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Nowe wątki w sprawie działania na szkodę  
Zakładów Chemicznych Police S.A.
W wielowątkowym śledztwie prowadzonym przez Delegaturę CBA w Szczecinie 
pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dotyczącym m.in. oszustwa 
na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A. na kwotę ponad 87 mln zł przy 
zawarciu  i wykonywaniu umowy sprzedaży akcji senegalskiej spółki African 
Investment Group S.A., w oparciu o zabezpieczone w lipcu br. dowody, wyodręb-
niono nowe wątki sprawy.
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DRUGA STRONA

W związku z tym wczoraj, 
25 sierpnia br. funkcjona-
riusze CBA dokonali szere-
gu przeszukań w siedzibach 
podmiotów gospodarczych, 
instytucjach publicznych i w 
miejscach zamieszkania osób 
fizycznych. Wśród osób, u któ-
rych dokonano przeszukania 
był burmistrz Polic Władysław 
Diakun.

Marcin Lorenc z Prokuratu-
ry Regionalnej w Szczecinie 
poinformował Polskie Radio 
Szczecin, dlaczego odbyła się 
rewizja u burmistrza Polic.

- Przeszukanie miało miejsce 
z uwagi na nowe informacje 
wskazujące, że osoba ta może 
posiadać materiały, może 
posiadać informacje, nośniki 
informacji, które mogą być 
uznane za dowód w toczącym 
się postępowaniu - tłumaczy 
Lorenc.

Czynności przeprowadzono 
między innymi w Urzędzie 
Miasta w Szczecinie, TBS Pra-
wobrzeże, Zakładzie Gospo-
darki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Policach, Instytucie 
Medycznym im. Jana Pawła II 
z siedzibą w Szczecinie.

Realizowane czynności doko-
nano w ramach wątków, w 
których nie przedstawiono do 
tej pory zarzutów, a zdarzenia 
będące przedmiotem zainte-
resowania śledczych nie są w 
sposób bezpośredni związane 
z głównym wątkiem śledztwa, 
tj. nabyciem akcji spółki Afri-
can Investment Group S.A.

W toku prowadzonych czyn-
ności zgromadzono obszerny 
materiał dowodowy, w tym 
elektroniczne nośniki infor-
macji,  który będzie poddany 
oględzinom i szczegółowej 
analizie.

W śledztwie planowane są 
kolejne czynności procesowe 
i ma ono rozwojowy charakter.

We środę burmistrz Polic 
wydał komunikat, w którym 
czytamy:

W dniu wczorajszym, to jest 
25 sierpnia we wczesnych 
godzinach porannych funk-
cjonariusze Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, realizując 
postanowienie prokuratora 
Prokuratury Regionalnej w 
Szczecinie, dokonali przeszu-
kania w moim domu.
Działania Prokuratury oraz 
funkcjonariuszy CBA obieram 
jako naruszenie dóbr osobi-
stych moich oraz mojej rodziny. 
Były to działania nieadekwatne 
do osiągnięcia celu, którym 
jak domniemywam, miało być 
udostępnienie przeze mnie 
informacji, w tym dokumen-
tów związanych z toczącym się

śledztwem. Nikt wcześniej o 
udostępnianie jakichkolwiek 
informacji w tej sprawie mnie 
nie prosił, nie byłem prze-
słuchiwany przez organy ści-
gania, nie zataiłem żadnych 
faktów.
Dlatego też wtargnięcie do 
mojego domu o godzinie 6 
rano, przeszukiwanie i zatrzy-
manie osobistych rzeczy 
należących do mnie i mojej 
rodziny, jedynie na podsta-
wie słabo doprecyzowanych 
przypuszczeń, a nie twardych 
dowodów, uważam za incy-
dent, który nie powinien mieć 
miejsca w demokratycznym 
państwie prawa. Na czynno-
ści przeszukania będę składał 
zażalenie do właściwego sądu.

Burmistrz Polic
Władysław Diakun

Źródło: Wydział Komunika-
cji Społecznej CBA

Nowe wątki w sprawie działania na szkodę  
Zakładów Chemicznych Police S.A.
W wielowątkowym śledztwie prowadzonym przez Delegaturę CBA w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury 
Regionalnej w Szczecinie dotyczącym m.in. oszustwa na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A. na kwotę 
ponad 87 mln zł przy zawarciu  i wykonywaniu umowy sprzedaży akcji senegalskiej spółki African Investment 
Group S.A., w oparciu o zabezpieczone w lipcu br. dowody, wyodrębniono nowe wątki sprawy.

W kategorii U15 Oliwia Styczy-
szyn w rwaniu podniosła 53 kg, 
w podrzucie 68 kg. Dało jej to 
znakomite trzecie miejsce w 
zawodach. Był to pierwszy start 
młodej zawodniczki z Polic na 
imprezie ogólnopolskiej Rów-
nież w debiucie na zawodach 
ogólnopolskich dobrze zapre-
zentował się Olek Goliszewski, 
który w rwaniu uzyskał 32 kg 
oraz 41 kg w podrzucie, co dało 
mu dziesiąte miejsce.

Wyniki pozostałych zawodników:
Kuba Mańkowski; 54 kg w 
rwaniu i 65 kg w podrzucie 
zapewniło mu bardzo dobre V 
miejsce,
Fabian Staniak; 60 kg w rwaniu 
oraz 80 kg w podrzucie, po wal-

ce o podium ostatecznie upla-
sował się na IV miejscu
Piotr Kowalski; 50 kg w rwaniu 
i 65 kg w podrzucie, miejsce VII

Kategoria U17
Piwowarski Andrzej; 75 kg w 
rwaniu, niestety w podrzucie 
walcząc o dobra pozycje nie 
udźwignął sztangi ważącej 95 
kg i tym samym nie został kla-
syfikowany w dwuboju
Szymon Pełka; 82 kg w rwaniu 
oraz 93 kg w podrzucie co dało 
mu dobre IV tuż za podium.

Start zawodników AKS Pro-
mień Police należy uznać za 
udany, województwo zachod-
niopomorskie zajęło VI miej-
sce w klasyfikacji punktowej.

Brąz Oliwii Styczyszyn
W dniach 20-23 sierpnia br. odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS do lat 15 oraz 17. W zawodach 
tych startowało 7 zawodników AKS Promień Police. W swoim debiucie bardzo dobre, trzecie miejsce zdobyła 
Oliwia Styczyszyn.

W ramach inwestycji wybudowa-
ne zostaną: estakady pod rurociągi 
technologiczne i nadziemne insta-
lacje oraz rurociągi technologiczne: 
propanu, etylenu i gazu ziemnego.

Wcześniej, 24 sierpnia br. została 
wydana decyzja o pozwoleniu na 
budowę estakady międzyobiekto-
wej łączącej projektowany terminal 
przeładunkowo-magazynowy z 
projektowaną instalacją PDH nad 
linią kolejową nr 406 Szczecin-Trze-
bież na terenie zamkniętym PKP w 
Policach.
- Te kolejne decyzje umożliwią reali-

zację jednej z największych inwestycji 
ostatnich lat w polskim przemyśle – 
mówi wicewojewoda Marek Subocz. 
– Jej realizacja zapewni własne źródło 
propylenu przy stale rosnącym na 
świecie popycie na ten produkt.

Inwestycja prowadzona jest przez 
Grupę Azoty Polyolefins S.A. w 
ramach „Budowy kompleksu 
Polimery Police składającego się z 
instalacji PDH, instalacji PP, infra-
struktury logistycznej PP, instalacji 
pomocniczych i połączeń miedzy-
obiektowych oraz terminala przeła-
dunkowo-magazynowego”.

Pozwolenia dla kompleksu Polimery Police
Decyzję o pozwoleniu na budowę estakady międzyobiektowej na terenie portu morskiego Police podpisał dziś 
(2 września br.) wicewojewoda Marek Subocz. Estakada połączy projektowany terminal przeładunkowo-ma-
gazynowy z projektowaną instalacją PDH.

Zawody te odbyły się po ponad 
półrocznej przerwie spowodo-
wanej pandemią. Mistrzostwa 
stały na bardzo wysokim pozio-
mie zarówno organizacyjnym jak 
i  zawodniczym. Tak długa prze-
rwa od zawodów spowodowała 
bardzo dużą frekwencję. A dodat-
kowo mistrzostwa są eliminacją 
do kadry narodowej w której od 
roku znajduję się Piotr. Turniej 
ze względu na panującą sytuację 
epidemiologiczną był podzielony 
na dwa dni oraz grupy wiekowe. 
Jednocześnie w hali w Bochni 
znajdowali się zawodnicy z tylko 
jednej kategorii wiekowej i po 
zakończeniu danej kategorii hala 
była dezynfekowana.
W sobotę  5 września br. po wery-
fikacji Piotr swoje starty rozpoczął 
w kimonie po godzinie 13.00 . Z 
uwagi na dużą liczbę zawodników 
stoczył 5 walk.  Cztery zwycię-
skie walki   z czego 2 zakończone 
przed czasem tzw. balachą, pozo-
stałe dwie punktami  ( z czego 

jedna 12:0) oraz jedna przegrana 
dały Piotrowi 3 miejsce i brązowy 
medal w kimonach.
W niedzielę schemat zawodów 
był taki sam  oraz ilość zawodni-
ków z uwagi na to przed Piotrem 
było ponownie do stoczenia 5 
pojedynków. W tym dniu zmo-
bilizowany  porażką z dnia wcze-
śniejszego zawodnik Hulk Team 
Police wygrał wszystkie 5 walk. 
2 walki techniką kończącą przed 
czasem czyli balachą a pozostałe 
3 na punkty zostając Mistrzem 
Polski i zdobywając złoto.

Na bieżąco można obserwować 
utalentowanego wojownika z 
Polic na jego profilu  na portalu 
Facebook  Piotr Madrak  BJJ
Start w Mistrzostwa Polski należy 
uznać za udany nie tylko dla Pio-
tra ale całego Hulk Team Police 
Na zawody do Bochni pojechało 
14 zawodników z  klubu, którzy 
przywieźli łącznie 14  medali – 9 
złotych, 3 srebrne i 2 brązowe.

Piotr Madrak ze złotem  
i brązem Mistrzostw Polski
W dniach 5-6 września br. 2020 roku odbyły się Mi-
strzostwa Polski  Ju- Jitsu Ne Waza Gi (kimona) i No 
Gi (bez kimon) organizowane przez Polski Związek 
Ju-Jitsu w Bochni w których wystartował Piotr Ma-
drak z Hulk Team Police. 

Do programu mogą przystąpić 
osoby zamieszkałe na terenie 
gminy Police, które ukończyły 
65 rok życia (urodzone w 1955 
roku). W ramach programu 
zostaną przeprowadzone dar-
mowe szczepienia ochronne 
przeciwko grypie poprzedzo-
ne wywiadem oraz badaniem 
lekarskim kwalifikującym do 
szczepienia.

W 2020 roku realizatorami pro-
gramu szczepień są:
- „POLVITA” sp. z o. o. z siedzibą 
w Policach przy ul. Siedleckiej 2a 
– rejestracja telefoniczna pod nr 
91 317 26 83 od poniedziałku do 

piątku w godz. 8:00-18:00.
- ZOZ „Consulta” z siedzibą w 
Policach przy ul. Chodkiewicza 
11 – rejestracja telefoniczna pod 
nr 91 317 72 15, 531-75-15-97, 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 8:00-18:00

Wszystkie osoby kwalifikują-
ce się do programu mogą być 
zaszczepione w ww. placówkach, 
bez względu na to, do jakiej pla-
cówki zdrowia są zadeklarowa-
ne.

Program realizowany jest ze 
środków budżetowych gminy 
Police. 

Szczepienia ochronne 
przeciwko grypie dla 
mieszkańców gminy Police
Od 1 września br. Gmina Police rozpoczyna realizację 
programu profilaktyki szczepień ochronnych prze-
ciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 
roku życia zamieszkałych na terenie gminy Police.
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Modernizacja toru wodnego 
Świnoujście - Szczecin obej-
muje pogłębienie toru wod-
nego do 12,5 m, na odcinku 
ok. 62 km, z równoczesnym 
jego poszerzeniem do 100 m 
oraz m.in. przebudowę skarp 
brzegowych, pogłębienie i 
poszerzenie obrotnic dla stat-
ków, a także budowę dodatko-
wych konstrukcji hydrotech-
nicznych, w postaci dwóch 
sztucznych wysp na Zalewie 
Szczecińskim, które powstaną 
z urobku wydobytego podczas 
prac czerpalnych. Dzięki pogłę-
bieniu toru wodnego do 12,5 
m maksymalne dopuszczalne 
zanurzenie statków, zawijają-
cych do Szczecina, zwiększy się 
do wartości ok. 11,0 m, a co za 
tym idzie, zapewniona zosta-
nie dostępność szczecińskie-
go portu dla określonej grupy 

dużych statków. Projekt jest 
realizowany przy współudziale 
środków Unii Europejskiej, w 
ramach Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i Środo-
wisko” na lata 2014 – 2020, a 
jego całkowita wartość wynosi 
ok. 1,4 mld złotych. Inwestycja 
zakończy się w 2022 roku.

Powstające na Zalewie Szcze-
cińskim nowe wyspy, które 
staną się jednocześnie pola-
mi refulacyjnymi, są zlokali-
zowane na wysokości, mniej 
więcej, dwudziestego drugie-
go i dwudziestego ósmego 
kilometra toru, kilka kilome-
trów na północny wschód od 
jego krawędzi. Ich parametry 
to: W22: średnica 1250 m, 
powierzchnia ok. 123 ha, śred-
nia wysokość 5 m; W28: śred-
nica 1780 m, powierzchnia 

ok. 250 ha, średnia wysokość 
5 m. Do wydobycia podczas 
prac na torze jest ok. 23 mln 
metrów sześciennych urobku, 
a łączna pojemność nowych 
pól refulacyjnych, wraz z 
rezerwą, wyniesie niemal 40 
mln metrów sześciennych. Po 
zakończeniu inwestycji jedna 
z wysp pozostanie czynnym 
polem, zdolnym przyjąć mate-
riał z bieżących prac czerpal-
nych, szacunkowo, przez naj-
bliższych kilkanaście lat. Na 
obydwu wyspach nasadzona 
zostanie roślinność, by tereny 
te mogły stać się w przyszłości 
także miejscem bytowania awi-
fauny i różnorodnych siedlisk 
przyrodniczych.

W III kwartale do prac pogłę-
biarskich na torze zostaną przez 
wykonawcę skierowane dwie 

kolejne pogłębiarki. Od połowy 
sierpnia prace są prowadzone 
pomiędzy 16 a 35 kilometrem 
toru (Zalew Szczeciński), a 
później równolegle: od połowy 
października pomiędzy kilo-
metrem 35 a 44 (wyspa Cheł-
minek – pole refulacyjne Mań-
ków), pod koniec listopada 
pomiędzy kilometrem 44 – 54 
(pole Mańków – Inoujście), a 
pod koniec grudnia pomiędzy 
kilometrem 54 -62 (Inoujście – 
stocznia Gryfia). Trwają także 
prace związane ze zmianą sys-
temu zasilania znaków nawiga-
cyjnych i przekładaniem kabli 
światłowodowych.

źródło:  
Urząd Morski w Szczecinie 

Konferencja informacyjna na temat modernizacji toru wodnego
W środę, 9 września, na terenie Mariny Trzebież odbyła się plenerowa konferencja informacyjna, poświęcona 
modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra. Wziął w niej udział minister go-
spodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marek Gróbarczyk, a także wojewoda zachodniopomorski, Tomasz 
Hinc, oraz przedstawiciele samorządów i firm gospodarki morskiej.

