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Grupa Azoty Police pozostaje głównym partnerem  
Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police

Egzaminy najwcześniej  
w czerwcu

Matury i egzamin kończący 
podstawówkę zostaną prze-
łożone. Odbędą się najwcze-
śniej w czerwcu. Jednak o 
konkretnych terminach 

będziemy informować co 
najmniej 3 tygodnie przed 
datą egzaminów.Ponadto 
wszystkie szkoły pozostają 
zamknięte do niedzieli 26 
kwietnia. Do tego czasu – tak 
jak dotychczas – placówki 
mają obowiązek prowadzić 

nauczanie zdalne. 

Zasłanianie ust i nosa obo-
wiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia br. 
wprowadzamy obowiązek 
zasłaniania ust i nosa. 

Koronawirus. 
Obowiązek zasłaniania ust i nosa
Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. 
Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązy-
wanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemiesz-
czaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

Respiratory od mierzyńskiej  
parafii dla szczecińskego szpitala
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DRUGA STRONA

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Każda osoba w miejscu 
publicznym będzie musia-
ła nosić maseczkę, szalik 
czy chustkę, która zakryje 
zarówno usta, jak i nos. Obo-
wiązek dotyczy wszystkich, 
którzy znajdują się na uli-
cach, w urzędach, sklepach 
czy miejscach świadczenia 
usług oraz zakładach pracy.
Przedłużamy również obec-
nie obowiązujące zasady 
bezpieczeństwa. 

Do niedzieli 19 kwietnia br. 
obowiązują nadal:

• ograniczenia w prze-
mieszczaniu się;
• zakaz wychodzenia na 
ulicę nieletnich bez opieki 
dorosłego;
• ograniczenia w wydarze-
niach o charakterze religij-
nych – w kościołach może 
przebywać maksymalnie 5 
osób. Zasada obowiązuje 
również w święta Wielkiej 
Nocy!
• ograniczenia w funkcjo-
nowaniu galerii handlowych 
i wielkopowierzchniowych 
sklepów budowlanych;
• zasady w poruszaniu się 
przy pomocy komunikacji 
publicznej i samochodami 
większymi niż 9-osobowe;
• zawieszenie działalno-
ści zakładów fryzjerskich, 
kosmetycznych, tatuażu 
itd.;
• zakaz korzystania z par-
ków, lasów, plaż, bulwarów, 
promenad i rowerów miej-
skich;
• zamknięcie restauracji;
• ograniczenia dotyczące 
liczby osób w sklepach, na 
targach i na poczcie;
• ograniczenia w działal-
ności instytucji kultury (w 
kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia 
obowiązuje nadal:
zamknięcie szkół i uczelni;
przedszkoli i żłobków;
zamknięcie pasażerskiego 
ruchu lotniczego;
zamknięcie międzynarodo-
wego ruchu kolejowego.

Do 3 maja obowiązują kon-
trole na granicy
Kontrola graniczna na gra-

nicy wewnętrznej (z Niem-
cami, Litwą, Czechami i Sło-
wacją) zostaje przedłużona o 
kolejne 20 dni. Polska utrzy-
ma również duże ogranicze-
nia dotyczące wjazdu cudzo-
ziemców do naszego kraju. 
Tak jak dotychczas granicę 
będzie można przekroczyć 
tylko w wyznaczonych miej-
scach. Kontrole będą też 
nadal prowadzone w portach 
morskich i na lotniskach.

Minister Mariusz Kamiń-
ski podpisał 9 kwietnia br. 
nowelizację, na mocy której 
kontrola zostaje przedłużo-
na na okres od 14 kwietnia 
br. do 3 maja br. Kwestie 
związane z przywracaniem 
kontroli granicznej na grani-
cach wewnętrznych państw 
Unii Europejskiej reguluje 
kodeks graniczny Schengen. 
Zgodnie z art. 28 państwo 
członkowskie może wyjąt-
kowo i w trybie natychmia-
stowym przywrócić kontro-
lę graniczną na granicach 
wewnętrznych, na ograni-
czony okres nieprzekracza-
jący 10 dni. Chodzi o poważ-
ne zagrożenie porządku 
publicznego lub bezpieczeń-
stwa wewnętrznego, które 
wymaga podjęcia natych-
miastowego działania. To 
rozwiązanie wprowadziło 
rozporządzenie MSWiA z 
13 marca br. Jeśli taka sytu-
acja utrzymuje się po upły-
wie okresu 10 dni, dane 
państwo członkowskie może 
zdecydować o przedłużeniu 
kontroli granicznej na grani-
cach wewnętrznych. I takie 
przedłużenie zastosowano 
w pierwszej nowelizacji roz-
porządzenia z 24 marca br. 
oraz w aktualnej nowelizacji 
– podpisanej dziś (9 kwiet-
nia br.) przez szefa MSWiA 
Mariusza Kamińskiego. Tak 
jak dotychczas kontrola gra-
niczna będzie prowadzona 
przez Straż Graniczą, której 
działania wspierają poli-
cjanci, strażacy i żołnierze. 
Granicę wewnętrzną można 
przekraczać w 42 wyznaczo-
nych miejscach na granicy 
lądowej: na granicy z Cze-
chami – 18, ze Słowacją  – 5, 
z Niemcami – 16, z Litwą 
– 3. Kontrola graniczna jest 
też prowadzona w 4 portach 
morskich oraz na 17 lotni-
skach. 

Koronawirus.  
Obowiązek  
zasłaniania ust i nosa

Wyniki finansowe osiągnięte 
przez Grupę Azoty w 2019 r. 
były zdecydowanie lepsze niż w 
roku poprzednim. Skonsolido-
wane przychody ze sprzedaży 
wzrosły o 13 proc., wynik EBIT-
DA zwiększył się o 86 proc., a 
wynik netto wyniósł 407,7 mln 
zł i był ponad 50-krotnie więk-
szy niż w 2018 r.

Dominującym segmentem 
działalności Grupy pozosta-
je segment Nawozy, które-
go wyniki po raz pierwszy 
uwzględniały również dzia-
łalność spółki Compo Expert. 
Sytuacji finansowej segmentu 
i całej Grupy sprzyjały niskie 
ceny surowców, przede wszyst-
kim gazu ziemnego. 
- Wiodącą rolę w kształtowa-
niu naszych wyników miał seg-
ment Agro, w którym zarówno 
przychody, jak i marże zdecy-
dowanie wzrosły w porówna-
niu z rokiem poprzednim. Rok 
2019 był szczególnie ważny 
dla projektu „Polimery Police”, 
kluczowej inwestycji nie tylko 
dla Grupy Azoty, ale dla całe-

go przemysłu chemicznego. 
W ubiegłym roku pozyskali-
śmy generalnego wykonawcę, 
koreański koncern Hyundai 
i zapewniliśmy finansowa-
nie kapitałowe pozyskując 
jako partnerów do projektu 
Hyundai i koreańską rządo-
wą agencję KIND oraz Grupę 
Lotos. Pozwoliło to rozpocząć 
budowę obiektów na początku 
2020 roku. Również w 2020 r. 
zakończyliśmy proces pozyski-
wania finansowania dłużnego  
– komentuje dr Wojciech War-
dacki, przez zarządu Grupy 
Azoty.

Nawozy

- Obecnie największym zagro-
żeniem dla gospodarki jest 
epidemia koronawirusa, dlate-
go z uwagą śledzimy sytuację i 
analizujemy jej wpływ na naszą 
działalność. Dotychczas nie 
zaobserwowaliśmy istotnego 
obniżenia sprzedaży i dużych 
zakłóceń w łańcuchu dostaw 
surowców, materiałów i usług. 
Nie dotknęła nas również 

większa absencja chorobowa 
pracowników, skutkująca np. 
zaburzeniem ciągłości pro-
dukcji. Zdajemy sobie sprawę, 
że rozwijająca się pandemia 
wywrze wpływ na nasze funk-
cjonowanie, jednak obecnie nie 
da się przewidzieć ani wszyst-
kich skutków, ani ich skali – 
mówi dr Wojciech Wardacki.
Jednocześnie zidentyfikowa-
no obszary ryzyka związane-
go z pandemią COVID-19, 
które mogą wpłynąć na przy-
szłe wyniki finansowe Spół-
ki. Zidentyfikowano również 
wpływ pandemii na poszcze-
gólne segmenty działalności 
Grupy Azoty. 
- Usilnie pracujemy nad roz-
wiązaniami wyprzedzającymi, 
dokonujemy rewizji naszych 
planów finansowych tak, aby 
ograniczyć wydatki do tych, 
które są niezbędne do funkcjo-
nowania biznesu i dotrzyma-
nia harmonogramów inwesty-
cyjnych, przy jednoczesnym 
wywiązywaniu się ze zobo-
wiązań, w tym utrzymania 
bezpiecznego poziomu zadłu-

żenia wynikającego z umów 
bankowych – komentuje Paweł 
Łapiński, odpowiedzialny za 
finanse wiceprezes zarządu 
Grupy Azoty S.A.
Nie odnotowano do tej pory 
znaczącego wpływu pandemii 
koronawirusa na harmono-
gram żadnej z  prowadzonych 
inwestycji.
- Nie rezygnujemy z naszych 
flagowych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych - Polimerów Police 
i EC Puławy – a także konty-
nuujemy pracę nad Strategią 
Grupy Azoty na lata 2020-2030. 
W minionym roku wypraco-
waliśmy solidną nadwyżkę 
finansową, która może zostać 
wykorzystana do łagodze-
nia skutków nadchodzącego 
spowolnienia gospodarczego. 
Sprzyja nam sytuacja na rynku 
surowców, gdzie w ostatnich 
tygodniach doszło do istotnych 
spadków cen ropy naftowej i 
gazu ziemnego, a także - równie 
ważnych w naszej działalności 
– cen uprawnień do emisji CO2 
– ocenia dr Wojciech Wardacki, 
prezes zarządu Grupy Azoty.

Rok rekordowych przychodów 
i kluczowych inwestycji
Grupa Azoty odnotowała w 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 11,3 mld zł (wzrost 
o 1,3 mld zł r/r), wynik EBITDA w wysokości 1,4 mld zł i marżę EBITDA na poziomie 12,6% (wzrost o 
4,9 p.p. r/r). Był to rok rekordowy w historii Grupy pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz 
kontynuowania kluczowych projektów inwestycyjnych.

Tyle formalności. Przejdźmy do 
praktyki.
Jeśli pierwszy raz słyszycie o apli-
kacji powinniście wiedzieć, że jej 
główny cel to ułatwienie i uspraw-
nienie odbywania obowiązko-
wej kwarantanny w warunkach 
domowych. To jednak także 
narzędzie kontroli, czy nie łamane 
są zasady kwarantanny. 
- W nadzorze nad poprawnym 
odbywaniem kwarantanny 
pomagają nam nowe techno-
logie, które wykorzystujemy w 
naszej aplikacji – mówi minister 
cyfryzacji Marek Zagórski.

Aktywacja na miejscu

Osoba obejmowana obowiąz-
kową kwarantanną, np. przy 
przekraczaniu granicy, wypeł-
nia formularz lokalizacyjny. 
Deklaruje w nim miejsce odby-
wania kwarantanny i podaje 
swój numer telefonu. Dane 
trafiają do systemu, a później do 
naszej aplikacji.
W tym momencie (po dotar-
ciu danych do systemu aplika-
cji) osoba objęta kwarantanną 

dostaje SMS-a z informacją o 
obowiązku zainstalowania i 
korzystania z aplikacji Kwaran-
tanna domowa.
WAŻNE! Najpierw SMS, póź-
niej aktywacja. Otrzymanie 
SMS-a jest kluczowe. To znak, 
że Wasze dane są w bazie i że 
możecie rozpocząć korzystanie 
z aplikacji. Aplikację aktywujcie 
po przybyciu na miejsce odby-
wania kwarantanny.
Gdzie można znaleźć aplikację? 
To zależy od telefonu, którego 
używacie. Jeśli korzystacie z 
telefonu z systemem Android - 
znajdziecie ją w sklepie Google 
Play. Jeśli Wasz smartfon to iOS, 
zajrzyjcie do App Store. Nieza-
leżnie od modelu telefonu, skle-
py znajdziecie na jego pulpicie. 
Będąc w sklepie, w polu wyszu-
kiwania wpiszcie nazwę aplika-
cji, czyli Kwarantanna domowa. 
Po jej wyszukaniu kliknijcie w 
przycisk „Instaluj”.
Czas na aktywację aplikacji. Zrobi-
cie to za pomocą numeru telefonu. 
Wasze konto zostanie zweryfiko-
wane po wprowadzeniu kodu, któ-
ry otrzymacie w wiadomości SMS.

 Codzienne zadaniowanie

Zaraz po aktywacji aplikacji 
dostaniecie zadanie. Jakie? Zro-
bienie sobie zdjęcia („selfie”). 
Będzie to tzw. zdjęcie referen-
cyjne. Jest bardzo ważne. To do 
niego system będzie porówny-
wał każde kolejne zdjęcie, które 
zrobicie w trakcie korzystania z 
aplikacji.
Wykonanie pierwszego zadania 
to formalne rozpoczęcia korzy-
stania z apki. Od tego momen-
tu czekajcie na kolejne zada-
nia. Zawsze są takie same – to 
prośby o zrobienie i przesłanie 
zdjęcia. Każdego dnia dostanie-
cie do wykonania kilka takich 
zadań. SMS-y przyjdą o różnych 
porach.
- W aplikacji wykorzystywana 
jest geolokalizacja oraz system 
porównywania twarzy. Dzięki 
nim wiadomo, że to na pewno 
ta konkretna osoba i że prze-
chodzi kwarantannę w miejscu 
zadeklarowanym w formula-
rzu lokalizacyjnym – tłuma-
czy minister cyfryzacji Marek 
Zagórski.

Na wykonanie zadania macie 20 
minut. Niewykonanie zadania 
w tym czasie to znak dla służb, 
by sprawdziły, czy nie łamiecie 
zasad odbywania kwarantanny.
Wizyty policji możecie się spo-
dziewać w dowolnym momen-
cie kwarantanny. Aplikacja ich 
nie zastępuje, ale uzupełnia.
WAŻNE! Będąc na kwarantan-
nie nie zapominajcie o tym, aby 
nasz telefon był naładowany, a 
dźwięki niewyciszone. Spraw-
dzajcie SMS-y.

Z obowiązku korzystania z apli-
kacji Kwarantanna domowa 
zwolnione są osoby z dysfunk-
cją wzroku (niewidzące lub 
niedowidzące), a także osoby, 
które właściwym służbom zło-
żyły oświadczenie, że nie są 
abonentami lub użytkownikami 
sieci telekomunikacyjnej lub nie 
posiadają urządzenia mobilne-
go umożliwiającego zainstalo-
wanie aplikacji. Oświadczenie 
składane jest pod rygorem 
odpowiedzialności karnej.
Można je złożyć telefonicznie 22 
165 57 44.

Aplikacja kwarantanna domowa – obowiązkowa
Z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji Kwarantanna 
domowa. Na początek – wyjaśnienie. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dotyczy zdrowych osób, które 
jednak miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Obejmowani są nią także 
wszyscy, którzy wjeżdżają do Polski z zagranicy.
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Chodzi o linię numer 103, 
która dowozi pasażerów tej 
miejscowości w kierunku 
Polic lub też w kierunku Głę-
bokiego. Zgody na zwiększe-
nie kursów nie wyraziły wła-
dze gminy Police.

O większą ilość podjazdów 
od wielu tygodni apelowali 
sami mieszkańcy Bartosze-

wa. Ich zdaniem dwa kursy 
z rana i dwa po południu, to 
zdecydowanie za mało.
Podejmując decyzję w tej 
sprawie, władze samorzą-
dowe Polic oparły się przede 
wszystkim na braku wolnych 
środków finansowych.

A.W.

Brak środków  
na dodatkowe  
autobusy linii 103
Nie będzie dodatkowych kursów komunikacji 
miejskiej do podszczecińskiego Bartoszewa.

Zmiany będą polegały na 
czasowym zawieszeniu bez-
pośredniej obsługi klientów 
przez pracowników Spółki, 
wszelkie sprawy w przywoła-
nym okresie będą realizowane 
jedynie przy wykorzystywa-
niu środków komunikowa-
nia się na odległość tj. usługi 
pocztowe, telefon, e-mail.

Terminy dyżurów telefonicz-
nych:

sprawy dotyczące umów o 
zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków oraz rozli-
czenia za wodę i ścieki: każdy 
poniedziałek, wtorek, czwar-
tek i piątek od godz. 7:00 do 
godz. 15:00
tel. 91 42-41-323

sprawy dotyczące wydawa-
nia warunków technicznych 
przyłączenia do sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej oraz 
uzgodnień projektów: każdy 
wtorek i czwartek od godz. 
8:00 do godz. 15:00
tel. 91 42-41-313, 91 42-41-
318

informacje dotyczące jakości 
wody: każdy poniedziałek i 
piątek od godz. 7:00 do godz. 
9:00
tel. 91 42-41-327

zgłaszanie awarii: 7 dni w 
tygodniu przez całą dobę 994
Wszelkie dokumenty można 
dostarczać za pośrednictwem 

usług pocztowych na adres:

Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji Police Sp. z o.o.
Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem: 
sekretariat@zwikpolice.pl

Spółka dołoży wszelkich sta-
rań aby zmiana organizacji 
pracy była jak najmniej dotkli-
wa dla naszych Klientów a 
czas rozpatrywania wniosków 
odbywał się w możliwe naj-
krótszym terminie, prosimy 
jednak mieć na uwadze, że 
w związku z zaistniałą sytu-
acją realizacja niektórych 
zadań może ulec wydłużeniu, 
dlatego też zwracamy się do 
Państwa z uprzejmą prośbą o 
przełożenie spraw niewyma-
gających natychmiastowego 
działania, na czas po odwoła-
niu epidemii na terenie kraju.

Informujemy także, że od 07 
do 30 kwietnia 2020 r. nie 
będą dokonywane odczyty 
wodomierzy a pobrana woda 
i odprowadzone ścieki będą 
rozliczane na podstawie fak-
tur ryczałtowych.

Jednocześnie pragniemy 
podkreślić, że służby eksplo-
atacyjne Spółki pracują całą 
dobę aby dostawy wody i 
odbiór ścieków odbywały się 
bez zakłóceń.

Dziękujemy za wyrozumia-
łość i przepraszamy

Komunikat ZWIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 
informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszech-
nianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minima-
lizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK podjęta 
została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług 
i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pra-
cowniczych w okresie od 07 kwietnia do  30 kwietnia 
2020 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla 
klientów i odbiorców usług Spółki.

Poza tym Powiat i Gminy 
Powiatu Polickiego jednoczą 
siły w walce z koronawirusem 
poprzez finansowe wsparcie 
szpitalu w Policach. Łączna kwo-
ta wsparcia to 500.000 zł, która 
pozwoli częściowo sfinalizować 
zakup specjalistycznego sprzę-
tu, niezbędnego do ratowania 
życia ludzkiego, a także ubrań 
ochronnych dla personelu.

Pandemia koronawirusa SARS 
– CoV-2 sprawiła, że zdrowie i 
życie milionów ludzi na całym 
świecie jest zagrożone. Każde-
go dnia z niepokojem obser-
wujemy jak rozprzestrzenia się 
również w naszym kraju, nie 
omijając naszego regionu. Wal-
ka z niewidzialnym wrogiem , 

stanowi dziś dla nas wszystkich 
najważniejsze wyzwanie. Od 
samego początku pojawienia 
się zagrożenia, podejmujemy 
liczne działania mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa 
naszym Mieszkańcom. Wspól-
nie ze służbami i inspekcjami 
wdrażamy odpowiednie środki 
i procedury bezpieczeństwa.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę 
z jak trudnym zjawiskiem przy-
szło nam się zmierzyć. Auto-
rytety w świecie medycyny, 
specjaliści wirusolodzy zapo-
wiadają w najbliższym czasie 
szczytową fazę zachorowań w 
naszym kraju, której skali nikt 
nie jest w stanie przewidzieć.

W związku z zaistniałą sytu-
acją, po raz kolejny w trosce o 
bezpieczeństwo Mieszkańców 
łączymy siły. Podjęliśmy decy-
zję o udzieleniu wsparcia finan-
sowego szpitalowi
w Policach należącego do Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala 
Klinicznego nr 1 Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego .

Łączna kwota wsparcia to 500 
000 złotych. Pozwoli ona sfinan-
sować zakup specjalistycznego 
sprzętu, niezbędnego do ratowa-
nia życia ludzkiego, a także ubrań 
ochronnych dla personelu.

