tych samo-
rządy nie mają wpływu. 

P.P.: Jaka jest Pana/Pani 
prognoza dotycząca sytu-
acji społeczno-gospodarczej 
na  najbliższy rok w  gminie 
i w kraju

T.D.: Spodziewamy się znacz-
nego pogorszenia sytuacji 
finansowej przedsiębiorców 
i zubożenia dochodów miesz-
kańców. Zdajemy sobie spra-
wę z poważnego wzrostu skali 
bezrobocia. Najbliższy m.in 
rok to okres nie tylko znacząco 
malejących wpływów podat-
kowych, ale również dużo 
większe problemy ze ściągal-
nością naliczonych i faktycz-
nie należnych opłat i  podat-
ków. Już od marca tego roku 
trwa w samorządach przysło-
wiowe zaciskanie pasa. Nie 
na wszystkim jednak możemy 
oszczędzać, a  wiele wydat-
ków ma charakter „sztywny” 
czyli taki na który nie mamy 
wpływu.  Wywiązywanie się 
gminy z  wielu kosztownych 
obowiązków ma fundamen-
talne znaczenie nie tyle dla 
wygody, ale przede wszystkim 
bezpieczeństwa czy zdrowia 
mieszkańców. Jednym sło-
wem będzie bardzo ciężko, ale 
mamy nadzieję, że samorzą-
dy jakie znalazły się w Pań-
stwa rankingu także w sytu-
acji kryzysowej poradzą sobie 
równie dobrze co w okresach 
prosperity przed obecną pan-
demią. Jako Gmina Dobra 
odważnie i  jednak z  dużą 
dozą optymizmu patrzymy 
w naszą przyszłość.

Dokończenie wywiadu ze strony 7

Jak piszą o sobie twórcy ran-
kingu, Ranking Finansowy 
Samorządu Terytorialnego 
w Polsce to jedyne opracowa-
nie w  kraju, które obejmuje 
wszystkie jednostki samo-
rządu terytorialnego. Jest 
kompleksowe, apolityczne 
i obiektywne, mierzone aktu-
alnymi wskaźnikami ekono-
micznymi. Pracując nad nim, 
naukowcy z  Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Krako-
wie przebadali prawie 2 800 
gmin, miast i powiatów. Ran-
king Finansowy Samorządu 
Terytorialnego w  Polsce to 
jedyne opracowanie w  kra-
ju, które obejmuje wszystkie 
jednostki samorządu teryto-
rialnego. 

- Jest to dla nas jako Gminy 
zaszczyt, że inni dostrzegają 
to co robimy i oceniają naszą 
pracę i jej efekty tak wysoko 
- powiedziała dla forum-eko-
nomiczne.pl, wójt gminy, 
Teresa Dera. Chociaż jeste-
śmy gminą wiejską to przez 
lata ewaluowaliśmy z  przy-
słowiowej „sypialni miasta” 
na równoważnego partnera 
miasta metropolitalnego 
Szczecina. Mamy doskona-
łą współpracę z  gminami 
ościennymi i  współfinansu-
jemy wiele wspólnych inwe-

stycji w  wymiarze powiatu 
czy w korelacji z inwestycja-
mi Miasta Szczecina i zagra-
nicznymi sąsiadami. Traktu-
jemy naszą Gminę, jako waż-
ny fragment większej, dobrze 
zorganizowanej całości.

Przedstawiciele samorzą-
dów terytorialnych, urzędów 
centralnych oraz ekonomiści 
od lat poszukiwali uniwer-
salnych narzędzi, którymi 
można badać kondycję finan-
sową gmin czy powiatów. Tę 
potrzebę wielokrotnie arty-
kułowano w  czasie dyskusji 
toczonych na Forum Ekono-
micznym w  Krynicy-Zdroju 
oraz podczas kolejnych edy-
cji Europejskiego Kongresu 
Samorządów. W  odpowie-
dzi na te postulaty opraco-
wano Ranking Finansowy 
Samorządu Terytorialnego 
w  Polsce. Autorzy – ekono-
miści z  uznanych krakow-
skich ośrodków naukowych 
– wykorzystali w nim obiek-
tywne, najważniejsze i  aktu-
alne wskaźniki naukowe.

Nagrody dla zwycięzców tra-
dycyjnie wręczone zostaną 
na uroczystej gali podczas 
Europejskiego Kongresu 
Samorządów, który odbędzie 
się w grudniu w Karpaczu.

Gmina Dobra - pierwsze 
miejsce w  Rankingu  
Finansowym Samorządu  
Terytorialnego
Gmina Dobra zajęła pierwsze miejsce w Rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 
w 2019 organizowanym przez Fundację Instytut 
Studiów Wschodnich. Dobra zajęła pierwsze miejsce 
w grupie 1546 gmin wiejskich.
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Podczas wakacji dostosowa-
liśmy godziny otwarcia klu-
bów oraz program zajęć do  
Państwa potrzeb i oczekiwań. 
Zapraszamy do naszych filii 
w godzinach od 10.00 – 17.00. 

 Oferujemy Państwu szereg 
różnorodnych zajęć, warszta-
tów, gier i  zabaw. Organizu-
jemy wycieczki piesze i rowe-
rowe oraz zajęcia w plenerze. 
W naszej ofercie każdy może 

znaleźć cos interesującego 
dla siebie. Szczegółowy har-
monogram zajęć znajdziecie 
Państwo na naszej stronie 
www.gckib.pl
Przed przyjściem do nas pro-
szę o zapoznanie się z  regu-
laminem zamieszczonym na 
stronie oraz w każdej placów-
ce na tablicy ogłoszeń. Proszę 
również o kontakt telefonicz-
ny (nasze numery zamiesz-
czone są na naszej stronie 
w  harmonogramie) w  celu 
upewnienia  się, czy jest moż-
liwość uczestnictwa 
w  zajęciach. W  związku 
z  COVID – 19 stosujemy  

środki bezpieczeństwa 
i jednorazowo w każdym klu-
bie może przebywać określo-
na liczba osób. 
 Przepraszamy za utrud-
nienia, ale w  trosce o  bez-
pieczeństwo uczestników 
zajęć, Państwa oraz naszych 
instruktorów  wprowadzili-
śmy określone zasady funk-
cjonowania. Nasze pomiesz-
czenia są dezynfekowane, 
wietrzone oraz stosujemy 
środki ochrony własnej.
 Serdecznie Państwa zapra-
szamy do naszych placówek, 
znajdziecie nas również na 
Facebook oraz Youtube.

Zaproszenie na wakacyjne zajęcia 
do klubów i  bibliotek
Wakacje już na półmetku, a my nadal oferujemy dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji. Zapraszamy do  naszych 
filii, rozmieszczonych na terenie gminy Dobra. W swoich zasobach posiadamy 8 klubów i 4 biblioteki. Adresy 
i kontakty do nich znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.gckib.pl

Ponadto informuję, iż Wyko-
nawca robót budowlanych 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „EBUD-Przemysłówka 
Sp. z  o.o., z  siedzibą w  Byd-
goszczy wystąpił do Gminy 
Dobra z wnioskiem o zmianę 
terminu zakończenia robót 
budowlanych, z  uwagi na 
opóźnienia w dostawie mate-
riałów budowlanych z Włoch, 
Niemiec i Francji wynikającej 
z  panującej  m.in. w  Europie 
epidemii COVID-19 i  czaso-
wym zamknięciem zakładów 
produkujących materiały 
niezbędne do realizacji tej 
inwestycji. Termin zakończe-
nia robót budowlanych został 
przedłużony do 20 lipca 2020 r. 

Dla przypomnienia dodam, 
iż w  ramach realizacji robót 
budowlanych wybudowane 
zostało przedszkole w  Mie-
rzynie dla 225 dzieci, w któ-
rym umiejscowione są: 9 sal 
dla dzieci w  wieku od 3 do 
6 lat, wyposażone w  anek-
sy na pomoce dydaktycz-
ne, magazynki na sprzęt do 
leżakowania oraz toalety dla 
uczniów, dwie szatnie dla 
dzieci, poczekalnia dla rodzi-
ców, sala do zajęć ruchowych, 
część socjalna i  sanitarna, 
zaplecze kuchenne, pomiesz-
czenia funkcyjne, sekre-
tariat, gabinet dyrektora, 
pokój nauczycielski z  zaple-
czem socjalnym, portiernia, 

pomieszczenia magazynowe 
i  gospodarcze. Cała wartość 
inwestycji wyniesie ponad 
21 mln zł. 
Kolejnym krokiem musi być 
odbiór obiektu budowalnego 
dokonany Państwową Straż 
Pożarną w Policach oraz Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną 
w Policach, zgodnie z art. 56 
ust. 1 ustawy z  dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. 
Po uzyskaniu przez Gmi-
nę Dobra decyzji o  niezgło-
szeniu sprzeciwu lub uwag 
przez służby, zostanie złożony 
wniosek o  uzyskanie pozwo-
lenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowla-

nego w Policach. Przed wyda-
niem pozwolenia na użytko-
wanie obiektu organ nadzoru 
budowlanego przeprowadzi 
obowiązkową kontrolę budo-
wy. Decyzja o pozwoleniu na 
użytkowanie po jej uprawo-
mocnieniu pozwoli na korzy-
stanie z nowego obiektu przed-
szkola.
Z radością czekamy na dzień 
1-go września czyli moment, 
kiedy nasze pociechy zagosz-
czą w  nowym, pięknym i   
kolorowym budynku przed-
szkola. 

Teresa Dera
Wójt Gminy Dobra

Budowa przedszkola w Mierzynie
Miło mi poinformować, iż Przedsiębiorstwo Budowlane „EBUD” Przemysłówka Sp. z o.o., z siedzibą w Byd-
goszczy Wykonawca inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Mierzynie” złożyło zawiadomienie o zakończeniu 
robót budowlanych i zgłosiło gotowość do dokonania odbioru końcowego. Zatem Gmina Dobra wyznaczy 
termin i przystępować będzie do odbioru końcowego robót budowalnych.