REKLAMA
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Rebranding produktów z Seg-
mentu Agro to kontynuacja dzia-
łań rozpoczętych w 2018 roku, 
kiedy to cztery spółki Grupy 
Azoty - z Tarnowa, Polic, Puław i 
Kędzierzyna podpisały "Umowę o 
współdziałaniu", zacieśniając jed-
nocześnie współpracę w obrębie 
zarządzania obszarem handlu. 
- Jak pokazują doświadczenia 
z ostatnich kilku lat, decyzja o 
połączeniu potencjałów i  kon-
solidacji to najlepsza z dróg jaką 
mogliśmy obrać. Współpraca w 
ramach Grupy daje wielowymia-
rowe efekty nie tylko całej Gru-
pie, poszczególnym spółkom, 
ale również krajowej gospodarce. 
Zgodnie z pierwotnymi założe-
niami z 2018 roku, w ramach seg-
mentu Agro realizujemy jednoli-
tą strategię i politykę handlową, 
której towarzyszą działania pod 
wspólną marką. Chcemy dalej 
kontynuować ten kierunek, stąd 
też wchodzimy w kolejny,  tym 
razem stricte sprzedażowo-mar-
ketingowy etap tej integracji. Nie 
mam wątpliwości, że podobnie 
jak było dotychczas, pozwoli nam 
to zwiększyć efektywność zarów-

Segment Agro Grupy Azoty z nową koncepcją komunikacji
Grupa Azoty – jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie – wdraża nowy system komunikacji dla segmentu Agro. Celem rebrandingu jest stworzenie 
spójnej wizerunkowo, nowoczesnej i rozpoznawalnej marki produktów, nawiązującej jednocześnie do wyzwań, jakie stawia przed rolnictwem Europejski Zielony Ład. 
Prowadzone działania to kolejny etap w procesie integracji biznesowej spółek z Grupy Azoty.

- Z pracami budowlanymi 
ruszamy od tego  tygodnia. 
Zaczniemy od strony miejsco-
wości Karwowo - mówi Łukasz 
Mielnik z biura prasowego fir-
my #Strabag.

Przypominamy, realizacja 
ścieżki pieszo-rowerowej Prze-
cław – Karwowo powstaje w 
trybie zaprojektuj i wybuduj. 
Zadanie na zlecenie Gminy 
#Kołbaskowo wykonuje Stra-
bag. Koszt projektu oraz budo-
wy to 3,676 mln zł. Inwestycja 
ma unijne dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na 
lata 2014-2020.

Na trasie powstaną miejsca 
odpoczynku. Widoki z trasy 
będą wyjątkowo piękne, jest 
tam sporo oczek wodnych, 
różnice terenu, do tego piękna 
panorama na Przecław i Szcze-
cin - z pewnością szlak będzie 
cieszył się dużą popularno-
ścią rowerzystów i pieszych. 
A po realizacji zadania rowe-
rem można będzie dojechać z 
Przecławia / Warzymic aż do 
#Warnik`a, w pobliżu granicy 
polsko-niemieckiej, gdzie znaj-
duje się miejsce do odpoczyn-
ku, rekreacji czy grilla.

Przy okazji inwestycji powsta-
nie także ok. 130 metrów drogi 
gminnej, wraz z chodnikiem, 
która będzie dojazdem do 
terenów inwestycyjnych poło-
żonych między Warzymicami 

a Przecławiem.
O inwestycji na majowej sesji 
gminnej mówiła Małgorzata 
Schwarz, wójt Gminy Kołba-
skowo.
- Mieliśmy problem z tą inwe-
stycją, pertraktowaliśmy z 
kolejami państwowymi na 
temat udzielenia odstępstwa 
od wymogów odległościo-
wych (planowana ścieżka na 
pewnym odcinku pobiegnie 
wzdłuż linii kolejowej Berlin – 
Szczecin – red.). Udało nam się 
to uzyskać już biorąc pod uwa-
gę, że będzie budowany drugi 
tor. Obecnie prace projektowe 
są na finiszu, niedługo będą 
ruszały prace w terenie. Mam 
nadzieje, że na koniec tego 
roku i początek przyszłego uda 
nam się ten projekt zrealizować 
– mówiła Małgorzata Schwarz

Rusza budowa ścieżki 
#Przecław – #Karwowo
W piątek 4 września br. miało miejsce przekazanie placu budowy pod budowę ścieżki pie-
szo-rowerowej #Przecław – #Karwowo. Przewidywany termin zakończenia tej inwestycji to 
połowa lutego 2021 r. Nowy szlak będzie miał 2,5 km długości i 3 metry szerokości. Roz-
pocznie się w pobliżu przejazdu kolejowego na granicy Przecławia i Warzymic, pobiegnie na 
południe wzdłuż linii kolejowej #Berlin – #Szczecin, po około 800 metrach skręci na zachód 
i skieruje się w stronę Karwowa. Zakończy się w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej 
#Warzymice – #Smolęcin z niedawno wyremontowaną drogą gminną w Karwowie.

no na krajowym, jak i europej-
skim rynku nawozowym – mówi 
dr Wojciech Wardacki, Prezes 
Zarządu Grupy Azoty S.A. 

Istotną rolę w kształtowaniu 
systemu komunikacji segmentu 
Agro odegrały kwestie związane 
z Europejskim Zielonym Ładem. 
Za pomocą rebrandingu Grupa 
Azoty podkreśla jak ważne jest 
to, aby w odpowiedni sposób 
wykorzystywać dostępne zasoby 
naturalne. To świadome działa-
nia producenta, który dostrzega 
i kładzie nacisk na równowagę 
pomiędzy przyrodą, systemami 
żywnościowymi, a różnorodno-
ścią biologiczną.

Nowy system komunikacji opar-
ty jest na czterech najważniej-
szych elementach  gwarantują-
cych zrównoważony rozwój w 
rolnictwie. Są nimi: gleba, woda, 
plonowanie, a także właściwa 
uprawa pól, w oparciu o nowo-
czesne produkty Grupy Azoty, 
które mają praktyczne zastoso-
wanie w różnych warunkach i dla 
różnorodnych upraw. 

- Grupa Azoty jako odpowiedzial-
ny podmiot w branży chemicznej 
dostrzega obecne zagrożenia 
związane z degradacją środowi-
ska naturalnego. Mam na myśli 
chociażby ciągle pogłębiające 
się zmiany klimatyczne, czy też 
skutki zdarzeń, którym musi sta-
wiać czoło europejskie rolnictwo, 
tj. powodzie, susze, czy też burze 
powodujące okresowy nadmiar 
lub niedobór wody. Jako lider na 
rynku nawozowym wychodzimy 
naprzeciw obecnym zagrożeniom, 
wprowadzając na rynek inno-
wacyjne produkty, profesjonalne 
doradztwo, a także nowoczesne 
cyfrowe technologie, wpisujące 
się w założenia Rolnictwa 4.0. 
Klamrą, która spina i podkreśla 
wszystkie te działania jest właśnie 
zmiana naszego systemu komu-
nikacji – mówi Piotr Zarosiński, 
Dyrektor Departamentu Kor-
poracyjnego Handlu Segmentu 
Agro, Grupa Azoty S.A.
W najbliższym czasie produkty 
nawozowe Grupy Azoty będą 
sprzedawane w ujednoliconych 
opakowaniach w podziale na 
cztery grupy produktowe, które 

symbolizują niezbędne elementy 
dla zrównoważonego rolnictwa.
- Każdy z tych elementów otrzy-
mał swój unikatowy wygląd, kolo-
rystykę, a także symbolikę. Całość  
jednocześnie układa się w spójny 
przekaz, charakteryzując nasze 
postrzeganie polskiego nowo-
czesnego rolnictwa pod hasłem 
„Grunt to Urodzaj” – mówi Sławo-
mir Zając, Dyrektor Biura Marke-
tingu Segmentu Agro.
- nawozy azotowe – kolor nie-
bieski to WODA, która jest jed-
nym z najcenniejszych zasobów 
naturalnych Ziemi, elementem 
niezbędnym do produkcji rolnej. 
W perspektywie nadchodzących 
50 lat braki wody stanowić będą 
najpoważniejszy czynnik ograni-
czający produkcję żywności.

- nawozy dwuskładnikowe – 
kolor brunatny to GLEBA, uka-
zująca zmiany klimatu i działal-
ność człowieka, które obniżają 
zawartość próchnicy w glebie. 
Nawozy Grupy Azoty to produk-
ty innowacyjne, przyjazne dla 
środowiska przywracające glebie 
równowagę i odpowiednie war-
tości odżywcze.
- nawozy wieloskładnikowe – 
kolor zielony to POLA, symbo-
lizujące metody uprawy, które 
powinno się dostosować do 
warunków panujących na polu. 
To jeden ze standardów dobrej 
praktyki rolniczej wspieranej 
przez Grupę Azoty. Standardy te 
dotyczą przede wszystkim racjo-
nalnej gospodarki nawozami, 
ochrony wód i gleb, ochrony róż-

norodności krajobrazu.
- nawozy azotowe z siarką – kolor 
żółty to PLON, jako wynik two-
rzenia przez Grupę Azoty tech-
nologii, które efektywnie wyko-
rzystują synergizm pierwiastków 
i wzajemne ich oddziaływanie 
na roślinę, dzięki którym plony 
mogą być wyższe.
Pełny system komunikacji obej-
mie również punkty handlowe, 
tablice dojazdowe, samochody 
dostawcze, a także materiały 
informacyjne w ramach: Grupy 
Azoty S.A., Grupy Azoty Zakła-
dy Azotowe Puławy S.A., Grupy 
Azoty Zakłady Chemiczne Poli-
ce S.A., Grupy Azoty Zakłady 
Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz 
Gdańskich Zakładów Nawozów 
Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o.

Pełna nazwa projektu brzmi: 
„Ścieżka rowerowa na histo-
rycznej kolejce wąskotorowej 
Casekow-Penkun-Odra przez 
gminy Casekow-Penkun-Krac-
kow-Grambow-Kołbaskowo 
Gmina Kołbaskowo, Gmina 
Krackow, Gmina Grambow, 
Gmina Casekow, reprezento-
wana przez Urząd Gartz (nad 
Odrą)”. Jak widać, w realizację 
przedsięwzięcia zaangażowane 
są gminy niemieckie oraz Gmina 
#Kołbaskowo, która jest liderem 
projektu.

Temat budowy ścieżki rowerowej 
po trasie dawnej kolejki wąsko-
torowej CPO (Casekow-Pen-
kun-Oder) pojawił się w 2017 
roku. Porozumienie pomiędzy 
Gminą Kołbaskowo, a partne-
rami niemieckimi z Casekow, 
Penkun, Grambow i Krackow 
podpisano 20 marca 2018 roku. 
Następnie rozpoczęto przygoto-
wywanie wniosku do Programu 
Współpracy INTERREG V A 
Brandenburgia – Polska o dofi-
nansowanie. Obecnie projekt jest 
na etapie podpisywania umowy 
z Interrreg VA. Jeżeli nic nie sta-
nie na przeszkodzie to realizacja 
zadania może rozpocząć się w 
przyszłym roku.

Odtworzenie historycznego 
połączenia Casekow-Penkun-

-Oder poprzez budowę ścieżki 
rowerowej jej śladami, wpłynie 
na wzrost atrakcyjności wspól-
nego dziedzictwa naturalnego 
i kulturowego. Różnorodne i 
malownicze krajobrazy przyrod-
nicze wzdłuż ścieżki, idylliczne 
wsie, dwory, zabytkowe kościoły 
i ich ruiny, jej historyczny cha-
rakter i transgraniczne położenie 
jest nie tylko szansą dla rozwoju 
turystyki, ale także wpłynie na 
polepszenie stanu środowiska 
naturalnego, poprzez wprowa-
dzenie alternatywy dla ruchu 
czterokołowego.

Po stronie niemieckiej planuje 
się budowę ścieżki przez gmi-
ny Krackow i Grambow (Amt 
Löcknitz) o długości 7,159 km 
(na odcinku 5,179 km planuje 
się budowę ścieżki asfaltowej, 
na odcinku o długości 1, 98 m o 
nawierzchni szutrowej). Gmina 
Casekow (Amt Gartz Oder) zre-
alizuje odcinek o długości 2,770 
km z nawierzchni asfaltowej 
bitumicznej. Z uwagi na ograni-
czenia finansowe Gmina Penkun 
na bieżącym etapie występuje 
jako partner stowarzyszony nie 
ponoszący wkładu finansowego 
- jednak wyrażają chęci realiza-
cji odcinka w kolejnym etapie. 
Gmina Kołbaskowo inwestycję 
podzieli na dwa etapy. W ramach 
projektu zrealizuje odcinek 4,3 

km od granicy w Barnisław`iu 
do miejscowości Bedargowo. 
Odcinek od Będargowa do gra-
nic Szczecina realizowany będzie 
w późniejszym okresie.

Linia CPO powstała w 1899 roku, 
miała 42 km. Rozpoczynała się na 
dworcu w Casekow, skąd prze-
biegała w kierunku północnym 
docierając do miasta Penkun. 
Dalej tory biegły przez Krackow 
oraz Ladenthin, w którego pobli-
żu przebiega dziś granica pań-
stwowa. Na teren Polski, dzisiej-
szej gminy Kołbaskowo, kolejki 
wjeżdżały w rejonie Barnisławia, 
i dalej przez stacje Warnik, Kar-
wowo, Będargowo, Warzymice 
dojeżdżały do stacji Szczecin 
Gumieńce, natomiast stacją koń-
cową były Pomorzany Wąsk. w 
Szczecinie. Przykładowo, w 1935 
roku kolejką przewieziono 93 
tys. pasażerów oraz 125 tys. ton 
towarów.

Po dawnej linii dziś nie ma śladu, 
tory zostały po wojnie rozebrane, 
a stacyjki zniszczone. Podob-
nie jest po stronie niemieckiej. 
Zostały tylko nasypy pod tory, 
dziś miejscami gęsto zarośnięte. 
W rejonie Karwowa zachował 
się nasyp, który przeciął duży 
akwen (patrz zdjęcie). Dodajmy, 
że przebieg linii dobrze widać na 
internetowej mapie Google.

Budowa ścieżki rowerowej po śladzie
dawnej kolejki wąskotorowej
Trwają prace mające na celu wybudowanie ścieżki rowerowej po śladzie dawnej kolejki 
wąskotorowej CPO. Aktualnie projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinanso-
wanie z Programem Interrreg VA. Realizacja może rozpocząć się w przyszłym roku.
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GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE

Cele, jakie udało się już wspól-
nie wypracować to przede 
wszystkim wspólny kierunek 
studiów, kształcenie kadr inży-
nieryjno-technicznych oraz 
realizacja projektów nauko-

wych i badań. Kierunek Inży-
nieria przemysłowa i morskie 
elektrownie wiatrowe, którego 
treści programowe powstają 
we współpracy dydaktyków 
AMS ze specjalistami Grupy 

Azoty, będzie unikatem nie 
tylko w skali regionu. 
- W Policach trwa budowa 
Polimerów Police – strategicz-
nej inwestycji dla Grupy Azo-
ty i całego regionu. Oznacza 

to, że już wkrótce potrzebni 
będą wykwalifikowani spe-
cjaliści do obsługi instalacji 
powstających na bazie nowo-
czesnych technologii. Podjęcie 
współpracy z uczelniami wyż-
szymi daje nam gwarancję, 
że absolwenci dedykowanych 
kierunków, będą przygoto-
wani do takiej pracy. Ogrom-
nym atutem dla pracodawcy 
jest możliwość wykształcenia 
przyszłych pracowników pod 
swoje potrzeby. A to tylko 
jedna z zalet, jakie daje nam  
podpisany dziś list intencyj-
ny - podkreślił wiceprezes 
zarządu Grupy Azoty Police 
Mariusz Kądziołka. 
- Współpraca z tak dużym i 
ważnym partnerem, o zna-
czeniu nie tylko lokalnym, 
ale i międzynarodowym na 
pewno będzie dodatkowo 
przyciągać kandydatów na 
studia – podkreślał rektor 

AMS, prof. Wojciech Ślączka. 
– Pewna praktyka to dla stu-
denta ogromna wartość. 
Wiedza, jaką dysponują 
naukowcy i nauczyciele, w 
parze z realnym doświad-
czeniem praktyków z Grupy 
Azoty, to połączenie, na jakim 
uczelni zależy najbardziej, 
ponieważ to prawdziwa war-
tość dla poszukującego swojej 
drogi młodego człowieka. – 
Rynek wymaga od nas kształ-
cenia absolwentów otwartych i 
wszechstronnych – podkreślał 
prorektor ds. nauki, prof. Artur 
Bejger, jeden ze współtwórców 
treści programowych kierun-
ku Inżynieria przemysłowa i 
morskie elektrownie wiatro-
we, powstającego w ramach 
wspólnych działań. – Chce-
my wykształcić pracowników, 
którzy będą kompleksowo 
podchodzić do swoich dzia-
łań, będą „lekarzami maszyn”, 

umiejącymi diagnozować i 
rozwiązywać skomplikowane 
problemy – dodawał.
Niewątpliwą wartością dla stu-
dentów morskiej uczelni będą 
także kierunki dyplomowania 
i tematy prac inżynierskich czy 
magisterskich, które w najbliż-
szej przyszłości powstaną wła-
śnie w oparciu o kooperację 
uczelni i spółek Grupy Azoty. 
Koncepcja współpracy nauki 
z biznesem zakłada także pro-
wadzenie rozwojowych pro-
jektów badawczych – obok 
krajowych i międzynaro-
dowych programów, w któ-
rych uczelnia i Grupa Azo-
ty  wspólnie będą aplikować 
o granty, podmioty te będą 
się starały reagować też na 
lokalne potrzeby i społeczne 
oczekiwania, wypracowując 
wspólnie rozwiązania, pod-
noszące prestiż obu instytucji 
oraz regionu.

