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Koronawirus: działania w gminie Dobra

Będzie remont 
drogi powiatowej 
z Wołczkowa do Dobrej

Budowa przedszkola 
w Mierzynie

Mierzyn

Wołczkowo

Bezrzecze

Urząd Gminy Dobra codziennie analizuje sytuację związaną z koronawirusem. Na bieżąco odbywają 
się posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wójt Teresy Dery. 

Gmina Dobra wspiera przedsiębiorców, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji związanej z koronawirusem i musieli ogra-
niczyć swoją działalność. 

Powiat Policki otrzyma 2,39 mln 
złotych na remont drogi powiato-
wej Wołczkowo - Dobra. 

Mieliśmy okazję zajrzeć na budo-
wę nowego Publicznego Przed-
szkola nr 1 przy ul. Kolorowej 
w Mierzynie.         Relacja na str. 8

Podczas spotkań Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego sprawdzane 
są wszystkie aspekty związane z funk-
cjonowaniem gminy na rzecz mieszkań-
ców. Analizowane są różne warianty, 
które mogą zaistnieć w związku z ro-
snącym zagrożeniem koronawirusem. 

Jednym z wielu działań jest dezynfek-
cja wiat przystankowych w gminie Do-
bra. Strażacy z OSP Wołczkowo ubra-
ni w specjalne kombinezony spryskują 
przystanki płynem dezynfekującym.

Straż Gminna każdego dnia kontroluje 
przestrzeganie zakazu gromadzenia się i ko-
rzystania z placów zabaw.  Więcej na str. 2

Przedsiębiorcy mogą teraz wystąpić do 
gminy z wnioskiem o umorzenie należ-
ności z tytułu podatków: rolnego, leśnego 
i od nieruchomości, podatku od środków 
transportu oraz opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.  Na stronie 
Urzędu Gminy Dobra dostępny jest już 
wniosek o umorzenie należności wraz 
z załącznikami, które należy wypełnić 
i przesłać do urzędu.

„Takie wnioski będą indywidualnie 
rozpatrywane” - informuje Wójt Gminy 
Dobra Teresa Dera.      Więcej na str. 2

Dofinansowanie pochodzi z Fun-
duszu Dróg Samorządowych i wyno-
si 50% kosztów inwestycji. Pozostałe 
2,39 mln zł dołożą wspólnie Starostwo 
Powiatowe w Policach i Gmina Dobra, 
która wspomoże remont drogi powiato-
wej. Inwestycja zakłada ułożenie nowej 
nakładki asfaltowej na odcinku od lasu 
przy jeziorze Głębokie (granica gminy) 
do ronda w Dobrej. Odcinek od lasu do 
ronda przy Głębokim będzie remonto-
wany w ramach budowy węzła przesiad-
kowego Głębokie.         Więcej na str. 3
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Wsparcie dla przedsiębiorców: 
umożenie podatków i opłat

Na terenie rekreacyjnym Mierzynianka 
w Mierzynie trwa budowa nowej świe-
tlicy dla dzieci wraz niezbędną infra-
strukturą techniczną. W świetlicy odby-
wać się będą m.in. warsztaty dla dzieci, 
zajęcia plastyczne, kiermasze, okoliczno-
ściowe bazarki i catering podczas imprez 
przeznaczonych dla mieszkańców korzy-
stających z terenu rekreacyjnego.
Inwestycję za 986 tysięcy złotych wyko-
nuje Firma Handlowo-Usługowa SAB-
POL II z Wirowa. Świetlica ma powstać 
do końca sierpnia 2020 roku.            

Więcej na str. 9

W Wołczkowie na skrzyżowaniu ulic 
Słonecznej i Lipowej powstaje nowe 
rondo.  Inwestycja realizowana jest w ra-
mach budowy infrastruktury komuni-
kacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej 
Dobrą z węzłem przesiadkowym Głębo-
kie. Gmina Dobra pozyskała dofinanso-
wanie na realizację inwestycji w kwocie 
ponad 10 milionów złotych. 
Całość prac powinna zakończyć się nie 
później niż do końca sierpnia 2020 r.          

Więcej na str. 7

W tym roku Gmina Dobra zainwestu-
je 1,4 mln złotych w rozwój centralnej 
części Bezrzecza. Koncepcja zakłada 
uporządkowanie terenu między ulicami 
Górną, Miodową i Cynamonową i ulo-
kowanie planowanych inwestycji, tak  
aby tworzyły spójną całość. Rozpoczną 
się budowy boiska Orlik, rowerowego 
placu zabaw pumptrack oraz wybiegu 
dla psów (w formule zaprojektuj - wy-
buduj).                         Więcej na str. 7
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Gmina Dobra

Gmina Dobra codziennie analizuje sytu-
ację związaną z zagrożeniem koronawiru-
sem. Na bieżąco odbywają się posiedzenia 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego z udziałem Wójt Gminy Dobra Teresy 
Dery. Podczas spotkań sprawdzane są wszyst-
kie aspekty związane z funkcjonowaniem 
gminy na rzecz mieszkańców. Analizowane 
są też różne warianty, które mogą zaistnieć 
w związku z rosnącym zagrożeniem.

Dezynfekcja miejsc publicznych
Jednym z wielu działań jest dezynfek-

cja wiat przystankowych, bram i dojść 
do cmentarzy w gminie Dobra. Strażacy 
z OSP Wołczkowo ubrani w specjalne 
kombinezony spryskują przystanki pły-
nem dezynfekującym.

Straż Gminna
Straż Gminna przekazuje komunikaty 

głosowe dla mieszkańców oraz kontro-
luje przestrzeganie zakazu gromadzenia 
się i korzystania z placów zabaw, obiek-
tów sportowych i rekreacyjnych. 

Od kwietnia straże gminne i miejskie pod-
legają nadzorowi policji, która koordynuje 
pracę patrolową wszystkich służb. 

Zmiana godzin pracy UG Dobra
Od 14 kwietnia zmieniły się godziny 

pracy Urzędu Gminy Dobra. Urzędnicy 
pracują teraz na 2 zmiany: w godz. 7-13 
i 14-20. Między godz. 13 a 14 w pomiesz-
czeniach biurowych przeprowadzana jest 
dezynfekcja oraz wietrzenie - kontakt te-
lefoniczny z urzędem nie jest wtedy moż-
liwy. Zmiany wynikają z trwającego sta-
nu epidemii, konieczności zapewnienia 
ciągłości pracy urzędu i bezpieczeństwa 
pracowników oraz petentów.

Korespondencję do Urzędu Gminy 
Dobra można zostawiać w godzinach 
od 7:00 do 20:00 w przygotowanych do 
tego pojemnikach:
- w wejściu do budynku Urzędu Gminy 

Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a,
- w wejściu do budynku Urzędu Gminy Do-

bra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami i Eg-
zekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej,
- w wejściu do budynku Urzędu Gminy 

Dobra, Wydział ds. Komunalnych i Inwe-
stycji przy ul. Granicznej 24a,
- w holu budynku Urzędu Gminy Dobra, 

Referat ds. Planowania Przestrzennego i Wa-
runków Zabudowy przy ul. Granicznej 24a 
w Dobrej,
- przy wejściu do budynku Urzędu Gmi-

ny Dobra, Wydział ds. Obywatelskich 
i Ochrony Środowiska przy ul. Lipowej 
51 w Wołczkowie.

Pomoc dla seniorów i osób samotnych
Urząd Gminy Dobra uruchomił pomoc 

dla osób starszych i samotnych w zakresie 
zakupów podstawowych produktów spo-
żywczych. Zadanie to realizuje Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Dobrej. Pod numerem 
tel. 91 311 33 93 w godzinach 8-11 od osób 
starszych, samotnych wymagających pomo-
cy przyjmowane są potrzeby w zakresie za-
kupów podstawowych produktów spożyw-
czych. Po otrzymanym zgłoszeniu zostaną 
zrobione zakupy, które będą dostarczane do 
osób, które zgłoszą taką potrzebę. Zakupy 

będą robione na koszt osób zgłaszających 
potrzeby. Osoby realizujące pomoc będą 
posiadały identyfikator z pieczęciami OPS 
Dobra.

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podję-
ła też decyzję o zamówieniu maseczek dla 
mieszkańców, których zdrowie jest najbar-
dziej zagrożone. Pierwsza partia 3500 sztuk 
trafi do seniorów. Kolejne partie maseczek 
trafią do pracowników sklepów, poczty, 
służb oraz przedsiębiorców, którzy codzien-
nie mają kontakt z wieloma osobami. Ma-
seczki miały trafić do seniorów jeszcze przed 
świętami, ale z powodu wydłużonych odpaw 
celnych termin dostawy został przesunięty. 

„O dokładnej dacie i godzinach dys-
trybuowania maseczek poinformujemy 
w oddzielnym komunikacie, kiedy tylko 
maseczki dotrą do Urzędu Gminy Dobra. 
Przypominamy, że akcja przeznaczona jest 
przede wszystkim dla naszych seniorów. 
Cześć maseczek rozdamy przy dużych skle-
pach na terenie gminy w czasie godzin zaku-
pów przeznaczonych dla seniorów między 
godz. 10:00 a 12:00. Seniorom, którzy nie 
wychodzą z domów, dowieziemy maseczki 
do posesji” - informują urzędnicy. 

Pomoc dla przedsiębiorców
Gmina Dobra wspiera przedsiębiorców, 

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zwią-
zanej z koronawirusem i musieli ograniczyć 
swoją działalność. Przedsiębiorcy mogą teraz 
wystąpić do gminy z wnioskiem o umorze-
nie należności z tytułu podatków: rolnego, 
leśnego i od nieruchomości, podatku od 
środków transportu oraz opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Wzór 
wniosku dostępny jest na stgronie interne-
towej www.dobraszczecinska.pl

Komputery dla uczniów z gminy Dobra
Gmina Dobra złożyła wniosek do Mini-

sterstwa Cyfryzacji o przyznanie grantu na 
kwotę prawie 80 tysięcy złotych na zakup 
komputerów dla uczniów, które będą prze-

znaczone do nauki online.
„Drodzy rodzice, jeżeli Wasze dzieci potrze-

bują komputera do nauki online, to możecie 
zgłosić taką potrzebę do dyrektora szkoły. 
Umożliwią oni wypożyczenie komputera 
ze szkoły na podstawie prostej umowy” - in-
formuje Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Firma DGS Poland przekazała 5 kom-
puterów Publicznej Szkole Podstawowej 
w Bezrzeczu, które mają posłużyć do pracy 
zdalnej dla społeczności szkolnej.