W  dniu 30 czerwca 2020 r. 
otworzono oferty w  prze-
targu nieograniczonym na 
remont nawierzchni drogi 
powiatowej  nr 3907Z Szcze-
cin – Dobieszczyn na odcin-
ku Wołczkowo – Dobra. Naj-
tańszą ofertę złożyła firma 
MALDROBUD Sp. z  o.o. 
Sp. k. na kwotę 3 458 605,57 
zł. Obecnie analizowane 
są przedłożone oferty pod 
kątem formalnym. Inwesty-
cja współfinansowana jest 
z budżetu państwa w ramach 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych w wysokości 50% kosz-
tów oraz przez Gminę Dobra 
w kwocie powyżej 1 mln zł.
Przedsięwzięcie obejmu-
je swoim zakresem remont 
zdegradowanej nawierzch-
ni jezdni drogi powiato-
wej Nr 3907Z Szczecin - 
Dobieszczyn na odcinku od 
granicy administracyjnej 
Powiatu Polickiego (miejsco-
wość Wołczkowo) do miej-
scowości Dobra, tj. o odcin-
ku 4,130 km. Remont drogi 
polegać będzie na sfrezowa-
niu istniejącej nawierzchni, 
ułożeniu siatki szklano-wę-
glowej na całej szerokości 
jezdni, a  następnie ułożenie 
warstwy wiążącej i  ścieral-
nej nawierzchni bitumicz-
nej. Dodatkowo wykonane 
zostaną regulacja pionowa 
studni i  wpustów ulicznych, 
remont poboczy gruntowych 
i  częściowa wymiana kra-
wężników. Inwestycja będzie 
ukończona do 30.11.2020 r.
Remont nawierzchni będzie 
skoordynowany z inwestycją 
budowy ścieżki rowerowej 

na tożsamym odcinku drogi 
powiatowej i obejmie odcinki 
jezdni nie objęte przebudową 
jezdni w  ramach inwestycji 
budowy ścieżki rowerowej. 
Realizacja ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi powiatowej 
finansowana jest przez Gmi-
nę Dobra, która uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 
ponad 10 mln zł w  ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
z  puli środków przeznaczo-
nych do realizacji Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych.

  Odcinek drogi, na którym 
przeprowadzona zostanie, 
przez Powiat Policki, wymia-
na nakładki bitumicznej 
stanowi kontynuację ul. 
Podpułkownika Hieroni-
ma Kupczyka w  Szczecinie, 
która obecnie również jest 
przebudowywana w  ramach 
modernizacji węzła przesiad-
kowego Głębokie w Szczeci-
nie, Wszystkie te inwesty-
cje zwiększą wewnętrzną 
spójność komunikacyjną 
Powiatu Polickiego poprzez 
poprawę jakości połączeń 
powiatowej infrastruktury 
drogowej z  infrastruktu-
rą drogową Gminy Dobra 
i Miasta Szczecin, co przyczy-
ni się do poprawy potencjału 
społeczno-gospodarczego.
Cieszymy się wraz z  Pań-
stwem i  mamy nadziję, że 
długo wyczekiwany remont 
drogi stanie faktem, doce-
nionym przez użytkowników 
drogi.

Remont drogi  
powiatowej na odcinku  
Wołczkowo – Dobra
Owocem dobrej samorządowej współpracy będzie reali-
zacja kolejnego ważnego remontu drogi powiatowej na 
terenie Gminy, mowa o odcinku Wołczkowo – Dobra.

W ramach ww. zadań Gmi-
na planuje realizację robót 
budowlanych dla budo-
wy boiska sportowego 
o nawierzchni ze sztucznej 
trawy na terenie działki nr 
66/144 wraz z  piłkochwy-
tami, małej architektury 

w postaci ławek oraz koszy 
na śmieci oraz osiedlowej 
infrastruktury sportowej 
- toru rowerowego typu 
Pumptruck na terenie dz. 
Nr 66/147, 66/145.  Po 
wyłonieniu Wykonawcy 
Gmina rozpocznie realiza-

cję robót.
Na terenie działki Nr 
66/147 rozpoczęły się rów-
nież prace nad zadaniem 
pn.: „Serce Bezrzecza cz. 
III – Wybieg dla psów wg 
nowych zasad (proj.1)” 
w  formie zaprojektuj 

i  wybuduj. W  kwietniu br. 
Gmina  podpisała umowę 
z  Wykonawca wyłonio-
nym w drodze zamówienia 
publicznego, na wykonanie 
zadania. Termin realizacji 
inwestycji przewiduje się 
na IV kwartał br.

Ponadto, pozostały obszar 
działki gminnej Nr 66/147 
planuje się zagospodaro-
wać jako Park -teren zielony 
w ramach zadania pn.: „Zago-
spodarowanie centrum Bez-
rzecza zgodnie z opracowana 
koncepcją”.

Wszystkie zadania muszą być 
ze sobą spójne, aby tworzyły 
harmonijną całość. Dlatego 
wymaga to czasu i zaangażo-
wania sztabu fachowców do 
stworzenia pięknej okolicy 
dla mieszkańców Bezrzecza 
i Gminy Dobra.

Nowy Orlik i Pumptruck czyli rowerowy plac zabaw 
w Bezrzeczu
Na podstawie opracowanej dokumentacji formalno-prawnej uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Policach brak sprzeciwu do zgłoszenia prac budowlanych nie wy-
magających pozwolenia na budowę. Obecnie przygotowany został wniosek umożliwiający rozpoczęcie procedury przetargowej dla dwóch zadań inwestycyjnych pod 
nazwą : „Budowa „Orlika” w Bezrzeczu”, oraz „Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw (proj.1)”, zmierzającej do wyłonienia Wykonawcy, który 
zrealizuje roboty wchodzące w zakres ww. zadań. Przewidywany termin realizacji zamierzania to  II kwartał 2021 roku.

www.powiatpolicki.info
POWIATOWY SERWIS INFORMACYJNY
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Podpisane Porozumienie 
umożliwia przystąpienie do 
projektowania nowej drogi. 
Gmina Dobra zobowiązała 
się do poniesienia wszelkich 
kosztów związanych z opra-
cowaniem projektu budowla-
nego i rozpoczęła prace przy-
gotowawcze zmierzające do 
ogłoszenia przetargu na wybór 
projektanta nowej drogi. Poro-
zumienie określa zasady i 
możliwości realizacji nowego 
połączenia drogowego pomię-
dzy Gminą Dobra, a miastem 
Szczecin.
Droga planowana jest po tere-
nach wojskowych, położonych 
na terenie dwóch Gmin: Szcze-
cina i Dobrej. Prowadzone roz-
mowy miały na celu pogodze-
nie wszystkich stron procesu tj. 
zarówno strony samorządowej 
w zakresie pozyskania możli-
wie szerokiego pasa terenu od 
obecnego właściciela gruntu 
tak aby pas jezdni możliwie 
najdalej odsunąć od istnieją-
cych zabudowań jak i użytkow-
ników terenów wojskowych w 
celu utrzymania celów obron-

nych, w tym utrzymania funk-
cji strzelnicy.
Przyjęto, że cel inwestycji zosta-
nie zrealizowany przez budowę 
jednojezdniowej dwupasmo-
wej drogi klasy G z rozmiesz-
czonymi wzdłuż skrzyżowa-
niami skanalizowanymi typu 
rondo w miejscach przecięcia 
i zbliżenia do głównych dróg 
zbiorczych i lokalnych, obsłu-
gujących przyległe obszary. 
Wzdłuż trasy zaprojektowano 
ponadto:
- chodniki wraz z przejściami 
dla pieszych,
- przystanki komunikacji auto-
busowej,
- pas dzielący pomiędzy jezd-
nią a ciągami pieszymi i rowe-
rowymi,
- pas na wykonanie skarp i 
ogrodzenia oraz wykonanie 
ziemnego ekranu akustyczne-
go celem ograniczenia emisji 
hałasu,
- oraz ścieżka rowerowa, która 
będzie połączeniem sieci ście-
żek rowerowych w Szczecinie i 
Dobrej, łączącym finalnie obie 
sieci w jedną całość.

Droga alternatywna Wołczkowo-Bezrzecze-Szczecin
O tej drodze Wójt Gminy Dobra mówiła od lat. Pierwsze rozmowy rozpoczęły  już  w 2016 roku. W końcu możemy ogłosić kolejny sukces ważny nie tylko dla Gminy, 
naszych mieszkańców i przedsiębiorców. W dniu 23 lipca br. nastąpiło podpisanie Porozumienia o Partnerstwie i Współdziałaniu w sprawie realizacji nowego połącze-
nia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z Miastem Szczecin.

Nowa trasa rowerowa będzie biegła od istniejącej ścieżki rowerowej w Łęgach, wzdłuż granicy 
państwa, aż do miejscowości Stolec. Droga rowerowa z nawierzchnią bitumiczną będzie miała 
ponad 5 km długości i do 3,5 m szerokości. W ramach inwestycji planowe są także miejsca 
odpoczynku dla rowerzystów. Zaprojektowano również wzmocnienia konstrukcji na przejaz-
dach dla pojazdów obsługi Lasów Państwowych. W miejscowości Stolec ścieżka włączy się w 
drogę powiatową nr 3907Z. 

Rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec
17 czerwca br. gmina Dobra podpisała umowę z firmą KRISTONE Krystian Suda 
z siedzibą w Płotach na budowę ścieżki rowerowej Łęgi -Stolec. Wartość umowy: 
4 713 899,97 zł. Termin realizacji 31.05.2021 r. Następnie w dniu 26 czerwca 2020 
r. przekazano wykonawcy plac budowy. Obecnie wykonawca rozpoczął prace 
ziemne od strony miejscowości Stolec.
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- Dni spędzone w  domach 
wyostrzyły apetyt na  udane 
wakacje. Zachęcam do korzy-
stania z  uroków Pomorza 
Zachodniego. Czeka na Was 
piękny Bałtyk z  piaszczysty-
mi plażami, pojezierza z dzie-
wiczą przyrodą, nowe trasy 
rowerowe, mariny żeglarskie 
i przystanie kajakowe. Odpo-
czywajmy odpowiedzial-
nie, pamiętając o  dystansie 
społecznym i  maseczkach 
w miejscach, gdzie ich nosze-
nie jest wciąż obowiązkowe. 
Chcemy, aby mieszkańcy 
naszego regionu i  turyści, 
którzy nas odwiedzają mogli 
czuć się bezpiecznie, stąd 
decyzja o rozszerzeniu oferty 
połączeń kolejowych – pod-
kreśla marszałek Olgierd 
Geblewicz.
 