Nauka i praktyka – wspólny kierunek  
Grupy Azoty Police i Akademii Morskiej w Szczecinie
Akademia Morska w Szczecinie, Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Polyolefins i Grupa Azoty Police Serwis podpisały we wtorek porozumienie o współpracy – to ko-
lejna odsłona cennej inicjatywy na rzecz rozwijania współpracy nauki z biznesem. Porozumienie jest wynikiem projektów, które podmioty już zaczęły razem tworzyć. 
Usankcjonowana współpraca to dla wszystkich stron początek oficjalnego partnerstwa, a jednocześnie kolejny krok na drodze rozwoju nie tylko uczelni i Grupy Azoty, 
ale także w szerszym ujęciu – całego regionu.

Posprzątali lasek w ramach akcji 
„Sprzątanie Świata”

Medal Igrzysk Olimpijskich w 
Tokio w 2021 roku w biegu na 
1500 metrów - taki cel postawił 
przed sobą lekkoatleta Marcin 
Lewandowski.  Jak sam mówi 
osiągnięcie zamierzonego 
przez niego celu jest w pełni 
realne.

- Cele i marzenia nie zmieniły 

się: mierzę w medal. Ostatnie 
lata, ostatnie imprezy pokaza-
ły, że stać mnie na zdobywanie 
medali w biegach szybkich, w 
biegach wolnych... Jestem przy-
gotowany na każdą sytuację, 
na każdą taktykę biegu. Robię 
swoje, konsekwentnie dążymy 
do celu wraz z moim bratem, 
Tomaszem Lewandowskim i z 

trenerem i to dla nas jest naj-
ważniejsze. Krok po kroczku i 
będzie dobrze - wierzy Marcin 
Lewandowski.

Zadowolenia z wieloletniej 
współpracy z mistrzem Pol-
ski nie ukrywał Prezes Grupy 
Azoty dr Wojciech Wardacki, 
który zadeklarował wsparcie 
dla Marcina Lewandowskiego 
w kolejnych miesiącach.

- Jest to dobra lokata środków 
wypracowanych przez pracow-
ników. Marcin Lewandowski 
wszystkim kibicom w Polsce 
jak i pracownikom Grupy Azo-
ty oraz głównemu sponsorowi 
sprawia wiele radości, daje wie-
le satysfakcji i z dumą możemy 
patrzeć na jego występy na 
światowych arenach - podkre-
śla prezes Wardacki.

Marcin Lewandowski mierzy  
w medal na igrzyskach olimpijskich
Marcin Lewandowski to świeżo upieczony rekordzista Polski na dystansie 2000 
metrów. W trakcie spotkania z prezesem dr. Wojciechem Wardackim w Grupie 
Azoty Police, która wspiera tego sportowca od 2018 roku, zapowiedział próbę 
pobicie kolejnego rekordu - tym razem na dystansie 3000 metrów.

Wśród zebranych śmieci prze-
ważały szklane butelki. Były 
także: materac, rowerowa rama 
i umywalka.  W akcji sprzątania 
świata uczestniczyli  zarówno 
pracownicy Grupy Azoty  jak 
i ich rodziny. Nie zabrakło 
także przedstawicieli głów-
nego wykonawcy inwestycji 
Polimery Police – koreańskich 

pracowników firmy Hyundai 
Engineering.  W sumie w akcji 
udział wzięło blisko 100 osób. 
W okresie od wybuchu pan-
demii koronawirusa lasy były 
jedynym miejscem, gdzie z dala 
od dużych skupisk ludzi, moż-
na było bezpiecznie spędzić 
czas na otwartej przestrzeni. 
W związku z tym szczególnie 

istotne jest przeciwdziałanie 
degradacji terenów zielonych 
w naszym bezpośrednim oto-
czeniu. 
W akcji sprzątania świata wziął 
udział także dr Wojciech War-
dacki – prezes Grupy Azo-
ty, który zaznaczył że spółka 
przykłada bardzo dużą wagę 
do ochrony środowiska. – W 
potocznych opiniach krąży 
"demon plastiku". A przecież 
w Policach będziemy - produ-
kując polimery - wytwarzali 
tworzywa. Tworzywa, które 
wytwarzamy są przyjazne dla 
środowiska. Polipropylen jest 
bardzo przyjazny, bo w pro-
cesie produkcji jest niewielka 
emisja CO2, niewiele odpadów. 
To tworzywo, które można wie-
lokrotnie wykorzystywać - tłu-
maczył prezes Wardacki.

300 worków ze śmieciami w dwie godziny zebrali pracownicy Grupy Azoty 
Polyolefins, Grupy Azoty Police i Hyundai Engineering sprzątając lasek w oko-
licach ulicy Wróblewskiego w Policach. A wszystko w ramach międzynarodowej 
akcji „Sprzątania świata”, której celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej, 
kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwrócenie uwagi na problem niewła-
ściwego gospodarowania odpadami i zaśmiecania.
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ROZMAITOŚCI

Wyniki Grupy Azoty w II kw. 
2020 roku były w istotnej mie-
rze kształtowane przez obecną 
sytuację w otoczeniu rynko-
wym związaną z pandemią 
COVID-19. Pomimo wymaga-
jącego otoczenia rynkowego, 
w drugim kwartale ostatecz-
nie sfinalizowane zostały pra-
ce związane z zapewnieniem 
finansowania kluczowej inwe-
stycji Grupy Azoty – projektu 
„Polimery Police”.

W ujęciu narastającym w 
pierwszych 6 miesiącach 2020 
roku Grupa wygenerowała 
5  373  mln  zł przychodów ze 
sprzedaży, 753 mln zł wartości 
EBITDA i 14,0% marży EBIT-
DA, skutkując obniżeniem tych 
wartości względem ubiegłego 
roku o 730 mln zł (przychody), 
123 mln zł (EBITDA) i 0,3 p.p. 
(marża EBITDA).

- Ostatnie miesiące to szereg 
wyzwań stojących przed Gru-
pą Azoty, związanych z obec-
ną sytuacją rozwoju pandemii 
koronawirusa. W kluczowym 
dla Grupy segmencie nawo-
zowym nie odnotowaliśmy w 
mijających miesiącach istotne-
go zaburzenia realizacji planu 
sprzedaży kontraktowej ani 
większych opóźnień w płatno-
ściach kontrahentów. Sytuacja 

pozostaje stabilna, czemu od 
dłuższego czasu sprzyja niska 
cena gazu. Zgodnie z naszymi 
przewidywaniami, rynek two-
rzyw, już wcześniej zmagający 
się z problemami przemysłu 
motoryzacyjnego i elektrotech-
nicznego, mocno odczuł skutki 
pandemii. Kolejne wyłączenia 
produkcji przez podmioty w 
łańcuchu wartości segmentu 
spowodowały spotęgowanie 
zaburzenia równowagi popy-
towo-podażowej i wpłynęły 
na spadek cen i przychodów 
ze sprzedaży kaprolaktamu 
i poliamidów. W segmencie 
Chemia sytuacja jest bardziej 
skomplikowana, gdyż obser-
wujemy zarówno spadek cen 
i zapotrzebowania na NOXy, 
alkohole OXO i melaminę, jak 
i relatywnie niewielki wpływ 
pandemii na poziom cen bieli 
tytanowej. Pandemia pokazuje 
bardzo wyraźnie jak istotna w 
takich sytuacjach jest dywersy-
fikacja biznesu. To szczególnie 
istotne mając na względzie, że 
pomimo wyjątkowo wyma-
gającego czasu, udało nam 
się zapewnić finansowanie 
dla inwestycji Polimery Poli-
ce. Obecnie trwają już prace 
budowlane na wszystkich pię-
ciu podprojektach, a  naszym 
priorytetem jest utrzymanie 
tempa realizacji projektu - 

powiedział dr Wojciech War-
dacki, prezes zarządu Grupy 
Azoty S.A.

Nawozy
Segment Nawozy odnotował 
w II kw. 2020 przychody w 
wysokości 1 401 mln zł (w tym 
365  mln  zł dotyczy Compo 
Expert) wobec 1  572  mln  zł 
rok wcześniej, realizując marżę 
EBITDA w wysokości 11,6%, 
podczas gdy w  porównywal-
nym okresie ubiegłego roku 
marża ukształtowała się na 
poziomie 11,8%. Dodając do 
tego wyniki za I kw. bieżącego 
roku, otrzymujemy w sumie 
3  328  mln zł przychodów (w 
tym 844 mln zł dotyczy Compo 
Expert) i 13,6% marży EBITDA 
dla segmentu, czyli wartości 
niższe niż te osiągnięte przed 
rokiem (3 669 mln zł przycho-
dów, 16,0% marży EBITDA). 
II kw. przyniósł spodziewaną 
nieznaczną obniżkę wolume-
nu sprzedaży. Nadwyżka r/r 
uzyskana w I kw. roku spowo-
dowała, że w ujęciu narastają-
cym sprzedana ilość nawozów 
była nawet nieznacznie wyż-
sza niż przed rokiem. Niższe 
ceny większości produktów 
segmentu (wyjątkiem Compo 
Expert, który realizował sprze-
daż przy wyższych cenach w 

każdej grupie asortymentu) 
nie spowodowały istotnego 
spadku marży.

Tworzywa
Odnotowany w I kw. 2020 
ok. 10% spadek przychodów 
pogłębił się w kolejnych mie-
siącach i sięgnął 44% prze-
kładając się na przychody w 
wysokości 218 mln zł (spadek 
o 163 mln zł r/r) i marżę EBIT-
DA w wysokości minus 6,3% 
(spadek o 11,4 p.p r/r). W uję-
ciu narastającym łączne przy-
chody wyniosły 591  mln  zł 
(spadek o  199  mln  zł r/r), a 
marża EBITDA ukształtowała 
się na poziomie minus 2,0% 
(spadek o 10,9 p.p. r/r). Rynek 
tworzyw szczególnie mocno 
odczuł skutki pandemii. Ceny 
poliamidu naturalnego w II 
kw. bieżącego roku były niższe 
w stosunku do roku ubiegłego 
o 19%, a ceny kaprolaktamu 
o 40%. Spadek popytu objął 
zarówno rynek europejski, jak 
i azjatycki. W II kw. 2020 roku 
sprzedaż w ujęciu ilościowym 
obniżyła się o jedną trzecią r/r.

Chemia
W porównaniu do roku ubie-
głego segment Chemia odno-
tował w II kw. bieżącego roku 

obniżenie przychodów do 
poziomu 531 mln zł (tj. o 22,2% 
r/r) przy jednoczesnym wzro-
ście marży EBITDA o 13,0 p.p. 
do poziomu 20,5%. Narastają-
co przychody i marża EBITDA 
ukształtowały się na poziomie 
odpowiednio 1  216  mln  zł 
(obniżenie o 15,2% r/r) i 16,6% 
(wzrost o 6,3 p.p. r/r). W tym 
okresie nastąpiło ograniczenie 
sprzedaży wszystkich istot-
nych produktów segmentu, 
obniżyły się również ich ceny, 
za wyjątkiem bieli tytanowej. 
Znacząco spadły również ceny 
podstawowych surowców do 
produkcji alkoholi i plastyfi-
katorów, tj. propylenu i kwasu 
tereftalowego. Poprawa marży 
r/r w tym segmencie, pomi-
mo spadku cen i wolumenów 
sprzedaży, wynika z ujęcia w 
II kw. 2019  roku w kosztach 
operacyjnych odpisów aktu-
alizujących wartość środków 
trwałych, a także z zaksięgo-
wania w analizowanym okresie 
bieżącego roku rekompensat z 
tytułu pokrycia skutków wzro-
stu cen energii elektrycznej na 
skutek wzrostu cen uprawnień 
do emisji CO2 (przychody z 
tytuły rekompensat zostały 
ujęte również w  pozostałych 
segmentach).

* * *

Grupa Azoty to zdecydowany 
lider w Polsce i jedna z kluczo-
wych grup kapitałowych bran-
ży nawozowo-chemicznej w 
Europie. Grupa zajmuje drugą 
pozycję w Unii Europejskiej 
w produkcji nawozów azoto-
wych i wieloskładnikowych, 
ma również silną pozycje na 
rynkach takich produktów 
jak melamina, kaprolaktam, 
poliamid, alkohole OXO, pla-
styfikatory czy biel tytanowa. 
Grupa intensywnie rozwija się 
nie tylko na rynku polskim, ale 
również poza granicami kraju. 
Istotnym krokiem w tym kie-
runku było przejęcie w  2018 
roku Grupy Compo Expert, 
jednego z  czołowych graczy 
światowego rynku nawozów 
specjalistycznych. Jednym z 
filarów Grupy Azoty są inwe-
stycje, a największym projek-
tem są Polimery Police, reali-
zowane przez spółkę celową 
Grupa Azoty Polyolefins. 
Jest to jedna z  największych 
inwestycji w polskim i euro-
pejskim przemyśle chemicz-
nym, która umożliwi dywer-
syfikację działalności bizne-
sowej Grupy Azoty, a także 
pozytywnie wpłynie na pozy-
cję Polski w  segmencie two-
rzyw sztucznych i  wzmocni 
niezależność energetyczno-
-surowcową kraju. 

Stabilne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii
Grupa Azoty odnotowała w II kwartale zysk netto na poziomie 57 mln zł. Oznacza to wzrost (o 22 mln zł) wobec analogicznego okresu 2019 roku. Na poziomie skon-
solidowanym Grupa odnotowała w II kw. 2020 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 2 269 mln zł, czyli o 469 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. 
Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 315 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 13,9%, co oznacza wzrost o odpowiednio 29 mln zł i 3,4 p.p. r/r.

OGŁOSZENIE
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GMINA DOBRA

Przewidywany termin dostawy szczepionek  i rozpoczęcia szcze-
pień to koniec września/ początek października.
Zachęcamy osoby chętne do zgłaszania się do placówek medycz-
nych działających na terenie Gminy Dobra:.
1. Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Górna” w Bezrzeczu, ul. 
Górna 18 b
2. Centrum Medyczne „Agmed” w Mierzynie, ul. Grafitowa 4
3.  Centrum Medyczne „ Agmed” Filia w Dobrej, ul. Graniczna 
24 a
4. Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Salus” w Dołujach, ul. 
Daniela 32

Uwaga:
Ilość szczepionek jest ograniczona. Osoby nie zdeklarowane w 
w/w placówkach zaszczepione będą za okazaniem ważnego (24 
godz.) zaświadczenia lekarskiego o dobrym stanie zdrowia oraz 
mogą zostać poproszone o pokrycie kosztów wykonania szcze-
pienia (szczegóły w  placówkach).
Prosimy o zabranie  ze sobą dokumentu tożsamości – dowodu 
osobistego.

Informujemy, iż od 1 września br. dla osób powyżej 75 roku życia, 
istnieje możliwość zamówienia recepty na bezpłatną szczepionkę 
przeciwko grypie w poradni lekarza rodzinnego (POZ).
Dodatkowe informacje na temat częściowo refundowanych szcze-
pień przeciwko grypie można uzyskać na stronie: https://pacjent.
gov.pl/aktualnosc/tansze-lub-bezplatne-szczepienia-na-grype
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 19 79 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej.

Bezpłatne szczepienia  
przeciwko grypie   
mieszkańców  Gminy Dobra  
od 65 roku życia

- W związku z intensywnym 
rozwojem i dynamicznie 
rosnącą liczbą mieszkań-
ców Gmina Dobra planuje 
odbudować historyczną linię 
kolejową i dołączyć do sieci 
Szczecińskiej Kolei Metropo-
litalnej – mówi Teresa Dera, 
wójt Dobrej. Gmina złożyła 
już projekt do programu Kolej 
Plus zakładający odbudowę 
połączenia kolejowego Stobno 
Szczecińskie - Dołuje - Wąw-
elnica - Dobra o długości ok. 
11,5 km.
Historycznie Dobra była obsłu-
giwana koleją z wykorzysta-
niem linii Szczecin Gumieńce 
- Nowe Warpno. Stacja Dobra 

Szczecińska została otwarta 
w 1897 roku po wybudowa-
niu linii kolejowej ze Stobna 
do Glashütte i później Nowe-
go Warpna. Odcinek Dobra 
Szczecińska - Nowe Warpno 
wskutek przecięcia granicą 
państwową rozebrano w 1945 
roku, a całą linię zamknięto w 
1973 roku

Projekt obejmuje opracowanie 
Studium projektowo-technicz-
nego oraz następnie realizację 
robót budowlanych.

Celem projektu jest odbudowa 
linii kolejowej do Dobrej (jako 
element II etapu rozwoju sieci 

Szczecińskiej Kolei Metro-
politalnej), która jest jedną z 
najszybciej rozwijających się 
miejscowości w Szczecińskim 
Obszarze Metropolitalnym. 
Planuje się analizę warianto-
wą i realizację przebiegu linii: 
Stobno Szczecińskie – Dołuje 
– Wąwelnica – Dobra o dłu-
gości ok. 11,5 km. Z uwagi 
na zelektryfikowanie węzła 
szczecińskiego proponuje się 
budowę linii zelektryfikowa-
nej, jednotorowej z ewentual-
nymi mijankami, z peronami 
dostosowanymi do potrzeb 
osób o ograniczonej mobilno-
ści o wysokości 760 mm ponad 
główkę szyny, dostosowanymi 
do taboru będącego w posia-
daniu województwa zachod-
niopomorskiego i operującego 
na liniach kolejowych z i do 
Szczecina. 

Projekt zakłada również elek-
tryfikację oraz modernizację 
linii kolejowej między Szcze-
cinem Gumieńce a Stobnem 

Szczecińskim (długość ok. 
3,5 km).

Szczegółowy zakres projektu, 
w tym lokalizacje przystanków 
kolei, wskazany zostałby w 
ramach Studium Projektowo-
-Technicznego.

Co warte podkreślenia, projekt 
zgłoszony przez gminę nie jest 
oderwany od planów zarząd-
cy infrastruktury PKP PLK. 
W specyfikacji przetargu na 
dokumentację przedprojekto-
wą dla studium wykonalności 
modernizacji linii nr 408 i 409 
szczecińskim węźle kolejowym 
inwestor przewidział potrzebę 
odbudowy linii nr 429 na odcin-
ku Dołuje – Dobra i przystoso-
wanie odcinka Stobno Szcze-
cińskie – Dobra do obsługi 
ruchu aglomeracyjnego. Tego 
projektu nie ma jednak – póki 
co – w prowadzonym przez 
Stowarzyszenie Szczecińskie-
go Obszaru Metropolitalnego 
projekcie SKM Szczecin.

Kolej powróci do Dobrej
Gmina Dobra złożyła projekt do programu Kolej Plus zakładający odbudowę połączenia kolejowego do 
Dobrej, jako element drugiego etapu rozwoju sieci Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Celem projektu jest 
odbudowa linii kolejowej Stobno Szczecińskie - Dołuje - Wąwelnica - Dobra o długości ok. 11,5 km. Kolej Plus 
to program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. 

Zapraszamy osoby od 65 roku życia  zamieszkałe na 
terenie naszej gminy  do skorzystania z oferty  szcze-
pień ochronnych przeciwko grypie. Przypominamy, 
iż szczepienia dla mieszkańców są bezpłatne, finan-
sowane z budżetu Gminy Dobra w ramach realizacji 
Gminnego Programu Zdrowotnego na 2020r.

W dniach 19-07 do 23-07.2020 
na terenie Stanicy Wodnej 
PTTK w Drawnie Pomorskim 
rozegrany został finał “Waka-
cyjne Mistrzostwa Koła LZS 
Dobra w Badmintonie. Turniej 
rozgrywany był w kilku eta-
pach. Rozgrywki rozpoczęły 
się wczesną wiosną i odbywały 
się w Dobrej, natomiast finał 
rozegrany został w Drawnie 
Pomorskim.
Do rywalizacji drużynowej 
zgłosiło się 14 dwu osobowych 
zespołów, co daje sumę 28 
zawodników. Zawody przebie-
gały w miłej i sportowej atmos-
ferze. Wszyscy zawodnicy grali 
z ogromnym zaangażowaniem 
i determinacją. Po rozegra-
niu kilkudziesięciu meczów w 
finałowym boju zmierzyły się 
deblowe drużyny tegorocznych 
halowych Mistrzów Koła LZS 
Dobra tj.braci Łukasza i Oska-
ra Ignacenko ( ekipa o nazwie 
LESZCZE ) z silną ekipą Ewy 
i Michała w parze . Po bardzo 
zaciętym I wyrównanym boju 
dominująca w tym roku dru-
żyna braci Ignacenko okazała 
się najlepszą ekipą w tegorocz-
nych rozgrywkach, zasłużenie 
zdobywając kolejny już w tym 
roku po Tytuł Wakacyjnych 
Mistrzów Koła LZS Dobra w 
Badmintonie. Podsumowując: 
zawody toczyły się w szybkim 
tempie, angażowały znaczną 

grupę zawodników, wyzwoliły 
mnóstwo energii i sprzyjały 
integracji wewnątrz kolekty-
wu. Słowem okazały się bardzo 
udane.
Organizatorem imprezy był 
Zarząd Koła LZS w Dobra , 
Firma McDonald's Lubieszyn 
i Dyrekcja Stanicy PTTK w 
Drawnie. Główne cele tur-
nieju to prowadzenie zdrowej 
rywalizacji między zawodni-
kami, podniesienie sprawno-
ści fizycznej dzieci i dorosłych 
wzbudzenie wielu emocji 
poprzez czynny udział w zawo-
dach. Rywalizacja była oparta 
na naturalnych formach ruchu. 

      Zarząd Koła LZS Dobra 
kieruje szczegółne podzięko-
wania  dla firmy McDonald's 
Lubieszyn I do Dyrekcji Stani-
cy PTTK w Drawnie za pomac 
w realizacji imprezy.
 

Ze Sportowym  
Pozdrowieniem

Przewodniczący Koła  
LZS  DOBRA

Cezary MAGDA

Zarząd Koła LZS Dobra kieruje 
szczegółne podziękowania  dla 
firmy McDonald's Lubieszyn 
za pomac w realizacji oraz  
ufundowanie nagród.

Wakacyjne Mistrzostwa Koła LZS Dobra w Badmintonie
„LESZCZE'' Tegoroczni  Halowi Mistrzowie LZS Dobra w Badmingtonie  team braci  Łukasza i Oskara IGNACENKO  Mistrzami LZS DOBRA w letnim Grand Prix 2020
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DWA WARIANTY NOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców Gmina Dobra, rozpoczęła pracę nad analizą dotyczącą funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Obecna siatka 
połączeń funkcjonująca od 2015 roku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu ostatnich lat, przestała nadążać nad dynamicznym rozwojem Gminy.
W wyniku analizy chcielibyśmy Państwu przedstawić dwa warianty nowego układu komunikacyjnego, który w naszej opinii będzie w znacznie lepszym stopniu odpo-
wiadał mieszkańcom w zaspokojeniu ich codziennych potrzeb transportowych wynikających z dojazdów do pracy, szkoły czy na zakupy.

Zaproponowane warianty to przede wszystkim:
 - bezpośredni dojazd do węzłów przesiadkowych na terenie Szczecina z każdego punktu gminy,
 - poprawa częstotliwości obsługi na najważniejszych ciągach,
 - wprowadzenie cykliczności w rozkładach jazdy.

Mając na celu wypracowanie optymalnego wariantu zwracamy się do Państwa o przeanalizowanie zaproponowanych zmian oraz zgłaszanie swoich sugestii, w oparciu, 
o które postaramy się przygotować ostateczne rozwiązanie satysfakcjonujące jak największą liczbę mieszkańców.
Konsultacje potrwają do 30 września 2020r. Ankietę można wypełnić i przesłać w formie elektronicznej mailem na adres gmina@dobraszczecinska.pl lub przez plat-
formę ePUAP. Ankietę w formie papierowej można również złożyć w Urzędzie Gminy Dobra w godzinach pracy urzędu.
Zmiana w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dobra planowa jest w pierwszym kwartale roku 2021.
Informacje w sprawie przedstawionych rozwiązań można uzyskać w każdy poniedziałek (od 7 września) w godzinach 15:00 - 16:30 pod numerem telefonu 91 311 30 48.

Wariant 1
Wariant zakłada utworzenie 6 linii komunikacyjnych. Z czego 4 linie tworzą pary linii kursujące zamiennie w ciągu komunikacyjnym. Wszystkie nowe linie w ramach 
tego wariantu zapewniają dojazd z każdej miejscowości w gminie do węzła przesiadkowego na terenie Szczecina dającego dostęp do komunikacji tramwajowej.
Układ linii zakłada obsługę wszystkich istniejących ciągów komunikacyjnych oraz dodatkowo ulicy Sportowej w Dobrej.
Proponowane linie:

 205   KLONOWICA ZAJEZDNIA - Krzekowo Tram - Bezrzecze - Wołczkowo - Dobra Rondo - DOBRA OSIEDLE
 215  KLONOWICA ZAJEZDNIA - Krzekowo Tram - Bezrzecze - Redlica - Wąwelnica - Dołuje – KOŚCINO
 208  GUMIEŃCE Tram - Mierzyn - Skarbimierzyce - Dołuje - LUBIESZYN RONDO
 218  GUMIEŃCE Tram - Mierzyn - Skarbimierzyce - Dołuje - Lubieszyn Skrzyżowanie - Dobra Rondo - Sportowa - Buk - Łęgi - Rzędziny – STOLEC
 223  GŁĘBOKIE Tram  - Wołczkowo - Dobra Rondo - GRZEPNICA (SŁAWOSZEWO)
 228  BEZRZECZE – Krzekowo Tram - Łukasińskiego -Zakłady Piekarnicze – Mierzyn - MIERZYN POD LIPAMI

Wariant 2
Wariant zakłada utworzenie 7 linii komunikacyjnych. Z czego 4 linie tworzą pary linii kursujące zamiennie w ciągu komunikacyjnym. Wszystkie nowe linie w ramach 
tego wariantu zapewniają dojazd z każdej miejscowości w gminie do węzła przesiadkowego na terenie Szczecina dającego dostęp do komunikacji tramwajowej.
Układ linii zakłada obsługę wszystkich istniejących ciągów komunikacyjnych oraz dodatkowo ulicy Sportowej w Dobrej.
Proponowane linie:

 205   KLONOWICA ZAJEZDNIA - Krzekowo Tram - Bezrzecze - Wołczkowo - Dobra Rondo - DOBRA OSIEDLE
 215  KLONOWICA ZAJEZDNIA - Krzekowo Tram - Bezrzecze - Redlica - Wąwelnica - Dołuje – KOŚCINO
 208  GUMIEŃCE Tram - Mierzyn - Skarbimierzyce - Dołuje - LUBIESZYN RONDO
 218  GUMIEŃCE Tram - Mierzyn - Skarbimierzyce - Dołuje - Lubieszyn Skrzyżowanie - Dobra Rondo - Sportowa - Buk - Łęgi - Rzędziny – STOLEC
 228  GUMIEŃCE Tram - Mierzyn – MIERZYN POD LIPAMI
 223  GŁĘBOKIE Tram  - Wołczkowo - Dobra Rondo - GRZEPNICA (SŁAWOSZEWO)
 274  BEZRZECZE – Krzekowo Tram - Łukasińskiego -Zakłady Piekarnicze – Mierzyn - MIERZYN SZKOŁA

Linia
Dzień powszedni

Sobota Niedziele 
i święta

Liczba kursów

Szczyt Po szczycie Powszedni Sobota Niedziele 
i święta

205 20’ 30’ 60’ 60’ 42 19 18

215 60’ 60’ 60’ 120’ 18 18 9

208* 20’/40’ 120’ 120’ 120’ 30 8 8

218* 60’ 120’ 120’ 120’ 12 10 10

228 30’ 60’ 60’ 60’ 24 18 18

223 30’ 60’ 60’ 120’ 18 18 9

* Wspólny odcinek Gumieńce - Lubieszyn

208 20’ 30’ 60’ 60’

Linia
Dzień powszedni

Sobota Niedziele 
i święta

Liczba kursów

Szczyt Po szczycie Powszedni Sobota Niedziele 
i święta

205 20’ 30’ 60’ 60’ 42 19 18

215 60’ 60’ 60’ 120’ 18 18 9

208 * 20’/40’ 120’ 120’ 120’ 30 8 8

218 * 60’ 120’ 120’ 120’ 12 10 10

228 60’ 60’ 60’ 60’ 18 18 18

223 30’ 60’ 60’ 120’ 18 18 9

274 60’ 60’ 60’ 60’ 18 18 18

* Wspólny odcinek Gumieńce - Lubieszyn

208 20’ 30’ 60’ 60’

WARIANT 1 WARIANT 2
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Ponadto odpady takie właściciele 
nieruchomości (a nie specjali-
styczne firmy zajmujące się pie-
lęgnacja zieleni) mogą bezpłatnie 
odwieźć do Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komu-
nalnych, który zlokalizowany 
jest w miejscowości Dobra, przy 
ulicy Zwierzynieckiej - obok 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. Grubsze gałęzie przez 
ich wrzuceniem do kontenera lub 
oddaniem do PSZOKu powinny 
być częściowo rozdrobnione. Od 
1 października  do 30 listopada 
odpady pochodzące z pielęgnacji 
ogrodów można także spalać na 
terenie nieruchomości. Obowią-
zują przy tym pewne ogranicze-
nia. Odpady roślinne muszą być 
wolne od innych zanieczyszczeń 
i odpadów, których spalanie jest 
zabronione, w tym odpadów z 
drewna pokrytego farbami, lakie-
rami, płyt wiórowych, sklejki itp.  
Odpady do spalania muszą być 
suche. W przeciwnym razie w 
trakcie ich spalania wydobywać 
się będzie duża ilość dymu, któ-

ry może negatywnie wpływać na 
sąsiednie nieruchomości, w tym 
także może powodować zagro-
żenie w ruchu drogowym – jeśli 
dym będzie przedostawać się na 
drogę. Takie spalanie odpadów 
zielonych, gdy dojdzie do nad-
miernego zadymienia okolicy 
może skutkować nałożeniem 
mandatu karnego w wysokości 
do 500 zł lub skierowaniem spra-
wy do sądu. Ponadto w trakcie 
spalania takich odpadów prze-
strzegać należy ogólnych warun-
ków bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego. Ognisko powinno być 
pod stałym nadzorem, w oddali 
od łatwopalnych materiałów, 
należy dopilnować wygaszenia 
ognia, tak, aby nie pozostawić 
żaru. Rokrocznie zdarzają się 
przypadki konieczności wzy-
wania straży pożarnej, gdzie w 
wyniku nieostrożnego spalania 
części roślin doszło do rozprze-
strzenienia się ognia. 

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej

Jesienne porządki  
w ogródkach
Jesień sprzyja porządkom w przydomowych ogród-
kach. W wyniku tego powstaje duża ilość odpadów 
typu zeschła trawa, mech, końcówki przyciętych gałęzi. 
Odpady miękkie, trawę, można bez problemu wrzucić 
do worka na odpady biodegradowalne (brązowego) lub  
do podstawionych od 1 października do 30 listopada w 
poszczególnych miejscowościach kontenerów.

Nowa trasa rowerowa będzie 
biegła od istniejącej ścieżki 
rowerowej w Łęgach, wzdłuż 
granicy państwa, aż do miej-
scowości Stolec. 
Droga rowerowa z nawierzch-
nią bitumiczną będzie mia-
ła ponad 5 km długości i do 
3,5 m szerokości. W ramach 

inwestycji planowe są także 
miejsca odpoczynku dla rowe-
rzystów. Zaprojektowano rów-
nież wzmocnienia konstrukcji 
na przejazdach dla pojazdów 
obsługi Lasów Państwowych. 
W miejscowości Stolec ścieżka 
włączy się w drogę powiatową 
nr 3907Z.

Trwa budowa ścieżki  
rowerowej Łęgi - Stolec
W dniu 17 czerwca 2020 r. 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. prze-
kazano wykonawcy plac budowy. Obecnie wykonawca 
rozpoczął prace ziemne od strony miejscowości Stolec.

Stowarzyszenie zwróciło się 
do mieszkańców z prośbą 
o udostępnianie starych 
zdjęć przedstawiających 
mieszkańców, budynki i 
inne dokumenty na bazie 
których zorganizowana 
zostanie wystawa. Stowa-
rzyszenie chce pójść dalej, a 
mianowicie wykonać standy 
z tych zdjęć i umieścić je na 
stałe w przestrzeni publicz-
nej tych miejscowości, np. 
przy przystankach autobu-
sowych czy przy istniejących 

obecnie budynkach, przed-
stawiając jak wyglądały one 
w przeszłości. Pomysłów jest 
kilka…  
Wykorzystajmy wiedzę, 
którą posiadają mieszkańcy 
zamieszkujący te tereny od 
kilkudziesięciu lat     i nie 
dajmy zapomnieć o historii, 
którą Oni tworzyli. 
Przecież tutaj mieszkamy, 
wypoczywamy i wychowu-
jemy nasze dzieci. 

To jest nasza Mała Ojczyzna!  

Poznajmy historię naszej Małej Ojczyzny
Na bardzo ciekawy pomysł wpadł Jacek z Kościna. 
Chodzi o zorganizowanie wystawy zdjęć przedsta-
wiających historię miejscowości: Dołuje, Kościno, 
Wąwelnica   i Lubieszyn.  Z pomysłem zwrócił się 
do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Dołuje – Kościno, które temat szybko podjęło.

Nowy teren rekreacyjny to 
przestrzeń dla wszystkich 
aktywnych użytkowników 
w różnym wieku. W ramach 
inwestycji powstało: boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej wraz z trybuną. 
Plac zabaw dla dzieci starszych 
i młodszych, małpi gaj, siłow-
nia plenerowa wiaty rekre-
acyjne miejsce na ognisko jak 
i miejsca do gry w ping ponga 

oraz szachy. W ramach inwe-
stycji przy terenie zrealizowa-
no także miejsca parkingowe 
i nawierzchnie piesze. Wartość 
prac: 1 917 000,00 zł.
Zapraszamy serdecznie do 
korzystania z nowo oddanego 
obiektu przez wszystkich chęt-
nych !!! 
 
Kierownik WSOiOŚ    
Małgorzata Chmielewska

Nowy teren rekreacyjny w Dołujach
Od środy, 23 września br.  jest już dostępny Teren 
Rekreacyjny przy ul. Pięknej w Dołujach, który 
otrzymał od Powiatowego Inspektora Budowlanego 
w Policach zezwolenie na użytkowanie.

W chwili obecnej Gmina jest po  
otwarciu ofert, gdzie  wpłynęły 
2 oferty na budowę toru rowe-
rowego jako I części przedmiotu 
zamówienia, i 3 oferty na budowę 
boiska w Bezrzeczu – jako II część 
zamówienia. 
Łączna wartość ofert dla obu części 
zamówienia jest zbliżona do zapla-
nowanych  przez Gminę środków 
finansowych. Niemniej jednak na 
najbliższej sesji rady gminy Dobra 
konieczne będzie dokonanie drob-
nych zmian w budżecie gminy w 

związku z wartościami złożonych 
ofert dla poszczególnych części 
zamówienia.
Inwestycja zakłada realizację 
robót budowlanych dla budowy 
boiska sportowego o nawierzch-
ni ze sztucznej trawy na terenie 
działki nr 66/144 wraz z piłko-
chwytami, małej architektury w 
postaci ławek oraz koszy na śmie-
ci oraz osiedlowej infrastruktury 
sportowej - toru rowerowego 
typu Pumptruck na terenie dz. Nr 
66/147, 66/145.

Serce Bezrzecza cz. II 
– PUMPTRUCK
Gmina jest w trakcie  procedury przetargowej dla dwóch zadań 
inwestycyjnych pod nazwą : „Budowa „Orlika” w Bezrzeczu”, 
oraz „Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac 
zabaw (proj.1)”. Procedura zmierza do wyłonienia Wykonawcy 
lub Wykonawców, którzy zrealizują roboty wchodzące w zakres 
ww. zadań. Przewidywany termin realizacji budowy to  II 
kwartał 2021 roku. 
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Wejdź na spisrolny.gov.pl

#liczysięrolnictwo
Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej 
Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Wyniki spisu rolnego pozwolą na wieloprzekrojowe 
scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian, 
jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą 
władzom i przede wszystkim polskim rolnikom 
w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych, które będą 
poparte analizą wiarygodnych danych dostarczanych przez 
statystykę publiczną. Wyniki spisu będą też wykorzystane 
w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie programów 
wsparcia dla polskiego rolnictwa.

W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące 
gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny 
i pracowników najemnych, strukturę dochodów 
gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza 
prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków 
rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię 
zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje 
budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, 
nawożenie.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:  
   • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),  
   • osób prawnych,  
   • jednostek organizacyjnych niemających osobowości
     prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach 
rolnych poprzez:  
   • samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu
     rolnego (spisrolny.gov.pl),  
   • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym
     przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,  
   • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim
     przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, 
     który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

              Więcej informacji: spisrolny.gov.pl

Każdy, kto budował dom wie, z 
jaką niecierpliwością czeka się 
na zakończenie budowy. Nowe 
przedszkole na Kolorowej 25, 
rosło na naszych oczach. Pla-
cówka na miarę XXI wieku, 
piękna, przemyślana, dosko-
nale wyposażona. Aż serce 
boli, że nie można zaprosić do 
niej rodziców i gości. Chcie-
libyśmy pokazać im śliczne, 
przestronne sale, gdzie spokoju 
dzieci strzegą wielkie kolorowe 
zwierzęta. Od nich wzięły swą 
nazwę grupy. Gospodarzami w 
naszym przedszkolu są: poma-
rańczowe misie i małpki, nie-
bieskie słonie, hipopotamy i 
nosorożce, żółte lwy i tygrysy, 
a także szare zebry. Mamy do 
dyspozycji salę gimnastyczną, 
patio i duży plac zabaw.
Każdy, kto budował dom, wie, 
że nie zawsze wszystko idzie 
zgodnie z planem. Nam też nie-
co przesunęło się otwarcie, ale 
bezpieczeństwo to priorytet. 
Tak to już jest, kiedy wszystko 
nowe: budynek, dzieci, panie 
wychowawczynie oraz nowy 
Dyrektor. Udało się jednak 
uniknąć wielkich kolejek przed 
wejściem, dramatycznych roz-
stań, niepotrzebnych nerwów. 
Udało się też poczuć dumę i 
satysfakcję z dobrze wykona-
nego zadania i przynależno-
ści do Zespołu Przedszkoli w 
Mierzynie. Zespołu, bo mamy 
przecież jeszcze mniejszą, ale 
nie mniej ważną część naszej 
placówki na Weleckiej 30. To 
budynek z tradycją i histo-
rią – najpierw szkoła, później 
punkt przedszkolny, taka nasza 
perełka, od której wszystko się 
zaczęło. 
Pierwszy tydzień był dość trud-
ny, wiadomo organizacyjny. 

Dlatego działaliśmy zgodnie 
z zasadą „Wszystkie ręce na 
pokład” Zyskaliśmy potrzebną 
wiedzę i upewniliśmy się, że 
można już przyjąć stały plan 
pracy, dlatego od 14 września 
zrezygnowaliśmy z dwóch 
wejść i wszystkie dzieci wpro-
wadzane są przez rodziców 
do szatni. Tam czekają na nie 
nasze panie opiekunki - pomo-
ce nauczycieli i odprowadzają 
dzieci do grup. Ruszyły zajęcia 
umuzykalniające i język angiel-
ski. W ramach realizowanego 
w trzech grupach projektu 
unijnego mamy też zajęcia 
gimnastyki korekcyjnej i opie-
kę psychologa.
Aż trudno uwierzyć, że Mie-
rzyn, to jedna z miejscowości 
naszej Gminy. Szkoła i przed-
szkole na Kolorowej są dowo-
dem na to, że mieszkając w 
Gminie Dobra można mieć 
edukację na naprawdę dobrym 
poziomie. Staramy się zorga-
nizować naszą pracę tak, aby 
stosując się do „covidowych” 
obostrzeń nie stracić z pola 
widzenia tego co najważniejsze 
– naszych dzieci. Mamy jeszcze 
niekompletną, ale doskonałą, 
kreatywną i pełną pomysłów 
kadrę oraz wspaniałą bazę. 
Potrzebujemy życzliwego 
wsparcia i „dobrego słowa”, 
tak więc Rodziców naszych 
wychowanków zapraszamy 
do aktywności i współpracy. 
Jesteśmy po tej samej stronie, 
kierujemy nasze działania ku 
najmłodszym mieszkańcom 
naszej Gminy i dla ich Dobra.

Dyrektor Zespołu  
Przedszkoli w Mierzynie

Beata Kropidłowska

Drodzy Rodzice

W wyniku bardzo dokładne-
go przeszukania wyrzuconych 
śmieci nie ujawniono dowo-
dów wskazujących na ewen-
tualne źródło pochodzenia 
odpadów. Jest to stara wełna 
mineralna, pochodząca zapew-
ne z remontu budynku. Jej cha-
rakter wskazuje, że najprawdo-
podobniej było nią ocieplone 

poddasze.
Z uwagi na fakt, iż miejsce 
wyrzuconych odpadów znaj-
duje się blisko drogi głównej 
zwracam się z prośbą o ewen-
tualne informacje mogące 
doprowadzić do ustalenia nie-
ruchomości, skąd pochodzą 
odpady, a w rezultacie sprawcy. 
Możliwe, że ktoś widział pojazd 

wjeżdżający w drogę leśną lub 
z niej wyjeżdżający. Ponadto 
przydatne mogą być infor-
macje o obecnie trwającym 
remoncie budynku. W takiej 
sytuacji sprawdzimy, czy odpa-
dy powstałe w trakcie remontu 
zostały właściwie zagospoda-
rowane.

W dniu 19 września 2020 r. 
strażnicy gminni nadzorowali 
akcję odbioru odpadów gaba-
rytowych z Gminy Dobra. W 
jej trakcie uzyskali informa-
cję o wyrzuceniu dużej ilości 
zmieszanych odpadów komu-
nalnych do jednego z podsta-
wionych kontenerów.  W wyni-
ku szybko podjętych czynności 

ustalono sprawcę. Okazało się, 
że mężczyzna wyrzucił do 
kontenera całą przyczepkę 
takich odpadów. Pozyskał je z 
nieznanego źródła w zamian 
za drewno opałowe. Nie chciał 
wskazać z jakiej nieruchomości 
faktycznie pochodzą zmiesza-
ne odpady komunalne. Został 
ukarany mandatem karnym 
oraz zobowiązany do zabrania 
tych odpadów z kontenera na 
odpady gabarytowe, co uczy-
nił.

Komendant  
Straży Gminnej w Dobrej

Andrzej Budzyński

Straż Gminna chroni środowisko
Straż Gminna w Dobrej w dniu 17 września ujawniła dużą ilość wyrzuconych odpadów na skraju lasu  w po-
bliżu skrzyżowania dróg Dobra-Buk-Lubieszyn.

W związku ze doprojektowa-
niem dodatkowego oświetle-
nia przejść dla pieszych w ciągu 
realizowanej inwestycji wydłu-
żony został termin wykonania 
całości zadania przez Wyko-
nawcę prac maksymalnie do 
30 października 2020 r. Dodat-
kowe doświetlenie przejść dla 
pieszych ma na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa szcze-
gólnie najmniej chronionym 
uczestnikom ruchu drogowego 
czyli pieszym. Jednocześnie w 
związku ze skutkami awarii sie-
ci kanalizacji deszczowej, która 
nastąpiła pod koniec czerwca 
bieżącego roku oraz mając na 
uwadze  zasadność rozdziele-

nia ruchu pieszego od rowero-
wego na możliwie jak najwięk-
szym przebiegu ścieżki, trwają 
prace projektowe związane ze 
zmianą projektowa dotyczącą 
przebiegu ścieżki i osi drogi na 
odcinku od ulicy Poziomkowej 
do ronda w Dobrej.
Jednocześnie przypominam, że 
inwestycja na żadnym odcin-
ku nie została odebrana od 
Wykonawcy i mimo wykona-
nia większości robót i zrealizo-
wania nowej trasy rowerowej 
cały czas ścieżka rowerowa jak 
i droga wzdłuż niej są placem 
budowy i należy zachować 
szczególną ostrożność przejeż-
dżając tym odcinkiem.

Ścieżka rowerowa 
Dobra - Głębokie
 Wciąż trwają prace związane z budową ścieżki ro-
werowej z Dobrej do Głębokiego. Wykonane zosta-
ły prace związane z przesunięciem osi jezdni oraz 
wykonaniem nowego skrzyżowania typu rondo w 
Wołczkowie. Również główny ciąg  trasy rowerowej 
w miejscowości Wołczkowo został zrealizowany. W 
najbliższych dniach Wykonawca przystąpi do ułoże-
nia masy na kolejnym odcinku ścieżki rowerowej w 
miejscowości Dobra.

Wszystko przebiegało spraw-
nie w kameralnej atmosferze 
zgodnie z zalecaniami MZ, GIS 
i MEN – dezynfekcja rąk przed 
wejściem do szkoły, zakrywa-
nie twarzy maseczka/przyłbi-
cą, zachowacie dystansu spo-
łecznego. Uczniowie klas 2-8 
mieli spotkania organizacyjne 
z wychowawcami w swoich 
salach.
Od 2 września zajęcia dydak-
tyczno-wychowawcze oraz 
opiekuńcze prowadzone są 
metodą tradycyjną. W całej 
szkole ustawione są punkty 
dezynfekcji rąk – stolik z pły-
nem plus instrukcja prawidło-
wej dezynfekcji. Uczniowie, 
gdy tylko pogoda na to pozwa-
la wychodzą na przerwach 
międzylekcyjnych oraz na lek-
cjach wychowania fizycznego 
na „świeże” powietrze. Firma 
sprzątającą na bieżąco czyści 
i dezynfekuje newralgiczne 
miejsca w szkole – toalety, 
klamki, balustrady, poręcze, 

itp. Każdy pracownik szkoły 
został wyposażony w środ-
ki ochrony indywidualnej 
– maseczki, przyłbice, oraz 
zostały zamontowane prze-
szklenia na stołówce szkolnej, 
w sekretariacie szkoły oraz na 
portierni. Znaczna większość 
rodziców naszej szkoły stosuje 
się do procedur i regulaminów 
dotyczących COVID-19 wyda-
nych przez dyrektora. Przy wej-
ściach do szkoły, nad wszyst-
kim czuwają Panowie woźni. 
Gabinet pielęgniarki szkolnej 
czynny jest od godziny 8:00 do 
15:35 trzy dni w tygodniu. 
Sytuacja jest rozwojowa dlate-
go wszystkie informacje prze-
kazywane są rodzicom/opie-
kunom 
i uczniom za pośrednictwem 
strony internetowej szkoły oraz 
dziennika elektronicznego Lib-
rus.

Dyrektor szkoły
Jarosław Poźniak

Funkcjonowanie 
Publicznej Szkoły  
Podstawowej 
w Bezrzeczu od 
1 września
1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. 
Klasy 1 oraz grupy przedszkolne naszej szkoły inau-
gurację miały na sali gimnastycznej, gdzie obecni byli 
uczniowie, rodzice, wychowawcy i dyrekcja szkoły. 
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Celem projektu jest   organizacja 
10 spotkań w tym : 5 zajęć plene-
rowych oraz   5 spotkań z psycho-
logiem, pod hasłem ARTETE-
RAPIA PRZEZ FOTOGRAFIĘ 
dla 15 osób niepełnosprawnych 
w tym wykazujących zaburzenia 
i kryzysy psychiczne.

Zajęcia mają przyczynić się do 
poprawy funkcjonowania w 
społeczeństwie osób niepeł-
nosprawnych posiadających 
orzeczony stopień niepełno-
sprawności, w tym osoby po 
kryzysach psychicznych z tere-
nu Powiatu Polickiego.
Wykorzystanie fotografii jako 

metody arteterapii w rehabili-
tacji osób niepełnosprawnych 
przynosi konkretne korzy-
ści. Najważniejszym celem w 
tej metodzie jest nabywanie 
nowych umiejętności, estetyki 
wykonanego zdjęcia oraz roz-
woju swoich pasji podczas swo-
bodnego procesu twórczego.