„Dziękuję Mieszkańcom Gminy Dobra 
za bardzo poważne podejście do sytuacji, 
w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. Zagroże-
nie, w obliczu którego stoimy, jest bardzo 
duże. Nie narażajmy nas i naszych rodzin. 
Pozostańmy w domach. Bardzo dzięku-
je wszystkim pracownikom służb i firm, 
którzy są bezpośrednio zaangażowani we 
wszystkie działania na rzecz naszego bez-
pieczeństwa. Zachowajmy powagę i sto-
sujmy się do wydawanych zaleceń. W mia-
rę rozwoju sytuacji będziemy podejmować 
kolejne działania mające na celu zabezpie-
czenie zdrowia naszych mieszkańców” - 
apeluje Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.                 

 Źródło: GminaDobra24.pl

Na dzień dobry
Zapraszamy do lektury 44. numeru 

Kuriera Lokalnego Gminy Dobra. Jest 
to pierwsze całkowicie elektroniczne 
wydanie gazety, w związku z epidemią 
koronawirusa.

W tym numerze przede wszystkim 
polecamy uważnie przeczytać artykuł 
o działaniach Urzędu Gminy Dobra 
związanych z zagrożeniem wirusem 
COVID-19.  

Piszemy też dużo o inwestycjach. 
Mieliśmy okazję zajrzeć na plac budowy 
nowoczesnego przedszkola w Mierzynie 
i świetlicy na Mierzyniance. Wspomi-
namy o aktualnych i planowanych re-
montach dróg, m.in. o remoncie drogi 
powiatowej Wołczkowo - Dobra i bu-
dowie ronda w Wołczkowie. 

Wójt Gminy Dobra nagrodziła uta-
lentowanych mieszkańców gminy Do-
bra. Za wybitne osiągnięcia sportowe 
oraz w dziedzinie twórczości artystycz-
nej nagrodzono łącznie 141 osób. 

Możecie też przeczytać o sukcesie 
młodego mieszkańca Mierzyna Jakuba 
Guźleckiego, który został laureatem 
tegorocznych Międzynarodowych Na-
gród Żeglarskich Szczecina. 
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Strażacy z OSP Wołczkowo prowadzą dezynfekcję wiat przystankowych, bram i dojść do cmenta-
rzy w gminie Dobra. Ubrani w specjalne kombinezony spryskują przystanki płynem dezynfeku-
jącym. Akcja realizowana jest w ramach działań Gminy Dobra związanych z koronawirusem.

Koronawirus: działania w gminie Dobra
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Remont drogi powiatowej z Wołczkowa do Dobrej

Ruszyła budowa chodnika przy ul. Topolowej

Wołczkowo - Dobra

Mierzyn

Powiat Policki otrzyma 2,39 mln złotych na remont drogi powiatowej Wołczkowo - Dobra. Dofinansowanie pochodzi z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. To 50% kosztów inwestycji, którą wyceniono na 4,78 mln złotych.

Rozpoczęła się budowa chodnika przy ulicy Topolowej w Mierzynie. Chodnik powstanie na odcinku od granicy Mierzyna 
ze Szczecinem (od strony ul. Łukasińskiego) do skrzyżowania z ul. Miłą. 

Gmina Dobra zarezerwowała już 
w budżecie na 2020 rok 1.000.000 zł 
na pomoc finansową dla Powiatu Po-
lickiego na remont drogi powiatowej 
nr 3907Z Wołczkowo - Dobra. Staro-
stwo Powiatowe w Policach wystąpiło 
o dofinansowanie inwestycji z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Z tego sa-
mego funduszu Gmina Dobra otrzy-
mała 3,13 mln złotych na przebudowę 
ulicy Szkolnej w Bezrzeczu.

Inwestycja otrzymała rządowe do-
finansowanie w kwocie 2.391.400 
złotych. To 50% kosztów inwestycji. 
Pozostałe 2,39 mln zł dołożą wspól-
nie Starostwo Powiatowe w Policach 
i Gmina Dobra.

Inwestycja zakłada ułożenie nowej 
nakładki asfaltowej na odcinku od lasu 
przy jeziorze Głębokie (granica gminy 
Dobra) do ronda w Dobrej. Odcinek od 
lasu do ronda przy Głębokim (ul. Kup-
czyka) należy do Miasta Szczecin i bę-
dzie remontowany w ramach budowy 
węzła przesiadkowego Głębokie - do-
wiedz się więcej o tej inwestycji.

Droga powiatowa Wołczkowo - Do-
bra od dawna wymaga remontu. Dzięki 
pomocy finansowej Gminy Dobra Po-
wiat Policki zyska dodatkowe środki na 
realizację tej ważnej dla mieszkańców 
inwestycji.         Źródło: GminaDobra24.pl

W ramach inwestycji powstanie chod-
nik o długości ok. 230 metrów. Połączy 
on istniejące chodniki od strony ul. Łuka-
sińskiego (przy tablicy Szczecin/Mierzyn) 
i od strony Mierzyna, który teraz kończy 
się na wysokości ul. Miłej.

Chodnik o szerokości 2 metrów, z lokal-
nym zwężeniem do 1,8 m, będzie oddzie-
lony od jezdni wyniesionym, betonowym 
krawężnikiem.

Wykonawcą jest firma Usługi Ogólno-
budowlane i Drogowe z Trzeszczyna. Plac 
budowy przekazano 20 marca. W związ-
ku z podjętymi działaniami w gminie Do-
bra, aby ograniczyć do minimum ryzyko 
ewentualnego rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa, wszelkie uwagi do inwestycji 
były zgłoszone na piśmie, jako załącznik 
do protokołu przekazania placu budowy.

Termin wykonania prac budowlanych to 
30 września 2020 roku. Wartość inwestycji 
wynosi 154.800 zł.         Źródło: Mierzyn24.pl



4 strona KURIER LOKALNY GMINY DOBRA   •   E-WYDANIE / NR 44

Ile płacimy za śmieci w gminie Dobra - analiza
Gospodarka odpadami w gminie Dobra

Sprawdziliśmy ile dokładnie wynoszą rachunki za śmieci mieszkańców gminy Dobra. Ponad 72% gospodarstw płaci rachun-
ki poniżej 75 złotych miesięcznie, z czego 43% mniej niż 50 zł. Więcej niż 150 zł miesięcznie płaci ok. 3% gospodarstw.
Jakie płacimy rachunki za śmieci?

Obecne rachunki za odbiór śmieci 
w gminie Dobra, w porównaniu do 
stawek w innych regionach Polski, nie 
są bardzo wysokie. Ponad 72% gospo-
darstw płaci rachunki poniżej 75 zło-
tych miesięcznie, z czego 43% mniej 
niż 50 zł. Rachunki w kwocie 76-100 zł 
płaci 14% gospodarstw w gminie Do-
bra, a 101-150 zł - 9%. Więcej niż 
150 zł miesięcznie płaci ok. 3% gospo-
darstw, z czego 1% powyżej 200 zł i to 
przy bardzo dużym zużyciu wody sięga-
jącym od 500 do nawet 1000 metrów 
sześciennych wody rocznie. Te rachun-
ki będzie można zmniejszyć poprzez 
kompostowanie odpadów (Gmina Do-
bra planuje wprowadzić ulgi za kom-
postowanie odpadów) i oszczędzanie 
wody z wodociągu. Do podlewania 
części ogrodu można wykorzystywać 
deszczówkę, jak na zachodzie Europy. 

Porównanie rachunków za odbiór 
śmieci: Gmina Dobra - Szczecin

Prawie 84% gospodarstw w gminie 
Dobra płaci mniejsze rachunki niż 
w sąsiednim Szczecinie, gdzie ryczałto-
wa opłata za śmieci w zabudowie jed-
norodzinnej liczona od nieruchomości 
zużywających powyżej 4 metrów sze-
ściennych wody wynosi 94 złote mie-
sięcznie. W zabudowie wielorodzinnej 
(a także w zabudowie jednorodzinnej 
w sytuacji, w której średniomiesięcz-
ne zużycie wody nie przekracza 4 m3) 
stawka wynosi 7,50 zł za 1 m3 zużytej 
wody.

Stawka za odbiór odpadów liczona 
od 1 metra sześciennego wody

Porównaliśmy naszą stawkę opłat za 
odbiór odpadów, czyli 4,80 zł za metr 
sześcienny wody, do innych gmin w re-
gionie, które również przyjęły metodę 
liczenia od zużytej wody. Stawki przed-
stawiliśmy na wykresie.

Odbiór odpadów zielonych w przeli-
czeniu na mieszkańca

Gmina Dobra przyjęła metodę na-
liczania opłat od ilości zużytej wody 
z danej nieruchomości. Ministerstwo 
Klimatu uznało tę metodę jako właści-
wą, wiarygodną i miarodajną. Osoby, 
które zużywają bardzo duże ilości wody 
z wodociągu na podlewania ogrodów 
płacą znacznie więcej. Jednak w głównej 
mierze osoby takie produkują też duże 
ilości odpadów zielonych, co przekła-
da się na wysokie koszty ich odbioru. 
W przeliczeniu na liczbę mieszkańców 
w Gminie Dobra odbieranych jest aż 
19 razy więcej odpadów zielonych niż 
w Gminie Police, cztery razy więcej niż 
w Kołbaskowie i trzy razy więcej niż 
w Szczecinie. Generuje to olbrzymie 
koszty.

Całość problematyki gospodarki 
odpadami komunalnymi w gminach 
reguluje ustawa z 1996 r. o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach, 
a częściowo także ustawa z 14 grud-
nia 2012 r. o odpadach. Od lipca 
2013 roku wszyscy mieszkańcy gmi-
ny z mocy ustawy objęci są gminnym 
systemem odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych i zobowiązani 
są wnosić opłaty, które muszą pokryć 
w 100% koszty sytemu. Gmina nie ma 
prawa zarabiać na odbiorze śmieci, ale 
także nie może finansować tego zadania 
z innych środków.