Nad morze? – szybkim, 
wygodnym i  bezpiecznym 
pociągiem regionalnym!
Jak co roku możemy spodzie-
wać się znacznie większego 
ruchu w  kierunku nadmor-
skim. Dlatego już od najbliż-
szej soboty 27 czerwca br. 
oferta przewozowa na liniach 
Szczecin – Świnoujście, 
Szczecin – Kołobrzeg, Kosza-
lin – Mielno oraz Sławno 
– Darłowo zostanie rozsze-
rzona na dotąd niespotykaną 
skalę. Ponadto przywrócono 
kursowanie wszystkich wcze-
śniej zawieszonych pociągów 
regionalnych, w  tym tran-
sgranicznych do Berlina, 
Szwerina i Lubeki.

Szczecin – Świnoujście – 
pociągi co godzinę!

W  okresie wakacji, tj. od 
27 czerwca do 30 sierpnia 
br., trasę Szczecin – Świno-
ujście codziennie pokony-
wać będzie 13 par pociągów 
regionalnych, czyli łącznie 
26 pociągów w  obie strony. 
Oznacza to, że przez większą 
część dnia pociągi regionalne 
na  tej trasie będą kursowały 
przeciętnie co godzinę. Naj-
szybszy z  nich, odjeżdżają-
cy ze Szczecina Głównego 
o  godz. 9:33, trasę Szczecin 
Główny – Międzyzdroje 
pokona w  1 godzinę i  12 
minut, a Szczecin Główny – 
Świnoujście w 1 godzinę i 24 
minuty (ze stacji Szczecin 
Dąbie odpowiednio w 58 i 70 
minut).
 
Jedna weekendowa para 
pociągów do i ze Świnoujścia 
kursować będzie w  relacji 

wydłużonej do i  z  Zielonej 
Góry, zapewniając możli-
wość wygodnego, bezpośred-
niego dojazdu nad morze 
mieszkańcom m.in. Gryfi-
na, Chojny, Kostrzyna, czy 
Mieszkowic.

Dodatkowe pociągi na tra-
sie Szczecin – Kołobrzeg

W  okresie wakacji dodat-
kowe pociągi wyjadą także 
na linię Szczecin – Goleniów 
– Nowogard – Gryfice – Trze-
biatów – Kołobrzeg. Na trasie 
łącznie kursować będzie 9 
par pociągów regionalnych, 

z  których najszybszy całą 
trasę pokona w 2 godziny i 4 
minuty. Czas przejazdu więk-
szości pociągów na  trasie 
Szczecin – Kołobrzeg wynosi 
jednak około 2 i pół godziny.

Do Mielna? – pociągiem 
najszybciej!

 Podobnie jak w latach ubie-
głych w wakacje na tory wra-
cają pociągi łączące Kosza-
lin z  Mielnem. To wspólna 
inicjatywa Miasta Koszalin, 
Gminy Mielno i  Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 
Trasę obsługiwać będzie do 
12 par pociągów dziennie, 
zapewniających przejazd 
w czasie 15 minut. Latem to 
czas nieosiągalny dla innych 
środków transportu! Pierw-
szy pociąg z  Koszalina do 
Mielna odjedzie o  godz. 
9:00 a ostatni o 21:30, nato-
miast z Mielna do Koszalina 
odpowiednio o  godz. 9:21 
i o 21:59.

Pociągi wracają  
do Darłowa!

 Po przerwie związanej z pan-
demią koronawirusa, pocią-
gi wracają na  linię Sławno 
– Darłowo. W  dni robocze 
relację tę obsługiwać będzie 
7 par pociągów, a  w  week-
endy 8 par, których czas 

przejazdu wynosi zaledwie 
23 minuty. Do Sławna, gdzie 
można wygodnie przesiąść 
się do pociągu do lub z Dar-
łowa, bardzo łatwo można 
dojechać licznymi pociąga-
mi regionalnymi z Koszalina 
i Słupska, a także dalekobież-
nymi, kursującymi na  trasie 
łączącej Szczecin z  Trójmia-
stem.

Weekend w Berlinie, Bran-
denburgii albo w Meklem-

burgii? – pociągiem 
najtaniej!

 Osoby pragnące poznać letnie 

atrakcje naszych zachodnich 
sąsiadów mogą to uczynić 
korzystając z licznych pocią-
gów regionalnych łączących 
Pomorze Zachodnie z Bran-
denburgią i  Meklemburgią 
Pomorzem Przednim.
 
Ze Szczecina do Berlina kur-
sują 3 pary pociągów bez-
pośrednich (podróż trwa 1 
godzinę i  50 minut) oraz 6 
par pociągów do i  z  Anger-
münde, doskonale skomu-
nikowanych z  pociągami do 
i z Berlina. Całodobowy bilet 
powrotny dla jednej osoby 
w ofercie „Szczecin – Berlin” 
kosztuje równowartość 23,20 
euro. Nabyć go można w zło-
tówkach w  kasach POLRE-
GIO na  dworcu głównym 
w Szczecinie. Bilet ten upraw-
nia do podróży pociągiem do 
Berlina i z powrotem oraz do 
nieograniczonej liczby prze-
jazdów komunikacją miejską 
w  Berlinie (autobusy, tram-
waje i S-bahn).
 
Nawet 5 osób w grupie może 
podróżować tanio dzięki 
biletowi „Brandenburg-Ber-
lin-Ticket”. Bilet ten kosz-
tuje równowartość 35 euro 
i uprawnia do nieograniczo-
nej liczby podróży wszyst-
kimi środkami transportu 
publicznego w  całej Bran-
denburgii oraz w  Berlinie 

w dni robocze od godz. 9:00 
(w  soboty, niedziele i  świę-
ta od godz. 0:00) do godz. 
3:00 dnia następnego. Bilet 
ten pozwala na  rozpoczęcie 
podróży w  dni robocze ze 
Szczecina pociągiem nr 5807 
odjeżdżającym o godz. 8:23.
 
Do Meklemburgii Pomorza 
Przedniego oraz do Lube-
ki położonej 40 minut od 
Hamburga dojazd zapewnia 
9 par pociągów kursują-
cych ze Szczecina Głównego 
cyklicznie co 2 godziny. Tu 
także obowiązuje atrakcyjna 
taryfa promocyjna, dzięki 
której podróż kilkuosobowej 
grupy jest naprawdę tania. 
Bilet w ofercie „Mecklenbur-
g-Vorpommern Ticket” dla 
grupy do pięciu osób kosz-
tuje równowartość 35 euro 
(w  kasach Polregio płatność 
w  złotówkach) i  uprawnia 
do nieograniczonej liczby 
podróży wszystkimi środka-
mi transportu publicznego 
w  Meklemburgii Pomorzu 
Przednim oraz dodatko-
wo w  Lubece i  Hamburgu 
w dni robocze od godz. 9:00 
(w soboty, niedziele i  święta 
od godz. 0:00) do godz. 3:00 
dnia następnego.

Pociągiem najwygodniej 
i najbezpieczniej!

Pociągi nie stoją w  korkach 
i  nie wymagają czasochłon-
nego poszukiwania (płat-
nych) miejsc parkingowych 
w  nadmorskich kurortach, 
dlatego warto skorzystać 
z tegorocznej, bardzo bogatej 
oferty kolei regionalnych.
 
Wszystkie pociągi regio-
nalne zapewniają bezpłatny 
dostęp do internetu, moż-
liwość naładowania baterii 
smartfonu czy laptopa oraz 
umożliwiają przewóz wóz-
ków dziecięcych i  rowerów. 
Pociągi są regularnie myte, 
dezynfekowane i  ozonowa-
ne. Podczas podróży obowią-
zuje konieczność zakrywania 
ust i nosa maseczką, przyłbi-
cą bądź częścią odzieży.
 
Szczegółowe informacje 
dotyczące godzin kursowa-
nia pociągów znaleźć można 
na  stronach internetowych:  
 
https://portalpasazera.pl/ 
https://rozklad-pkp.pl/ lub 
https://koleo.pl a  o  taryfach 
promocyjnych kolei nie-
mieckich: https://bahn.de

Pociągiem nad morze  
szybko i bezpiecznie
Zaczynają się wakacje, które będą inne niż zawsze. Pomorze Zachodnie zleciło spółce Polregio znaczne zwięk-
szenie liczby pociągów regionalnych. Będzie wygodnie i bezpieczniej pod względem możliwości zachowania 
dystansu społecznego.  Zmiany dotyczą okresu wakacji,  od 27 czerwca do 30 sierpnia 2020 r.

Obecnie prace wykonywane 
są niemal na  całej długości 
szlaku. Od strony Szcze-
cina, gdzie kilka tygodni 
temu udostępniono nową 
nawierzchnię, powstaje 
ścieżka pieszo-rowerowa, 
wykonywane są także chod-
niki, krawężniki oraz zjazdy 
do posesji. Odcinek od skrzy-
żowania na Rajkowo do rejo-
nu szkoły w  Przylepie także 
ma już w  większości nową 
nawierzchnię. Sporo sprzę-
tu oraz drogowców pracuje 
także w rejonie słynnej "fali" 
oraz w  Stobnie, przy skrzy-
żowaniu na Mierzyn. Uwaga, 
na odcinku od skrzyżowania 
na Rajkowo do Stobna wpro-
wadzono w dwóch miejscach 
ruch wahadłowy. Objazdy 
wytyczono przez Mierzyn.

Prowadzone są prace brukar-
skie, przygotowywanie pod-
łoża pod budowę ciągu rowe-
rowo-pieszego. wykonywa-
nie warstw konstrukcyjnych 
ciągu pieszo – rowerowego, 
rozbiórka istniejących zatok 
autobusowych i  chodników, 
rozbiórka konstrukcji jezdni 
na  ostatnim kilometrowym 
odcinku, zabezpieczenie ist-
niejącej infrastruktury pod-
ziemnej.

Wartość umowy to 13 309 
330,40 zł. Wykonawca ma 
czas na zrealizowanie przed-
miotu umowy do dnia 15 
października br. 

Jest to długo wyczekiwana 
przez mieszkańców Gminy 
Kołbaskowo inwestycja, któ-
rej celem jest poprawa stanu 

nawierzchni oraz poprawa 
bezpieczeństwa na  wskaza-
nym odcinku drogi. Zakres 
inwestycji obejmuje przebu-
dowę konstrukcji jezdni i jej 
poszerzenie do 6 metrów, 
budowę chodników oraz 
ciągu pieszo-rowerowe-
go - mówi Starosta Policki 
Andrzej Bednarek.
Na  realizację inwestycji 
Powiat Policki uzyskał dota-
cję z  Funduszu Dróg Samo-
rządowych, Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
oraz Gminy Kołbaskowo. 
Wykonawcą inwestycji jest 
firma STRABAG Sp. z o.o.