Szczegółowe informacje doty-
czące projektu można uzyskać 
pod nr tel. 739 064 535 

Projekt współfinansowany ze 
środków PFRON będących w 
posiadaniu Powiatu Polickiego 
na rok 2020

Arteterapia poprzez  
fotografię
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej reali-
zuje projekt pt „Sztuka zwierciadłem duszy, ARTE-
TERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”. Projekt realizo-
wany od 1 września do 31 grudnia br.

Pierwsze zajęcia odbędą się w 
poniedziałek 5 października br. 
w  godz. 17.00 do 20.30.
W związku z tym zapraszamy 
wszystkie zainteresowane osoby 
z Powiatu Polickiego do nasze-
go Działu Poradnictwa Specja-
listycznego i Interwencji Kryzy-
sowej w Policach ul. Szkolna 2, 
w celu zakwalifikowania do gru-

py w dniach od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 07.30 do 
15.00, pok. nr 3.

Termin zbierania zgłoszeń 
upływa  dnia 2 października 
2020 r.

Telefon do kontaktu:  
607 800 716

Przyjdź! Skorzystaj!  
Bądź wolny!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, 
uprzejmie informuje, że rusza jesienna edycja Progra-
mu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie i nieradzących sobie z emocjami.

Grupa wsparcia – jest to forma 
pomocy psychologicznej pole-
gająca na wzajemnym udzie-
laniu wsparcia – spotykają się 
tutaj osoby znajdujące się w 
podobnej sytuacji, mające zbli-
żone doświadczenia, przeży-
wające podobne trudności. Jest 
przeznaczona dla wszystkich 
osób dorosłych, które czują, że 
doznają jakiejkolwiek formy 
przemocy w rodzinie (psy-
chicznej, fizycznej, seksualnej, 
ekonomicznej)

Celem grupy  dzielenie się 
doświadczeniem, wsparciem 
emocjonalnym, budowanie 
siły, podniesienie samooceny, 
szukanie rozwiązań, naby-
wanie wiedzy, poznanie osób 
mających zbliżone trudności

Uczestnictwo w spotkaniach 
grupy wsparcia jest dobrowol-
ne i bezpłatne. Można dołą-

czyć do grupy w dowolnym 
momencie. W grupie wsparcia 
obowiązuje zasada dyskrecji. 
Grupa przeznaczona jest dla 
mieszkańców Powiatu Polic-
kiego. Grupa prowadzona 
będzie przez psychologa.

SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ 
BĘDĄ RAZ W MIESIĄCU  

W CZWARTEK  
OD GODZINY 16:00-17:30

MIEJSCE: PCPR  
W POLICACH  

UL.SZKOLNA 2,  
TEL: 603-083-020

HARMONOGRAM  
SPOTKAŃ: 

15 października , 19 listopada, 
17 grudnia 2020; 28 stycznia,  

18 lutego, 18 marca,  
15 kwietnia, 20 maja,  

17 czerwca 2021

Spotkania grupy wsparcia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 
zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych 
przemocą w rodzinie.

Całkowita wartość projek-
tu wynosi 242 000 zł, w tym: 
dofinansowanie EFS wynosi 
203  957,60 zł tj. 84,28% dofi-
nansowania, środki krajowe 
38.042,40 zł tj. 15,72% dofi-
nansowania.

Projekt „Wsparcie dzie-
ci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epide-
mii COVID-19” to inicjatywa 
realizowana na terenie całego 
kraju, której celem jest zakup 
wyposażenia w celu realizo-
wania zadań w trybie zdalnego 

nauczania (zakup laptopów, 
oprogramowania) oraz zakupu 
środków ochrony indywidual-
nej i wyposażenia do bezpo-
średniej walki z pandemią (w 
tym zakupu środków ochrony 
indywidualnej - maseczek, 
rękawiczek, zakupu środków 
dezynfekujących, a także zaku-
pu wyposażenia do organizacji 
miejsc kwarantanny/izolacji 
dla dzieci z pieczy zastępczej).  
Celem projektu jest zapobie-
ganie i ograniczenie nega-
tywnych skutków epidemii 
w obszarze   pieczy zastępczej 

poprzez wzmocnienie rodzin 
zastępczych (wszystkich typów, 
również spokrewnionych), 
rodzinnych domów dziecka, 
placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych, regionalnych 
placówek opiekuńczo-tera-
peutycznych, interwencyjnych 
ośrodków preadopcyjnych,w 
zakresie bezpiecznej realizacji 
zadań tych podmiotów w okre-
sie epidemii. 

Projekt przyczynia się do 
wsparcia dzieci i pracowników 
rodzinnych oraz instytucjonal-

nych podmiotów pieczy zastęp-
czej w sytuacji zagrożenia epi-
demią choroby COVID –19. 

W ramach projektu zakupiono 
80 laptopów wraz z oprogra-
mowaniem,                  1 ozonator, 
maseczki i rękawiczki. 
10 laptopów, ozonator, ręka-
wiczki i maseczki zostaną 
przekazane dla dzieci z Domu 
Dziecka w Policach, natomiast 
70 laptopów zostanie prze-
kazanych dla dzieci z rodzin 
zastępczych z terenu Powiatu 
Polickiego.  

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  
zastępczej w okresie epidemii COVID-19
14 sierpnia br. Powiat Policki podpisał z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę na realizację projektu 
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świad-
czonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawodnicy rywalizowali na 
trzech przygotowanych przez 
organizatorów dystansach: 
16, 32 i 48 kilometrach. Trasa 
wyścigu prowadziła po tere-
nach malowniczej Puszczy 
Wkrzańskiej i obfitowała w 
naturalne przeszkody. Wyści-
gi prowadzone były leśnymi i 
polnymi ścieżkami. Nie zabra-
kło fragmentów asfaltowych. 

Organizatorem imprezy była Fun-
dacja Aktywne Police, a współ-
organizatorem między innymi 
Powiat Policki i Gmina Police.

Zwycięzcami wyścigów zostali:

na najkrótszym dystansie 
wygrał Ireneusz Wręczycki 
reprezentujący klub Arka 1 
Stargard (00:46:25.36), a wśród 
pań Joanna Hahs-Gaborska z 
Kliniki Hahs (00:53:47.57),

na dystansie klasycznym trium-
fował Jarosław Panejko z Tryton 
Bike Team (01:22:21.09) i Ola 
Sichua z PSV90 (01:35:37.54),

na najdłuższym dystansie pro 
wygrał Filip Hasse z Riders 
Club Kijewo (02:01:24.69).

Tekst: Fundacja Aktywne Poli-
ce, red. Mateusz Frąckowiak/
koordynator ds. informacji

Foto: Kadroaktywnie

Pro Tour III 
Police MTB 
Maraton
W niedzielę 20 września na 
polanie za Szkołą Podsta-
wową nr 8 w Policach od-
był się Pro Tour III Police 
MTB Maraton.
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W ramach wspomnianych 
projektów do czerwca bieżą-
cego roku aż 109 nauczycieli 
skorzystało z różnych form 
doskonalenia zawodowego, 
takich jak kursy, szkolenia, stu-
dia podyplomowe, na łączną 
kwotę 191.756,16 zł. Ponadto, 
114 uczniów szkół zawodo-
wych  jest w trakcie zdobywa-
nia kompetencji zawodowych, 
a 613 uczniów szkół kształce-
nia ogólnego uzyskuje kompe-
tencje kluczowe m.in. poprzez 
udział w różnorodnych zaję-
ciach,  wycieczkach i warszta-
tach.
Obecnie trwają również dosta-
wy sprzętu do pracowni szkol-
nych. Wyposażono i dopo-
sażono pracownie szkolne w 
pomoce dydaktyczne na zaję-
cia z ratownictwa medyczne-
go, zakupiono książki, sprzęt 
fotograficzny i filmowy, sprzęt 
komputerowy, multimedial-
ny, sprzęt turystyczny i rowe-
rowy, sprzęt rehabilitacyjny, 
logopedyczny, specjalistyczny 
sprzęt C-eye i Tomatis, sprzęt 
do pracowni elektrycznej, w 
tym także pomoce dydaktycz-
ne na zajęcia  na łączną kwotę 
1.428.184,68 zł. Dostarczony 
sprzęt służyć będzie dzieciom 
i młodzieży w trakcie zajęć 
szkolnych, jak i w toku popołu-
dniowych zajęć rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia.
Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w 
Policach aktualnie prowadzi  

nabór słuchaczy na kwalifika-
cyjne kursy rynkowe: kadry i 
płace – kurs podstawowy, kurs 
umiejętności komputerowych 
- poziom podstawowy ECDL, 
kurs  obsługi  urządzeń i sieci 
elektroenergetycznych do 1 kV 
SEP oraz kwalifikacyjne kursy 
zawodowe: elektryk, technik 
elektryk. Na przełomie wrze-
śnia i października zostanie 
uruchomiony kwalifikacyjny 
kurs rynkowy kadry i płace.
Kursy kończą się egzaminem 
przed Komisją Kwalifikacyjną 
oraz uzyskaniem świadectwa 
kwalifikacyjnego uprawniają-
cego do pracy na danym  sta-
nowisku.
Centrum oferuje również 
naukę w szkole policealnej 
w zawodach:  opiekun osoby 
starszej, asystent osoby niepeł-
nosprawnej.
W ramach współpracy z pla-
cówkami na terenie Powiatu 
Polickiego tworzone są pra-
cownie elektryczne, aktualnie 
na etapie wyboru projektu 
(Zespół Szkół im. Ignacego 
Łukasiewicza) oraz pracownia 
multimedialna (SOSW Nr 1). 
Obecnie trwają również prace 
remontowe w pracowni mul-
timedialnej, a ich zakończenie 
planowane jest na październik 
br. 
Uruchomiona została także 
strona na portalu społeczno-
ściowym pod adresem https://
www.facebook.com/polickiec-
kziu.

Równy dostęp  na wszystkich poziomach 
kształcenia ogólnego
Powiat Policki to Beneficjent dwóch projektów edukacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII Edukacja, 
tj. projektu Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich po-
ziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wyklu-
czonych społecznie z Powiatu Polickiego” oraz projektu nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do 
potrzeb regionalnego rynku pracy”.

W trakcie uroczystości doko-
nano odznaczenia Złotym 
Krzyżem Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego sztanda-
ru ww. organizacji, a także 
odznaczono jej członków. 
Krzyż Zwycięstwa został przy-
znany Mariannie Miklaszew-
skiej, Benignie Derkowskiej 
oraz pośmiertnie Janinie Chil-
czuk, zaś  Krzyżem Zasługi  
dla Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych 
odznaczono  Stefanię Nowacką 
i Mirosława Borowskiego.

Zaangażowanie i służba na 
rzecz Ojczyzny zasługuje na 
społeczny szacunek i podzię-
kowanie. W imieniu Powiatu 
Polickiego wszystkim Wete-

ranom Walk o Niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej, naj-
serdeczniejsze życzenia i naj-
wyższe wyrazy uznania złożyła 
Beata Chmielewska Członek 
Zarządu Powiatu w Policach.

Wydarzenie było również oka-
zją do wysłuchania referatu z 
okazji 81. rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej, wygłoszo-
nego przez Mirosława Borow-
skiego, a także złożenia podzię-
kowań dla osób i instytucji 
wspierających  organizację. 
Pośród wyróżnionych dyplo-
mem uznania  znaleźli się m.in. 
przedstawiciele Gminy Police, 
Nowego Warpna oraz Powiatu 
Polickiego.

Agnieszka Rychlik-Bakalarz

Dzień Weterana 
w Policach
5 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Poli-
cach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Weterana 
Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 
Organizatorem wydarzenia było Międzygminne Koło 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych na Powiat Policki.
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ŻEBY PRZEJĄĆ WŁADZĘ NAD 
KOBIETAMI, WYSTARCZYŁO 
OSKARŻYĆ JE O CZARY
Zima, rok 1617. Morze zabiera 
ze sobą czterdziestu rybaków z 
Vardø – wszystkich mężczyzn z 
osady. Maren wie, że od tej chwi-
li kobiety mogą liczyć tylko na 
siebie. Wraz z innymi mieszkan-
kami wyspy bierze się do pracy, 
od której zależy ich przetrwanie. 
Kobiety rozplątują rybackie sie-
ci swoich braci, wypływają na 
połów łodziami ojców, oprawiają 
ciężkie skóry reniferów, walczą z 
bezlitosną przyrodą.
Wkrótce przyjdzie im walczyć z 
czymś jeszcze. Sława komisarza 
Absaloma Corneta, wytrawne-
go tropiciela zła i bezbożności, 
bezlitosnego łowcy czarownic, 
wyprzedza jego przybycie na 
wyspę. Niewiele trzeba, żeby 
zostać posądzoną o czary. Czy 
godzi się, by kobiety same dbały 
o swój byt? Czy mogą mieć inne 
zdanie niż mężczyźni?
„Kobiety z Vardø” to oparta na 
prawdziwych wydarzeniach opo-
wieść o mieszkankach maleńkiej 
wyspy na północy Norwegii, 
gdzie 91 osób zostało spalonych 
na stosie za czary i obcowanie z 
szatanem, gdzie mężczyźni urzą-
dzili polowanie na kobiety, a naj-
większym i najczęściej jedynym 
grzechem było posiadanie wła-
snego zdania i silnego charakteru.
O autorce:
Kiran Millwood Hargrave – bry-
tyjska pisarka i poetka. Zadebiu-
towała bestsellerową „Dziew-
czynką z atramentu i gwiazd”, 
nagrodzoną m.in. British Book 
Award w kategorii literatura dzie-
cięca oraz Waterstones Children’s 
Book Prize za rok 2017. „Wyspa 
na końcu świata”, „The Way 
Past Winter” oraz „The Death-
less Girls” przyniosły jej kolejne 
nagrody i wyróżnienia. Świetnie 
przyjęte „Kobiety z Vardø” to jej 
pierwsza powieść dla dorosłych. 
Hargrave mieszka w Oksfordzie 
ze swoim mężem, artystą wizual-
nym Tomem de Frestonem.
O książce:
„Mówi się, że Vardø to koniec 

Norwegii, miejsce, skąd moż-
na już tylko zawrócić. Tę osadę 
rybacką o niezwykle złożonej 
historii przez wieki zamieszki-
wali Norwegowie, Saamowie i ci, 
których wyrzuciło tu morze. To tu 
wierzyło się w morze, a dopiero 
potem w samego siebie. Morze 
zabierało i dawało. Zabierało 
mężów i wyrzucało zwłoki, ale 
nigdy nie dawało umrzeć z gło-
du. Do dziś w wielu norweskich 
wioskach rybackich stoją pomni-
ki ku czci kobiet, które nie docze-
kały się na swoich mężczyzn. Do 
dziś też morze pełne jest ryb. W 
XVII wieku Vardø było też świad-
kiem procesów o czary, które sil-
nie odcisnęły się w krajobrazie 
Finnmarku i świadomości jego 
mieszkańców. Tę historię widać 
do dziś, zwłaszcza w pomniku 
na cześć spalonych, który stoi na 
obrzeżach Vardø. Powieść Kobie-
ty z Vardø ożywia XVII-wieczne 
realia norweskiego wybrzeża w 
najdrobniejszych szczegółach. 
Dzięki niej rozumiemy, dlaczego 
w tamtym świecie nikt nie chciał 
silnych kobiet, dlaczego wyklu-
czano rdzennych mieszkańców 
Północy i skąd brały się procesy 
o czary. Mimo że akcja powieści 
dzieje się kilkaset lat temu, opo-
wiada uniwersalną historię bez-
względnej władzy, która poniża 
ludzi tylko dlatego, że są inni. 
Jest przestrogą dla nas żyjących 
w centrum świata i lekcją historii, 
którą każdy powinien odrobić".
Ilona Wiśniewska
„Jedna z najlepszych powieści, 
jakie czytałam od lat”.
Emily Barton, „The New York 
Times”
„Porywająca powieść. Piękna i 
mrożąca krew w żyłach”.
Madeline Miller, autorka „Kirke”
Miłośniczki fikcji historycznej, 
szukające zwrotów akcji niczym 
z Opowieści podręcznej, poko-
chają tę powieść. Historia o nie-
bezpieczeństwie, miłości i sile.
„Cosmopolitan”
Ta niezwykle mocna opowieść 
nabiera coraz większego rozma-
chu, w miarę gdy zbliża się do 
końca.