W ustawie przewidziano cztery meto-
dy, które w danej gminie mogą zostać 
wybrane przez radę gminy do wyliczenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami. Są to metody uzależnione od:

• liczby mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość,

• ilości zużytej wody z danej nieru-
chomości,

• powierzchni lokalu mieszkalnego,
• jedna stawka od gospodarstwa do-

mowego.

Metoda od liczby mieszkańców
Każda z tych metod ma swoje wady. 

Metoda najczęściej wymieniana jako 
„sprawiedliwa”, uzależniająca wysokość 
opłaty od liczby mieszkańców, sprawdza 
się w małych gminach, gdzie w więk-
szości mieszkańcy się znają. Są mniej-
sze możliwości nadużyć. Na podstawie 
ilości zużytej wody (z pomięciem wody 
bezpowrotnie zużytej) wynika, że na 
terenie gminy Dobra mieszka obec-
nie około 29 tys. osób. Gdyby przyjąć 
metodę od liczby mieszkańców należy 
założyć, że ich liczba wykazana w de-
klaracjach byłaby niższa. Z dotychczas 
zameldowanych osób (nieco ponad 
22 tys.) znaczna część nie zostałaby 
wykazana zasadnie (studenci, osoby 
pracujące na stale lub czasowo za gra-
nicą itp.). Doświadczenia innych gmin 
wskazują, że przy tej metodzie dra-
stycznie maleje liczba osób wykazanych 
w deklaracjach w stosunku do liczby 
osób zameldowanych (o około 20% - 

Police, Goleniów, Pyrzyce). W efekcie 
zameldowani mieszkańcy musieliby za-
płacić za śmieci wyrzucane przez osoby 
niezameldowane i niezgłoszone w de-
klaracjach. Samorządy nie mają real-
nych możliwości kontroli liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość.

Metoda od powierzchni lokalu 
Kolejna metoda naliczania opłat za 

śmieci, gdzie opłata uzależniona jest od 
powierzchni lokalu mieszkalnego, jest 
całkowicie niezwiązana zarówno z licz-
bą mieszkańców zamieszkujących na 
danej nieruchomości, jak i ilością wy-
twarzanych odpadów.

Metoda od gospodarstwa domowego
Metoda, gdzie opłata jest ujednoli-

cona od gospodarstwa domowego po-
woduje duże uśrednienie. W rezultacie 
osoby samotne, rodziny 2-, a nawet 
3-osobowe ponosiłyby większe koszty 
niż nieruchomości zamieszkałe przez 
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większą liczbę mieszkańców. Metoda 
w żaden sposób nie byłaby odzwiercie-
dleniem ilości wytwarzanych odpadów, 
w tym odpadów zielonych.

Metoda od ilości zużytej wody
Funkcjonująca obecnie w gminie 

Dobra metoda naliczania opłat od ilo-
ści zużytej wody z danej nieruchomości 
odzwierciedla liczbę osób faktycznie ją 
zamieszkujących. W dużej części od-
zwierciedla także ilość wytwarzanych 
odpadów:

• osoby starsze generalnie zużywają 
mniej wody i produkują mniej odpadów,

• nowe jednorodzinne nieruchomości 
zużywają więcej wody, w tym ogrodo-
wej, jednocześnie produkują duże ilości 
odpadów zielonych,

• spółdzielnie mają procentowo 
mniejsze powierzchnie terenów zielo-
nych i produkują mniejsze ilości odpa-
dów zielonych, nie posiadają dodatko-
wych liczników na wodę bezpowrotnie 
zużytą, w gminie Dobra spółdzielnie 
i wspólnoty oddają tylko ok. 3,5-4% 
odpadów zielonych.

Powyższa metoda umożliwia stosun-
kowo szybkie „wyłapanie” nieruchomo-
ści, które nie złożyły deklaracji, a mają 
umowę na dostawę wody (najczęściej 
nowo oddane do użytku, gdzie ich 
właściciele bardzo często wskazują, że 
odpady wożą np. do Szczecina). Oczy-
wiście podobnie, jak pozostałe metody, 
także ten sposób naliczania opłat ma 
swoje wady, m.in. w skrajnych przy-
padkach zużycia dużej ilości wody na 
podlewanie ogrodu. Z drugiej strony 
zużycie wody na podlewanie ogrodu ma 
znaczący wpływ na ilość wytwarzanych 
odpadów zielonych. W tym zakresie 
firma Jumar odbierając odpady przeka-
zuje konkretne statystki. Należy zwró-
cić uwagę na olbrzymi koszt odbioru 
odpadów zielonych z terenu gminy Do-
bra. Odbieramy już 19 razy więcej od-
padów zielonych niż w Policach, 4 razy 
więcej niż w Kołbaskowie i 3 razy wię-
cej niż w Szczecinie (w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców). Wysokie koszty 
odbioru odpadów zielonych nie mogą 
zostać przerzucone na mieszkańców, 
którzy ich nie generują lub produkują 
znacznie mniej.

Ponadto każda umowa zawarta z Wo-
dociągami Zachodniopomorskimi ma 
za cel dostawę wody do celów socjalno-
bytowych. Zużywanie jej w ogromnych 
ilościach (często kilkaset, a nawet po-
wyżej 1000 m3) do podlewania ogro-
dów jest społecznie nieakceptowane. 
Poprzedni rok i przykłady z wielu re-
gionów Polski wskazują, jak istotne 
jest oszczędzanie wody. Właściciele 
nieruchomości posiadający duże po-
wierzchnie terenów zielonych powinni 
w pierwszej kolejności wykorzystywać 
deszczówkę.

Coraz więcej samorządów w Polsce 
przechodzi na system opłat za odbiór 
śmieci liczony na podstawie zużytej 
wody. Metodę naliczania od wody chcą 
wprowadzić m.in. Warszawa i Olsztyn. 
Ma to związek z dużymi rozbieżnościa-
mi między liczbą mieszkańców, a liczbą 
osób zgłoszonych w gospodarstwie do 
odbioru odpadów. Metoda od wody 
jest bardziej miarodajna. Ustalanie 
opłaty za śmieci w oparciu o zużywaną 
wodę może uszczelnić system, szczegól-
nie w gminach, w których liczba miesz-
kańców jest dynamiczna.

Często mieszkańcy nie rozumieją, 
dlaczego opłata za śmieci zależy od 
tego, ile wykorzystują wody, a nie od 

tego, ile wytwarzają śmieci. Niestety 
zgodnie z prawem gminy nie mogą uza-
leżniać stawek za odpady od ich ilości. 
Poza tym system gospodarki odpadami 
w gminach musi się bilansować. Samo-
rządy nie mogą ani na nim zarabiać, ani 
do niego dopłacać z innych źródeł.

Żadna metoda nie jest w 100% spra-
wiedliwa, jednak kierując się wyborem 
należy brać pod uwagę, aby system opłat 
był w miarę możliwości, jak najbardziej 
sprawiedliwy dla możliwie największej 
liczby mieszkańców. Nie można kiero-
wać się skrajnymi przypadkami. Opłaty 
za śmieci w gminie Dobra dla większo-
ści mieszkańców są mniejsze niż w wie-
lu gminach w regionie.

Nowelizacja ustawy śmieciowej
We wrześniu 2019 r. weszła w życie 

ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw. Nowe prze-
pisy wprowadzają swoistą rewolucję 
w dotychczas obowiązujących zasadach. 
Z punktu widzenia naszej gminy oraz 
mieszkańców nieruchomości zamiesz-
kałych najistotniejsze zmiany to:

• Właściciele nieruchomości będą 
mieli obowiązek zbierania w sposób 
selektywny odpadów komunalnych 
powstałych na terenie nieruchomości 

zgodnie z wymaganiami określonymi 
w regulaminie (100 % nieruchomości 
będzie musiało prowadzić segregację 
odpadów). Jedynie przy stwierdzeniu 
braku właściwej segregacji naliczona 
będzie wyższa opłata w wysokości usta-
lonej przez radę gminy (w przedzia-
le 2-4 krotności ustalonej wysokości 
opłaty). Dotychczas w gminie Dobra 
ok 25 % nieruchomości nie segregowa-
ło odpadów i wnosiło wyższe opłaty.

• Wprowadzono możliwość propor-
cjonalnego zwolnienia z części opłaty 
nieruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących we własnym zakresie 
bioodpady (odpady kuchenne i zielo-
ne) - warunek bezwzględny to posiada-
nie na nieruchomości kompostownika.

• Wprowadzono kilkadziesiąt in-
nych zmian w ustawie, które także, już 
w mniejszym zakresie wpływają na cały 
system odbioru i zagospodarowania 
odpadów w gminie.

Gminy w całej Polsce otrzymały 
12 miesięcy na wprowadzenie nowych 
przepisów.

Źródło: GminaDobra24.pl

Samorządy z powiatu wspierają szpital w Policach
Powiat Policki oraz gminy Police, Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno przekazali 500 tys. złotych na zakup specjalistycznego 
sprzętu, niezbędnego do ratowania życia ludzkiego, oraz ubrań ochronnych dla personelu szpitala w Policach. 

Pandemia koronawirusa SARS CoV-2 
sprawiła, że zdrowie i życie milionów ludzi 
na całym świecie jest zagrożone. Każdego 
dnia z niepokojem obserwujemy, jak roz-
przestrzenia się również w naszym kraju, 
nie omijając naszego regionu. Walka z nie-
widzialnym wrogiem, stanowi dziś dla nas 

wszystkich najważniejsze wyzwanie. Od 
samego początku pojawienia się zagroże-
nia, podejmujemy liczne działania mające 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa na-
szym Mieszkańcom. Wspólnie ze służba-
mi i inspekcjami wdrażamy odpowiednie 
środki i procedury bezpieczeństwa.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z jak 
trudnym zjawiskiem przyszło nam się 
zmierzyć. Autorytety w świecie medycyny, 
specjaliści wirusolodzy zapowiadają w naj-
bliższym czasie szczytową fazę zachorowań 
w naszym kraju, której skali nikt nie jest w 
stanie przewidzieć.