Nie możemy być obojętni na zgła-
szane potrzeby szpitala, miejsca w 
którym z tak dużym poświęce-

niem i determinacją walczy się 
o to co najcenniejsze- zdrowie i 
życie ludzkie. Jako samorządow-
cy odpowiedzialnie i solidarnie 
podejmujemy decyzje zmierza-
jące do zapewnienia bezpieczeń-
stwa naszym Mieszkańcom.

Kierujemy wyrazy uznania i dzię-
kujemy wszystkim tym, którzy w 
tak trudnym czasie 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 Kołbaskowo

Wójt Gminy Dobra
Burmistrz Nowego Warpna

Powiat i Gminy wspierają szpital w Policach
7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Dzień ten obchodzony corocznie od 1950 w rocznicę powstania 
WHO. W tym roku to święto ma szczególny charakter. Wszyscy widzimy, z jak wielką determinacją i odwagą pracownicy 
ochrony zdrowia walczą z pandemią. Chcemy im za to podziękować. We wtorek, 7 kwietnia br. o godz. 13.00 wszyscy bili 
brawo dla lekarzy i personelu medycznego. Do tej akcji włączyli się urzędnicy Urzędu Miejskiego w Policach.

W nocy przed godziną 2:00 
funkcjonariusze z Ogniwa 
Patrolowo - Interwencyjnego na 
jednej z polickich ulic zauważy-
li kierującego motorowerem, 
który poruszał się bez włączo-
nych świateł z wygiętą tablicą 
rejestracyjną, co uniemożliwia-
ło jej odczytanie. Mundurowi 
postanowili zatrzymać pojazd 
do kontroli. Kiedy jednak poli-
cjant użył sygnałów świetlnych 

i dźwiękowych do zatrzymania, 
kierujący motorowerem zaczął 
gwałtownie przyspieszać.

Po przejechaniu kilku kilome-
trów, mężczyzna stracił pano-
wanie nad pojazdem w wyniku 
czego zjechał ze skarpy i wylą-
dował w przydrożnym rowie. 
Policjanci natychmiast wybiegli 
z radiowozu i zatrzymali kie-
rującego. Okazał się nim być 

20 letni mieszkaniec powiatu 
polickiego, który znajdował się 
pod wpływem alkoholu i nar-
kotyków.

Badanie stanu trzeźwości wyka-
zało ponad 0,5 promila alkoholu 
w organizmie. Dodatkowo poli-
cjanci ustalili, że mężczyzna nie 
posiada uprawnień do kierowa-
nia, pojazd nie jest ubezpieczony 
i nie posiada aktualnych badań 

technicznych. Jakby tego było 
mało, funkcjonariusze ujawnili 
przy 20 latku środki odurzające 
w postaci amfetaminy o wadze 
1,390g. Od kierującego pobrana 
została krew do badań. Mężczy-
zna trafił do policyjnego aresztu 
i usłyszał zarzuty. Za wszystkie 
popełnione czyny odpowie 
przed sądem.

sierż. sztab.  
Katarzyna Leśnicka

Nie zatrzymał się do kontroli drogowej
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach zatrzymali kierującego motorowerem, który nie zatrzy-
mał się do kontroli drogowej. 20-letni mężczyzna uciekał przed policją, ponieważ był pod wpływem alkoholu 
i narkotyków, nie posiadał uprawnień do kierowania, a dodatkowo miał przy sobie środki odurzające. Teraz za 
kumulację swoich przestępstw i wykroczeń odpowie przed sądem.

Zachodniopomorski Program 
Antysmogowy to tzw. projekt 
parasolowy. Oznacza to, że w 
pierwszej kolejności gminy skła-
dały wniosek o dofinansowanie 
ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Następnie, po 
rozstrzygnięciu konkursów przez 
Urząd Marszałkowski, miesz-
kańcy będą składać uproszczone 
wnioski o pomoc finansową już w 
swoich miejscowościach. 

– Jakość powietrza jest na Pomo-
rzu Zachodnim lepsza niż w 
innych polskich regionach, ale 
mamy aspiracje, by czerpać wzo-
ry z państw Europy Zachodniej, 
ze Skandynawii. Duże pokłony 
dla tych samorządów, które zde-
cydowały się na złożenie aplikacji 
i sięgnięcie po unijne wsparcie 
w walce o czyste powietrze. Z 

pewnością to wyzwanie nie na 
jeden rok, a na kilka lat. Dlatego 
cieszę się, że udało się nam zachę-
cić lokalnych włodarzy gmin i 
miast do działań antysmogowych 
–  powiedział Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go Olgierd Geblewicz.

Możliwość wprowadzenia pilo-
tażowego programu antysmo-
gowego ze wsparciem środków 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014-2020 to 
wynik pozytywnie zakończonych 
w lipcu 2018 r.  negocjacji z Komi-
sją Europejską. Wcześniej takiej 
możliwości nie było.

Dzięki realizacji 39 projektów 
dofinansowanych kwotą 34 mln 
zł, w regionie zostanie wymienio-

nych 2511 źródeł ciepła i zostanie 
przeprowadzona termomoderni-
zacja 433 budynków. Szacuje się, 
że całościowy spadek emisji CO₂ 
wyniesie 14 342 ton. Budżet pilo-
tażowego Zachodniopomorskie-
go Programu Antysmogowego 
stanowią środki zarezerwowane 
w dwóch działaniach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopo-
morskiego 2014-2020:

Z tych środków gminy będą mogły 
finansować likwidowanie szkodli-
wego dla środowiska źródła ciepła, 
a więc pieca węglowego lub kotła 
na węgiel i zastąpienie go nową 
jednostką wytwarzającą ciepło w 
oparciu o spalanie gazu lub inne 
źródło energii. W ramach ogło-
szonego naboru złożone zostały 
73 wnioski aplikacyjne. W wyniku 

przeprowadzonej oceny do dofi-
nansowania skierowano 25 pro-
jektów na kwotę 15 197 054,00 zł.

Umowy wsparcia w ramach 
Zachodniopomorskiego Progra-
mu Antysmogowego podpisały 
już m.in. takie samorządy jak: 
Gmina Miasto Szczecin, Gmina 
Miasto Koszalin, Gmina Barlinek, 
Gmina Czaplinek, Gmina Draw-
sko Pomorskie, Gmina Goleniów, 
Gmina Nowogard, Gmina Koło-
brzeg, Gmina Mielno, Miasto 
Szczecinek, Miasto Świnoujście, 
Gmina Wolin i Gmina Między-
zdroje. Lista beneficjentów progra-
mu jest dłuższa. Wkrótce do inicja-
tywy dołączą kolejni beneficjenci 
parafując porozumienia. Będzie 
to np. Gmina Biały Bór, Gmina 
Gryfino, Gmina Sianów, Gmina 
Myślibórz czy Miasto Stargard. 

Program antysmogowy poza Policami
W ubiegłym roku w wyniku podjętych interwencji przez Straż Miejską w Policach pouczono 62 osoby oraz nałożono 
22 mandaty karne za wykroczenia polegające na spalaniu odpadów. Przeprowadzono również 22 kontrole posesji pod 
kątem spalania odpadów w instalacji grzewczej. Lepsza jakość powietrza, poprawa jakości życia i zdrowia. Mieszkańcy 
naszego Województwa stają przed szansą wymiany starych kotłów w swoich domach. Zachodniopomorski Program 
Antysmogowy rusza pełną  parą.  Niestety, Gmina Police nie otrzymała dofinansowania w ramach tych środków.
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„Chciałem również Was 
Kochani powiadomić, że 
podjąłem decyzję i proszę 
nie miejcie mi tego za złe, 
że z konta budowy kościoła, 
na którym uzbierało się tro-
chę pieniędzy poprosiłem 
odpowiedzialnych za nie by 
przeznaczyć kwotę 69 120 
na zakup dwóch respirato-
rów dla Szpitala Klinicznego 
nr 1, przy Unii Lubelskiej'  

– napisał na stronie interne-
towej, ks. Zbigniew Wyka, 
proboszcz parafii p.w. Matki 
Boskiej Bolesnej w Mierzy-
nie. 
„Dlaczego tak zrobiłem – bo 
budowa nieco i tak poczeka 
ze względu na epidemię, a 
życie ludzkie jest bezcennym 
darem, życie każdego z Was 
Kochani i przepraszam jeśli 
nie tak postąpiłem.”

Respiratory od mierzyńskiej  
parafii dla szczecińskego 
szpitala
Ks. Zbigniew Wyka proboszcz parafii p.w. Matki Boskiej 
Bolesnej w Mierzynie, podjął decyzję o zakupie w imie-
niu naszej parafii dwóch respiratorów dla szpitala przy 
ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Pieniądze przeznaczone 
na zakup pochodzą z konta budowy nowej świątyni.

Komercyjny przewoźnik od 
soboty do odwołania wstrzy-
muje je w soboty, niedziele i 
święta – mówi burmistrz 
Nowego Warpna Jarosław 
Burba. – Nasi mieszkańcy, 
jeśli nie mają możliwości 
wsparcia od strony rodzi-
ny, najbliższych, sąsiadów, 
udzielimy takiego wsparcia. 
Jeżeli będzie potrzeba czy 
zabezpieczyć w najpotrzeb-
niejsze artykuły spożywcze, 

czy to do apteki, czy wyjazd 
do lekarza. Mamy swoje 
środki transportu gminne, 
udzielimy wsparcia i miesz-
kańcy nie zostaną sami.
Mieszkańcy Nowego Warp-
na chcący skorzystać z trans-
portu publicznego w soboty, 
niedziel i święta powinni 
wcześniej skontaktować się 
z Urzędem Gminy lub też 
z miejscowym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej.

W Nowym Warpnie  
transport publiczny
Władze Nowego Warpna oferują pomoc swoim miesz-
kańcom, którzy w weekendy będą zmuszeni do skorzy-
stania z transportu publicznego. To reakcja na zapowiedź 
całkowitego zawieszenia busów pomiędzy Nowym 
Warpnem, a Policami.

Aby przybliżyć zagadnienie 
publikujemy fragment treści 
uzasadnienia w tej sprawie 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Szczecinie:
„Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny zgadza się ze stanowiskiem 
Wojewody, że związek funkcjo-
nalny pomiędzy przychoda-
mi osiąganymi z działalności 
gospodarczej Spółki zarządza-
nej przez AP, a faktem wykorzy-
stywania mienia powiatu, jest w 
tym wypadku oczywisty, skoro 
środki pieniężne na sfinansowa-
nie umownie określonych usług 
pochodzą z budżetu Powiatu 
Polickiego. O dysponowaniu 
tymi środkami decyduje Zarząd 
Powiatu, zaś niewątpliwy wpływ 
na ilość środków przeznaczo-
nych na pokrycie kosztów reali-
zacji zadań o charakterze uży-

teczności publicznej w zakresie 
budowy „Miasteczka Ruchu 
Drogowego wraz z zagospo-
darowaniem terenu”, a także w 
zakresie odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych 
od podmiotu utworzonego 
przez Powiat Policki ma Rada 
tego Powiatu – w której radnym 
jest AP. Sytuacja taka bez wątpie-
nia świadczy o konflikcie intere-
sów – rodzi bowiem niebezpie-
czeństwo, że radny może w nie-
uprawniony sposób wpływać 
na Radę Powiatu w celu takiego 
ustalenia wysokości opłat pono-
szonych za w/w usługi, aby prze-
znaczone na ten cel środki były 
jak najwyższe, a tym samym, 
aby w razie wyboru oferty jego 
firmy, zapewniały mu jak naj-
większą korzyść finansową. 
Tym samym wynagrodzenie 

otrzymywane przez Spółkę za 
wykonywane usługi pozostaje w 
ścisłej i bezpośredniej korelacji z 
budżetem powiatu„.
I jeszcze jedna ważna informa-
cja. W miejsce radnego powia-
towego Adama Pacholika powo-
łany zostanie obecny dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Policach Waldemar Echaust.

Sprawa Adama Pacholika otwie-
ra możliwość badania zasadno-
ści sprawowania mandatu przez 
kolejnych radnych … powiatu 
polickiego. 

Adam Wosik

Pacholik naruszył ustawę o samorządzie powiatowym
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie miał wątpliwości. Radny Powiatu Polickiego Adam Pacholik 
naruszył ustawę o samorządzie powiatowym. Decyzja zapadła na posiedzeniu w dniu 10 marca br. I jest pra-
womocna! Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził swoim wyrokiem wątpliwości Wojewody 
Zachodniopomorskiego, który uznał działalność Adama Pacholika (dyrektora spółki Trans-Net), jako rażąco 
naruszającą ustawę o samorządzie powiatowym. Wniosek: Adam Pacholik nie jest już radnym.

Nie ma sygnałów, aby Strabag 
miał problemy z pracownikami 
– mówiła w połowie marca Mag-
dalena Sochanowska, naczelnik 
Wydziału Komunikacji, Transpor-
tu i Dróg Starostwa Powiatowego 
w Policach. 

- Prace na wszystkich inwesty-
cjach prowadzonych przez Stra-
bag są kontynuowane. Sytuacja 
epidemiologiczna w kraju jest 
dynamiczna i na bieżąco moni-
torowana. Zgodnie z zaleceniami 
Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Ministerstwa Zdrowia, wdrożyli-
śmy stosowne procedury sanitar-
ne w całej grupie Strabag w Polsce 
– zapewniał Maciej Tomaszewski, 
rzecznik Strabag Sp. z o.o. 
Przebudowa drogi Stobno – Szcze-
cin ruszyła na początku tego roku. 
- Plac budowy przekazaliśmy 
wykonawcy 9 stycznia. Firma 
Strabag rozpoczęła od wycinki 
drzew – mówiła wówczas Mag-
dalena Sochanowska. Inwestycję 
podzielono na dwa etapy. Pierwszy 
rozpoczął się od ulicy Okulickiego 
w Szczecinie do skrzyżowania na 

Rajkowo. Powinien być ukończo-
ny pod koniec kwietnia. Drugi 
etap to odcinek do skrzyżowania 
na Mierzyn w Stobnie. Powinien 
być zakończony, wraz  z całą inwe-
stycją, do 15 października. Obec-
nie prace trwają w pobliżu granicy 
ze Szczecinem, rozpoczęto je także 
w rejonie Stobna  i Przylepu. 
Na każdym etapie realizacji inwe-
stycji droga będzie zamknięta dla 
przejazdów  z wyłączeniem jedy-
nie komunikacji miej skiej, która 
będzie funkcjonowała jak dotąd, 
oraz dojazdu do posesji, do któ-
rych zjazd znajduje się na remon-
towanym odcinku. 
W ramach inwestycji pod nazwą 
"Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 3923Z Szczecin - Warnik 
na odcinku od ul. Okulickiego 
w Szczecinie do skrzyżowania 
z drogą powiatową Nr 3922Z 
Stobno-Mierzyn" przebudowa-
na zostanie nawierzchnia jezd-
ni, wybudowane zostaną chod-
niki, ciąg pieszo-rowerowy, 
wykonane zostaną rowy drogo-
we. Przypomnijmy, do przetar-
gu zgłosił się jeden wykonawca, 

firma Strabag, który zaoferował 
realizację zadania za 13,3 mln 
złotych. 
Droga powiatowa ze Stobna do 
Szczecina jest bardzo zniszczo-
na. Dlatego Gminie Kołbasko-
wo mocno zależało na realizacji 
inwestycji. Małgorzata Schwarz, 
wójt Gminy Kołbaskowo na sesji 
gminnej w 2019 roku zaoferowała 
pomoc Powiatowi Polickiemu w 
wysokości ok. 2,6 mln zł. 

– Chcemy pomóc, możemy wes-
przeć Starostwo, bo zależy nam, 
żeby mieszkańcy poruszali się po 
bezpiecznych drogach powia-
towych – mówiła Małgorzata 
Schwarz. Przypomnijmy, Gmina 
Kołbaskowo wsparła także Sta-
rostwo w Policach w przypadku 
remontu drogi w Przecławiu, oraz 
drogi powiatowej ze Smętowic do 
Siadła Górnego. Deklaruje pomoc 
w kolejnych inwestycjach.
Starostwo Powiatowe w Policach 
otrzymało także ponad 6,8 mln zł 
dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych oraz 2,1  mln zł ze 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Szczecińskiego Obsza-
ru Metropolitalnego. 

Prace kontynuowane są także na 
ulicy Cedrowej w rejonie Warzy-
mic. 
- Mimo zawirowania z koronawi-
rusem pracujemy nadal, choć kilka 
osób, te które mają dzieci, wzięły 
wolne. Słuchamy doniesień i w 
razie czego będziemy reagować  - 
powiedział kierownik prac. 
Drogowcy ze spółki Ben-Bruk 

prace wykonują od strony ul. Kry-
giera. 

- Wykonywana jest kanalizacja 
deszczowa, wodociąg, w części 
miejsca parkingowe oraz chodni-
ki. Powoli z pracami posuwamy się 
w stronę zakrętu w połowie ulicy 
– dodał kierownik. 
Droga jest zamknięta dla ruchu. 
Obecnie możliwy jest jedynie 
dojazd do posesji i dla klientów 
firm, ale od strony hurtowni mię-
snej "Madar". 

Nowa droga przez szklarnie o 
długości nieco ponad 1,1 km 
będzie miała 6 metrów szerokości. 
Powstają chodniki, zjazdy, miejsca 
postojowe, w ramach inwestycji 
budowana jest sieć wodociągowa, 
budowana  i przebudowana kana-
lizacja deszczowa. 
Droga jest istotna dla Gminy 
Kołbaskowo z trzech względów. 
Będzie stanowiła drogę alterna-
tywną dla korkującej się drogi 
krajowej nr 13. W drodze ułożo-
ny jest wodociąg doprowadzający 
wodę do Przecławia  i Warzymic 
wymagający wymiany. A budowa 
zbiornika retencyjnego i kanaliza-
cji deszczowej umożliwi odprowa-
dzanie wód deszczowych również 
z rejonu skrzyżowania z drogą Do 
Rajkowa. 
Inwestycja kosztuje 10,1 mln zł. 
Gmina Kołbaskowo otrzymała 
dofinansowanie  z Funduszu Dróg 
Samorządowy.

Jarosław Dworzyński
UG Kołbaskowo

A drogowcy nadal budują
Mimo epidemii koronawirusa, inwestycje drogowe w Gminie Kołbaskowo, przebudowa drogi powiatowej Stobno – Szczecin 
oraz drogi gminnej w rejonie  Warzymic, są kontynuowane. Trzeba mieć jedna świadomość, że sytuacja jest dynamiczna.
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Świadczenie w postaci udzie-
lenia dni wolnych od pracy na 
zasadach zasiłku opiekuńcze-
go to ogromna pomoc dla wie-
lu osób, ponieważ  wypłacany 
przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zasiłek obejmuje 
rodziców sprawujących opie-
kę na dziećmi do 8 roku życia. 
Wielu pracodawców w trosce o 
bezpieczeństwo oddelegowało 
swoich pracowników do zdal-
nej pracy w domu. Spotkania i 
narady odbywają się za pośred-
nictwem tele i wideokonferen-
cji. Ograniczono do minimum 
kontakty bezpośrednie z oso-
bami spoza zakładu i przepływ 
dokumentów papierowych. 
Nie inaczej jest w Grupie Azo-
ty Police.

Spółka wdrożyła też 
wewnętrzne działania, które 
mają zapobiec rozprzestrze-

nianiu się wirusa a jedno-
cześnie zachować ciągłość 
produkcji i bezpieczeństwo 
procesów technologicznych. 
Procedura wymaga, by każdy 
kto wchodzi na teren spółki 
poddał się pomiarowi tem-
peratury ciała. Każda osoba 
wchodząca na teren Spółki 
ma możliwość zdezynfeko-
wania dłoni korzystając z 
zainstalowanych dozowników 
z płynem.  W trosce o bezpie-
czeństwo pracowników wpro-
wadzono kolejkowanie osób 
wchodzących na zakład przy 
zachowaniu wymaganych 
odstępów. Odbywa się odka-
żanie urządzeń. 

Spółka apeluje także do inte-
resariuszy o ograniczenie 
kontaktów bezpośrednich i 
załatwianie spraw drogą elek-
troniczną lub telefonicznie.

Zasiłki dla  
pracowników  
Grupy Azoty Police
Grupa Azoty Police wypłaci świadczenia dla pracowni-
ków spółki, którzy w czasie trwania epidemii sprawują 
opiekę w domu nad dziećmi w wieku od 8 do 12 lat.

Każda ze spółek przekaże po 
750 tys. zł szpitalom, zakładom 
opieki zdrowotnej i służbom 
sanitarnym zlokalizowanym 
przede wszystkim w regionach 
swojej działalności. Darowizny 
mogą mieć charakter pieniężny 
i rzeczowy. Te ostatnie obejmą 
m.in. specjalistyczny sprzęt 
medyczny, lekarstwa i środki 
higieniczne. Są już prowadzone 
rozmowy z pierwszymi benefi-
cjentami.

- Bardzo poważnie podchodzi-
my do zagrożenia związanego 
z koronawirusem. W Gru-
pie Azoty działają procedury 
gwarantujące natychmiastową 
reakcję właściwych służb, ale 
wydaliśmy dodatkowe zale-
cenia dotyczące ograniczenia 
ryzyka dla naszych pracowni-
ków. Rozumiemy powagę sytu-
acji i wspieramy wysiłki rządu, 
władz lokalnych, i wszystkich 

służb zaangażowanych w wal-
kę o powstrzymanie epidemii. 
To wielki wysiłek całego pań-
stwa i wszystkich obywateli, i 
każdy musi pomagać na miarę 
swoich możliwości. Dlatego 
w zupełnie nadzwyczajnym 
trybie uzyskaliśmy wszyst-
kie zgody korporacyjne, aby 
darowizny mogły trafić jak 
najszybciej do potrzebujących. 
Ministerstwo Zdrowia podjęło 
decyzję o utworzeniu central-
nych szpitali zakaźnych w Puła-
wach, Kędzierzynie, Dąbrowie 
Tarnowskiej oraz Szczecinie, 
czyli praktycznie w miejscowo-
ściach, które są siedzibami lub 
znajdują się w pobliżu naszych 
głównych Spółek. Jesteśmy w 
bezpośrednim kontakcie z tymi 
szpitalami, z którymi okre-
ślamy dodatkowe ich potrze-
by, które w miarę możliwości 
zostaną również sfinansowane 
przez Grupę Azoty – powie-

dział dr Wojciech Wardacki, 
prezes Grupy Azoty.

Głosowanie Zarządów i Rad 
Nadzorczych spółek Grupy 
Azoty w sprawie uchwał zwią-
zanych z darowiznami zostało 
przeprowadzone w dniach 14 i 
15 marca w trybie obiegowym, 
z wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumie-
wania się na odległość.

Grupa Azoty to zdecydowany 
lider w Polsce i jedna z klu-
czowych grup kapitałowych 
branży nawozowo-chemicznej 
w Europie. Grupa zajmuje dru-
gą 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 strategii Grupy Azoty 
są inwestycje, a największym 
projektem są Polimery Police, 
realizowane przez spółkę celo-
wą Grupa Azoty Polyolefins.
Jest to jedna z największych 
inwestycji w polskim i europej-
skim przemyśle chemicznym, 
która umożliwi dywersyfikację 
działalności biznesowej Gru-
py Azoty, a także pozytywnie 
wpłynie na pozycję Polski w 
segmencie tworzyw sztucz-
nych i wzmocni niezależność 
energetyczno-surowcową kra-
ju. Zakończenie projektu pla-
nowane jest na 2022 rok.

Grupa Azoty przekazała 3 mln zł na walkę  
z koronawirusem
Każda z kluczowych spółek Grupy Azoty przeznaczy po 750 tys. zł darowizny na rzecz instytucji i jednostek 
działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej – COVID-19. Zarządy i Rady 
Nadzorcze spółek: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. podjęły już stosowne uchwały.

Hyundai Engineering podjął 
decyzję o aktywnym włą-
czeniu się w walkę z koro-
nawirusem w Polsce. Cała 
kwota darowizny zostanie 
przekazana w formie dota-
cji celowej – za pośrednic-
twem Starostwa Powiatu 
Polickiego – Samodzielne-
mu Publicznemu Szpitalowi 
Klinicznemu Nr 1 im. prof. 
Tadeusza Sokołowskiego 
Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie, 
z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu medycznego. W 
rezultacie respiratory trafią 
na wyposażenie szpitala w 
Policach.
Przy okazji najbliższej sesji 
Rady Powiatu w Policach 
zostanie podjęta uchwała 
umożliwiająca dokonanie 
zakupu.
- Od samego początku 
współpracujemy z Grupą 
Azoty w celu wdrażania 
odpowiednich środków i 
procedur bezpieczeństwa. 
O możliwości i formach 
udzielenia wsparcia rozma-
wialiśmy zarówno z Grupą 
Azoty, jak i administracją 
lokalną. Pandemia korona-

wirusa to zjawisko global-
ne i nie możemy pozostać 
obojętni. Mieszkamy tutaj i 
pracujemy, jesteśmy częścią 
tego regionu. To również 
jest nasza walka – powie-
dział Chang Hag Kim, pre-
zes Zarządu firmy Hyundai 
Engineering Co., Ltd.
- Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak realne 
zagrożenie dla zdrowia i 
życia nas wszystkich stanowi 
koronawirus SARS -Cov-2. 
Każdego dnia z niepokojem 
obserwujemy jego eskalację. 
Widzimy, jak w znaczący 
sposób wpływa na bieżące 
funkcjonowanie społeczeń-
stwa oraz gospodarki. Walka 
z niewidzialnym wrogiem 
życia ludzkiego stanowi dziś 
dla nas wszystkich najwięk-
sze wyzwanie. Cieszę się, że 
Grupa Azoty S.A. oraz Gru-
pa Azoty Polyolefins S.A. 
przy realizacji tak strate-
gicznej inwestycji na terenie 
powiatu polickiego ma tak 
odpowiedzialnego partnera, 
jakim jest Hyundai Engine-
ering CO.,LTD. Jestem pełen 
uznania dla przedstawicieli 
głównego wykonawcy pro-

jektu, którzy chcą brać czyn-
ny udział w zapewnieniu bez-
pieczeństwa mieszkańcom 
powiatu polickiego. Budu-
jącym jest fakt, że wspólne 
rozmowy na temat potrzeb 
i działań podejmowanych 
przez Powiat Policki w obli-
czu epidemii okazały się tak 
konkretne i skuteczne. Dzię-
kuję w imieniu mieszkańców 
– powiedział starosta policki 
Andrzej Bednarek.

Zapewnienie miejsc kwa-
rantanny oraz obsługi tych 
miejsc, transport osób pod-
danych kwarantannie, a tak-
że zabezpieczenie granic, to 
tylko część zadań realizowa-
nych przez samorząd powia-
towy w walce z pandemią 
koronawirusa. Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny 
nr 1 Pomorskiego Uniwer-
sytetu Medycznego Oddział 
w Policach, do którego 
ostatecznie trafi zakupiony 
sprzęt, pełni również funkcję 
szpitala powiatowego.
- Z uznaniem przyjęliśmy 
informację o wsparciu, któ-
re zdecydowała się udzielić 
firma Hyundai. Odpowie-

dzialność i zaangażowanie 
to kolejny dowód na to, że 
udało nam się pozyskać wła-
ściwego i godnego zaufania 
partnera. Sytuacja, w jakiej 
się znaleźliśmy, wymaga zde-
cydowanych i odważnych 
kroków, ale również solidar-
ności i odpowiedzialności – 
zaznacza dr Wojciech War-
dacki, prezes zarządu Grupy 
Azoty S.A. oraz Grupy Azoty 
Zakłady Chemiczne „Police” 
S.A.

Grupa Azoty dołączyła rów-
nież do projektu pierwszego 
polskiego respiratora Venti-
lAid. To projekt typu open 
source realizowany przez 
polskich inżynierów i pro-
jektantów udostępniających 
dokumentację respiratora, 
który można wykonać w 
dowolnym miejscu za pomo-
cą drukarki 3D i bardzo pod-
stawowych części. Materiały 
do drukarek 3D zostały rów-
nież bezpłatnie przekazane 
drukarzom w ramach akcji 
#DrukarzeDlaSzpitali w 
celu wykonania elementów 
wyposażenia chroniącego 
przed koronawirusem.

300 tysięcy złotych od Hyundai  
na walkę z koronawirusem
Koreańska spółka odpowiedzialna za realizację inwestycji „Polimery Police” przekazała blisko 300 tysięcy 
złotych na zakup respiratorów dla szpitala w Policach.

- Decyzje instytucji finansu-
jących to kolejny, po pozyska-
niu wkładu własnego, sukces 
Spółki w procesie finansowa-
nia. Do zakończenia procesu 
pozostało oczywiście jeszcze 
podpisanie umów inwesty-
cyjnych i kredytowych, ale 
dynamika rozmów wskazuje 
na to, że nastąpi to już w naj-
bliższym czasie – komentuje 
dr Wojciech Wardacki, Pre-
zes Zarządu Grupy Azoty i 
Grupy Azoty Police.

Projekt „Polimery Police” 
jest jednym z największych 
w polskiej historii przedsię-
wzięć realizowanych w for-
mule project finance. Środki 
niezbędne na jego realizację 
będą pochodziły w ok. 40% 
ze środków Grupy Azoty i 

Grupy Azoty Police oraz od 
zewnętrznych inwestorów – 
Grupy Lotos i koreańskich 
partnerów Hyundai Engi-
neering Co., Ltd oraz Korea 
Overseas Infrastructure and 
Urban Development, którzy 
zdecydowali się łącznie zain-
westować do 1 mld zł. 

Inwestycja pomimo sytuacji 
związanej z pandemią koro-
nawirusa realizowana jest do 
tej pory zgodnie z planem. 
Budowa terminalu przeła-
dunkowo-magazynowego 
oraz instalacji PDH są obec-
nie prowadzone na podstawie 
otrzymanych już pozwoleń 
na budowę. Trwa komple-
towanie dokumentacji, nie-
zbędnej do uzyskania kolej-
nych pozwoleń na budowę.

Polimery Police  
z partnerami  
finansowymi projektu
Zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. podpisał z 
instytucjami finansowymi listy mandatowe potwier-
dzające złożenie przez te instytucje ofert popartych 
zgodami wewnętrznych  komitetów kredytowych. 
Łączna kwota oferowana przez 11 instytucji finan-
sowych w pełni pokrywa zapotrzebowanie Spółki na 
finansowanie dłużne uprzywilejowane. Tym samym 
proces finansowania  projektu „Polimery Police” 
wszedł w finalny etap.
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Sobotnia konferencja była 
także okazją do świętowania 
jubileuszu Grupy Poszuki-
wawczo-Ratowniczej Ochot-
niczej Straży Pożarnej w 
Wołczkowie. Od 2012 roku 
psy ratownicze uczestniczyły 
w 114 egzaminach. Grupa z 
Wołczkowa jest jedyną gru-
pą w województwie zachod-
niopomorskim, posiadającą i 
wykorzystującą certyfikowane 
przez Wydział Szkolenia Spe-
cjalistycznych Grup Ratow-
niczych SA PSP w Krakowie 
psy ratownicze specjalności 
terenowej i gruzowiskowej, 
zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

W 2019 roku grupa z Wołcz-
kowa uczestniczyła w 28 
akcjach, a w ostatnich latach 
w 253 akcjach o charakterze 
poszukiwawczym. W więk-
szości były to wyjazdy do 
działań w terenie, zdarzyły 
się również trudne wyjazdy 
do katastrof budowlanych 
jakie miały miejsce na tere-
nie województwa zachod-
niopomorskiego.

Przez 10 lat istnienia udało 
się pozyskać dużo nowocze-
snego sprzętu potrzebnego do 
prowadzenia działań poszu-
kiwawczo-ratowniczych. Spe-
cjalistyczny samochód plani-
styczny z systemem radioko-
munikacji, sprzęt medyczny, 
quad, pozyskany w roku 

2019 dron z kamerą wizyjną 
i termowizyjną oraz GPS-y, 
radiostacje i wiele innych ele-
mentów, które razem tworzą 
zaplecze zwiększające wydaj-
ność pracy ratowników pod-
czas realnych akcji.

Udało się również zaprojekto-
wać i powołać do życia autor-
ską aplikację "Centrum Akcji", 
która wspiera w procesie 
zarządzania w trakcie prowa-
dzonych działań. Warto wspo-
mnieć, że aplikacja "Centrum 
Akcji" została wyróżniona 
nagrodą Floriany w 2018 roku 
w kategorii "Innowacje i inno-
wacja cyfrowa".

Podczas sobotniego wydarze-
nia gościło wiele osób związa-
nych ze służbami bezpieczeń-
stwa, instytucjami samorzą-
dowymi oraz firmami. Powiat 
Policki reprezentowała Joan-
na Napiwodzka Wicestarosta 
Policki oraz przedstawiciele 
gmin Powiatu Polickiego. 
Samorząd powiatowy prze-
kazał grupie poszukiwaw-
czej 1000 złotych na zakup 
potrzebnego sprzętu.

"Ratownikiem Roku" został 
Mateusz Rędź, który dzięki 
swojej intensywnej pracy i 
zaangażowaniu włożył naj-
większy wkład w rozwój grupy.

Tekst i Foto: GPR OSP 
Wołczkowo - Zachodnio-

pomorskie Psy ratownicze

Konferencja  
Poszukiwania  
w Województwie  
Zachodniopomorskim
W sobotę, 7 marca br. odbyła się "Druga Konferencja 
Poszukiwania w Województwie Zachodniopomor-
skim". Podczas konferencji swoje prelekcje zapre-
zentowali funkcjonariusze i ratownicy z wieloletnim 
doświadczeniem w poszukiwaniach na terenie kraju 
oraz poza jego granicami. Były to osoby, które współ-
tworzą system ratownictwa, które swoją postawą, 
zaangażowaniem i doświadczeniem są wzorem do 
naśladowania dla przyszłych pokoleń ratowników.

Dodatkowe 10 mln złotych 
pozwoli dokończyć prace 
projektowe i badania pod-
łoża zgodnie z optymalnymi 
rozwiązaniami techniczny-
mi, które zakładają wydłu-
żenie tunelu pod Odrą z 
3,5 km do 5 km. Przyznane 
finansowanie pozwoli na 
zawarcie aneksu do umowy 
z wykonawcą dokumentacji 
i badań podłoża. Realiza-
cja inwestycji przewidziana 

jest w formule Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego.

Zgodnie z decyzją środowi-
skową długość tunelu pod 
Odrą w ciągu Zachodniej 
Obwodnicy Szczecina okre-
ślono na minimum 3,5 km. 
W toku prowadzonych prac 
nad Koncepcją Programową 
wraz z badaniami podłoża 
została dokładnie przeana-
lizowana kwestia kolizji z 

infrastrukturą przemysło-
wą, drogami i liniami kole-
jowymi w rejonie Polic. Po 
rozważeniu wielu wariantów 
i możliwości technicznych 
zadecydowano o wydłuże-
niu tunelu drążonego, po to 
aby przejść obwodnicą pod 
poziomem terenu, nie inge-
rując tym samym w istniejące 
zagospodarowanie. Zgodnie 
z wybranym rozwiązaniem 
tunel będzie się rozpoczynał 

zaraz za węzłem Police, któ-
ry zlokalizowany będzie w 
rejonie przecięcia ulic Piotra 
i Pawła oraz Kuźnickiej przy 
Zakładach Chemicznych w 
Policach. 
Tunel będzie przechodził 
pod infrastrukturą przemy-
słową, linią kolejową, drogą 
wojewódzką nr 114 i rzeką 
Odrą, wychodząc po drugiej 
stronie rzeki w rejonie miej-
scowości Święta.

Tunel pod Odrą z 3,5 km do 5 km
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk uzgodnił aneks do Programu Inwestycji dla Zachodniej 
Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6. Dokument ten zwiększa przyznane w 2018 roku finansowa-
nie na prace przygotowawcze z 14,6 mln do 24,5 mln złotych.

Wszyscy ci, którzy nie stosują 
się do przepisów obowiązu-
jących w związku z epidemią, 
muszą się liczyć z poważnymi 
konsekwencjami prawnymi 
swoich zachowań. Policja kolej-
ny raz apeluje o przestrzeganie 
wprowadzonych ograniczeń. 
W obecnej sytuacji, hasło 
#zostanwdomu ma ogromne 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
nas wszystkich.

Resort zdrowia wdrożył ścisły 
nadzór nad osobami objętymi 
kwarantanną domową. Umun-
durowani policjanci przynaj-
mniej raz na dobę sprawdzają, 
czy osoby te znajdują się w 
miejscu kwarantanny oraz, 
czy nie potrzebują pomocy. 
Zebrane informacje są przeka-
zywane do służb sanitarnych i 
wojewodów. Policja codzien-
nie otrzymuje też zgłosze-
nia od mieszkańców, którzy 
podejrzewają, że ich sąsiedzi 
łamią obowiązek kwarantanny. 
Stróże prawa sprawdzają każdą 
taką informację. W większości 
przypadków, osoby poddane 
domowej izolacji stosują się do 

postanowień decyzji, jednak 
zdarzają się również przypadki 
bardzo nieodpowiedzialnego 
zachowania mieszkańców, któ-
rzy opuszczają miejsce swojej 
kwarantanny, nie zważając na 
zalecenia służb oraz na zdrowie 
i życie innych osób.

Przypominamy, że przepisy 
obowiązują również wszystkich 
przedsiębiorców. Zdarzają się 
bowiem również interwencje 
dotyczące łamania przez nich 
prawa. Właściciele czasami 
nie rozumieją powodów poli-
cyjnych czynności, wyrażając 
swoje niezadowolenie. Pod-
kreślamy raz jeszcze - lokale 
wymienione w ustawach i roz-
porządzeniach będą zamykane, 
a wobec łamiących kwarantan-
nę - wyciągane konsekwencje 
prawne oraz finansowe.

Policjanci apelują o odpowie-
dzialne i rozsądne zachowanie 
w tym o przestrzeganie wpro-
wadzonych ograniczeń, współ-
pracę i realizowanie poleceń 
służb. W tym trudnym dla 
wszystkich momencie ważne 

jest, aby stosować się do pole-
ceń wszystkich funkcjonariu-
szy! Osoby objęte kwarantanną 
powinny, nawet nie z przymu-
su prawnego, ale społecznego 
obowiązku dbania o innych 
współobywateli, poddać się 
rygorom izolacji. Jeśli jesteśmy 
objęci kwarantanną, to mamy 
obowiązek być w miejscu kwa-
rantanny!

Wobec osób, które nie stosują 
się do postanowień decyzji o 
kwarantannie, zostaną wycią-
gnięte surowe konsekwencje. 
O takich ujawnianych przy-
padkach policjanci informują 
służby sanitarne, które mogą 
nałożyć wysoką karę finanso-
wą. Wobec takich nieodpowie-
dzialnych osób policjanci będą 
prowadzić czynności wyjaśnia-
jące w związku z wykroczeniem 
z art. 116 kw. Mandat za takie 
wykroczenie może wynosić 
nawet 500 zł.

Z kolei jeśli osoba, u której 
potwierdzono zakażenie, oddali 
się z miejsca, w którym powin-
na przebywać, będzie odpowia-

dać zgodnie z art. 161 kk. Za to 
przestępstwo grozi kara roku 
pozbawienia wolności.

W przypadku właścicieli firm 
i lokali usługowych, gastrono-
micznych i handlowych, którzy 
nie stosują się do ograniczeń 
nałożonych na nich Rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie ogłoszenia w RP 
stanu zagrożenia epidemicz-
nego, mogą ponieść odpowie-
dzialność z art. 165 kk. lub 54 
kw. Za powyższe przestępstwo 
grozi kara do 8 lat pozbawienia 
wolności, z kolei za wykrocze-
nie - do 500 zł.

Pamiętajmy! Nie przestrzega-
jąc kwarantanny, narażamy 
życie i zdrowie innych osób! 
Weźmy odpowiedzialność za 
siebie oraz swoich najbliższych! 
Respektujmy prawo, respek-
tujemy zapisy obowiązujących 
ustaw oraz rozporządzeń - to 
nasze wspólne dobro!

Solidaryzujmy się z całym spo-
łeczeństwem, przystępując do 
akcji #zostanwdomu.

Za narażenie życia i zdrowia innych osób 
grożą surowe kary - #zostanwdomu
Każdego dnia policjanci w całym kraju wspierając służby sanitarne sprawdzają, czy osoby zakwalifi-
kowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek. Liczba osób, które powinny przeby-
wać w wyznaczonym miejscu, z dnia na dzień rośnie. Niestety nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji 
i narażają na ryzyko inne osoby.
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Decyzja ma związek z zagroże-
niem sanitarno-epidemiologicz-
nym wynikającym z rozprze-
strzeniania się koronawirusa. 
Nowy termin nie został podany, 
ale prawdopodobnie referen-
dum odbędzie się nie wcześniej 
niż jesienią. Wójt Gminy Dobra 
poparła decyzję komisarza. "Nie 
wyobrażam sobie w sytuacji 
zagrożenia epidemią możliwości 
bezpiecznego przeprowadzenia 
głosowania w lokalach wybor-
czych" - powiedziała Teresa Dera.