Kobiety z Vardø
Zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami powieść o 
norweskiej miejscowości Vardø, gdzie w XVII wieku w 
czasie sztormu zgięli wszyscy mężczyźni, a kobiety musia-
ły przejąć ich role. To nie spodobało się władzom, które 
przysłały do wioski łowcę czarownic. Vardøya do dzisiaj 
nazywana jest wyspą czarownic. Stała się symbolem ko-
biecej siły i niezależności, ale także ucisku i wykluczenia. 
Natalia Przybysz pierwszą piosenkę na płycie „Światło 
nocne” zatytułowała właśnie „Vardo”. 

Czerwcowy start – Balic Neo-
polis Orchestra

Przez miesiące MOK realizował 
działania edukacji artystycznej 
za pośrednictwem Internetu. Po 
czasie kwarantanny i przerwie od 
żywego kontaktu kulturą MOK 
powrócił do organizacji wyda-
rzeń z udziałem widowni. Powrót 
nastąpił z wielką klasą. Koncert pt. 
„Beethoven i klasycy wiedeńscy” 
pod dyrekcja Emanuela Salvado-
ra, odbył się 28 czerwca w Koście-
le w Jasienicy.

Kameralna atmosfera i dzieła 
wielkich kompozytorów dostar-
czyły publiczności wielu wra-
żeń. Wystąpili muzycy z Baltic 
Neopolis Virtuosi. Wydarzenie 
odbyło się w ramach Baltic Neo-
polis Festiwal współfinansowane 
było przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Miasto Szczecin.

Muzyczne MOKarte czyli 
koncerty na leżakach

Nowa propozycja MOK-u obej-
mowała cykl sobotnich koncer-
tów granych na plenerowej scenie 
ustawionej na terenie ośrodka 
kultury. Publiczność przez całe 
wakacje miała możliwość bez-
płatnie brać udział w koncertach, 
a wszystko w rygorze sanitarnym. 
Aby spełnić wszelkie zasady bez-
pieczeństwa, MOK przygotował 
dla widowni leżaki ustawione w 
2 – metrowych odstępach. Liczba 
miejsc była ograniczona, a fre-
kwencja podczas tych wydarzeń 
okazała się być na sto procent. 

Od jazzu do samby
„Muzyczne MOKarte” rozpoczę-
ło Jazzowe Trio. 11 lipca wystą-
pił zespół grający klasykę Swing 

Jazzu. Były standardy muzyki 
jazzowej oraz muzykę filmową. 
To na dobry początek, dalej było 
tylko lepiej. W kolejne soboty 
wystąpili: smyczkowy AQuartet 
prezentujący utwory z różnych 
stron świata, Mitro Dymitria-
dis w repertuarze rodem ze sło-
necznej Grecji. Zorba rozpaliła 
serca widowni. Podobnie jak 
zespół „Chwila Nieuwagi”. Grupa 
zaprezentowała mieszankę folku, 
jazzu, poezji w połączeniu z cha-
ryzmatycznym wokalem Marty-
ny Czech. Sierpniowy „Muzycz-
ny Przybornik Jeremiego” był 
następną propozycją polickiego 
MOK-u i prezentacją piosenek 
Starszych Panów. W mieszan-
ce poezji, żartu, liryzmu i tanga 
nie zabrakło tytułów, jak: „Jeżeli 
kochać”, „Inwokacji”, „Już kąpiesz 
się nie dla mnie” i „Ballady z tru-
pem”. Wraz z muzykami na scenie 
prezentował się członek Formacji 
Chatelet Karol Wolski.

Jak się okazuje plenerowa scena 
MOK to nie tylko repertuar roz-
rywkowy ale też klasyczny. „Polo-
neza czas zacząć” zorganizowany 
był aby upamiętnić zwycięstwo 
Polaków w Bitwie Warszawskiej. 
Kostiumowy koncert zespołu 
Artes Ensemble w rytmie szla-
checkiego poloneza inspirowany 
był narodową nutą.
22 sierpnia scena plenerowa 
MOK rozgrzała się do czerwo-
ności. Wtedy właśnie brazylijska 
maszyna perkusyjna, czyli Bloco 
Pomerania, przekazała publicz-
ności potężną dawkę energii. 
Zespół wystąpił w Policach wraz 
z brazylijskim wokalistą Valdirem 
Viera Dos Santos oraz z gru-
pą SAMBA ART, prezentującą 
taneczne show.

Teatr dla dzieci czyli „Wszyst-
ko się może zdarzyć”

Dwa sobotnie popołudnia adre-
sowane były specjalnie do naj-
młodszych widzów. Dwie pro-
pozycje, bajek dla dzieci, szcze-
cińskich artystów uczyły, bawiły i 
pobudzały wyobraźnię. Mieliśmy 
okazję poznać duet Głowa Mała 
ze spektaklem „Cała Naprzód”. 
Aktorki wciągały najmłodszych 
i ich rodziców w fascynującą 
podróż w nadmorskie klimaty. 
Prosty, jasny przekaz, gra sko-
jarzeń pobudzała wyobraźnię. 
Podobnie jak występ aktorów z 
grupy Teatru Improwizowanego 
Impro z Krypty z Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie. Impro-
bajka, którą z humorem prezen-
towali, polegała na aktywizacji 
widowni. Publiczność współtwo-
rzyła scenariusz w trakcie trwania 
widowiska. To była ekscytująca i 
ciekawa zabawa.

Koncert Sierpniowe Przełomy
W ostatni weekend sierpnia mia-
ła miejsce wspaniała muzyczna 
podróż przez polską muzykę fil-
mową. „Sierpniowe Przełomy” 
w wykonaniu orkiestry Opery na 
Zamku pod batutą Jerzego Woło-
siuka i ze specjalnym udziałem 
Natalii Niemen zachwycił tłum-

nie zgromadzoną publiczność w 
Policach. Koncert poprowadził 
znany krytyk filmowy i publicysta 
Tomasz Raczek.

Koncert poświęcony był pionie-
rom Szczecina i ziemi zachod-
niopomorskiej w związku z 75. 
Rocznicą Polskiego Pomorza 
Zachodniego, a także bohaterom 
wydarzeń sierpniowych z okazji 
40. Rocznicy Sierpnia ’80 w Szcze-
cinie. Patronat nad wydarzeniem 
objął Olgierd Geblewicz Marsza-
łek Województwa Zachodniopo-
morskiego.

Kurs zna przyszłość
Wakacje były też okazją do pro-
wadzenia warsztatów i zajęć z 
edukacji artystycznej. Teatr, balet, 
zajęcia wokalne, plastyczne ryt-
mika dla najmłodszych to tylko 
niektóre ze zrealizowanych zajęć 
dla dzieci i młodzieży.

Choć w warunkach trudniejszych 
to warto zaznaczyć, że policki 
MOK nieustannie spełnia swoją 
misję. I, jak publiczność udowod-
niła podczas wakacji, jest dla kogo 
i z kim ją tworzyć.

fot. Tomasz Łoj,
fot. "Przełomy" Tomasz Seidler

Wakacje z kulturą… w czasach pandemii
Miejski Ośrodek Kultury w Policach wyszedł naprzeciw wyzwaniom naszych czasów. Dziewięć koncertów, 
dwa spektakle, kino plenerowe, artystyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży – to cotygodniowe wydarzenia 
trwające przez całe wakacje na scenie plenerowej MOK. Bogata oferta kulturalna miała wielu zwolenników.  
A wszystko z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

OGŁOSZENIE
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GMINA KOŁBASKOWO

Graniczny odcinek autostra-
dy A6 

W odległości 2,5 km przed gra-
nicą polsko-niemiecką znajdu-
je się ostatni na autostradzie 
A6 węzeł drogowy - Kołbasko-
wo. Węzeł ten w przyszłości 
zastąpiony nowym węzłem - 
Szczecin Zachód, który będzie 
o kilometr dalej od granicy. 
Jednocześnie pierwszy węzeł 
po stronie niemieckiej znaj-
duje się dopiero 9,5 km od 
granicy. Pojazdy nie mają żad-
nej możliwości zawrócenia na 
granicy państwa. Około 1 km 
przed granicą zlokalizowany 
jest MOP Kołbaskowo. Miej-
sce to jest wykorzystywane jest 
przez służby państwowe do 
działań kontrolnych, do czego 
jednak nie jest przystosowa-
ne. Również doświadczenie 
płynące z sytuacji związanej z 
wprowadzeniem ograniczeń w 
ruchu na granicach w związ-
ku z COVID-19 wpłynęły na 

konieczność budowy nowej 
infrastruktury drogowej w 
pobliżu granicy.  

Nowy wiadukt i jezdnie 
wspomagające 

Głównym elementem nowej 
infrastruktury drogowej przy 
granicy w Kołbaskowie, która 
da możliwość bezpiecznego 
zawracania przed samą gra-
nicą, będzie nowy wiadukt 
drogowy. Do wiaduktu będą 
doprowadzone drogi dojaz-
dowe. Mają powstać również 
place do zawracania. Infra-
struktura ta da również możli-
wość przygotowania miejsc do 
kontroli przez służby państwo-
we. Szczegółowe rozwiązania 
techniczne zostaną określone 
w dokumentacji projektowej. 
Przetarg na opracowanie tej 
dokumentacji planujemy ogło-
sić jeszcze w tym roku. Zakoń-
czenie realizacji inwestycji pla-
nowane jest w 2025 roku. 

W Kołbaskowie przy  
granicy państwa  
powstanie nowa  
infrastruktura drogowa
Minister Infrastruktury zatwierdził Program In-
westycji dla budowy infrastruktury drogowej na 
granicznym, początkowym odcinku autostrady A6. 
Oznacza to przyznanie finansowania na przygo-
towanie i realizację tej inwestycji. Zadanie będzie 
obejmowało budowę nowego wiaduktu na zachód od 
istniejącego MOP Kołbaskowo przy granicy polsko-
-niemieckiej wraz z drogami dojazdowymi i placami 
do zawracania. Realizacja inwestycji umożliwi za-
wracanie pojazdom przed granicą i ułatwi działania 
utrzymaniowe GDDKiA oraz działania kontrolne 
prowadzone przez służby państwowe, takie jak Poli-
cja, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbo-
wa czy Inspekcja Transportu Drogowego.

O tytuł „Najlepszej Przestrze-
ni Publicznej Województwa 
Zachodniopomorskiego” mogą 
ubiegać się przedsięwzięcia 
ukończone w roku 2019. Moż-
liwe jest też zgłoszenie realiza-
cji jednego z etapów większego 
przedsięwzięcia, który został 
zakończony w roku poprze-
dzającym daną edycję konkur-
su, jednak powinien on sam w 
sobie stanowić funkcjonującą 
przestrzeń publiczną.
 
– Już od jedenastu lat wybieramy 
najlepszą przestrzeń publiczną 
województwa zachodniopo-

morskiego. Niezmiennie jed-
nak, głównym celem konkursu 
jest budowa wizerunku woje-
wództwa jako regionu aktywne-
go, atrakcyjnego i przyjaznego 
dla inwestycji oraz wspieranie 
i promocja dobrych praktyk – 
podkreśla Wicemarszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go Tomasz Sobieraj, przewodni-
czący komisji konkursowej.
 
Rywalizacja toczy się w dwóch 
kategoriach: przestrzeń publiczna 
lub zrewitalizowana przestrzeń 
publiczna oraz obiekt użyteczno-
ści publicznej lub zrewitalizowany 

obiekt użyteczności publicznej.
 
W  tegorocznej XI edycji kon-
kursu konkuruje ze sobą 18 
przedsięwzięć z takich gmin jak: 
Barlinek, Bobolice, Darłowo, 
Drawno, Gryfice, Kobylanka, 
Kołbaskowo, Postomino, Sław-
no, Świdwin i Świnoujście, które 
ukończone zostały w 2019 roku. 
Najlepsze prace i ich autorów 
poznamy już wkrótce! Wręczenie 
nagród odbędzie się, jeśli pozwo-
lą na to warunki, w miejscach 
realizacji przedsięwzięć na prze-
łomie września i października br.
 
Komisja Konkursowa powołana 
Zarządzeniem Marszałka w tym 
roku obradowała w składzie:
Tomasz Sobieraj – Wicemarsza-
łek Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Przewodniczący 
Komisji,
Leszek Jastrzębski – Dyrektor 
Regionalnego Biura Gospodar-
ki Przestrzennej Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w 
Szczecinie,
Małgorzata Oyarce Yuzzelli – 
Główny Projektant, przedstawi-
ciel Regionalnego Biura Gospo-
darki Przestrzennej Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego w 
Szczecinie,
Adam Zwoliński – Przewodni-
czący Wojewódzkiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicz-
nej Województwa Zachodnio-
pomorskiego,
Iwona Klimek-Łukaszewska – 
przedstawiciel Wojewódzkiej 
Komisji Urbanistyczno-Ar-
chitektonicznej Województwa 
Zachodniopomorskiego,
Lechosław Czernik – przedsta-
wiciel Wojewódzkiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicz-
nej Województwa Zachodnio-
pomorskiego,
Patrycjusz Zarębski - przedsta-
wiciel Wojewódzkiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicz-
nej Województwa Zachodnio-
pomorskiego,
 
W ubiegłym roku w gronie 
zwycięskich samorządów zna-
lazło się miasto Szczecinek 
docenione za pomost na jezio-
rze Trzesiecko oraz wspólne 
przedsięwzięcie zrealizowane 
w gminie Dobra „Dom Kota”. 
Komisja konkursowa wyróżniła 
też inwestycję w Siadle Dolnym 
i „Ptasi Zakątek” w Dołujach.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Przecławiu walczy o nagrodę  
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
W tym roku o zwycięstwo w konkursie marszałka o tytuł „Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa 
Zachodniopomorskiego walczy 18 przedsięwzięć z jedenastu zachodniopomorskich gmin. Wśród nich jest 
budynek  Gminnego Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

Wniosek obejmuje remont 
nawierzchni na trzech odcin-
kach. - Pierwszy od końca 
Ustowa do Kurowa, drugi od 
Kurowa do Siadła Dolnego i 
trzeci, pomiędzy Siadłem Dol-
nym a Siadłem Górnym. To w 
sumie ok. 2,5 km drogi - mówi 
Magdalena Sochanowska.

Wartość kosztorysowa projek-
tu to ok. 2 mln zł. Prace rozpo-
częłyby się w przyszłym roku.

- Myślę, że jest bardzo duża szan-
sa, że pod koniec 2021 roku dro-
ga będzie gotowa - powiedziała 
Magdalena Sochanowska.

Po wykonaniu tych prac, do 
zrealizowania zostanie odcinek 
we wsi Ustowo.

- Mamy plan, aby drogę w 
miejscowości Ustowo zreali-
zować w kolejnym najbliższym 
naborze. To dlatego, że wygasło 
pozwolenie na budowę. Prace 
też będą miały większy zakres, 
oprócz nowej nawierzchni 
trzeba będzie wykonać chod-
niki, krawężniki, wjazdy, zatoki 
– wymienia pani Magda.

Dziś droga Ustowo - Siadło jest 
bardzo zniszczona, kierowcy i 
mieszkańcy od lat domagają 

się remontu. Podobnie Urząd 
Gminy Kołbaskowo, który 
od dawna deklarował pomoc 
finansową. Są miejsca, gdzie 
łata leży na łacie, a dziury są 
wielkie i głębokie. Aby nie 
zniszczyć auta, trzeba jechać 
z prędkością dwu-trzykrotnie 
mniejszą niż dopuszczalna, a 
miejscami zwalniać niemal do 
zera.

Proces naprawy całego szla-
ku wiodącego z Ustowa, przez 

Kurów, Siadło Dolne, Siadło 
Górne do drogi krajowej nr 13 w 
Smętowicach rozpoczął się trzy 
lata temu. W 2017 roku przebu-
dowano drogę od skrzyżowania 
z dk 13 za Siadło Górne (ok. 1,5 
km), przy finansowym wsparciu 
Gminy Kołbaskowo. Pod koniec 
2019 roku pojawiła się około 
półkilometrowa nakładka na 
najbardziej zniszczonym miej-
scu w rejonie Siadła Dolnego.