W związku z zaistniałą sytuacją, po 
raz kolejny w trosce o bezpieczeństwo 

Mieszkańców łączymy siły. Podjęliśmy 
decyzję o udzieleniu wsparcia finansowe-
go szpitalowi w Policach należącego do 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli-
nicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Łączna kwota wsparcia to 
500.000 złotych. Pozwoli ona sfinansować 
zakup specjalistycznego sprzętu, niezbęd-
nego do ratowania życia ludzkiego, a także 
ubrań ochronnych dla personelu.

Nie możemy być obojętni na zgłaszane 
potrzeby szpitala, miejsca w którym z tak 
dużym poświęceniem i determinacją wal-
czy się o to co najcenniejsze- zdrowie i ży-
cie ludzkie. Jako samorządowcy odpowie-
dzialnie i solidarnie podejmujemy decyzje 

zmierzające do zapewnienia bezpieczeń-
stwa naszym Mieszkańcom.

Kierujemy wyrazy uznania i dziękujemy 
wszystkim tym, którzy w tak trudnym cza-
sie niosą pomoc potrzebującym i włączają 
się w różne inicjatywy dając wsparcie.

Zarząd Powiatu i Rada Powiatu 
w Policach

Burmistrz Polic i Rada Miejska 
w Policach

Wójt Gminy Dobra
Wójt Gminy Kołbaskowo

Burmistrz Nowego Warpna  
 

         Źródło: GminaDobra24.pl

Powiat Policki
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Gmina Dobra
Dobra Inwestycja
OGŁOSZENIA•KOMUNIKATY•DANE TELEADRESOWE

POMOC DLA SENIORÓW I OSÓB SAMOTNYCH
Urząd Gminy Dobra uruchomił pomoc dla osób starszych i samotnych w zakresie za-
kupów podstawowych produktów spożywczych. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrej. Pod numerem tel. 91 311 33 93 w godzinach 8-11 od osób star-
szych, samotnych wymagających pomocy przyjmowane są potrzeby w zakresie zakupów 
podstawowych produktów spożywczych. Po otrzymanym zgłoszeniu zostaną zrobione 
zakupy, które będą dostarczane do osób, które zgłoszą taką potrzebę. Zakupy będą ro-
bione na koszt osób zgłaszających potrzeby. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podjęła 
też decyzję o zamówieniu maseczek dla mieszkańców, których zdrowie jest najbardziej 
zagrożone. Pierwsza partia 3500 sztuk trafi do seniorów. Kolejne partie maseczek trafią 
do pracowników sklepów, poczty, służb oraz przedsiębiorców, którzy codziennie mają 
kontakt z wieloma osobami. Maseczki miały trafić do seniorów jeszcze przed świętami, 
ale z powodu wydłużonych odpaw celnych termin dostawy został przesunięty. 
„O dokładnej dacie i godzinach dystrybuowania maseczek poinformujemy w oddziel-
nym komunikacie, kiedy tylko maseczki dotrą do Urzędu Gminy Dobra. Przypomina-
my, że akcja przeznaczona jest przede wszystkim dla naszych seniorów. Cześć maseczek 
rozdamy przy dużych sklepach na terenie gminy w czasie godzin zakupów przezna-
czonych dla seniorów między godz. 10:00 a 12:00. Seniorom, którzy nie wychodzą 
z domów, dowieziemy maseczki do posesji” - informują urzędnicy. 

KOMPUTERY DLA UCZNIÓW Z GMINY DOBRA
Gmina Dobra złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o przyznanie grantu 
na kwotę prawie 80 tysięcy złotych na zakup komputerów dla uczniów, które będą 
przeznaczone do nauki online.
„Drodzy rodzice, jeżeli Wasze dzieci potrzebują komputera do nauki online, to może-
cie zgłosić taką potrzebę do dyrektora szkoły. Umożliwią oni wypożyczenie komputera 
ze szkoły na podstawie prostej umowy” - informuje Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Dobra poinformowała o kolejnych działaniach związanych z koronawi-
rusem. W związku z epidemią, wprowadzonymi ograniczeniami i pomocą dla przed-
siębiorców, zmniejszą się wpływy z podatków, a co za tym idzie budżet gminy. Prze-
łoży się to na ograniczenia związane m.in. z finansowaniem inwestycji. Wójt podjęła 
decyzję o wprowadzeniu oszczędności związanych m.in. z ograniczeniem wydatków 
na bieżące zadania, promocję oraz utrzymanie urzędu i jednostek gminy.
„Szanowni Państwo, obecna sytuacja powoduje, że przed nami trudny czas i trudne 
decyzje. Panująca epidemia, wprowadzone ograniczenia i zakazy wpływają na życie 
nas wszystkich, na działalność Przedsiębiorców, a w konsekwencji wpłyną na kon-
dycję naszego budżetu. Zmniejszone zostaną dochody z udziału w podatkach PIT 
i CIT oraz wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych. Mam również świa-
domość, że działania podjęte na rzecz wsparcia lokalnych Przedsiębiorców wpłyną na 
zmniejszenie wysokości budżetu gminy. W konsekwencji należy się liczyć z dużymi 
ograniczeniami w finansowaniu zadań gminy zarówno bieżących jak i inwestycyj-
nych. Podjęłam też decyzję o odwołaniu wszystkich planowanych imprez o cha-
rakterze kulturalnym i sportowym. Mając na względzie dbałość o finanse gminy 
ograniczyłam również wydatki na promocję oraz wszystkie inne wydatki związane 
z utrzymaniem Urzędu Gminy Dobra i jednostek gminy. Jak tylko ulegnie popra-
wie, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców będą zapewnione, wrócę do realizacji 
zaplanowanych zadań. Czuję ogromną odpowiedzialność za powierzoną mi przez 
Mieszkańców Gminę. Bardzo proszę o wyrozumiałość i solidarność w tej trudnej 
sytuacji” - apeluje Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Gmina Dobra wspiera przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji związanej 
z koronawirusem i musieli ograniczyć swoją działalność. Przedsiębiorcy mogą teraz 
wystąpić do gminy z wnioskiem o umorzenie należności z tytułu podatków: rolnego, 
leśnego i od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Wzór wniosku dostępny jest na stgronie internetowej 
www.dobraszczecinska.pl

DANE TELEADRESOWE
Urząd Gminy Dobra, 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16 a
Sekretariat Wójta Gminy: tel. 91 311 30 48
e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl 

Urząd Gminy Dobra - Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a
Sekretariat: tel. 91 311 32 36 
e-mail: wydzial@dobraszczecinska.pl

Urząd Gminy Dobra - Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
Wołczkowo, 72-003 Dobra, ul. Lipowa 51
Sekretariat: tel. 91 311 22 81 
e-mail: wso@dobraszczecinska.pl

Urząd Gminy Dobra - Wydział ds. Gosp. Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
72-003 Dobra, ul. Graniczna 39b
Sekretariat: tel. 91 311 34 87, e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl

Urząd Gminy Dobra - Referat ds. Plan. Przestrzennego i Warunków Zabudowy
72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a
Sekretariat: tel. 91 422 56 07

Urząd Gminy Dobra - Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
72-006 Mierzyn, ul. Nasienna 20
tel. 91 333 10 38

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a 
Świadczenia rodzinne: tel. 91 311 38 10
Pracownicy socjalni: tel. 91 311 33 93

Straż Gminna w Dobrej z siedzibą w Wołczkowie
Wołczkowo, 72-003 Dobra ul. Lipowa 51
Sekretariat: tel. 91 311 52 56
e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej
ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra
tel. 91 311 37 38 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej
ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra
tel. 91 424 19 80
e-mail: biuro@gckib.pl

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY DOBRA
Od 14 kwietnia zmieniły się godziny pracy Urzędu Gminy Dobra. Urzędnicy pra-
cują teraz na 2 zmiany: w godz. 7-13 i 14-20. Między godz. 13 a 14 w pomiesz-
czeniach biurowych przeprowadzana jest dezynfekcja oraz wietrzenie - kontakt te-
lefoniczny z urzędem nie jest wtedy możliwy. Zmiany wynikają z trwającego stanu 
epidemii, konieczności zapewnienia ciągłości pracy urzędu i bezpieczeństwa pra-
cowników oraz petentów.

Korespondencję do Urzędu Gminy Dobra można zostawiać w godzinach od 7:00 
do 20:00 w przygotowanych do tego pojemnikach:
- w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a,
- w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami i Egzeku-
cji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej,
- w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji przy 
ul. Granicznej 24a,
- w holu budynku Urzędu Gminy Dobra, Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warun-
ków Zabudowy przy ul. Granicznej 24a w Dobrej,
- przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Obywatelskich i Ochro-
ny Środowiska przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie.
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Wyróżnienie dla Gminy Dobra  

1,4 mln zł na rozwój centrum Bezrzecza

Budowa ronda w Wołczkowie
Gmina Dobra

Bezrzecze

Wołczkowo

Gmina Dobra po raz kolejny została wyróżniona w plebiscy-
cie „Liderzy Dostępności Danych Przestrzennych INSPIRE”. 

W tym roku Gmina Dobra planuje zainwestować 1,4 mln złotych w rozwój centralnej części Bezrzecza. Mają rozpocząć się budo-
wy boiska Orlik, rowerowego placu zabaw pumptrack oraz wybiegu dla psów (w formule zaprojektuj - wybuduj). 

Trwa budowa ronda w Wołczkowie. Inwestycja realizowana 
jest w ramach budowy ścieżki rowerowej Dobra - Głębokie.

Trwa budowa infrastruktury komu-
nikacyjnej, w tym ronda w Wołczkowie 
i trasy rowerowej łączącej Dobrą z wę-
złem przesiadkowym Głębokie w Szcze-
cinie. W ramach inwestycji planowana 
jest też korekta przebiegu ul. Szczeciń-
skiej, od skrzyżowania z ul. Róży Wia-
trów do skrzyżowania z ul. Przytulną 
w Dobrej. Prace budowlane na zlecenie 
Gminy Dobra prowadzi firma Eurovia 
Polska.

