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Grupa Azoty Police pozostaje głównym partnerem  
Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police

Zarząd Województwa Zachod-
niopomorskiego zdecydował o 
wsparciu środkami unijnymi 
inwestycji Gminy Police obej-
mującej rewitalizację terenów 

rekreacyjnych nad rzeką Łar-
pią. Uchwałę o udzieleniu dofi-
nansowania podjęto 8 kwiet-
nia br. Pomoc UE wyniesie 4 
mln zł. Zgodnie ze złożonym 

przez Urząd Gminy Police 
wnioskiem koszt przedsię-
wzięcia oszacowano na ponad 
6,6 mln zł.

Zrewitalizują teren nad Łarpią
4 miliony złotych dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 otrzyma Gmina Police na 
rewitalizację terenu nad Łarpią. 

Węzeł Głębokie  
– trwają intensywne prace

NASZE SPRAWY

s. 6
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Gmina Police zajęła trzecie 
miejsce wśród gmin wiejsko-
-miejskich. Powtórzyła tym 
samym miejsce z ubiegłego 
roku. Gmina Nowe Warpno 
zajęła 32 miejsce i oznacza to 
spadek o trzy pozycje w porów-
naniu z rokiem ubiegłym.

Bez zmian w rankingu znajduje 
się Powiat Policki. Drugie miej-
sce wśród powiatów ziemskich 
jest identyczną pozycją co w roku 
ubiegłym.
- Tradycyjnie, już po raz trze-
ci wspólnie z Regionalną Izbą 
Obrachunkową publikujemy 
zestawienie na temat sytuacji 
finansowej gmin, powiatów  
i samorządu województwa.  

W tegorocznym zestawieniu 
znalazły się dane za rok 2019, 
które pokazują jak poszczególne 
samorządy zarządzają finansami 
– informuje wojewoda zachod-
niopomorski Tomasz Hinc.

Informacja oparta jest na 6 
wskaźnikach finansowych 
podzielonych na dwie grupy;
- 3 stymulanty:
udział dochodów własnych  

w dochodach ogółem,
relacja nadwyżki operacyjnej 
(dochody bieżące minus wydatki 
bieżące) do dochodów ogółem,
udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem,

- 3 destymulanty:
relacja zobowiązań (zalicza-
nych do długu publicznego) do 

dochodów ogółem,
obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia  
i pochodne od wynagrodzeń,
wskaźnik bezrobocia.

Publikacja, pokazuje w jakiej 
sytuacji na koniec 2019 r. znaj-
dowały się wszystkie zachod-
niopomorskie JST oraz infor-
muje o zmianie wskaźników 
w punktach procentowych 
w 2019 roku względem roku 
2018. Otrzymane wyniki są 
posortowane począwszy od 
jednostek o najwyższej war-
tości indeksu. Pokazany został 
również dystans pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami 
oraz oddalenie od lidera - jed-
nostki o najwyższej wartości 
indeksu w danej grupie.
W porównaniu z rokiem 2018 
w większości samorządów 
wrósł poziom wykonanych 
dochodów własnych oraz 
wykonanych wydatków na 

wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń. Kwota zadłu-
żenia utrzymała się na zbliżo-
nym poziomie, za wyjątkiem 
miast na prawach powiatu, w 
przypadku których znacząco 
wzrosła. Zdecydowana więk-
szość jednostek samorządu 
terytorialnego na przestrzeni 
roku 2019 odnotowała spadek 
wskaźnika bezrobocia.

- Zdecydowane działania woje-
wody zachodniopomorskiego 
i Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, m.in. środki nadzorcze 
przewidziane ustawą o samo-
rządzie gminnym doprowa-
dziły do tego, że zadłużenie 
gmin nie przekracza wskaźni-
ków, które wynikają z ustawy o 
finansach publicznych – mówi 
prezes RIO w Szczecinie Bogu-
sław Staszewski. - Samorządy 
przestały też korzystać z poży-
czek w instytucjach paraban-
kowych.

Dobra sytuacja finansowa gmin Powiatu Polickiego
Gmina Dobra na pierwszy, Gmina Kołbaskowo na trzecim miejscu w najnowszej informacji o sytuacji finan-
sowej jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego, wśród gmin wiejskich. 
Dobra wróciła na pozycję lidera rankingu, Kołbaskowo poprawiło miejsce o trzy pozycje.

Zakup był możliwy dzięki prze-
kazanym środkom z Powiatu 

Polickiego na Wojewódzki Fun-
dusz Wsparcia Zachodniopo-

morskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w wysokości 35.000,00 
zł. Pozostała kwota tj.  54.800 
zł. została pokryta ze środków 
budżetu państwa przeznaczo-
nych na realizację zadań związa-
nych ze zwalczaniem zakażania, 
zapobiegania rozprzestrzeniania 
się, profilaktyki oraz zwalczania 
skutków choroby COVID-19.

Samochód od pierwszego dnia 
wprowadzenia do podziału 
bojowego tj. 28 kwietnia br. 
jest dysponowany do działań 
związanych z epidemią jak np. 

prowadzenie punktu kontroli 
sanitarnej na przejściu granicz-
nym w Kołbaskowie, utrzyma-
nie infrastruktury polowej izby 
przyjęć przed polickim szpita-
lem, dostarczanie żywności i 
leków do osób objętych kwa-
rantanną, nadawanie komuni-
katów ostrzegawczych itp.

Nowy pojazd ma silnik benzy-
nowy o mocy 110 KM, który 
spełnia normę EURO 6 doty-
czącą emisji spalin. Auto zastą-
piło wysłużony lekki samo-
chód kwatermistrzowski marki 
Renault Kangoo z 2003 roku.

Nowy samochód dla strażaków z Polic
W związku z nasilonymi działaniami operacyjnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Policach przy ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa został zakupiony lekki samochód kwatermi-
strzowski marki Citroen Berlingo XL.

- Sytuacja w związku z pande-
mią koronawirusa jest trud-
niejsza, niż kilka miesięcy 
temu, ale utrzymujemy finan-
sowanie prac przy zabytkach 
na zaplanowanym poziomie. 
Nie możemy zapominać o 
sferze, która określa naszą 
zachodniopomorską tożsa-
mość. Zabytki są ważnym 
elementem historii tych ziem, 
składową atrakcyjności tury-
stycznej regionu i obiektami, 
z którymi jesteśmy związani 
emocjonalnie – zaznacza mar-
szałek województwa Olgierd 
Geblewicz.
 
W tym roku lista zabytków, 
które przejdą prace liczy 
70 pozycji. To więcej niż w 
zeszłym roku (67). Również 
łączna kwota wsparcia, 1,8 mln 
zł jest o 200 tys. zł wyższa niż 
zeszłoroczna.
 
Ze wsparcia województwa 
korzystają m.in. gminy, para-
fie, muzea, ośrodki kultury, 
stowarzyszenia, izby rzemieśl-
nicze, gospodarstwa rolne, 
spółki oraz osoby prywat-
ne. Do udziału w konkursie 
uprawniony był każdy pod-
miot posiadający tytuł prawny 
do zabytku wynikający z prawa 
własności, użytkowania wie-
czystego, trwałego zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczo-
wego albo stosunku zobowią-
zaniowego.

Zabytki z Powiatu Polickiego, 
wsparte dotacją:

Rekonstrukcja pokrycia 
dachowego, hełmu wieży i 
remont elewacji etap II/ Pałac 
w Karsznie, Nowe Warpno, 
ul. Szczecińska 11,gm. Nowe 
Warpno, powiat policki – 
40000 zł.

Stolec, Kościół pw. św. Mak-
symiliana Kolbe, XVI wiek, 
remont wieży kościoła w 
celu zapobieżenia katastrofie 
budowlanej - nakaz PINB - 
etap końcowy – 40000 zł.

Dobra, kościół gotycki para-
fialny z XIII w. pw. Matki Bożej 
Królowej Świata - prace kon-
serwatorskie ściany południo-
wej – 10000 zł
 
Pomorze Zachodnie wspiera 
prace przy zabytkach od 2007 
roku. Od tego czasu na ten cel 
powędrowało ponad 12 mln 
zł z budżetu województwa. 
To łącznie ponad pół tysiąca 
umów na przeprowadzenie 
prac lub przygotowanie nie-
zbędnej dokumentacji.

Pomorze Zachodnie z pomocą 
dla 70 zabytków. 
Trzy z Powiatu Polickiego
Zabytkowe kościoły, cerkwie, pałace, zamki czy śre-
dniowieczne mury obronne. To tylko część obiektów, 
które przejdą prace remontowe lub zabezpieczające 
dzięki wsparciu Pomorza Zachodniego. W czwartek 
7 maja Sejmik Województwa Zachodniopomorskie-
go przyjął uchwałę, która zapewni łączną pomoc w 
wysokości 1,8 mln zł dla 70 projektów rekomendo-
wanych przez zarząd województwa.

Kolejna rządowa pomoc dla 
firm i przedsiębiorców to 
świadczenia postojowe. Z tego 
tytułu ZUS (oddziały w Szcze-
cinie i Koszalinie) wypłacił już 
zachodniopomorskim przed-
siębiorcom 15,5 tys. świad-
czeń na łączną kwotę 31 mln zł 
(dane na dzień 13.05.2020 r.).

- Narzędzia, które oferu-
je przedsiębiorcom rząd w 
ramach Tarczy Antykryzy-
sowej z pewnością pomo-
gą firmom w ten trudny 

czas wywołany pandemią 
COVID-19 – mówi wojewoda 
zachodniopomorski Tomasz 
Hinc – Prosty przewodnik dla 
przedsiębiorców, którzy chcie-
liby skorzystać z możliwości, 
jakie daje Tarcza Antykryzy-
sowa znajduje się na stronach 
Polskiego Funduszu Rozwoju. 
Zachęcam do korzystania z ist-
niejących rozwiązań.

Przewodnik Antykryzyso-
wy można pobrać ze strony: 
https://pfr.pl/tarcza.html

Rządowa Tarcza Antykryzysowa 
na Pomorzu Zachodnim
Już 37 tys. zachodniopomorskich przedsiębiorców 
zostało zwolnionych z opłacenia składki ZUS za 
marzec. Łączna kwota zwolnień z zusowskich opłat 
to ponad 71,4 mln zł.
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W bezpośrednim sąsiedztwie 
starówki ze zrewitalizowaną 
zabudową zabytkową, nad 
rzeką Łarpią planuje się roz-
budowę i zagospodarowanie 
terenów nadwodnych z miej-
scami cumowania kajaków, 
terenów atrakcyjnych przy-
rodniczo z dostępem do wody, 
połączonych ciągami pieszymi 
i rowerowymi wraz z miejsca-
mi rekreacji w sposób zapew-
niający integracyjne miejsca 
wypoczynku i rekreacji, orga-
nizacji wspólnych imprez 
zarówno dla  najmłodszych 

jak i seniorów oraz połączenie 
z istniejącym szlakiem rowe-
rowym do Polickiego Lapida-
rium zlokalizowanego w Parku 
Staromiejskim, szlakiem wod-
nym na rzece Łarpii i Przysta-
ni Miejskiej, Placu Chrobrego 
z zabytkową kaplicą pełniąca 
funkcję centrum informacji 
turystycznej. Zagospodaro-
wanie terenu obejmuje linię 
brzegową o długości 230 m i 
7 000 m2 powierzchni terenu, 
skomunikowanie zrewitalizo-
wanej części miasta Przystani 
Miejskiej i nowo zainwestowa-

nych terenów Starego Miasta tj. 
Placu Chrobrego i Parku Sta-
romiejskiego oraz połączenie 
terenu ciągiem rowerowym, 
zorganizowanie wzdłuż ciągu 
komunikacyjnego nad rzeką 
Łarpią stref funkcjonalnych 
dla różnych grup wiekowych i 
społecznych, urządzenie małej 
architektury, rewaloryzacja 
brzegu, zapewnienie zorgani-
zowanego dostępu do wody 
przez budowę pomostów węd-
karskich, budowę tarasu rekre-
acyjnego i ciągu pieszego nad 
lustrem wody, rewaloryzację 

zieleni oraz budowę oświetle-
nia 

Przyznanie eurofunduszy 
przez władze samorządu 
województwa zachodniopo-
morskiego otwiera procedury 
zmierzające do podpisania 
umowy o dofinansowanie 
inwestycji. Porozumienie 
zostanie zawarte po dostar-
czeniu przez Gminę Policę 
kompletu zaktualizowanych 
dokumentów niezbędnych do 
jego parafowania. 

Zrewitalizują teren nad Łarpią
4 miliony złotych dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014-2020 otrzyma Gmina Police na rewitalizację terenu nad Łarpią. 

- Belgijska pogłębiarka Ama-
zon jest już w porcie mor-
skim w Policach. W przy-
szłym tygodniu rozpoczną 
się pierwsze prace związane z 
pogłębianiem toru wodnego 
Świnoujście-Szczecin, z budo-
wą dwóch sztucznych wysp. 
Prace te będą się odbywały na 
Zalewie Szczecińskim - infor-
muje Ewa Wieczorek z Urzędu 
Morskiego w Szczecinie..

Roboty rozpoczną się od budo-
wy dwóch sztucznych wysp na 

Zalewie Szczecińskim, gdzie 
dokonano już kontrolowane-
go zatopienia dwóch kilku-
kilometrowych rurociągów 
refulacyjnych. Na obydwu 
końcach każdego z rurociągów 
zostanie zainstalowany ruro-
ciąg z gumowych elementów, 
o dodatniej pływalności, który 
od strony wyspy będzie połą-
czony z pontonem rozkładają-
cym urobek, od strony toru zaś 
będą się do niego podłączać 
pogłębiarki. Nowe wyspy, któ-
re staną się jednocześnie pola-

mi refulacyjnymi, będą zloka-
lizowane na wysokości, mniej 
więcej, dwudziestego drugiego 
i dwudziestego ósmego kilo-
metra toru, kilka kilometrów 
na północny wschód od jego 
krawędzi. Sinkerami będzie 
na nie transportowany refulat 
wydobyty z dna podczas robót 
pogłębiarskich. 

Do wydobycia podczas prac na 
torze jest ok. 23 mln metrów 
sześciennych urobku, a łącz-
na pojemność nowych pól 

refulacyjnych, wraz z rezer-
wą, wyniesie niemal 40 mln 
metrów sześciennych. Po 
zakończeniu inwestycji jedna 
z wysp pozostanie czynnym 
polem, zdolnym przyjąć mate-
riał z bieżących prac czerpal-
nych, szacunkowo, przez naj-
bliższych kilkanaście lat. Na 
obydwu wyspach nasadzona 
zostanie roślinność, by tereny 
te mogły stać się w przyszło-
ści także miejscem bytowania 
awifauny i różnorodnych sie-
dlisk przyrodniczych.

Dla przypomnienia, moder-
nizacja toru wodnego Świ-
noujście - Szczecin obejmuje 
pogłębienie toru wodnego do 
12,5 m, na odcinku ok. 62 km, 
z równoczesnym jego posze-
rzeniem do 100 m oraz m.in. 
przebudowę skarp brzego-
wych, pogłębienie i poszerze-
nie obrotnic dla statków. 

Koszt inwestycji to prawie 
półtora miliarda złotych. Jej 
zakończenie przewidziano na 
2022 rok. Pogłębionych zosta-
nie 62 kilometry toru wod-
nego, który będzie również 
poszerzony do 100 metrów.
Źródło Urząd Morski Szczecin 

Ruszyły prace przy pogłębianiu toru wodnego
W siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji 
”Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”, z udziałem przedstawicieli zama-
wiającego, wykonawcy oraz inżyniera kontraktu. Pierwsza pogłębiarka refulująco-ssąca, CSD Amazone jest 
już w porcie w Policach.

Postanowienie w tej sprawie 
zostało w czwartek wydane na 
wniosek części polickich rad-
nych.

Źródłem sporu był obecny sta-
tus, pochodzącego z Pilchowa, 
radnego Kamila Olszewskiego. 
Zdaniem wojewody zachod-
niopomorskiego, Rada Miej-
ska, wygaszając jego mandat, 

zrobiła to z rażącym narusze-
niem prawa. Dlatego Tomasz 
Hinc, na wniosek zaintereso-
wanego, tę uchwałę uchylił.

W czwartek Wojewódzki Sąd 
Administracyjny uznał wyż-
szość rozstrzygnięcia nadzor-
czego wojewody i skargę Rady 
Miejskiej w Policach w całości 
odrzucił.

Rada w Policach przegrywa. 
Olszewski zostaje  
z mandatem
Uchwała Rady Miejskiej w Policach, dotycząca wyga-
szenia mandatu radnego, została podjęta z rażącym 
naruszeniem prawa. Tak brzmi wyrok Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Zgodnie z rozkazem personal-
nym Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Szczecinie, 
obowiązki Zastępcy Komen-
danta Policji w Policach 
powierzono nadkom. Andrze-
jowi Przysiężnemu. Stanowi-
sko Komendanta Komisariatu 
Policji w Mierzynie objął asp. 
Marcin Pelc.

Nadkom. Andrzej Przysiężny 
służbę w policji pełni od 1996 
roku. W 2009 roku ukoń-
czył Wyższą Szkołę Policji w 
Szczytnie. Od 2013 roku zaj-
mował stanowisko Zastępcy 
Naczelnika Wydziału Krymi-
nalnego Komendy Powiatowej 
Policji w Policach. W 2017 
roku został Zastępcą Komen-
danta Komisariatu Policji w 

Mierzynie, a po dwóch latach 
został mianowany na stanowi-
sko Komendanta tego komisa-
riatu.