Ze względów ekonomicznych 
projekt ten został podzielony 
na  dwa etapy i  dofinanso-
waniem objęty jest wyłącz-
nie pierwszy etap inwestycji 
- czyli odcinek od ul. Oku-
lickiego do skrzyżowania 
z drogą na Mierzyn, czyli ten 
który jest najbardziej proble-
matyczny dla mieszkańców - 
wyjaśnia Magdalena Socha-
nowska, Naczelnik Wydziału 
Komunikacji, Transportu 
i Dróg Starostwa Powiatowe-
go w Policach.

Podczas przebudowy odcin-
ka obowiązują zmiany, któ-
re dotyczą kierowców. Ruch 
pojazdów odbywa się tylko 
na  odcinku drogi od ulicy 
Okulickiego do skrzyżowa-
nia w  kierunku Rajkowa. 
Na  dalszym odcinku obo-
wiązuje zakaz ruchu pojaz-
dów, z  wyjątkiem dojazdu 
do posesji oraz komunikacji 
miejskiej. Wprowadzono 
także ruch wahadłowy. 

Przebudowa odcinka 
drogi Szczecin  
– Stobno idzie zgodnie 
z planem
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3923Z 
Szczecin - Warnik na odcinku od ul. Okulickiego 
w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową 
Nr 3922Z Stobno - Mierzyn jest realizowana zgod-
nie z planem. Termin zakończenia prac wyznaczono 
na 15 października tego roku.

REGION
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Przywrócimy pamięć tego 
miejsca, ale podejmiemy tak-
że próbę stworzenia alterna-
tywnej  historii oraz zadamy 
pytania o  jego funkcjonal-
ność i dostępność dla miesz-
kańców. Spróbujemy  opisać 
szczeciński deptak z  każ-
dej strony – wykorzystamy 
reportaż , przyjrzymy się 
warstwie muzycznej i audios-
ferze , obrazom i fotografiom, 
na których został uwiecznio-
ny , a  wszystkie odkrycia 
zamkniemy w instalacji arty-
stycznej, o  której kształcie 
zdecydują uczestnicy.  Zapo-
znamy się z zasadami, techni-
kami i narzędziami pozyski-

wania informacji. Poznamy 
podstawy  zasad etycznych 
badacza, sposoby odróżnia-
nia prawdy od fikcji, faktów 
od opinii. Zgłębimy poję-
cie  instalacji w  przestrzeni 
miejskiej oraz teatralnej, 
poszukamy relacji pomiędzy 
obiektem, ciałem a przestrze-
nią. Z  obrazów, dźwięków 
i słów utkamy mozaikę, która 
w końcu ożywi Aleję Kwiato-
wą.
Poprowadzimy cztery róż-
norodne warsztaty: reporter-
sko-performatywny, sceno-
graficzny, muzyczny i  foto-
graficzny. Kadrę instruktorską 
tworzą Karolina Sabat, Paula 

Rudź, Zuzanna Marczak, 
Bartłomiej Orłowski oraz 
Piotr Nykowski. 
Aby wziąć udział w projekcie 
wystarczy wypełnić formu-
larz rekrutacyjny dostępny 
pod  linkiem: https://linkd.
pl/zkk2 
Więcej informacji znajduje 
się na  stronie www.kana.art.
pl oraz latowteatrze.pl 

LATO W TEATRZE to pro-
gram Instytutu Teatralnego 
im. Zbigniewa Raszewskie-
go w  Warszawie, realizo-
wany ze środków Minister-
stwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego. Jego celem jest 
popularyzowanie pedagogiki 
teatralnej. Program składa 
się z  konkursu grantowego 
na  realizację dwutygodnio-
wych warsztatów artystycz-
nych dla dzieci i  młodzieży, 
szkoleń z  zakresu pedago-
giki teatru oraz artystycz-
no-edukacyjnych projektów 
objazdowych w  namiocie 
cyrkowym. W  aktualnej 

13. edycji programu dofi-
nansowanie otrzymało 40 
ośrodków z całej Polski – 17 
organizacji pozarządowych 
i  23 samorządowe instytu-
cje kultury. Instytucje, któ-
re w  poprzednich latach co 
najmniej trzykrotnie organi-
zowały Lato w  teatrze, mają 
za  zadanie zrealizować pro-
jekt wspólnie z  organizacją 
partnerską, która dotychczas 
nie brała udziału w  pro-
gramie. Ten moduł został 
nazwany Lato w  teatrze +, 
a dofinansowanie przyznano 
4 ośrodkom.
Autorskie warsztaty przygo-
towywane przez pedagogów 
i artystów są dla dzieci i mło-
dzieży szansą na  poznanie 
i samodzielne wykorzystanie 
teatralnego języka, a  przede 
wszystkim na twórcze wyra-
żenie siebie i zabawę teatrem.
Więcej informacji na  temat 
programu na:
www.latowteatrze.pl
www.facebook.com/pro-
gramLatowteatrze

Rekrutacja do projektu „Paradeplatz, 
czyli zegar, który zawsze będzie 
wskazywał złą godzinę” 
Teatr Kana zaprasza młodzież w wieku 15 – 18 lat do udziału w dwutygodniowych, bezpłatnych warsztatach 
artystycznych, które odbędą się między 17 a 30 sierpnia 2020 roku. Podczas projektu przeprowadzimy śledz-
two teatralne! Wykonamy pracę reporterską, poszukując historii indywidualnych, starych kadrów i dokumen-
tów związanych z Aleją Kwiatową w Szczecinie.

Wracamy do gry! Dla wszyst-
kich spragnionych rozrywek, 
MOK Police przygotował kon-
certy. Na nowo powstałej scenie 
przy budynku MOK, na  leża-
kach, w  bezpiecznej odległości 
ale i  w  wakacyjnej atmosferze 
będzie można wysłuchać różno-
rodnej muzyki. Będą przeboje 
polskiej muzyki rozrywkowej, 
przeboje greckie, dźwięki jazzo-
we. W  trzech zaplanowanych 
koncertach zaprezentują się: Cafe 
Jazz Trio, kwartet smyczkowy 
AQartet, Mitro Dimiriadis.

A w dodatku wszystkie propo-
zycje są bezpłatne! Koncerty 
odbywać się będą o stałej porze, 
godzina 20:00.

W  lipcu MOK zaprasza do 

udziału w  zajęciach tanecz-
nych, plastycznych, teatralnych, 
wokalnych, chóralnych. Działać 
już będą zespoły MOK, m.in. 
Compania Baletowa, pracownia 
ceramiki, Postscriptum, Teatr 
Elipsa, PP66. Dla najmłodszych 
odbywać się będą umuzykalnia-
jące zajęcia czyli SMOKUŚ oraz 
wycieczki po  Galerii Historycz-
nej Jana Matury. Większość z tych 
propozycji jest bezpłatna, cennik 
stałych zajęć MOK dostępny jest 
na www.mokpolice.pl

Wszystkie wydarzenia organi-
zowane przez MOK dostoso-
wane są do aktualnych standar-
dów bezpieczeństwa. Wszystkie 
pomyślane i  zorganizowane 
będą z myślą o bezpieczeństwie 
i dobrej, wartościowej rozrywce.

Lato w mieście?  
Atrakcyjnie z MOK!
Wakacyjne rozrywki polickiego MOK-u to cykl kameralnych 
koncertów plenerowych pt. “Muzyczne MOKarte” oraz licz-
ne warsztaty i zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

„Naprzód” rozgrywa się w świe-
cie fantastycznym, gdzie dwóch 
nastoletnich braci postanawia 
zbadać, czy magia wciąż istnieje. 
Ian i  Barley otrzymują zaklęcie, 
dzięki któremu będą mogli przy-
wołać do życia swojego tatę. Jed-
nak aby zaklęcie w pełni zadzia-
łało, będą musieli odszukać mapę 
Manticory – legendarnej wojow-
niczki. Manticora to połącze-
nie lwa, nietoperza i  skorpiona. 
Będzie się działo!

„Czworo dzieci i COŚ” to pełna 
przygód ekranizacja powieści 
o  współczesnej rodzinie i  dzie-
cięcych marzeniach. Alice i David 
zamierzają wziąć ślub i  zabie-
rają czwórkę dzieci na  wspólny 
wyjazd, by im o tym powiedzieć. 
Nie byłoby w tym nic niezwykłe-
go, gdyby nie to, że dzieci nieko-
niecznie za sobą przepadają… 

Dramat „Tylko Sprawiedliwość” 
to prawdziwa historia, która skła-
nia do refleksji. Film śledzi losy 
młodego prawnika i  jego walki 

o sprawiedliwość, która przejdzie 
do historii. Po  ukończeniu stu-
diów mógł przebierać w  lukra-
tywnych ofertach pracy, zamiast 
tego wolał bronić niesłusznie 
skazanych. 

„Coś się kończy, coś zaczyna” to 
współczesna historia miłosna. 
Daphne rzuca pracę, rozstaje się 
z  chłopakiem, przeprowadza do 
siostry i chce zmienić coś w swo-
im życiu: postanawia odpocząć 
od związków! Jednak kiedy 
na jednej imprezie poznaje Jacka 
i  Franka, i  zaczyna spotykać się 
z nimi jednocześnie... 

Widzowie kin Helios będą mogli 
także zobaczyć poruszający 
obraz „Sala samobójców. Hejter”. 
Student prawa zostaje wydalo-
ny z uczelni. Postanawia jednak 
ukrywać ten fakt. Kiedy oszustwo 
wychodzi na jaw, skompromito-
wany chłopak traci zaufanie swo-
ich dobroczyńców i przepełniony 
gniewem, planuje zemstę. 