„Prosimy mieszkańców o planowanie 
swoich podróży z uwzględnieniem wy-
stępujących utrudnień, ponieważ mimo 
dołożenia wszelkiej staranności, zato-
rów drogowych w trakcie przebudowy 
dróg całkowicie zniwelować się nie da, 

za co mieszkańców przepraszamy” - in-
formuje Urząd Gminy Dobra.

Urząd przedstawił harmonogram dal-
szych prac realizowanych w związku z 
budową ścieżki rowerowej i przebudową 
głównego skrzyżowania w Wołczkowie.

Gmina Dobra pozyskała dofinanso-
wanie na realizację inwestycji w kwocie 
10,39 mln zł. Jednocześnie Gmina Do-
bra wspomoże finansowo Powiat Po-
licki przy remoncie drogi powiatowej 
Wołczkowo - Dobra. Droga zostanie 
wyremontowana od lasu przy jeziorze 
Głębokie do ronda w Dobrej.

Całość prac powinna zakończyć się 
do końca sierpnia 2020 r.

Źródło: GminaDobra24.pl

Przejrzysty komunikat dotyczący udo-
stępniania danych tematycznych (w tym 
planistycznych) jest nie tylko spełnieniem 
wymogów ustawowych nałożonych na 
gminy, ale również idealnym rozwiązaniem 
dla nowoczesnego społeczeństwa, które 
oczekuje ułatwień w poruszaniu się w cy-
frowym środowisku. Stanowi wartość do-
daną dla jednostki - kreuje wizerunek no-
woczesnego urzędu, otwartego na potrzeby 
mieszkańców.

Dzięki liczbie wejść i wyświetleń na 
portalu mapa.inspirehub.pl, Gmina Do-
bra zajęła 3 miejsce w plebiscycie „Lide-
rzy Dostępności Danych Przestrzennych 
INSPIRE”. Liczba wejść wyniosła 11.178, 
a liczba wyświetleń informacji o działkach 
z dokumentów planistycznych - 15.397.

„To już kolejny raz, gdy zostaliśmy jako 
gmina wyróżnieni w tym plebiscycie, w ze-

szłym roku również zajęliśmy 3 miejsce. 
Dziękujemy Państwu za pomoc w osią-
gnięciu tego wyniku i gratulujemy pozosta-
łym wyróżnionym gminom” - mówi Wójt 
Gminy Dobra Teresa Dera.

Gmina Dobra jest jednym z liderów 
rankingów wśród zachodniopomorskich 
samorządów. W listopadzie 2018 r. nasza 
gmina zajęła 1. miejsce wśród 48 gmin 
wiejskich województwa zachodniopomor-
skiego w rankingu finansowym jednostek 
samorządu terytorialnego. W październiku 
2018 roku Gmina Dobra zajęła bardzo wy-
sokie 24. miejsce wśród 1555 gmin wiej-
skich w rankingu wydatków inwestycyjnych 
samorządów. W listopadzie 2017 r. gmina 
zajęła 21. miejsce (z 1559 gmin wiejskich) 
w rankingu Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego Zrównoważonego Rozwoju. 

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do realiza-
cji koncepcji zagospodarowania centrum 
Bezrzecza. Zakłada ona uporządkowanie 
terenu między ulicami Górną, Miodową 
i Cynamonową i ulokowanie planowa-
nych inwestycji, także projektów z budże-
tu obywatelskiego, tak aby tworzyły spój-
ną całość. Docelowo na terenie powstaną 
strefy sportowa, piknikowa, dziecka, 
rozrywki, ogrodowo-parkowa i strefa dla 
zwierząt.

Dotychczas zrealizowane elementy za-
gospodarowania terenu to odnowione 
boisko sportowe z nową nawierzchnią 
EPDM oraz przebudowany plac zabaw 
dla dzieci, zrealizowany w ramach budże-
tu obywatelskiego.

W tym roku Gmina Dobra planuje 
zainwestować 1,4 mln złotych na dalszy 
rozwój centrum Bezrzecza. W planach 
jest budowa boiska Orlik, rowerowego 
placu zabaw pumptrack oraz wybiegu dla 
psów (w formule zaprojektuj - wybuduj). 
Przygotowany zostanie też projekt ogro-
du różanego.

Projekt Orlika przewiduje budowę bo-
iska do piłki nożnej wraz z wybiegami, 
a także wykonanie piłkochwytów o wys. 
4 m, ławek i innych elementów małej ar-

chitektury. Boisko będzie miało wymiary 
dostosowane do powierzchni, jaka jest 
dostępna do wykorzystania: 30 x 62 m, 
o nawierzchni ze sztucznej trawy. Zapla-
nowano 4 furtki dostępu na teren boiska 
- po dwie z każdej strony.

Projekt placu typu pumptrack prze-
widuje budowę toru rowerowego wraz z 
dojściem oraz strefą startową. Tor zapro-
jektowany został jako droga z profilowa-
nymi zakrętami, garbami oraz hopkami 
do ćwiczenia akrobacji i doskonalenia 
techniki jazdy.

W pn.-wsch. części terenu powstanie 
wybieg dla psów. Wydzielono tam strefę 
ogólną i wybiegi dla czworonogów. Całość 
zostanie ogrodzona i oświetlona. Dostęp 
do wybiegu możliwy będzie bezpośrednio 
ze ścieżki od strony ul. Cynamonowej. Dla 
całego terenu (poza toaletą dla psów) zapro-
jektowano powierzchnię trawiastą. Każda z 
projektowanych stref posiadać będzie urzą-
dzenia umożliwiające treningi i aktywizują-
ce zwierzęta. W strefie ogólnej planuje się 
dodatkowo toaletę dla psów z koszem na 
psie odchody, ławkę i kosz na śmieci.

We wschodniej części terenu powstanie 
ogród różany z ławkami i ścieżkami spa-
cerowymi. Ma on tworzyć spójną i har-

monijną przestrzeń, z wydzielonymi aran-
żacjami różanymi z małą architekturą, 
hotelami dla owadów, altanami i ławecz-
kami. W tej części dominować będą kom-
pozycje z wieloletnich krzewów różanych, 
różnych odmian, w tym róże niskie oraz 
pnące. Najciekawsze krzewy różane wy-
eksponowane będą w pięciu mniejszych 
skwerach założonych osiowo na planie 
okręgów: ogród z altaną, ogród z fontanną 
ze strefą ławek solarnych, ogród z oczkiem 
wodnym z mostkiem, ogród z klombem 
różanym ze strefą ławek solarnych, ogród 
z pergolą różaną. Ogród różany będzie 
posiadał strefy dla różnych grup, w tym 

strefę relaksu dla dorosłych z ławkami do 
siedzenia oraz strefę ogrodu sensoryczne-
go dla dzieci.

Docelowo w centralnej części terenu 
planuje się budowę amfiteatru z miejsca-
mi siedzącymi dla 300 osób, a w zachod-
niej części planowana jest budowa basenu 
krytego, saunarium i strefą fitness. Całość 
terenu będzie oświetlona latarniami ledo-
wymi z budkami lęgowymi dla ptaków, 
dającymi możliwość podglądania ich onli-
ne w trakcie zakładania gniazd, lęgu i do-
rastania - jako atrakcyjna forma edukacji 
dla dzieci i młodzieży.           

                                Źródło: GminaDobra24.pl
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Na placu budowy nowego przedszkola w Mierzynie
Mierzyn

Mieliśmy okazję zajrzeć na budowę nowego Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Kolorowej w Mierzynie. Nowoczesna pla-
cówka dla 225 dzieci ma rozpocząć działalność 1 września 2020 r. 

Kompleks przedszkolny zlokalizowa-
ny jest obok szkoły podstawowej przy 
ul. Kolorowej. W nowoczesnym budyn-
ku znajdować się będzie: 9 sal dla dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat, wyposażonych 
w aneksy na pomoce dydaktyczne, ma-
gazynki na sprzęt do leżakowania oraz 
toalety dla uczniów, dwie szatnie dla 
dzieci, poczekalnia dla rodziców, sala 
do zajęć ruchowych, część socjalna i sa-
nitarna, zaplecze kuchenne, pomiesz-
czenia funkcyjne, sekretariat, gabinet 
dyrektora, pokój nauczycielski z zaple-
czem socjalnym, portiernia, pomiesz-
czenia magazynowe i gospodarcze.

„Przedszkole ma zostać otwarte zosta-
nie otwarte 1 września. Nabór rozpoczął 
się 16 marca” - mówi Joanna Hrabska, 
kierownik Zespołu Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Szkół w Dobrej.

Budowa przedszkola rozpoczęła się 
pod koniec 2018 roku. Koszt inwesty-
cji to ponad 21 mln złotych. Wyko-
nawcą jest firma EBUD z Bydgoszczy, 
która wybudowała m.in. nową szkołę 
podstawową w Dobrej. Prace budow-
lane mają planowo potrwać do dnia 
31 maja 2020 r.

Gmina Dobra pozyskała też dofinan-
sowanie w kwocie 1,7 mln zł na zakup 
wyposażenia do Przedszkola Publiczne-
go nr 1 w Mierzynie i szkolenia wycho-
wawców przedszkolnych. W ramach 
projektu gmina zakupi m.in. szafki, 
biurka, pufy i kanapy dla dzieci, tabli-
ce, maty edukacyjne oraz podłogi inte-
raktywne do nauki języka angielskiego 
i programowania. Projekt współfinan-
sowany jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Gmina Dobra od lat inwestuje w in-
frastrukturę edukacyjną. W 2013 roku 
powstała nowa szkoła podstawowa 
w Mierzynie, w 2017 roku rozbudo-
wano szkołę podstawową w Bezrzeczu, 
a w 2018 roku szkołę w Dobrej. Gmina 
wyremontowała też szkołę w Dołujach.

Na uwagę zasługuje porównanie wy-
datków i dochodów z tytułu realizacji 
przez gminę zadań w zakresie oświaty. 
W 2020 roku Gmina Dobra otrzyma 
na ten cel 20.913.350 zł z budżetu 
państwa. Natomiast wydatki na zadania 
oświatowe, tj. utrzymanie szkół, przed-
szkoli, punktów przedszkolnych, ob-
sługa ekonomiczna i administracyjna, 
dotacje dla przedszkoli niepublicznych, 
świetlice szkolne, pomoc materialna dla 
uczniów, dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli, wpłata do budżetu pań-
stwa części subwencji tzw. janosikowe, 
zaplanowano w kwocie 44.226.760 zł. 
Gmina Dobra dokłada więc 23 mln zło-
tych, z czego 14.670.000 zł to wydatki 
na inwestycje w oświacie.