Kom. Marcin Pelc rozpo-
czął służbę w 2008 roku. Od 
początku kariery zawodowej 
związany był z Komisariatem 
Policji w Mierzynie. Od 2014 
roku zajmował stanowisko 
kierownika Referatu Krymi-
nalnego tamtejszej jednostki.

Komendant Powiatowy Policji 
insp. Mariusz Bajor pogratu-
lował awansów i życzył suk-
cesów powołanym komen-
dantom, którzy podziękowali 
za wyróżnienie i okazane im 
zaufanie. Wyrazili przekona-
nie, że wspólnie będą dbać o 
bezpieczeństwo mieszkańców 
i tworzyć Policję skuteczną, 
zasługującą na społeczny sza-
cunek i zaufanie.

sierż. sztab.  
Katarzyna Leśnicka

Zmiany na stanowiskach  
komendantów
Od 14 maja br. nadkom. Andrzej Przysiężny pełni 
obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Po-
licji w Policach. Zastąpił na tym stanowisku mł.insp. 
Andrzeja Misiurkę, który po wieloletniej służbie od-
szedł na emeryturę. Natomiast stanowisko Komen-
danta Komisariatu Policji w Mierzynie powierzono 
asp. Marcinowi Pelcowi.
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- Na podstawie podpisanych 
umów samorządy otrzymają 
w tym roku rządowe dofinan-
sowanie na niezbędne inwe-
stycje drogowe, które polep-
szą bezpieczeństwo i jakość 
komunikacji – mówi wojewo-
da Tomasz Hinc.
 
Policki:

Powiat policki: remont 
nawierzchni drogi powiato-
wej na odcinku Wołczkowo – 
Dobra z dofinansowanie z FDS 
w wysokości 2 mln. 391 tys. zł. 
Koszt remontu ponad 4,1 km 
odcinka to 4 mln 782 tys. zł.

Gmina Police: przebudowa 
783 metrowego odcinka ulicy 
Polnej w Trzebieży – dofinan-
sowanie z FDS - 1 mln 668 tys. 
zł. Wartość projektu 3 mln 336 
tys. zł.

 Gmina Kołbaskowo: 3 mln 942 
tys. zł dofinansowania budowy 
1,2 km nowej drogi gminnej 
do terenów inwestycyjnych 
usługowo - produkcyjnych w 
Gminie Kołbaskowo. Wartość 
inwestycji to 7 mln 885 tys. zł.
 
16 kwietnia premier Mateusz 
Morawiecki zatwierdził listę 
26 zadań powiatowych i 43 

gminnych, zgłoszonych do 
dofinansowania przez zachod-
niopomorskie samorządy. 
Środki z funduszu w wyso-
kości 105,6 mln zł pozwolą 
na budowę, przebudowę lub 

remont 115 kilometrów dróg: 
73 km powiatowych i 42 km 
gminnych.
 
W kolejnych dniach będą pod-
pisywane następne umowy. 

Umowy na dofinansowanie inwestycji  
drogowych - powiaty: goleniowski i policki
Pierwsze 5 umów na dofinansowanie kwotą w wysokości nieco ponad  8 mln zł z Funduszu Dróg Samorządo-
wych remontów, przebudowy i budowy dróg lokalnych podpisał wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. 
Inwestycje będą prowadzone na ponad 6,1 km dróg w powiecie polickim oraz gminach Kołbaskowo i Police.

Na terenie przyszłej pętli 
trwają roboty przy budowie 
sieci podziemnych. Wykona-
ne zostały pierwsze warstwy 
mrozoochronne w śladzie 
nowego torowiska. W najbliż-
szych tygodniach wykonawca 
przygotowywać się będzie do 
układania podkladów pod 
montaż nowego torowiska.

W ramach inwestycji wyko-
nana zostanie pętla tramwa-
jowo-autobusowa z peronami 
tramwajowo-autbusowymi 
door to door, miejscami posto-
jowymi kiss&ride, stanowiska-
mi do postoju taksówek, par-

kingiem rowerowym, stano-
wiskiem wypożyczalni roweru 
miejskiego. Na terenie pętli 
zamontowanych zostanie 8 
dwustronnych wiat przystan-
kowych oraz elementy małej 
architektury takich jak ławki, 
przysiadki i kosze na śmieci. 
Pętla posiadać będzie budy-
nek socjalny z poczekalnią 
dla pasażerów. Węzeł zostanie 
wyposażony w System Infor-
macji Pasażerskiej oraz system 
zasilania telefonów komór-
kowych – ładowny poprzez 
panele słoneczne. W ramach 
przebudowy skrzyżowania 
Al. Wojska Polskiego z ul. 

Zegadłowicza, ul. Kupczyka i 
ul. Miodową powstanie czte-
rowlotowe rondo turbinowe. 
Inwestycja obejmie również 
budowę parkingu z zachowa-
niem walorów parkingu leśne-
go i okolicznego drzewostanu.

Przebudowane zostaną rów-
nież okoliczne ulic. W ramach 
przebudowy Al. Wojska Pol-
skiego zaprojektowano 2 
jezdnie po 2 pasy ruchu. Po 
stronie zachodniej znajdzie 
się wydzielony ciąg pieszo-ro-
werowy, oddzielony od jezdni 
pasem zieleni o szerokości 3 m. 
Na ul. Zegadłowicza zaprojek-
towano jezdnię o szerokości 
7 m (2 x 3,5 m) na odcinku 
od skrzyżowania al. Wojska 
Polskiego do skrzyżowania 
z ul. Kąpieliskową – ok. 300 
m. Wykonane zostanie także 
włączenie do nowego układu 
drogowego ul. Kąpieliskowej. 
Po stornie zachodniej zapro-
jektowano pomiędzy krawę-
dzią jezdni a ogrodzeniem 
kąpieliska „Głębokie”, ścieżkę 
rowerową dwukierunkową 
o szerokości 2,5 m i chodnik 
o szerokości 2,25 m. Na uli-
cy Miodowej przebudowany 

zostanie niezbędny odcinek ze 
względu na przebudowę skrzy-
żowania i budowę wjazdu na 
pętlę. Wzdłuż ul. Miodowej, 
pomiędzy istniejącym budyn-
kiem restauracji a pętlą tram-
wajowo-autobusową, zapro-
jektowano ścieżkę rowerową 
o szerokości 2 m z włączeniem 
do układu dróg leśnych. W 
pobliżu skrzyżowania wyko-
nany zostanie wlot na układ 
ścieżek rowerowych z jezd-
ni ul. Miodowej. W ramach 
projektu dojdzie również do 
przebudowy ul. Kupczyka na 
odcinku ponad 1,8 km. Pojawi 
się nowa jezdnia o szeroko-
ści 6 m (2 x 3 m) a także cią-
gi pieszo-rowerowe i ścieżka 
rowerowa. Prace obejmą także 
budowę oświetlenia, kanaliza-
cji deszczowej oraz przebudo-
wę instalacji podziemnych.

Na wykonanie wszystkich 
prac, firma Strabag Sp. z o.o. 
ma 24 miesiące od dnia pod-
pisania umowy. Nadzór nad 
realizacją inwestycji sprawuje 
Spółka Szczecińskie Inwesty-
cje Miejskie Sp. z o.o.

Węzeł Głębokie – trwają intensywne prace
Trwają intensywne prace na węźle Głębokie. Prace toczą się też na ulicy Kupczyka. W pierwszych dniach 
maja, na jednym z fragmentów przebudowywanej ulicy wykonywane będą roboty bitumiczne – podbudowy 
jak i warstwa wiążąca. Trwa również budowa ścieżki rowerowej. Prowadzone są prace ziemne – zdjęto humus 
jak również wykonano nowe nasypy.

Podczas sesji dokonano rów-
nież wyboru nowego przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej. 
Klub Radnych WS Gryf XXI 
zaproponował na to stanowi-
sko radnego Echausta, który 
w poprzedniej kadencji Rady 
Powiatu był przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej. Echaust 
był jednynym kandydatem na 
przewodniczącego, bowiem 
zgłoszony radny Barański zre-
zygnował z kandydowania. Za 
Echaustem głosowało 13 rad-

nych wstrzymało się 6.
Przypomnijmy: Adam Pacho-
lik stracił mandat radnego 
powiatowego, ponieważ jest 
prezesem spółki Trans-Net, 
która otrzymuje zlecenia od 
powiatu. Wojewoda zachod-
niopomorski uznał, że to 
łamanie ustawy o samorządzie 
powiatowym. Tego samego 
zdania był Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Szczecinie. 
Naczelny Sąd Administracyj-
ny oddalił skargę kasacyjną.

Waldemar Echaust  
nowym radnym
Podczas dzisiejszej (24 kwietnia br.) sesji Rady 
Powiatu, odbyło się ślubowanie nowego radnego 
Rady Powiatu, Waldemara Echausta, który zastąpił w 
Radzie Adama Pocholika.

Dodatkowe kursy odbywać się 
będą w każdy piątek i ponie-
działek w godz.:
Wyjazd z Nowego Warpna: 
13:00
Wyjazd z Polic: 14:00

Rozkłady jazdy uwzględniają-
ce zmianę zostaną do czwartku 
wywieszone na przystankach.

- Mamy świadomość, że ilość 
kursów jest bardzo mała – 
mówi burmistrz Nowego 
Warpna, Jarosław Burba. Jest 
to związane z ograniczenia-
mi poruszania się w związku 
z zagrożeniem epidemicz-

nym. Mała ilość pasażerów 
to brak opłacalności linii i 
istniało zagrożenie całkowi-
tego jej zamknięcia. Gmina 
Nowe Warpno zawarła umo-
wę z przewoźnikiem i obecnie 
partycypujemy w kosztach 
funkcjonowania przewozów 
w ramach transportu publicz-
nego.

W związku z tym, że miesz-
kańcy zwracali się o spowodo-
wanie uruchomienia dodatko-
wego połączenia umożliwiają-
cego wyjazd chociażby raz w 
tygodniu na zakupy wprowa-
dzamy dodatkowe kursy.

Nowe Warpno. EVER-TRANS 
zwiększa liczbę kursów
Od piątku, 15 maja br. przewoźnik EVER-TRANS 
zwiększy ilość kursów o dodatkowe połączenia do 
Polic i z Polic.

Do tego brak deszczu i silne 
wiatry z różnymi amplituda-
mi w ciągu dnia. Ranne przy-
mrozki dodatkowo osuszają 
powierzchnie. Brak pokrywy 
zielnej na pobliskich polach i 
nieużytkach. Powyższe warun-
ki sprzyjają pożarom lasu. Jest 
w tym wszystkim jeszcze jeden 
bardzo ważny czynnik - działal-
ność człowieka. Las nie zapali 
się sam. Według statystyk głów-
ną przyczyną pożarów lasu jest 
działalność człowieka (w tym 

wypalanie traw w sąsiedztwie 
drzewostanów). Należy pamię-
tać że 80 % naszych lasów sta-
nowią drzewostany z gatun-
kiem dominującym – sosną 
zwyczajną (Pinus sylvestris). 
Gatunki drzew iglastych mają 
mniejszą wilgotność swoich 
liści czyli - igieł oraz zawierają 
żywicę z olejkami eterycznymi 
- surowiec bardzo łatwopalny. 
Nawet niewielki ogień może 
zamienić się w ogromny pożar 
lasu w Puszczy Wkrzańskiej.

Leśnicy apelują o rozwagę. W 
tym trudnym dla nas okresie 
korzystajmy z darów naszej 
przyrody w sposób bezpieczny 
i odpowiedzialny.

Rośnie zagrożenie pożarowe
W tym roku w Nadleśnictwie Trzebież odnotowano 
już 4 pożary lasu. Pamiętajmy, że wczesna wiosna jest 
bardzo trudnym okresem dla świata roślin. Korze-
nie drzew zaczynają pobierać wodę z gruntu, liście 
zaczynają pędzić - jest to proces złożony i wpływa na 
szybkie osuszanie wierzchniej warstwy ziemi.

www.powiatpolicki.info
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Wydane pozwolenie obejmuje 
m.in. budowę pomostu przeła-
dunkowego wraz z pomostem 
dojściowym (komunikacyj-
nym), dalb odbojowo-cu-
mowniczych i cumowniczych, 
pomostów komunikacyjnych 
do dalb, nabrzeża (obudowa 
brzegu wraz z umocnioną 

skarpą podwodną) oraz ozna-
kowania nawigacyjnego.

To trzecia decyzja wojewody 
zachodniopomorskiego doty-
cząca inwestycji „Polimery 
Police”. Pierwsze pozwolenie z 
23 grudnia 2019 r. obejmowało 
m.in. budowę dwóch krioge-

nicznych naziemnych zbiorni-
ków na propan o pojemności 
40 tys. m3 oraz jednego krio-
genicznego zbiornika naziem-
nego na etylen o pojemności 
12 tys. m3. Drugie - z 21 kwiet-
nia br. – obejmuje budowę 
części terminalu przeładun-
kowo–magazynowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie portu morskiego Police.

- Projekt "Polimery Police" to 
jedna z największych inwestycji 
ostatnich lat w polskim prze-
myśle. Dzięki budowie fabryki 
w Policach Polska stanie się jed-
nym z czołowych producentów 
tworzyw sztucznych w Europie, 
a nowy terminal paliw płynnych 
podniesie niezależności energe-
tyczno-surowcową kraju – mówi 
wicewojewoda Marek Subocz.

Równolegle do działań w porcie 
prowadzone są prace na terenie 
instalacji PDH, instalacji PP oraz 
w obszarze instalacji pomocni-
czych. Łącznie, do 14 maja zosta-
ło wydanych już 12 pozwoleń na 
budowę dotyczących inwestycji 
Polimery Police. 

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE

Dni Chemika to cykl eventów 
organizowanych w lokaliza-
cjach głównych spółek Grupy 
Azoty. Znaczna część z nich ma 
charakter otwarty i adresowana 
jest nie tylko do pracowników 
i ich rodzin, ale również do 
środowisk lokalnych. Składają 
się na nie wydarzenia plenero-
we, których jedną z głównych 
atrakcji są koncerty topowych 
gwiazd. Trudna decyzja o cał-
kowitej rezygnacji z organiza-

cji tych wydarzeń w 2020 roku 
została podyktowana sytuacją 
epidemiczną w Polsce i na 
świecie oraz  wprowadzonymi 
w związku z tym obostrze-
niami mającymi zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się korona-
wirusa wywołującego chorobę 
COVID-19.

- Dzień Chemika to waż-
ne święto dla pracowników 
wszystkich spółek Grupy Azo-

ty, a także dla społeczności 
lokalnych, bo na ogół imprezy 
są otwarte, a atrakcje, które 
zapewniamy, przyciągają sze-
roką publiczność. W chwili 
obecnej imprezy masowe nie 
są możliwe. Mając na wzglę-
dzie rozwój sytuacji i podawa-
ne informacje trudno nakreślić 
realną perspektywę możliwości 
i warunków organizacji Dni 
Chemika w takim kształcie, jak 
zwykliśmy je obchodzić. Stąd ta 

trudna i z ciężkim sercem pod-
jęta decyzja, bo uczestnicząc 
we wszystkich wydarzeniach, 
miałem okazję przekonać się, 
jak dużą popularnością cieszą 
się one w lokalnych społecz-
nościach. Mam jednak nadzie-
ję, że już w  przyszłym roku 
wrócimy do tej miłej tradycji 
i będziemy świętować Dzień 
Chemika jeszcze huczniej niż 
dotychczas – mówi dr Wojciech 
Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Obchody Dnia Chemika 2020 odwołane
Grupa Azoty w tym roku nie będzie organizować obchodów Dnia Chemika. Decyzja o odwołaniu przez spółki Grupy 
Azoty wszystkich związanych z nimi imprez towarzyszących podyktowana została troską o bezpieczeństwo pracow-
ników oraz ich rodzin, a także społeczności lokalnych,  do których tradycyjnie już adresowana była znaczna część 
organizowanych wydarzeń.

Projekt Grupy Azoty Puławy, Gru-
py Azoty Police i Łukasiewicz-INS 
dotyczy opracowania biodegrado-
walnej otoczki polimerowej dla 
nawozów azotowych (mocznik) 
i nawozów wieloskładnikowych 
(NPK). Celem jest wolniejsze 
uwalnianie składników pokar-
mowych do gleby, a tym samym 
zwiększenia ich wykorzystania 
przez rośliny. Nawozy otoczko-
wane będą też ulegały degradacji 
w środowisku glebowym w cią-
gu maks. 48 miesięcy. Kluczową 
korzyścią z realizacji Projektu, 
jak i wdrożenia jego wyników do 
działalności przemysłowej, będzie 
pozytywny wpływ na środowisko. 
Projekt uzyskał dofinansowanie w 
kwocie 3,8 mln zł.

Kolejny projekt z obszaru nawo-
zów, „Specjalistyczne produkty 
nawozowe na bazie saletrosiar-
czanu amonu z funkcjonalnymi 
dodatkami”, realizowany przez 
spółkę Grupa Azoty S.A. uzyskał 
dofinansowanie w wysokości 
2,95 mln zł. Celem projektu jest 
opracowanie nowych nawozów, 
które zostaną wzbogacone w 
dodatki zapewniające optymalne 
zaopatrzenie roślin w składniki 
pokarmowe, co zwiększy skutecz-
ność przyswajania azotu, wpłynie 
korzystnie na zdrowotność roślin 

uprawnych i zmiany właściwości 
fizykochemicznych oraz biolo-
gicznych gleb.

Dwa kolejne projekty realizuje 
Grupa Azoty Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A. „Opracowanie 
technologii wytwarzania glikolu 
neopentylowego wysokiej czy-
stości oraz oksymu aldehydu 
hydroksypiwalowego z wykorzy-
staniem niskocennego półpro-
duktu oraz strumienia wodoru 
odpadowego” uzyskał 11,7 mln 
dofinansowania NCBiR, a „Opra-
cowanie innowacyjnego procesu 
otrzymywania gamy estrów 
wobec katalizatora w postaci cie-
czy jonowej” 2,5 mln zł.
Badania, rozwój i innowacje są 
jednym z kluczowych elementów 
strategii realizowanej przez Gru-
pę Azoty. Nasze projekty badaw-
cze i inwestycyjne przesuwają nas 
z pozycji producenta prostych 
chemikaliów bazowych w kie-
runku bardziej zaawansowanych, 
wysokomarżowych produktów 
specjalistycznych. Przeznacza-
my duże nakłady na rozbudowę 
własnego zaplecza naukowo-ba-
dawczego, ale współpracujemy 
też z zewnętrznymi jednostkami 
badawczymi, naukowymi i star-
tupami – mówi dr Wojciech War-
dacki, prezes Grupy Azoty.

Projekty Grupy Azoty  
z dofinansowaniem
Aż cztery projekty realizowane przez spółki Grupy Azoty 
znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Progra-
mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich, wspólny 
projekt Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (Lider) 
i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Sieci Ba-
dawczej Łukasiewicza – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 
w Puławach znalazł się na 3 miejscu listy.

Policzanki wygrały rozgrywki 
ligowe, które z powodu pan-
demii koronawirusa zostały 
zakończone po rundzie zasad-
niczej. Przed siedzibą Grupy 
Azoty w Policach doszło do 
ceremonii wręczenia złotych 
medali, które w normalnych 
okolicznościach Chemik otrzy-

małby po ostatnim meczu sezo-
nu. 
 
- Sytuacja jest szczególna, każ-
dy z nas o tym wie. Jedno jest 
pewne, byłyście najlepsze i w 
pełni zasłużyłyście na ten krą-
żek. Gratuluję zwycięstwa i 
mam nadzieję, że w przyszłym 

sezonie ceremonia przebiegnie 
w standardowych okolicz-
nościach – stwierdził Paweł 
Zagumny, prezes PLS. 
 
Policzanki minione rozgrywki 
wspominają z uśmiechem na 
twarzach, ponieważ przegra-
ły tylko jedno ze wszystkich 

rozegranych spotkań.   
 
- Miniony sezon jest słodko-
-gorzki. Słodki, bo udało nam 
się wykształcić DNA zwycięz-
ców, prawdziwą drużynę, któ-
ra chciała i umiała wygrywać. 
Gorzki, bo rozgrywki zostały 
urwane i nie mieliśmy okazji 

przeżyć kolejnych, sportowych 
momentów. Mam nadzieję, że 
przy wsparciu Grupy Azoty 
uda nam się stworzyć drużynę, 
która w przyszłych rozgryw-
kach będzie liczyć się w walce 
o złoto – zaznaczył Paweł Fran-
kowski, prezes Chemika. 
 
Grupa Azoty wspiera nasz klub 
od wielu lat, umożliwiając two-
rzenie w Policach ekipy na mia-
rę tytułu mistrzowskiego. 
 

- Jesteśmy właścicielem Chemi-
ka Police, dlatego tym bardziej 
cieszą nas sukcesy, jakie siatkar-
ki odnosiły w minionym sezonie. 
Wygrały wszystko, co było do 
wygrania i jestem przekonany, 
że gdyby europejskie rozgrywki 
zostały dokończone, Chemik 
miałby dużą szansę na zdobycie 
trofeum. Gratuluję wszystkim, 
którzy przyczynili się do zdoby-
cia medalu – mówi dr Wojciech 
Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty Chemik Police została mistrzem Polski w sezonie 2019/20.

Medale dotarły do PolicMedale dotarły do Polic

Polimery Police z kolejnym kamieniem  
milowym budowy terminalu
Hyundai Engineering może rozpocząć II etap budowy terminalu przeładunkowo – magazynowego wraz z infrastruk-
turą techniczną w Policach. Decyzję w tej sprawie wydał 14 maja wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. 

mat. Grupa Azoty Polyolefins
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W związku z epidemią koronawi-
rusa i zawieszeniem zajęć w szko-
łach i placówkach, od 1 kwietnia 
br. samorządy mogły starać się o 
pieniądze na zakup sprzętu dla 
uczniów i nauczycieli do zdalnej 
nauki. Od samego początku pro-
gram dofinansowania cieszył się 
dużym zainteresowaniem.
Z naszego województwa wpłynę-
ło 129 wniosków na 131 gmin i 
powiatów.

Najwięcej, bo 100 tys. zł trafi do 
Polic, 80 tys. zł trafi do Dobrej, 70 
tys. zł do Kołbaskowa, 35 tys. zł do 
Nowego Warpna. Środki otrzyma 
również Powiat Policki  - 70 tys. zł.
Dodatkowe pieniądze dla samo-

rządów to efekt współpracy mini-
strów edukacji i cyfryzacji oraz 
starań resortu cyfryzacji, dzięki 
którym Komisja Europejska zgo-
dziła się, aby zaoszczędzone środki 
w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa przekazać za 
zakup sprzętu dla szkół.
Kwota wsparcia jaką otrzymał 
samorząd została powiązana z 
liczbą uczniów w określonej gmi-
nie lub powiecie. Wnioski przyj-
mowało Centrum Projektów Pol-
ska Cyfrowa (CPPC).
Działanie jest finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.

NASZE SPRAWY

NASZE SPRAWY

Poniedziałek
Jakub Piekarski – psycholog - 
godz. 15.30 – 19.30
Skype: wpisać imię i nazwisko 
psychologa; mail: jakubpiekar-
ski4@gmail.com
Karolina Guzmiega - psycholog - 
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-Kryszak 
– pedagog - godz. 12.00 – 17.00
telefon 515 314 651
Karolina Guzmiega – psycholog - 
godz. 12.00 – 17.00
telefon 515 314 760
Czwartek
Agnieszka Chmiel – psycholog - 
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: wpisać imię i nazwisko 
psychologa; mail: jakubpiekar-
ski4@gmail.com

Ponadto informujemy, że Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w Policach uruchomiła dyżu-
ry telefoniczne dla osób, które 
odczuwają potrzebę wsparcia 
(psychologicznego, emocjonal-
nego) w sytuacji kryzysu.

Każdego dnia w godzinach 10:00 
- 14:00 można skontaktować się z 
dyżurującymi specjalistami pod 
numerem telefonu 501 422 481 
lub 660 092 909.
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Policach przypomi-
na o możliwości skorzystania 
z pomocy psychologicznej dla 
osób odczuwających potrzebę 
wsparcia. 
Całodobowy numer  
kontaktowy: 603 083 020

Dyżury pedagogów  
i psychologów
Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach oraz Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Tanowie uruchomili dla Mieszkań-
ców Powiatu Polickiego dyżury psychologów i pedagogów.

Klienci Poradni mogą kontak-
tować się w sprawach pilnych 
z Dyrektorem Poradni telefo-
nicznie (numer telefonu 660 
092 926) każdego dnia w godzi-
nach 10.00-12.00. 

Osoby, które odczuwają potrze-

bę wsparcia (psychologiczne-
go, emocjonalnego) w sytuacji 
kryzysu mogą kontaktować się 
z dyżurującymi specjalistami 
telefonicznie (numery telefo-
nów: 501 422 481 lub 660 092 
926) każdego dnia w godzinach 
10.00–14.00.

Pomoc psychologiczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach 
uruchomiła możliwość otrzymania pomocy psycho-
logicznej przez Mieszkańców Powiatu Polickiego.

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 regio-
nu. Walka z niewidzialnym 

wrogiem, stanowi dziś dla 
nas wszystkich najważniejsze 
wyzwanie. Od samego począt-
ku pojawienia się zagrożenia, 
podejmujemy liczne działa-
nia mające na celu zapewnie-
nie bezpieczeństwa naszym 
Mieszkańcom. Wspólnie ze 
służbami i inspekcjami wdra-

żamy odpowiednie środki  
i procedury bezpieczeństwa.

Wszyscy zdajemy sobie spra-
wę z jak trudnym zjawiskiem 
przyszło nam się zmierzyć. 
Autorytety w świecie medy-
cyny, specjaliści wirusolodzy 
zapowiadają w najbliższym 
czasie szczytową fazę zacho-
rowań w naszym kraju, której 
skali nikt nie jest w stanie prze-
widzieć.

W związku z zaistniałą sytu-
acją, po raz kolejny w trosce 
o bezpieczeństwo Mieszkań-
ców łączymy siły. Podjęliśmy 
decyzję o udzieleniu wspar-
cia finansowego szpitalowi w 
Policach należącego do Samo-
dzielnego Publicznego Szpita-
la Klinicznego nr 1 Pomorskie-
go Uniwersytetu Medycznego .

Łączna kwota wsparcia to 500 
000 złotych. Pozwoli ona sfi-
nansować zakup specjalistycz-
nego sprzętu, niezbędnego do 
ratowania życia ludzkiego, a 
także zakup ubrań ochron-
nych dla personelu.

- Nie możemy być obojętni 
na zgłaszane potrzeby szpi-
tala, miejsca w którym z tak 
dużym poświęceniem i deter-
minacją walczy się o to co 
najcenniejsze - zdrowie i życie 
ludzkie czytamy w komunika-
cie podpisanym przez włoda-
rzy Gmin Powiatu Polickiego 
i Starostę Polickiego. - Jako 
samorządowcy odpowiedzial-
nie i solidarnie podejmujemy 
decyzje zmierzające do zapew-
nienia bezpieczeństwa naszym 
Mieszkańcom.

Powiat i Gminy jednoczą siły w walce  
z koronawirusem, wspierając szpital w Policach
W Dniu Pracownika Służby Zdrowia, który przypadł na 7 kwietnia, Powiat Policki wraz z gminami Powiatu 
Polickiego postanowili przekazać 500 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do rato-
wania życia ludzkiego, a także zakup ubrań ochronnych dla personelu. Wcześniej, koreańska spółka Hyundai 
Engineering odpowiedzialna za realizację inwestycji "Polimery Police" postanowiła przekazać w formie do-
tacji celowej Powiatowi Polickiemu blisko 300 tysięcy złotych na zakup respiratorów dla szpitala w Policach. 
Łączna kwota pomocy to blisko 800 tysięcy złotych.

Przez cały ten czas można rów-
nież przychodzić do siedziby 
PCPR składać wnioski oraz 
inne dokumenty we wszyst-
kich sprawach, którymi się zaj-
mujemy. Oczywiście w trosce 

o zdrowie naszych Klientów 
oraz nas samych  rozmawia-
my ze wszystkimi, którzy do 
nas przychodzą przez spe-
cjalną osłonę, zaopatrzeni w 
maseczki lub przyłbice. Prosi-

my również naszych Klientów 
o zakrycie nosa i ust maseczką 
lub inną częścią garderoby. 
Od 04 maja mieszkańcy 
Powiatu Polickiego, którzy 
potrzebują pilnej pomocy 
będą mogli przyjść do siedzi-
by PCPR i skorzystać z porady 
prawnej, psychologicznej oraz  
wsparcia w sytuacji kryzysu i 
przemocy w rodzinie, media-
cji w sprawach rodzinnych, 
coachingu itp. Dodatkowo 
wprowadziliśmy również 
usługę „Polub swoją masecz-
kę”  dla wszystkich tych, któ-
rzy mają problem w oswojeniu 
się z noszeniem maseczek. W 
związku z tym przygotowane 
zostały dwa pomieszczenia 
do bezpośredniego przyjmo-
wania klientów, a dodatko-
wo  zakupiono namiot, który 
również przeznaczony jest do 

pracy z klientami na świeżym 
powietrzu. 
U nas jest bezpiecznie. 
Wszystko odbywa się zgod-
nie z zachowaniem bezpie-
czeństwa. Przyjmujemy tylko 
osoby zdrowe (przed wizytą 
pomiar temperatury i krótka 
ankieta). Ograniczamy liczbę 
klientów – przyjmujemy w 
odpowiednich odstępach cza-
sowych. Zachowujemy bez-
pieczną odległość, prosimy o 
dezynfekcję rąk i o noszenie 
maseczek przez cały czas trwa-
nia rozmowy. Pomieszczenia i 
sprzęty są dezynfekowane. 
Każda osoba, która potrzebuje 
wsparcia proszona jest o kon-
takt telefoniczny pod nume-
rem       91 42 40 700, 603 083 
020 w celu umówienia wizyty.

 Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie

PCPR wznawia kontakt z klientami  
znajdującymi się w sytuacji kryzysu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez cały okres stanu epidemii COVID-19  na bieżąco udziela wspar-
cia mieszkańcom Powiatu Polickiego poprzez  kontakt telefoniczny, mailowy bądź komunikator internetowy.

Dofinansowanie na zakup  
sprzętu dla uczniów
355 tysięcy złotych trafi do samorządów powiatu 
polickiego na zakup laptopów dla uczniów i nauczy-
cieli. Ponad 98 proc. gmin i powiatów z województwa 
zachodniopomorskiego złożyło wnioski o dofinanso-
wanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli w 
ramach programu „Zdalna szkoła”. 
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W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi 
inwestycji pn. „Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie 

gminy zgodnie z opracowaniem” informujemy, że wskazania 
lokalizacji i umiejscowienia koszy ulicznych oraz ich ilość 
zostały wskazane przez Rady Sołeckie podczas konsultacji 
z Urzędem Gminy Dobra w oparciu o dane wynikające z 

„Koncepcji rozmieszczenia ulicznych koszy na odpady przy 
drogach usytuowanych na terenie Gminy Dobra”.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o korzystanie z koszy 
ulicznych zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie są to kosze prze-
znaczone na odpady z gospodarstw domowych ani miejsce ich 
składowania i późniejszego odbioru. Do zamontowanych koszy 
ulicznych powinny trafiać jedynie drobne śmieci życia codzien-
nego, które trafiają się wszystkim mieszkańcom Gminy podczas 
np. spaceru czy wyjścia po zakupy. Efekty takich niewłaściwych 

działań prezentują zdjęcia poniżej.
Kierownik WKI

Od kilku dni szkoły podstawowe prowadzone przez 
Gminę Dobra udostępniają uczniom komputery i 
tablety do nauki zdalnej. Także kilku nauczycieli 
skorzystało też z udostępnienia komputerów przez 
szkoły do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Wykaz 
przekazanego sprzętu przedstawia poniższa tabela:

Szkoły przekazują komputery 
dla uczniów

Jednocześnie informuję, iż 
szkoły posiadają jeszcze wol-
ne komputery i tablety, które 
mogą użyczyć uczniom do 
nauki zdalnej. Proszę rodzi-
ców o kontakt z Dyrektorami 
szkół,                       do których 
uczęszczają dzieci.
Ponadto informuję, że w 
dniu 2 kwietnia 2020 r. Gmi-
na Dobra złożyła wniosek                                
do Ministerstwa Cyfryzacji o 
przyznanie   grantu w ramach 
Osi I Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu Działania 
1.1 wyeliminowanie teryto-
rialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowe-
go internetu o wysokich prze-
pustowościach - ZDALNA 
SZKOŁA                              na 
kwotę 79  999,98 zł na zakup 
komputerów przenośnych 
wraz z oprogramowaniem dla 
uczniów. 
W dniu 24 kwietnia 2020 r. 
ukazała się na stronie inter-
netowej Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa lista wnio-
sków Grantowych wybranych 
do dofinansowania Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa 
2014-2020Oś priorytetowa I. 
Powszechny dostęp do szyb-
kiego internetu Działanie 1.1 
„Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowe-
go internetu o wysokich prze-
pustowościach, z której wyni-
ka, ż Gmina Dobra otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 
79 999,98 zł. W chwili obecnej 
czekamy na podpisanie umo-
wy o dofinansowanie grantu.
Dodać również warto, iż 
Dyrektor Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Bezrzeczu 
pozyskał komputery do pracy 
zdalnej dla społeczności szkol-
nej. Dzięki współpracy z firmą 
DGS Poland szkoła zyskała 
dodatkowe komputery.

Wójt Gminy Dobra 
Teresa Dera

Gmina Dobra uzyskała decy-
zję  zezwalającą na realizację 

inwestycji drogowej. Doku-
mentację techniczną wyko-

nało konsorcjum firm: Usługi 
Projektowe i Nadzór, Lucyna 
Kaczyńska z siedzibą w Szcze-
cinie przy ul. Zabużańskiej 
oraz Pracownia Projektowa 
Katarzyna Przybysz, której sie-
dziba mieści się w Szczecinie 
przy ul. Polskich Marynarzy. 
Wartość prac projektowych 
wyniosła ok. 148 tys. zł.
Obecnie trwają prace przygo-
towawcze nad  ogłoszeniem 
przetargu nieograniczonego  
w celu wyłonienia wykonaw-
cy  robót budowlanych.  Po 
wyłonieniu wykonawcy robót 
budowlanych będzie możliwe 

rozpoczęcie prac, które prze-
widuje się w II kwartale roku 
2020.
Projekt Gminy Dobra pn. 
„Budowa ulicy Elżbiety w 
Mierzynie (droga gminna nr 
190233Z) w Gminie Dobra” 
znalazł się na liście zadań reko-
mendowanych do dofinan-
sowania w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych w 2020 
roku. Zgodnie z obowiązują-
ca procedurą powyższa lista 
została obecnie przekazana 
przez Wojewodę Zachodnio-
pomorskiego do akceptacji 
Ministra Infrastruktury.

Mierzyn. Przebudowa ulicy Elżbiety
W tym roku rozpocznie się przebudowa ul. Elżbiety w Mierzynie. W dokumentach finansowych gminy zare-
zerwowane na ten cel jest 1,44 mln złotych. Modernizacja ulicy Elżbiety w Mierzynie obejmuje budowę nowej 
jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowę chodników i zjazdów, usunięcie kolizji sieciowych, a 
także wprowadzenie nowej organizacji ruchu docelowego.

W chwili obecnej w Wołczko-
wie trwa postulowana przez 
nas i uzgodniona z nami 
modernizacja hydroforni pro-
wadzona właśnie przez Wodo-
ciągi Zachodniopomorskie. 
Modernizacja ma na celu:

1. Zwiększenie jej przepustowości 
co będzie skutkować dużo większą 
jak dotychczas wydajnością  więc 
ilością dostępnej wody dla Miesz-
kańców nie tylko  Wołczkowa

2. Da możliwość awaryjnego pod-
łączenia innych regionów Gminy 

w stanach awaryjnych poprzez 
tzw. bajpasy i zasilnie ich właśnie 
z hydroforni z Wołczkowa.

3. Umożliwienie uzyskania 
zapewnienia możliwości dosta-
wy wody przy realizowanych już 
inwestycjach i kolejno planowa-
nych. 

Zapewniamy Mieszkańców, 
że dostawca wody przy wspar-
ciu Gminy dopełni wszelkich 
starań by sytuacja z wodą ule-
gła najszybciej poprawie.  

Korzystając z okazji chcieliby-
śmy zaapelować po raz kolej-
ny do wszystkich Mieszkań-
ców Gminy Dobra o dbanie 
o nasze wspólne zasoby wody 
w Gminie. Szczególnie ważne 
jest ograniczenie wykorzysty-
wania wody z sieci do pod-
lewania naszych ogrodów i 
ogródków. Namawiamy do 
zbierania wody deszczowej i 
wykorzystywanie właśnie jej 
zamiast wody z sieci.

W miesiącu kwietniu w naszej 
Gminie łączne zużycie wody 
było takie same jak w rekor-
dowym pod względem zuży-
cia wody upalnym lipcu 2019 
roku. Powodem było to, że 
kwiecień był ciepły i słonecz-
ny co wiązało się z wzmożoną 
aktywnością Mieszkańców w 
pracach ogrodowych i obfite 
ich podlewanie. Był to skutek 
braku opadów śniegu w zimie 
i brak opadów deszczu na 
wiosnę tego roku. 

Przebarwiona woda w Wołczkowie
Od ponad tygodnia docierają do nas sygnały od Mieszkańców o problemach z wodą w Wołczkowie.  
Jako Urząd Gminy jesteśmy w stałym kontakcie z Wodociągami Zachodniopomorskimi.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja mija termin 
wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Powyższy obowiązek wynika z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137).

Opłatę za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, 
w ustawowych, nieprzekraczalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku – 

art. 111 ust.7 ww. ustawy.
Wpłat należy dokonywać na rachunek gminy:
nr konta :  46 1020 4795 0000 9602 0331 9589

WPŁATY GOTÓWKOWE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

www.gminadobra.info
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W ramach zadania wykony-
wana jest nowa ścieżka asfalto-
wa, przebudowywane odcinki 
kolidującej infrastruktury 
technicznej oraz drogi powia-
towej Dobra – Głębokie.  Nowa 
ścieżka rowerowa rozpoczyna 
się od granicy administracyj-
nej gminy z miastem Szczecin, 

następnie będzie biegła wzdłuż 
ulicy Lipowej w Wołczkowie, a 
w Dobrej wzdłuż ulicy Szcze-
cińskiej aż do ulicy Osiedlo-
wej gdzie połączy się z nowo 
wybudowaną ścieżką eduka-
cyjną do schroniska. Ścieżka 
od strony jeziora Głębokiego 
jest realizowana przez Gminę 

Miasto Szczecin, więc osta-
tecznie powstanie pełny ciąg 
rowerowy łączący węzeł prze-
siadkowy Głębokie z Dobrą. 
Oznacza to, że na terenie gmi-
ny przybędzie ponad 6 km 
nowej ścieżki rowerowej.
 Obecnie zaawansowanie robót 
wynosi ok. 70% . Należy nad-
mienić, ze termin wykonania 
prac wynikający z umowy jest 
do dnia 30.08.2020r. W Wołcz-
kowie na ul. Lipowej została 
przebudowana infrastruktura 
techniczna i wykonana doce-
lowa nakładka asfaltowa na 
odcinku drogi i rondzie. Na 
ścieżce rowerowej  układana 
jest masa asfaltowa oraz trwają 
prace porządkowe. Wykonaw-
ca rozpoczął  prace związane 
z przebudową infrastruktury 
technicznej w Dobrej na ul. 

Szczecińskiej. Jest to drugi, 
po odcinku w Wołczkowie, z 
trudniejszych etapów budowy. 
Prace odbywają się z zacho-
waniem ruchu i polegają na 
przebudowie kolidujących 
sieci kanalizacyjnych i zmia-
ny przebiegu (przesunięcia) 
jezdni drogi powiatowej na 
odcinku ul. Szczecińskiej od 
skrzyżowania z ul. Róży Wia-
trów do skrzyżowania z ul. 
Przytulną.  W związku z tym 
została wprowadzona czasowa 
organizacja ruchu polegająca 
na ruchu wahadłowym stero-
wanym sygnalizacją świetlną. 
W zależności od postępu prac 
lokalizacja ruchu wahadło-
wego będzie ulegała zmianie. 
Czas wprowadzenia czasowej 
organizacji ruchu przewiduje 
się do końca miesiąca czerwca.

Ścieżka Dobra – Głębokie
Nieprzerwanie trwają prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy 
rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań 
alternatywnych wobec transportu indywidualnego”.

Drugi zaprojektowany i reali-
zowany odcinek drogi obej-
muje ul. Mierzyńską od skrzy-
żowania z ul. Okulickiego, ul. 
Wędrowną do skrzyżowania z 
ul. Kolorową.
W procedurze przetargowej 
został wyłoniony Wykonawca 
i w dniu 05.05.2020r. przekaza-
no plac budowy na kolejny etap 
budowy pierwszego odcinka 
ul. Mierzyńskiej w Mierzy-
nie. Długość wynosi 244 m i 
będzie stanowić zakończenie 
budowy pierwszego odcinka 
ul. Mierzyńskiej, tj. połączy 
wykonanej drogi w latach 
ubiegłych z skrzyżowaniem  

z ul. Okulickiego i wykonaną 
drogą w ciągu ul. Mierzyńskiej 
i Wędrownej. Wartość prac 
wynosi: 284 223,00 zł. Termin 
wykonania prac 30.06.2020r.

Ze względu na ograniczoną 
szerokość pasa drogowego 
budowana droga jest jako pie-
szo – jezdnia o szerokości od 
4,5 ÷ 5,0 m. Droga posiada 
spadek poprzeczy skierowany 
do osi jezdni w której znajdują 
się kratki ściekowe kanaliza-
cji deszczowej. Takie ukształ-
towanie drogi uniemożliwia 
spływ wody opadowej z drogi 
na tereny przyległe.

Budowa ulicy Mierzyńskiej
Budowa drogi ul. Mierzyńskiej projektowo jest podzie-
lona na dwa odcinki. Pierwszy odcinek od ul. Milenijnej 
do skrzyżowania z ul. Okulickiego w Szczecinie. Całko-
wita długość tego odcinka wynosi przeszło 700 m.

Obecnie będzie budowana 
ul. Na Stoku oraz odcinek o 
długości 200 m ul. Oliwkowej 
od skrzyżowania z ul. Sekwo-
jową. Wartość prac wynosi: 
593  000,00 zł. Prace są prze-
widziane na dwa lata i winny 
się zakończyć do 30.06.2021r. 
Łącznie z nawierzchnią drogi 
wykonywane jest odwodnie-
nie drogi w postaci nawierzch-
ni drogi z kostki betonowej 

ażurowej i w miejscach moż-
liwych do wykonania komór 
rozsączających. Dotychczas 
zostały wybudowane drogi:  
Stokrotki, Jodłowa, Platano-
wa, Cyprysowa, Sekwojo-
wej i Bukowa, których koszt 
wyniósł 3 039 205,67 zł.
Ulica Oliwkowa będzie budo-
wana jako ciąg pieszo – jezdny 
z kostki betonowej o szerokości 
5,5 m. W celu ułatwienia ruchu 

pieszych po obu stronach jezd-
ni na szerokości 1 m będzie 
wykonana z kostki brukowej 
pełnej, natomiast wewnętrzy 
pajs drogi będzie wykonany 
z kostki betonowej ażurowej, 
który stanowić będzie stanowił 
element odwodnienia drogi.
Natomiast ul. Na Stoku ze 
względu na wąski pas drogo-
wy będzie stanowiła ciąg pie-
szo – jezdny z kostki brukowej 

ażurowej o szerokości 4,5 m 
z odcinkiem przy krawędzi 
drogi z płyt otworowych. 
Odwodnienie drogi będzie 
się odbywało do gruntu przez 
nawierzchnie z kostki bruko-
wej ażurowej i płyty otworowe. 
Ze względu na warunki grun-
towe nie ma możliwości wyko-
nania odwodnienia w postaci 
komór rozsączających. 

Budowa kolejnych ulic w Dobrej
Dobiega końca procedura przetargowa na budowę kolejnego etapu budowy dróg w ramach zadania pn.: „Budo-
wa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej”.

Prace zrealizowane były w 
ramach inwestycji pn. „Wyko-
nanie osłon zewnętrznych w 
PSP Bezrzecze w celu poprawy 
warunków pracy i nauki”. Łącz-
ny koszt inwestycji wyniósł 
79  846,00 zł brutto. Rolety 
zamontowano w pięciu salach 
lekcyjnych, w których naukę 
pobierają dzieci z oddziałów 
przedszkolnych, a także w świe-
tlicy szkolnej. Rolety zostały 
zamontowane na oknach, które 

były najbardziej newralgiczne, 
wystawione na promieniowane 
słoneczne.
 
Zamontowane rolety w znacz-
nym stopniu poprawią warun-
ki pracy i nauki w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Bez-
rzeczu. Na przyszły rok pla-
nowane jest założenie rolet 
do pokoju nauczycielskiego, 
pokoju pedagogów, na świetli-
ki okienne i 2 szt. do świetlicy.

Kolejne rolety zamontowano 
w szkole w Bezrzeczu
W dniu 17.04.2020 r. zakończył się montaż zewnętrz-
nych rolet okiennych w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Bezrzeczu. Wykonawcą zlecenia była firma 
SPIN, z siedzibą Kurowie.

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020r. usługę bieżącego 
utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych w Dobrej 

i Mierzynie powierzono firmie Eugeniusz Fabiszewski, 
Łukasz Szynalik, Mateusz Fabiszewski prowadzącym działal-

ność jako Spółka Cywilna „Usługi porządkowe”.
Wszelkie uwagi dotyczące pracy firmy, prosimy zgłaszać na 

bieżąco  do Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowi-
ska w Wołczkowie, ul. Lipowa 51,  tel.  91 311 22 81.

Jednocześnie informujemy osoby, które opiekują się grobami 
swoich bliskich, że w przypadku gdy minął już okres 20 lat od 

daty pochówku osoby zmarłej, zgodnie z art. 7 ustawy z 31 
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, istnieje  

obowiązek odnowienia opłaty na kolejne 20 lat.
Przypominamy, że istnieje możliwość wykupienia nisz urno-
wych w kolumbarium zlokalizowanym na terenie cmentarza 

komunalnego w Dobrej.

Kierownik WSOiOŚ
M. Chmielewska

Utrzymanie cmentarzy  
komunalnych

W drugim przypadku dzięki 
mieszkankom Skarbimierzyc 
zawężono czas wyrzucenia opon 
do 2 godzin. Ponadto na miejscu 
zabezpieczono dokument, który 
nie wskazywał na potencjalnego 
sprawcę, ale znacząco zawęził gro-
no osób (konkretnie firm kurier-
skich), które mogły mieć wiedzę 
na temat tej sprawy. Pozwoliło to 
na bardzo intensywne prowadze-

nie czynności wyjaśniających, w 
ramach których zebrano bardzo 
obszerny materiał dowodowy 
wskazujący bez cienia wątpliwości 
na osoby bezpośrednio zamiesza-
ne w wyrzucenie opon. Zabezpie-
czono nagrania z monitoringu z 
kilku punktów na terenie naszej 
Gminy oraz dodatkowo z kilku 
punktów z terenu Szczecina. W 
rezultacie ustalono i wyjaśniono 

wszystkie aspekty związane z tą 
sprawą. Okazało się, że bezpo-
średnimi sprawcami byli pracow-
nicy jednej z firm kurierskich, 
którzy po godzinach pracy posta-
nowili sobie dorobić. Jeden z nich 
zaoferował właścicielom warsztatu 
samochodowego w Szczecinie, że 
ma „układy” w Ekoporcie i za pew-
ną opłatą tam dostarczy opony. W 
rezultacie opony zostały wyrzuco-
ne na terenie naszej Gminy.

Obydwaj sprawcy zostali ukara-
ni, każdy z nich dwoma maksy-
malnymi mandatami karnymi. 
Ponadto ukarani także zostali 
dwaj właściciele warsztatu – tak-
że każdy z nich otrzymał po dwa 
mandaty karne. Łącznie nałożo-
no 8 maksymalnych mandatów 
karnych. W dniu 12 maja opony 
zostały uprzątnięte.

Na uwagę zasługę fakt bardzo 
szybkiej reakcji dwóch mieszka-

nek Skarbimierzyc. Dzięki ich 
natychmiastowemu zgłoszeniu 
ustalono czas wyrzucenia opon 
na przedział 2 godzin. Pozwo-
liło to w wyniku przeglądania 
nagrań z monitoringu na ustale-
nie konkretnego pojazdu, który 
wyjechał z miejsca wyrzucenia 
opon. Mieszkanki te otrzymały 
podziękowania drogą telefonicz-
ną oraz na antenie Radia Szczecin 
– Czas Reakcji. Gdyby zgłoszenie 
wpłynęło po kilku dniach dużo 
trudniej byłoby ustalić sprawców. 
Także w tym miejscu składam im 
gorące podziękowania.

Nie jest wykluczonym, iż na bazie 
tej sprawy w wybranych warszta-
tach samochodowych w Szczeci-
nie i w naszej gminie stosowne 
kontrole w zakresie gospodarki 
odpadami z napraw pojazdów, w 
tym zużytymi oponami dokona 
Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska.

Wyrzucenie opon w Skarbimierzycach
W pobliżu Skarbimierzyc w dwóch miejscach oddalonych od siebie o około 1 kilometr ujawniono wyrzucenie 
po około 100 opon samochodowych. Oznakowanie opon jednoznacznie wskazywało na pochodzenie z warsz-
tatu zajmującego się ich wymianą.
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Zwalnia się budowę czy 
przebudowę owych przeno-
śnych wolno stojące masz-
tów antenowych z wymogu 
posiadania pozwolenia na 
budowę, gdy inwestorem jest 
przedsiębiorca telekomuni-
kacyjny. Podobnie zwalnia 
się budowę czy przebudowę 
z wymogu  przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na śro-
dowisko czy na obszar Natura 
2000 jak i nie ma standardo-
wych obostrzeń związanych 
z wpisem danego obiektu do 
rejestru zabytków
Do wykonywania tych robót 
budowlanych można przy-
stąpić w terminie 3 dni robo-
czych następujących po dniu 
doręczenia organowi admi-
nistracji architektoniczno-
-budowlanej zgłoszenia, 
który może wnieść sprzeciw 
do zgłoszenia, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia wyłącznie w przy-
padku, gdy wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu 
objętego zgłoszeniem może 
spowodować zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi lub 
mienia.
W przypadku wniesienia 
sprzeciwu, organ admini-
stracji architektoniczno-bu-
dowlanej zobowiązuje inwe-
stora do wstrzymania wyko-
nywania robót budowlanych 
lub do rozbiórki obiektu.
Do rozpoczęcia eksplo-
atacji instalacji lub urzą-
dzenia, można przystąpić 

Stawianie masztów i stacji bazowych GSM
W prawie budowlanym wprowadza się nową definicję przenośnego wolno stojącego masztu antenowego jako 
wszystkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, 
kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, ba-
lastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przezna-
czone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

Płyn dezynfekcyjny przezna-
czony będzie do działań zwią-
zanych ze zwalczaniem koro-
nawirusa. Skorzysta z niego 

WSSE oraz powiatowe stacje, 
a także, w razie potrzeby, trafi 
również do Domów Pomocy 
Społecznej i Zakładów Opie-

ki Leczniczej na Pomorzu 
Zachodnim.
Zgodnie z procedurą, aby alko-
hol mógł pełnić rolę dezynfek-
cyjną, zostanie rozcieńczony 
do 70%. Zachodniopomorski 
Urząd Celno-Skarbowy doce-
lowo przekaże 12 000 litrów 
alkoholu etylowego. Zostanie 
rozlany do pojemników, w któ-
re WSSE wyposażyła  Grupa 
Azoty (10 sztuk pojemników o 
pojemności 500 l.) 12 Brygada 
Zmechanizowana wypożyczy-
ła mieszadła ze stali nierdzew-
nej, które posłużą do produkcji 
płynu dezynfekcyjnego.

- Ta operacja jest możliwa 
dzięki zaangażowaniu i współ-
pracy instytucji, które wsparły 
zachodniopomorskie służby 
sanitarne – podkreśla woje-
woda zachodniopomorski 
Tomasz Hinc 
– Dziękuję Grupie Azoty 
Zakłady Chemiczne Police, 
Wojciechowi Wardackiemu i 
Tomaszowi Panasowi za oka-
zaną po raz kolejny pomoc 
zachodniopomorskim służ-
bom w walkę z koronawiru-
sem, a także dowódcy 12 BZ, 
generałowi Sławomirowi Dut-
czakowi.

Płyn dezynfekcyjny  
z zarekwirowanego alkoholu
Zarekwirowany z przestępstw przez Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie alkohol etylo-
wy trafił do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Posłuży do przygotowania płynu dezynfekcyj-
nego.  Płyn trafi do pojemników, w które WSSE wyposażyła  Grupa Azoty Zakłady Chemiczne.

Niestety, o ile generalnie skle-
py dostosowały się do tego 
wymogu, to część mieszkań-
ców po wyjściu ze sklepu 
zamiast wyrzucić rękawicz-
ki do kosza zaśmieca nimi 
tereny przyległe do punktów 
handlowych. Takie przypadki 
stwierdzono min. w Bezrzeczu 
– z tyłu Stokrotki i w Dobrej – 
przy Biedronce. Miejsce ujaw-
nianych porzuconych rękawi-
czek jednoznacznie wskazuje, 
że nie zostały one wywiane 
przez wiatr z pojemników na 
odpady, a celowo wyrzucone 
przez osoby, które dokonały 
zakupów.

Personel punktów handlowych 
w obecnym trudnym czasie 
jest bardzo mocno obciążo-
ny, aby nam mieszkańcom 
zapewnić możliwość zaku-
pu niezbędnych artykułów. 
Trudno wymagać, aby jeszcze 
pilnowali naszego zachowania 
i sprzątali po nas wokół skle-
pów. Wrzucajmy jednorazowe 
rękawiczki do pojemników 
przy sklepach, w taki sposób, 
aby także wiatr ich nie rozwie-
wał. Dbajmy nie tylko o siebie, 
ale także o innych.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej

Apel Komendanta Straży 
Gminnej w Dobrej  
do mieszkańców
Od kilku dni sklepy mają obowiązek wyposażać 
klientów robiących zakupy w rękawiczki jednorazo-
we. Wspólne patrole Policji i Straży Gminnej weryfi-
kują przestrzeganie tego obowiązku.

W obecnej trudnej sytuacji związanej z panującą epidemią 
koronawirusa, zwracam się do Państwa z prośbą o zachowanie 

szczególnych środków bezpieczeństwa przygotowując wszystkie 
frakcje odpadów do odebrania przez pracowników firmy Jumar. 
W związku z pojawiającymi się sygnałami przypominam kilka 

podstawowych zasad dotyczących segregacji.
Wszystkie przygotowane worki z odpadami powinny być zabez-
pieczone przed wydostaniem się odpadu na zewnątrz poprzez 

napełnianie worków do ¾ wysokości i porządne związanie.
Ponadto wszystkie środki jednorazowego użytku, typu chu-
steczki higieniczne, ręczniki papierowe, nawilżane chustecz-
ki, MOŻEMY WRZYCAĆ TYLKO DO POJEMNIKA NA 

ZMIESZANE! Pod żadnym pozorem nie wolno tych odpadów 
wrzucać do papieru!

Każdy odpad zanieczyszczony musi trafić do pojemnika na 
odpady zmieszane, gdyż nie podlega on segregacji.

Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych zasad dla 
naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pracowników firmy 

Jumar.

Kierownik Wydziału
Anna Budzyńska

Komunikat w sprawie 
wywozu odpadów

bezpośrednio po zakończe-
niu inwestycji również na 
podstawie zgłoszenia o jej 
ukończeniu. W przypadku 
gdy organ właściwy do przy-
jęcia zgłoszenia w terminie 
30 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia wniesie sprzeciw, 
prowadzący tę instalację lub 
użytkownik tego urządzenia 
wstrzymuje jego eksploata-
cję.
W związku z tym powstaje 
pytanie: Czy stacja bazo-
wa lub antena GSM może 
być przedsięwzięciem 
w celu przeciwdziałania 
COVID-19?
Tak, budowa stacji bazowej 
czy anteny telefonii komór-
kowej może zostać zakwali-
fikowana jako przedsięwzię-
cie w celu przeciwdziałania 
COVID-19, ale tylko włącz-
nie w sytuacji, w której bez-
spornie i wprost wynika to z 
specyfikacji i przeznaczenia 
danego zamierzenia inwe-
stycyjnego. Determinujące 
w niniejszej sytuacji jest to, 
czy dana inwestycja faktycz-
nie jest związana z przeciw-
działanie COVID-19 (istot-
nym są wówczas dokumenty 
formalno-prawne danego 
przedsięwzięcia, zapisy w 
dokumentacji projektowej 
etc.) 
Tak to fakt, że nowy stan 
prawny może posłużyć rów-
nież za próbę pozornego 
wykorzystania obowiązują-
cych przepisów celem unik-

nięcia stosowania prawa 
budowlanego, dlatego zale-
cane jest rzetelne i rzeczo-
we podejście do możliwości 
kwalifikacji danych przed-
sięwzięć jako służących 
faktycznie przeciwdziałaniu 
COVID-19 w celu uniknię-
cia wystąpienia możliwych 
nadużyć.
Podsumowując jeżeli budo-
wa stacji bazowej czy masztu 
GSM faktycznie służy prze-
ciwdziałaniu COVID-19, 
wynika to z dokumentacji 
projektowej, dokumentów 
urzędowych, decyzji etc., 
oraz gdy fakt ten jest oczy-
wisty i bezsporny – wówczas 
można taki obiekt wybudo-
wać albo przebudować jedy-
nie stosując procedurę jedy-
nie zgłoszenia, przystąpić do 
prac w ciągu 3 dni roboczych 
po zgłoszeniu i eksploatacji 
urządzenia praktycznie nie-
zwłocznie po zakończeniu 
budowy czy przebudowy.

Puenta z tego jest następują-
ca że praktycznie ani Gmina 
Dobra ani Starostwo Powia-
towe w Policach nie jest w 
stanie praktycznie zabloko-
wać inwestycji w maszt GSM 
czy stacje bazową GSM jeżeli 
inwestor wykaże związek tej 
instytucji z przeciwdziała-
niem COVID-19.

Zastępca Wójta Gminy 
Dobra

Rafał Zahorski

Codzienne informacje z powiatu polickiego

AKTUALNOŚCI  |  SPORT  |  KULTURA
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Protesty odbyły  się po obu stro-
nach granic w wielu miejscach 
nie tylko na granicy polsko-
-niemieckiej. Jakie były postu-
laty, odczytane przez organiza-
torów protestów? Mieszkańcy 
pogranicza chcą, żeby rząd 
zniósł restrykcje w poruszaniu 
się między Polską a Niemcami 
i Czechami. Od połowy kwiet-
nia każdy, kto przekracza gra-
nicę, musi się udać w Polsce na 
14-dniową kwarantannę.

- Po niemieckiej stronie wraz z 
mężem mamy gabinety lekar-

skie – mówi Iwona Nitsche, 
mieszkanka Moczył. Od pra-
wie miesiąca nie pracujemy. 
Mąż wkrótce przekroczy gra-
nice i będzie nocował w gabi-
necie. Inaczej się nie da

To gigantyczny problem dla 
Polaków, którzy codziennie 
dojeżdżają do pracy w Niem-
czech. A szacuje się, że takich 
osób może być nawet kilka-
dziesiąt tysięcy. Od kiedy rząd 
wprowadziłc nowe obostrze-
nia, tacy pracownicy stanęli 
przed wyborem - albo mogli 

pozostać w Polsce, ale stracić 
źródło dochodu, albo prze-
nieść się do Niemiec - i stracić 
kontakt z bliskimi.

Sprawa nie dotyczy wyłącznie 
takich pracowników. Szacuje 
się, że przynajmniej kilka tysię-
cy rodzin mieszka po niemiec-
kiej stronie i dojeżdża do pracy 
w Polsce. I takie osoby zostały 

odcięte od swoich zakładów 
pracy. Sporo polskich rodzin 
przez rządowe zakazy jest też 
odseparowanych od swoich 
bliskich. A zdarza się, że po 

drugiej stronie granicy miesz-
kają osoby chore czy niepełno-
sprawne. Zamknięte granice 
nie pozwolą też na powrót do 
szkół wielu uczniom, którzy 
mieszkają po polskiej stronie, 
ale kształcą się w Niemczech.

- Moje córki uczęszczają do 
szkoły w Niemczech – dodaje 
pani Iwona. Dzieci po dru-

giej stronie granicy wracają 
do szkół 11 maja  Jeżeli będą 
zamknięte granice, jak moje 
córki będą mogły się dalej 
uczyć?

Wpuścicie nas wreszcie do domów i do pracy!
Kilkadziesiąt osób, po obu stronach granicy polsko-niemieckiej w Rosówku protestowało przeciw zamknię-
ciu granic. Zamknięcie granic to gigantyczny problem dla Polaków, którzy codziennie dojeżdżają do pracy w 
Niemczech. A szacuje się, że takich osób może być nawet kilka tysięcy.

Na miejsce zdarzenia zadys-
ponowano zastęp z miejscowej 
jednostki OSP i z pobliskich 
Brzózek oraz 2 zastępy z JRG 
Police. W czasie przyjazdu 
pierwszego zastępu straży 
pożarnej z Trzebieży pożar 
był już mocno rozwinięty i 

obejmował 3 hangary maga-
zynowe. Niestety ale w trakcie 
działań gaśniczych znalezio-
no zwłoki mężczyzny. Pożar 
został ugaszony, na miejscu 
prowadzi dochodzenie policja 
i prokuratura.

Tragiczny pożar  
w porcie rybackim w Trzebieży
W niedzielę, 26 kwietnia ok. godz. 22.00 doszło do 
pożaru pawilonów magazynowych w porcie rybac-
kim przy ul. Rybackiej w Trzebieży.

Dziewięć przekazano dla 
rodzin zastępczych za pośred-
nictwem Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Policach, sześć przekazano 
dla uczniów Zespołu Szkół w 
Policach, a po pięć laptopów  

przeznaczono dla wychowan-
ków Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Trzebieży, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego im. Kawale-
rów Orderu Uśmiechu w Tano-
wie oraz Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 
1 dla Dzieci Niepełnospraw-
nych Ruchowo w Policach.

Obecnie trwa rozpatrywa-
nie wniosku aplikacyjnego 
Powiatu Polickiego złożonego 

w ramach naboru do progra-
mu "Zdalna Szkoła" , którego 
celem jest walka z wyklucze-
niem cyfrowym uczniów. W 
tym programie Powiat Policki 
może zdobyć maksymalnie 
70.000,00 zł.

Powiat Policki przekazał 30 laptopów do szkół
Powiat Policki zakupił 30 laptopów, aby wesprzeć najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli w zdalnej 
nauce. Ponadto, zakupiono cztery komputery z przeznaczeniem dla nauczycieli placówek, dla których orga-
nem prowadzącym jest Powiat Policki.

Coraz cieplejsze dni i słoneczna 
pogoda sprawiają, że na naszych 
drogach pojawili się motocykli-
ści. Pamiętajmy, że użytkowni-
cy jednośladów w konfrontacji 
z samochodem zazwyczaj nie 
mają szans. Przed urazami chro-
nią ich jedynie ubrania i kaski 
ochronne. Motocykliści nie 
mają poduszek powietrznych, 
pasów bezpieczeństwa, ani kon-
trolowanych stref zgniotu. 

Dlatego tak ważne jest, aby obie 
grupy przestrzegały przepisów 
i szanowały się nawzajem. To 
da szansę każdemu bezpiecznie 
dotrzeć do celu. Każdy kto wsia-
da na motocykl powinien sobie 
uzmysłowić, że wysokie ryzyko 
utraty życia i zdrowia jest przede 
wszystkim pochodną ryzykow-
nych zachowań, bowiem prze-
kraczając i to znacznie, dopusz-
czalne prędkości, czy jadąc sla-
lomem pomiędzy pojazdami, 
motocyklista nie daje szans 
kierowcom samochodów na ich 
dostrzeżenie.

19 kwietnia w Policach doszło 
do zdarzenia drogowego z 
udziałem motocyklisty. 20 letni 
mężczyzna stracił panowanie 
nad jednośladem i uderzył w 
słup oświetleniowy. W wyni-
ku zderzenia odniósł poważne 
obrażenia kręgosłupa. Jak się 
okazało 20 latek nie posiadał 
uprawnień do kierowania, a 
motocykl pożyczył od znajo-
mego.

Policjanci apelują do wszyst-
kich uczestników ruchu drogo-
wego o zachowanie szczególnej 
ostrożności i stosowanie się 
do obowiązujących przepisów. 
Pamiętajmy także, że brak zro-
zumienia i wzajemnego sza-
cunku to kolejny niekorzystny 
czynnik wpływający na bezpie-
czeństwo uczestników ruchu. 
Bez względu na to, jakim środ-
kiem transportu się poruszamy, 
wszyscy chcemy tego samego – 
bezpiecznie dojechać do celu.

sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka

Wiosenna pogoda sprzyja 
motocyklistom. Pamiętajmy  
o bezpieczeństwie na drodze
Bez wątpienia w ostatnim czasie pogoda sprzyja 
motocyklistom. Na drogach możemy spotkać coraz 
więcej użytkowników jednośladów. Niestety wraz z 
jego rozpoczęciem dochodzi do zdarzeń z udziałem 
tej grupy użytkowników dróg. Do groźnego wypadku 
doszło 19 kwietnia w Policach. Policjanci apelują o 
ostrożność i rozwagę na drodze.
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Nowa powieść Krzysztofa 
Niewrzędy ma wymiar zarów-
no lokalny – wyrażający się w 
opisie procesu przechodzenia 
Szczecina spod panowania 
niemieckiego ku polskości, 
zaszczepianej w mieście przez 
przybyszów z różnych stron 
Polski po zakończeniu dru-
giej wojny światowej – jak i 
symboliczny. Przedstawiając 
historię żyjącego w wiecz-
nym strachu, zlagrowanego, 
młodego mężczyzny, który 
z ofiary zamienia się w kata, 
podsuwa niepokojącą tezę 
wskazującą na to, iż wojny 
bywają najokrutniejsze nie w 
trakcie ich trwania, ale wtedy, 
gdy się kończą.

„Confinium” ukazuje dzieje 
miasta porzucanego i zagar-
nianego oraz los pospiesznie
dorastającego Tadeusza, który 
konfrontuje się z samym sobą, 
rozpaczliwie szuka swojej
tożsamości, wyzwala się 
spod wpływów i walczy ze 
strachem, jakim naznaczył 
go koszmar bycia więźniem 
niemieckiego obozu. Jest to 
wielowątkowa opowieść o 
ludziach wplątanych w Histo-
rię, która z chaosu powojen-
nych zdarzeń wywołuje tych, 
których wcale nie naznacza 
narodowość. Jest to opowieść 
o klątwie tamtego okresu, bra-
ku sprawiedliwości, a także o 

fatalnym wpływie przypad-
ków na ludzkie losy, które nio-
są z sobą grozę niepewności 
trwania na przekór zmianom. 
Tym zmianom, które dokonu-
ją spustoszeń, choć mają być 
gwarantem nowego ładu.

Gorzkie jest „Confinium” – 
przepełnione fatalizmem, 
bezradnością i ludzką bez-
bronnością wobec historycz-
nych przemian, za którymi 
stoją zaszłości, złe emocje, 
często nienawiść i liczne 
uprzedzenia. A dokładnie 
sportretowany w nim Szcze-
cin jest miastem, które rodzi 
się z braku i niedoboru. W 
najnowszej książce Krzysz-
tofa Niewrzędy znajdziemy 
jednak również opowieść o 
przekraczaniu wielu bole-
snych granic. O ich zacieraniu 
się i o dręczącej niepewności. 
O człowieku, który utożsa-
mia wszystkich tych, którzy 
przeszli drogę od więźnia do 
obywatela nowej Polski. Tych, 
którym nikt, tak naprawdę, w 
tym nie pomagał.
„Confinium” to przerażają-
co smutny obraz powojennej 
rzeczywistości, odciskający 
się na zawsze w biografiach 
wrażliwych, zagubionych, 
poszukujących i osamotnio-
nych.
To powieść niedająca nadziei, 
ale uważnie diagnozująca 

czas, w którym nadziei wciąż 
rozpaczliwie poszukiwano.

Jarosław Czechowicz

„Confinium” to bildungsro-
man i jednocześnie reporta-
żowa powieść historyczna z 
elementami literatury przygo-
dowej oraz sensacyjnej. Sporo 
w niej odwołań do klasyki lite-
ratury polskiej i światowej, a 
także do kultury masowej lat 
czterdziestych XX wieku, bo 
w tym okresie toczy się akcja. 
Wokół Szczecina i w Szczeci-
nie. Począwszy od ostatniej 
fazy drugiej wojny światowej, 
przez sowiecką okupację, aż 
do rodzącej się peerelowskiej 
rzeczywistości, w której two-
rzy się polska społeczność i 
nowa tożsamość jej przed-
stawicieli. W mieście o nie-
jasnym statusie. W mieście o 
szczególnej historii. W powo-
jennym Szczecinie zamiesz-
kiwanym przez Niemców, 
Polaków i Żydów, nadzorowa-
nych i prześladowanych przez 
sowieckich żołnierzy.

Nie brakuje zatem w „Confi-
nium” wyrazistych, a nawet 
brutalnych opisów przedsta-
wiających zarówno wojenne 
okrucieństwo, jak i powojen-
ny głód, działania band oraz 
konflikty narodowościowe. 
Wszystko to, wraz z prze-
łomowymi wydarzeniami z 
powojennej historii Polski 
– jak również powszednie 
rozmowy, trudy, satysfakcje, 
namiętności i radości – sta-
nowi tło, na którym przedsta-
wione są perypetie bohaterów. 
Relacje między nimi oraz ich 
związki.
Sąsiedzkie, koleżeńskie, przy-
jacielskie. A także miłosne. 
Momenty zatem są i ekspli-
kacje potrzeb bezpruderyj-
nych. Nie tylko erotycznych. 
Bo jedną z najistotniejszych 
okazuje się potrzeba zemsty. 
„Confinium” jest jednak 
przede wszystkim powieścią 
o przekleństwach losu i cza-
su, o braku sprawiedliwości, 
o fatalnym wpływie przypad-
ków na poszczególne losy.

O tym, jaki cień pozostawia 
wojna w ludzkich biografiach. 
I o tym, że odsłania ona swoje
okrucieństwo nie tylko w 
trakcie trwania, ale także wte-
dy, gdy się kończy.

Krzysztof Niewrzęda

„Confinium. Szczecińska opowieść”
20 kwietnia - po kilku latach przerwy - wielbiciele twórczości Krzysztofa Nie-
wrzędy mieli okazję poznać jego nową powieść. Dzieło mieszkającego w Berlinie 
pisarza „Confinium. Szczecińska opowieść” ukaże się nakładem Wydawnictwa 
Granda i zawiera prace Jarosława Eysymonta.

Do 31 sierpnia br., organiza-
torzy festiwalu, Szczecińska 
Agencja Artystyczna czeka na 
zgłoszenia do udziału w festi-
walu Zjazd Młodych Gwiazd 
2020. Festiwal odbywał się 
do tej pory na początku lipca, 
tegoroczna 5 edycja zostaje 
przesunięty na jesień br.

Zjazd Młodych Gwiazd skie-
rowany jest do wokalistów w 
wieku: 13-16 lat. Wiek w dol-
nej granicy jest umowny, do 
konkursu mogą być dopusz-
czeni młodsi uczestnicy

W tym roku młodzi wokaliści 
walczą o Nagrodę im. Hele-
ny Majdaniec piosenkami… 
Heleny Majdaniec. Młodzi 
adepci sztuki wokalnej zmie-
rzą się z repertuarem królowej 
twista. Jury, jak co roku, prze-

wodniczyć będzie znakomita 
polska dziennikarka Maria 
Szabłowska.

SAA zaprasza wszystkich 
kochających polską muzykę do 
wzięcia udziału w konkursie. 
Na zgłoszenia Agencja czeka 
do końca sierpnia. Wcześniej 
jednak trzeba zablokować 
utwór, bo zasada "kto pierwszy, 
ten lepszy” nadal obowiązuje, 
a piosenki w konkursie nie 
mogą się powtórzyć. Kto wie, 
może udział w Zjeździe, to 
początek wielkiej kariery? Julia 
Trojanowska, Alicja Szem-
plińska, Wiktoria Zwolińska, 
czy Hania Sztachańska swoje 
szanse wykorzystały…

Wszystkie szczegóły dot. kon-
kursu znajdziecie w regulami-
nie.

Zjazd Młodych Gwiazd  
na jesieni
W tym roku młodzi wokaliści walczą o Nagrodę im. 
Heleny Majdaniec piosenkami… Heleny Majdaniec. 
Młodzi adepci sztuki wokalnej zmierzą się z repertu-
arem królowej twista. Finał jak zwykle w lipcu w Ogro-
dzie Różanym. Jury, jak co roku, przewodniczyć będzie 
znakomita polska dziennikarka Maria Szabłowska.

Przedmiotem konkursu są 
prace fotograficzne, lub prace 
powstałe w wyniku połączenia 
fotografii z grafiką komputero-
wą zrealizowane w ogólnodo-
stępnym formacie jpg i forma-
cie nie mniejszym niż standard 
FHD (1920×1080 pikseli)

Jeżeli na fotografiach konkur-
sowych znajduje się wizerunek 
osoby, uczestnik przesyłając 
fotografię zobowiązany jest do 
dołączenia pisemnego oświad-
czenia osoby znajdującej się na 
fotografii, że wyraziła zgodę na 
nieodpłatną publikację i roz-
powszechnianie wizerunku tej 
osoby.

Prace należy przesłać do 10 
czerwca 2020r na adres mailo-
wy: sekretariat@soswdnr.pl 
wpisując w temacie: Konkurs 
„Korona w Obiektywie” wraz 
z oświadczeniem, które jest 
dostępne jako załącznik do 
regulaminu konkursu. W tre-
ści wiadomości należy umie-
ścić następujące informacje:

Imię i nazwisko Uczestnika

Imię i nazwisko przedstawicie-
la ustawowego
Szkoła i adres szkoły
Data urodzenia Uczestnika
Adres e-mail Uczestnika/
przedstawiciela ustawowego*, 
**
Liczba Fotografii (1/2)
Kategoria (UCZEŃ / 
NAUCZYCIEL)
W konkursie mogą brać udział 
wszyscy uczniowie (kategoria 
uczeń) i nauczyciele ( katego-
ria nauczyciel) szkół, którzy 
samodzielnie wykonają prace 
konkursową. Można nadesłać 
maksymalnie do 2 prac speł-
niających powyższe wymogi.

Dla zwycięzców przewidujemy 
nagrody rzeczowe i dyplomy.

Prace będą publikowane w 
mediach społecznościowych i 
na stronie organizatora.

Serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w konkursie

ORGANIZATORZY: Agniesz-
ka Chabasińska, Grzegorz 
Banderowicz

Konkurs:  
„KORONA w obiektywie”
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAW-
CZY Nr 1 Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo 
im. Marii Grzegorzewskiej w Policach organizuje 
konkurs fotograficzny pn. „Korona w obiektywie”. 
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości społecz-
nej i sztuki artystycznej w odniesieniu do obecnych 
wydarzeń w kraju i na świecie.

Za twórczość literacką został 
nagrodzony Złotą Sową 
Polonii (2017), przyznawa-
ną przedstawicielom świa-
towej Polonii za dokonania 
artystyczne. Dziesięciokrot-
nie nominowany do finału 
Nagrody Artystycznej Mia-
sta Szczecina (2006-2015). 
Finalista Nagrody Poetyckiej 
Silesius (2011) i Europejskiej 
Nagrody Literackiej (2009). 
Stypendysta Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go (2009). Nominowany do 
Literackiej Nagrody Mediów 
Publicznych COGITO 
(2008). Laureat konkursów 
poetyckich i prozatorskich, 
m.in.: Nagrody im. Marka 
Hłaski (2003). Autor tekstów 
do utworów grupy SBB oraz 
Herbst in Peking. Współautor 
tłumaczenia z języka niemiec-
kiego książki Olafa Kühla 
„Gęba Erosa. Tajemnice sty-
lu Witolda Gombrowicza” 
(2005). Wydał tomy wierszy: 
„w poprzek” (1998), „poplą-
tanie” (1999), „popłoch” 
(2000), „popołudnie” (2005), 
„popiół” (2012), powieść 
poetycką „Second life” (2010), 
zbiór esejów „Czas przepro-
wadzki” (2005) oraz powieści: 
„Poszukiwanie całości” (1999, 
2009), „Wariant do sprawdze-
nia” (2007), „Zamęt” (2013). 
Był redaktorem ukazującego 
się w Niemczech pisma „B-1”, 
współpracownikiem dwu-
miesięcznika „Pogranicza”, 
kwartalnika „Elewator” oraz 
felietonistą „Gazety Wybor-
czej”. Publikował w licznych 
pismach literackich i społecz-
no-kulturalnych oraz antolo-
giach w Polsce, a także w tłu-
maczeniach na języki obce, 
m.in.: w Chorwacji, Japonii, 
Francji, Niemczech i Ukra-
inie.
Jest stałym felietonistą radio-
wym w polskiej sekcji radia 
RBB.

Krzysztof Niewrzęda  
(ur. w 1964 r.  
w Szczecinie) – poeta, 
prozaik i eseista. Mieszka  
w Berlinie.
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Początkowe projekty zakłada-
ły powrót ligi tydzień później. 
Podczas wideokonferencji pre-
zesów z włodarzami ligi zapa-
dła decyzja o przyspieszeniu 
inauguracji. 

Tydzień wcześniej  (12-13 
września) odbyć miałby się 
Superpuchar Polski, w którym 
Grupa Azoty Chemik Police 
zmierzyłby się z Developresem 
SkyRes Rzeszów. 

Wszystkie założenia są wstępne, 
ponieważ nikt nie wie, jak rozwi-

nie się walka z koronawirusem. 
- Zdecydowana większość preze-
sów przychyliła się do pomysłu 
przyspieszenia ligi. Oczywiście 
jest on uzależniony od tego, kiedy 
nasze kluby będą mogły rozpo-
cząć przygotowania do sezonu. 
Mówiąc krótko, kiedy siatkarki 
dostaną pozwolenie na trenin-
gi. W tym momencie chcemy te 
kwestie konsultować z władzami 
ministerstwa oraz władzami pań-
stwowymi, tak by można było 
szykować się na wspaniałą wal-
kę w sezonie 2020/2021 – mówi 
Paweł Zagumny, prezes PLS.

Start ligi siatkówki kobiet  
we wrześniu
Jest wstępna data startu Tauron Ligi 2020/21. Pierw-
sza kolejka miałaby zacząć się 18 września.

Wasilewska była jedną z naj-
lepszych środkowych minio-
nych rozgrywek LSK. Zagrała 
w 70 setach, zdobywając 175 
punktów (blisko 8 w każdym z 
rozegranych spotkań). 

Do Chemika dołączyła przed 
rozpoczęciem sezonu 2018/19. 
Od tego czasu zdobyła dwa 
Puchary Polski, mistrzostwo i 
Superpuchar Polski. 

- Sportowo mamy za sobą udany 

sezon. Prezes Frankowski dość 
szybko zaproponował przedłu-
żenie kontraktu. Długo się nie 
zastanawiałam, od początku 
chciałam zostać w Policach, dla-
tego cieszę się z nowej umowy – 
mówi Wasilewska. 

To druga siatkarka, która bro-
nić będzie barw Chemika w 
nowym sezonie. Wcześniej 
informowaliśmy o nowym 
kontrakcie Marleny Kowalew-
skiej.

Iga Wasilewska zostaje  
na kolejny sezon
Iga Wasilewska przedłużyła umowę z Grupa Azoty 
Chemikiem Police. Nowy kontakt wiąże ją z klubem 
na sezon 2020/21.

Libero dołączyła do mistrzyń 
Polski przed rozpoczęciem 
minionego sezonu. Pełniła 
rolę zmienniczki Pauliny Maj-
-Erwardt. Zagrała w 22 setach.

Co ciekawe, w LSK ma na 
swoim koncie 7 zdobytych 
punktów, ponieważ w meczu 
przeciwko Wiśle Warszawa 
zagrała jako atakująca. W nie-
typowej roli wystąpiła również 
w Pucharze CEV, gdzie atakiem 

z lewego skrzydła skończyła 
mecz w Zagrzebiu. 

Od nowego sezonu Pola wró-
ci na pozycję przyjmującej, na 
której zaczynała przygodę z 
siatkówką. Życzymy powodze-
nia w nowej-starej roli.

To druga zawodniczka, która 
nie zagra w Policach w przy-
szłym sezonie. Wcześniej infor-
mowaliśmy o Irynie Trushkine.

Pola Nowakowska  
nie zagra w Policach
Pola Nowakowska nie będzie siatkarką Grupa Azoty 
Chemika Police w sezonie 2020/21.

Masz doświadczenie w pra-
cy jako trener piłki nożnej? 
Posiadasz licencje UEFA C? 
Futbol jest twoją pasją? Potra-
fisz współpracować z grupą 
młodzieży?  Zgłoś się do pra-
cy w Chemiku Police – klub 
poszukuje trenerów do pracy 
z drużynami młodzieżowy-
mi. CV ze zdjęciem prosimy 
składać mailowo na adres: 

sekretariat@chemik.police.pl 
w tytule wpisując imię i nazwi-
sko/stanowisko TRENER. O 
zakwalifikowaniu kandydata 
do dalszego etapu rekrutacji 
poinformujemy telefonicz-
nie. Skontaktujemy się tylko z 
wybranymi kandydatami.

Fot. Ariel Szydłowski

Chemik Police szuka trenerów
Klub Piłkarski Chemik Police w związku z rozwojem Akademii Piłkarskiej i coraz większą ilością trenujących 
zawodników, poszukuje trenerów i pomocników trenera chcących współpracować z naszym Klubem.

Polski Związek Piłki Nożnej 
informuje, że zgodnie z decy-
zją prezesów Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej podjętą 
7 maja br., rozgrywki seniorskie 
w IV lidze i niższych klasach 
rozgrywkowych oraz rozgrywki 

Koniec sezonu dla Chemika II  
i drużyn młodzieżowych
PZPN poinformował, że zgodnie z decyzjami prezesów poszczególnych woje-
wódzkich związków piłki nożnej wszystkie rozgrywki seniorskie w IV lidze i 
niższych klasach rozgrywkowych, a także rozgrywki młodzieżowe prowadzone 
przez wojewódzkie związki zostały odwołane.

młodzieżowe prowadzone przez 
Wojewódzkie Związki Piłki Noż-
nej we wszystkich kategoriach 
wiekowych zostały odwołane.
Obowiązujące rozporządzenia 
rządowe dotyczące epidemii 
COVID-19 uniemożliwiały 

kontynuowanie rozgrywek w 
zaplanowanej pierwotnie formie. 
Jednocześnie informujemy, że za 
układ końcowych tabel sezonu 
2019/2020 przyjmuje się kolej-
ność drużyn w tabeli po ostat-
niej rozegranej kolejce rozgry-

wek. Drużyny zajmujące miejsca 
premiowane awansem uzyskają 
awans do wyższej klasy rozgryw-
kowej. Po sezonie 2019/2020 nie 
będzie natomiast spadków do 
niższych klas rozgrywkowych.

Decyzje odnośnie rozgrywek 
III ligi mężczyzn, rozgrywek 
kobiecych oraz pozostałych pro-
wadzonych przez PZPN, zosta-
ną podjęte przez Zarząd PZPN 
podczas najbliższego posiedze-
nia, zaplanowanego na wtorek 
12 maja.

Źródło: Chemik Police

Spotkanie miało na celu prze-
analizowanie sytuacji w roz-
grywkach III ligi. W telekonfe-
rencji oprócz Chemika wzięły 
udział osoby reprezentujące 
m.in., Pogoń Szczecin, Bałtyk 
Koszalin, Kotwicę Kołobrzeg 
i Gwardię Koszalin. Nasz klub 
reprezentował prezes Przemy-
sław Korotkiewicz. Po dysku-
sji przedstawiciele wszystkich 
klubów opowiedzieli się za 
zakończeniem sezonu piłkar-
skiego 2019/20, z uwagi na 
obecną sytuację związaną z 

pandemią koronawirusa.
- Na chwilę obecną zdrowie 
życie zawodników i wszyst-
kich zgromadzonych wokół 
klubów jest najważniejsze - 
przekazał prezes KP Chemik 
Police. Podobnie jak wiele klu-
bów, KP Chemik Police nie jest 
w stanie spełnić wszystkich 
wymogów PZPN związanych 
z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa zdrowotnego wszystkich 
zawodników. Wiąże się to 
chociażby z zakupem testów 
na koronawirusa oraz przepro-

wadzaniem ich przed każdym 
spotkaniem ligowym. Zdrowie 
i życie wszystkich zawodników 
oraz ich rodzin jest dla nas naj-
ważniejsze.

Podczas spotkania omówiono 
propozycję odnośnie spadków 
i awansów. 

- KP Chemik Police opowie-
dział się za tym aby nikt z III 
ligi nie spadł - powiedział pre-
zes KP Przemysław Korotkie-
wicz. Nie mniej jednak biorąc 

pod uwagę zaistniałą sytuację 
będziemy wspierać kluby, któ-
re mają niewielką stratę do 
lidera i chciałyby awansować 
do II ligi. Dlatego jesteśmy 
otwarci na propozycje zain-
teresowanych klubów, które 
czują się na tyle silne by grać 
w 2 lidze i spełniłyby warun-
ki licencyjne, przedstawione 
przez PZPN i nie mają dużej 
straty do lidera. Taka strata to 
maksymalnie 2-3 punkty.

Źródło: Chemik Police

Zakończenie rozgrywek III ligi
W środę, 29 kwietnia br. odbyła się telekonferencja przedstawicieli zachodniopomorskich klubów grających w 
III lidze, z prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Pawłem Wojtala i prezesem ZZPN Janem Bed-
narkiem. Przedstawiciele wszystkich klubów opowiedzieli się za zakończeniem sezonu piłkarskiego 2019/20, z 
uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

Marlena ma za sobą bardzo dobry 
czas. Trzykrotnie doceniano jej 
grę nagrodami MVP. Z drużyną 
wygrała mistrzostwo, puchar i 
Superpuchar Polski. Wielu eks-
pertów uznało ją za najlepszą 
rozgrywającą LSK. 

- To był najlepszy sezon w mojej 
karierze. Żałuję, że nie został 
dokończony. W końcu poczułam 
luz w graniu, zaczęłam czerpać z 
niego prawdziwą przyjemność. 
Dlatego przedłużenie umowy 
z Chemikiem było pierwszym 
wyborem – mówi. 

Marlena rozwinęła się również 
za sprawą współpracy z trenerem 
Ferhatem Akbasem. Wielokrot-

nie podkreślała, że dał jej nowe 
spojrzenie na siatkówkę. 

- W minionym sezonie kibice 
w Policach oglądali narodziny 
nowej, świetnej rozgrywającej. 
Pracowała bardzo ciężko, co 
pozwalało jej szybko podnosić 
umiejętności. W przyszłym sezo-
nie może być jeszcze lepiej, ponie-
waż Marlena otrzymała zastrzyk 
doświadczenia i pewności siebie, 
który jest bardzo cenny. Jestem 
dumny, że możemy razem praco-
wać – mówi Akbas. 

Marlena to pierwsza zawodnicz-
ka, która zagra w składzie Chemi-
ka w sezonie 2020/21. 

Nowy kontrakt Marleny Kowalewskiej
Marlena Kowalewska podpisała kontrakt z Grupa Azoty Chemikiem Police na sezon 2020/21.
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Obwodnica Kołbaskowa w 
ciągu DK13 będzie stanowiła 
dalszy ciąg obwodnicy Prze-
cławia i Warzymic – nowego 
połączenia Szczecina z auto-
stradą A6. Droga będzie bie-
gła od nowego węzła Szczecin 
Zachód (który powstanie w 
ramach obwodnicy Przecławia 
i Warzymic) do granicy pol-
sko-niemieckiej w Rosówku – 
omijając od wschodu miejsco-
wość Kołbaskowo. Jednojezd-
niowa droga klasy GP będzie 
miała długość około 6 km.
Decyzję środowiskową dla 
obwodnicy Kołbaskowa uzy-

skano w roku 2012 łącznie 
z północnym odcinkiem 
DK13 (obwodnica Prze-
cławia i Warzymic). Około 
połowy tego roku planowany 
jest przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej – 
projektu budowlanego i pro-
jektów wykonawczych dla tej 
inwestycji. Pozwoli to w 2022 
roku uzyskać decyzję o zezwo-
leniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) i następnie 
ruszyć z przetargiem na robo-
ty budowlane. Roboty budow-
lane są przewidziane do reali-
zacji w latach 2023-2026

Obwodnica Kołbaskowa z zatwierdzonymi 
Programami Inwestycji
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w obecności wiceministra Rafała Webera zatwierdził Programy 
Inwestycji dla czterech obwodnic w województwie zachodniopomorskim. Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu 
DK13 w okolicach połowy 2020 roku zostaną ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji. Powyższe 
obwodnice są przewidziane do realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Inwestycja pod nazwą "Roz-
budowa drogi powiatowej nr 
3923Z Szczecin - Warnik na 
odcinku od ul. Okulickiego 
w Szczecinie do skrzyżowania 
z drogą powiatową Nr 3922Z 
Stobno-Mierzyn" rozpoczęła 
się na początku roku. Pierwsze 
prace skupiają się na odcinku 
od strony Szczecina.

- Aktualnie wykonywana jest 
kanalizacja sanitarna oraz pra-
ce związane z przekładaniem 
sieci energetycznej - opowiada 
Łukasz Mielnik. - Na jednym, 
prawym pasie ruchu wykony-
wane są roboty drogowe, pole-
gające na układaniu warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni 
na odcinku od ul. Okulickiego 
do skrzyżowania z drogą do Raj-

kowa. Jeżeli utrzymają się sprzy-
jające warunki atmosferyczne, 
to warstwy konstrukcyjne, do 
warstwy wiążącej włącznie, na 
tym pasie ruchu zostaną wyko-
nane do końca kwietnia. Od 
przyszłego tygodnia planowane 
jest rozpoczęcie prac rozbiórko-
wych na lewym pasie. Do ok. 25 
maja zaplanowane jest wyko-
nanie warstw konstrukcyjnych 
jezdni na tym odcinku, do war-
stwy wiążącej włącznie – dodaje 
rzecznik.

- Prace związane z przebudową 
pierwszego etapu powinny się 
zakończyć w przeciągu miesiąca 
- dodaje Magdalena Sochanow-
ska, naczelnik Wydziału Komu-
nikacji, Transportu i Dróg Sta-
rostwa Powiatowego w Policach.

Obecnie drogowcy realizują 
zadanie także od strony Stob-
na. Uwaga, wprowadzono tam 
ruch wahadłowy.

Przypominamy, w ramach 
inwestycji przebudowana 
zostanie nawierzchnia jezdni, 
wybudowane zostaną chod-
niki, ciąg pieszo-rowerowy, 
wykonane zostaną rowy dro-
gowe. Zadanie realizuje Stra-
bag. Jego koszt to 13,3 mln 
złotych.

Gminie Kołbaskowo mocno 
zależało na realizacji inwesty-
cji, dlatego wójt Małgorzata 
Schwarz na sesji gminnej w 
2019 roku zaoferowała pomoc 
Powiatowi Polickiemu w wyso-
kości ok. 2,6 mln zł. – Chcemy 

pomóc, możemy wesprzeć Sta-
rostwo, bo zależy nam, żeby 
mieszkańcy poruszali się po 
bezpiecznych drogach powia-
towych – mówiła Małgorzata 
Schwarz.

Gmina Kołbaskowo wsparła 
także Starostwo w Policach w 
przypadku remontu drogi w 
Przecławiu oraz drogi powia-
towej ze Smętowic do Siadła 
Górnego.

Starostwo Powiatowe w Poli-
cach otrzymało także ponad 
6,8 mln zł dofinansowania 
z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych oraz 2,1 mln zł z 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego.

Trwają prace przy przebudowie  
drogi Stobno – Szczecin
Pomimo niewielkich zakłóceń związanych z pandemią koronawirusa, zespół Strabag realizujący kontrakt 
przebudowy drogi Stobno – Szczecin dokłada wszelkich starań, żeby roboty były zrealizowane w terminie. 
Takie zapewnienie składa Łukasz Mielnik, rzecznik Strabag Sp. z o.o.

- Za kwotę 1 mld zł zamierza-
my budować nowe przystanki 
kolejowe, odbudować te, które 
od lat nie istnieją oraz wydłu-
żać perony tam, gdzie nie 
mogą zatrzymywać się pociągi 
dalekobieżne. Jest to kolejna 
odsłona walki naszego rządu 
z wykluczeniem komunika-
cyjnym. Bardzo dziękuję Panu 
Prezydentowi Andrzejowi 
Dudzie za inspirację do reali-
zacji tego programu – powie-
dział minister infrastruktury 
Andrzej Adamczyk.
 
Minister przypomniał, że wal-
ka z wykluczeniem komunika-
cyjnym jest priorytetem resor-
tu infrastruktury.

- Budujemy setki kilometrów 
dróg lokalnych, 100 obwodnic, 
dofinansowujemy przewozy 
autobusowe, modernizujemy 
prawie 9 tys. km torów, a do 
ponad 20 miejscowości wróci 
kolej pasażerska dzięki Pro-
gramowi Kolej Plus – dodał 
minister A. Adamczyk. 

Zaplanowano dziewięć 
nowych przystanków: Prze-
cław – Warzymice, Kołobrzeg 
Wschód,Kołobrzeg Zachód, 
Szczecinek (skrzyżowanie 
ulic Koszalińskiej i Bugno), 
Koszalin Północny, Koszalin 1 
(skrzyżowanie linii kolejowej 

z ul. Władysława IV), Kosza-
lin 2 (skrzyżowanie linii kole-
jowej z ul. Prostą), Koszalin 3 
(skrzyżowanie linii kolejowej z 
ul. Szczecińską i ul. Wołyńską) 
oraz w Szczecinie na granicy 
z gminą Kołbaskowo (stacja 
umożliwiająca kończenie i roz-
poczynanie biegu pociągów w 
Kołbaskowie). Jeden przysta-
nek, w Świdwinie, znajdzie się 
w nowej lokalizacji. Zostaną 
odbudowane dwa przystanki: 
Stargard Osiedle, Stargard Klu-
czewo i poprawiona dostęp-
ność 1 przystanku: Łubowo. 
Na stacji Recz Pomorski będzie 
przebudowany peron.
 
Dzięki programowi budowy 
200 przystanków podróż pocią-
giem stanie się powszechniej-
sza, a regionów wykluczonych 
komunikacyjnie będzie zdecy-
dowanie mniej. Warunkiem 
realizacji inwestycji będzie 
deklaracja regionalnego orga-
nizatora przewozów o korzy-
staniu z wybudowanej infra-
struktury. Program  umożliwia 
niedużym polskim firmom 
budowlanym start w postępo-
waniach przetargowych. Wpi-
suje się w proces odmrażania 
polskiej gospodarki, ponieważ 
inwestycje publiczne są od lat 
kołem zamachowym gospo-
darki oraz lekiem na wyjście z 
kryzysu.

Powstaną przystanki  
kolejowe w Przecławiu
W ciągu pięciu lat powstanie 200 przystanków kole-
jowych w całej Polsce. Przystanki mają ułatwić sko-
rzystanie z transportu kolejowego i wymazać białe 
plamy komunikacyjne. Nowy program zapowiedzieli 
7 maja br. Prezydent RP Andrzej Duda oraz minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk. W województwie 
zachodniopomorskim w ramach przedsięwzięcia 
wybudowanych zostanie 14 przystanków.
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Pierwszy to odcinek z Prze-
cławia do węzła realizowa-
nej obwodnicy Przecławia i 
Warzymic. Jego długość to 
około 1 km. Projekt dla zadania 
inwestycyjnego „Budowa drogi 

Gmina Kołbaskowo. 
Obwodnice Przecławia i Ustowa
Realizację kolejnych dróg planuje Gmina Kołbaskowo; Przecław – obwodnica oraz Ustowo – obwodnica. 
Pierwsza jest zaprojektowana, a drugiej projektowanie właśnie się rozpoczęło. To w sumie ponad dwa kilome-
try nowych dróg. Ich realizacja ma być wykonana w ramach dwóch projektów.

- Jestem zachwycony, to bar-
dzo piękne miejsce, na pew-
no wspaniale będzie się tutaj 
pracowało – powiedział Dan-
te Stipica, pierwszy bramkarz 
Portowców, zdaniem wielu 
ekspertów i kibiców, najlepszy 
golkiper w polskiej ekstrakla-
sie (na zdjęciu).

Trening poprowadzili 
Andrzej Krzyształowicz i 

Maciej Borowski.

- Jest tu bardzo pięknie, warun-
ki są idealne, mógłbym tu pra-
cować codziennie. Murawa 
jest coraz lepsza. Greenkeepe-
rzy zadbali, żeby nawierzch-
nia była na bardzo wysokim 
poziomie. To jest dla zawod-
nika i trenera najważniejsze. 
Byłem tutaj w Kołbaskowie 
dwa tygodnie wcześniej zoba-
czyć obiekt i widzę dużą różni-
cę – mówi były bramkarz m.in. 
ŁKS łódź, Polonii Warszawa i 
Apoelu Nikozja, obecnie szko-
leniowiec bramkarzy. - Sprzęt 
konieczny do treningu mamy 
już na miejscu i dba o to nasz 
kitman. My skupiamy się na 
pracy. Jest to miejsce wyciszo-
ne i spokojne. Nic tu nas nie 
rozprasza. Nie mamy podsta-
wy, by na coś narzekać – doda-
je trener.
Andrzej Krzyształowicz pod-

kreślił, że świetnie czuje się 
w Pogoni i przyjemnością jest 
pracować z takim bramkarzem 
jak Stipica.

- Dante to znakomity bram-
karz, ale też świetny człowiek, 
ma fantastyczny charakter. A 
to nie takie częste na tej pozy-
cji – śmieje się trener.

Jak wyglądały pierwsze 
zajęcia w Kołbaskowie?

- Chcemy zachowywać dużą 
ostrożność i przestrzegamy 
zaleceń. Dlatego bramkarze też 
trenują w dwóch małych gru-
pach. Dante Stipica i Dariusz 
Krzysztofek ćwiczą ze mną, a 
Kuba Bursztyn i Jędrzej Gro-
belny z Maćkiem Borowskim, 
koordynatorem szkolenia 
bramkarzy w Akademii Pogo-
ni. Tak to będzie przez pewien 
czas wyglądało. Podkreślam, 
spotykamy się na fantastycz-
nie przygotowanym obiekcie 
w Kołbaskowie. Zawodnicy 
przyjeżdżają ubrani, a po zaję-
ciach wsiadają bezpośrednio 
do aut i udają się do domów. 
Zachowujemy też odległości. 
Trenujemy w dwóch grupach 
po różnych stronach boiska.

Trener chwalił nową 
nawierzchnię, a co o niej sądzą 

dbający o nią teraz greenke-
eperzy? Tym bardziej, że ostat-
nio było w internecie trochę 
niepochlebnych komentarzy 
na temat murawy w Kołba-
skowie...

- Tak, ale zdjęcia z drona, które 
wtedy zrobiła strona pogons-
portnet.pl, były wykonane pół 
godziny po piaskowaniu, dla-
tego trawa nie wyglądała najle-
piej, bo dominował kolor żółty. 
Ta murawa jest nowa, potrze-
buje jeszcze trochę czasu, dużo 
nad nią pracujemy i w lipcu, 
sierpniu będzie na ekstrakla-
sowym poziomie – zapewniali 
w Kołbaskowie greenkeeperzy 
klubu, którzy przed trenin-
giem malowali linie.

Remont boiska Zrywu #Pogoń 
#Szczecin oraz sponsor klubu 
Trawnik Producent rozpoczę-
li 1 października 2019 roku. 
Zakończył się w kwietniu tego 
roku. Z obiektu korzystać będą 
pierwszy zespół oraz zespoły 
juniorskie Pogoni oraz piłka-
rze Zrywu #Kołbaskowo.

Szczeciński klub mocno 
stawia na szkolenie mło-

dych piłkarzy. 

- W tej chwili w naszych akade-
miach jest łącznie prawie tysiąc 

dzieciaków, a marzeniem jest, 
by były ich trzy-cztery tysią-
ce - mówił Jarosław Mroczek, 
prezes Pogoni Szczecin. Stąd 
pomysł na inwestycję w boisko 
w Kołbaskowie.

To nie koniec planów Dumy 
Pomorza, które związane są z 
Gminą Kołbaskowo. Jeszcze 
przed wybuchem epidemii 
koronawirusa klub informo-
wał, że zamierza zlokalizować 
tutaj bazę sportową wraz z 
hotelem oraz kilkoma boiska-
mi, która kosztować ma ok. 
50-60 mln zł. 

- Chcemy taką bazę zbudo-
wać. Będziemy mieli na miej-
scu, przy stadionie super bazę 
z Centrum Szkolenia Dzieci i 
Młodzieży, ale klub się rozra-
sta i to będzie za mało. Chce-
my zlokalizować ją w Gminie 
Kołbaskowo – mówił prezes 
Mroczek. Włodarze Pogoni 
są mocno zdeterminowani, by 
taki kompleks powstał, choć 
zrozumiałe jest, że inwestycja 
- z uwagi na sytuację związa-
ną z koronawirusem - może 
opóźnić się w czasie.

Remont boiska Zrywu był 
darowizną na rzecz Gminy 
Kołbaskowo.

Pierwszy trening piłkarzy Pogoń Szczecin 
na boisku Zryw Kołbaskowo
W środę i czwartek (6 i 7 maja) trenowali bramkarze Dumy Pomorza. Wkrótce pojawią się pozostali zawodni-
cy pierwszego składu. Dodajmy, że treningi są zamknięte dla widzów.

gminnej łączącej drogę krajową 
nr 13 w Przecławiu z projekto-
waną obwodnicą Przecławia i 
Warzymic” zrealizowała szcze-
cińska Pracownia Projektowa 
Dróg i Mostów DIM.

- Droga jest zaprojektowana 
na nowym przebiegu, uzyskuje 
ZRID (Zezwolenie na Realiza-
cję Inwestycji Drogowej – red.) 
– mówi Małgorzata Schwarz, 
wójt Gminy Kołbaskowo. – 

O dofinansowanie inwestycji 
będziemy aplikować do Fun-
duszu Dróg Samorządowych.
Nowa droga rozpocznie się na 
skrzyżowaniu w pobliżu siedzi-
by spółki Bims Plus i marketu 
Biedronki, pobiegnie na wschód, 
gdzie dojdzie do węzła na obwod-
nicy Przecławia i Warzymic.

Drugie zadanie to „Budowa dro-
gi gminnej łączącą drogę powia-
tową Ustowo – Kurów z projek-
towanym węzłem „Przecław” 
na DK 13”. Projekt techniczny 
wykonuje Biuro Projektów Inbud 
ze Szczecina. Droga będzie miała 
nieco ponad kilometr długości. 
Pobiegnie po nowym śladzie. 
Rozpocznie się w południowej 
części miejscowości Ustowo, w 
pobliżu Kurowa, a zakończy na 
obwodnicy Przecławia.

Obie drogi stworzą nowy ciąg 
Przecław – obwodnica – Ustowo.

Zadeklarowani i opłaceni 
Uczestnicy, którym nowy ter-
min nie odopowiada, otrzy-
mają zwrot poniesionej opłaty 
startowej.

Osoby te proszone są o prze-
słanie stosownej informacji do 
dnia 30.05.2020 na adres mailo-
wy kontakt@protiming24.pl 
z podaniem imienia i nazwi-
ska i konkurencji. Pieniądze 
zwrócone zostaną na ten sam 
numer konta, z którego doko-

nana została opłata.

Nie zgłoszenie deklaracji 
zwrotu wpłaty startowej do 
dnia 30.04.2020 będzie równo-
znaczne z akceptacją udziału w 
IX Ćwierćmaratonie Bielika w 
nowym terminie, czyli w dniu 
26.09.2020 r.

Trzymajmy kciuki, żeby sytu-
acja w kraju się unormowała 
i byśmy mogli spotkać się na 
starcie!

Ćwierćmaraton Bielika 
- przeniesiony na wrzesień
W związku z zagrożeniem związanym z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i po 
przeanalizowaniu najnowszych informacji, kieru-
jąc się troską o bezpieczeństwo uczestników, Wójt 
Gminy Kołbaskowo podjęła decyzję o przeniesieniu 
IX Ćwierćmaratonu Bielika z planowanego terminu 
30 maja br. na dzień 26 września br. (z możliwością 
kolejnej zmiany terminu bądź odwołania).

Widać już pierwsze zarysy 
miejsc parkingowych oraz 
chodników na prostej od stro-
ny ul. Krygiera. Prace zaczęły 
się także za zakrętem, na dru-
giej prostej, gdzie demonto-
wane są płoty, wyrównywany 
teren i montowane instalacje 
podziemne (droga po przebu-
dowie będzie szersza). Dodaj-
my, że droga jest zamknięta dla 
ruchu. Obecnie możliwy jest 
jedynie dojazd do posesji i dla 
klientów firm. 

Nowa droga przez szklarnie o 
długości nieco ponad 1,1 km 
będzie miała 6 metrów sze-
rokości. Powstają chodniki, 
zjazdy, miejsca postojowe, w 
ramach inwestycji budowana 
jest sieć wodociągowa, budo-
wana i przebudowana kana-

lizacja deszczowa. Droga jest 
istotna dla Gminy Kołbasko-
wo z trzech względów. Będzie 
stanowiła drogę alternatywną 
dla korkującej się drogi krajo-
wej nr 13. W drodze ułożony 
jest wodociąg doprowadzający 
wodę do Przecławia i Warzy-
mic wymagający wymiany. A 
budowa zbiornika retencyj-
nego i kanalizacji deszczowej 
umożliwi odprowadzanie wód 
deszczowych również z rejonu 
skrzyżowania z drogą Do Raj-
kowa. 

Inwestycja kosztuje 10,1 mln 
zł. Gmina Kołbaskowo otrzy-
mała dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
w wysokości ok. 3,9 mln zło-
tych. Prace mają potrwać do 
końca listopada 2020 roku.

Trwają prace przy  
tzw. drodze przez szklarnie
Mimo epidemii koronawirusa, przebudowa ulicy 
Cedrowej, czyli tak zwanej drogi przez szklarnie w 
rejonie Warzymic, jest kontynuowana.

Codzienne informacje z powiatu polickiego

AKTUALNOŚCI  |  SPORT  |  KULTURA
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Jedną z seniorek mieszka-
jących w powiecie Polickim 
odwiedziła kobieta w średnim 
wieku podająca się za pracow-
nicę opieki społecznej. Poin-
formowała ją, że w związku 
z obecną sytuacją związaną 
z koronawirusem powinna 
otrzymać dodatek do eme-
rytury w wysokości 250 zło-
tych. Dodała, że aby otrzymać 
taki dodatek potrzebne jest 
zaświadczenie lekarza. Po kil-
ku minutach do mieszkania 
przyszła fałszywa pani doktor, 
celem przeprowadzenia bada-
nia, które umożliwi wystawie-
nie wspomnianego przez kole-

żankę zaświadczenia, a co za 
tym idzie otrzymanie dodatku. 
Kiedy rzekoma lekarka prze-
prowadzała badanie seniorki 
w kuchni, w tym czasie druga 
kobieta przeszukała miesz-
kanie i ukradła blisko 6 000 
złotych.

Policjanci po raz kolejny przy-
pominają:

Pamiętajmy, oszuści wymy-
ślają coraz to nowsze historie 
aby uśpić czujność starszych 
osób. Najczęściej podają się 
za policjantów lub pracow-
ników innych instytucji pań-

stwowych. Zawsze możemy 
zadzwonić i sprawdzić, czy 
faktycznie dana instytucja 
wykonuje takie czynności.

Kiedy obca osoba informuje 
nas o zdarzeniach dotyczących 
bliskich nam osób, upewnijmy 
się dzwoniąc do nich, czy takie 
sytuacje miały w ogóle miejsce, 
ograniczone zaufanie będzie 
naszym sprzymierzeńcem,

Przede wszystkim należy 
zachować ostrożność – jeżeli 
dzwoni do nas ktoś, kto prosi
o pieniądze, nie podejmujmy 
żadnych pochopnych dzia-

łań. Nie informujmy nikogo 
telefonicznie o ilości pienię-
dzy, które mamy w domu lub 
przechowujemy na koncie. Nie 
wypłacajmy z banku wszyst-
kich oszczędności. Nie ule-
gajmy presji czasu wywieranej 
przez oszustów,

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

sierż. sztab.  
Katarzyna Leśnicka

Oszuści się uaktywnili – seniorze uważaj
21 kwietnia policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące oszustwa. Tym razem sprawcy podali się za pracowni-
ków Ośrodka Pomoc Społecznej i służb medycznych. Mieszkanka powiatu polickiego straciła blisko 6 000 zł. 
Pamiętajmy, w rozmowach z obcymi wykażmy się rozsądkiem i ograniczonym zaufaniem.

Palące się w niekontrolowa-
ny sposób suche pozostało-
ści roślinne mogą stanowić 
poważne zagrożenie pożaro-
we, jeśli w pobliżu znajdują 
się lasy, budynki mieszkalne 
lub gospodarcze albo zakłady 
przemysłowe. Unoszący się 
dym może również spowo-
dować zagrożenie na uczęsz-
czanej drodze, wynikające z 
nagłego ograniczenia widocz-

ności uczestnikom ruchu.
Ryzyko, jakie niesie ze sobą 
wypalanie traw, jest ogromne. 
Nieuwaga, nagła zmiana kie-
runku wiatru lub niekorzystne 
ukształtowanie terenu mogą 
spowodować pożar, którego 
opanowanie możliwe będzie 
jedynie przez jednostkę Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Ofia-
rami ognia lub dymu mogą stać 
się nie tylko ludzie, ale też dziko 

żyjące zwierzęta, a ziemia na 
"wypaleniskach" staje się jałowa.

WYPALANIE TRAW 
JEST NIEDOZWOLONE I 
ZAGROŻONE KARĄ!

Zwalczanie powyższego pro-
cederu stanowiącego niewąt-
pliwie naruszenie porządku 
prawnego jest jednym z zadań 
Policji, która na mocy art. 2 

ustawy o Policji  obowiązana 
jest do ochrony życia i zdro-
wia ludzi oraz mienia przed 
bezprawnymi zamachami 
naruszającymi te dobra, a tak-
że wykrywania przestępstw i 
wykroczeń oraz ścigania ich 
sprawców. Tym samym Poli-
cja z urzędu reagować będzie 
na wszelkie przejawy łamania 
obowiązującego prawa.

Biuro Prewencji KGP

Wypalanie traw jest niebezpieczne 
i niedozwolone!

Cyklicznie w okresie wiosennym na terenie kraju odnotowuje się liczne przypadki pożarów mających związek 
z nielegalnym procederem wypalania traw, trzcinowisk lub pozostałości po zbiorach. Praktyka ta zazwyczaj 
prowadzi do powstania szeregu zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, a także środowiska naturalnego.

Celem fundacji jest tez mini-
malizowanie ryzyka powsta-
nia trudnych do leczenia opa-
rzeń i bezpośredniego ratowa-
nia życia ofiarom poparzeń. 
Dlatego stworzyła projekt 
dedykowany jednostkom OSP, 
w ramach którego finansuje 
zakup torby medycznej PSP R1 
zaopatrzonej w specjalistyczne 
opatrunki.
Fundacja zorganizowała też 
konkurs dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych „Strażak 
pali się do roboty, by życie 
nie poszło z torbami”. Przed-
miotem konkursu jest zdjęcie 
danej jednostki OSP z udzia-
łu w zdarzeniu, szczególnie z 
akcji w której nastąpiło zagro-
żenie poparzeniem i przedsta-
wia, w jaki sposób jednostka 
OSP radzi sobie bez specjali-
stycznej torby PSP R1. Zdjęcia 
konkursowe można przesyłać 

od 2 kwietnia do 31 maja 2020 
r. do godziny 23:59. Decyduje 
data wysłania. 
Do wygrania 3 atrakcyjne 
nagrody:
- Nagroda I stopnia: specja-
listyczna torba medyczna 
do ratowania życia PSP R1 z 
wyposażeniem dodatkowym: 
koc hydrożelowy Water Jel 
oraz zestaw opatrunków Water 
Jel o wartości 4385,00 zł
- Nagroda II stopnia: koc 
hydrożelowy Water Jel plus 
zestaw opatrunków Water Jel 
o wartości 1435,00 zł
- Nagroda III stopnia: zestaw 
opatrunków Water Jel o war-
tości 545,00 zł

Regulamin dostępny jest na 
stronie konkursu pod adre-
sem www.fundacja-jagoda.pl/
kampania-spoleczna-osp-fi-
rebag

Fundacja Jagoda zaprasza 
OSP do konkursu  
– do wygrania między innymi 
torba medyczna PSP R1
Wrocławska Fundacja Jagoda, która od ponad 10 lat po-
maga osobom poparzonym, ruszyła z pierwszym w Polsce 
projektem doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych w specjalistyczny zestaw pierwszej pomocy przy 
oparzeniach. Projekt nosi nazwę OSP FIREBAG.

Osoba, która spala odpady zie-
lone, liście, gałęzie w ogródku 
lub na działce, może zostać 
ukarana mandatem w wyso-
kości do 500 zł. Suchych liści, 
gałęzi i skoszonej trawy nie 
można także spalać na terenie 
Rodzinnych Ogródków Dział-
kowych, co z kolei zostało uję-
te w regulaminie uchwalonym 
przez Krajową Radę Polskiego 
Związku Działkowców.

Innym przepisem mogącym 
mieć zastosowanie w przypadku 
palenia ogniska na terenie pry-
watnej posesji jest przepis art. 
144 Kodeksu cywilnego, nakazu-
jący powstrzymanie się od dzia-
łań, które zakłócałyby korzysta-
nie z nieruchomości sąsiednich 
ponad przeciętną miarę wynika-
jącą ze społeczno-gospodarcze-
go przeznaczenia nieruchomości 
i stosunków miejscowych.

Zakaz palenia odpadów!
Przypominamy  o zakazie palenia odpadów i resztek 
roślinnych w przydomowych ogródkach. Na terenie 
Gminy Police prowadzona jest zbiórka bioodpadów. 
Mieszkańcy mają więc obowiązek umieszczać do 
brązowych pojemników. Mogą również przywieźć te 
odpady do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów). Bioodpady odbierane są przez cały rok.
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W związku z wprowadzonymi 
na terenie jednostki zaostrzo-
nymi procedurami związa-
nymi z panującą epidemią, 
tegoroczne obchody miały 
szczególny wymiar. Wzięli w 
nich udział jedynie strażacy, 
pełniący w tym dniu służbę na 
terenie jednostki. Po raz pierw-
szy w historii zabrakło w nich 
gości: władz samorządowych, 
przedstawicieli zaprzyjaźnio-
nych służb i inspekcji, straża-
ków ochotników, emerytów 
pożarnictwa, a także członków 
rodzin funkcjonariuszy.
 
Uroczysty apel rozpoczęło zło-
żenie meldunku Komendanto-
wi  Powiatowemu Państwowej 
Straży Pożarnej w Policach st. 
kpt Piotrowi Maciejczykowi. 
Po przywitaniu funkcjonariu-
szy odczytano życzenia złożo-
ne przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudę. Komendant Powiatowy 
po krótkim podsumowaniu 
poprzedniego roku pracy, 
podziękował za dotychcza-

sową służbę, w szczególny 
sposób akcentując widoczne 
zaangażowanie podległych 
strażaków w wielotygodniowe 
działania związane z ograni-
czaniem rozprzestrzeniania się 
koronawirusa SARS-Cov-2.
Za zaangażowanie przyznano 
nagrody pieniężne, a szczegól-
ne wyróżnienia były związane 
z awansami na wyższe stopnie 
służbowe.
 
Spośród funkcjonariuszy KP 
PSP w Policach wyróżnienia 
otrzymali:
 
- na stopień młodszego kapi-
tana
st. ogn.  Anna Ciszewska; st. 
ogn. Edyta Kucharska; asp. 
Jarosław Derek
 
- na stopień aspiranta
mł. asp. Maciej Wilaszek; mł. 
asp. Paweł Blachura
 
- na stopień starszego ognio-
mistrza
ogn. Marcin Maczuga; ogn. 

Maciej Rowiecki; ogn. Paweł 
Szerląg
 
- na stopień ogniomistrza
mł. ogn. Błażej Wierchowicz
 
- na stopień młodszego ognio-
mistrza
st. sekc. Rafał Grochowski; st. 
sekc. Jakub Wierchowicz
 
- na stopień starszego sekcyj-
nego
sekc. Grzegorz Mazanek; sekc. 
Szymon Paluch
 
- na stopień sekcyjnego
st. str. Michał Łydziński
 
- na stopień strażaka
str. Piotr Kusyk 
 
Szczególne wyróżnienie 
nagrodą pieniężną od Komen-
danta Głównego PSP nad-
bryg. Andrzeja Bartkowiaka 
otrzymał Dowódca Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Poli-
cach bryg. Przemysław Grzy-
bowski.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
W dniu 4 maja br.  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

W kolejnych tygodniach przy-
wrócone zostaną zajęcia w kla-
sach I-III szkoły podstawowej, 
umożliwione będą realizację 
praktyk zawodowych u praco-
dawców w klasach III techni-
kum oraz prowadzenie w szko-
łach konsultacji dla uczniów 
klas VIII szkoły podstawowej i 
absolwentów szkół ponadpod-
stawowych przygotowujących 
się do egzaminów, następnie 

dla uczniów wszystkich pozo-
stałych klas ze szkół dla dzieci 
i młodzieży.

Już od początku najbliższe-
go tygodnia otwierane będą 
schroniska młodzieżowe i 
międzyszkolne ośrodki spor-
towe. Wznowiona zostanie 
także działalność młodzieżo-
wych domów kultury, ognisk 
pracy pozaszkolnej, pałaców 

kultury oraz innych placó-
wek tego typu. Wróci również 
możliwość prowadzenia zajęć 
specjalistycznych z dziećmi, 
które mają opinię lub orze-
czenie o konieczności takich 
zajęć. Ponadto istnieć będzie 
możliwość realizowania zajęć 
praktycznych przez słuchaczy 
ostatnich semestrów szkół 
policealnych oraz zajęć prak-
tycznych z zakresu nauki jaz-

dy dla uczniów klas III bran-
żowych szkół I stopnia.

Planowany kalendarz zmian 
w szkołach w kolejnych tygo-
dniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy 
zajęcia opiekuńczo-wycho-
wawcze z możliwością prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych 
dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych. Utrzymuje-
my obowiązek realizowania 
podstawy programowej. W 
zależności od sytuacji w danej 
szkole dyrektor zdecyduje czy 
będzie to kształcenie w for-
mie stacjonarnej, czy z wyko-
rzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas 
VIII szkół podstawowych, w 
tym specjalnych, będą mieli 
możliwość korzystania z kon-
sultacji na terenie szkoły ze 

wszystkich przedmiotów, w 
szczególności z tych przed-
miotów, z których od 16 do18 
czerwca będą zdawać egzamin 
ósmoklasisty. Wymiar tych 
konsultacji zostanie uzależnio-
ny od potrzeb ucznia, a także 
warunków szkoły. Konsultacje 
będą dobrowolne dla ucznia, 
natomiast dyrektor szkoły 
będzie zobowiązany je zor-
ganizować, biorąc pod uwagę 
możliwości szkoły i potrzeby 
uczniów, w tym szczególnie z 
niepełnosprawnością. Apelu-
jemy do samorządów, dyrek-
torów szkół, aby wesprzeć 
uczniów i w miarę potrzeb 
oraz możliwości zorganizować 
dla uczniów z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjal-
nego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły 
ruszyć konsultacje szkolne 
dla absolwentów szkół, w tym 
specjalnych, którzy w tym 

roku przystąpią do egzami-
nu maturalnego. Apelujemy 
do dyrektorów szkół oraz 
nauczycieli, aby zorganizować 
takie spotkania, jeśli pojawi się 
taka potrzeba. Zależy nam, aby 
szczególnie wesprzeć uczniów 
z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego i w 
miarę możliwości i potrzeb 
zorganizować dla nich konsul-
tacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie 
pozostałych klas ze szkół dla 
dzieci i młodzieży będą mieli 
możliwość korzystania z kon-
sultacji ze wszystkich przed-
miotów na terenie szkoły. 
Wymiar tych konsultacji zosta-
nie uzależniony od potrzeb 
ucznia, a także warunków szko-
ły. Konsultacje będą dobrowol-
ne dla ucznia, natomiast dyrek-
tor szkoły będzie zobowiązany 
je zorganizować, biorąc pod 
uwagę możliwości szkoły.

Co ze szkołami do wakacji? Od 25 maja br. wracają zajęcia dla klas I-III
Od poniedziałku, 18 maja br. uruchomione zostaną  kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bez-
pośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.