Wcześniej Zachodniopomor-
ski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny radzi, żeby 
przełożyć referendum dotyczące 
odwołania wójta gminy Dobra 
na inny termin. Taką informację 
otrzymał komitet referendalny 
"Dobra wybiera". Czytamy w 
piśmie, że w związku z sytuacją 
epidemiologiczną, mając na 
uwadze bezpieczeństwo zdrowia 
publicznego, ZPWIS rekomen-
duje odroczenie terminu refe-
rendum.

- W imieniu Komitetu Referen-
dalnego już przed tygodniem, na 
spotkaniu 12 marca, zwróciłem 
się do Komisarza Wyborczego 
i pisemnie w dniu 13 marca do 
Wojewody Zachodniopomor-
skiego o przesunięcie referen-
dum na inny termin, w trosce 
o zdrowie i życie mieszkańców 
gminy, zarówno tych, którzy 
mieliby pojawić się w lokalach 
wyborczych, jak i członków 
komisji. Wydarzenie to stałoby 
w jawnej sprzeczności z wszel-
kimi przepisami i zaleceniami 
dotyczącymi zachowania się w 
istniejącej w kraju sytuacji. 

Kilka dni temu, mieszkańcy sku-
pieni w grupie Mieszkańcy dla 
Gminy Dobra opublikowali apel 
w sprawie referendum:
Te słowa kierujemy do osób, 
które stoją za organizacją refe-
rendum w naszej gminie... Czy 
Wam się w głowach poprze-
wracało?! Czy żyjecie w innym, 
wirtualnym świecie pełnym nie-
nawiści? W momencie kiedy we 
Włoszech umierają kolejne setki 
mieszkańców, w Polsce lawino-
wo przybywa osób zakażonych 
koronawirusem, a premier 
ogłasza stan epidemii w całym 
kraju, dla was najważniejsze jest 
referendum o odwołanie wójta? 
Przecież to oczywiste, że refe-
rendum nie odbędzie się w pla-
nowanym terminie. Nikt przy 

Referendum w Dobrej przełożone 
Komisarz Wyborczy w Szczecinie podjął decyzję o zawieszeniu referendum w gminie Dobra.

Przejrzysty komunikat doty-
czący udostępniania danych 
tematycznych (w tym plani-
stycznych) jest nie tylko speł-
nieniem wymogów ustawo-
wych nałożonych na gminy, 
ale również idealnym roz-
wiązaniem dla nowoczesnego 
społeczeństwa, które ocze-
kuje ułatwień w poruszaniu 
się w cyfrowym środowisku. 
Stanowi wartość dodaną dla 
jednostki - kreuje wizerunek 
nowoczesnego urzędu, otwar-
tego na potrzeby mieszkań-
ców.

Dzięki liczbie wejść i wyświe-
tleń na portalu mapa.inspire-
hub.pl, Gmina Dobra zajęła 3 
miejsce w plebiscycie "Liderzy 
Dostępności Danych Prze-
strzennych INSPIRE". Liczba 
wejść wyniosła 11.178, a licz-
ba wyświetleń informacji o 
działkach z dokumentów pla-
nistycznych - 15.397.

- To już kolejny raz, gdy zosta-
liśmy jako gmina wyróżnieni 
w tym plebiscycie, w zeszłym 
roku również zajęliśmy 3 miej-

sce - mówi Wójt Gminy Dobra 
Teresa Dera. Dziękujemy Pań-
stwu za pomoc w osiągnięciu 
tego wyniku i gratulujemy 
pozostałym wyróżnionym 
gminom.

Gmina Dobra jest jednym 
z liderów rankingów wśród 
zachodniopomorskich samo-
rządów. W listopadzie 2018 
r. nasza gmina zajęła 1. miej-
sce wśród 48 gmin wiejskich 
województwa zachodniopo-
morskiego w rankingu finan-
sowym jednostek samorządu 
terytorialnego. W październi-
ku 2018 roku Gmina Dobra 
zajęła bardzo wysokie 24. 
miejsce wśród 1555 gmin wiej-
skich w rankingu wydatków 
inwestycyjnych samorządów. 
W listopadzie 2017 r. gmi-
na zajęła 21. miejsce (z 1559 
gmin wiejskich) w rankingu 
Jednostek Samorządu Tery-
torialnego Zrównoważonego 
Rozwoju. Ranking, uwzględ-
niający wszystkie polskie mia-
sta i gminy, opracowywany był 
na podstawie 15 wskaźników, 
których źródłem są dane GUS.

 LIDERZY DOSTĘPNOŚCI DANYCH PRZESTRZENNYCH INSPIRE 

III miejsce  
dla Gminy Dobra
Gmina Dobra po raz kolejny została wyróżniona w 
plebiscycie "Liderzy Dostępności Danych Przestrzen-
nych INSPIRE". Podobnie jak rok temu, nasza gmina 
zajęła 3 miejsce pod względem liczby wejść i wyświe-
tleń na portalu mapa.inspirehub.pl.zdrowych zmysłach nie będzie 

narażał mieszkańców naszej 
gminy. Zastanówcie się chociaż 
przez chwilę, czy to jest teraz 
najważniejsze. Nasze rodziny są 
zagrożone, nasze mamy i babcie, 
nasi ojcowie i dziadkowie mogą 
stracić życie, a wam w głowie 
tylko chęć odwołania wójta i 
obawa, że przez koronawiru-
sa będzie za niska frekwencja? 
Szczytem hipokryzji jest apel 
przedstawiciela referendum 
Jacka Zienkiewicza, który z 
oburzeniem przyjmuje postawę 
wójt Teresy Dery, że nie zajęła 
się kwestią odwołania referen-
dum. Przecież to nie wójt o tym 
decyduje, a komisarz wyborczy 
- o czym doskonale zdają sobie 
sprawę osoby stojące za refe-
rendum. Nie przeszkadza to im 
jednak po raz kolejny wylewać 
falę hejtu na gospodarza naszej 
gminy. Opamiętajcie się! Wójt 
Gminy Dobra ma teraz ważniej-
sze sprawy na głowie niż kwestia 
referendum. Trzeba natychmiast 
zadbać o bezpieczeństwo miesz-
kańców gminy, pomóc osobom 
starszym i ulżyć przedsiębior-
com, którzy są w bardzo trudnej 
sytuacji. Kwestią referendum 
zajmuje się komisarz wyborczy 
i na pewno podejmie właściwą 
decyzję, która nie będzie narażać 
ludzi. Jeśli tak bardzo się nudzicie 
i nie macie nic innego do roboty, 
to zadbajcie o swoich bliskich. 
Przestańcie natomiast wylewać 

swoją nienawiść na Facebooku. 
Wspierajmy razem osoby, które 
są chore lub mają podejrzenie 
koronawirusa. Tych osób będzie 
coraz więcej. Nadszedł bardzo 
trudny czas dla wszystkich.

Na odpowiedź nie trzeba było cze-
kać długo. Zwolennicy odwołania 
Wójt napisali na swojej stronie:
W obliczu rozszerzającej się w 
dużym tempie epidemii koro-
nawirusa, powolne działania 
Komisarza są niezrozumia-
łe. Komitet Referendalny już 
tydzień temu wstrzymał kampa-
nię referendalną, ze względu na 
bezpieczeństwo mieszkańców i 
swoich wolontariuszy. Odpadają 
także bezpośrednie spotkania z 
mieszkańcami.

Strona zwolenników Pani wójt 
nie przerwała kampanii, co 
potwierdzają doniesienia i zdję-
cia internautów.
Przy zachowaniu odpowiednich 
środków ostrożności, oczywiście 
referendum można przeprowa-
dzić. Ale co z członkami komisji 
referendalnej, którzy przez cały 
dzień będą narażeni na zarażenie 
wirusem?Co z osobami starszy-
mi, których musimy szczególnie 
chronić przed zakażeniem? W 
żadnym wypadku rodziny nie 
powinny pozwalać naszym senio-
rom na opuszczanie domów.

Nie wiemy jaki procent miesz-

kańców naszej gminy jest już 
na kwarantannie. Za tydzień 
będzie ich już zapewne dużo 
więcej. Będą pozbawieni swoich 
obywatelskich praw. Co z tymi 
osobami, które nie mogą zła-
mać warunków kwarantanny? 
(Za złamanie warunków grozi 
grzywna – 5 tys. zł. w Polsce są już 
pierwsze wnioski do prokuratu-
ry o ukaranie osób, które złamały 
procedury).

Jak te wszystkie pytania mają się 
do sytuacji, gdy akcja #zostań-
wdomu jest wspierana także 
przez zwolenników referendum, 
członków Komitetu Referendal-
nego, radnych opozycyjnych.

Pozostaje także kwestia poinfor-
mowania mieszkańców o ewen-
tualnym odroczeniu referendum. 
Tu także potrzebny jest czas. Nie 
może być sytuacji, że w niedzielę 
29 marca niektórzy z nas spotkają 
się przed zamkniętymi drzwiami 
w miejscach wyznaczonych na 
lokale wyborcze.

No i sprawa frekwencji, która 
jest kluczowa w referendum. 
Ta forma plebiscytu mobilizuje 
zwolenników zmian. Jak moż-
na zmobilizować orędowników 
odwołania Pani wójt, skoro ich 
zdrowie i życie może być zagro-
żone. Są sprawy ważne ale są też 
te najważniejsze jak zdrowie i 
rodzina.

W ramach prac wykonana 
zostanie kanalizacja sanitarna 
o następujących średnicach:
- Ø 0,20 m o długości łącznej 
około 1860 m,
- Ø 0,20 m o długości około 
70 m - przebudowywany odci-
nek kanalizacji sanitarnej w ul. 
Lubieszyńskiej,
- przykanaliki kanalizacji 
sanitarnej Ø 0,16 m o długości 
około 600 m.

Projekt inwestycji przygo-
towała firma INBUD.s.c.

W 1. etapie wykonany zostanie 
odcinek kanalizacji od strony 

ul. Lubieszyńskiej.
Wykonawcą prac jest firma 
EROBUD Budownictwo Wod-
ne i Melioracyjne z Gryfina, 
która już przygotowuje czaso-
wą organizację ruchu. Koszt 
prac budowlanych wyniesie 
401.961 złotych.

Prace budowlane związane 
z 1. etapem inwestycji mają 
zakończyć się do 30 kwietnia 
2020 roku.

Po zrealizowaniu całej inwe-
stycji możliwe będzie podłą-
czenie do kanalizacji sanitar-
nej przyległych działek.

Rozpoczęła się budowa 
kanalizacji sanitarnej  
na ul. Zeusa
Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sa-
nitarnej na ulicy Zeusa w Mierzynie. Inwestycja zakłada 
budowę kanalizacji na odcinku od ul. Lubieszyńskiej do 
ul. Prostej wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia.

 W obecnym okresie mogą występować przesunięcia terminów odbioru odpadów biodegra-
dowalnych.  Z uwagi na nasilenie się prac wiosennych w ogrodach jednorazowo wystawia-
nych jest bardzo duża liczba worków z takimi odpadami. Często jest to po kilkanaście, a nawet 
po 30-40 worków z jednej nieruchomości. Nie jest technicznie możliwe, aby tak ogromna 
ilość odpadów była odebrana zgodnie z harmonogramem. Nieodebrane w danym dniu worki 
z odpadami z pielęgnacji ogrodów będą sukcesywnie odbierane. Proszę o wyrozumiałość 
w tym względzie. Jednocześnie wskazuję, że odpady takie można oddawać na bieżąco do 
PSZOK-u oraz do systematycznie wymienianych kontenerów ustawionych w poszczególnych 
miejscowościach. Notowane są przypadki wyrzucania do kontenerów odpadów zielonych 
przez firmy ogrodnicze. Apeluję, aby o takich przypadkach informować najlepiej bezpośred-
nio Straż Gminną. Przy obecnym wprowadzonym stanie epidemii priorytetem jest termino-
wy, niezakłócony odbiór odpadów zmieszanych.
 Jednocześnie z przykrością odnotowujemy przypadki niestosownego wyrażania się o ciężko 
pracujących osobach odbierających nasze odpady. Jest to bardzo ważna praca, szczególnie 
niebezpieczna w obecnym okresie. Pracownicy nie mają czasu dzwonić do furtek, domofo-
nów itp, prosić o przestawienia pojazdu, aby móc odebrać odpady. 
W szeregu gmin z uwagi na panujące zagrożenie koronawirusem nastąpiło przeorganizowa-
nie odbioru odpadów, często jest to rezygnacja z części usług, wydłużenie terminów odbiorów. 
Wynika to z niedoborów kadrowych, czy też objęcia pracowników kwarantanną. 
Informuję, że w chwili obecnej, mimo sytuacji zagrożenia koronawirusem, w naszej gminie 
nie występują problemy z terminowym odbiorem odpadów.
Sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może ulec zmianie.  

                                                                                                           Wójt
                                                                                                              Teresa Dera

ODBIÓR ODPADÓW  
BIODEGRADOWALNYCH
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GMINA DOBRA

Gmina Dobra planowała utwar-
dzić zniszczoną drogę płytami 
betonowymi na całym odcinku i 
zabezpieczyć przed zalewaniem, 
jednak w wyniku działań radne-
go Mariusza Lindnera, sprawa 
inwestycji trafiła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i Prokura-
tury. Inwestycja musiała zostać 
wstrzymana i nie wiadomo kiedy 
zostanie wznowiona, co oburzy-
ło mieszkańców.

Użytek ekologiczny "Ptasi Zaką-
tek" w Dołujach zamieszkuje 
około 50 gatunków ptaków, z 
których aż 44 podlega ochro-
nie, a także 9 gatunków płazów 
i 2 gadów. W 2018 roku Gmina 
Dobra uporządkowała ten teren, 
wybudowała pomost obserwa-
cyjny z czterema platformami 
dla ptaków, tamę szkieletową, 
umocniła brzeg, wykonała tabli-
ce informacyjne i postawiła sto-
jaki rowerowe. Wybudowano 
też część drogi. Teraz to miej-
sce bardzo chętnie odwiedzają 
mieszkańcy naszej gminy razem 
z dziećmi.

W 2019 roku Ptasi Zakątek 
otrzymał wyróżnienie w kon-
kursie o tytuł Najlepszej Prze-
strzeni Publicznej Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

- To wyjątkowe miejsce w gmi-
nie Dobra, w którym można z 
pomostu z tarasem widokowym 
obserwować piękno otaczającej 
przyrody - mówił wicemarszałek 
Tomasz Sobieraj, który wręczył 
wyróżnienie Wójt Gminy Dobra. 

Do użytku ekologicznego pro-
wadzi ulica Tura. Ponieważ 
droga była bardzo zniszczona i 
często zalewana, Gmina Dobra 
postanowiła zabezpieczyć drogę 
dojazdową do Ptasiego Zakątka 
i utwardzić za pomocą betono-
wych płyt drogowych. 

- Żeby dojechać do Ptasiego 
Zakątka trzeba przejechać przez 
ulicę Tura - wyjaśnia Wójt Gmi-
ny Dobra Teresa Dera. Droga ta 
bezwzględnie wymagała remon-
tu, o czym doskonale wiedzą 
mieszkańcy posesji przy tej ulicy. 
Gmina Dobra jest współwłaści-
cielem działki drogowej, dlate-
go postanowiliśmy utwardzić 
tę ulicę płytami betonowymi, w 
ramach posiadanych udziałów 
w drodze, tak żeby mieszkańcy 
mogli bez przeszkód dojechać 
do Ptasiego Zakątka. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 
zgłosiła jednak zastrzeżenia do 

realizacji inwestycji, która nie 
jest w stu procentach własnością 
gminy. 

- Na podstawie opinii radców 
prawnych uważam, że zgodnie z 
ustawą o samorządzie gminnym 
zadania własne gminy obejmują 
również ulice będące współwła-
snością gminy - stosownie do 
posiadanych udziałów  - mówi 
Wójt Dera. Dlatego gmina zaczę-
ła utwardzać drogę działając jako 
współwłaściciel. Zabezpieczy-
liśmy też drogę przed ewentu-
alnym przelewaniem się wody 
z Ptasiego Zakątka. Regionalna 
Izba Obrachunkowa nie zgadza 
się jednak z taką interpretacją 
przepisów. Dodatkowo reali-
zowana przez nas inwestycja 
została zgłoszona przez pewne 
osoby do Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego z uzasad-
nieniem, że doszło do rażącego 
naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych oraz wykorzystania 
środków publicznych na cele 
prywatne. 

Sprawa ulicy Tura stała się ele-
mentem kampanii referendal-
nej. Osoby związane z organi-
zacją referendum, w tym radny 
Mariusz Lindner, zarzucają Wójt 
Gminy Dobra przekroczenie 
uprawnień, rażące naruszenia 
dyscypliny finansów publicz-
nych oraz wykorzystywanie 
środków budżetowych z mająt-
ku publicznego do celów pry-
watnych.

- Proszę Państwa, większej bzdu-
ry chyba nie słyszałam i podej-
rzewam, że te działania mają 
związek z przygotowaniami do 
referendum  - wyjaśnia Wójt 
Gminy Dobra. Niestety na wnio-
sek CBA wszczęto postępowanie 
w Prokuraturze co zmusiło nas 
do przerwania inwestycji, która 
była realizowana dla mieszkań-
ców naszej gminy. Póki postępo-
wanie nie zostanie zakończone 
nie możemy dokończyć inwesty-
cji na ul. Tura.

- Nadal uważam, że gmina jako 
współwłaściciel drogi może 
realizować inwestycję, zgodnie z 
posiadanymi udziałami  - doda-
je Dera. Jeśli jednak nie będzie to 
możliwe, to wystąpimy do miesz-
kańców o przejęcie udziałów, tak 
żeby poprawić dojazd do Ptasie-
go Zakątka. Bardzo to przykre, 
że inwestycja realizowana dla 
mieszkańców Gminy Dobra 
stała się polem walki politycznej. 
Mam nadzieję, że uda się dokoń-
czyć realizację tej inwestycji.

Ptasi Zakątek  
i ulica Tura w Dołujach
Ulica Tura w Dołujach, która prowadzi do użytku 
ekologicznego "Ptasi Zakątek", stała się jednym z 
elementów kampanii referendalnej.

W planie finansowym Gmi-
ny Dobra jest również budowa 
ścieżki rowerowej Mierzyn - 
Lubieszyn (granica państwa). W 
sumię przybędzie 23 km ścieżek 
rowerowych.

Ścieżka rowerowa Dobra - 
Głębokie (6 km)

Trwa budowa trasy rowerowej 
Dobra - Głębokie. Powstająca 
ścieżka dla rowerzystów rozpo-
czyna się od granicy administra-
cyjnej gminy z miastem Szczecin, 
następnie będzie biegła wzdłuż 
ulicy Lipowej w Wołczkowie, a 
w Dobrej wzdłuż ulicy Szcze-
cińskiej aż do ulicy Osiedlowej, 
gdzie połączy się z nową ścieżką 
edukacyjną do schroniska. Trasa 
od strony jeziora Głębokiego do 
granicy gminy (ul. Kupczyka) 
będzie realizowana przez mia-
sto Szczecin w ramach budowy 
węzła przesiadkowego Głębokie. 
Finalnie powstanie pełny ciąg 
łączący węzeł Głębokie z Dobrą.

Gmina Dobra pozyskała dofi-

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

Ścieżka rowerowa Łęgi - 
Stolec (5 km)

Istniejąca ścieżka rowerowa 
Buk - Łęgi zostanie rozbudo-
wana w stronę miejscowości 
Stolec. Opracowany został już 
projekt budowlany nowej ścież-
ki Łęgi - Stolec oraz uzyskano 
pozwolenie na budowę. Nowa 
trasa rowerowa będzie biegła 
od istniejącej ścieżki rowerowej 
w Łęgach, wzdłuż granicy pań-
stwa, aż do miejscowości Stolec. 
Droga rowerowa z nawierzchnią 
bitumiczną będzie miała ponad 
5 km długości i do 3,5 m sze-
rokości. W ramach inwestycji 
planowe są także miejsca odpo-
czynku dla rowerzystów. Zapro-
jektowano również wzmocnie-
nia konstrukcji na przejazdach 
dla pojazdów obsługi Lasów 
Państwowych. W miejscowości 

Stolec ścieżka włączy się w drogę 
powiatową nr 3907Z.
Do końca marca tego roku pla-
nowane jest ogłoszenie przetar-
gu na roboty budowlane. Gmina 
Dobra zabezpieczyła na ten cel 
kwotę w wysokości 4 mln złotych 
w latach 2020-2021. Inwestycja 
ma się zakończyć w 2021 roku.