W tym roku Gmina Dobra planuje 
rozpocząć prace projektowe dotyczące 
budowy nowej szkoły w Dołujach, nowe-
go przedszkola ze żłobkiem w Bezrzeczu 
oraz termomodernizację budynku i roz-
budowę szatni w szkole w Rzędzinach.              

                          Źródło: Mierzyn24.pl
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Drogi na osiedlu Sportowe

Trwa budowa świetlicy dla dzieci w Mierzynie

Oświetlenie ulic i przejść 
Dobra

Mierzyn

Gmina Dobra

Trwają prace projektowe mające na celu  opracowanie dokumen-
tacji technicznej budowy dróg na osiedlu Sportowe, czyli ul. Pa-
proci, Kameliowej, Konwaliowej, Frezjowej oraz Tulipanowej.

Na terenie rekreacyjnym Mierzynianka w Mierzynie trwa budowa nowej świetlicy dla dzieci wraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną. W świetlicy odbywać się będą m.in. warsztaty dla dzieci, zajęcia plastyczne, kiermasze, okolicznościowe bazarki 
i catering podczas imprez przeznaczonych dla mieszkańców korzystających z terenu rekreacyjnego.

Do 30 czerwca opracowane zostaną projekty techniczne dotyczą-
ce budowy elektrycznego oświetlenia kolejnych ulic i przejść dla 
pieszych w gminie Dobra. 

Gmina Dobra zleciła opracowanie 
projektów technicznych dotyczących 
budowy elektrycznego oświetlenia 
ulicznego oprawami bezpiecznymi 
typu LED dla 8 ulic oraz przejścia dla 
pieszych. Nowoczesne latarnie pojawią 
się w następujących miejscach:
- Prostopadła - Mierzyn,
- Berberysowa/Kminkowa - Bezrzecze,
- Przejście dla pieszych przy ul. Perłowej 
w Bezrzeczu,
- Sójki Kościno (do dz. 145),
- Promienista - Mierzyn,
- Migdałowa - Dobra,
- Szczecińska (5h) sięgacz - Dobra,
- Ozdobna - Mierzyn,
- Osiedle Leśne (od nr 41-43) - 
Bezrzecze.

Wykonawcą projektów jest firma 
projektowo-wykonawcza 4MAT Janusz 
Białecki. Koszt opracowania wyniósł 
72.950 zł brutto.

Dokumentacja ma być gotowa do 30 
czerwca 2020 roku.

Źródło: GminaDobra24.pl

Prace nad projektem rozpoczęły się 
gdy trwały jeszcze roboty budowlane 
związane z budowa kanalizacji deszczo-
wej na osiedlu w Dobrej.

Celem opracowania jest budowa dróg 
na osiedlu Sportowe w Dobrej. Projekt 
obejmuje ulice Tulipanową, Frezjową, 
Kameliową, Konwaliową oraz ul. Pa-
proci. Opracowanie zakłada poprawę 
bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy 
poprzez budowę sieci dróg z kostki be-
tonowej, budowę wyniesionych skrzy-
żowań mających na celu zmniejszenie 
prędkości na osiedlu, budowę chodni-
ków oraz zjazdów do przyległych po-
sesji. Szerokość jezdni zaprojektowana 
jest zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, tj. 5 
lub 6 m. Szerokość chodników: 2 m.

Po wykonaniu wstępnego projektu 
zagospodarowania terenu przeprowa-
dzono konsultacje społeczne i wprowa-
dzono zmiany udoskonalając projekt.

Projektant w ustalonym terminie zło-
żył kompletną dokumentację dla zada-

nia „Budowa dróg na osiedlu Sportowe 
w Dobrej” w Starostwie Powiatowym 
w Policach wraz z wnioskiem o wy-
danie decyzji o pozwolenie na budo-
wę. W toku postępowania okazało się, 
że konieczna jest aktualizacja i ujedno-
licenie  stanu prawnego oraz geodezyj-
nego na przedmiotowych drogach. 

Trwają także prace projektowe zwią-
zane ze szczegółowa inwentaryzacją 
zieleni i projektem nasadzeń kompen-
sacyjnych, mających na celu możliwie 
jak największe uniknięcie wycinek ist-
niejącego drzewostanu. Analizowane są 
także możliwości etapowania procesu 
budowy dróg na osiedlu.

Do końca maja powinny zakończyć 
się prace projektowe i oczekiwane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę, tak 
aby w III kwartale 2020 r. można było 
wybrać wykonawcę dla realizacji pierw-
szego z etapów budowy dróg na osiedlu 
Sportowe w Dobrej.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

W 2018 roku Urząd Gminy Do-
bra zlecił opracowanie projektu tech-
nicznego dla inwestycji polegającej na 
budowie świetlicy w Mierzynie wraz 
z uzyskaniem dokumentów niezbęd-
nych do realizacji zadania. Wykonawcą 
projektu za kwotę 30 tys. zł była fir-
ma IDS Architekci Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Szczecinie. W pierwszej połowie 
2019 roku, na postawie opracowanego 
projektu technicznego, uzyskano po-
zwolenie na budowę i przygotowano 
procedurę przetargową w celu wyłonie-
nia najkorzystniejszej oferty na roboty 
budowlane.

Po koniec lipca otwarto oferty zło-
żone podczas przetargu. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła Firma Handlo-
wo-Usługowa SABPOL II z Wirowa, 
która wyceniła inwestycję na kwotę 
986.456,57 zł. 18 października przeka-
zano plac budowy, a prace rozpoczęły 
się w listopadzie. Świetlica ma powstać 
do końca sierpnia 2020 roku.

„Od momentu kiedy zostałam wój-
tem zawsze przykładałam najwięk-
szą wagę do inwestycji związanych 
z naszym najmłodszym pokoleniem. 
To nasza przyszłość, dlatego budujemy 
i modernizujemy szkoły, inwestujemy 
w tereny rekreacyjne. W Mierzynie 
udało się wybudować nowoczesną szko-
łę, teraz budujemy duże przedszkole 
na 225 dzieci, a na terenie rekreacyj-
nym Mierzynianka powstaje świetlica, 
w której będą odbywać się zajęcia dla 
dzieci i młodzieży” - mówi Wójt Gmi-
ny Dobra Teresa Dera.

Budynek świetlicy powstaje na terenie 
rekreacyjnym Mierzynianka w miejscu, 
gdzie do niedawna stała drewniana 
wiata.

Świetlice dla dzieci od lat z powodze-
niem funkcjonują na terenie gminy Do-
bra. Nowe obiekty powstały w Grzep-
nicy, Łęgach i Buku. W świetlicach 
odbywają się m.in. zajęcia kulturalno-
sportowe dla dzieci i młodzieży.

Źródła: Mierzyn24.pl
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Stowarzyszenia pomagają seniorom i rodzicom

Jakub z Mierzyna laureatem Nagród Żeglarskich Szczecina

Gmina Dobra

Mierzyn

Stowarzyszenia z gminy Dobra prowadzą akcję pomocy dla seniorów i pacjentów onkologicznych. Pomoc polega m.in. na szyciu 
i dostarczaniu maseczek, płynu do dezynfekcji, pomocy w zakupach. 

Młody mieszkaniec Mierzyna Jakub Guźlecki został laureatem tegorocznych Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. 
Zwycięzcy zostali ogłoszeni w sobotę podczas transmisji online. Jakub zdobył Nagrodę Kota Umbriagi.

Członkowie Stowarzyszenia Nasze 
Bezrzecze przesłali zdjęcia, jak szyją wie-
lorazowe maseczki, które następnie tra-
fiają do seniorów i osób potrzebujących 
z gminy Dobra. 

„Codziennie zaopatrujemy w masecz-
ki ok. 15 seniorów, osoby samotne lub 
z obciążeniami onkologicznymi, które 
nie są w stanie sobie poradzić. Do naszej 
akcji przyłączyła się również Dyrekcja 
PSP Bezrzecze i pracownicy szkoły, któ-
rzy dystrybuują maseczki wśród miesz-
kańców, za co im ogromnie dziękujemy. 
Jeśli macie w sąsiedztwie osobę, która 
potrzebuje maseczki, płynu do dezyn-
fekcji lub jakiejkolwiek pomocy, dajcie 
znać” - informuje Patrycja Jurzysta-Żal 
ze Stowarzyszenia Nasze Bezrzecze.

Do stowarzyszenia cały czas napływają 
nowe zgłoszenia i zamówienia na masecz-
ki, które po zakończonym procesie pro-
dukcji są poddawane dezynfekcji.

„Cieszymy się bardzo, bo pomocnych 
dłoni nam przybywa, proporcjonalnie 
do zgłaszanych zapotrzebowań. Mamy 
nawet jednego rodzynka wśród szwa-
czek. Chętnie przyjmiemy też gumki 
i materiały w każdej ilości” - mówi Pa-
trycja Jurzysta-Żal.

Wśród członków Stowarzyszenia Nasze 
Bezrzecze są również wykwalifikowane 
terapeutki zajęciowe, które oferują nieod-
płatną pomoc samotnym rodzicom, np. 
na czas zakupów lub innych obowiązków.

W razie pytań bądź zamówień należy 
skontaktować się z następującymi osobami:

Magdalena Sierguć - tel. 607 477 923
Halina Sromek - tel. 516 917 120
Małgorzata Bartel - tel. 600 106 912
Katarzyna Zaremba - tel. 502 273 909
Patrycja Jurzysta Żal - tel. 730 008 941

„Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim, 
którzy nas wspierają” - dziękują członko-
wie Stowarzyszenia Nasze Bezrzecze.

Na terenie gminy Dobra pomagają rów-
nież Koła Gospodyń Wiejskich z Mierzyna 
i Dołuj, a Caritas z Bezrzecza na początku 
kwietnia rozwoził paczki pomocowe dla 
seniorów.

Maseczki dla seniorów od Gminy Dobra
Wkrótce do Urzędu Gminy Dobra po-

winna trafić pierwsza partia maseczek zamó-
wionych na przełomie marca i kwietnia.