#WracamyNaEkrany
Helios zaprasza!
Kina Helios czekają na Was z różnorodnym repertu-
arem, w którym każdy stęskniony za wielkim ekranem 
kinoman znajdzie coś dla siebie! Młodszych widzów 
z pewnością porwie animacja Disneya „Naprzód” oraz 
pełna przygód ekranizacja dla całej rodziny - „Czworo 
dzieci i COŚ”. Na widzów dorosłych czeka natomiast 
przejmująca historia „Tylko sprawiedliwość”, romans 
„Coś się kończy, coś zaczyna” i mocny obraz w reżyserii 
Jana Komasy - „Sala samobójców. Hejter”.

www.powiatpolicki.info
POWIATOWY SERWIS INFORMACYJNY
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Wniosek o świadczenie z pro-
gramu można składać przez 
stronę empatia.mpips.gov.
pl, przez bankowość elektro-
niczną oraz portal PUE ZUS, 
także po  wakacjach, jednak 
nie później niż do 30 listopa-
da. Od sierpnia wnioski moż-
na składać drogą tradycyjną 
bezpośrednio w  urzędzie lub 
za pośrednictwem poczty.

Ze względu na panującą obec-
nie sytuację epidemiologiczną 
gorąco zachęcamy jednak do 
korzystania głównie z  dro-
gi elektronicznej. Jest to nie 
tylko szybkie i  wygodne, ale 
przede wszystkim podyktowa-
ne troską o bezpieczeństwo nas 
wszystkich.

Wsparcie dla wszystkich 
uczniów

Wniosek o  świadczenie może 
złożyć matka, ojciec, opiekun 
prawny lub opiekun faktycz-
ny dziecka. W przypadku gdy 
dziecko jest pod opieką naprze-
mienną obydwojga rodziców 
rozwiedzionych, żyjących 
np. w  separacji, na  każdego 
z  rodziców przypada połowa 

kwoty przysługującego świad-
czenia, czyli 150 zł.
Świadczenie przyznawane jest 
jednorazowo na  każde dziec-
ko uczące się w  szkole do 
ukończenia 20 roku życia lub 
– w  przypadku dzieci niepeł-
nosprawnych – do ukończenia 
24 roku życia. Warto dodać, 
że  wsparcie z  programu przy-
sługuje także na uczniów szkół 
policealnych i  szkół dla doro-
słych.

Bez zbędnej biurokracji

W  programie „Dobry Start” 
zrezygnowaliśmy z  konieczno-
ści wydania i doręczenia decyzji 
administracyjnej o  przyznaniu 
świadczenia. Osoby ubiegające 
się o  świadczenie o  trzymają 
informację o  jego przyznaniu 
na  podany we wniosku adres 
e-mail lub mogą ja odebrać 
osobiście. Warto w  tym miej-
scu podkreślić, że  nieodebra-
nie takiej informacji nie będzie 
wstrzymywało wypłaty świad-
czenia.

Kiedy będzie można otrzymać 
wsparcie? Jeśli wniosek został 
złożony w lipcu lub w sierpniu 

wypłata świadczenia odbędzie 
się nie później niż do końca 
września. Jeśli wniosek został 
złożony w późniejszym termi-
nie, wówczas wsparcie trafi do 
rodziny w ciągu dwóch miesię-
cy od złożenia wniosku.

Pełne wsparcie wolne od 
podatku

Warte zaznaczenia jest, że świad-
czenie z programu „Dobry Start” 
jest zwolnione od podatku. Nie 
podlega ono również egzekucji 
komorniczej. Jednak aby unik-
nąć jakichkolwiek nieporozu-
mień, które mogą wyniknąć 
z  powodu zajęcia rachunku 
bankowego, na którym znajdu-
ją się środki z programu, należy 
ustalić z gminnym organem wła-
ściwym, w którym składany jest 
wniosek, inną możliwą formę 
wypłaty świadczenia (np. prze-
kaz pocztowy).

Trudne pytania, łatwe odpo-
wiedzi

Rodzice pobierający zasiłek 
z pomocy społecznej mieli wąt-
pliwości, czy po  otrzymaniu 
świadczenia „Dobry Start” będą 

musieli zrezygnować z  zasiłku. 
Otóż nie. Świadczenie „Dobry 
Start” nie wlicza się do dochodu 
rodziny przy ustalaniu prawa do 
świadczeń z  innych systemów 
wsparcia. To oznacza, że otrzy-
manie wsparcia z  programu 
nie spowoduje utraty zasiłku 
z pomocy społecznej.

Kolejną poruszaną przez rodzi-
ców kwestią jest wskazanie 
we wniosku szkoły, do której 
uczęszczać będą ich dzieci. 
W  związku z  epidemią koro-
nowirusa przesunięte zostały 
egzaminy szóstoklasistów oraz 
rekrutacje do szkół średnich. 
To sprawiło, że  rodzice w  lip-
cu jeszcze nie są wiedzieć, do 
której szkoły pójdą ich dzieci. 
Stąd też obawa, że świadczenie 
przepadnie. Śpieszymy zatem 
z  wyjaśnieniem i  jednocześnie 
uspokajamy: wnioski o  świad-
czenia „Dobry Start” można 
składać aż do 30 listopada tego 
roku, czyli także w trakcie trwa-
nia roku szkolnego. 

Dodatkowe informacje: www.
gov.pl/web/rodzina/dobry-
-start--rowne-szanse-dla-
-45-mln-uczniow

„Dobry Start” – równe szanse  
dla 4,5 mln uczniów
Od lipca przyjmowane są wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla 4,5 mln 
uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodzice i opiekunowie złożyli już ponad milion wniosków online.

W dniach 20 -21 czerwca gru-
pa 50 rowerzystów wyruszyła 
delektować się pięknem tere-
nów położonych na południe 
od Szczecina. Intensywny 
rozwój infrastruktury rowero-
wej na  Pomorzu Zachodnim 
w  ostatnich latach pozwolił 
skorzystać z  wielu malowni-
czych tras rowerowych, które 
zostały poprowadzone m.in. 
śladem starych nasypów kole-
jowych. Wiele tych tras posia-
da nawierzchnię bitumicz-
ną, a  krótkie odcinki zostały 
wykonane z  kruszywa lub 
betonowej kostki. Pierwszego 
dnia rowerzyści pokonali ze 
Szczecina do Cedyni dystans 
około 130 kilometrów odwie-
dzając po  drodze tak malow-
nicze i  pełne zabytków miej-
scowości jak Kołbacz, Stare 
Czarnowo, Banie, Swobnicę, 
Trzcińsko – Zdrój czy Moryń. 
Rowerzyści skorzystali m.in. 
z  tras rowerowych nr 3 oraz 
nr 20.
U  podnóża Góry Czcibo-
ra członkowie i  sympatycy 
Szczecińskiego Klubu Rowe-
rowego Gryfus uczestniczący 
w  rajdzie podjęli wyzwanie 

#gaszynchallenge, aby pomóc 
Wojtusiowi i  Frankowi – 
chłopcom chorym na  SMA. 
Nominację do wzięcia udział 
w  tej szczytnej akcji Gryfus 
otrzymał od grup: „Rowe-
rowe Mysłowice” oraz „Wie-
czorne bieganie w  Szczeci-
nie” i po wykonaniu zadania 
nominował dwie kolejne 
grupy rowerowe: „Stargard 
na rowery” oraz THC Promil 
Zgorzelec.

Do Szczecina rowerzyści 
wrócili szlakiem Odra – 

Nysa prowadzącym przez 
Brandenburgię.

- Planując trasy wydarzenia 
„Pomorze Zachodnie z  Gry-
fusem”, korzystałem z  istnie-
jących już dróg rowerowych. 
Ich ilość pozwalała  bezpiecz-
nie przeprowadzić przebieg 
wycieczki po  południowej 
części naszego województwa. 
Uczestnicy byli mile zaskocze-
nie ilością i  jakością szlaków 
rowerowych. – powiedział 
Wojciech Marciniak, orga-
nizator wyjazdu i  wiceprezes 
Fundacji Szczeciński Klub 
Rowerowy Gryfus.
- Pomorze Zachodnie dzięki 
działaniom Urzędu Marszał-

kowskiego każdego dnia staje 
się coraz bardziej przyjazne 
turystyce rowerowej. Cieszę 
się ogromnie każdym nowym 
kilometrem tras rowerowych, 
bo  dzięki temu coraz więcej 
rodzin spędza razem czas wła-
śnie podczas wycieczek rowe-
rowych. Coraz więcej samo-
rządów gminnych dostrzega 
potrzebę rozwoju infrastruk-
tury rowerowej i to jest bardzo 
dobry prognostyk na  przy-
szłość. – powiedział Paweł 
Malinowski, prezes Fundacji 
Szczeciński Klub Rowerowy 
Gryfus.

Szczeciński Gryfus wznawia rajdy rowerowe  
i wyrusza na Pomorze Zachodnie
Na szlaki rowerowe Pomorza Zachodniego wyruszył Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus. Epidemia spowodowana 
przez koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że szczeciński klub musiał odwołać wszystkie zaplanowane wcześniej 
wydarzenia, a wśród nich największe wydarzenie turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim – 10. Rajd rowerowy 
dookoła Zalewu Szczecińskiego na który zapisało się ponad 500 miłośników turystyki rowerowej z wielu regionów 
Polski, a także goście z Niemiec i Ukrainy.

W  pożarze ucierpiała rodzi-
na prowadząca gospodarstwo 
AGROTURYSTYCZNE. Pożar 
strawił stodołę i budynki prze-
znaczone pod  agroturystykę, 
uszkodzony został również 
budynek mieszkalny. Obecnie 
trwają prace porządkowe, ale 
niezbędne są środki finansowe 
aby usunąć skutki pożaru.

Na miejscu tragedii była Wójt 
Gminy Dobra Teresa Dera, któ-
ra uruchomiła pierwszą pomoc 
dla pogorzelców.

- Podstawione zostaną kontene-
ry, żeby posprzątać pogorzeli-
sko. Wystąpię też do Rady Gmi-
ny Dobra o udzielenie pomocy 
na  odbudowę gospodarstwa – 
mówi wójt Teresa Dera.

Środki finansowe na  pomoc 
dla poszkodowanych zbierane 
są na  wydzielonym na  ten cel 
koncie.

Każdy może pomóc poszkodo-
wanej rodzinie wpłacając środ-
ki na konto Gminy Dobra – nr 

59 1020 4795 0000 9502 
0399 8986 

z dopiskiem Pomoc dla pogo-
rzelców – AGROTURYSTYKA 
RZĘDZINY. 

Dzięki tej pomocy poszkodo-
wana rodzina będzie mogła 
zakupić najpotrzebniejsze rze-
czy i  wrócić do prowadzonej 
działalności.

We wtorek, 21 lipca w godzinach wieczornych doszło do 
pożaru gospodarstwa agroturystycznego w Rzędzinach. 
Spłonęła stodoła i budynki z pokojami do wynajęcia. 
W akcji gaszenia pożaru brało udział kilkanaście jedno-
stek straży pożarnej. Właściciele stracili majątek, na któ-
ry pracowali całe życie. Na miejscu tragedii była Wójt 
Gminy Dobra Teresa Dera, która uruchomiła pierwszą 
pomoc dla pogorzelców.

Policyjny zespół rowero-
wy z  Polic rozpoczął kolej-
ny sezon. Funkcjonariusze 
z  prewencji będą patrolo-
wać na  rowerach osiedlowe 
uliczki, parki, akweny oraz 
tereny leśne – czyli miejsca, 
gdzie radiowóz ze względu 
na  ukształtowanie terenu 
nie może wjechać. Policjanci 
zadbają również o  bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży. 
W miniony piątek zakończył 
się rok szkolny i  większość 
młodych osób będzie częściej 
spędzała czas na  świeżym 
powietrzu.

Oprócz patrolowania przy-
dzielonych rejonów, mun-
durowi będą także zwracać 
szczególną uwagę na  zacho-

wanie i  przestrzeganie prze-
pisów przez pieszych oraz 
rowerzystów. Dodatkowo 
będą sprawdzali jednoślady 
pod kątem ich legalności. Ich 
uwadze nie umkną również 
wykroczenia porządkowe, 
szczególnie związane ze spo-
żywaniem alkoholu w  miej-
scach publicznych, a na pole-
cenie dyżurnego będą podej-
mować różne interwencje 
lub też służyć pomocą innym 
patrolom. Bardzo ważne 
w  ich służbie jest jednak 
oddziaływanie prewencyjne 
oraz dbanie o ład i porządek 
w mieście.

sierż.sztab. 
Katarzyna Leśnicka

Policyjny zespół  
rowerowy rozpoczął 
kolejny sezon
Policyjny zespół rowerowy z polickiej komendy roz-
począł kolejny, letni sezon. Podczas wakacji mundu-
rowi na rowerach będą patrolować osiedlowe uliczki, 
parki, akweny oraz tereny leśne. Duża mobilność 
rowerowych patroli sprawia, że są one doskonałym 
uzupełnieniem patroli zmotoryzowanych.

Pomoc dla pogorzelców 
– pożar budynków  
Agroturystyki  
w Rzędzinach

REGION



14
POWIAT POLICKI LIPIEC 2020 www.powiatpolicki.info

W  sierpniu ubr. KION Group 
ogłosiła nowe cele biznesowe 
związane z rozwojem przedsię-
biorstwa i budowę w Kołbasko-
wie nowego zakładu produku-
jącego wózki podnośnikowe. 
Wartość inwestycji wynosi 
ponad 60 mln euro. Urucho-
mienie zakładu planowane jest 
na wiosnę 2021 r. Oprócz nowo-
czesnego zakładu produkcyj-
nego na powierzchni około 18 
ha powstaje centrum badaw-
czo rozwojowe oraz budynki 
administracyjne o powierzchni 
prawie 44 tys. metrów kwadra-
towych. W sumie powstanie tu 
ponad 150 miejsc pracy. 

Przyjazny dla środowiska 

KION Group stawia przy 
budowie nowego zakładu 
w Kołbaskowie na zrównowa-
żony rozwój. 

– Ultranowoczesny zakład 
produkujący wózki widłowe 
będzie korzystał z najnowszych 
osiągnięć wiedzy technicznej. 
Zakład zaprojektowano w taki 
sposób, by był przyjazny dla 
środowiska w każdym zakresie 
– podkreśla Knut Angres, kie-
rownik zakładu. 

Przedsiębiorstwo podjęło 

z tego względu decyzję, aby do 
malowania urządzeń zamiast 
lakierni mokrej zbudować 
malarnię proszkową, by w  jak 
największym stopniu ograni-
czyć emisje. Farby proszkowe 
ze względu na brak zawartości 
rozpuszczalnika same w  sobie 
należą do najbardziej przyja-
znych dla środowiska mate-
riałów powłokowych. Nowa 
lakiernia oferuje nie tylko 
maksymalną wydajność, ale 
jest również niezwykle ener-
gooszczędna. Posiada jeszcze 
jedną decydującą zaletę, o któ-
rej wspomina Knut Angres.

– Większość proszku pozostają-
cego po malowaniu jest przetwa-
rzana i  ponownie wykorzysty-
wana bezpośrednio w  naszym 
zakładzie. W przeciwieństwie do 
malowania na  mokro, pozwala 
to uniknąć dużych ilości szko-
dliwych dla środowiska osadów 
lakierniczych. 

Będzie obwodnica 

W celu redukcji i tak już dość 
niskiego w porównaniu z inny-
mi branżami zużycia energii 
niezbędnej do produkcji wóz-
ków podnośnikowych anali-
zuje się obecnie możliwości 
wyposażenia zakładu we wła-

sny system fotowoltaiczny, co 
pozwoliłoby na  korzystanie 
z energii odnawialnej.
Również w zakresie logistyki wła-
snej KION Group wybrała opty-
malną lokalizację dla swojego 
nowego zakładu w Kołbaskowie. 

– Planujemy, że  podczas 
codziennej pracy tylko nie-
wielka liczba ciężarówek 
będzie przyjeżdżać i wyjeżdżać 
z terenu firmy – zapewnia Knut 
Angres. - Ponieważ za trzy lata 
w pobliżu zakładu wybudowa-
na zostanie obwodnica, przez 
Kołbaskowo będzie przejeż-
dżać tylko kilka pojazdów 
w bardzo ograniczonym czasie. 

Numer 1 w Europie, numer 
2 na świecie 

KION Group jest jednym 
z wiodących na świecie dostaw-
ców rozwiązań intralogistycz-
nych dla łańcucha dostaw. 
Zakres produktów i  usług fir-
my obejmuje wózki jezdnio-
we, takie jak wózki widłowe 
i  urządzenia techniki maga-
zynowej, a  także zintegrowa-
ne technologie automatyzacji 
i  rozwiązania programowe do 
optymalizacji łańcucha dostaw 
– wraz z wszystkimi powiąza-
nymi usługami. Rozwiązania 
KION Group usprawniają 
przepływ materiałów i  infor-
macji w zakładach produkcyj-
nych, magazynach i  centrach 
dystrybucyjnych w ponad 100 
krajach. Koncern, notowany 
na  niemieckim indeksie gieł-
dowym (MDAX), jest najwięk-
szym producentem wózków 
jezdniowych w Europie i dru-
gim na  świecie pod  wzglę-

dem sprzedaży jednostkowej. 
Ponadto KION Group jest 
również wiodącym dostawcą 
technologii automatyzacji. 
Znane na całym świecie marki 
KION Group należą do najlep-
szych w branży. Dematic, naj-
nowszy członek KION Group, 
jest wiodącym globalnym spe-
cjalistą w dziedzinie zautoma-
tyzowanego przepływu mate-
riałów z obszerną ofertą inteli-
gentnych rozwiązań w zakresie 
łańcucha dostaw i automatyza-
cji. Marki Linde i STILL obsłu-
gują rynek premium wózków 
podnośnikowych. Marka Baoli 
skupia się na klasę średnią. Do 
marek regionalnych należy 
Fenwick, który jest najwięk-
szym dostawcą urządzeń do 
transportu wewnętrznego we 
Francji, oraz OM Voltas, który 
obsługuje rynek indyjski – jest 
tam wiodącym dostawcą wóz-
ków jezdniowych. 

Obrót - 8,8 mld euro 

Na całym świecie w użyciu jest 
ponad 1,5 miliona wózków 
podnośnikowych i ponad 6000 
zainstalowanych systemów 
pochodzących od KION Gro-
up – u klientów z różnych branż 
i  różnej wielkości na  sześciu 
kontynentach. Koncern KION 
posiada obecnie 25 zakładów 
produkcyjnych w  11 krajach, 
z czego 8 w Niemczech. KION 
Group zatrudnia ponad 35 
000 osób (w tym około 10 500 
w Niemczech). W roku obroto-
wym 2019 KION Group osią-
gnęła obrót w  wysokości 8,8 
mld euro. 

Jarosław Dworzyński
UG Kołbaskowo

Obiekt dla Grupy KION gotowy
Inwestycja, która powstaje przy drodze krajowej nr 13, pomiędzy miejscowościami Kołbaskowo i Rosówek, nabiera 
kształtu. – W czerwcu oddaliśmy kompleks Grupie KION – poinformował przedstawiciel Panattoni Europe, która 
budowała obiekt. KION: - Uruchomienie zakładu nastąpi w przyszłym roku.

- Animal Eden zrzesza ludzi 
dla których zwierzęta to 
członkowie rodziny. Dlatego 
dokładamy wszelkich sta-
rań, aby umożliwić Państwu 
godne pożegnanie się z nimi 
gdy przychodzi ten smutny 
moment. W  każdej sytuacji 
zapewniamy indywidual-
ne podejście, troszcząc się 
o  Państwa komfort w  tym 
trudnym czasie – czytamy 
na stronie internetowej Ani-
ma Eden..

Obecnie kremacje odbywają 
się w profesjonalnej placów-
ce w Gdańsku, jednocześnie 
jesteśmy w  trakcie tworze-
nia  najnowocześniejszego 
w  Polsce krematorium dla 

Animal Eden w Rosówku  
- rozpoczęto inwestycję
W Rosówku symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto inwestycję firmy Animal Eden na terenie Gminy 
Kołbaskowo. W uroczystości uczestniczyli m. in. przedstawiciele inwestora, głównego wykonawcy, instytucji 
publicznych oraz Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz.

zwierząt, które będzie zloka-
lizowane w  bliskim sąsiedz-
twie  Szczecina w  Rosówku 
w Gminie Kołbaskowo.
- Chcemy żeby mieli Pań-

stwo możliwość towarzysze-
nia swojemu przyjacielowi 
w jego ostatniej drodze, dla-
tego  zapewnimy przestron-
ną poczekalnię  oraz pokój, 

w  którym będą mogli Pań-
stwo wziąć udział w ceremo-
nii pożegnalnej zwierzęcia 
– czytamy dalej na  stronie 
internetowej Anima Eden.

Odcinek, dla którego został 
ogłoszony przetarg na  reali-
zację, będzie się rozpoczynał 
od ronda Hakena do przecię-
cia z obecną DK13 w rejonie 
skrzyżowania do miejscowo-
ści Siadło Górne. Na  drodze 
powiatowej między Przecła-
wiem a  Ustowem powstanie 
węzeł drogowy Przecław. 
Droga na  południe od miej-
scowości Przecław włączy się 
w obecny przebieg DK13. Ten 
fragment obwodnicy umoż-
liwi wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego z miejscowości 
Przecław i Warzymice, dzięki 
czemu skończą się zatory dro-
gowe na  obecnym przebiegu 
DK13. Będzie to dwujezdnio-
wa droga klasy GP o  dwóch 
pasach ruchu w każdą stronę. 

Obwodnicę Przecławia 
i Warzymic miała zaprojekto-
wać i wybudować firma Ener-
gopol Szczecin. Wykonawca 
opracował dokumentację 
i  uzyskał decyzję o  zezwo-
leniu na  realizację inwesty-
cji drogowej (ZRID). Prace 
budowlane nie zostały jednak 
rozpoczęte, co spowodowało 
odstąpienie przez GDDKiA 

od umowy z tą firmą w grud-
niu ubiegłego roku.

II etapy

Konieczność znalezienia 
nowego wykonawcy zbie-
gła się w czasie z wpisaniem 
do Programu budowy 100 
obwodnic obwodnicy Koł-
baskowa, która będzie kon-
tynuacją obwodnicy Przecła-
wia i  Warzymic. Wystąpiła 
konieczność wprowadzenia 
zmian w obszarze węzła łączą-
cego obie inwestycje. Część 
obwodnicy od Siadła Górne-
go do węzła Szczecin Zachód 
będzie w  przyszłości czę-
ścią Zachodniej Obwodnicy 
Szczecina w  ciągu S6, dla 
której obecnie wykonywana 
jest dokumentacja koncep-
cyjna. W  tym miejscu rów-
nież przewidziane są pewne 
korekty w projekcie. Dlatego 
zapadła decyzja o  podzia-
le inwestycji na  dwa etapy. 
Etap północny, który będzie 
realizowany zgodnie z obec-
nym projektem budowlanym 
i  etap południowy, dla któ-
rego dokumentacja będzie 
podlegała aktualizacji.

Ogłoszono przetarg 
na budowę obwodnicy 
Przecławia i Warzymic
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
ogłosiła przetarg na realizację obwodnicy Przecławia 
i Warzymic w ciągu DK13 o długości 4,2 km. Wyko-
nawca będzie miał za zadanie opracować brakujące 
projekty wykonawcze i wykonać roboty budowlane 
na inwestycji.

Codzienne informacje z powiatu polickiego

AKTUALNOŚCI  |  SPORT  |  KULTURA

GMINA KOŁBASKOWO
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Dwa kluczowe głosowania 
były poprzedzone dyskusją 
nad raportem o stanie gminy 
oraz sprawozdaniem finanso-
wym wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy 
Police za  2019 r. Zastępca 
burmistrza Polic Jakub Pisań-
ski przypomniał szereg inwe-
stycji wykonanych w 2019 r. 
- wśród nich budowę węzła 
przesiadkowego na  placu 
Chrobrego, budowę szeregu 

ścieżek rowerowych, czy roz-
poczęcie modernizacji ulicy 
Kochanowskiego.

Wotum zaufania burmistrzo-
wi Polic poparło 13 radnych, 
a siedmiu wstrzymało się od 
głosu. Natomiast za udziele-
niem absolutorium głosowa-
ło 13 radnych, przeciw – czte-
rech radnych, a  jeden radny 
wstrzymał się od głosu.

Wotum zaufania i absolutorium 
dla burmistrza Polic
Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Policach, która odbyła się 30 czerwca br., burmistrz Polic Władysław Dia-
kun otrzymał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

LINIA SAMORZĄDOWA - DZIEŃ POWSZEDNI - POLICE > TRZEBIEŻ
ważny: od 01.07.2020 r.
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3 4,20 4,21 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 4,28 4,30 4,31 4,32 4,33 4,34 4,35 4,37 4,39 4,42 4,45 4,48 4,49 4,50 4,51 4,52 4,54 4,55
2 4,45ct 4,46 4,48 4,49 4,50 4,51 4,52 5,17 5,19 5,21 5,24 5,27 5,30 5,31 5,33 5,36 5,37 5,38 5,40 5,41
4 5:30 5:31 5:33 5:34 5:35 5:36 5:37 5,38 5:41 5:42 5:43 5:44 5:45 5:46 5:48 5:50 5:53 5:56 5:59 6:00 6:01 6:03 6:04 6:06 6:08
1 6,05cz 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,13 6,14 6,17 6,18 6,20 6,21 6,22 6,23 6,24 6,25 6,27 6,30 6,33 6,37 6,39 6,42 6,45 6,46 6,47 6,48 6,49
2 7,00 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,08 7,09 7,12 7,14 7,15 7,16 7,17 7,18 7,20 7,22 7,25 7,28 7,31 7,32 7,33 7,35 7,36 7,38 7,39
4 7,30 7,32 7,33 7,34 7,35 7,36 7,38 7,39 7,42 7,44 7,45 7,46 7,47 7,48 7,50 7,52 7,55 7,58 8,01 8,02 8,03 8,05 8,06 8,08 8,09
1 8,00z 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,08 8,09 8,12 8,13 8,15 8,16 8,17 8,18 8,19 8,21 8,23 8,26 8,29 8,32 8,33 8,34 8,36 8,37 8,39 8,40

Dz 8,30j 8,32 8:33 8:34 8:36 8:37 8:38 8,39 8:42 8,45 8,46 8,47 8,48 8,51

2 9,30 9,31 9,32 9,33 9,34 9,35 9,36 9,37 9,39 9,40 9,41 9,42 9,43 9,44 9,45 9,47 9,49 9,51 9,55 9,56 9,58 9,59 10,00 10,01 10,02
1 10,50t 10.51 10.52 10.53 10.54 10.55 10.56 11.24 11.25 11.27 11.29 11.31 11.35 11.36 11.38 11.39 11.40 11.41 11.42
2 12,00dz 12,01 12,02 12,03 12,04 12,05 12,06 12,07 12,10 12,11 12,12 12,13 12,14 12,15 12,16 12,17 12,19 12,22 12,25 12,29 12,37 12,38 12,40 12,41 12,42 12,43 12,44
1 13,05c 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11 13,12 13,15 13,17 13,18 13,19 13,20 13,21 13,22 13,24 13,27 13,30 13,34 13,35 13,38 13,41 13,42 13,43 13,44 13,45
2 14,30z 14,31 14,32 14,33 14,34 14,35 14,36 14,37 14,40 14,41 14,42 14,43 14,44 14,45 14,46 14,47 14,49 14,51 14,53 14,58 14,59 15,01 15,02 15,03 15,04 15,05
1 15,10dz 15,11 15,12 15,13 15,14 15,15 15,16 15,17 15,20 15,21 15,22 15,23 15,24 15,25 15,26 15,27 15,29 15,32 15,35 15,39 15,47 15,48 15,50 15,51 15,52 15,53 15,54
2 16,05z 16,06 16,07 16,08 16,09 16,10 16,11 16,12 16,15 16,16 16,17 16,18 16,19 16,20 16,21 16,22 16,24 16,27 16,30 16,34 16,35 16,37 16,38 16,39 16,40 16,41
1 17,05z 17,06 17,07 17,08 17,09 17,10 17,11 17,12 17,15 17,16 17,17 17,18 17,19 17,20 17,21 17,22 17,24 17,27 17,30 17,34 17,35 17,37 17,38 17,39 17,40 17,41

Dz 18:00j 18:01 18:03 18:04 18:06 18:07 18:08 18,09 18:12 18:14 18:15 18:16 18:17 18:20

2 18,05d 18,06 18,07 18,08 18,09 18,10 18,11 18,12 18,15 18,17 18,18 18,19 18,20 18,21 18,22 18,24 18,27 18,30 18.34 18.42 18.43 18.45 18.46 18.47 18.48 18.49
1 19,15t 19,16 19,17 19,18 19,19 19,20 19,21 19,48 19,49 19,51 19,54 19,57 20,01 20,02 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08
2 21,05c 21,06 21,07 21,08 21,09 21,10 21,11 21,12 21,14 21,16 21,17 21,18 21,19 21,20 21,21 21,23 21,25 21,27 21,31 21,32 21,35 21,38 21,39 21,40 21,41 21,42
1 22,35dz 22,36 22,37 22,38 22,39 22,40 22,41 22,,42 22,44 22.45 22.46 22.47 22.47 22.47 22.48 22.48 22,49 22,51 22,53 22.57 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10

c do Wytwórni Cukierków
z przez ZCH
d przez Drogoradz
t przez Tanowo
j kurs do Jasienicy Działki od lipca do października

Tanowska 19,23 Tanowo 19,33 Tatynia 19,41

Tanowska 10.58 Tanowo 11.08 Tatynia 11.17

Tanowska 4,55 Tanowo 5,04 Tatynia 5,12

c - do Wytwórni Cukierków   |   z - przez ZCH   |   d - przez Drogoradz  |   t - przez Tanowo   |   j - kurs do Jasienicy Działki od lipca do października

Szanowni Państwo!

Kampania wyborcza to czas, gdzie szukając argumentów ugru-
powania polityczne uciekają się do nieetycznych zachowań. 
Bardzo proszę o niewykorzystywanie mojej funkcji i mojego 
wizerunku w celu osiągnięcia swoich zamierzeń.

Ze względu na  szykanujące mnie doniesienia pojawiające 
się w  mediach publicznych, jako wieloletni samorządowiec 
i członek NSZZ Solidarność chcę podkreślić, iż zawsze wybio-
rę stronę wspierającą samorządność.

Zarówno ja, wójt Kołbaskowa, wójt Dobrej, burmistrz Nowego 
Warpna, jak i wielu samorządowców z powiatu polickiego, wyrazi-
liśmy swoje poparcie. Wsparliśmy kandydata walczącego w obronie 
samorządu. Wyraziliśmy nasze stanowisko, co spowodowało gwał-
towną reakcję ugrupowania prezydenta starającego się o reelekcję.

Przez wiele lat pracowałem w  Zakładach Chemicznych Police. 
Pełniąc funkcję publiczną współpracowałem z każdym z prezesów 
tego zakładu, bez względu na jego barwy polityczne, dla dobra Fir-
my i Gminy. Tak jest też i teraz, ponieważ mam bardzo dobre relacje 
z Panem dr. Wojciechem Wardackim - obecnym prezesem  spółki 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Jednakże jako bur-
mistrz nie mam wpływu na funkcjonowanie zakładu, ponieważ 
nie obejmuje tego zakres moich kompetencji.

Zwracam się o niepowoływanie się na moją osobę w celach 
politycznych i propagandowych, a tym bardziej o niewłącza-
nie mnie w  tworzenie podziałów pomiędzy mieszkańcami 
Gminy Police, jak i pracownikami Z.Ch. Police. Zaznaczam, 
iż jako burmistrz za każdym razem wyrażam pozytywną opi-
nię na temat największego zakładu i pracodawcy w regionie, 
będącego spółką skarbu państwa. 

 OŚWIADCZENIE BURMISTRZA POLIC 

Ogólnopolska akcja ma na celu 
zebranie pieniążków dla dzieci 
chorych na  SMA rdzeniowy 
zanik mięśni. Terapia jest bar-
dzo kosztowna. Każdy biorący 
udział w akcji zobowiązany jest 
do wpłacenia datku na terapię. 
Przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego w  Policach, jak i  radni 
Rady Miejskiej wykonywali 
ćwiczenia i  przyłączyli się do 
wyzwania oraz przekazali datki 
dla 16 miesięcznego Kajetana 
Gatzke ze Świdwina. Do akcji 
mogą przyłączyć się wszyscy.

#GaszynChallenge dla Kajtusia
Burmistrz Władysław Diakun wraz z zastępcami, skarbnikiem, audytorem, naczelnikami oraz pracownikami Urzę-
du Miejskiego w Policach wzięli akcję w Gaszyn Chellenge. Burmistrz wraz z Urzędem Miejskim został nominowany 
podczas sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Grzegorza Ufniarza oraz SPPK.
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Odbywają się co roku w ostat-
nim tygodniu lipca i trwają od 
soboty do niedzieli następ-
nego tygodnia. W  regatach 
uczestniczy od 60 do 100 
jachtów żaglowych, biorąc 
pod uwagę liczbę członków 
załogi, w  regatach uczestni-
czy od 200 do 400 żeglarzy 
płynących między portami 
Zalewu Szczecińskiego i Bał-
tyku. Uczestnicy rywalizują 
w 8 wyścigach przeprowadzo-
nych zgodnie z  przepisami 
WS- Przepisami Regatowymi 
Żeglarstwa 2017-2021

25 lipiec - 2 sierpień 2020
Trzebież - Świnoujście - 
Dziwnów - Kamień Pomor-
ski - Dziwnów - Świnoujście 
- Wolin - Nowe Warpno - 
Stepnica -Trzebież

56. Etapowe Regaty Turystyczne
Ponad półwieczna trady-
cja ERT organizowanych 
przez Zachodniopomor-
ski Okręgowy Związek 
Żeglarski oraz duże 
grono stałych uczestni-
ków, dowodzą żeglar-
skiego potencjału regio-
nu, trafności pomysłu 
i sprawności organiza-
cyjnej, która towarzyszy 
każdorazowo kolejnym 
edycjom regat.

Głównym celem Progra-
mu jest wsparcie członków 
rodzin lub opiekunów spra-
wujących bezpośrednią opie-
kę nad:

1) dziećmi niepełnospraw-
nymi z  orzeczeniem o  nie-
pełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami:
2) osobami ze znacznym 
stopniem niepełnosprawno-
ści oraz orzeczeniami rów-
noważnymi
- poprzez możliwość uzy-
skania doraźnej, czasowej 

pomocy w formie usług opie-
ki wytchnieniowej.
Opieka wytchnieniowa 
ma za zadanie odciążenie 
członków rodzin lub opie-
kunów poprzez wsparcie ich 
w codziennych obowiązkach 
lub zapewnienie czasowe-
go zastępstwa. Dzięki temu 
wsparciu osoby zaangażo-
wanane co dzień w  sprawo-
wanie opieki, dysponować 
będą czasem dla siebie, który 
będą mogły przeznaczyć na 
odpoczynek i  regenerację, 
jak również na załatwienie 

niezbędnych spraw.
Gmina Police uzyskała 
wsparcie na świadczenie 
usługi opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu całodobo-
wego na okres 14 dni, którą 
można realizować w:

ośrodku wsparcia prowa-
dzonym jako zadanie własne 
samorządu,
w  ośrodku/placówce zapew-
niającej całodobową opiekę 
osobom, niepełnosprawnym 
wpisaną do rejestru właści-
wego wojewody,
innym miejscu wskazanym 
przez uczestnika Programu 
lub jego opiekuna prawne-
go, które otrzyma pozytywną 
opinię gminy/powiatu reali-
zującego Program.
Pierwszeństwo w  korzysta-
niu z usługi wytchnieniowej 
mają członkowie rodzin lub 
opiekunowie sprawujący 
bezpośrednią opiekę nad 
dzieckiem lub osoba niepeł-
nosprawną, będącą całko-
wicie niesamodzielną, która 
stale przebywa w domu, tj. nie 

korzysta z  placówek pobytu 
całodobowego, jak np. ośro-
dek szkolno-wychowawczy 
czy internat. W  celu rzetel-
nej kwalifikacji uczestników 
do wniosku należy dołączyć 
Kartę pomiaru niezależności 
funkcjonalnej wg zmodyfi-
kowanych kryteriów oceny 
FIM (stanowiącej załącznik 7 
do Programu), którą uzupeł-
nia lekarz rodzinny/ lekarz 
rehabilitacji medycznej/ 
fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Kompletne wnioski wraz 
z  załącznikami należy skła-
dać w sekretariacie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Poli-
cach, ul. Siedlecka 2 (budy-
nek przychodni), piętro IV, 
w  godzinach: poniedziałek 
7.30-15.30, wtorek - piątek 
7-15 lub przesłać pocztą.

Więcej informacji moż-
na uzyskać w  Dziale Usług 
Opiekuńczych, ul. Staszica 1,

tel. 91 576 80 90

Nabór wniosków w ramach programu „Opieka 
wytchnieniow” –  finansowanego ze środków 
funduszu solidarnościowego
Burmistrz Polic ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rewitalizacja odbędzie się 
poprzez: skomunikowanie 
ze sobą terenów Starego 
Miasta, tj. Placu Chrobrego 
i Miejskiej Przystani Żeglar-
skiej poprzez budowę ciągu 
komunikacyjnego pieszo – 
rowerowego prowadzącego 
od ul. Goleniowskiej do ul. 
M. Konopnickiej oraz budo-
wę ścieżki rowerowej wzdłuż 
ul. Goleniowskiej  na odcinku 
między ul. Wojska Polskiego 
i mostem na Kanale Łarpia.

W  bezpośrednim sąsiedz-
twie starówki ze zrewitalizo-
waną zabudową zabytkową, 
nad rzeką Łarpią planuje się 
rozbudowę i  zagospodaro-
wanie terenów nadwodnych 
z  miejscami cumowania 
kajaków, terenów atrakcyj-
nych przyrodniczo z  dostę-
pem do wody, połączonych 
ciągami pieszymi i  rowero-
wymi wraz z miejscami rekre-
acji w  sposób zapewniający 
integracyjne miejsca wypo-
czynku i  rekreacji, orga-
nizacji wspólnych imprez 
zarówno dla najmłodszych 
jak i seniorów oraz połącze-
nie z  istniejącym szlakiem 
rowerowym do Polickiego 
Lapidarium zlokalizowane-
go w  Parku Staromiejskim, 
szlakiem wodnym na rzece 
Łarpii i Przystani Miejskiej, 
Placu Chrobrego z zabytko-
wą kaplicą pełniąca funkcję 
centrum informacji tury-
stycznej. Zagospodarowa-
nie terenu obejmuje linię 
brzegową o  długości 230 m 
i 7 000 m2 powierzchni tere-

nu, skomunikowanie zrewi-
talizowanej części miasta 
Przystani Miejskiej i  nowo 
zainwestowanych terenów 
Starego Miasta tj. Placu 
Chrobrego i  Parku Staro-
miejskiego oraz połączenie 
terenu ciągiem rowerowym, 
zorganizowanie wzdłuż cią-
gu komunikacyjnego nad 
rzeką Łarpią stref funkcjo-
nalnych dla różnych grup 
wiekowych i  społecznych, 
urządzenie małej architek-
tury, rewaloryzacja brzegu, 
zapewnienie zorganizowa-
nego dostępu do wody przez 
budowę pomostów wędkar-
skich, budowę tarasu rekre-
acyjnego i  ciągu pieszego 
nad lustrem wody, rewalo-
ryzację zieleni oraz budowę 
oświetlenia.

W celu zabezpieczenia brze-
gu przed okresowym zale-
waniem zostanie on zni-
welowany i  wzmocniony 
faszyną. W celu zapewnienia 
zorganizowanego dostępu 
do wody dla mieszkańców 
zostaną zbudowane pomosty 
wędkarskie, ciąg komuni-
kacyjny nad lustrem wody, 
oraz taras rekreacyjny. Aby 
zapewnić dostęp do wody 
zostanie wybudowany ciąg 
pieszo rowerowy z  przysto-
sowaniem do ruchu koło-
wego (samochody) z  możli-
wością wodowania małych 
jednostek wodnych, takich 
jak kajaki czy łodzie.
Zostaną nasadzone drzewa 
i krzewy, ciągi komunikacyj-
ne zostaną oświetlone.

Rozpoczęły się prace 
nad inwestycją  
„Rozbudowa terenów 
rekreacyjnych nad 
Łarpią”
4 miliony złotych dofinansowania w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 otrzyma Gmina 
Police na rewitalizację terenu nad Łarpią. Głównym 
celem inwestycji jest rewitalizacja i rewaloryzacja 
terenów nad Kanałem Łarpia. Skutkiem rewitalizacji 
ma być ożywienie oraz poprawa funkcjonalności, 
estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewi-
talizowanym obszarze.