Ścieżka rowerowa Buk - 
Lubieszyn (5 km)

Na ukończeniu jest projekt 
budowlany ścieżki rowerowej z 
Buku do Lubieszyna. Ten odcinek 
zaplanowany został jako droga 
dla rowerzystów o nawierzch-
ni mineralnej oraz bitumicznej. 
Trasa o szerokości od 2,5 do 3,5 
m, w zależności od możliwości 
terenowych, będzie przebiegać 
po terenie leśnym, częściowo 
wykorzystując wybudowaną już 
ścieżkę ekologiczno-edukacyjną 
do schroniska w Dobrej. Ścież-
ka będzie przebiegać obok drogi 
powiatowej z Buku do Lubieszy-
na, aż do ronda przy przejściu 
granicznym.

W tym roku planowane jest uzy-
skanie pozwolenia na budowę. 
Realizację inwestycji zaplanowa-
no na lata 2021-2022, zgodnie 
z planem finansowym Gminy 
Dobra.

Ścieżka rowerowa Mierzyn 
- Lubieszyn (7 km)

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

Dzięki realizowanym i plano-
wanym inwestycjom na terenie 
gminy Dobra powstanie kom-
pletna sieć tras rowerowych, 
które będą połączone ze ścież-
kami rowerowymi w Szczecinie, 
zarówno od strony Mierzyna (ul. 
Welecka) jak i Głębokiego._

Ścieżki rowerowe w Gminie Dobra
Na terenie Gminy Dobra powstają kolejne ścieżki rowerowe.  Trwa budowa trasy rowerowej Dobra – Głębo-
kie. Istniejąca ścieżka rowerowa Buk - Łęgi zostanie rozbudowana w stronę miejscowości Stolec. Na ukończe-
niu jest projekt budowlany ścieżki rowerowej z Buku do Lubieszyna.

Jest to  kompleksowy i bez-
płatny program wsparcia 
m. in. opieka psychologa, 
doradztwo zawodowe, licz-

ne kursy a także stypendia 
i zwrot kosztu dojazdu na 
zajęcia. 
„Służymy też pomocą w zor-

ganizowaniu 3 miesięcznego 
płatnego stażu dla uczestni-
ków projektu oraz warsztaty 
aktywnego poszukiwania 

pracy.” - czytamy w w komu-
nikacie Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Ludo-
wego.

Akademia Nowych Możliwości
Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie zaprasza do udziału w projekcie Akademia Nowych 
Możliwości, współfinansowanego ze środki UE, który skierowany jest dla osób młodych, często wykluczonych 
czy zagrożonych na rynku pracy.

www.powiatpolicki.info
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- Na ulicy Komercyjnej w 
Mierzynie zamontowaliśmy 
na testy lampy solarne nowej 
generacji. Chcemy sprawdzić 
całkowicie nową technologię - 
mówi Z-ca Wójt Gminy Dobra 
Rafał Zahorski.

Lampy mają zainstalowane 
na obudowie bardzo wydajne 
panele fotowoltaiczne, wypo-
sażone są w oszczędne LEDy 
nowej generacji, a akumulatory 
znajdują się w środku. Latarnie 
wyposażone są też w czujniki 
ruchu i sterowniki - mają 12 
różnych programów świecenia.

- Kiedy nie ma ruchu wokół 
lampy, świeci ona minimalną 
mocą - do 10% do 30% - dodaje 
Zahorski. W momencie wykry-
cia ruchu, np. kiedy przechodzi 
pieszy, lampa zwiększa swoją 
moc świecenia do 100%" - 
wyjaśnia Rafał Zahorski. "Testy 
będą trwały ok. miesiąca. W 
momencie kiedy lampy zosta-

ną pozytywnie zweryfikowane 
przez nas i przez mieszkańców, 
będziemy się zastanawiali nad 
montażem w przyszłości już 
tylko tych lamp nowej gene-
racji. Natomiast stare lampy 
będziemy modyfikować.

Nowoczesne lampy ładują się 
nawet podczas niewielkiej ilo-
ści słońca i są bardzo wydajne 
- po naładowaniu świecą kilka 
dni. Jedna z testowanych lamp 
ma sterowanie za pomocą pilo-
ta, co umożliwia szybką i prostą 
zmianę programu świecenia. 
Montaż nowych lamp zajął tyl-
ko kilka godzin.

- Ekologiczne lampy z LEDA-a-
mi i panelami solarnymi to przy-
szłość oświetlenia w miastach i 
gminach - mówi  Zahorski. Tego 
oświetlenie będzie w przyszłości 
dominujące i my jako gmina też 
musimy dopasowywać się do 
tych energooszczędnych i eko-
logicznych trendów.

Lampy solarne nowej 
generacji z czujnikami 
ruchu - testy
W Mierzynie na okres testowy zainstalowano lampy 
solarne nowej generacji z czujnikami ruchu. Kiedy 
czujniki nie rejestrują ruchu lampa świeci minimalną 
mocą (10-30%) oszczędzając energię. Po wykryciu 
ruchu lampy zwiększają swoją moc do 100%.

W dniu 21 marca podczas 
cyklicznej akcji podstawiania 
kontenerów na odpady gabary-
towe w jednej z miejscowości 
pracownik  urzędu naocznie 
stwierdził wyrzucanie do konte-
nera odpadów pochodzących z 
warsztatu samochodowego. Były 
to części karoserii, plastiki, duże 
pojemniki na płyny chemiczne. 
Pomimo wezwań pracownika do 
zakazu wrzucania takich odpa-
dów mężczyzna nie zastosował 
się do polecenia. Część odpadów 
pracownik urzędu zdążył wyjąć z 
kontenera i wrzucić do pojazdu, 
którym dowieziono odpady. Jed-
nak w kontenerze pozostały duże 
pojemniki na chemikalia. Odpa-
dy takie każdy właściciel warsz-
tatu samochodowego zobowią-
zany jest oddawać odpłatnie 
uprawnionej firmie. Ponadto 
zgodnie z ustawą o odpadach 
musi prowadzić stosowną doku-
mentację związaną z takimi 
odpadami (karty przekazania 

Nieuprawnione  
pozbywanie się odpadów

odpadów, karta/y ewidencji 
odpadów). Ponadto musi doko-
nać rejestracji w Rejestrze BDO 
tj. w Bazie danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospo-
darce odpadami. Do 15 marca 
powinno także być złożone dla 
marszałka województwa roczne 
zestawienie danych o odpadach.
Wstępne sprawdzenie warsztatu 
samochodowego wskazuje, że wid-
nieje on w ewidencji działalności 
gospodarczej, natomiast brak go 
we wskazanym rejestrze BDO. 
Ponadto nie widnieje w urzędzie 
jako podmiot, który złożył dekla-
rację o gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi. W warsztacie tym 
zostanie przeprowadzona stosow-
na kontrola. Właścicielowi grozi 
szereg kar: za brak złożonej dekla-
racji na odbiór odpadów komunal-
nych, za pozbywanie się odpadów 
niezgodnie z przepisami. Tutaj wła-
ściwa jest Straż Gmina. 

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

Pod koniec lutego przedstawi-
ciele grupy Orange zaprezen-
towali w gminie Dobra system 
wypożyczalni rowerów IV 
generacji. Nowoczesny system 
może zmienić oblicze każdej 
gminy czy miasta. Dzięki zasto-
sowaniu technologii lokaliza-
cji GPS, GSM oraz czujnikom 
ruchu, można rozpocząć i koń-
czyć jazdę rowerem w dowol-
nym miejscu wyznaczonym 
przez administratora. Jedno-
cześnie brak stacji dokujących 
lub ich wirtualne odpowiedni-
ki to oszczędność dla gminy, 
wygoda dla użytkowników 
oraz pełna kontrola dla admi-

nistratorów. Jednocześnie 
nie ma obawy na porzucane 
rowery poza wyznaczonymi 
miejscami. System jest prosty a 
tam gdzie już działa użytkow-
nik porzucający rower poza 
strefą płaci np. 8 zł a ten co 
pobierze po nim rower dostaje 
4 zł. Te kwoty wystarczają by 
rowery nie były pozastawiane 
w innych miejscach jak do tego 
przewidziane w systemie. 

Inteligentny rower IV genera-
cji wyposażony jest w moduł 
służący do komunikacji, śle-
dzenia oraz blokowania rowe-
ru, zapewniający nieustanną 

komunikację z systemem 
administracyjnym za pośred-
nictwem sieci GSM, akcelero-
metr i czujnik ruchu, sygnali-
zatory świetlne oraz dźwięko-
we, koszyk i uchwyt na telefon.

Do obsługi systemu zaprogra-
mowano wygodną, wieloję-
zyczną aplikację mobilną. Apli-
kacja w pełni steruje systemem 
wypożyczeń i zwrotów rowerów 
miejskich. W jednym miejscu 
mamy możliwość wygodnego 
doładowania konta (obsługa 
kart VISA, Mastercard, Blik, 
Pay-by-link). Dostępny też jest 
inteligentny przewodnik cieka-
wych miejsc wraz z wyznacze-
niem optymalnej trasy.

- Będziemy analizować uru-
chomienie systemu wypoży-
czalni rowerów gminnych IV 
generacji w gminie Dobra  - 
mówi Z-ca Wójt Gminy Dobra 
Rafał Zahorski. Ma to związek 
z dynamiczną rozbudową 
ścieżek rowerowych w gminie 
Dobra. Zaprezentowany sys-

tem jest przejrzysty, a rowery 
IV generacji wyposażone w 
wiele nowoczesnych rozwią-
zań. Brak stacji dokujących to 
oszczędność dla gminy oraz 
wolność dla użytkowników, 
którzy mogą zostawić rowery 
w wyznaczonych strefach.

System wypożyczalni rowerów 
gminnych IV generacji może 
się sprawdzić w gminie Dobra, 
szczególnie, że powstają nowe 
trasy dla rowerzystów. Do koń-
ca sierpnia 2020 r. zakończy 
się budowa trasy z Dobrej do 
Głębokiego (6 km), na którą 
Gmina Dobra pozyskała 10,39 
mln zł dofinansowania. W 
tym roku rozpocznie się też 
budowa ścieżki rowerowej z 
miejscowości Łęgi do Stolca 
(5 km). Na ukończeniu jest 
również projekt budowlany 
ścieżki rowerowej z Buku do 
Lubieszyna. Gmina Dobra 
zarezerwowała też środki na 
opracowanie projektu budow-
lanego trasy dla rowerzystów 
Mierzyn - Lubieszyn.

Rower gminny IV generacji w gminie Dobra
Gmina Dobra analizuje uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów gminnych IV generacji. Ma to związek 
z dynamiczną rozbudową ścieżek rowerowych w gminie Dobra. W tym roku zakończy się budowa 6 km trasy 
Dobra - Głębokie i rozpocznie budowa ścieżki Łęgi - Stolec o długości 5 km.

Zgodnie z ustawą o odpadach 
firma, która prowadzi działal-
ność polegającą min. na pielę-
gnacji terenów zielonych jest 
wytwórcą odpadów, a więc musi 
je sama zagospodarować. Jedy-
nym odstępstwem od tej reguły 
jest przypadek zawarcia umowy 
ze zlecającym usługę, z której 
będzie jednoznacznie wynikało, 
że właścicielem odpadów jest 

właściciel nieruchomości. Taką 
umowę firma powinna okazać 
na żądanie np. Straży Gmin-
nej lub pracownika PSZOK. 
Uchwała Nr XXXIV/458/2018 
Rady Gminy Dobra z dnia 21 
czerwca 2018 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na tere-
nie Gminy Dobra wskazuje, iż 
właściciele nieruchomości oraz 

podmioty zajmujące się pielę-
gnacją terenów zielonych nie 
będące wytwórcami odpadów (a 
więc posiadające zawartą umo-
wę) mogą przekazywać odpady 
zielone nieodpłatnie do gmin-
nego punktu zbiórki odpadów 
lub wrzucać do kontenerów na 
odpady zielone usytuowanych 
w poszczególnych miejscowo-
ściach na terenie Gminy Dobra.

Z zapisów tych wynika, iż fir-
ma może przekazać odpady 
zielone do kontenera lub do 
PSZOKu, jeśli usługa wykona-
na jest na terenie Gminy Dobra 
oraz firma ta posiada zawartą 
umowę z zlecającym usługę. W 
innych wypadkach firma musi 
odpłatnie samodzielnie oddać 
odpady zielone do właściwego 
podmiotu. Identyczne zasady 
funkcjonują w Szczecinie, żaden 
Ekoport nie przyjmie odpadów 
zielonych od firmy.
Do właściciela firmy ze Szczeci-
na zostało wysłane drogą e-mail 
wezwanie do złożenia wyjaśnień 
w tej sprawie. W przypadku, jeśli 
okaże się, że odpady zielone nie 
pochodzą z terenu naszej Gmi-
ny właściciel firmy zostanie uka-
rany maksymalnym mandatem 
karnym.

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

Podrzucenie śmieci do kontenera
W dniu 19 marca jeden z mieszkańców naszej gminy naocznie zauważył, gdy w miejscowości Mierzyn na 
ulicy Nasiennej pod ustawiony kontener na odpady zielone podjechał pojazd typu Bus, z którego do kontene-
ra wyrzucono ogromną ilość części roślin. Mieszkaniec wykonał zdjęcia pojazdu. Jednoznacznie należy on do 
jednej z firm szczecińskich trudniących się pielęgnacją terenów zielonych.
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Z uwagi na wejście w życie 
rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej w sprawie 
czasowego ograniczenia funk-
cjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, 
DGS postanowił przyłączyć 
się do zbiórki sprzętu orga-
nizowanej przez szczeciński 
Technopark Pomerania, a 
tym samym pomóc uczniom, 
którzy nie posiadają własnych 
komputerów, które są im nie-
zbędne do zdalnej nauki.

- Jako firma korzystająca z 
najnowocześniejszych techno-
logii zdajemy sobie sprawę z 
postępującej digitalizacji świa-
ta. Wiemy, że w obecnej sytu-

acji brak komputera w domu 
pozbawia uczniów możliwości 
udziału w lekcjach organizo-
wanych online. Cieszymy się, 
że mogliśmy wspomóc szkoły, 
przekazując narzędzia niezbęd-
ne do kontynuowania nauki – 
mówi Sebastian Gulka, dyrek-
tor generalny DGS Poland.

To dopiero początek ofero-
wanej pomocy. – Planujemy 
przekazać jeszcze 15 urzą-
dzeń. Jesteśmy w trakcie kon-
sultowania się z placówkami 
w celu uzgodnienia szczegó-
łów – mówi Arkadiusz Sokal, 
menadżer Działu IT DGS 
Poland.

- Nie we wszystkich domach 
dostępna jest wystarczająca 
liczba komputerów, z których 
mogliby korzystać uczniowie. 
Dziękujemy takim firmom jak 
DGS, które dzielą się swoim 
sprzętem. To wsparcie pomo-
że nam dotrzeć do wszystkich 
dzieci – mówi Joanna Czyż, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Szczecinie.

Komputery dla uczniów 
od DGS
Łącznie 10 komputerów przekazał dziś DGS Poland 
dwóm szkołom podstawowym – SP 3 w Szczecinie 
oraz PSP w Bezrzeczu.

Więcej patroli na terenie naszego 
powiatu i poważne konsekwen-
cje dla tych, którzy nie stosują 
do wprowadzonych ograniczeń 
związanych z poruszaniem się i 
grupowaniem osób w związku z 
epidemią koronawirusa. To dla 
naszego bezpieczeństwa. Pamię-
tajmy, że tylko wspólnie możemy 
ograniczyć ryzyko zarażenia.

Wprowadzone zmiany i nowe 
obostrzenia spowodowały, że 
dodatkowe zadania mają także 
policjanci. Mundurowi przede 
wszystkim dbają o przestrzega-
nie przez mieszkańców nowych 
zaleceń dotyczących bezpie-
czeństwa w związku z pande-
mią. Funkcjonariusze spraw-
dzają cel wyjścia czy wyjazdu 
z domu oraz to czy piesi oraz 
kierowcy stosują się do nowych 
nakazów bezpieczeństwa. Z 
policyjnych radiowozów kie-
rowane są komunikaty nawo-
łujące do niegromadzenia się i 
pozostania w domach dla wła-
snego bezpieczeństwa. Mundu-
rowi sprawdzają okolice, gdzie 
może dochodzić do grupowania 
się osób np. parki, place zabaw, 
skwery, boiska itp.

Jak się okazało, nie wszyscy sto-
sują się do nowych wytycznych. 
Od 1 kwietnia policjanci ujawnili 
kilkanaście wykroczeń na terenie 
powiatu dotyczących grupowa-
nia się osób i nałożyli 10 manda-
tów karnych.

Przez najbliższe dni na terenie 
naszego powiatu policjanci będą 
pełnili intensywne działania 
w patrolach pieszych i zmoto-
ryzowanych dbając o bezpie-
czeństwo nas wszystkich i egze-
kwując przestrzeganie nowych 
zaostrzonych zasad. Za złamanie 
przepisów związanych z bezuza-
sadnionym przemieszczaniem 
się lub gromadzeniem się osób 
grozi mandat do 500 zł.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając 
nowych zasad bezpieczeństwa, 
narażamy życie i zdrowie swo-
je oraz innych osób. Bądźmy 
odpowiedzialni za siebie i innych. 
Respektujmy zasady zawarte w 
obowiązujących przepisach — to 
nasze wspólne dobro! Nie bądź-
my lekkomyślni. Zostańmy w 
domu!

sierż. sztab.
Katarzyna Leśnicka

Policja egzekwuje  
przestrzeganie  
zaostrzonych zasad  
bezpieczeństwa

Kompleks przedszkolny zlo-
kalizowany jest obok szkoły 
podstawowej przy ul. Koloro-
wej. W nowoczesnym budyn-
ku znajdować się będzie: 9 
sal dla dzieci w wieku od 3 
do 6 lat, wyposażonych w 
aneksy na pomoce dydak-
tyczne, magazynki na sprzęt 
do leżakowania oraz toalety 
dla uczniów, dwie szatnie dla 
dzieci, poczekalnia dla rodzi-
ców, sala do zajęć ruchowych, 
część socjalna i sanitarna, 

zaplecze kuchenne, pomiesz-
czenia funkcyjne, sekre-
tariat, gabinet dyrektora, 
pokój nauczycielski z zaple-
czem socjalnym, portiernia, 
pomieszczenia magazynowe 
i gospodarcze.

- Wszystkie prace odbywają 
się zgodnie z harmonogra-
mem - mówi Joanna Hrabska, 
kierownik Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego 
Szkół w Dobrej. Przedszkole 

zostanie otwarte 1 września. 
Nabór rozpoczął się 16 marca.

Budowa przedszkola rozpo-
częła się pod koniec 2018 
roku. Koszt inwestycji to 
ponad 21 mln złotych. Wyko-
nawcą jest firma EBUD z Byd-
goszczy, która wybudowała 
m.in. nową szkołę podstawo-
wą w Dobrej. Prace budowla-
ne mają potrwać do dnia 31 
maja 2020 r.

Gmina Dobra od lat inwestuje 
w infrastrukturę edukacyjną. 
W 2013 roku powstała nowa 

szkoła podstawowa w Mierzy-
nie, w 2017 roku rozbudowa-
no szkołę podstawową w Bez-
rzeczu, a w 2018 roku szkołę 
w Dobrej. Gmina wyremon-
towała też szkołę w Dołujach.

Na uwagę zasługuje porów-
nanie wydatków i dochodów 
z tytułu realizacji przez gmi-
nę zadań w zakresie oświaty. 
W 2020 roku Gmina Dobra 

otrzyma na ten cel 20.913.350 
zł z budżetu państwa. Nato-
miast wydatki na zadania 
oświatowe, tj. utrzymanie 
szkół, przedszkoli, punktów 
przedszkolnych, obsługa 
ekonomiczna i administra-
cyjna, dotacje dla przedszko-
li niepublicznych, świetlice 
szkolne, pomoc materialna 
dla uczniów, dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli, 
wpłata do budżetu państwa 
części subwencji tzw. janosi-
kowe, zaplanowano w kwo-
cie 44.226.760,03 zł. Gmina 
Dobra dokłada więc 23 mln 

złotych, z czego 14.670.000 
zł to wydatki na inwestycje w 
oświacie.

W tym roku Gmina Dobra pla-
nuje rozpocząć prace projek-
towe dotyczące budowy nowej 
szkoły w Dołujach, nowego 
przedszkola ze żłobkiem w 
Bezrzeczu oraz termomoder-
nizację budynku i rozbudowę 
szatni w szkole w Rzędzinach.

Na budowie nowego przedszkola w Mierzynie
Mieliśmy okazję zajrzeć na budowę nowego Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Kolorowej w Mierzynie. 
Prace budowlane odbywają się zgodnie z harmonogramem i mają się zakończyć do 31 maja. Nowoczesna 
placówka dla 225 dzieci rozpocznie działalność 1 września 2020 r.

We wrześniu 2019 r. Wójt 
Gminy Dobra Teresa Dera 
podpisała umowę z Wojewodą 
Zachodniopomorskim Toma-
szem Hincem dotyczącą dofi-
nansowania przebudowy ulicy 
Spółdzielców w Mierzynie. W 
ramach umowy gmina otrzy-

ma 1,2 mln złotych z Fundu-
szu Dróg Samorządowych na 
realizację inwestycji. Kwota ta 
stanowi 50% kosztów moder-
nizacji drogi.

Droga zostanie zmoderni-
zowana na odcinku od ul. 

Weleckiej do miejsca, gdzie 
zakończyła się przebudowa w 
2016 roku. Inwestycja zakłada 
przebudowę skrzyżowania z 
drogą krajową nr 10, posze-
rzenie ulicy do 6 m, wykona-
nie odwodnienia drogi, nowej 
nawierzchni, wybudowanie 
z dwóch stron chodników o 
szerokości 2 m oraz nowego 
oświetlenia drogi. Przebudo-
wana zostanie też kolidują-
ca infrastruktura techniczna 
znajdująca się w pasie drogi.

Przetarg na realizację inwestycji 
wygrała firma Strabag Sp. z o.o.

„Ze względu na duże nagro-
madzenie sieci w pasie dro-

gowym oraz wzmożony ruch 
samochodowy i pieszych 
realizacja tego zadania będzie 
bardzo trudna. Wykonywa-
nie prac będzie się wiązało z 
utrudnieniami w ruchu pie-
szych i pojazdów, za które z 
góry przepraszamy" - infor-
muje Urząd Gminy Dobra.

W związku z pracami wpro-
wadzono ruch wahadłowy. 
W zależności od realizacji 
inwestycji, na poszczególnych 
odcinkach drogi będzie ulega-
ła zmianie czasowa organiza-
cja ruchu.

Termin zakończenia inwesty-
cji to 30 września br.

Przebudowa ulicy Spółdzielców  
z dofinansowaniem
Rozpoczyna się przebudowa ul. Spółdzielców w Mierzynie. Ruszają prace rozbiórkowe i ziemne na pierwszym odcinku 
przebudowywanej drogi. Droga zostanie poszerzona i zmodernizowana na odcinku od ul. Weleckiej do miejsca, gdzie 
zakończyła się przebudowa w 2016 roku. Inwestycja zakłada też przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 10.
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Nowa powieść autorki „Szop-
ki” nominowanej do Pasz-
portów „Polityki” i Nagrody 
Literackiej Nike.  Fotograf 
amator wyna jmuje bezoso-
bowe mieszkanie naprzeciw-
ko swojego dawnego domu i z 
aparatem poluje na żonę, któ-
rą porzucił kilka lat wcześniej. 
Tytuł „Przez” oznacza per-
spektywę spojrzenia – przez 
okno, przez obiektyw, przez 
czas, który mija, przez pięć 
lat – oraz winę, którą bardzo 
łatwo się   obarczyć – przez 
ciebie, przeze mnie.
Mężczyzna wynajmuje 
mieszkanie, rozstawia sprzęt 
i zaczyna przez okno podglą-
dać i fotografować mieszkań-
ców domu naprzeciwko. Nie 
wychodzi, zakupy robi przez 
internet, nie kontaktuje się z 
nikim. Kiedyś tu mieszkał, w 
sąsiednim bloku, a teraz apa-
ratem poluje na żonę, którą 
porzucił kilka lat wcześniej. 
Jak się poznali? Dlaczego roz-
stali? Kim jest mężczyzna? 
Czy zjawia się dlatego, że chce 
do niej wrócić? A może chce 
jej i sobie udowodnić, że jej 
życie bez niego nie może być 
udane? 
To książka o obsesji, o wielo-

płaszczyznowości ludzkiego 
myślenia, kojarzącego i przy-
pominającego sobie różne 
rzeczy w sposób nieskoordy-
nowany.
O książce:
Gdybym miał opisać tę prozę 
jednym słowem, zdecydował-
bym się na „uważność”. Papu-
żanka swobodnie wydobywa 
z tła detale, których człowiek 
nieuważny nie dojrzałby 
nawet pod mikroskopem. Z 
tych szczególików, mrugnięć, 
drobnych gestów, machinal-
nych powtórzeń, ulotnych 
obserwacji formuje się sub-
telna historia o miłości, tęsk-
nocie i entropii. Piękna litera-
tura.
Piotr Kofta
Pisarstwo Zośki jest jedyne w 
swoim rodzaju: mocne, kon-
kretne i wyczulone na wszelką 
dziwność. Spacer „Przez” ten 
niezwykły świat był pięknym 
doświadczeniem. Zazdrosz-
czę każdemu, kto ma je dopie-
ro przed sobą. 
Łukasz Orbitowski
O autorce:
Zośka Papużanka – mieszka i 
pisze w Krakowie, uczy języ-
ka polskiego. Zadebiutowała 
w roku 2012 Szopką, która 
przyniosła jej nominacje do 
Nagrody Literackiej Nike i 
do Paszportów „Polityki”. W 
2016 roku ukazała się jej dru-
gą powieść, On, nominowa-
na do Paszportów „Polityki”, 
nagrody Gryfia i wyróżniona 
tytułem Krakowskiej Książki 
Miesiąca, a w  2017 roku zbiór 
opowiadań Świat dla ciebie 
zrobiłem. 

Tytuł: Przez
Autor: Zośka Papużanka

Premiera: 15 kwietnia 2020
Oprawa: twarda 

Cena: 42,90 zł

Przez 
Zośki Papużanki

Gra znane przeboje i stan-
dardy muzyki tanecznej i 
rozrywkowej, jak żywiołowe 
piosenki z gatunku tex-mex, 
kolędy i pastorałki , a tak-
że szlagierowe kompozycje 
„Jedna z gwiazd” , „Co tu 

jest grane?”, „Nie zapomnę 
tamtej nocy” , „Już zamkną-
łem serca drzwi” , „Nie więd-
nij mój kwiatku” , „Gdy się 
napełni szkło” , „Teraz jesteś 
tylko moja” , „Rosa Amaril-
la” , „Róża czerwona”, „Nasz 

mały letni romans” , „Biegnij 
nad morze” i wiele, wiele 
innych.

Ma na swym koncie wiele 
nagrań radiowych, telewi-
zyjnych, CD i DVD. Jest tak-
że gospodarzem programów 
telewizyjnych.

Z biografii:
W latach 1994 – 1997 współ-
pracował , nagrywał i wystę-
pował z zespołem„Gang 
Marcela”. W czerwcu 2000 
roku uczestniczył w najwięk-
szym na świecie festiwalu 
muzyki country „FAN FAIR” 
w Nashville – USA. W marcu 

2001 roku otrzymał nagrodę 
„Płyta Roku” (country po 
polsku), a w kolejnym plebi-
scycie w 2002 roku uhonoro-
wano go nagrodą „Wokalista 
Roku” (country po polsku)
W czerwcu 2012r. otrzymał 
Nagrodę Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
– „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”

17 maja 2020 r. godz. 18.00, 
bilety: 45 zł i 35 zł https://
mokpolice.pl/mariusz-kala-
ga-muzyczny-koktajl/

Aleksandra Słowińska

Mariusz Kalaga „Muzyczny koktajl”
Koncert jednego z najbardziej rozpoznawalnych, medialnych artystów muzyki popularnej. Mariusz Kalaga 
obdarzony jest głosem o dużej skali i charakterystycznej , „ciepłej” barwie, a zarazem umiejętnością szybkiego 
nawiązania kontaktu z publicznością. Popularność przyniosły mu piosenki z gatunku „śląskich szlagierów”, 
które szybko trafiły do stacji telewizyjnych (TV POLSAT, TVP POLONIA, TVP ROZRYWKA, TVP SILESIA).

Drodzy uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, wychowawcy

Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci i młodzież 
z województwa zachod-
niopomorskiego w wieku 
od 4 do 15 lat do udziału w 
naszym konkursie. W okre-
sie koniecznej izolacji w 
domach z pewnością znaj-
dziecie chwilę, aby rozważyć 
możliwość wzięcia w nim 
udziału.

W tych trudnych dla całe-
go świata okolicznościach, 
służby ratownicze działają na 
pierwszej linii frontu w walce 
o bezpieczeństwo i zahamo-

wanie rozprzestrzeniania się 
epidemii koronawirusa.

Policja, służba zdrowia, straż 
graniczna, straż pożarna, 
wojsko codziennie stawiają 
czoła nowym wyzwaniom i 
robią wszystko, aby ta trudna 
sytuacja trwała jak najkrócej.

Dlatego prosimy Was, aby-
ście okazali im swoje wspar-
cie i pokazali, że doceniacie 
ich starania.

Wybierzcie dowolną tech-
nikę plastyczną i pokażcie 
jak działają nasze służby, 
a może szczególnie doce-
nicie Panie w mundurach 

(ponieważ w tym roku 
obchodzimy 95. rocznicę 
Policji kobiecej w Polsce).

Na laureatów konkursu 
czekają niezwykle atrak-
cyjne nagrody rzeczowe i 
dyplomy, a najlepsze prace 
konkursowe będą publiko-
wane na naszych stronach 
internetowych i profilach 
w portalach społecznościo-
wych.

Nie chcemy dokładać dodat-
kowej pracy pracownikom 
poczty polskiej i absolutnie 
nikogo nie zachęcamy do 
wychodzenia z domu, dla-
tego prace oraz wypełnio-

ny formularz zgłoszeniowy 
należy przesłać wyłącznie 
drogą elektroniczną na 
adres e-mail: wks@sc.poli-
cja.gov.pl.

Wystarczy np. telefonem zro-
bić zdjęcie pracy plastycznej 
i wypełnionego lub przepisa-
nego odręcznie formularza i 
przesłać na wskazany adres.

Każdy uczestnik konkursu 
może przesłać do nas dwie 
prace (po jednej w każdej z 
kategorii).

Zapraszamy serdecznie 
do udziału i pamiętajcie 
#zostańciewdomu

Konkurs  
„#Zaufanie-Partnerstwo-Bezpieczeństwo”
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Zarząd Terenowy NSZZP Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Szczecinie oraz IPA Szczecin ogłaszają konkurs pod nazwą „#zaufanie-partnerstwo-bezpieczeństwo”, adreso-
wany do uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego.

Stowarzyszenie PRO SALUTE 
w ramach Ogólnopolskiej Edu-
kacyjno-Charytatywna Akcji                   
TULIPANY MOCY na rzecz 
dzieci z dystrofią mięśniową 
Duchenne’a ogłosiła konkurs 
plastyczny i literacki   „DMD – 
Dzieci  Mogą Dużo”.

- Dystrofia mięśniowa Duchen-
ne'a jest chorobą genetyczną. 
Z powodu m.in. braku białka 
- dystrofiny, która stabilizuje 

mięśnie - mięśnie ulegają stop-
niowemu uszkodzeniu, choro-
ba postępuje - wyjaśnia prof. 
Wojciech Kułak z Uniwersyte-
tu Medycznego w Białymstoku. 
Na tę dystrofię chorują głównie 
chłopcy.
Pierwsze objawy choroby 
występują u dzieci 3-4-letnich. 
Dziecko może zacząć mieć 
kłopoty z poruszaniem się np. 
po schodach czy z bieganiem. 
Objawy się stopniowo nasilają, 

dziecko w wieku 10-11 lat z tą 
chorobą nie może się już samo-
dzielnie poruszać, pomaga w 
tym wózek. Pacjenci wymagają 
stałej opieki, rehabilitacji, która 
może spowolnić chorobę, ale 
jej nie zatrzyma. Stosuje się np. 
terapię komórkami macierzy-
stymi. Z tym rodzajem dystro-
fii rodzi się statystycznie jedno 
dziecko na 3,5 tys.
Głównym celem akcji jest 
zainicjowanie u uczestników 

Konkursów refleksji na temat 
problemów dzieci z Dystro-
fią Mięśniową Duchenne'a  
(DMD) i  ich rodziców oraz 
nadanie im formy artystycznej. 
 
Cele szczegółowe to wsparcie 
dzieci z Dystrofią Mięśniową 

Duchenne'a (DMD) i pokaza-
nie im, że nie są osamotnione w 
swojej chorobie, że jest ogrom 
ludzi o wielkich sercach, którzy 
są  z nimi, wierzą w nich i chcą 
im pomóc w walce z chorobą.; 
Wyrobienie wśród dzieci zasad 
budowania pozytywnego kon-

taktu i dobrych relacji koleżeń-
skich; Uwrażliwienie nauczy-
cieli i rodziców na problem 
osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie 
www.prosalute.com.pl 

Tulipany Mocy – konkurs plastyczny
Stowarzyszenie „Pro Salute” rozpoczyna Doroczną Edukacyjno - Charyta-
tywną Ogólnopolską Akcję „Tulipany Mocy”, dotyczącą dzieci z dystrofią 
mięśniową, która ma na celu zwiększyć wiedzę na temat dystrofii mięśnio-
wej oraz zwrócić uwagę i uwrażliwić społeczeństwo na to, że żyją wśród 
nas osoby z dystrofią mięśniową.
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Środki otrzymają Polski Czer-
wony Krzyż, Fundacja TVN Nie 
Jesteś Sam, Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy oraz wybra-
ne organizacje działające w skali 
lokalnej. Darowizna Amazon 
umożliwi sfinansowanie wyposa-
żenia szpitali, w tym m.in. zakup 
testów, odzieży ochronnej i specja-
listycznego sprzętu.  Przekazanie 
środków finansowych jest jednym 
z wielu działań podejmowanych 
przez Amazon, które mają na celu 
wspieranie pracowników, klien-
tów i społeczności lokalnych.

- Jesteśmy w pełni świadomi 
negatywnego wpływu pandemii 
na społeczeństwo. Jako praco-
dawca i  inwestor chcemy wspie-
rać lokalną społeczność wokół 
naszych centrów logistycznych w 
tych trudnych chwilach – mówi 
Blanka Fijołek, CEE PR & Com-
munity Manager w Amazon i 
dodaje – Wierzmy, że obecny 
kryzys zdrowotny może zostać 
rozwiązany w wyniku współpracy 
instytucji rządowych, przedsię-
biorstw, środowisk akademic-
kich i osób prywatnych. Każdy z 
naszych działów poszukuje spo-
sobów, jak możemy włączyć się w 
akcje pomocowe. Jedną z inicja-
tyw podjętych przez Amazon jest 
udostępnienie warsztatów eduka-
cyjnych STEM Kindloteka online. 
Zajęcia są skierowane do dzieci, 
rodziców i nauczycieli, a ich celem 
jest wspieranie edukacji w czasie, 
kiedy uczniowie nie mają dostępu 
do tradycyjnej nauki w szkołach.
 
Amazon uruchomił również Ini-
cjatywę Rozwoju Diagnostyki 
Amazon Web Services, która ma 
na celu wsparcie badań i rozwoju 
diagnostyki, polegającej na szyb-
kim oraz dokładnym wykrywaniu 
COVID-19. Lepsze rozpozna-
nie może przyspieszyć leczenie, 
zmniejszyć ryzyko rozprzestrze-
niania się wirusa, a z czasem skrócić 
przebieg epidemii. Program ma na 
celu wspieranie osób, które pracują 
nad szybszym wprowadzeniem 
na rynek dokładniejszych rozwią-
zań diagnostycznych i promują 
współpracę między organizacjami 
zajmującymi się podobnymi pro-
blemami.
 
W ramach tej inicjatywy Amazon 
przeznaczył 20 milionów dolarów 
na innowacje i rozwój w obszarach 
związanych z COVID-19. Dzięki 
temu lepiej poznamy wirusa, a 
nowe metody jego wykrywania 
będą szansą na złagodzenie roz-
przestrzeniania się chorób zakaź-
nych w przyszłości.  

Więcej informacji na temat dzia-
łań podjętych przez Amazon, aby 

wesprzeć osoby dotknięte kryzy-
sem związanym z koronawirusem 
można znaleźć tutaj.
***
Amazon w Polsce:
Amazon działa w Polsce od 2014 r. 
W tym czasie firma wygenerowała 
w kraju ponad 14 miliardów zło-
tych inwestycji w centra logistycz-
ne, badania i rozwój oraz koszty 
osobowe. Amazon stworzył ponad 
16 000 stałych miejsc pracy w 
swoich 7 nowoczesnych Centrach 
Logistyki E-Commerce w Sadach 
koło Poznania, Sosnowcu, Kołba-
skowie koło Szczecina, Bielanach 
Wrocławskich (gdzie znajdują się 
dwa obiekty firmy), Pawlikowi-
cach koło Łodzi i Okmianach koło 
Bolesławca, w Centrum Rozwoju 
Technologii Amazon w Gdańsku 
i oddziale Amazon Web Services 
w Warszawie. Niebawem otwo-
rzy kolejne Centrum Logistyki 
E-Commerce w Gliwicach.

STEM Kindloteka – nowoczesna 
edukacja dostępna powszechnie 
dzięki Amazon:
Kindloteka to flagowy program 
CSR’owy Amazon, w ramach które-
go firma ufundowała już ponad 50 
cyfrowych bibliotek w całej Polsce. 
Począwszy od 2019 roku, w szko-
łach i bibliotekach powstają STEM 
Kindloteki, czyli interaktywne kąci-
ki edukacyjne, które stanowią prze-
strzeń popularyzacji czytania oraz 
zajęć programistyczno – robotycz-
nych prowadzonych przez prze-
szkolonego edukatora. W ramach 
programu STEM Kindloteka, 
Amazon przekazuje darowiznę 
w postaci gotowej pracowni oraz 
szkoli kadrę nauczycielsko- biblio-
teczną wybranych placówek. Nie-
dawno program zawitał również 
w okolice Pawlikowic i Okmian 
– wsparcie otrzymały Otwarta 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Łodzi, Miejski Ośrodek Kultury w 
Pabianicach, biblioteki publiczne w 
Legnicy oraz Krzywej koło Choj-
nowa.

Informacje o Amazon:
Amazon wyznaje cztery zasady 
przewodnie: koncentrację na klien-
cie, a nie na konkurencji, pasję do 
innowacyjnych rozwiązań, zaan-
gażowanie na rzecz doskonałości 
operacyjnej oraz myślenie długo-
falowe. Amazon, jako pierwszy 
na świecie zaoferował m.in. nastę-
pujące produkty i usługi: opinie 
klientów, zakupy za pomocą jed-
nego kliknięcia, spersonalizowane 
rekomendacje, Prime, Fulfillment 
by Amazon, AWS, Kindle Direct 
Publishing, Kindle, tablety Fire, TV 
Fire, Amazon Echo i Alexa. Aby 
uzyskać więcej informacji, odwiedź 
biuroprasoweamazon.pl i śledź nas 
na Twitter @AmazonNewsPL.

Amazon przekazuje 1 milion euro 
dla organizacji pomocowych
W związku z ogłoszonym stanem pandemii koronawirusa i 
rosnącym zapotrzebowaniem na środki medyczne oraz nie-
zbędne produkty, Amazon przekaże 1 milion euro na pomoc 
organizacjom wspierającym walkę z COVID-19 w Polsce.

Regulacje międzynarodowe (o 
których więcej napisaliśmy w 
obszarze „prawo”) zobowiązują 
kraje do przeprowadzenia spisu 
powszechnego raz na 10 lat. Aby 
wypełnić to zobowiązanie w Pol-
sce uchwalona została ustawa o 
Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021. 
W ustawie określono warunki 
realizacji spisu, przede wszystkim 
ma on być oparty o dane z reje-
strów urzędowych i systemów 
informacyjnych administracji 
publicznej oraz o dane zebrane 
od mieszkańców Polski w trak-
cie samospisu. Opisana w usta-
wie organizacja prac spisowych 
wskazuje również przeprowa-
dzenie dwóch spisów próbnych. 
Spisy próbne są zaplanowanymi 
z dużym wyprzedzeniem eta-
pami prac przygotowawczych 
do spisu powszechnego, który 
odbędzie się w 2021 roku.
Pierwszy spis próbny zrealizo-
wany w dwóch gminach w paź-
dzierniku 2019 r. pozwolił nam 
sprawdzić gotowość organiza-
cyjną i funkcjonowanie przy-
jętych założeń. Testowaliśmy 
przyjętą metodologię, działanie 
struktur spisowych, założenia 
kampanii informacyjnej, czy 
rozwiązania teleinformatyczne. 
Był to również czas testowania 
opracowanej przez nas aplika-
cji spisowej, jej funkcjonowania 
oraz percepcji pytań spisowych 
przez respondentów.
Zebrane spostrzeżenia i uwagi 
przeanalizowaliśmy, a na pod-
stawie wyciągniętych wnio-
sków udoskonaliliśmy przyjęte 
rozwiązania. W drugim spisie 
próbnym podejmujemy próbę 
generalną przed Narodowym 
Spisem Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021. Ten spis prób-
ny pozwoli nam zweryfikować 
przyjęte korekty i dopracować 
organizację spisu tak, aby w 
przyszłym roku każdy z nas 
mógł wypełnić ustawowy obo-
wiązek sprawnie, bez problemu 
i w krótkim czasie.

Dlaczego nie zrezygnowaliśmy 
z realizacji spisu próbnego w 
związku z wprowadzeniem w 
kraju stanu epidemii?
Główny Urząd Statystyczny w 
swojej ponad stuletniej dzia-
łalności mierzył się z wieloma 
trudnymi sytuacjami, w których 
zobligowani byliśmy do zacho-
wania ciągłości pracy i wypełnia-

Próbny spis w gminie Kołbaskowo
Od 1 do 30 kwietnia br. w gminie Kołbaskowo realizowany jest drugi spis próbny do Narodowego Spisu Powszechnego 
2021. Ze względu na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 spis próbny odbędzie się wyłącznie poprzez samospis 
internetowy lub wywiad telefoniczny z rachmistrzem spisowym.

- Ogromnie cieszę się, że w naszej 
gminie mamy tylu wybitnych 
sportowców. Mam nadzieję, że 
stypendium pomoże w osiąga-
niu jeszcze lepszych wyników – 
mówiła Małgorzata Schwarz.
Stypendia są wyrazem uznania 
dla osiągnięć naszych często bar-
dzo młodych zawodników, a tych 
nie brakowało. Otrzymały je Kin-
ga Kusiowska (wioślarstwo) za 
drugie miejsce w Mistrzostwach 
Polski; Katarzyna Maciejew-
ska (taniec) za pierwsze miejsce 
na mistrzostwach krajowych; 
Blanka Dąbrowska (taniec) za 
pierwsze miejsce w turnieju ogól-
nopolskim oraz drugie miejsce 
w turnieju międzynarodowym; 
Karolina Piątas (taniec towarzy-
ski) za pierwsze miejsce w turnie-
ju ogólnopolskim; Sabina Stenka 
(lekkoatletyka) za mistrzostwo 
Polski, piąte miejsce na MŚ w 
Dubaju, obecnie zawodniczka 
przygotowuje się do Igrzysk Para-
olimpijskich Tokio 2020. 
Stypendium otrzymała także 
Martyna Maciejewska (taniec), 
mistrzyni Polski i świata, naj-

młodsza reprezentantka Polski 
w Mistrzostwach Świata! Nagro-
da trafiła również do Oliwii 
Kazimierczak, która trenuje dwie 
dyscypliny, karate i taniec. Zaję-
ła pierwsze miejsce w Pucharze 
Polski w karate oraz pierwsze 
miejsce w Ogólnopolskim Tur-
nieju Tańca - w parach i drugie 
miejsce na Międzynarodowym 
Turnieju Tańca w parach. 
W Gminie Kołbaskowo nie bra-
kuje także zdolnych zawodni-
ków płci męskiej. Stypendium 
otrzymał Patrik Domenico Fas-
sero Gambie (golf), mistrz Polski 
juniorów, powołany do kadry 
narodowej Polskiego Związku 
Golfa; Jakub Szpaler (pływanie), 
mistrz Polski juniorów, powo-
łany do kadry narodowej; Filip 
Jarota (squash), mistrz Europy, 
ósmy w rankingu Europy, mistrz 
Polski seniorów, powołany do 
reprezentacji Polski oraz Michał 
Brysik (karate), wielokrotny 
mistrz Polski, mistrz Włoch, 
mistrz świata juniorów, wice-
mistrz świata seniorów, powoła-
ny do kadry Polski. 

nia misji urzędu – dostarczania 
rzetelnych informacji, opisują-
cych bieżącą sytuację społeczno-
-gospodarczą kraju.
Raz na 10 lat przed krajowymi 
urzędami statystycznymi na 
świecie stoi jedno – najważ-
niejsze dla statystyki publicznej 
zadanie – realizacja powszech-
nego spisu ludności. Rundy 
spisowe są organizowane w 
tym samym czasie na świecie, 
aby zachować porównywalność 
danych z poszczególnych krajów.
Chcemy do tego zadania przy-
gotować się jak najlepiej, nieza-
leżnie jaka sytuacja spotka nas w 
przyszłym roku, kiedy będzie-
my realizowali Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Odpowiednią organizację spisu 
ludności w 2021 r. zapewniają nam 
między innymi spisy próbne, a do 
ich przeprowadzenia zobowiązuje 
nas ustawa o spisowa.
Zdajemy sobie sprawę z trud-
nej sytuacji w jakiej znalazł się 
nasz kraj, a jednocześnie jeste-
śmy zobligowani ustawowo do 
przeprowadzenia spisu próbne-
go. Dlatego też podejmujemy 
się realizacji tego zadania. To 
również dla statystyki publicz-
nej czas próby funkcjonowania 
urzędu i zapewnienie realizacji 
podstawowych zadań urzędu w 
niecodziennej sytuacji.

W jaki sposób zostanie przepro-
wadzony drugi spis próbny?
Aby zagwarantować respon-
dentom i naszym pracownikom 
bezpieczeństwo (i nie narażać 
ich zdrowia) zdecydowaliśmy, 
że drugi spis próbny przepro-
wadzimy wyłącznie w oparciu 
o samospis internetowy i telefo-
niczny (z pomocą rachmistrza). 
Nie będziemy realizowali spisu 
próbnego poprzez wywiad bez-
pośredni, co oznacza, że żaden 
pracownik statystyki publicznej 
nie odwiedzi Państwa mieszka-
nia. Dane – zgodnie z ustawą o 
NSP 2021 – pozyskamy z reje-
strów urzędowych i systemów 
informacyjnych administracji 
publicznej oraz od mieszkańców 
Polski.
Przyjęte metody realizacji spisu 
próbnego pozwolą nam zacho-
wać pełne bezpieczeństwo. Jed-
nocześnie sprawdzimy jak jeste-
śmy przygotowani (statystycy i 
mieszkańcy gmin) na wypełnie-
nie obywatelskiego obowiązku 
w czasach kiedy kontakt bezpo-

średni jest ograniczony.
Aplikacja będzie dostępna na 
tej stronie od 1 kwietnia 2020 r. 
Logowanie do aplikacji będzie 
intuicyjne, bezpieczne i możli-
we z komputera oraz telefonu 
komórkowego, mającego połą-
czenie z Internetem. Jeśli ktoś 
(np. ze względu na zaawanso-
wany wiek, stan zdrowia czy 
niepełnosprawność) nie będzie 
w stanie spisać się samodzielnie, 
pomogą mu w tym nasi rachmi-
strzowie telefonicznie.

Dlaczego warto wziąć udział w 
spisie próbnym?
Zaangażowanie gmin i ich 
mieszkańców oraz udział w 
spisie próbnym są niezwykle 
cenne. Mieszkańcy wytypowa-
nych do spisu próbnego gmin 
biorą udział w „próbie general-
nej” przed zaplanowanym na 
rok 2021 Narodowym Spisem 
Powszechnym Ludności i Miesz-
kań. Poprzez udział w spisie 

próbnym pomagają nam m.in. 
sprawdzić założenia metodolo-
giczne, funkcjonalność elektro-
nicznego formularza spisowego 
czy efektywność działań popula-
ryzacyjnych.
Warto przy tym wspomnieć, że 
poprzez udział w spisie miesz-
kańcy gmin zyskują realny 
wpływ na zmiany zachodzące w 
najbliższym otoczeniu. Dzieje się 
tak, bo zbierane w spisie dokład-
ne i wiarygodne dane dotyczące 
lokalnej społeczności wykorzy-
stywane są później do prowadze-
nia skutecznych polityk rozwoju 
ważnych dla wspólnoty, a obej-
mujących tak istotne obszary 
naszego życia, jak edukacja, pra-
ca czy opieka zdrowotna.
Poprzez uczestnictwo w spisie 
każdy z nas staje się kluczowym 
uczestnikiem działań, które pro-
wadzą do budowania lepszej 
przyszłości. Dlatego też Narodo-
wy Spis Powszechny realizujemy 
pod hasłem „Liczy się każdy”.

Mistrzowie Świata i Polski 
ze stypendium
Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo przyznała sty-
pendia sportowe mieszkańcom naszej gminy za wybitne osią-
gnięcia. Nagrody trafiły w tym roku do 11 sportowców, w tym 
najmłodszej, sześcioletniej Martyny Maciejewskiej! Wręczono 
je w czasie styczniowej sesji Rady Gminy.
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Elżbieta i Zygmunt Chorzępowie 
w naszej gminie mieszkają od 
marca 2002 roku. Wcześniej żyli w 
Szczecinie, do którego przyjechali 
w 1968 roku, najpierw na Pomo-
rzanach, a następnie na Łęknie, a 
pochodzą ze wschodniej części 
kraju, pani Elżbieta z Chełma, pan 
Zygmunt z Leżajska. 

- Poznaliśmy się jeszcze w szko-
le, w liceum w Leżajsku – mówi 
pan Zygmunt. - Chodziliśmy do 
tej samej klasy – dodaje pani Ela. 
- Później studiowaliśmy w Krako-
wie, ale każdy na innej uczelni, ja 
filologię romańską, a mąż prawo. 
A pobraliśmy się w Leżajsku. 

Skąd pomysł na Szczecin? – Ja 
w Chełmie mieszkałam krótko, 
ojciec był kolejarzem i rzuciło go 
do Szczecinka. Dam dorastałam i 
stamtąd mam miłe wspomnienia. 
Ale do liceum chodziłam w Leżaj-
sku, gdzie poznałam męża. Na 
ziemie zachodnie, do Szczecina, 
wcześniej przyjechali moi bracia. 
Studiowali na Politechnice Szcze-
cińskiej. I oni mnie do Szczecina 
ściągnęli. Brat napisał: mam dla 
ciebie pracę, powstaje liceum nr 7. 
I tak zakotwiczyłam w tym mieście 
– śmieje się pani Ela.

- Ja zacząłem pracę w Szczecinie 
później, w lipcu 1969 r., zacząłem 
jako kolejarz w Dyrekcji Okręgo-
wej Kolei Państwowych. Dlacze-
go? W tym czasie głównym pro-
blemem młodych było mieszka-
nie. A w DOKP mieli taki przepis, 
że absolwentowi uczelni wyższej 
zapewniali możliwość uzyska-
nia mieszkania spółdzielczego. 
Zamieszkaliśmy na Pomorzanach, 
przy ul. Ruskiej. Mieszkaliśmy tam 
8 lat. Ja pracując jeszcze na kolei, 
zacząłem aplikację w sądzie, chcia-
łem pracować w zawodzie. 

Pani Ela oprócz etatu pedagoga zaj-
mowała się także tłumaczeniami z 
francuskiego. – Bardzo to lubiłam. 
To było ciekawe doświadczenie. 
Byłam tłumaczem przysięgłym, 
tłumaczem technicznym, filmy 
tłumaczyłam dla dzieci i nie tylko. 

To były zlecenia od szczecińskiej 
telewizji. Fajnie się tłumaczyło dla 
dzieci, trzeba było jakoś te posta-
cie nazwać, żeby to dla maluchów 
było zrozumiałe, to była dobra 
zabawa. 

Jak to się stało, że państwo Chorzę-
powie Szczecin zamienili na wieś? 
- Mamy trzy córki. W pewnym 
momencie, jak to się mówi, sytu-
acja materialna się trochę popra-
wiła i pomyśleliśmy, że może 
zamieszkalibyśmy w domku 
– mówi pan Zygmunt. - Rozma-
wiałem też o tym z kolegami. Roz-
ważaliśmy Szczecin, ale działki w 
mieście, a poza miastem, to była 
duża różnica, w efekcie kupiliśmy 
trzy działki w Siadle Górnym, 
gdzie się pobudowaliśmy. 

Jak zgodnie podkreślają, żyje się tu 
bardzo dobrze. - Mam tu swoje trzy 
trasy spacerowe. Rowerem jeżdżę 
po Szlaku Bielika, często spaceru-
jemy po okolicznych polach, na 
przykład ścieżką w stronę auto-
strady – mówi pan Zygmunt. 

- Muszę przyznać, że sporo się od 
momentu zamieszkania w Siadle 
zmieniło. Przybyło mieszkań-
ców, jest więcej domów wokół, 
większy ruch aut, pojawiła się 
niedawno dobra droga, dużo jest 
ścieżek rowerowych. Jest nam tu 
bardzo dobrze – uśmiecha się 
pani Ela. 

Jak przeżyć w zgodzie 50 lat? – Ja 
myślę, że trzeba mieć jakiś zako-
rzeniony dekalog i go przestrze-
gać. Jak się wyznaje pewne zasady 
i się coś podpisało, to trzeba tego 
dotrzymać – mówi pan Zygmunt. 

- Mąż mówi jak prawnik - śmieje 
się pani Ela. – Ja od razu wiedzia-
łam, że nie wyobrażam sobie życia 
bez Zygmunta. Dla mnie to było 
oczywiste, że będziemy razem 
do końca, i jeszcze dzień dłużej – 
dodała. 

- No i wiadomo, miłość. Miłość 
jest najważniejsza - dodał nieśmia-
ło pan Zygmunt. 

Małżeństwo na złoty medal.  
Bo miłość jest najważniejsza
Elżbieta i Zygmunt Chorzępowie z Siadła Górnego są 
razem od 50 lat. Medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie szczęśliwej parze w imieniu Prezydenta RP wręczy-
ła Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.

Będargowo narodziło się owe-
go chłodnego zimowego dnia, 
w sobotę 1 lutego 1220 r., 
kiedy to z polecenia księżnej 
Anastazji, wdowy po księciu 
Bogusławie I, sporządzono w 
obecności świadków doku-
ment, w którym po raz pierw-
szy zapisano nazwę wsi i kilka 
podstawowych informacji 
na temat powstającego wów-
czas kościoła i przeznaczenia 
dochodów z okolicznych pól

Oczywiście dokumenty doty-
czące nadań ziemskich na 
rzecz kościołów, klasztorów 
czy możnowładców, pocho-
dzące z XII i XIII w., podob-
ne do tego, który wprowadza 
na arenę dziejów Będargowo, 
dotyczyły na ogół wsi już ist-
niejących wraz z przypisanymi 
do nich ziemiami. Tak było 
np. w przypadku miejscowo-
ści Dąbie nad Płonią, Sosnów, 
Trzebusz, czy Smerdnica, 
którymi w roku 1773 obda-
rowano klasztor w Kołbaczu. 
Tak było w przypadku Usto-
wa i Krzekowa, które płaciły 
dziesięcinę na rzecz biskupów 
pomorskich. Tak też było w 
wypadku Będargowa. Można 
zatem powiedzieć, że nasza 
piękna wieś ma nie tylko swoją 
historię, lecz także prehistorię.

Krajobraz Będargowa przez 
miliony lat kształtowało morze, 
przesuwające się lodowce, wie-
jące wiatry, padające deszcze i 
prażące słońce. Tu, gdzie więk-
szość ludzi widzi niezmienny 
krajobraz, my, Będargowianie 
dosłownie dotykamy skał, 
które opowiadają dzieje nasze-
go małego, zmieniającego 
się świata. To historia, która 
zaczęła się kilkaset milionów 
lat temu. A co to za historia!

Wyobraźmy sobie ruchy płyt-
kiego morza, zamarzające 
wody, przemieszczające się 
masy topniejącego lodowca 
i przesuwane siłą wichury 
ziarna piasku. To jest właśnie 
rozciągająca się na miliony 
lat prahistoria wsi, która w 
tym roku obchodzi swoje 

800-lecie. Niezwykłym świa-
dectwem owych przemian są 
spotykane często w okolicach 
Będargowa twory geologicz-
ne nazywane przez zwykłych 
ludzi „kulami szczecińskimi”, 
a przez naukowców konkre-
cjami, a dokładnie konkrecja-
mi piaskowcowo – limonito-
wo – syderytowymi, co brzmi 
niezwykle mądrze i każe zdej-
mować czapkę przed każdym, 
komu udało się tak skompli-
kowany termin zapamiętać.

Syderyt tymczasem, to nic 
innego jak nazwa pewnego 
dość pospolitego minerału o 
dużej zawartości żelaza (stąd ów 
obco brzmiący termin, mający 
swoje źródło w języku greckim, 
gdzie σίδηρος [sídēros] ozna-
cza właśnie żelazo); limonit z 
kolei to rodzaj skały będącej 
mieszaniną minerałów; kon-
krecja zaś, to nic innego jak 
agregat powstały w wyniku 
narastania minerałów wokół 
jakiegoś obiektu. W przypadku 

kul szczecińskich, takim obiek-
tem było najczęściej jakieś oli-
goceńskie żyjątko, mieszka-
jące w okolicach dzisiejszego 
Będargowa 33,9 – 23,03 mln 
lat temu. Mógł to być małż, śli-
mak, czy jakiś łódkonóg. Są to 
oczywiście żyjątka morskie, co 
nie powinno nas dziwić, bo w 
tamtym czasie cały obszar na 
którym żyjemy, ukryty był pod 
stosunkowo ciepłym i niezbyt 
głębokim morzem. Nasz nowo 
poznany przyjaciel z czasów 
zaprzeszłych nie może oczywi-
ście żyć wiecznie, więc zdycha i 
zalega na dnie zbiornika, gdzie 
powoli zmienia się otaczające 
go Ph wody. Następuje pro-
ces zmian hydrochemicznych, 
połączonych z erozją dna mor-
skiego, w wyniku którego reszt-

ki żyjątka zostają koncentrycz-
nie otoczone przez materiał 
osadowy.

Po stosunkowo szybkiej 
regresji zbiornika oligoceń-
skiego zainicjowany został 
krótki etap gromadzenia się 
osadów podobny do tego, 
jaki ma miejsce w brzegowej 
linii jezior, którego wynikiem 
było powstanie tzw. piasków 
szczecińskich, w których znaj-
dujemy nasze kule. Szkoda je 
niszczyć, ale wewnątrz może 
czekać prawdziwa niespo-
dzianka. Jądrem takiej kuli 

może się bowiem okazać nie 
tylko małż, ślimak, czy za 
przeproszeniem łódkonóg, 
ale również rybia łuska, ząb 
rekina, resztka mszywioła, a 
nawet odcisk bardzo dawnego 
motyla, choć to o ile mi wia-
domo coś takiego zdarzyło się 

tylko raz, w roku 1938, a szczę-
śliwym znalazcą był niejaki 
Gunther Wangrin, nauczyciel 
geologii i przyrody w szczeciń-
skiej Volkshochschule.

Okres oligoceński pozostawił 
po sobie wiele świadectw na 
terenie Będargowa i okolic. 

Do tych najbardziej fascynu-
jących, może nawet bardziej 
fascynujących niż wspomnia-
ne już szczecińskie kule, a jed-
nocześnie najmniej znanych 
należą konkrecje septariowe, 
występujące w osadach iło-
wych. Są to olbrzymie kuliste 
głazy, mogące osiągać śred-
nicę nawet 3 m. Na świecie 
uchodzą za jedną z najwięk-
szych osobliwości. Słynne sta-
ły się te, które znajdują się w 
Nowej Zelandii, na wybrzeżu 
morza, w pobliżu miejscowo-
ści Moeraki. Co roku przy-
ciągają pół miliona turystów, 

którzy pokonują długą drogę 
tylko po to, by na nie popa-
trzeć i zrobić sobie przy nich 
zdjęcie. W okolicach Będar-
gowa konkrecje septariowe 
znajdują się głęboko pod zie-
mią i może to dobrze, bo pół 
miliona gapiów każdego roku 
mogłoby całkowicie zmienić 
spokojną atmosferę jedne-
go z najbardziej urokliwych 
miejsc na świecie. Skąd wiem, 
że takie jest? Gdyby takie nie 
było, już dawno byśmy się 
stąd wyprowadzili. Musiała 
o tym wiedzieć i Anastazja, 
wybierając w 1220 r. na upo-
sażenie kościoła Jakubowego 
najładniejszą część książęce-
go dziedzictwa, o czym jesz-
cze opowiemy, bo przecież 
kule szczecińskie i konkre-
cje septariowe to jeszcze nie 
koniec naszej historii...

ks. Wojciech Jaźniewicza
źródło: Aktualności nr 60

O Będargowie opowieść subiektywna
Co się może kryć w tych kulach przechowywanych w domu parafialnym w Będargowie?
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ROZMAITOŚCI

W związku z zaistniałą epi-
demią koronawirusa, Zespół 
Szkół im. I. Łukasiewicza w 
Policach, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 1 w 
Policach oraz Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy 
w Tanowie uruchomili dla 
Mieszkańców Powiatu Polic-
kiego dyżury psychologów i 
pedagogów.