Trzeba dodać, że komplekso-

wa przebudowa całego odcin-
ka drogi powiatowej z Ustowa 
przez Kurów, Siadło Dolne do 
Siadła Górnego to koszt mocno 
przekraczający kwotę 20 mln 
zł, jak szacował Andrzej Bed-
narek, starosta policki. Doda-
wał, że taka przebudowa nie 
będzie możliwa przez lata. Stąd 
pomysł na system nakładkowy, 
który nie jest idealny, ale tańszy 
i pozwoli kierowcom na korzy-
stanie z równej nawierzchni 
dużo szybciej.

Remont drogi z Ustowa przez Kurów,  
Siadło Dolne do Siadła Górnego
Przebudowę ok. 2,5 km drogi powiatowej między Ustowem a Siadłem Górnym planuje Starostwo Powiatowe 
w Policach. W sierpniu wystąpiliśmy o wsparcie na ten cel do Funduszu Dróg Samorządowych. Liczymy na 
akceptację ze strony wojewody – mówi Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach.

oww w.powiat policki .inf
POWIATOWY SERWIS INFORMACYJNY
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MIĘDZY NAMI

- Głównym problemem małych 
społeczności wiejskich jest trud-
ność we wspólnej integracji 
mieszkańców – mówi Radosław 
Maćkowiak, mieszkaniec Unie-
myśla oraz inicjator całej akcji. 
Oddalenie ośrodków kultural-

nych, trudności z dojazdem do 
większej aglomeracji powodują, 
że mieszkańcy nie uczestniczą 
w życiu społecznym. Taki pro-
blem został zdefiniowany także 
w sołectwie Uniemyśl liczącym 
ok. 380 mieszkańców. Mieszkań-
cy widząc problem, a zarazem 
potencjał drzemiący w sołectwie 
zaproponowali działania mające 
na celu zaangażowanie mieszkań-
ców w celu aktywizacji ukrytych 
zasobów, pomysłów, wykorzystu-
jąc istniejącą infrastrukturę oraz 
historię miejscowości. 
W ramach projektu został wyło-
niony w konkursie wiejskim ofi-
cjalny i rozpoznawalny symbol wsi, 
z którym identyfikować się będą 

mieszkańcy, który umieszczany 
będzie na elementach architektury 
wiejskiej. Już wiadomo, że symbo-
lem wsi będzie bóbr, którego spo-
tkać można na pobliskiej rzeczce 
Karpince. Zwycięzca konkursu 
zostanie nagrodzony atrakcyjną 

nagrodą rzeczową podczas Biesia-
dy na zakończenie Rajdu Rowero-
wego, który odbędzie się w sobotę, 
3 października br. Wykorzystując 
zadrzewiony obszar w centrum wsi 
w ramach działań integrujących 
społeczność wiejską mieszkańcy 
przygotowali w ramach prac spo-
łecznych ogólnodostępne miejsce 
wspólnych spotkań na świeżym 
powietrzu poprzez uprzątnięcie 
terenu, zakup i złożenie wiatki 
edukacyjno – rekreacyjnej wraz 
ze stołami piknikowymi. Na tere-
nie tym, który przed drugą wojną 
światową stanowił cmentarz zosta-
nie uzgodniona i przygotowana 
tablica informacyjno – turystyczna 
o historii tego miejsca. W centrum 

wsi mieszkańcy zabudowali na 
stałe trzy maszty flagowe z flagami 
Polski, Unii Europejskiej oraz Gmi-
ny Police.
- Mieszkańcy w ramach wzajem-
nej współpracy pragną na stałe 
upiększyć swoje otoczenie poprzez 

nasadzenie wieloletniej roślinno-
ści w przestrzeni publicznej wsi, 
zakup donic, skrzyń oraz narzędzi 
ogrodniczych w celu utrzymania 
zieleni – mówi Agnieszka Maciu-
szonek, sołtys Uniemyśla. 
W ramach zbliżenia międzypo-
koleniowego w sołectwie został 
zorganizowany cykl dwóch warsz-
tatów rękodzieła, które poprowa-
dzony został przez mieszkańców 
wsi pasjonujących się rękodzie-
łem. Udział w warsztatach wzięło 
co najmniej 20 osób (2x 10 osób) 
łącznie w dwóch warsztatach. 
Warsztaty pozwoliły na między-
pokoleniową wymianę wiedzy 
i umiejętności artystycznych 
mieszkańców. Warsztaty zorga-

nizowano w świetlicy wiejskiej, 
do której mieszkańcy wsi mają 
nieograniczony dostęp w ramach 
działań społecznych.
- Na zakończenie projektu w 
ramach jego podsumowania 
zostanie zorganizowana wspólna 
wiejska biesiada pod zakupionym 
namiotem połączona z organiza-
cją galerii artystycznej przygoto-
wanych przez mieszkańców prac 
rękodzieła – dodaje Radosław 
Maćkowiak. W ramach biesiady 
zorganizowany zostanie catering 
oraz zorganizowane ognisko dla 
wszystkich mieszkańców Unie-
myśla. Na zakończenie projek-
tu zostanie oficjalnie wręczona 
nagroda rzeczowa dla zwycięzcy 
konkursu na symbol wsi.
Trwałość zrealizowanego projektu 
zawiera się nie tylko w jego twar-
dych rezultatach – także w sym-
bolu rozpoznawalności wsi wśród 
całego powiatu polickiego, który 
będzie cieszył oko każdego miesz-
kańca. Fotografie, nowy symbol 
wsi i prace rękodzieła pozwolą na 
utworzenie stałej galerii w świetli-
cy wiejskiej oraz na stronie Sołec-
twa Uniemyśl. Utworzone miejsce 
spotkań mieszkańców przysłuży 
się także turystom odwiedza-
jącym Uniemyśl w drodze nad 
Zalew Szczeciński, a zakupiony 
sprzęt będzie służył mieszkańcom 
w celach dalszej integracji także 
po zakończeniu realizacji tego 
projektu.

Uniemyśl. Z Bosmanem robimy 
wiochę na 102!
Mieszkańcy Uniemyśla, dzięki wsparciu programu „Bosman dla Regionu” od 
kilku miesięcy wspólnie pracują na rzecz wsi, uczestniczą w warsztatach, a także... 
wymyślili wiejski oficjalny symbol wsi. Zdaniem mieszkańców Uniemyśla został 
nim sympatyczny bóbr, który może i obecnie jest bardziej dokuczliwym sąsiadem, 
ale nie można odmówić mu dobrej pracy i sympatycznego wyglądu.

Projekt finansowany  
w ramach Programu  

„Bosman dla Regionu”

Rady Sołeckie Uniemyśla, Niekłończycy, Dębostrowa i 
Drogoradza, "Sama Rama" i OSiR Police zapraszają  na 

2. Rowerowy Rajd Szlakiem Sołeckim po Gminie Police, 
który odbędzie się w sobotę, 3 października br. Spoty-
kamy się o godz. 10.00 przed pomnikiem Jana Pawła II 
gdzie z okazji 100. rocznicy  urodzin  Karola Wojtyły 
zapalimy znicze i złożymy wiązankę kwiatów. Potem 

ruszamy ścieżką rowerową przez Jasienicę , Dębo-
strów, Niekłończycę do Uniemyśla. Tu przy lapidarium 

na terenie poniemieckiego cmentarza o godz. 12.00 
Burmistrz Polic uroczyście odda do użytku wiatę-schro-

nienie dla turystów. Dalsza część rajdu to przejazd 
krajoznawczy przez tereny poszczególnych sołectw.  

Zakończenie i poczęstunek  odbędzie się tym razem na 
placu rekreacyjnym przy Świetlicy Rady Sołeckiej w 

Uniemyślu. Oczywiście, że wszyscy zgłoszeni uczestnicy 
imprezy otrzymają okolicznościowe znaczki.  Należy 

pamiętać, że impreza organizowana jest w czasie pan-
demii i dlatego możemy przyjąć tylko ograniczoną ilość 

osób. W związku z tym zgłoszenia na imprezę proszę 
przesyłać na adres: wgaw@wp.pl  jak zwykle decydu-
je kolejność zgłoszeń.  Udział w imprezie bezpłatny. 

Wszyscy uczestnicy powinni posiadać maseczki.
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Co się zmieni od 1 stycznia 2021 roku? 
ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE POLICE

Od nowego roku na terenie  Gminy Police  obowiązywać będzie segregacja odpa-
dów dla wszystkich mieszkańców z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i 
tworzywa sztuczne, bioodpady, niesegregowane (zmieszane). 

Dojdą nowe obowiązki w zakresie segregacji dodatkowej frakcji - bioodpadów.

Właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie 
bioodpadów, będzie przysługiwać ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami.

W ramach opłaty za zagospodarowanie odpadów nieruchomości objęte systemem 
zostaną wyposażone w pojemniki brązowe na bioodpady.

W związku ze zmianą przepisów właściciele nieruchomości objętej gminnym 
systemem, którzy zadeklarowali zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny będą 
mieli obowiązek złożyć deklarację na segregowanie odpadów.

Zostanie zniesiony limit bioodpadów przyjmowany z gospodarstw domowych w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Do PSZOK–u dodatkowo będą przyjmowane odpady wytworzone podczas iniek-
cji domowych (zużyte igły, strzykawki).

KONTROLA SEGREGACJI  ODPADÓW I KOMPOSTOWNIKÓW

Kontrolę  sposobu  segregacji  odpadów  przeprowadzać  będą  pracownicy  firmy 
odbierającej odpady. W przypadku stwierdzenia braku segregacji, zobowiązani są do 
naklejenia na pojemnik naklejki informującej o nieprawidłowości. Ponadto, realizację 
obowiązków dotyczących segregacji odpadów ma prawo egzekwować Straż Miejska. 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada wielokrot-
ność opłaty za niesegregowanie odpadów od dwu do czterokrotności stawki opłaty.

Kontrolę kompostownika przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu 
Miejskiego oraz Straży Miejskiej na nieruchomości, których właściciele zadekla-
rowali kompostowanie bioodpadów.
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, deklarujący komposto-
wanie bioodpadów:
 - nie posiada kompostownika przydomowego,
 - nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
    w kompostowniku przydomowym,
 - uniemożliwia osobom upoważnionym przez burmistrza dokonanie 
    oględzin nieruchomości, w drodze decyzji, ulga za posiadanie 
    kompostownika zostanie zawieszona na 6 miesięcy.

WZROST KOSZTÓW ZA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, zmiany innych przepisów jak i inne czynniki wpłyną na 
wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Police. 
Na wzrost stawek, wpływ mają  przede wszystkim regulacje związane z odpadami 
ulegającymi biodegradacji. Obowiązek segregacji dodatkowej frakcji odpadów, 
w konsekwencji prowadzi do zbierania przez mieszkańców pięciu różnych rodza-
jów odpadów komunalnych „u źródła”, które muszą być odrębnie odebrane przez 
firmę wywożącą (potrzeba stworzenia dodatkowych tras wywozu). W związku z 
nowym obowiązkiem, w ramach opłaty Gmina doposaży ok. 3000 nieruchomości 
w brązowe pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów bio. Ponadto, w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zniesiony będzie limit na 
przyjmowanie tych odpadów (do tej pory było to 10 worków 120 L na miesiąc).

Inne czynniki wpływające na wzrost kosztów za gospodarowanie odpadami:
- skrócenie okresu w którym odpady mogą być magazynowane z 3 lat do 1 roku co 
się wiąże z koniecznością dostosowania infrastruktury do możliwości zagospoda-
rowania wszystkich odpadów w ciągu 1 roku;
- zmiana na rynku odpadów; trudności w sprzedaży surowców w postaci szkła, 
papieru oraz tworzyw sztucznych – wzrost kosztów zagospodarowania;
- zakaz składowania frakcji energetycznej;
- wzrost opłaty środowiskowej ze 140 zł do 270 zł za każdą tonę odpadów podda-
nych składowaniu;
- wzrost płacy minimalnej oraz powszechny wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników;

- nakaz segregacji odpadów dla wszystkich wymusza wydłużenie oraz stworzenie 
nowych tras dla pojazdów odbierających odpady oraz wyposażenie mieszkańców 
w dodatkowe worki i pojemniki;
- unikanie wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez 
niezgłaszanie do systemu osób faktycznie mieszkających;
- inne czynniki ekonomiczne (wzrost kosztów amortyzacji, bieżącego serwisu i 
remontu sprzętu i urządzeń, paliwa, energii elektrycznej, materiałów i usług).

W związku z tym, że system gospodarki odpadami komunalnymi musi się bilan-
sować, a więc pokrywać w całości z opłaty od mieszkańców, konieczne jest doko-
nanie analizy wpływów w stosunku do wzrostu kosztów systemu, a co za tym idzie 
skalkulowanie nowych wysokości stawek.

KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW LOKALI WIELORO-
DZINNYCH W GMINIE POLICE

Burmistrz Polic zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w 
sprawie wyboru metody naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych z Gminy Police w zabudowie wielorodzinnej.
Od lipca 2013 roku w Gminie Police obowiązuje system naliczania opłaty w 
zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Od tego czasu, liczba 
mieszkańców zgłoszonych do systemu sukcesywnie spada. W ciągu siedmiu lat, 
z zabudowy wielorodzinnej (biorąc pod uwagę trzech największych zarządców 
nieruchomości) ubyło ok. 3 500 osób. Przy obowiązującej metodzie naliczania 
opłaty, brak jest prawnych, skutecznych możliwości weryfikacji faktycznej ilości 
osób, zamieszkujących w nieruchomościach wielolokalowych. 
Burmistrz Polic proponuje zrezygnować z wadliwego, nieefektywnego systemu 
„od osoby”, jednocześnie przedstawiając do wyboru 3 pozostałe metody nalicza-
nia opłaty, tj:
 1. od ilości zużytej na danej nieruchomości wody,
 2. od metra kwadratowego z danej nieruchomości,
 3. ryczałt od gospodarstwa domowego.
Każda z dopuszczalnych metod ma wady i zalety. Żadna nie będzie satysfakcjonu-
jąca dla wszystkich. Poniżej wady i zalety proponowanych metod:

Metoda naliczania 
opłaty w zależności od 

zużytej wody

Metoda naliczania 
opłaty w zależności od 
powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego

Metoda naliczania 
opłaty od gospodarstwa 

domowego

Objęcie opłatą wszystkich fak-
tycznie mieszkających, a nie tylko 
zameldowanych/zgłoszonych.
Łatwość wykrycia zmian dzięki 
okresowym spisom licznika.
Opłata obliczona na tej pod-
stawie przy założeniu dużej 
ściągalności pokryje koszty 
funkcjonowania systemu.

Oparcie systemu oblicza-
nia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami na zmiennych 
danych.
Odpady wytwarzają mieszkań-
cy, a nie ilość zużytej wody.

Prosty system naliczania opłaty.
Stabilność opłaty.
Ochrona rodzin wielodzietnych.

Niesprawiedliwość systemu ze 
względu na brak adekwatności 
powierzchni lokalu do liczby 
odpadów – na dużej powierzch-
ni może mieszkać 1 osoba i 
odwrotnie na małej powierzch-
ni może mieszkać wiele osób.
Brak zdefiniowania rodzaju 
powierzchni lokalu do celów 
obliczenia opłaty (całkowita, 
mieszkalna, użytkowa).
Odpady wytwarzają mieszkań-
cy, a nie powierzchnia lokalu.

Łatwość rozliczenia dla pod-
miotu zarządzającego nieru-
chomością.
Stabilność opłaty.
Ochrona rodzin wielodzietnych.

Niesprawiedliwość systemu ze 
względu na nierówną liczbę osób 
w gospodarstwie domowym.
Trudność w zidentyfikowaniu 
ilości gospodarstw domowych.
Brak definicji gospodarstwa 
domowego.

Niezależnie od powyższego decyzja w sprawie wyboru musi być podjęta, ponie-
waż system naliczania opłaty „od osoby” się nie sprawdził, a za odpady wytworzo-
ne przez osoby niezgłoszone do systemu płacą pozostali mieszkańcy.
W związku z powyższym, Burmistrz Polic zachęca mieszkańców zabudowy wie-
lorodzinnej do głosowania oraz wyrażenia swojej opinii w konsultacjach społecz-
nych, które odbywają się w terminie od 11.09.2020 r. do 02.10.2020 r. 
Swój głos lub opinię można wyrazić poprzez formularz ankietowy na stronie 
internetowej www.police.pl w zakładce „gospodarka odpadami” lub pisemnie na 
adres Urzędu Miejskiego, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.
Zachęcam do zabrania głosu. Zapraszam do konsultacji.

Burmistrz Polic
Władysław Diakun