„Dostawa pierwszej partii maseczek do 
Gminy Dobra uległa opóźnieniu z przy-
czyn od nas niezależnych, mimo iż Gmi-
na zrobiła wszystko, żeby maksymalnie 
przyspieszyć i uprościć dostawę. Gmina 
Dobra zakupiła maseczki u renomowa-
nego dostawcy i w normalnych warun-
kach pierwsza partia powinna dotrzeć już 
2 tygodnie temu. Od samego początku 
chcieliśmy zakupić maseczki z certyfika-
tami medycznymi oraz z certyfikacją CE 
- czyli takie, które są stosowane w służ-

bach medycznych ze względu na ich sku-
teczność i bezpieczeństwo użytkowania. 
Jednak w okresie epidemii pierwszeństwo 
w otrzymywaniu tego typu materiałów 
mają szpitale i placówki medyczne, gdzie 
ratowane jest ludzkie życie. Celowo nie 
wybieraliśmy okazjonalnych ofert propo-
nowanych przez przypadkowych i często 
nieuczciwych sprzedawców, którzy obie-
cują ogromne ilości taniego sprzętu, ale 
pod warunkiem zapłaty z góry.

Obecnie większość sprzętu medyczne-
go, w tym maseczki, produkowane są przy 
pełnym dozorze sanitarnym w krajach 
azjatyckich, głównie w Chinach. Z uwagi 
na bardzo duże potrzeby zakupiony sprzęt 
dostarczany jest przez transport lotniczy 
oferowany przez duże koncerny logistycz-
ne. Na lotnisku w Warszawie występują 
duże opóźnienia w odprawach celnych 

i procedurach kontrolnych. Spowodowane 
jest to ogromnym zwiększeniem importu 
oraz bardzo dużymi brakami kadrowymi 
w służbach celnych. Powoduje to ogrom-
ne opóźnienia w dostawach.

Pierwsza partia 3500 maseczek zamó-
wionych przez Gminę Dobra powinna do-
trzeć lada chwila. Przypominamy, że akcja 
przeznaczona jest przede wszystkim dla 
naszych seniorów. Cześć maseczek rozda-
my przy dużych sklepach na terenie gmi-
ny w czasie godzin zakupów przeznaczo-
nych dla seniorów między godz. 10 a 12. 
Seniorom, którzy nie wychodzą z domów, 
dowieziemy maseczki do posesji. O do-
kładnej dacie i godzinach dystrybuowania 
maseczek poinformujemy w oddzielnym 
komunikacie” - informuje Wójt Gminy 
Dobra Teresa Dera.

               Źródło: GminaDobra24.pl

Jakub Guźlecki to utalentowany uczeń 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Mie-
rzynie. Kuba pierwsze kroki stawiał na 
optymiście, jednak to deska windsur-
fingowa stała się jego najlepszym kom-
panem w żeglarskich zmaganiach. Dwa 
lata temu, podczas Mistrzostw Polski 
Młodzików w Windsurfingu w Pucku, 
został wicemistrzem Polski w klasie BIC 
Techno 293. W zawodach wzięło udział 
kilkudziesięciu młodych windsurfin-
gowców z całej Polski. Kilka miesięcy 
wcześniej, podczas majówki, Jakub wy-
grał regaty windsurfingowe w klasie BIC 
Techno podczas zgrupowania w Osieku 
na Jeziorze Kałębie. W zeszłym roku Ja-
kub został nominowany do Międzyna-
rodowych Nagród Żeglarskich Szczecina 
- w dwóch kategoriach: Nagroda Kota 
Umbriagi oraz Młody Żeglarz Roku.

Jakub dwukrotnie wygrał też regaty 
żeglarskie, które odbyły się na początku 
maja i czerwca 2019 r. Uczeń Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Mierzynie zdobył 
złote medale podczas Regat o Puchar 
Polskiego Związku Żeglarskiego w Kry-
nicy Morskiej oraz w trakcie międzyna-
rodowych regat International Windsur-

fing Regatta - Kalisz 2019, które odbyły 
się na zalewie Szałe. Kuba triumfował 
też na regatach w Sopocie, Gdańsku 
i w Pucku.

W zeszłym roku pod koniec sierpnia 
w Szczecinie odbyły się Mistrzostwa 
Polski Młodzików w Windsurfingu. 
Po trzech dniach zmagań tytuł Wicemi-
strza Polski powędrował w ręce Kuby.

W tym roku Jakub Guźlecki zdobył 
stypendium w ramach Akademii Talen-
tów. To inicjatywa Fundacji Enea, której 
celem jest wspieranie rozwoju młodych 
talentów. Dodatkowo Centrum Żeglar-
skie zgłosiło kandydaturę Kuby do te-
gorocznych Międzynarodowych Nagród 
Żeglarskich Szczecina.

W sobotę, 28 marca podczas transmi-
sji online ogłoszono laureatów Nagród 
Żeglarskich Szczecina. Jakub zdobył 
Nagrodę Kota Umbriagi za sukcesy w 
młodzieżowym żeglarstwie regatowym w 
klasie BIC Techno 293, zdobycie tytułu 
mistrza Polski w Długodystansowych 
Mistrzostwach Polski w Windsurfingu 
i wicemistrzostwa kraju Młodzików w 
klasie BIC Techno. Gratulujemy! 

Źródło: Mierzyn24.pl 
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ZNAJDZIESZ
W DOBRYCH PUNKTACH:
MIERZyN

Apteka Mierzyn, ul. Welecka 38 (Centrum Mierzyn) • 
Pan Widelec, ul. Welecka 2 (Galeria Handlowa • 
Welecka)
Centrum Medyczne AGMED, ul. Grafitowa 4 • 
Klinika Stomatologiczna DENTAMEDICA, • 
ul. Topolowa 1i
Biblioteka w Mierzynie, ul. Welecka 5• 
Nord Hotel - Restauracja, ul. Lubieszyńska 1• 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, ul. Welecka 21• 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, ul. Spółdzielców 4• 
Wodne Królestwo, ul. Marcepanowa 2• 
Verso, ul. Spółdzielców 8L• 
Poczta Polska, ul. Welecka 26• 
Mind Power Studio, ul. Welecka 1a• 

BEZRZECZE / SZCZECIN
Klub w Bezrzeczu, ul. Koralowa 61c• 
Klub Bloom, ul. Koralowa 64• 
Przychodnie Medycyny Rodzinnej, ul. Górna 18b• 
Salon Kosmetyczny Agatha, ul. Koralowa 63• 
Ristorante La Rocca, ul. Koralowa 101• 
Gabinet Weterynaryjny Holiwet, ul. Poranna 6• 
“Na Piętrze” Domowe Obiady i Catering, • 
ul. Modra 118

DOBRA
Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a• 
Urząd Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a• 
Urząd Gminy Dobra, ul. Graniczna 39b• 
Centrum Medyczne AGMED, ul. Graniczna 24a• 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, • 
ul. Graniczna 31
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jeżyk, • 
ul. Graniczna 11a
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, ul. Szczecińska 29• 
Restauracja Stylowa, ul. Szczecińska 20B• 
Delikatesy Lewiatan, ul. Wiklinowa 3• 
Centrum Medyczne Dobra, ul. Jaśminowa 4• 
Poczta Polska, ul. Szczecińska 18• 

DOŁUJE
Klub w Dołujach, ul. Żubrza 7• 
Biblioteka w Dołujach, ul. Daniela 1• 
Sklep Wielobranżowy FARMA, ul. Słoneczny • 
Sad 26
Salus Przychodnia Medycyny Rodzinnej, • 
ul. Daniela 32
Poczta Polska, ul. Daniela 7• 

LUBIESZyN
Restauracja McDonald’s, Lubieszyn 1a • 

WOŁCZKOWO
Urząd Gminy Dobra, ul. Lipowa 51• 
Klub w Wołczkowie, ul. Lipowa 11a• 
Zajazd Pod Lipami, ul. Lipowa 31• 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Groszek, • 
ul. Lipowa 44

BUK
Świetlica Środowiskowa, Buk 42• 

GRZEPNICA
Świetlica Środowiskowa, Grzepnica 8c• 

KOŚCINO
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Kościno 7• 

ŁĘGI
Świetlica Środowiskowa, ul. Na Świdwie 5b• 

RZĘDZINy
Klub w Rzędzinach, Rzędziny 19• 

SKARBIMIERZyCE
Klub, Skarbimierzyce 17• 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Skarbimierzyce 36• 

STOLEC
Klub w Stolcu, Stolec 9• 

SŁAWOSZEWO
Gospoda “Zjawa”, ul. Złota 32a• 

WąWELNICA
Klub w Wąwelnicy, Wąwelnica 5a• 

KURIER
LOKALNY

GMINY
DOBRANagrodzono wybitnych mieszkańców gminy

Gmina Dobra

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera nagrodziła utalentowanych mieszkańców gminy Dobra. 
Za wybitne osiągnięcia sportowe oraz w dziedzinie twórczości artystycznej nagrodzono łącz-
nie 141 osób. 

Stypendia w zakresie twórczości arty-
stycznej i upowszechniania kultury przy-
znawane są głównej mierze artystom, 
twórcom i organizatorom działalności 
kulturalnej. Szanse na ich uzyskanie miały 
również osoby upowszechniające kulturę 
oraz mające wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinach twórczości artystycznej - w szcze-
gólności w tańcu, muzyce i teatrze.

W tym roku stypendiami uhonorowa-
no łącznie 64 osoby, którym online po-
gratulowała Wójt Gminy Dobra Teresa 
Dera w towarzystwie Z-cy Wójt Rafała 
Zahorskiego.

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte 
wyniki sportowe trafiły do zawodników, 
którzy osiągnęli znaczące wyniki w rywa-
lizacji ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. 
karatecy, piłkarze i lekkoatleci - łącznie 
wyróżniono 77 osób.