Poniedziałek
Jakub Piekarski – psycholog – 
godz. 15.30 – 19.30
Skype: (http://join.skype.
c o m / i n v i t e / c Hp d R h N -
z1Wu1) lub wpisać w imię i 
nazwisko psychologa; mail: 
jakubpiekarski4@gmail.com

Karolina Guzmiega – psycho-
log – godz. 12.00 – 17.00
telefon 515 314 760

Sylwia Mieszała – pedagog – 
godz. 12.00 – 17.00
telefon 515 314 651

Wtorek
Monika Andrzejewska – 
pedagog – godz. 12.00 – 17.00
telefon 661 637 090

Środa
Małgorzata Kruszyńska-Kry-
szak – pedagog – godz. 12.00 
– 17.00
telefon 515 314 651

Karolina Guzmiega – psycho-
log – godz. 12.00 – 17.00
telefon 515 314 760

Czwartek
Agnieszka Chmiel – psycho-
log – godz. 12.00 – 17.00
telefon 660 453 088

Piątek
Monika Andrzejewska – 
pedagog – godz. 12.00 – 17.00
telefon 661 637 090

Jakub Piekarski – psycholog – 
godz. 9.00 – 14.00
Skype: (http://join.skype.
c o m / i n v i t e / c Hp d R h N -
z1Wu1) lub wpisać w imię i 
nazwisko psychologa; mail: 
jakubpiekarski4@gmail.com

Ponadto informujemy, że 
Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w Policach uru-
chomiła dyżury telefoniczne 
dla osób, które odczuwają 
potrzebę wsparcia (psycholo-
gicznego, emocjonalnego) w 
sytuacji kryzysu.

Każdego dnia w godzinach 
10:00 – 14:00 można skon-
taktować się z dyżurującymi 
specjalistami pod numerem 
telefonu 501 422 481 lub 660 
092 909.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Policach przypo-
mina o możliwości skorzysta-
nia z pomocy psychologicz-
nej dla osób odczuwających 
potrzebę wsparcia. 

Całodobowy numer kontak-
towy: 603 083 020

Dyżury pedagogów  
i psychologów  
dla Mieszkańców  
Powiatu Polickiego

W Europie wyjątkiem jest tyl-
ko liga Białoruska, która cały 
czas na tą chwilę rozgrywa 
spotkania. W Polsce przerwa 
będzie trwała do 26 kwietnia, a 
czy po tym terminie liga zosta-
nie wznowiona tego na pewno 
dowiemy się w najbliższym 
czasie.  Podopieczni trenera 
Łukasza Borgera i Józefa Rem-
bisza ćwiczą indywidualnie 6 
razy w tygodniu. Wykonują 
ćwiczenia, które odpowia-
dają zajęciom w mikrocyklu 
startowym. Dzięki takiemu 
treningowi  podtrzymane są 

cechy siłowe, wytrzymałościo-
we oraz szybkościowe, wypra-
cowane w okresie przygoto-
wawczym i podczas treningów 
przed wymuszoną przerwą w 
rozgrywkach.

Trenujemy prawie codzien-
nie, niestety ze względu na 
sytuację, tylko indywidualnie. 
Wiadomo, ze nie jest to naj-
przyjemniejsza forma trenin-
gu dla zawodnika, ponieważ 
głównie skupiamy się na biega-
niu, dynamice, wytrzymałości 
kosztem zajęć całą drużyną 

na boisku. Musimy zadbać o 
siebie, ponieważ tak na praw-
dę nie wiadomo jeszcze jak 
może skończyć się ten sezon, 
a chcemy być gotowi cały czas 
do gry. Do tego potrzebujemy 
dużo samodyscypliny, chociaż 
większość chłopaków nawet 
w normalnym rytmie trenu-
je gdzieś dodatkowo czy to 
siłownia czy zajęcia z dziećmi, 
więc jestem spokojny o zaan-
gażowanie i utrzymanie dobrej 
formy – mówi Adam Wiejkuć, 
środkowy obrońca Chemika  

Miejmy nadzieje, że 26 kwiet-
nia rozgrywki wrócą na 
swój właściwy tor, jednak to 
wszystko zależy od sytuacji 
jaka się rozwinie w najbliż-
szych dniach. Zapytaliśmy o 
powrót do rozgrywek naszego 
obrońcę

Ja i każdy z zawodników Che-
mika począwszy od skrzata do 
seniora  nie może się doczekać  
powrotu do treningu i na pił-
karskie  boisko, a co dopiero 
na mecz ligowy. Po długiej 

zimie udało nam się zagrać 
jeden mecz ze Świtem, który 
niestety przegraliśmy i tym 
bardziej nie mogliśmy docze-
kać się następnego. Nastąpiło 
zawieszenie rozgrywek i przy-
szło nam znowu czekać długi 
okres żeby wybiec na 3-ligowe 
boiska. Nic na to nie poradzi-
my, zdrowie jest najważniejsze, 
dlatego w czasie, w którym się 
znajdujemy zadbajmy o siebie, 
bliskich i wszystkich dookoła i 
mam tylko nadzieję, że szybko 
poradzimy sobie z epidemią, a 
nam przyjdzie wrócić na trawę 
całą drużyną.

Co się jednak stanie gdy PZPN 
uzna, że dogranie sezonu nie 
będzie możliwe? Przygotowa-
ne są różne warianty. Od braku 
spadków i powiększenia ligi po 
uznanie tabeli ligowej z ostat-
niej pełnej rozegranej kolejki. 
Wtedy to do II ligi awansowały 
by KKS 1925 Kalisz z III ligą 
pożegnały by się zespoły Bał-
tyku Gdynia, Gromu Nowy 
Staw, Górnika Konin i Jaroty 
Jarocin.

W oczekiwaniu na wznowienie ligi
Już blisko miesiąc minął od kiedy cały piłkarski świat zamarł. Stanęły rozgrywki prawie na całym piłkarskim świecie.

Przed rozpoczęciem sezonu 
sztab szkoleniowy wprowa-
dził zasady dotyczące kar 
finansowych. Siatkarki, które 
spóźniły się lub nie przestrze-
gały klubowego regulaminu 
musiały wpłacić określoną 
sumę do klubowej skarbon-
ki. Ta na koniec sezonu jest 
opróżniana, a zebrane pie-
niądze przeznaczamy na cele 
charytatywne.
W tym roku nastąpiła mała 
zmiana, przeznaczymy je 

na Samodzielny Publiczny 
Szpital Zespolony przy ulicy 
Arkońskiej w Szczecinie.
- To kropla w morzu potrzeb, 
ale każda pomoc jest potrzeb-
na. Jeśli możemy przeznaczyć 
zebrane pieniądze na pomoc 
szpitalowi, to w obecnej sytu-
acji wydaje się rozsądne – 
mówi Agnieszka Bednarek, 
środkowa Chemika.  ako klub 
staramy się wspierać walkę z 
koronawirusem i propagować 
akcję #zostańwdomu

Pomoc dla szpitala walczącego z koronawirusem
Grupa Azoty Chemik Police wsparła w walce z koronawirusem jeden ze szczecińskich szpitali.

Jednym z bardziej istotnych skut-
ków pandemii będzie wspólnota 
ludzi połączonych tym samym 
doświadczeniem. Wspólnota, 
której w takiej skali świat nie 
pamięta od czasów II wojny 
światowej: wspólnota izolacji, 
codziennego śledzenia pogar-
szających się informacji o licz-
bie chorych, wspólnota strachu, 
nadziei, niepewności, gniewu. 
To nie doświadczenie transfor-
macji roku ’89, które połączyło 
pokolenia Polek i Polaków, ale 
z którym ciężko było się utoż-
samić Zachodowi; to nie kryzys 
finansowy 2008, podczas którego 
Polska pozostała zieloną wyspą.
Koronawirus tworzy wspólnotę 
globalną — a ta, po uniwersal-
nym doświadczeniu zagrożenia, 
zmieni moralny punkt widze-
nia na wiele kwestii. 75 lat temu 

wspólnota zachodniego świata, 
połączonego traumą II wojny 
światowej, oparła nowy ład na 
koncepcji, że wszystkich łączą 
uniwersalne prawa człowieka. 
Stworzono Organizację Narodów 
Zjednoczonych, by nikt nie był już 
nigdy pozbawiony w sposób bez-
prawny życia, wolności, jedzenia, 
obywatelstwa. W późniejszych 
latach — w miarę rozwoju spo-
łeczeństw zachodnich — katalog 
praw człowieka poszerzano. O 
jakie dobra będzie dbała post 
koronawirusowa wspólnota?
Myślę, że odejdzie od panującego 
od dekad kultu praw jednostki na 
rzecz praw społeczeństwa. 
Na pewno zadba o prawo do 
zdrowia. Presja wyborców nało-
ży na rządzących zobowiązanie 
szczególnych nakładów na szpi-
tale. Prawdopodobnie również 

o prawa socjalne i ekonomiczne 
w obliczu nadchodzącej recesji. 
Realistycznie należy spodzie-
wać się, że wobec koniecznych 
oszczędności budżetowych i 
zmiany priorytetów, cofniemy 
się w standardzie ochrony jed-
nostki przed dyskryminacją i w 
poziomie zapewnienia godnego 
życia osobom z niepełnospraw-
nościami czy osobom w kryzysie 
bezdomności.
Odpłynięcie zainteresowania 
społecznego tymi tematami 
będzie na rękę władzy wykonaw-
czej, budującej swą siłę na stra-
chu przed powrotem koronawi-
rusa. Odmiana polska tej zmiany 
będzie miała wydźwięk konser-
watywny. Niczym w doktrynie 
szoku Naomi Klein, rządzący 
Polską wykorzystają okazję, by 
zrobić zwrot w stronę tradycyj-

nego ładu społecznego. Dlatego 
teraz, gdy korona w pełni, war-
to powtarzać mądrość Camusa, 
że wszystko, co człowiek może 
wygrać w grze dżumy i życia, to 
wiedza i pamięć. Pamiętajmy, 
jak daleko zaszliśmy w walce o 
prawa człowieka. Każdego czło-
wieka.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz  
—  absolwentka Leadership Aca-
demy for Poland —  apolitycznej 
i bezstronnej inicjatywy eduka-
cyjnej na rzecz rozwoju dobrego 
przywództwa w Polsce i na świe-
cie. Radczyni prawna, główna 
koordynatorka ds. strategicznych 
postępowań sądowych w Biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich, 
organizatorka okrągłego stołu 
przy RPO do walki z patotreścia-
mi w internecie.

Wirus zredaguje prawa człowieka na zawsze
Koronawirus zmieni nas jako społeczeństwo, niekoniecznie na sposób, w jaki byśmy sobie tego życzyli. 
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Ważne jest, aby podczas 
zawieszenia zajęć w szkołach 
nauczyciele i dyrektorzy mieli 
do dyspozycji narzędzia wspie-
rające do prowadzenia zajęć z 
uczniami na odległość. Dla-
tego przygotowaliśmy porad-
nik, który zawiera wskazówki 
oraz inspiracje, jak prowadzić 
zajęcia zdalnie – napisał mini-
ster Dariusz Piontkowski we 
wstępie do informatora MEN. 
W tej wyjątkowej sytuacji nie-
zbędne jest dziś współdziała-
nie oraz mobilizacja dyrekto-
rów szkół, nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów. Wzajemna 
współpraca i odpowiedzialne 
podejście do kształcenia na 
odległość, to klucz do efek-
tywnego organizowania czasu 
uczniów w domu – podkreślił 
Minister Edukacji Narodowej. 

W związku z ogłoszeniem 
stanu epidemii Minister Edu-
kacji Narodowej wydał rozpo-
rządzenia, które umożliwiają 
organizację oraz realizację pro-
cesu kształcenia z wykorzysta-
niem metod i technik kształ-
cenia na odległość. Aby wes-
przeć dyrektorów i nauczycieli 
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej przygotowało praktycz-
ny poradnik, jak organizować 
zdalne nauczanie. Poradnik 
jest podzielony na kilka czę-
ści i zawiera wskazówki dla 
dyrektorów szkół, nauczycieli, 
uczniów i rodziców. Odrębne 
fragmenty zostały poświęcone 
wychowaniu przedszkolnemu 
oraz edukacji wczesnoszkol-
nej, wczesnemu wspomaganiu 
rozwoju w warunkach domo-
wych, przygotowaniu do egza-
minów, wspieraniu uczniów 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi,  kształceniu 

zawodowemu czy kwestiom 
bezpiecznej pracy przy kom-
puterze i w internecie. Ostat-
nia część informatora to z kolei 
informacje o e-narzędziach i 
e-materiałach, które mogą być 
wykorzystane w pracy zdalnej 
z uczniami.

Informacje dostosowane do 
określonych odbiorców
Dyrektorzy szkół – jak koordy-
nować pracę zdalną nauczycieli 
placówki i co należy do najważ-
niejszych obowiązków dyrekto-
ra szkoły, np. określenie godzin, 
w których nauczyciele będą pra-
cować zdalnie i komunikować 
się z uczniami, opracowanie, 
we współpracy z nauczyciela-
mi, tygodniowego zakresu tre-
ści nauczania do zrealizowania 
w poszczególnych oddziałach, 
uwzględniającego m.in. specyfi-
kę zajęć, równomierne obciąże-
nie uczniów w poszczególnych 
dniach tygodnia.
 
Nauczyciele – informacje na 
temat tego, jak zwiększyć efek-
tywność nauki zdalnej, z jakich 
materiałów korzystać i w jaki 
sposób je przygotowywać dla 
uczniów, w jaki sposób spraw-
dzać zaangażowanie uczniów 
oraz systematyczność ich pracy.
 Uczniowie – zachęta do syste-
matycznej pracy i aktywnego 
uczestnictwa w kształceniu 
na odległość, wskazówki, jak 
komunikować się z nauczycie-
lem i organizować własną pracę.
Rodzice – wskazówki, jak 
zaplanować czas dziecka w 
domu, żeby zdalną eduka-
cję połączyć z realizowaniem 
obowiązków zawodowych 
oraz zabawą i odpoczynkiem 
dziecka.
Podział na etapy kształcenia i 

działy tematyczne
Poradnik został podzielony 
również na określone działy, 
tak aby nauczyciele i dyrekto-
rzy mogli odnaleźć informacje 
dostosowane do konkretnych 
etapów kształcenia. W mate-
riale znajdują się również 
informacje dotyczące bez-
piecznej pracy z komputerem 
i w internecie oraz wskazówki 
na temat e-narzędzi i e-ma-
teriałów do wykorzystania w 
pracy zdalnej z uczniami.

Wychowanie przedszkolne, 
edukacja wczesnoszkolna – 
sposoby komunikacji nauczy-
cieli z rodzicami, porady, jak w 
warunkach edukacji domowej 
realizować założenia podsta-
wy programowej wychowania 
przedszkolnego; propozycje 
zabaw i gier; sposoby włącza-
nia dziecka w codzienne czyn-
ności. Wczesne wspomaganie 
rozwoju (WWR) realizowa-
ne w warunkach domowych 
przez rodziców małych dzieci 
– praktyczne wskazówki, jak 
w warunkach domowych i 
podczas codziennych czynno-
ści wspierać rozwój dziecka; 
przykłady edukacyjnych dzia-
łań rodziców. 
Egzaminy – informacje o 
materiałach publikowanych 
przez CKE oraz wskazówki 
dla uczniów i nauczycieli, jak 
korzystać z materiałów; infor-
macje o możliwych sposobach 
przeprowadzenia próbnych 
egzaminów on-line. 
Kształcenie i wspieranie 
uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w 
tym z niepełnosprawnością – 
zadania nauczycieli i specjali-
stów; wskazówki dla rodziców; 
przykładowe metody pracy z 
dziećmi; informacje na temat 
materiałów do wykorzystania 
w pracy z uczniami ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjny-
mi.
Kształcenie zawodowe – infor-
macja, jak szkoły mogą mody-
fikować program nauczania 
zawodu, a także wskazówki 
dotyczące materiałów do e-na-
uczania w kształceniu zawodo-
wym.
Bezpieczna praca z kompute-
rem i w internecie – najważ-
niejsze informacje, na jakie 

niebezpieczeństwa są nara-
żeni uczniowie korzystający 
z internetu podczas zdalnej 
edukacji; na co przede wszyst-
kim rodzice powinni zwracać 
uwagę (ochrona wizerunku, 
cyberprzemoc, niebezpieczne 
kontakty) i jak kontrolować 
dzieci (zachęta do ustawienia 
opcji kontroli rodzicielskiej).
Informacje o e-narzędziach i 
e-materiałach do wykorzysta-
nia w pracy zdalnej z uczniami 
– informacje o konkretnych 
stronach internetowych i ser-
wisach zawierających warto-
ściowe materiały dydaktyczne 
do nauki zdalnej, w tym infor-
macja o filmach instruktażo-
wych dotyczących korzystania 
m.in. ze strony epodreczniki.
pl.
Ogromne zainteresowanie 
platformą epodreczniki.pl
Już blisko 4 mln odsłon dzien-
nie na platformie edukacyjnej 
epodreczniki.pl oraz ponad 
750 tys. użytkowników! Dużą 
popularnością cieszy się rów-
nież strona Centralnej Komi-
sji Egzaminacyjnej. Z dnia na 
dzień rośnie zainteresowanie 
materiałami rekomendowa-
nymi przez MEN do pracy 
zdalnej z uczniami. Platforma 
epodreczniki.pl to nie jedyne 
źródło informacji przydat-
nych do kształcenia na odle-
głość. Zachęcamy dyrektorów, 
nauczycieli do korzystania z 
innych dostępnych stron inter-
netowych rekomendowanych 
przez MEN, m.in.: www.cke.
gov.pl (i stron Okręgowych 
Komisji Egzaminacyjnych), 
gdzie zamieszczane są mate-
riały przydatne szczególnie dla 
uczniów przygotowujących 
się do egzaminu ósmoklasi-
sty, www.gov.pl/zdalnelekcje, 
a także informacji dostęp-
nych na stronie ministerstwa 
edukacji www.men.gov.pl. 
Warto korzystać również z 
opublikowanego zestawienia 
najważniejszych informacji, a 
także linków do stron interne-
towych, które mogą być wyko-
rzystywane przez nauczycieli 
i dyrektorów szkół do przy-
gotowania materiałów do 
samodzielnej pracy uczniów 
w domu. https://www.gov.pl/
web/edukacja/lekcje-z-inter-
netu. 

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół
Jak koordynować kształcenie na odległość, co należy do obowiązków dyrektorów i nauczycieli, jak realizować 
podstawę programową w warunkach domowych, jak zwiększyć efektywność zdalnej nauki, w jaki sposób za-
planować czas dziecka w domu oraz z jakich narzędzi i materiałów korzystać – na te i wiele innych pytań moż-
na znaleźć odpowiedź w poradniku MEN przygotowanym dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców.

Aby wszyscy zainteresowa-
ni mieli możliwość przygo-
towania i złożenia swoich 
pomysłów, dlatego też nabór 
projektów zostaje otwarty, 
zgodnie z harmonogramem, 
do 31 marca.

Na najbliższej sesji Rady Miej-
skiej w Policach przedstawio-
ny zostanie projekt uchwały 

zmieniający harmonogram 
w taki sposób, aby umożliwić 
składanie projektów także w 
późniejszym terminie. Tym 
samym zostanie także przesu-
nięty termin weryfikacji pro-
jektów oraz głosowania.

O wszystkich wprowadzo-
nych zmianach będziemy 
informować na bieżąco.

Policki Budżet Obywatelski
Mając na uwadze, że przygotowanie, zbieranie pod-
pisów popierających projekty do Polickiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2021 rok, czy też samo składa-
nie tych projektów jest obecnie bardzo utrudnione, 
podjęto decyzję o zmianach w procedurach Polickiego 
Budżetu Obywatelskiego obowiązujących w tym roku.
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