Poniżej prezentujemy pełną listę nagro-
dzonych osób. Wszystkim wyróżnionym 
osobom serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Stypendium Wójta Gminy Dobra za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej i upowszechniania 
kultury otrzymali:
- za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tańca:

Marcinowi Kleist
Grażynie Grabickiej
Szymonowi Kalinowskiemu
Paulinie Paciorek
Krzysztofowi Fedyk
Michałowi Tarnowskiemu
Natalii Kłaput
Zuzannie Piela
Matyldzie Pluskota
Oliwii Huminiłowicz
Aleksandrze Wojciechowskiej
Patrykowi Grabowskiemu
Lili Makarewicz
Lenie Ogonowskiej
Oliwii Wojtasik
Mai Wojtasik
Lenie Rąpała - Piórkowskiej
Michalinie Sieniawskiej
Milenie Surma
Hannie Machińskiej
Aleksandrze Krupskiej
Julii Bartkiewicz
Alicji Świątek
Małgorzacie Huzarskiej
Emilii Huzarskiej
Hannie Puchała
Julii Lewandowskiej
Aleksandrze Dziwir
Lenie Tomikowskiej
Oliwii Matusiak
Nadii Mikołajczyk
Magdalenie Oleba
Konradowi Niemczykowi
Jakubowi Januszewskiemu
Konradowi Łochin
Oliwii Woźniak
Hubertowi Mosiejczuk
Lenie Nabiałek
Weronice Lis
Natalii Zacharskiej

Aleksandrze Dachtera
Julii Brzezińskiej
Mai Fechner
Zuzannie Chojnackiej
Joannie Huzarskiej
Kamili Ogonowskiej
Szymonowi Hładyszewskiemu
Aleksandrze Szewczuk
Emilii Pawłowskiej

- za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
muzyki:

Wiktorii Wasiak
Kamilowi Borsukowi
Kacprowi Niczyporuk
Filipowi Niczyporuk
Aleksandrowi Grieger
Juliannie Wróbel

- w dziedzinie twórczości artystycznej 
i upowszechniania kultury:

Mariannie Ciurzyńskiej
Sławomirowi Wernikowskiemu
Markowi Żak
Agacie Czekalińskiej
Agacie Sławińskiej
Klarze Bieluń
Samancie Rainer
Jakubowi Tomala
Hannie Markiewicz

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia 
sportowe w 2019 roku otrzymali:
Aleksandrze Majewskiej (gimnastyka)
Irenie Paczek-Krawczak (spadochroniarstwo)
Sandrze Keller (sporty wodne wakebord)
Kamilii Hirchy-Żak (narciarstwo wodne)
Oldze Żmińczuk (karate)
Fryderykowi Grodeckiemu (wioślarstwo)
Michałowi Sobanda (wioślarstwo)
Aleksandrowi Ambroziak (karate)
Szymonowi Urbaniakowi (sporty motorowe)
Mikołajowi Korsak (squash)
Sławomirowi Piszczoła (strzelectwo)
Aleksandrze Łukasiewicz (pływanie)
Michałowi Kwiatkowskiemu (gimnastyka)
Agnieszce Piszczoła (wioślarstwo)
Hannie Majewskiej (gimnastyka artystyczna)
Weronice Kapler (karate)
Wiktorii Keller (koszykówka)
Patrycji Ulass (gimnastyka artystyczna)
Mikołajowi Silny (żeglarstwo)
Julii Markiewicz (siatkówka)
Indze Ksiądz (karate)
Tomaszowi Grieger (ju jitsu)
Mai Kaminiarz (gimnastyka artystyczna)
Piotrowi Bagniak (wioślarstwo)

Natalii Lenczewskiej (gimnastyka)
Karolinie Zdrojewskiej (gimnastyka)
Natalii Radtke (gimnastyka artystyczna)
Kacprowi Haładuda (szermierka)
Zuzannie Krzysik (pływanie)
Dionizemu Polikowskiemu (jeździectwo)
Jakubowi Stupnickiemu (koszykówka)
Marcie Żmińczuk (karate)
Ann van den Broeck (jeździectwo)
Mateuszowi Stempnakowskiemu (kolarstwo)
Urszuli Szczuko (LA- skok wzwyż)
Jakubowi Guźleckiemu (windsurfing)
Kacprowi Knitter (tenis ziemny)
Kondratowi Mosiejczuk (karate)
Julii Urbańskiej (karate)
Sebastianowi Hałajda (badminton)
Martynie Hałajda (badminton)
Lenie Wieczorek (siatkówka)
Adzie Szczygieł (LA - skok o tyczce)
Nel Bryła (golf)
Nadii Adamowicz (gimnastyka artystyczna)
Piotrowi Oleszkiewicz (szachy)
Julii Kowalczyk (szachy)
Melanii Mikutowskiej (gimnastyka)
Natanowi Konik (piłka nożna)
Bartoszowi Krawczak (judo)
Mai Krawczak (judo)
Hubertowi Siluk (piłka nożna)
Michałowi Moroza (judo)
Maciejowi Moroza (piłka nożna)
Oliwii Markowskiej (jeździectwo)
Dariuszowi Krzysztofek (piłka nożna)
Bartoszowi Krzysztofek (piłka nożna)
Oskarowi Czarnota (piłka nożna)
Julii Hana Inagaki (gimnastyka artystyczna)
Dominice Brykała (LA - skok w dal i wzwyż)
Lilianie Jurkiewicz (jazda figurowa na lodzie)
Amelii Liersz (karate)
Oliwii Maszkiewicz (piłka ręczna)
Stanisławowi Zientarskiemu (judo)
Stanisławowi Styś (golf )
Aleksandrze Brzozowskiej (karate)
Olivierowi Czajkowskiemu (pływanie)
Vanessie Hurskiej (karate)
Bartoszowi Swiridow (karate)
Karolowi Niemczyk (karting)
Marcelowi Zielińskiemu (karting)
Mikołajowi Midzio (piłka nożna)
Wiktorii Szewc (karate)
Mai Bortnik (taekwondo)
Filipowi Sikora (piłka nożna)
Pawłowi Cymanowskiemu (piłka nożna)
Antoniemu Grieger (piłka nożna)

Źródło: Urząd Gminy Dobra 
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Mieszkańcy nagrali teledysk Maseczki od DGS dla szpitala
Gmina Dobra Mierzyn

Mieszkańcy dla Gminy Dobra nagrali teledysk z przesłaniem 
#wszystkobędziedobrze. Klip ma dodać otuchy i przypomi-
nać, że razem damy radę i nadejdą lepsze czasy. 

20 tysięcy maseczek ochronnych o łącznej wartości 100 tys. zło-
tych przekazała firma DGS Poland z Mierzyna Publicznemu Wo-
jewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu przy ul. Arkońskiej. 

DGS przekazał darowiznę na cele 
związane z zabezpieczeniem personelu 
medycznego i pacjentów przed zaraże-
niem koronawirusem Covid-19.

„W ramach zapobiegania i przeciw-
działania rozprzestrzenianiu się koro-
nawirusa wspieramy lekarzy, którzy 
każdego dnia z oddaniem pomagają 
chorym osobom z naszego regionu. 
Jako firma z branży medycznej wiemy, 
jak ważne są materiały, środki i sprzęt 
i cieszymy się, że mogliśmy wspomóc 
SPWSZ w walce z koronawirusem” - 
poinformował Sebastian Gulka, dyrek-

tor generalny DGS Poland.
„Serdecznie dziękujemy za okazane 

wsparcie naszych pracowników. Ma-
seczki pomogą nam w codziennej pracy 
z osobami, które zgłaszają się do nas 
z podejrzeniem koronawirusa oraz cho-
rymi. To wiele dla nas znaczy, a zwłasz-
cza dla personelu medycznego” - dzię-
kowała Małgorzata Usielska, dyrektor 
SPWSZ w Szczecinie.

Z powodu epidemii koronawirusa 
szpital przy ul. Arkońskiej przekształ-
cono w placówkę zakaźną.

Źródło: DGS Poland

Teledysk nagrano do piosenki 
„Wszystko będzie dobrze”. Jej pomy-
słodawcą i producentem jest Niepod-
legła - instytucja kultury, której orga-
nizatorem jest Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Piosenkę 
wykonują Wojciech Cugowski, Edy-
ta Golec, Łukasz Golec, Paweł Golec, 
Natalia Kawalec, Piotr Kupicha (Feel), 
Halina Mlynkova, Piotr Sołoducha 
(Enej), TULIA i Roksana Węgiel.

„Sprawmy, żeby mówiono nie tylko 
o wybuchu epidemii, która zatrzymała 
świat, ale też wybuchu międzyludzkiej 
solidarności. Pokażmy ilu jest ludzi do-
brej woli, ile jest w nas solidarności i do-
broci” - mówią producenci przeboju.

Mieszkańcy dla Gminy Dobra posta-
nowili nagrać nowy teledysk do pio-
senki „Wszystko będzie dobrze”. Ra-
zem z rodzinami przygotowali w domu 
kartki z hasłem #wszystkobędziedobrze 
i nagrali krótkie klipy, które następnie 
połączono w cały teledysk. Produkcją 
zajęło się TF Studio, które dodało zdję-
cia z gminy Dobra i Szczecina. Końco-
wy efekt możemy zobaczyć poniżej. Te-
ledysk nagrano za zgodą producentów 
przeboju „Wszystko będzie dobrze”.

„Co zrobić, żeby podtrzymać ludzi 
na duchu, dodać im otuchy i przesłać 
słowa wsparcia? Postanowiliśmy przy-
gotować nową wersję wideoklipu do 
przeboju „Wszystko będzie dobrze”. 
Skrzyknęliśmy sąsiadów z Mierzyna, 
Bezrzecza, Dołuj, Dobrej, Wołczkowa 

i innych miejscowości w naszej gmi-
nie, przygotowaliśmy kartki z napisem 
#wszystkobędziedobrze i nagraliśmy 
w domach krótkie filmiki. Następnie 
przesłaliśmy je do TF Studio, które 
wykonało piękne zdjęcia naszej gminy 
i zmontowało cały teledysk. Zobaczcie 
efekt. To trudny okres dla nas wszyst-
kich, ale razem na pewno uda nam się 
go przetrwać. Więcej otuchy i spoko-
ju, a wszystko będzie dobrze” - mówią 
Mieszkańcy dla Gminy Dobra.

Teledysk można obejrzeć pod lin-
kiem: https://youtu.be/6eIiyvoL9h0

Źródło: GminaDobra24.pl

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE


