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Gmina Dobra  
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I N F O R M A C J EI N F O R M A C J E

Grupa Azoty Police pozostaje głównym partnerem  
Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police

Projekt „Polimery Police”  
z umowami

NASZE SPRAWY

Grupa Azoty SA, Grupa Azoty ZCh „Police”, Grupa Azoty Polyolefins, Grupa 
Lotos, Hyundai Engineering Co., oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban 
Development Corporation (KIND) zawarły umowy na finansowanie projektu 
„Polimery Police”. Ponadto powołana do realizacji tej kluczowej dla całej branży 
chemicznej inwestycji spółka Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę kredyto-
wą z konsorcjum krajowych i zagranicznych instytucji finansowych.
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DRUGA STRONA

Jubileusz świętowało łącznie 
13 kapłanów, którzy wraz z 
księdzem kanonikiem Szczu-
rowskim rozpoczęli posługę 
kapłańską. Zostali wyświęceni 
15 czerwca 1975 roku.

W poniedziałkowej uroczysto-
ści wzięło udział wielu zapro-
szonych gości: Starosta Polic-
ki Andrzej Bednarek, Prze-
wodniczący Rady Powiatu w 
Policach Cezary Arciszewski, 
Burmistrz Polic Władysław 
Diakun, Zastępca Burmistrza 
Polic Maciej Greinert, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Policach Grzegorz Ufniarz 
oraz przedstawiciele firm i 
instytucji. Nie zabrakło także 
mieszkańców Powiatu Polic-
kiego.

Uroczystość rozpoczęta Mszą 
Świętą koncelebrowaną przez 
ks. bp Edwarda Dajczaka, 
zakończyła się podziękowa-
niami i gratulacjami przekaza-
nymi jubilatom. Po Mszy Świę-
tej poświęcono tablicę upa-
miętniającą poniedziałkowe 
uroczystości oraz odznaczono 
księdza kanonika Waldemara 
Szczurowskiego "Złotym Zna-
kiem Związku OSP RP", który 
ma ogólnopolską rangę.

Tekst i Foto:  
Mateusz Frąckowiak

Starostwo Powiatowe

45-lecie święceń kapłańskich  
ks. kan. Waldemara Szczurowskiego
W poniedziałek, 15 czerwca odbyła się uroczystość 45-lecia święceń kapłańskich księdza kanonika Waldemara Szczu-
rowskiego. Wydarzenie zorganizowano w kościele pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jasienicy.

Jeśli chcesz bliżej poznać 
kandydatów na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej to 
wejdź na stronę www.nawy-
bory.org. Znajdziesz tam syl-
wetki kandydatów i poznasz 
ich programy wyborcze.

Wszystkie informacje o kan-
dydatach pochodzą z ofi-
cjalnych, ogólnodostępnych 
stron i serwisów komitetów 
wyborczych, pogłębionych 
o treści  z oficjalnych wystą-
pień kandydatów. Zebra-
liśmy je dla Was z  uwagą, 
maksymalnie obiektywnie 
przedstawiając w jednym 
miejscu, żebyście mogli 
wyrobić sobie zdanie. Sam 
zdecyduj na kogo oddasz 
swój głos 28 czerwca. To 
nasza wspólna społeczna 
odpowiedzialność.

Cała Polska na wybory: strona gotowa
Ważne jest to, aby łączyć siły i unikać tego co nas dzieli. Dlatego apelujemy o wspólne działanie w myśl zasady: 
Niech łączy nas to, że idziemy na wybory, a nie dzieli to, na kogo chcemy głosować!

- Polski rząd wykonał ogrom-
ną pracę, by skutki ekonomicz-
ne pandemii były jak najmniej 
odczuwalne dla przedsiębior-
ców i pracowników – powie-
dział wojewoda Tomasz Hinc 
– Spektrum pomocy zawartej 
w przepisach kolejnych Tarcz 
Antykryzysowych jest bardzo 
szerokie. Wśród instrumen-
tów, z jakich mogą korzystać 
pracodawcy mamy m.in. 
dofinansowanie do wynagro-
dzeń, umarzalne pożyczki dla 
mikroprzedsiębiorców, zwol-
nienia ze składek ZUS czy 
świadczenia postojowe. To 
pomoc udzielana na wszelkie 
możliwe sposoby. Wsparcie 
jest duże i wielowymiarowe.

Wojewoda Tomasz Hinc pod-
kreślił, że tylko z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych wysokość 
przyznanego wsparcia na 
Pomorzu Zachodnim to kwo-
ta 109 mln zł. W ramach tego 
Funduszu wspartych zostało 
blisko 25 tys. miejsc pracy. 
Wypłacono już 87,4 mln zł w 
ramach świadczenia posto-
jowego – otrzymało je 45 tys. 
osób.

Wysokość mikropożyczek 
na pokrycie bieżących kosz-
tów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla ponad 62 
tys. mikroprzedsiębiorców na 
Pomorzu Zachodnim to kwota 
312 mln zł.

- Chciałbym podkreślić, że 
jesteśmy na drugim miej-
scu wśród województw pod 
względem ilości pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków o 
mikropożyczki. Aż 83 proc 
wniosków kończy się pozy-
tywnym załatwieniem wnio-
sku – zaznaczył wojewoda 
Tomasz Hinc – to znaczy, 
że nasi zachodniopomorscy 
przedsiębiorcy są bardzo pro-
fesjonalni i sprawni, potrafią 
korzystać z instrumentów, 
jakie oferuje im rząd.

Zachęcam tych, którzy są 
uprawnieni do złożenia wnio-
sku a jeszcze nie skorzystali z 
tej możliwości, by starali się o 
rządowe wsparcie.
- Dla przedsiębiorców jest skie-
rowana także Tarcza Finanso-

wa, którą realizuje Polski Fun-
dusz Rozwoju – dodał wice-
wojewoda Marek Subocz – W 
ramach subwencji na Pomorze 
Zachodnie trafiło 1,5 mld zł do 
8 616 zachodniopomorskich 
firm. To pozwoliło utrzymać 
pracę ponad 70,5 tys. pracow-
ników. Największe subwen-
cje trafiły do takich firm, jak: 
Kabel Technik Polska, Bridge-
stone, Ikea Industry, Homanit 
Polska i NordGlass.

Poseł Leszek Dobrzyński pod-
kreślał prostotę procedur i 
szybkość ich rozpatrywania.
- Na podział w skali kraju cze-
ka jeszcze 13 mld zł dla mikro-
firm i 20 mld zł dla małych i 
średnich firm –dodał poseł 
Leszek Dobrzyński - Poten-
cjalni beneficjenci mogą więc 
bez obaw składać wnioski.

Dyrektor szczecińskiego 
oddziału ZUS Zbigniew Zalew-
ski zaznaczył, że każdego dnia 
do świadczeniobiorców kiero-
wane są kolejne przelewy, a do 
obsługi wniosków w ramach 
tarczy Antykryzysowej zostali 
przesunięci także pracownicy 
z innych działów.
- Pracujemy ciężko, by pienią-
dze do świadczeniobiorców 
trafiały jak najszybciej – mówił 
dyrektor Zbigniew Zalewski.

Podsumowując konferencję 
wojewoda Tomasz Hinc pod-
kreślił, że epidemia koronawi-
rusa na Pomorzu Zachodnim 
przeszła już w stan endemii: 
- Musimy nauczyć się żyć z 
wirusem i być stale przygoto-
wanymi na kolejne, ewentual-
ne uderzenie fali zachorowań, 
ale na tę chwilę możemy cie-
szyć się, że choroba obeszła 
się z naszym województwem 
dość łagodnie. Dziękuję 
wszystkim - zarówno kadrze 
medycznej, służbom sanitar-
no-epidemiologicznym, jak i 
moim współpracownikom za 
gigantyczna pracę, jaką wyko-
nali w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy. Nabyte doświadcze-
nia, przepracowane procedu-
ry, przygotowana infrastruk-
tura powodują, że jesteśmy 
gotowi w każdej chwili szyb-
ko i sprawnie zareagować na 
wypadek kolejnej fali zacho-
rowań.  

Tarcza Antykryzysowa 
na Pomorzu Zachodnim

Wsparcie zachodniopomorskim firm i przedsiębior-
ców w ramach Tarczy Antykryzysowej było tematem 
wczorajszej (1 czerwca br.)  konferencji z udziałem 
wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca, 
wicewojewody Marka Subocza, posła Leszka Do-
brzyńskiego oraz dyrektora szczecińskiego oddziału 
ZUS Zbigniewa Zalewskiego.
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Ponadto od 1 lipca br. nastąpi 
uruchomienie połączeń w peł-
nym wymiarze, zwiększonym 
o połączenia późnowieczorne. 
Gmina Nowe Warpno apliko-
wała na dopłatę do publicz-

nego transportu zbiorowego 
z funduszu autobusowego 
ogłoszony przez  Wojewo-
dę Zachodniopomorskiego. 
Wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony. Trwają obecnie 

ustalenia i prace zmierzające 
do podpisania stosownych 
umów, zarówno na dofinan-
sowanie jak i z operatorem 
świadczącym usługę.
Rozkład jazdy jest dostępny na 

stronie: https://powiatpolic-
ki.info/nowe-warpno-nowy-
-rozklad-jazdy-ever-trans/ 
Planowane Rozkłady Jazdy 
zostaną udostępnione z tygo-
dniowym wyprzedzeniem.

Nowe Warpno.  
Nowy rozkład jazdy EVER-TRANS
Od poniedziałku tj. 15 czerwca br. została uruchomione dodatkowe połączenie autobusowe w dni powszednie 
o godz. 09.00 - wyjazd z Nowego Warpna i o godz. 10.15 – wyjazd z Polic.

Nadmierna prędkość to naj-
częstsza przyczyna zdarzeń 
drogowych. Dlatego wsiadając 
„za kółko” pojazdu powinni-
śmy być świadomi, że posiada-
nie uprawnień do kierowania 
to przywilej, ale także ogromna 
odpowiedzialność, nie tylko za 
swoje życie, ale przede wszyst-
kich zdrowie i życie innych 
uczestników ruchu drogowego.

Piesi, rowerzyści czy moto-
cykliści w kontakcie z pędzą-
cym samochodem, mają nikłe 
szanse na przeżycie. Niechro-
nionych uczestników ruchu 
drogowego nie chroni karo-
seria, pasy bezpieczeństwa czy 

poduszki powietrzne.

Im większa prędkość pojazdu, 
tym większe musi być skupie-
nie kierowcy na drodze. Każde, 
nawet chwilowe rozkojarzenie 
czy utrata kontaktu wzroko-
wego z tym, co się dzieje na 
jezdni, może doprowadzić do 
tego, że nie będzie on w wsta-
nie w porę zareagować. Czasa-
mi wystarczy chwila, ułamek 
sekundy, który zadecyduje o 
ludzkim życiu.

Policjanci apelują o rozwagę 
także do pieszych i rowerzy-
stów. Każdy uczestnik ruchu 
drogowego powinien mieć 

świadomość, że może zostać 
niezauważonym na dro-
dze przez innego uczestnika 
ruchu. Niechronieni uczestni-
cy ruchu powinni być dobrze 
widoczni dla kierujących 
pojazdami. Stąd też niezbędne 
jest, aby osoby piesze nosiły 
elementy odblaskowe, szcze-
gólnie w miejscach, gdzie 
wymagają tego przepisy, czyli 
po zmierzchu na drodze poza 
obszarem zabudowanym. 
Natomiast rowerzyści powin-
ni zadbać o swoje bezpie-
czeństwo i wyposażyć rower 
w obowiązkowe oświetlenie 
jak również zachować szcze-
gólną ostrożność zbliżając się 

do przejść dla pieszych, zejść 
z roweru i przejść przeprowa-
dzając rower przez „pasy”.

Nie narażaj siebie i innych! Weź 
pełną odpowiedzialność za 
swoje zachowanie na drodze. 
Zastanów się, czy w pojeździe, 
na rowerze, na motocyklu bądź 
pieszo z naprzeciwka nie zbliża 
się ktoś, kto jest Ci bliski. Czy 
mając taką świadomość nara-
żałbyś go na niebezpieczeń-
stwo. A nawet, jeżeli uczest-
nikami ruchu drogowego są 
osoby Ci obce, to pamiętaj, że 
na nich też ktoś czeka w domu!

Sierż. sztab.  
Katarzyna Leśnicka

Kierowcy, piesi i rowerzyści  
– zwracajcie uwagę na siebie nawzajem!
Ruch na drogach naszego powiatu jest niemal tak duży jak przed wprowadzeniem stanu epidemiologicznego 
w kraju. Widoczne jest to również w policyjnych statystykach, kolizje zgłaszane są policjantom każdego dnia. 
W ostatnim czasie zanotowaliśmy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu.

Dzięki intensywnej pracy poli-
cjantów pionu kryminalnego 
już następnego dnia po zgło-
szeniu 
w ręce mundurowych wpadł 
sprawca kradzieży z włama-
niem – 33 letni mieszkaniec 
powiatu polickiego. W jego 
domu w wyniku przeszukania 
policjanci ujawnili większość 
skradzionego sprzętu, m.in. 
4 akumulatory, panele sło-
neczne, wyposażenie elektro-
niczne do jachtu oraz meble i 
urządzenia, które pochodziły 
z wcześniejszych kradzieży. 
Wartość odzyskanego mienia 
to w sumie około 80 tys. zł. 

33 latek został zatrzymany i 
usłyszał zarzuty. Mężczyzna 
już wcześniej wielokrotnie 
wchodził w konflikt z prawem 
m.in. za kradzieże i włamania, 
za które w 2013 roku został 
skazany na 5 lat pozbawienia 
wolności.  
Sąd po zapoznaniu ze sprawą 
zastosował wobec mężczy-
zny środek zapobiegawczy w 
postaci tymczasowego aresz-
towania na okres 3 miesięcy. 
Za popełnione przestępstwa 
odpowie 
w warunkach recydywy. Teraz 
grozi mu kara nawet do 15 lat 
pozbawienia wolności. 

Zatrzymany seryjny włamywacz. 
Policjanci odzyskali mienie  
o wartości  80 tys. złotych
Skuteczne działania policjantów kryminalnych doprowadziły do zatrzymania i przedstawienia zarzutów kra-
dzieży mienia znacznej wartości mieszkańcowi powiatu polickiego.  Mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy 
dzień po włamaniu się do jednej z hal produkcyjnych na terenie miasta, skąd skradł przedmioty o łącznej 
wartości blisko 100 tysięcy złotych. Mundurowi odzyskali większość skradzionego mienia. Podejrzany za swój 
czyn odpowie teraz przed sądem.

Środki z funduszu w łącznej 
kwocie 917 tys. zł uzyskało 
8 samorządów: 3 powiaty i 5 
gmin. Odtworzonych zostanie 
kolejnych 10 linii komunikacyj-
nych o łącznej długości 476 km.

Gmina Nowe Warpno dopłata: 
93 808 zł na dwie linie komuni-
kacyjne o łącznej długości 88 km;
Gmina Police dopłata: 519 984 
zł na jedną linie komunikacyj-
ne o łącznej długości 42,80 km.

- Główny cel rządu przy two-
rzeniu Funduszu rozwoju 
połączeń autobusowych to 
stworzenie samorządom moż-
liwości pozyskania dodatko-

wych środków na odtworzenie 
połączeń autobusowych, które 
w poprzednich latach zostały 
zlikwidowane. 

Te linie mają pomóc zachod-
niopomorskim mieszkańcom 
z obszarów wykluczonych 
komunikacyjnie – mówi 
wojewoda zachodniopomor-
ski Tomasz Hinc - Wysokość 
dopłaty w kolejnym naborze z 
Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych w 2020 r. wzro-
sła trzykrotnie – W tym roku 
samorządy otrzymują już 3 
złote do każdego wozokilome-
tra przywróconych połączeń 
autobusowych.

Police i Nowe Warpno 
z dofinansowaniem na 
komunikację
Blisko milion zł rządowego dofinansowania otrzyma-
ją zachodniopomorskie samorządy na odtworzenie 
połączeń autobusowych - zakończył się kolejny nabór 
wniosków o dofinansowanie z Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych na bieżący rok. Wśród sa-
morządów znajduje się Gmina Police i Nowe Warpno.

Dofinansowanie wyniesie 
108 tysięcy złotych i pomo-
że w utrzymaniu 30 miejsc 
dla seniorów w polickim 
Dziennym Domu Senior+. W 
Dziennym Domu Senior+ w 
Policach przebywają seniorzy 
z gmin powiatu polickiego. 
Dofinansowanie do funkcjo-
nowania Domów otrzymały 24 
gminy z województwa zachod-
niopomorskiego i jeden powiat 
- Powiat Policki. 

Dzięki temu dofinansowaniu 
seniorzy lub gminy powiatu 
polickiego, które wspierają 
seniorów, zapłacą mniej za 
pobyt w Dziennym Domu 
Senior+ - mówi Beata Chmie-
lewska Członek Zarządu 
Powiatu w Policach.

Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej przyzna-
ło dofinansowanie do końca 
2020 roku. 

Dofinansowanie do 
utrzymania miejsc  
w Dziennym Domu  
Senior+
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy-
znało Powiatowi Polickiemu dofinansowanie do bieżącego 
utrzymania Dziennego Domu Senior+ w Policach.

W sobotę, 30 maja br. policjan-
ci w drodze na nocną służbę 
na jednym z przystanków w 
Policach zauważyli poszuki-
wanego na podstawie nakazu 
doprowadzenia mężczyznę. 
Natychmiast wysiedli z samo-
chodu i zaskoczyli 40 letniego 

mieszkańca powiatu polickie-
go. Mężczyzna był dobrze zna-
ny policjantom. Już wcześniej 
był sprawcą przestępstw m.in. 
znieważenia funkcjonariusza 
publicznego.

sierż. sztab.  
Katarzyna Leśnicka

Poszukiwany za  
znęcanie się nad  
rodziną trafił do aresztu
Policjanci w drodze na służbę zatrzymali 40-letniego miesz-
kańca powiatu polickiego, poszukiwanego na podstawie 
nakazu doprowadzenia. Mężczyzna za znęcanie się nad 
rodziną najbliższe 6 miesięcy spędzi w zakładzie karnym.
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Poczta Polska w szczególności 
ostrzega przed trzema najpo-
pularniejszymi formami ataku 
na klientów. Pierwszym z nich 
jest sytuacja, w której cyber-
przestępcy, podszywając się 
pod Pocztę Polską, wysyłają 
fałszywe SMSy o zatrzyma-
niu przesyłki do dezynfekcji. 
W wiadomości podany jest 
link, który przekierowuje do 
stworzonej na potrzeby prze-
stępstwa nieprawdziwej stro-
ny internetowej, rzekomo śle-
dzącej przesyłkę wraz zawartą 
w niej również nieprawdziwą 
informacją o wstrzymaniu 
przesyłki. Aby przesyłka mogła 
trafić do odbiorcy, ofiara ataku 
jest zachęcana do dopłaty. Po 
kliknięciu w przycisk PŁACĘ, 
system przekierowuje do sfał-
szowanej strony pośrednika w 
płatnościach, a następnie - po 
wyborze banku - klient jest 
kierowany na fałszywą stronę 
pozornie swojego banku. Atak 
przygotowany jest tak dobrze, 
że klient jest przekonany, że 
loguje się na stronę swojego 
banku, jednak ta strona rów-
nież jest fałszywa (link w adre-
sie jest inny niż adres banku 
– warto sprawdzać literówki 
w adresie). Klient definiuje 
osobę, do której ma zostać 
przelana kwota – zatwierdza 
przelew kodem, jaki otrzymał 
smsem (kod jest widoczny dla 
złodzieja, ponieważ strona jest 
sfałszowana i każda operacja 
wykonywana na stronie jest 
monitorowana w czasie rze-
czywistym). W otrzymanym 
SMSie kwota, którą Klient miał 
zapłacić nie jest równoważna z 
kwotą znajdującą się w otrzy-
manym SMSie (1,00 zł), tak 
naprawdę może być nawet kil-
kaset razy wyższa.

– Szczególnie w okresie pan-
demii obserwujemy wzrost 
cyberprzestępczości. Dlatego 
apelujemy o ostrożność do 
wszystkich, którzy spotkali 
się z próbą podszywania się 
pod Pocztę Polską, a także o 
każdorazowe powiadamia-
nie policji oraz przesyłanie 
odpowiednich informacji na 
nasz adres email: cyberbezpie-
czenstwo@poczta-polska.pl. 
Pozwoli nam to na ostrzeżenie 
innych użytkowników sieci i 
spowodowanie zablokowania 
fałszywej strony – mówi Pre-
zes Zarządu Poczty Polskiej 
Tomasz Zdzikot.

Jednocześnie Poczta Polska 
przypomina, że przesyłki, jakie 
obsługuje są bezpieczne i nie 
ma potrzeby ich dezynfekcji. 

Kolejną formą oszustwa opar-
tego na podszywaniu się pod 
Pocztę Polską są fałszywe 
maile, które mogą zawierać 
złośliwe oprogramowanie lub 
przekierowują do fałszywej 
strony. W takiej sytuacji nale-
ży zignorować wiadomość, 
nie klikać w załączniki i linki 
oraz  powiadomić odpowied-
nie organy.

Spółka ostrzega także przed 
cyberprzestępcami, którzy 
próbują ukraść dane lub pie-
niądze klientów podszywając 
się pod Pocztę i zachęcając do 
udziału w fałszywych konkur-
sach, w których nagrodą może 
być np. telefon komórkowy. 
Także w takich sytuacjach 
należy nie reagować na podej-
rzane wiadomości, ignorować 
załączniki i linki, gdyż mogą 
one zawierać szkodliwe opro-
gramowanie.

Poczta Polska ostrzega  
klientów przed  
cyberprzestępcami

W pierwszym kwartale tego roku, od początku trwa-
jącej epidemii, Poczta Polska odnotowała niepoko-
jący wzrost informacji od klientów o cyberprzestęp-
stwach opartych na phishingu, czyli podszywaniu się 
pod markę w celu wyłudzenia danych lub kradzieży 
pieniędzy. Celem ataku byli klienci Spółki, dlatego 
Poczta apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności 
w sieci i informowanie organów ścigania o każdym 
tego tupu przypadku. - Wymiana starych plastrów 

na węzę pozwala zachować 
czystość, chroni przed cho-
robami, wspomaga rozwój i 
kondycję pszczół oraz wpływa 
na ich liczebność. To już druga 
edycja konkursu, który cieszył 
się sporym zainteresowaniem. 
W ubiegłym roku z marszał-
kowskiego wsparcia skorzy-
stało ponad 1200 pszczelarzy. 
Dostrzegając problemy pszcze-
larzy planujemy w kolejnych 
latach rozszerzać wsparcie o 
nowe zadania, np. dofinanso-
wać zakup karmy miodowo-
-cukrowej, która podawana jest 
zagrożonym głodem rodzinom 
pszczelim - wyjaśnia wicemar-
szałek Olgierd Kustosz.

Wysoka cena węzy powodu-
je, że pszczelarze oszczędzają 
i zaniedbują systematyczną, 
coroczną wymianę plastrów 
na węzę, z której to pszczo-
ły odbudowują plastry. Brak 

wymiany skutkuje nagroma-
dzaniem się patogenów i w 
efekcie pogarszaniem zdrowia 
rodzin pszczelich, w niektó-
rych sytuacjach prowadząc do 
ich śmierci.

Uruchomione przez Woje-
wództwo Zachodniopomorski 
300 tys. zł dla pszczelarzy z 
regionu na zakup węzy pszcze-

lej znacząco poprawi sytuację 
rodzin pszczół w regionie. 
Otwarty konkurs pn. „Poprawa 
warunków  sanitarnych rodzin 
pszczelich poprzez wsparcie 
finansowe zakupu węzy pszcze-
lej” jest skierowany do wszyst-
kich pszczelarzy naszego woje-
wództwa zarówno zrzeszonych 
w związkach branżowych, jak 
również niezrzeszonych. O 

środki mogą aplikować orga-
nizacje pozarządowe oraz 
podmioty realizujące zadania 
statutowe na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 
z zakresu ekologii i ochrony 
zwierząt oraz dziedzictwa przy-
rodniczego, o których mowa 
w  art. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie. O środki można apli-
kować poprzez serwis Witkac.
pl. Nabór wniosków trwa do 23 
czerwca br.

Głównym kryterium oceny 
jest dotarcie do jak najwięk-
szej liczby pszczelarzy. Według 
danych Inspekcji Weteryna-
ryjnej na Pomorzu Zachodnim 
występuje ponad 80 tys. rodzin 
pszczół. Nieoficjalne dane 
mówią o nawet 2,5 tysiącach 
pszczelarzy, z czego absolutna 
większość traktuje to zajęcie w 
sposób, który można określić 
jako hobbystyczny.

Z myślą o rodzinach pszczelich
Węza pszczela to specjalny szablon z komórkami, który umieszczony w ulu ułatwia budować plastry w pasie-
ce. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jako drugi po Wielkopolsce region w Polsce postanowił 
wesprzeć organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu ekologii i dziedzictwa przyrodniczego dedy-
kowane pszczołom. Ruszyła kolejna edycja konkursu w którym do zdobycia jest 300 tys. zł.

Nie wyobrażamy sobie 
codzienności bez internetu. 
Każdego dnia przeglądamy 
portale informacyjne, ogląda-
my filmy, robimy zakupy a tak-
że poznajemy nowych ludzi. 
Na zagrożenia występujące w 
wirtualnym świecie narażony 
jest każdy użytkownik.

Dla Policji niezwykle ważna 
jest kwestia bezpieczeństwa 
dzieci spędzających wolny 
czas oglądając wiele filmów 
czy czatując po sieci. Chcemy 
przypomnieć o tym rodzicom 
i opiekunom właśnie teraz, w 
dobie pandemii, kiedy dużą 
część swojego czasu dzieci 
spędzają właśnie w wirtual-
nym świecie.

Bardzo często dzieci i mło-
dzież nawiązują w sieci kon-
takty i nowe znajomości. 
Niestety, nie wszyscy, których 
tam spotkają mają uczci-
we zamiary. Aby nie stać się 

łatwym celem internetowego 
przestępcy, przede wszyst-
kim nie należy podawać o 
sobie zbyt wielu informacji, 
w szczególności danych oso-
bowych czy numeru telefonu. 
Nigdy nie wiadomo do koń-
ca kto jest po drugiej stronie 
monitora.

Rozmawiajmy ze swoimi 
dziećmi i przypominajmy 

im podstawowe zasady 
bezpieczeństwa:

- Nie podawaj swojego praw-
dziwego imienia i nazwiska, 
posługuj się nickiem,

- Nie podawaj osobom pozna-
nym w Internecie swojego 
adresu domowego, numeru 
telefonu i innych tego typu 
informacji. Nie możesz mieć 
pewności, z kim naprawdę 
rozmawiasz!

-Nie wysyłaj nieznajomym 
swoich zdjęć. Nie wiesz, do 
kogo naprawdę trafią.

-Jeżeli wiadomość, którą 
otrzymałeś jest wulgarna lub 
niepokojąca, nie odpowiadaj 
na nią. Pokaż ją swoim rodzi-
com lub innej zaufanej osobie 
dorosłej.

- Pamiętaj, że nigdy nie 
możesz mieć pewności, z 
kim rozmawiasz w Interne-
cie. Ktoś, kto podaje się za 
twojego rówieśnika w rze-
czywistości może być dużo 
starszy i mieć wobec ciebie 
złe zamiary.

- Kiedy coś lub ktoś w Interne-
cie cię przestraszy, koniecznie 
powiedz o tym rodzicom lub 
innej zaufanej osobie doro-
słej.

- Spotkania z osobami pozna-
nymi w Internecie mogą być 

niebezpieczne! Jeżeli planu-
jesz takie spotkanie pamiętaj, 
aby zawsze skonsultować to 
z rodzicami. Na spotkania 
umawiaj się tylko w miej-
scach publicznych i idź na nie 
w towarzystwie rodziców lub 
innej zaufanej dorosłej osoby.

Policjanci monitorują sieć, 
by ujawniać popełniane tam 
przestępstwa. Zachęcamy 
także rodziców i opieku-
nów do rozmów nt. istnie-
jących zagrożeń, kontrolo-
wania stron internetowych, 
jakie odwiedzają dzieci oraz 
monitorowania treści, jakie 
przesyłają za pośrednictwem 
portali społecznościowych 
czy innych aplikacji służą-
cych do komunikacji.

Dbajmy o bezpieczeństwo 
naszych dzieci!

sierż.sztab.  
Katarzyna Leśnicka

Dzieci w „sieci” w dobie pandemii – 
Policja przypomina o zagrożeniach
W dzisiejszych czasach Internet odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Jest dla nas przede wszystkim 
skarbnicą wiedzy, ale musimy pamiętać, że aplikacje online mogą stanowić również zagrożenie. Dla Policji 
niezwykle ważna jest kwestia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży spędzających czas wolny w Internecie. Chce-
my przypomnieć o tym rodzicom i opiekunom właśnie teraz, w dobie pandemii, kiedy dużą część swojego 
czasu dzieci spędzają właśnie w wirtualnym świecie.
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GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE

Tegoroczna loteria „Dbamy o 
polską ziemię” trwała od 3 lutego 
do 26 kwietnia 2020 roku. Każdy, 
kto w tym czasie kupił dowolny 
nawóz z oferty Grupy Azoty za 
minimum 1000 zł brutto i wysłał 
zgłoszenie SMS’em lub rejestrując 
się na dedykowanej stronie inter-
netowej, mógł wygrać nagrodę 
główną, albo jedną z 240 loso-
wanych co tydzień nagród finan-
sowych w wysokości 1000 zł (po 
20 w każdym tygodniu trwania 
loterii).

Losowanie nagrody głównej 
odbyło się 28 kwietnia br. Szczę-
śliwym zwycięzcą III edycji 

loterii okazał się pan Wiesław 
Kawałko. Zarejestrowana fak-
tura dotyczyła zakupu nawozu 
płynnego RSM® w autoryzowa-
nym punkcie sprzedaży nawo-
zów Grupy Azoty, przedsiębior-
stwie Teamagro z Zamościa. 
Pan Wiesław ma gospodarstwo 
o powierzchni 7,5 ha, w którym 
sieje przede wszystkim rzepak 
i pszenicę, uprawia też owoce 
miękkie, w tym maliny.

- Bardzo się cieszę z wygranej, 
nowy ciągnik się przyda, bo sta-
ry Ursus ma już swoje lata. Od 
lat kupuję nawozy Grupy Azoty, 
jestem za tym, żeby kupować pol-

skie produkty. Jeżeli rolnicy chcą, 
aby Polacy kupowali polską żyw-
ność, to sami też powinni wspie-
rać krajowych producentów – 
mówi Wiesław Kawałko.

Kluczyki do traktora zostały uro-
czyście przekazane laureatowi 
8 czerwca przez dr. Wojciecha 
Wardackiego, prezesa zarządu 
Grupy Azoty.

- Gratuluję zwycięzcy nagrody 
głównej i wszystkim laureatom, 
którym nagrody finansowe są 
sukcesywnie przekazywane przez 
naszych przedstawicieli tereno-
wych. Pomimo bardzo trudnego 
okresu pandemii klienci zgłosili 
niemal 25 tysięcy dowodów zaku-
pu nawozów. To o ponad 50% 
więcej niż w zeszłym roku. Grupa 
Azoty jest sprawdzonym partne-
rem polskich rolników i cieszy-
my się, że wybierają oni krajowe 
nawozy, których najwyższą jakość 
gwarantujemy – powiedział pre-
zes dr Wojciech Wardacki.

Loteria Grupy Azoty: ciągnik New 
Holland pojechał na Roztocze
Główna nagroda w III Loterii konsumenckiej Grupy Azoty, ciągnik New Holland 
T4.75S, trafiła do pana Wiesława Kawałki z powiatu zamojskiego. Nowoczesna 
maszyna zastąpi wysłużonego Ursusa C360.

Całkowity szacowany budżet 
projektu wynosi ponad 1,5 mld 
EUR. Budowa ma zostać zakoń-
czona już w 2022 r. - Dziś osta-
tecznie finalizujemy trwające 
wiele miesięcy prace związane 
z zapewnieniem finansowania 
projektu „Polimery Police”. To 
jedna z największych obecnie 
inwestycji nie tylko w Polskim, 
ale też europejskim przemyśle. 
Ta budowa już trwa, koreański 
Hyundai, który jest nie tylko 
naszym partnerem kapitało-
wym, ale też generalnym wyko-
nawcą, wszedł na plac budo-
wy już na początku tego roku. 
„Polimery Police” to inwestycja 
ważna nie tylko dla nas, ale dla 
całej polskiej gospodarki. Grupie 

Azoty pozwoli na strategiczną 
dywersyfikację przychodów, a 
nasz kraj dzięki niej z importera 
polipropylenu stanie się jego eks-
porterem – mówi dr Wojciech 
Wardacki, prezes Grupy Azoty.
W konferencji prasowej zorga-
nizowanej w Policach w związku 
z podpisaniem umów uczest-
niczyli Prezydent RP Andrzej 
Duda i minister aktywów pań-
stwowych Jacek Sasin. 
- W przypadku tej inwestycji 
stworzono mechanizm pozwala-
jący zrealizować projekt za 7 mld 
zł. To rzeczywiście inwestycja 
niewyobrażalnie ogromna, kosz-
tochłonna. Ale tak kosztochłon-
na dlatego, że na absolutnym 
światowym poziomie nowo-

czesności – stwierdził Andrzej 
Duda, Prezydent RP.
- Dzisiejsze wydarzenie to dosko-
nały przykład, jak odważnie, a 
jednocześnie odpowiedzialnie 
potrafią inwestować polskie 
spółki Skarbu Państwa. Realiza-
cja ambitnych celów stawianych 
sobie przez polskie koncerny 
gwarantuje nie tylko ich stały 
rozwój, ale także wzmacnia kra-
jową gospodarkę i sprawia, że 
polski kapitał jest dostrzegany i 
doceniany poza granicami pań-
stwa. Tym bardziej jest to ważne, 
że spółki kontynuują swoją bie-
żącą działalność i nie rezygnują z 
zaplanowanych inwestycji w tak 
trudnym dla gospodarki okre-
sie pandemii koronawirusa – 
powiedział Jacek Sasin, minister 
aktywów państwowych.
Wkład Grupy Lotos w finanso-
wanie projektu wyniesie 500 mln 
PLN, a łączny wkład Hyundai i 
KIND ukształtuje się na porów-
nywalnym poziomie 130 mln 
USD. Z powyższych kwot wkład 
Grupy Lotos w kapitał akcyjny 
Grupy Azoty Polyolefins wynie-
sie 300 mln zł, a partnerów kore-
ańskich 78 mln USD (73 mln 
USD od Hyundai i 5 mln USD ze 
strony KIND). Pozostałe środki 
od Grupy Lotos i KIND (odpo-
wiednio 200 mln zł i równowar-

tość 52 mln USD) zostaną wnie-
sione do projektu jako pożyczki 
podporządkowane. 
–  Realizowane przedsięwzięcie 
ma strategiczne znaczenie dla 
polskiej gospodarki. Stawiamy 
na projekty innowacyjne, które 
wybiegają w przyszłość, a takim 
projektem są właśnie „Polime-
ry Police”. Z uwagi na szerokie 
doświadczenie Grupy LOTOS 
w organizacji oraz realizacji 
dużych i złożonych projektów 
inwestycyjnych, będziemy rów-
nież wspierać tę inwestycję swo-
ją wiedzą i posiadanymi przez 
naszych pracowników unikalny-
mi kompetencjami –– podkreśla 
Paweł Jan Majewski, prezes Gru-
py Lotos.
Projekt zostanie również zasilo-
ny dodatkowymi środkami od 
Grupy Azoty SA i Grupy Azoty 
ZCh Police – całkowite zaanga-
żowanie tych spółek wyniesie 
docelowo 1 832 mln zł, z czego 
60% stanowić będzie kapitał 
akcyjny a 40% pożyczki podpo-
rządkowane. Po realizacji przez 
partnerów wszystkich wynikają-
cych z podpisanej umowy wpłat, 
kapitał spółki Grupa Azoty 
Polyolefins wzrośnie do ok. 1,7 
mld zł.  Skład akcjonariatu będzie 
wyglądał w następujący sposób: 
Grupa Azoty SA - 30,52%, Gru-

pa Azoty ZCh „Police” - 34,41%, 
Grupa Lotos - 17,3%,  Hyundai 
- 16,63%, KIND - 1,14%. 
W przypadku zawartej umowy 
kredytowej, konsorcjum insty-
tucji finansowych, do którego 
należą: Bank Pekao, PKO BP, 
BGK, mBank, Alior Bank, BOŚ 
Bank, BNP Paribas Bank Pol-
ska, Santander Bank Polska, 
Europejski Bank Odbudowy i 
Rozwoju, Industrial and Com-
mercial Bank of China (Europe) 
Poland Branch, PZU, PZU na 
Życie oraz PZU Fundusz Inwe-
stycyjny Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych BIS 2, udzieli 
spółce Grupa Azoty Polyole-
fins długoterminowego kredytu 
uprzywilejowanego w kwocie 
487,8 mln EUR oraz 537,7 mln 
USD.  Dodatkowo spółce zosta-
nie udzielony kredyt na płatności 
podatku VAT w okresie budowy 
oraz kredyt z przeznaczeniem na 
finansowanie kapitału obrotowe-
go w fazie operacyjnej (150 mln 
zł i 180 mln USD).
- Jesteśmy niezwykle zadowole-
ni, że mogliśmy koordynować 
finansowanie jednej z najwięk-
szych krajowych inwestycji na 
przestrzeni ostatnich lat. Chce-
my podziękować za współpra-
cę wszystkim instytucjom bio-
rącym udział w konsorcjum, 

zewnętrznym doradcom i zespo-
łowi projektowemu. Finalizacja 
tej transakcji doszła do skutku 
właśnie dzięki zgodnej współ-
pracy każdej ze stron. To było dla 
nas wszystkich ogromne wyzwa-
nie, któremu podołaliśmy dzięki 
wyspecjalizowanym zespołom 
oraz wieloletnim doświadcze-
niom każdej z instytucji. Jak 
pokazuje niniejszy sukces - prze-
prowadziliśmy je wedle najwyż-
szych światowych standardów – 
mówi Leszek Skiba, p.o. prezesa 
Banku Pekao.

Moce produkcyjne instalacji 
polipropylenu wyniosą 437 tys. 
ton rocznie. Szacuje się, że w 
momencie uruchomienia polic-
kiej instalacji popyt na to tworzy-
wo w Europie przekroczy 12 mln 
ton rocznie.  Polipropylen jest 
jednym z podstawowych two-
rzyw, stanowi blisko 20% całego 
rynku tych materiałów w Euro-
pie. Ze względu na swoje właści-
wości (m.in. wytrzymałość tem-
peraturową, chemiczną, niską 
gęstość, transparentność), jest 
powszechnie wykorzystywanym 
tworzywem w większości gałęzi 
gospodarki, w tym w sektorze 
opakowaniowym, tekstylnym, 
medycznym, motoryzacyjnym 
czy też budowlanym.

Projekt „Polimery Police” z umowami
Grupa Azoty SA, Grupa Azoty ZCh „Police”, Grupa Azoty Polyolefins, Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co., oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Deve-
lopment Corporation (KIND) zawarły umowy na finansowanie projektu „Polimery Police”. Ponadto powołana do realizacji tej kluczowej dla całej branży chemicznej 
inwestycji spółka Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę kredytową z konsorcjum krajowych i zagranicznych instytucji finansowych.

W pierwszym kwartale 2020 
roku Grupa Azoty odnotowała 
wyniki niewiele gorsze od osią-
gniętych w  analogicznym okre-
sie bardzo dochodowego 2019 
roku. W każdym z trzech klu-
czowych segmentów – Nawozy, 
Tworzywa, Chemia – nastąpiło 
obniżenie przychodów o 8-9 
proc., przy jedynie niewielkiej 
obniżce marży w segmencie 
Nawozy, a także zwiększeniu 
marży w segmencie Chemia i 
dużym spadku marży w seg-
mencie Tworzywa.

Wynik EBITDA Grupy Azo-
ty w I kw. 2020 r. wyniósł 
476 mln zł (spadek o 132 mln 
zł r/r), a marża EBITDA 
ukształtowała się na poziomie 
15,3% (niższa o 2,8 p.p. r/r). Na 
ten stosunkowo niewielki spa-
dek, w sytuacji niższych śred-

nich cen sprzedaży produktów 
we wszystkich segmentach, 
wpływ miała obniżka noto-
wań gazu. Średnie ceny tego 
surowca w porównaniu z I kw. 
poprzedniego roku były o ok 
40% niższe i wciąż utrzymują 
się na korzystnym dla Grupy 
Azoty poziomie.
Sytuacja pandemii nie miała 
dotychczas istotnego negatyw-
nego wpływu na Grupę Azoty 
w skali, która mogłaby zagra-
żać płynności lub wpływać na 
ograniczanie produkcji, a tak-
że na decyzje o realizacji klu-
czowych inwestycji. Sprzedaż 
eksportowa również przebiega 
bez większych zakłóceń, przy 
czym wzrosły opłaty za usłu-
gi logistyczne. Zysk netto w I 
kw. 2020 r. wyniósł 196 mln zł 
wobec 323 mln zł w analogicz-
nym okresie ubiegłego roku.

- Na tę chwilę wpływ pandemii 
na Grupę Azoty oceniamy jako 
ograniczony. Chociaż mocno 
odczuwa go całe społeczeń-
stwo i wiele obszarów gospo-
darki, Grupa Azoty funkcjo-
nuje bez większych zakłóceń. 
Wciąż nie wiemy jednak, jak 
sytuacja pandemii się rozwi-
nie. Liczymy na pojawienie się 
wkrótce wyraźnych pozytyw-
nych sygnałów i odbicie w III 
kwartale roku. Z perspektywy 
biznesowej bardziej martwi 
nas możliwość wystąpienia 
suszy, chociaż ostatnie desz-
czowe tygodnie poprawiły 
sytuację w rolnictwie umoż-
liwiając wysianie kolejnych 
dawek nawozów azotowych 
i wpływając na odczuwalne 
zwiększenie popytu – mówi 
dr Wojciech Wardacki, prezes 
Grupy Azoty S.A.

Wyniki Grupy Azoty bez  
większego wpływu koronawirusa
Grupa Azoty odnotowała w I kw. 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprze-
daży na poziomie 3 104 mln zł. Oznacza to niewielki spadek (o 7,8 %) wobec 
analogicznego okresu 2019 roku, który był rekordowy w historii grupy. W wyniku 
niższych średnich cen sprzedaży produktów oraz niskich cen gazu wynik EBITDA 
ukształtował się na poziomie 476 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 15,3%.
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GMINA KOŁBASKOWO

REKRUTACJA DO KLAS I 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
ZESPOLE SZKOLNO-PRZED-
SZKOLNYM W PRZYLEPIE 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
1. Do klasy pierwszej przyjmo-
wane są dzieci urodzone w roku 
2013. Dzieci z poza obwodu są 
mile widziane!
2. Obwodem Szkoły Podstawo-
wej w Przylepie są miejscowości 
Ostoja i Przylep.
3. Termin rekrutacji – od 2 
czerwca do 24 sierpnia 2020 r.
4. Zapisy dzieci do klas pierw-
szych odbywają w terminie od 
2 czerwca do 24 sierpnia 2020 
r., do godz. 15.00, poprzez prze-
słanie wypełnionej i odręcznie 
podpisanej karty zgłoszenia dro-
gą mailową na adres moncport@
kolbaskowo.pl  w formie pliku, 
skanu lub fotografii. Oryginały 
kart, rodzice/opiekunowie praw-
ni, będą zobowiązani złożyć w 
placówce, w późniejszym termi-
nie. Formularz karty zgłoszenia 
można pobrać ze strony interne-
towej www.kolbaskowo.pl
5. Rekrutacja dzieci do klas 
pierwszych zamieszkałych 
poza obwodem,  odbywa się 
w terminie od 2 czerwca do 24 
sierpnia 2020 r., do godz. 15.00. 
Rodzice przesyłają wypełnione i 
odręcznie podpisane dokumen-
ty: wniosek o przyjęcie dziecka, 
oświadczenie o spełnianiu kry-
teriów rekrutacji oraz poda-
nie do dyrektora szkoły, drogą 
mailową na adres moncport@
kolbaskowo.pl w formie pliku, 
skanu lub fotografii. Oryginały 
wniosków o przyjęcie dziec-
ka, oświadczenia o spełnianiu 
kryteriów rekrutacji i podania 
rodzice, wraz z kartą gotowości 
szkolnej są zobowiązani złożyć 
w Szkole Podstawowej w Przy-
lepie w terminie 25 - 28 sierpnia 
2020 r. Formularz wniosku o 
przyjęcie dziecka i oświadczenie 
o spełnianiu kryteriów rekrutacji 
można pobrać ze strony interne-
towej www.kolbaskowo.pl 
6. Przyjmuje się kryteria dla dzie-
ci zamieszkałych poza obwodem 

placówki;
a. dziecko urodzone jest w roku 
2013 i nie odroczono mu obo-
wiązku szkolnego
b. dziecko zamieszkuje w Gminie 
Kołbaskowo lub gminie sąsiedniej

INFORMACJA O SZKOLE
„Każdy wiek ma swoje prawa, 
więc….Uczymy się bawiąc, 
bawimy się ucząc”.
Nadrzędnym celem nowej szko-
ły będzie wszechstronny rozwój 
dzieci, w oparciu o współpra-
cę z Rodzicami. Swoją wiedzę 
uczniowie zdobędą poprzez 
zabawę, która jest najlepszą for-
mą przekazywania informacji 
o otaczającym ich świecie, przy 
czym dominować będzie uczenie 
się poprzez działanie i rozwijanie 
wyobraźni.

W ofercie szkoły znajdują się: 
Bezpłatne zajęcia dodatkowe 
kształtujące praktyczne umie-
jętności posługiwania się języ-
kiem obcym (przygotowujące 
do nauczania dwujęzycznego). 
Zajęcia prowadzone metodą pro-
jektów w oparciu o naukę przez 
doświadczenie (lekcje muzealne, 
teatralne, kinowe, warsztaty tere-
nowe) wraz z wykorzystaniem 
elementów Planu Daltońskiego, 
Metody Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborn, pedagogiki 
zabawy, metody Dobrego Startu 
Marty Bogdanowicz, globalne-
go czytania Glenna Domana, 
Systemu Edukacji przez ruch 
Doroty Dziamskiej, kinezjolo-
gii edukacyjnej, systemu Carla 
Orffa. Metody i formy pracy 
dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb i możliwości 
uczniów.  Zajęcia umuzykalnia-
jące: nauka gry na ukulele, flażo-
lecie, dzwonkach ręcznych, bum 
bum rurkach. Zajęcia kreatywne 
i twórcze związane z nowymi 
technikami plastycznymi. Zaję-
cia logopedyczne. Pomoc psy-
chologiczno – pedagogiczna. 
Opieka pielęgniarki szkolnej. 
Posiłki w formie cateringowej. 
Opieka w świetlicy szkolnej.

Rekrutacja do klas I  
w szkole w Przylepie
Gmina Kołbaskowo zaprasza do nowo otwartej Szkoły 
Podstawowej w Przylepie. Placówka będzie miejscem, 
w którym dzieci będą przeżywać swoje nietuzinkowe 
dzieciństwo, codziennie odkrywając swoje talenty i 
nieskończony potencjał. Szkoła w Przylepie to kame-
ralna, bezpieczna placówka w Gminie Kołbaskowo, 
zapewniająca indywidualne podejście do Ucznia.

Umowy na dofinansowanie 
kwotą w wysokości blisko 19,2 
mln zł z Funduszu Dróg Samo-
rządowych remontów, prze-
budowy i budowy dróg lokal-
nych Tomasz Hinc, wojewoda 
zachodniopomorski, podpisał 
na początku maja br. Inwe-
stycje będą prowadzone na 
ponad 12,8 km dróg w powia-
tach goleniowskim i polickim, 
w tym  w Gminie Kołbaskowo. 

- Na podstawie podpisanych 
umów samorządy otrzymają w 
tym roku rządowe dofinanso-
wanie na inwestycje drogowe – 
poinformował wojewoda Hinc.

„Gmina Kołbaskowo otrzyma 
3 mln 942 tys. zł dofinanso-
wania budowy 1,2 km nowej 
drogi gminnej do terenów 
inwestycyjnych usługowo - 
produkcyjnych w Gminie Koł-
baskowo.  Wartość inwestycji 
to 7 mln 885 tys. zł” – czytamy 
na stronie szczecin. uw.gov.pl. 

- Bardzo się cieszymy z dofi-
nansowania. Mamy w tym 
miejscu 95 ha terenów inwe-
stycyjnych. Chcemy, żeby były 
zagospodarowane - mówi 
Małgorzata Schwarz, wójt 
Gminy Kołbaskowo. Nowa 
droga rozpocznie się w rejonie 
przejazdu kolejowego na dro-
dze Kołbaskowo - Smolęcin 
i pobiegnie w stronę granicy 
państwowej, równolegle do 
autostrady A6.
Obwodnica Ostoi oraz Będar-
gowo - Rajkowo 
To nie jedyne plany drogowe 
w naszej gminie. Planowana 
jest budowa obwodnicy Ostoi. 

Gdzie powstaną nowe drogi?
3 mln 942 tys. złotych dofinansowania na budowę nowej drogi gminnej otrzymała Gmina Kołbaskowo z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. To będzie droga do terenów inwestycyjnych, powstanie w pobliżu Kołbaskowa, 
wzdłuż A6. Jakie szlaki mogą się jeszcze pojawić?

5 marca br. podpisano umowę 
na wykonanie projektu tech-
nicznego. 
- Chcemy wyprowadzić ruch 
aut z miejscowości Ostoja i 
poprowadzić do ulicy Zbój-
nickiej w Szczecinie. Miesz-
kańcy Rajkowa, Warzymic i 
Przecławia będą mieli moż-
liwość dotarcia do Szczecina 
pomijając zakorkowaną drogę 
krajową nr 13 – mówiła Mał-
gorzata Schwarz. Nowa droga 
gminna będzie miała około 
1,2 km długości. Obiegnie od 
południa Ostoję, częściowo po 
szlaku obecnej drogi gminnej, 
i wpadnie w korytarz wąskiej 
dziś drogi w stronę Szczecina. 
Gmina Kołbaskowo planuje 
także zbudować drogę z Będar-
gowa do Rajkowa, która jest 
obecnie w fazie projektowania. 
Nowa droga rozpocznie się na 
węźle planowanej zachodniej 
obwodnicy Szczecina w pobli-
żu Będargowa. Będzie miała 
około 2,25 km długości. Po jej 
realizacji, z trasy przez obwod-
nicę Ostoi do Szczecina będą 
mogli korzystać również miesz-
kańców Będargowa i Karwowa 

oraz zachodniej części naszej 
gminy: Barnisławia, Bobolina, 
Smolęcina  i Warnika. 

Przecław – obwodnica – 
Ustowo oraz ścieżki  

rowerowe 

Za kilka miesięcy ma ruszyć 
budowa obwodnicy Przecławia 
i Warzymic. W związku z tym 
Gmina Kołbaskowo planuje 
budowy dwóch nowych dróg 
gminnych: Przecław – obwod-
nica oraz Ustowo – obwodnica. 
Pierwsza jest już zaprojektowa-
na (szczecińska Pracownia Pro-
jektowa Dróg i Mostów DIM), 
drugiej projektowanie właśnie 
się rozpoczęło (Biuro Projek-
tów Inbud ze Szczecina).  

– O dofinansowanie inwestycji 
będziemy aplikować do Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
- mówi Małgorzata Schwarz. 

W trakcie realizacji są dwie 
inne inwestycje Gminy Koł-
baskowo, budowa ścieżki 
rowerowej Przecław – Karwo-
wo (ok. 2,5 km) oraz budowa 
drogi gminnej w Siadle Dol-
nym w stronę Kurowa (ok. 
740 metrów), wraz z odcin-
kiem ścieżki rowerowej, która 
będzie przedłużeniem Szlaku 
Bielika. Zadania powstają w 
trybie zaprojektuj i wybuduj. 
Obecnie prace projektowe 
są na finiszu, niedługo będą 
ruszały prace w terenie. 

W planach jest także budowa 
ok. 9-10 km ścieżki rowero-
wej po trasie dawnej kolejki 
wąskotorowej CPO, która w 
naszej gminie będzie biegła 
od granicy państwowej, przez 
Barnisław, Warnik, Karwowo,  
Będargowo do Warzymic. - 
Troszkę przedłużają nam się, 
w związku z pandemią koro-
nawirusa, prace związane z tą 
budową. Jeszcze nie podpisali-
śmy umowy z Interreg V A na 
inwestycję, ale wszystkie zmia-

ny,  o których mówiliśmy, czyli 
zwiększenie środków na inwe-
stycje, udało nam się uzyskać. 

Teraz czekamy na podpisanie 
umowy – mówiła o inwestycji 
na majowej sesji gminnej Mał-
gorzata Schwarz. 

Obwodnica Przecławia  
i Warzymic oraz Kołbaskowa 

A co nowego w sprawie obwod-
nicy Przecławia i Warzymic? 
Jak poinformowała Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych   i 
Autostrad, realizacja zadania 
odbędzie się jednak w dwóch 
etapach, a pierwsze wbicie łopa-
ty na budowie nastąpi dopiero 
w przyszłym roku (budowa 
miała ruszyć w tym roku). 

- Planujemy realizację obwod-
nicy Przecławia i Warzymic w 
dwóch etapach. Pierwszy etap 
od ronda Hakena do połączenia 
z obecną DK13 na południe od 
Przecławia. Drugi od połączenia 
z obecną DK13 (Siadło Górne) 
do połączenia z A6 (węzeł Szcze-
cin Zachód) – poinformował 
Mateusz Grzeszczuk ze szczeciń-
skiego oddziału GDDKiA. 

Dlaczego budowę podzielono 
na dwa etapy? Ma to związek z 
nowymi, ogłoszonymi niedaw-
no przez rząd planami realizacji 
obwodnicy Kołbaskowa (ok. 6 
km)   w ramach projektu „Pro-
gram budowy 100 obwodnic”. 

- Pojawienie się tego zadania 
wymaga realizacji węzła Szczecin 
Zachód od razu ze wszystkimi 
relacjami zarówno w kierunku 
na Szczecin, jak i na Rosówek, 
a obecny projekt budowlany 
zawiera tylko wyloty z A6  w kie-
runku Szczecina. To dlatego, aby 
przy realizacji obwodnicy Koł-
baskowa nie była już potrzebna 
ingerencja w węzeł z A6 – tłuma-
czył Mateusz Grzeszczuk.

Jarosław Dworzyński
UG Kołbaskowo

Wartość inwestycji wynosi ponad 60 mln euro. Uruchomienie pla-
nowane jest na wiosnę 2021 roku. Oprócz nowoczesnego zakładu 
produkcyjnego na powierzchni około 18 hektarów powstaje także 
centrum badawczo-rozwojowe.

Obiekt dla grupy Kion 
na ukończeniu
Nowy obiekt dla Grupy Kion, który powstaje przy drodze 
krajowej nr 13, pomiędzy miejscowościami Kołbaskowo i 
Rosówek, jest na ukończeniu. - 8 czerwca oddajemy kom-
pleks Grupie Kion - usłyszeliśmy na miejscu od przedsta-
wiciela Panattoni Europe, która buduje obiekt.
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2 czerwca inicjatorzy referen-
dum złożyli wniosek do sądu o 
zakazanie Wójt Gminy Dobra 
rozpowszechniania informacji 
o pomówieniach i manipula-
cji, których miał się dopuścić 
Komitet Referendalny Dobra 
Wybiera. Osoby odpowie-
dzialne za organizację referen-
dum w gminie Dobra wnosiły 
też o nakazanie sprostowania 
informacji, przeproszenia, 
wpłacenia kwoty 5000 zł na 
rzecz Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt i 5000 zł na rzecz 
wspomnianego komitetu.

Komitet Referendalny Dobra 
Wybiera wskazał we wniosku 
na dwie wypowiedzi Wójt 
Gminy Dobra:

"Przypomnę tylko, że oso-
by, które stoją za organizacją 
referendum w naszej gminie, 
zarzucały mi między innymi 
naruszenie dyscypliny finan-
sów, wykorzystanie środków 
publicznych do celów prywat-
nych, brak kompetencji wójta i 
urzędników gminy, narażanie 
budżetu gminy na straty czy 
niegospodarność. To kłam-
stwa i pomówienia osób, któ-
rych celem jest tak naprawdę 
przejęcie steru władzy w naszej 
gminie."

"Referendum popierają osoby, 
którym nie udało się wygrać w 
ostatnich wyborach samorzą-
dowy i w ten sposób próbują 
podważyć ich demokratycz-
nych wynik. Ze spokojem 
wysłuchiwałam oskarżeń, 
pomówień, wyzwisk, obrzuca-
nia błotem i straszenia. Osoby, 
które stoją za organizacją refe-
rendum, zarzucały mi między 
innymi naruszenie dyscypliny 

finansów, wykorzystanie środ-
ków publicznych do celów 
prywatnych, brak kompeten-
cji i narażanie budżetu gminy 
na straty czy niegospodarność. 
Dość tych kłamstw i manipu-
lacji."

W czwartek, 4 czerwca odbyła 
się rozprawa sądowa w tej spra-
wie. Sąd rozpatrzył dowody 
obu stron, przyznał rację Wójt 
Gminy Dobra i stwierdził, że 
wypowiedzi inicjatorów refe-
rendum nie są prawdziwe.

"Sąd po zapoznaniu się ze 
wszystkimi dowodami uznał, 
że wypowiedzi inicjatorów 
referendum nie są prawdzi-
we, a ja miałam pełne prawo 
nazwać je kłamstwami. Dzię-
kuję wszystkim mieszkańcom, 
którzy mi zaufali, a osoby, 
które jeszcze się wahały pro-
szę o pozostanie w domach 
i nie branie udziału w tym 
referendum, które nie ma nic 
wspólnego z wyborami. W 
ten sposób najlepiej okaże-
cie Państwo poparcie mojej 
dotychczasowej pracy na rzecz 
naszej gminy i jej efektów. W 
ciągu ostatnich kilkunastu lat 
z małej, wiejskiej gminy stali-
śmy się silną i prężną gminą, 
która jest stawiana jako wzór 
do naśladowania. Nie zmie-
niajmy tego. Przed nami nowe 
wyzwania, zadania i projekty 
do realizacji. Wierzę, że wspól-
nie osiągniemy wielkie rzeczy" 
- skomentowała wyrok Wójt 
Teresa Dera. 

Sąd odrzucił wniosek inicjato-
rów referendum i zasądził od 
wnioskodawców zwrot kosz-
tów postępowania.

Inicjatorzy  
referendum przegrali 
proces wyborczy  
z Wójt Gminy Dobra
Inicjatorzy referendum przegrali proces w trybie wy-
borczym, który sami wytoczyli Wójt Gminy Dobra. 
Wnosili oni o karę 10 tys. złotych, przeproszenie i na-
kazanie sprostowania wypowiedzi Wójt Teresy Dery, 
w której określiła zarzuty dotyczące m.in. naruszenia 
dyscypliny finansów, wykorzystania środków pu-
blicznych do celów prywatnych, braku kompetencji i 
narażania budżetu gminy na straty czy niegospodar-
ność, za kłamstwa i manipulacje. Sąd po zapoznaniu 
się z dowodami przyznał rację Wójt Gminy Dobra i 
stwierdził, że wypowiedzi inicjatorów referendum 
nie są prawdziwe.

To zaledwie 14,54 % wszystkich 
uprawnionych do głosowania 
mieszkańców gminy Dobra. 
Zdecydowanie za mało, aby 
osiągnąć wymaganą przepisa-
mi ustawy frekwencję. W przy-
padku  Dobrej, musiała ona 
wynosić ponad 5 tysięcy osób.

Referendum w gminie Dobra 
od samego początku budziło 
skrajne emocje. W skład komi-
tetu referendalnego wchodziły 
osoby, które startowały w 2018 
roku w wyborach samorządo-
wych do Rady Gminy Dobra z 
komitetów wyborczych Mag-
daleny Zagrodzkiej i Lokalni, 
w którym liderami byli Ewa 
Głowacka, Mariusz Lindner i 
Tomasz Czubara. Referendum 
oficjalnie poparli radna Magda-
lena Zagrodzka, kandydatka na 
Wójta Gminy Dobra w 2018 r., a 
także zaangażowani w jej kam-

panię wyborczą radni Paweł 
Malinowski, Monika Duziak, 
Mariusz Lindner i Tomasz Czu-
bara. W związku z tym pojawiły 
się zarzuty, że za referendum 
tak naprawdę stoją osoby, które 
przegrały w ostatnich wyborach 
samorządowych.

Drodzy Mieszkańcy,
bardzo się cieszę, że mamy 
już za sobą półroczną kam-
panię referendalną. To nie był 
dobry okres dla naszej gminy. 
Wczoraj jednak zdecydowana 
większość mieszkańców Gmi-
ny Dobra postanowiła nie brać 
udziału w referendum. Zgod-
nie z prawem wyborczym, w 
związku z niską frekwencją 
jego wyniki nie są ważne.

Bardzo dziękuję tym, którzy 
docenili mój wieloletni wysi-
łek i serce, które wkładam w 

rozwój naszej gminy. Wasze 
wsparcie było i jest dla mnie 
ogromnym zaszczytem oraz 
znakiem jedności. Doświad-
czyłam od was wiele życzli-
wości, dobroci, zrozumienia 
i zaangażowania. Mam też 
nadzieję, że swoją dalszą pracą 
i jej efektami będę przekony-
wała do siebie i swoich współ-
pracowników kolejne osoby.

Czas wrócić do pracy i sku-
pić się na realizacji kolejnych 
inwestycji dla mieszkańców 
naszej gminy. Przed nami jesz-
cze wiele zadań.

Mam świadomość, że nie każ-
da moja decyzja będzie przez 
wszystkich akceptowana i nie 
każde rozwiązanie problemu 
zostanie przyjęte z aprobatą. 
Nikomu nie odmawiam prawa 
do krytyki czy wyrażania nie-

zadowolenia. Możemy mieć 
różne opinie, zachowajmy jed-
nak wzajemny szacunek, kul-
turę i rozsądek. Bez kłamstw i 
manipulowania informacjami.

Wiem, że przede mną trud-
ne zadania i jeszcze większe 
oczekiwania. Zapewniam, że z 
pełnym oddaniem będę reali-
zowała wszystkie wyznaczone 
cele, by Gmina Dobra była 
jeszcze lepsza.

Jeszcze raz dziękuję i mam 
nadzieję, że wspólnie będzie-
my rozwijać naszą piękną, małą 
ojczyznę. Zobaczcie jak wiele 
udało się nam już osiągnąć.

A teraz wracamy do pracy. 
Dziękuję.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Nie odwołali Wójt Dery
Porażką dla inicjatorów, zakończyło się referendum w sprawie odwołania Wójt Gminy Dobra. Aby wynik 
referendum był ważny musiałoby wziąć w nim udział 5388 mieszkańców, a tymczasem w niedzielę, 7 czerwca 
zagłosowała mniej niż połowa tej liczby - 2540 osób.
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Po otwarciu obrad i przyjęciu 
protokołu z poprzedniej sesji, 
przyjęto uchwały w sprawie 
zmiany aktualnego budżetu i 
prognozy finansowej na lata 
2020-2025. Zmiany w budże-
cie, zaproponowane przez 
Wójt Gminy Dobra, uwzględ-
niały m.in. zwiększenie środ-
ków na budowę ścieżki rowe-
rowej Łęgi - Stolec. Dzięki 
temu będzie można rozstrzy-
gnąć przetarg na tę inwestycję.

Po przyjęciu kolejnych uchwał 
radni przeszli do rozpatrzenia 
trzech skarg na działalność 
Wójta Gminy Dobra. Autorem 
wszystkich był radny Mariusz 
Lindner, aktywnie działają-
cy na rzecz przeprowadzenia 
referendum w gminie Dobra.

Pierwsza skarga dotyczyła stanu 
dróg na osiedlu przy ul. Spor-
towej w Dobrej, gdzie mieszka 
radny. Mariusz Lindner stwier-
dził, że drogi są nieprzejezdne 
i gmina nie wykonuje swojego 
obowiązku związanego z nale-
żytym utrzymaniem dróg.

Z opinią radnego nie zgodziła 
się radna Monika Chomiuk, 
która również mieszka na 
wspomnianym osiedlu. Żeby 
wybudować docelowe dro-
gi należy wcześniej wykonać 
kanalizację deszczową. Na 
osiedlu przy ul. Sportowej 
taka kanalizacja została już 
przez Gminę Dobra wyko-
nana. Obecnie trwają prace 
projektowe mające na celu 
opracowanie dokumentacji 
technicznej budowy dróg na 
osiedlu, m.in. na ul. Paproci, 
Kameliowej, Konwaliowej, 
Frezjowej oraz Tulipanowej. 
Kiedy zakończą się prace pro-
jektowe i uzyskane zostanie 
pozwolenie na budowę, będzie 
można wybrać wykonawcę dla 
realizacji pierwszego z etapów 
budowy dróg na osiedlu przy 
ul. Sportowej.

Z opinią radnego nie zgodził 
się również Tomasz Kakow-
ski, kierownik Wydziału ds. 
Komunalnych i Inwestycji 
Urzędu Gminy Dobra, któ-
ry poinformował, że póki nie 
wybudowane zostaną doce-
lowe drogi, ulice są systema-
tycznie remontowane poprzez 
wyrównywanie nawierzchni. 
Niestety są to prace doraźne. 
Również w tym roku część 
budżetu przeznaczono na 

 SESJA RADY GMINY DOBRA 

Bez  rozstrzygnięć w sprawie uchwał śmieciowych
W czwartek, 28 maja odbyła się XV sesja Rady Gminy Dobra. Samorządowcy obradowali w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Dobrej z zachowaniem bezpiecz-
nego dystansu. Najważniejszą częścią sesji miał być pakiet nowych uchwał śmieciowych, jednak z powodu faktu, że część radnych nie przedstawiła wcześniej swoich 
uwag i propozycji do nowych uchwał, przeniesiono tę część na czerwcową sesję.

remont dróg na wspomnia-
nym osiedlu.

Mimo przedstawionej argu-
mentacji, radny kilkukrotnie 
podkreślił, że razem z miesz-
kańcami osiedla płaci podatki 
i w związku z tym wymaga od 
gminy remontu wszystkich dróg 
na osiedlu. Jednak na pytanie 
radnego Marcina Sobierajskie-
go, czy faktycznie płaci podatki 
w gminie Dobra, stwierdził, że 
jednak tych podatków nie płaci.

Kolejne dwie skargi radnego 
dotyczyły nieuprawnionych 
zmian w deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
oraz naruszenia zasad prawo-
rządności przez Wójta Gmi-
ny Dobra i podległych mu 
pracowników. Z treścią skarg 
można się zapoznać na stronie 
Urzędu Gminy Dobra.

Odnosząc się do samych skarg 
trudno było nie odnieść wraże-
nia, że mamy do czynienia bar-
dziej z kampanią referendalną 
niż rzeczywistymi zarzutami. 
Radny Lindner wielokrot-
nie zarzucał wójt, że złamała 
prawo i toczą się wobec niej 
postępowania, jednak wójt 
przypomniała radnemu, że 
do tej pory żadna z instytucji 
nie zdecydowała się na sfor-
mułowanie zarzutów, a radny 
nie jest sędzią, żeby samemu 
wydawać wyroki. Jedynie 
Regionalna Izba Obrachun-
kowa zgłosiła zastrzeżenia do 
realizacji inwestycji, polegają-
cej na utwardzeniu ulicy Tura 
w Dołuajch, która nie jest w stu 
procentach własnością gminy.

Radni większością głosów 
uznali wszystkie skargi za bez-
zasadne.

Następnie przystąpiono do dys-
kusji nad pakietem tzw. uchwał 
śmieciowych. Wójt Gminy 
Dobra Teresa Dera przypo-
mniała, że nowe uchwały zwią-
zane są z nowelizacją ustawy 
śmieciowej, która wymaga od 
samorządów zmian w gospo-
darce odpadami. Propozycje 
nowych uchwał zostały przed-
stawione wszystkim radnym 
na spotkaniu, które odbyło się 
pod koniec lutego 2020 r. Rad-
ni mieli zapoznać się z propo-
zycjami i przedstawić uwagi na 
kolejnym spotkaniu zaplano-
wanym na 16 marca. Z powodu 
epidemii koronawirusa spotka-
nie trzeba było odwołać i wójt 
poprosiła radnych o przesłanie 
uwag drogą mailową. Takich 
uwag jednak nie było.

"Od marca do maja nie otrzy-
małam żadnych uwag czy 
propozycji zmian ze strony 
radnych i dlatego uznałam, że 
możemy przejść do głosowa-
nia na dzisiejszej sesji" - mówi-
ła wójt Teresa Dera.

Radni opozycyjni stwierdzili 
jednak, że liczyli na kolejne 
spotkanie po ustaniu zagroże-
nia związanego z koronawiru-
sem. "Nie będę pisał elabora-
tów i wysyłał mailem" - stwier-
dził wprost radny Mariusz 
Lindner, który przypomniał 
też, że swoje uwagi przedsta-
wiał latem 2019 roku.

Radna Katarzyna Ciurzyńska, 
która jest przeciwna liczeniu 
opłat za śmieci na podstawie 
zużytej wody, miała wątpliwo-
ści czy propozycja związana z 
odbieraniem śmieci zmiesza-
nych z częstotliwością raz na 2 
tygodnie jest dobrym rozwią-
zaniem. "Obawiam się, że to za 
rzadko, szczególnie w okresie 

letnim, natomiast odbiór bio-
odpadów raz w tygodniu to 
zbyt często" - mówiła radna.

Magdalena Zagrodzka również 
nie zgadza się z liczeniem śmie-
ci na podstawie zużytej wody. 
"Grono mieszkańców jest temu 
przeciwna" - mówiła radna.

Nie do końca zrozumiana była 
więc deklaracja radnego Mariu-
sza Lindnera, który stwierdził w 
imieniu radnych opozycyjnych 
- "Mamy wspólnie wypracowa-
ną metodę naliczania opłat za 
śmieci, która związana jest z 
metodą od wody. W tym roz-
wiązaniu zużycie wody ogro-
dowej uwzględniałoby okres 
zimowy". Nie wiadomo kogo 
radny miał na myśli mówiąc 
"mamy wspólnie", skoro wcze-
śniej obie radne były przeciw-
ne naliczeniu opłat za śmieci tą 
właśnie metodą.

"To wszystko jest matematyką i 
zostało dokładnie przeliczone" 
- mówiła o nowych propozy-
cjach radna Monika Chomiuk.

Kierownik Wydziału ds. Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi 
i Egzekucji Anna Budzyńska 
poinformowała, że propozycja 
związana z odbiorem śmieci 
zmieszanych raz na dwa tygo-
dnie wyszła od mieszkańców. 
Dodatkowo firma Jumar odpo-
wiedzialna za odbiór odpadów 
potwierdziła, że w większości 
przypadków pojemniki na śmie-
ci są po tygodni użytkowania 
częściowo puste. Z drugiej stro-
ny bioodpady odbierane byłby 
raz na tydzień przez cały rok. Jeśli 
dla kogoś częstotliwość odbioru 
śmieci zmieszanych jest zbyt 
rzadka, może zamówić w gminie 
większy pojemnik na śmieci, np. 
o pojemności 240 l zamiast 120 l.

Kierownik stwierdziła, że 
przedstawione propozycje 
były dokładnie analizowane 
pod kątem kosztów. Większa 
częstotliwość odbioru odpa-
dów wymagałaby zwiększe-
nia opłat za śmieci, a gmina 
zgodnie z prawem nie może 
dofinansowywać tego zadania 
z środków własnych. Rachun-
ki za śmieci muszą w 100% 
pokryć wydatki związane z 
gospodarką odpadami. Dzię-
ki zmianom częstotliwości 
odbioru gmina utrzymałaby 
wysokość stawki za śmieci w 
wysokości 4,80 za m3 zużytej 
wody, która jest jedną z najniż-
szych w regionie. Dodatkowo 
gmina planuje wprowadzić 
ulgi w wysokości 0,80 zł za m3 
wody za kompostowanie bio-
odpadów. W tym jednak przy-
padku osoby, które to zadekla-
rują musiałby kompostować 
wszystkie swoje bioodpady.

Ponieważ dopiero podczas 
sesji część radnych opozycyj-
nych przedstawiła swoje pro-

pozycje zmian, pojawiały się 
nowe pytania i wątpliwości, 
czy rozwiązania są dopasowa-
ne do potrzeb mieszkańców, 
radni uznali, że należy prze-
sunąć procedowanie nowych 
uchwał na przyszły miesiąc, a 
do tego czasu wypracować, jak 
najlepsze rozwiązanie.

"Nie było wcześniej uwag z 
Państwa strony, dlatego dzisiaj 
na sesji chcieliśmy głosować 
nad nowymi uchwałami w 
sprawie śmieci. Jeżeli jednak 
mają Państwo wątpliwości i 
pytania to możemy przesunąć 
głosowanie na kolejną sesję. 
Przedyskutujmy to jeszcze raz, 
tak żeby tak ważne dla miesz-
kańców kwestie były jak naj-
lepiej procedowane" - mówiła 
wójt Teresa Dera.

"Prosimy złożyć propozycje na 
piśmie, tak żeby Pani kierow-
nik Anna Budzyńska mogła się 
do tego odnieść" - zaapelował 
do radnych Przewodniczący 
Rady Bartłomiej Miluch.

Starostwo Powiatowe w Poli-
cach ogłosiło dzisiaj przetarg 
na remont nawierzchni drogi 
powiatowej nr 3907Z Wołczko-
wo - Dobra. Powiat otrzymał na 
inwestycję w kwocie 2.391.400 
złotych z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Z tego samego fun-
duszu Gmina Dobra otrzymała 
3,13 mln złotych na przebudowę 
ulicy Szkolnej w Bezrzeczu.

Dofinansowanie to 50% kosztów 
inwestycji. Pozostałe 2,39 mln 
zł dołożą wspólnie Starostwo 
Powiatowe w Policach i Gmina 
Dobra, która wspomoże remont 
drogi powiatowej.

Inwestycja zakłada ułożenie 
nowej nakładki asfaltowej na 

odcinku od lasu przy jezio-
rze Głębokie (granica gminy 
Dobra) do ronda w Dobrej. 
Odcinek od lasu do ronda przy 
Głębokim (ul. Kupczyka) nale-
ży do Miasta Szczecin i będzie 
remontowany w ramach budo-
wy węzła przesiadkowego Głę-
bokie.

Dodatkowo Gmina Dobra 
wykona doświetlenie 10 przejść 
dla pieszych na drodze powiato-
wej Wołczkowo - Dobra. Powiat 
Policki dołoży do inwestycji 65 
tysięcy złotych. Ma to popra-
wić bezpieczeństwo na drodze, 
wzdłuż której budowana jest 
ścieżka rowerowa Głębokie - 
Dobra. Inwestycja również reali-
zowana będzie w tym roku.

Przetarg na remont 
drogi powiatowej  
z Wołczkowa do Dobrej
Powiat Policki ogłosił przetarg na remont nawierzchni 
drogi powiatowej Wołczkowo - Dobra. Na realizację in-
westycji powiat otrzymał 2,39 mln zł dofinansowania z 
Funduszu Dróg Samorządowych, co stanowi 50% kosz-
tów. Pozostałe 2,39 mln zł dołożą wspólnie Starostwo 
Powiatowe w Policach i Gmina Dobra, która wspomoże 
remont drogi powiatowej. Droga zostanie wyremonto-
wana od lasu przy jeziorze Głębokie do ronda w Dobrej. 
Droga ma zostać wyremontowana jeszcze w tym roku.
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Rok 2020 to szczególny czas 
dla polskiej samorządności. 
To właśnie w tym roku świę-
tujemy 30-lecie uchwalenia z 
inicjatywy Senatu RP ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym, a także 30. 
rocznicę pierwszych wybo-
rów samorządowych (do rad 
gmin), które odbyły się 27 
maja 1990 roku. To niezwykle 
ważne daty, gdyż na ich kanwie 
osiem lat później usamorządo-
wiono powiaty.

Tegoroczna okrągła rocznica 
to doskonała okazja do tego, 
by wspólnie świętować polską 
samorządność, a także dowie-
dzieć się więcej na jej temat.

"To czas wielkiego zaangażo-
wania wspólnot lokalnych w 
rozwój kraju. Samorząd tery-
torialny pozwolił zdecentra-
lizować zarządzanie krajem, 
oddając głos obywatelom. Te 30 
lat to czas ciężkiej pracy, której 

ogromny sukces możemy teraz 
podziwiać. To też czas, w któ-
rym gmina Dobra bardzo się 
zmieniła. Z małej, wiejskiej 
gminy staliśmy się silną i pręż-
ną gminą, która jest stawiana 
jako wzór do naśladowania. 
Za nami wiele zmian, a przed 
nami nowe wyzwania, zadania 
i projekty" - mówi Wójt Gminy 
Dobra Teresa Dera.

"27 maja to także Dzień Pra-
cownika Samorządowego. W 
tym dniu pragnę złożyć najlep-
sze życzenia wszystkim samo-
rządowcom. Życzę Wam dużo 
zdrowia, pogody ducha oraz 
pomyślności w życiu zawodo-
wym i osobistym. Szczególnie 
pragnę podziękować pracow-
nikom samorządowym w 
gminie Dobra. Dziękuję Wam 
za codzienną pracę i troskę o 
interesantów oraz dobro naszej 
małej ojczyzny jaką jest gmina 
Dobra" - dziękuje samorzą-
dowcom wójt Teresa Dera.

30 lat samorządu  
terytorialnego w Polsce
27 maja to szczególny dzień, w którym obchodzimy święto 
samorządu terytorialnego w Polsce. 30 lat temu, 27 maja 
1990 r. odbyły się pierwsze wybory do rad gmin. Dzień 
wcześniej weszła w życie ustawa o samorządzie terytorial-
nym. Ten historyczny moment, święto lokalnej demokracji 
doskonale pamięta dwójka radnych Gminy Dobra Włady-
sława Gruszczyńska i Jerzy Stachowicz, którzy nieprzerwa-
nie od 30 lat pracują na rzecz rozwoju naszego regionu.

Gmina Dobra otrzyma prawie 
80 tys. złotych na zakup 29 kom-
puterów dla uczniów, które będą 
przeznaczone do nauki online. 
Dofinansowanie pochodzi z pro-
gramu "Zdalna szkoła", który reali-
zuje Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa wspólnie z Ministerstwem 
Cyfryzacji.

Nowe komputery trafiły do 5 
szkół podstawowych w gminie 
Dobra, skąd można je wypoży-
czyć uczniom. W tym celu nale-
ży skontaktować się z dyrekcją 
szkoły. Kiedy lekcje wrócą do 
szkół, sprzęt też tam trafi - będzie 
mógł być wykorzystywany przez 
wszystkich uczniów.

Gmina Dobra złoży jeszcze 

wniosek do programu "Zdalna 
szkoła+" o dodatkowe 55 tysię-
cy złotych na sprzęt kompute-
rowy przeznaczony do zdalnej 
edukacji.

"Drodzy rodzice, przypominam, 
że jeżeli Wasze dzieci potrzebują 
komputera do nauki online, to 
możecie zgłosić taką potrzebę do 
dyrektora szkoły. Umożliwią oni 
wypożyczenie komputera ze szko-
ły na podstawie prostej umowy" 
- informuje Wójt Gminy Dobra 
Teresa Dera.

Firma DGS Poland przekazała też 
5 komputerów Publicznej Szkole 
Podstawowej w Bezrzeczu, które 
posłużą do pracy zdalnej dla spo-
łeczności szkolnej.

Komputery dla uczniów 
do nauki online

Gmina Dobra po raz kolej-
ny zajęła 1. miejsce wśród 47 
gmin wiejskich województwa 
zachodniopomorskiego w ran-
kingu finansowym jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Ranking przygotowany przez 
Regionalną Izbę Obrachun-
kową został opublikowany już 
po raz trzeci. Rok temu Gmina 
Dobra zajęła drugie miejsce, a 
dwa lata temu - pierwsze.

Ranking bazuje na sześciu 
wskaźnikach finansowych. 
Pierwszy to udział docho-
dów własnych w dochodach 
ogółem. W 2019 roku Gmi-
na Dobra osiągnęła w tym 
przypadku wynik 64,5%. 
Drugim wskaźnikiem jest 
relacja nadwyżki operacyjnej, 
czyli dochody bieżące minus 
wydatki, do dochodów ogó-
łem. Gmina Dobra zanoto-
wała tu wartość 29,6%. Kolej-
nym wskaźnikiem jest udział 
wydatków inwestycyjnych w 
wydatkach ogółem. W przy-

padku Gminy Dobra udział 
ten wyniósł 37,4%.

Czwartym wskaźnikiem finan-
sowym jest relacja zobowiązań 
zaliczanych do długu publicz-
nego do dochodów ogółem. W 
Gminie Dobra jest to 10,4%. 
Przedostatnim wskaźnikiem 
jest obciążenie wydatków bie-
żących wydatkami na wyna-
grodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń. W Gminie Dobra 
wskaźnik ten wyniósł 30,9%. 
Ostatnim szóstym wskaźni-
kiem jest wskaźnik bezrobocia. 
W 2019 roku w Gminie Dobra 
wyniósł on 2,1%.

Bazując na sześciu wyżej 
wymienionych wskaźnikach, 
korzystając z metod staty-

stycznych określono miejsce 
poszczególnej jednostki samo-
rządu terytorialnego w zesta-
wieniu. Otrzymane wyniki 
zostały posortowane począw-
szy od jednostek o najwyższej 
(najkorzystniejszej biorąc pod 
uwagę przyjętą metodologię) 
wartości indeksu.

Gmina Dobra zajęła 1. miej-
sce wśród 47 gmin wiejskich 
województwa zachodnio-
pomorskiego z indeksem 
5,0404 (+0,31 w stosunku 
do poprzedniego roku). Na 
drugim miejscu znalazł się 
Kołobrzeg (gmina wiejska) z 
wynikiem 4,3541 (-0,49), a na 
trzecim Kołbaskowo - 4,2817 
(+0,40). Powiat Policki zajął 
drugie miejsce wśród zachod-
niopomorskich powiatów 
z indeksem 4,0810 (-0,08). 
Warto podkreślić, że żadna 
inna gmina wiejska, miejsko-
-wiejska, miejska czy powiat 
nie miały indeksu powyżej 5.

"Jest mi niezmiernie miło 
poinformować naszych 
mieszkańców, że po raz kolej-

ny Gmina Dobra jest liderem 
tego rankingu, co pokazuje, 
że zarządzanie finansami w 
naszej gminie jest na bardzo 
dobrym poziomie. Jako jedyna 
gmina w regionie osiągnęliśmy 
indeks finansowy na poziomie 
5 punktów. To rewelacyjny 
wynik i efekt naszej ciężkiej i 

skutecznej pracy" - mówi Wójt 
Gminy Dobra Teresa Dera.
"Przypomnę tylko, że oso-
by, które stoją za organizacją 
referendum w naszej gminie, 
zarzucały mi między innymi 
naruszenie dyscypliny finan-
sów, wykorzystanie środków 
publicznych do celów prywat-
nych, brak kompetencji wójta i 
urzędników gminy, narażanie 
budżetu gminy na straty czy 
niegospodarność. To kłam-
stwa i pomówienia osób, któ-
rych celem jest tak naprawdę 
przejęcie steru władzy w naszej 
gminie.

Ranking, który przygotowała 
Regionalna Izba Obrachunko-
wa, czyli zewnętrzny i nieza-
leżny organ kontroli i nadzoru 

jednostek samorządu teryto-
rialnego, dobitnie podkreśla, 
że stan finansów w Gminie 
Dobra oraz zarządzanie nimi 
są wzorcowe i mogą być przy-
kładem dla innych samorzą-
dów.

Chcę również podziękować 
pracownikom Urzędu Gminy, 
w tym Pani Skarbnik Jolancie 
Jankowskiej oraz Sekretarz 
Rozalii Adamskiej za ciężką 
pracę, której wyniki możemy 
obserwować właśnie dzięki 
takim zestawieniom. Pracu-
jemy dalej ponieważ obecna 
sytuacja związana ze stanem 
epidemii wymaga od nas jesz-
cze więcej działań na rzecz 
naszej gminy i jej mieszkań-
ców" - skomentowała wyniki 
rankingu Wójt Teresa Dera.

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

Gmina Dobra liderem zarządzania 
finansami na Pomorzu Zachodnim
Gmina Dobra ma najlepszy indeks finansowy ze wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i 
powiatów Pomorza Zachodniego. Indeks liczony jest na podstawie 6 wskaźników finansowych i przedstawia 
m.in. przejrzystość finansów publicznych oraz dbanie o kulturę finansów samorządów. Szczegółowe dane 
pokazują, jak poszczególne samorządy zarządzają finansami.
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20 maja strażnicy gminni 
przyjęli kolejne takie zgło-
szenia wskazujące, że chwilę 
wcześniej kierujący motocy-
klem porusza się po lesie, nie 
zwraca uwagi na osoby space-
rujące, stwarza przy tym realne 
zagrożenie dla spacerowiczów.

Strażnikom udało się ustalić 
adres motocyklisty. W wyni-
ku prowadzonych czynności 

okazało się również,  że  skar-
gi na tego mężczyznę wpły-
wały już do Policji. Został on 
ukarany mandatem karnym w 
wysokości 500 zł oraz ostrze-
żony, że kolejny taki przypa-
dek skutkować będzie skiero-
waniem wniosku o ukaranie 
do sądu.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej

Ukarany sprawca  
jazdy po lesie
Do Straży Gminnej w Dobrej i Policji wpływają 
liczne skargi osób, szczególnie tych spacerujących w 
lesie, na temat brawurowej jazdy kierujących moto-
cyklami oraz pojazdami typu quad. Najwięcej takich 
skarg dotyczy kompleksu leśnego w rejonie miejsco-
wości Wołczkowo-Dobra.

W Polsce powstaje coraz więcej 
ścieżek rowerowych. Rower staje 
się popularnym i zdrowym środ-
kiem transportu. Można nim 
dojechać do pracy czy wybrać 
się na rodzinną wycieczkę poza 
miasto. Coraz częściej organizo-
wane są turystyczne rajdy rowe-
rowe, w których biorą udział całe 
rodziny. Ścieżki rowerowe wpły-
wają na rekreacje danego miejsca 
i przyciągają turystów.

Gmina Dobra systematycznie 
inwestuje w budowę sieci tras 
rowerowych na swoim terenie. 
Obecnie na terenie gminy znaj-
dują się 7-kilometrowa ścież-
ka rowerowa Buk - Łęgi, która 
została rozbudowana w 2015 
roku oraz 3-kilometrowa ścieżka 
edukacyjna Dobra - schronisko 
oddana do użytku w 2018 roku. 
To jednak nie wszystko.

Ścieżka rowerowa Dobra - 
Głębokie (7 km)

Trwają prace przy budowie ścież-
ki rowerowej łączącej Dobrą z 
węzłem przesiadkowym Głę-
bokie w Szczecinie. Prace na 
odcinku od miejscowości Dobra 
do granicy gminy w Wołczkowie 
realizuje firma Eurovia Polska na 
zlecenie Gminy Dobra, a od stro-
ny Głębokiego - miasto Szczecin.
- W tym momencie wykona-
no już ok. 75% założonych w 
kontrakcie prac. Ścieżka ma być 
gotowa do końca sierpnia 2020 
r. - mówi Tomasz Kakowski, kie-
rownik Wydziału ds. Komunal-
nych i Inwestycji w UG Dobra. 
Na ścieżce rowerowej układana 
jest teraz masa asfaltowa oraz 
trwają prace porządkowe.

Nowa trasa rowerowa rozpocz-
nie się od węzła przesiadkowego 
Głębokie, następnie będzie biegła 
wzdłuż ulicy Kupczyka do gra-
nicy Szczecina z gminą Dobra. 
Później ścieżka biegnie wzdłuż 
ulicy Lipowej w Wołczkowie, a 
w Dobrej wzdłuż ulicy Szcze-
cińskiej aż do ulicy Osiedlowej, 
gdzie połączy się z nową ścieżką 
edukacyjną do schroniska. Tra-
sa będzie miała łącznie 7,5 km 
długości, z czego na terenie gmi-
ny Dobra przybędzie ok. 6 km 
nowej ścieżki dla rowerzystów.

Trasa od strony jeziora Głębokie-
go do granicy gminy (ul. Kupczy-
ka) realizowana jest przez mia-
sto Szczecin w ramach budowy 
węzła przesiadkowego Głębokie.
W ramach inwestycji wybudo-
wano też rondo na skrzyżowa-
niu ulic Słonecznej i Lipowej 
w Wołczkowie. Planowana jest 
również korekta przebiegu ul. 
Szczecińskiej, od skrzyżowania 
z ul. Róży Wiatrów do skrzyżo-
wania z ul. Przytulną w Dobrej.
Budowa trasy rowerowej z 
Dobrej do Głębokiego, na wnio-
sek Gminy Dobra, została ziden-
tyfikowana w ramach Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych. Początkowo gmina 
pozyskała dofinansowanie na 
realizację inwestycji w kwocie 6,7 
mln zł. Udało się jednak zwięk-
szyć dofinansowanie do kwoty 
10.387.997 zł, co stanowi 67% 
wartości inwestycji. Całość prac 
powinna zakończyć się do końca 
sierpnia 2020 r.

To nie wszystkie inwestycje 
związane z drogą powiatową 
Wołczkowo - Dobra. Jeszcze w 

tym roku doświetlone zostaną 
przejścia dla pieszych. Poza tym 
Powiat Policki otrzymał 2,39 mln 
złotych na remont wspomnianej 
drogi. Dofinansowanie pochodzi 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. To 50% kosztów inwesty-
cji. Pozostałe 2,39 mln zł dołożą 
wspólnie Starostwo Powiatowe 
w Policach i Gmina Dobra, która 
wspomoże remont drogi powia-
towej. Droga zostanie wyremon-
towana od lasu przy jeziorze Głę-
bokie do ronda w Dobrej.

Ścieżka rowerowa Łęgi - 
Stolec (5 km)

Istniejąca ścieżka rowerowa 
Buk - Łęgi zostanie rozbudowa-
na w stronę miejscowości Sto-
lec. Opracowany został projekt 
budowlany nowej trasy dla rowe-
rzystów Łęgi - Stolec oraz uzy-
skano pozwolenie na budowę. 
W marcu 2020 r. Gmina Dobra 
ogłosiła przetarg. Zgłosiło się 
dziewięć firm. Na początku maja 
otwarto oferty złożone podczas 
przetargu, a podczas sesji, która 
odbyła się 28 maja przyznano 
większe środki na realizację tego 
zadania. Najtańsza oferta opiewa 
na kwotę 4,71 mln zł. Przetarg 
będzie można rozstrzygnąć w 
czerwcu. W tym roku rozpoczną 
się prace budowlane, które mają 
potrwać do maja 2021 r.

Nowa trasa rowerowa będzie 
biegła od istniejącej ścieżki 
rowerowej w Łęgach, wzdłuż 
granicy państwa, aż do miejsco-
wości Stolec. Droga rowerowa z 
nawierzchnią bitumiczną będzie 
miała ponad 5 km długości i 
do 3,5 m szerokości. W ramach 

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

Ścieżka rowerowa Buk - 
Lubieszyn (5 km)

Gotowy jest projekt budowla-
ny ścieżki rowerowej z Buku 
do Lubieszyna. Ten odcinek 
zaplanowany został jako droga 
dla rowerzystów o nawierzchni 
mineralnej oraz bitumicznej. 
Trasa o szerokości od 2,5 do 3,5 
m, w zależności od możliwości 
terenowych, będzie przebiegać 
po terenie leśnym, częściowo 
wykorzystując wybudowaną już 
ścieżkę ekologiczno-edukacyjną 
do schroniska w Dobrej. Ścież-
ka będzie przebiegać obok drogi 
powiatowej z Buku do Lubieszy-
na, aż do ronda przy przejściu 
granicznym.
W tym roku planowane jest uzy-
skanie pozwolenia na budowę. 
Realizację inwestycji zaplanowa-
no na lata 2021-2022, zgodnie 
z planem finansowym Gminy 
Dobra.

Ścieżka rowerowa Mierzyn 
- Lubieszyn (7 km)

W planie finansowym Gminy 
Dobra jest również budowa ścież-
ki rowerowej Mierzyn - Lubie-
szyn (granica państwa). Ścieżka 
przebiegać będzie wzdłuż drogi 
krajowej nr 10 przez miejsco-
wości Mierzyn, Skarbimierzyce, 
Dołuje i Lubieszyn. Zarezerwo-
wano już środki na opracowanie 
projektu budowlanego.

Ścieżka rowerowa Szczecin 
- Wołczkowo (3 km)

Planowana jest również 3-kilo-
metrowa ścieżka rowerowa w 
Bezrzeczu. Ma się ona znajdować 
przy drodze alternatywnej Szcze-
cin - Bezrzecze - Wołczkowo i 
połączyć ze ścieżką rowerową 
Dobra - Głębokie. W budżecie 
Gminy Dobra zarezerwowano 
już środki na projekt nowej drogi 
ze ścieżką rowerową.
Dzięki realizowanym i planowa-
nym inwestycjom na terenie gmi-
ny Dobra powstanie kompletna 
sieć tras rowerowych o długości 
33 kilometrów, które będą połą-
czone ze ścieżkami rowerowymi 
w Szczecinie, zarówno od strony 
Mierzyna jak i Głębokiego.

Budowa tras rowerowych w gminie Dobra
W czerwcu rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę nowej ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec. Realizacją inwestycji 
zainteresowanych jest dziewięć firm. Podczas sesji, która odbyła się 28 maja, przyznano większe środki na realizację tego 
zadania. Nowa ścieżka rowerowa o długości ponad 5 km będzie biegła od istniejącej trasy rowerowej w Łęgach, wzdłuż 
granicy państwa, aż do miejscowości Stolec. Jest też gotowy projekt budowlany nowej trasy rowerowej Buk - Lubieszyn.

Projekt terenu opracowała pra-
cownia MD Polska Sp. z o.o. 
ze Szczecina. W trakcie przy-
gotowywania projektu gmina 
analizowała wszelkie koncepcje 
zagospodarowania terenu przed-
stawione przez projektanta.

Na terenie rekreacyjnym 
znajduje się m.in. boisko wie-
lofunkcyjne z trybuną, miejsce 
do gry w ping-ponga, zadaszo-
ne miejsce do gry w szachy, 
siłownia zewnętrzna. Dla dzie-
ci w różnym wieku wybudowa-
no dwa place zabaw oraz małpi 
gaj. Na terenie obiektu wybu-
dowano już wiaty rekreacyjne 
oraz miejsce na ognisko. Teren 

jest ogrodzony, zagospoda-
rowany zielenią, ścieżkami, 
chodnikami. Zabezpieczone 
będą również miejsca parkin-
gowe oraz powstaną stojaki 
rowerowe.

W styczniu 2019 r. gmina ogło-
siła przetarg na urządzenie i 
zagospodarowanie terenu, któ-
ry wygrała firma P.B. GLOBAL 
Sp. z o.o. Sp.k. ze Szczecina. Na 
początku czerwca plac budowy 
został przekazany wykonawcy. 
Prace budowlane są już na bar-
dzo zaawansowanym etapie. 

Koszt inwestycji wyniesie 1,9 
mln złotych.

W Dołujach powstaje 
nowy teren rekreacyjny
Przy ulicy Pięknej w Dołujach powstaje nowy teren 
rekreacyjny. Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z 
boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej, dwóch 
placów zabaw i małpiego gaju. Na terenie obiektu znaj-
dują się też wiaty rekreacyjne oraz miejsce na ognisko.
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Hiszpania, styczeń 1939 roku. 
Krwawą wojnę domową koń-
czy zwycięstwo generała Fran-
co. Zaczyna się Wielka Ewa-
kuacja: do granicy francuskiej 
przez Pireneje dociera blisko 
pół miliona republikańskich 
uchodźców. Wśród nich jest 
Roser, ciężarna młoda wdowa, 
której życie nieodwracalnie 
splata się z życiem Victora 
Dalmau, lekarza wojskowego i 
brata jej zmarłej miłości. Aby 
przetrwać, muszą zjednoczyć 
się w małżeństwie, którego 
żadne z nich nie chce. 
Przejęty losem hiszpańskich 
wygnańców poeta Pablo Neru-
da przekonuje chilijskiego 
prezydenta, by Chile – „długi 
płatek morza i wina i śniegu”, 
jak nazwał swój kraj w jednym 
z wierszy – stało się dla emi-
grantów nową ojczyzną. 
Roser i Victor zaczynają od 
nowa. Będą musieli stawić 
czoło niejednej próbie, mimo 
to znajdą nie tylko radość, ale 
i przyjaciół – i to w najbardziej 
nieprawdopodobnych miej-
scach. 

Isabel Allende wraca do wspo-
mnień, zainspirowana świato-
wym kryzysem uchodźczym, i 
przypomina, że Pablo Neruda 
po latach uznał swoją pomoc 
hiszpańskim uchodźcom za 
swój najlepszy poemat, któ-
ry przetrwa, choćby krytyka 
przekreśliła całą jego poezję.

O autorce:
Isabel Allende (ur. 1942) w 
Peru – chilijska pisarka i dzien-
nikarka. Jej rodzina zosta-
ła zmuszona do ucieczki do 
Wenezueli po zamachu stanu 
z 1973 roku, podczas którego 
obalono ówczesnego prezy-
denta, kuzyna jej ojca, Salva-
dora Allendego, a do władzy 
doszedł Augusto Pinochet. 
Doświadczenia te wykorzysta-
ła, pisząc swoją debiutancką 
powieść Dom duchów, która 
stała się międzynarodowym 
bestsellerem, została sfilmo-
wana w gwiazdorskiej obsa-
dzie i rozpoczęła trwającą do 
dziś dobrą passę pisarki. W 
1987 roku Allende wyemigro-
wała do Stanów Zjednoczo-
nych. Opublikowała ponad 
20 powieści, m.in.: Z miłości 
i cienia (1992), Córkę fortuny 
(1998), Portret w sepii (2008), 
Ines, pani mej duszy (2008), 
Japońskiego kochanka (2016), 
W samym środku zimy (2018) 
czy Podmorską wyspę (2013), 
które zostały przetłumaczo-
ne na 35 języków i sprzedane 
na całym świecie w prawie 70 
milionach egzemplarzy. Otrzy-
mała kilkadziesiąt nagród lite-
rackich. Allende posiada nie-
zwykły styl snucia opowieści i 
dotykania poprzez słowa, naj-
czulszych strun ludzkiej duszy.

 DOBRA KSIĄŻKA  

Długi płatek morza
Historia obejmująca dziesięciolecia i przemierzająca 
kontynenty, podążająca za dwojgiem ludzi, którzy 
uciekają przed wojną w poszukiwaniu nowego domu.

- W Pani najnowszej powie-
ści o ziemiańskiej rodzinie z 
Kresów („Franka w obcym 
domu”) istotną rolę odgry-
wa historia. Skąd pomysł, by 
akcję umieścić w dość odle-
głej przeszłości?

- Według mnie nie jest to aż 
tak odległa przeszłość. To 
początek XX wieku - pełnego 
przemian, postępu, narodzin 
nowego świata. Ale też nio-
sącego wiele cierpienia, że 
wystarczy wspomnieć dwie 
wojny światowe. To gotowe 
tło do wielu książek, choć dla 
mnie inspiracją do napisana 
sagi „Wiek miłości, wiek nie-
nawiści” były losy mojej kre-
sowej rodziny. Pierwowzorem 
postaci Oleńki jest zaś moja 
prababka Jadwiga Franciszka 
Kochanowska.

- W jaki sposób zdobywała 
Pani informacje o niej?

- W pierwszej kolejności 
informacji o prababci szuka-
łam u najstarszych członków 
rodziny. Moja ciocia spisała 
wspomnienia z tego, co kie-
dyś usłyszała od swojej matki. 
Ja natomiast odnalazłam w 
Moskwie jedną z prawnuczek 
prababci, która napisała do 
archiwum w Grodnie i otrzy-
mała garść danych. Większo-
ści dokumentów nie dało się 
niestety odtworzyć, bo dwie 
wojny światowe i późniejsza 
sowietyzacja zrobiły swoje.

- „Franka. W obcym domu” 
to drugi - po „Oleńka. 
Panienka z Białego Dworu” - 
tom o losach hrabianki Osto-
jańskiej. Co tym razem czeka 
główną bohaterkę?

- Bardzo się zmieniła. Zderze-
nie z twardą rzeczywistością 
obcego jej świata będzie bole-
sne, ale Oleńka jest silna, więc 
zaciska zęby i się nie poddaje. 
To czas kiedy trwa apogeum 
wielkiej wojny. To także czas 
bieżeństwa, czyli przymusowej 
ewakuacji, a mówiąc wprost 
wypędzania cywilów, głównie 
kobiet i dzieci, z ziem zabo-
ru rosyjskiego w głąb Rosji. 
Według różnych źródeł wypę-
dzono wtedy około trzech 
milionów ludzi. Wielu zginęło 
po drodze, wielu nigdy nie wró-
ciło z dalekiej Syberii. Oleńka, 

a właściwie w nowym życiu już 
Franka, wraz z dziećmi też dzie-
li tułaczy los. Trafiają za Wołyń, 
gdzie dochodzą do głosu ukra-
ińscy nacjonaliści.

- Co najbardziej podoba się 
Pani w Oleńce?

- Bardzo ją lubię, nie tylko przez 
rodzinny sentyment, ale dla 
niej samej - za jej siłę, dumę i 
odwagę. Dziś o takich kobietach 
mówi się potocznie twardzielki. 
Dla mnie to prawdziwe boha-
terki, które w trudnych czasach, 
gdy mężczyźni poszli na wojnę, 
same musiały zatroszczyć się o 
byt dla siebie i dzieci.

- To powieść, która może 
spodobać się również męż-
czyznom?

- Jak najbardziej. Są w niej emo-
cje, wartka akcja, rzeczywiste 
tło historyczne, ale wyłącznie 
w takiej ilości, aby służyło do 
ukazania przeżyć bohaterów. 
Od razu jednak uspokajam - 
nie napisałam podręcznika do 
historii. Naturalnie, jak wska-
zuje nazwa serii „Wiek miłości, 
wiek nienawiści”, jest też miłość 
oraz mrożące krew w żyłach 
wydarzenia. Starałam się także 
różnicować język powieści.

- To znaczy?

- W tamtych stronach mówio-
no specyficzną mieszaniną 
języka polsko-białoruskiego. 
Pamiętam niektóre zwroty, 
jakim posługiwała się moja 
babcia, więc też je w książce 
przytaczam, aby oddać kli-
mat czasu i miejsca. Przede 
wszystkim zaś ukazana jest 
determinacja młodej kobiety, 
by w świecie ogarniętym nie-

nawiścią ocalić dzieci, resztki 
człowieczeństwa i miłość.

- Czy saga powstaje według 
ściśle określonego planu?

- Tak, ale zazwyczaj w trakcie 
pisania wymyka się on spod 
kontroli i bohaterowie sami mnie 
prowadzą. Natomiast zanim 
przystąpię do pisania, gruntow-
nie się przygotowuję, czyli uzbra-
jam się w niezbędną wiedzę. 
W przypadku sagi zamęczam 
pytaniami znajomego history-
ka albo kolegę, który pasjonuje 
się militariami. Potrafię napisać 
mu w nocy sms-a z pytaniem 
jakiego koloru były mundury 
rosyjskich dragonów, jeśli aku-
rat w tym momencie potrzebuję 
tego do książki. Zawsze odpi-
suje i jeszcze mnie nie zniena-
widził (śmiech). Czytam też 
wiele opracowań, pamiętników, 
archiwalnych gazet, przekopuję 
rodzinne archiwa. Wszytko po 
to, aby w miarę wiernie oddać 
rzeczywistość.

- Pracuje już Pani nad trzecią 
częścią?

- Tom III „Maria. Dziewczy-
na z kwiatem we włosach” jest 
prawie na ukończeniu. Główną 
bohaterką staje się córka Oleńki, 
Marysia. Naturalną koleją rze-
czy część wątków z życia Marii 
zaczerpnęłam z doświadczeń 
mojej babci. Czytelnicy poznają 
ją jako dorosłą kobietę w cza-
sach, gdy Hitler dochodzi do 
władzy. Akcja częściowo toczy 
się w III Rzeszy, a częściowo 
na Kresach. Wybucha II woj-
na światowa. Od wschodu do 
Polski wchodzą sowieci. Więcej 
jednak nie mogę zdradzić.

- Wiem, że pisze Pani głów-
nie „po godzinach”, w nocy. 
To kwestia braku czasu, czy 
raczej ciszy panującej wokół?

- Piszę „po godzinach”, bo 
pracuję na etacie. A do pisa-
nia rzeczywiście potrzebuję 
samotności i absolutnej ciszy. 
Wtedy słyszę swoje myśli. Nie 
znoszę, gdy ktoś mi je płoszy. 
Rzecz jasna zdarzają się niekie-
dy twórcze kryzysy. Wsiadam 
wówczas na rower lub idę do 
lasu, albo czytam po kolei kilka 
książek, żeby skierować myśli 
na inne tory. Wtedy się odblo-
kowuję i kryzys mija.

- Czym jest dla Pani pisanie?

- Piszę, bo lubię. To moja pasja, 
przygoda, ale też pewna forma 
terapii. Wyrzucam z siebie w 
książkach emocje i mogę przeży-
wać wiele żyć. Staję się tym boha-
terem, o którym akurat piszę. To 
fascynujące doświadczenie!

- Jak  najbliżsi reagują na Pani 
twórczość?

- Od dzieci najczęściej sły-
szę: „Ty ciągle piszesz!”. Na 
szczęście są już dorosłe, więc 
nie mam moralniaka, że nie 
poświęcam im maksimum 
uwagi. Mam wyrozumiałą 
rodzinę i przyjaciół - wiedzą, 
że kiedy piszę przepadam dla 
świata. Jestem też zodiakalnym 
Rakiem, mam więc wyczuloną 
wrażliwość i skłamałabym, 
gdybym teraz powiedziała, że 
nie obchodzą mnie krytyczne 
uwagi. Odkąd zaczęłam pisać 
moim pierwszym konsula-
tem, czytelnikiem i krytykiem 
jest mój mąż. Czasem, gdy 
nie podoba mu się jakiś mój 
pomysł potrafi przeforsować 
swoje zdanie (śmiech).

- A co robi Wioletta Sawicka, 
kiedy nie stuka po nocach w 
klawiaturę?

- Bardzo lubię sprzątać, ale 
gotować już nie, bo kuchnia 
to zdecydowanie nie moje 
terytorium (śmiech). Owszem 
potrafię coś upichcić i gdy trze-
ba staję przy garach. Częściej 
jednak zajmuje się tym mój 
mąż. Nieźle mu idzie, więc mu 
nie przeszkadzam. Relaksuje 
mnie też... pisanie i wymyśla-
nie nowych historii. Nie nale-
żę natomiast do tak zwanych 
bywalców. 

- Co konkretnie ma Pani na 
myśli?

- Trudno mnie gdzieś wycią-
gnąć do ludzi. Zdecydowanie 
wolę bezludzia i dziką naturę. 
Kocham Warmię i Bieszczady 
i tam najlepiej wypoczywam. 
A kiedy coś mnie naprawdę 
wkurzy, wtedy „wyżywam się 
na szmatach”. Dzięki czemu 
mam dwa w jednym - schodzi 
ze mnie złość i dom lśni czy-
stością.

Rozmawiał Artur Krasicki

XX wiek - wiek przemian, postępu, 
narodzin nowego świata, ale  też 
cierpienia
Rozmowa z Wiolettą Sawicką autorką książek „OLEŃKA. PANIENKA Z BIAŁEGO DWORU” i „FRANKA W 
OBCYM DOMU” sagi „Wiek miłości, wiek nienawiści”.

Codzienne informacje z powiatu polickiego

AKTUALNOŚCI  |  SPORT  |  KULTURA
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- To daje nam 7-8 tygodni do 
rozpoczęcia sezonu. Po prze-
rwie spowodowanej pandemią 
koronawirusa potrzebujemy 
czasu, aby wrócić do odpo-
wiedniego rytmu. Musimy 
zacząć powoli, ponieważ siat-

karki dawno nie były na parkie-
cie, przez co pojawia się większe 
ryzyko kontuzji – tłumaczy. 

Nadchodzące przygotowa-
nia będą trochę inne od 

tych z zeszłego roku. 

- Nie chcemy dużo podróżować, 
wolimy skupić się na przygoto-
waniach w naszych halach, w 
Policach. Dlatego ograniczyliśmy 
liczbę wyjazdów, która choćby 
w minionym sezonie była dość 
duża. W drugiej części przygo-
towań chcemy rozegrać około 
10 spotkań sparingowych, wtedy 
pojawią się pierwsze wyjazdy. 
Zagramy też w turniejach. Do 
11 września, czyli spotkania o 
Superpuchar Polski, musimy 
mieć za sobą odpowiednią liczbę 
jednostek treningowych i spo-
tkań towarzyskich – dodaje. 

Chemik nie zagra w let-
nich turniejach siatkówki 
plażowej organizowanych 

przez PLS. 

- Liga letnia nie wpasowuje 
się w nasz tryb przygotowań. 
Kalendarz jest dość inten-
sywny, ponieważ liga w tym 
roku startuje szybciej. Dlatego 
chcemy skupić się na przygoto-
waniach w hali. Siatkówka pla-
żowa i halowa to zupełnie inne 
sporty. Łączenie obu nie jest 
łatwe, wymaga czasu. Nie chce-
my ryzykować zdrowia zawod-
niczek, dlatego postanowiliśmy 
zrezygnować z gry – wyjaśnia. 

Sztab szkoleniowy od począt-
ku przygotowań będzie miał 
do dyspozycji prawie wszyst-
kie siatkarki zespołu zbudo-
wanego na sezon 2020/21. 

- To świetna wiadomość, nie 
pamiętam, kiedy ostatnio tak 
było. Pierwszy raz od lat. Wiele 
siatkarek zna mój system, więc 
dla nich proces adaptacji będzie 
krótszy. Nowe zawodniczki 
potrzebują więcej cierpliwości 
i mojej pomocy. Cieszę się, że 
zaczniemy prawie w komplecie, 
to spore udogodnienie, które 
chcemy wykorzystać – zaznacza. 

Trener Akbas do Polski 
przyjedzie w lipcu. Aktual-

nie przebywa w Turcji. 

- Dokładna data przyjazdu 
zależy od możliwości podró-
żowania. Chcę przyjechać 
kilka dni przed rozpoczęciem 
przygotowań. Wiele zależy od 
sytuacji z pandemią. Z czasem 
na pewno dowiem się więcej – 
kończy. 

Ferhat Akbas,  
trener Grupa Azoty Chemika Police,  
o przygotowaniach do sezonu 2020/21
Kilka dni temu ogłosiliśmy, że pierwszy trening zaplanowany jest na 20 lipca.

Piłkarze Chemika Police do 
17 czerwca będą przebywać 
na urlopach, a do treningów 
wrócą dzień później. Serię 
sparingów poprzedzi mecz 
Pucharu Polski z Odrą Choj-
na. Spotkanie to odbędzie się 
27 czerwca o godz. 17 w Choj-
nie. Natomiast  pierwszą grę 
kontrolną Chemicy rozegrają 
1 lipca, a przeciwnikiem Che-
mika będzie IV ligowa Vineta 
Wolin. Następnie zagramy z 
Białymi Sądów, Polonią Płoty, 
Flotą Świnoujście, Jeziorakiem 
Szczecin i Pogonią II Szczecin. 

Terminarz:

01.07 - Chemik Police - Vineta 
Wolin
08.07 - Chemik Police - Biali 
Sądów
15.07 - Chemik Police - Polo-
nia Płoty
18.07 - Chemik Police - Flota 
Świnoujście
22.07 - Chemik Police - Jezio-
rak Szczecin
25.07 - Chemik Police - Pogoń 
II Szczecin

źródło: Chemik Police
Fot. Ariel Szydłowski

Plan letnich gier kontrolnych Chemika
Poznaliśmy już rywali z którymi zmierzą się podopieczni Łukasza Borgera i Józefa Rembisza w ramach przy-
gotowań do nowego sezonu.

To drugi pobyt Maj-Erwardt 
w Policach. Sumując oba roze-
grane u nas sezony, zdobyła 
dwa mistrzostwa, dwa pucha-
ry i dwa Superpuchary Polski. 

- Ostatnio rozmawiałyśmy z 
Martyną Grajber o poprzed-
nim sezonie. Udało się stwo-

rzyć - razem ze sztabem, pra-
cownikami klubu - zespół, 
który funkcjonował w odpo-
wiedni sposób. Każdy zajmo-
wał się swoją robotą. My, jako 
zawodniczki, skupiłyśmy się 
na graniu. Nie myślałyśmy o 
trzymaniu szatni, bo atmos-
fera od początku była dobra. 

Nie martwiłyśmy się organiza-
cją, bo wszystko było dopięte. 
Chyba mogę powiedzieć, że to 
była najlepsza lub jedna z naj-
lepszych drużyn, w której gra-
łam w karierze. Mam nadzieję, 
że w następnym sezonie uda 
nam się powtórzyć proces i 
zbudować podobną ekipę – 

mówi.

Paulina to piąta siatkarka, któ-
ra zagra w barwach Chemika 
w sezonie 2020/21. Wcześniej 
informowaliśmy o Marlenie 
Kowalewskiej, Idze Wasilew-
skiej, Martynie Grajber i Wil-
mie Salas.

Grupa Azoty Chemik Police przedłużył 
umowę z Pauliną Maj-Erwardt
Doświadczona libero dołączyła do naszej drużyny przed rozpoczęciem minionego sezonu. Zagrała w 79 setach 
LSK, utrzymując przyjęcie na poziomie 54,89%. Dało jej to piąte miejsce wśród najlepiej odbierających w lidze.

Ostatnie siedem sezonów 
broniła barw Grupa Azoty 
Chemika Police, z którym 
zdobyła sześć mistrzostw, pięć 
pucharów i trzy Superpuchary 
Polski.

Łącznie ma na koncie siedem 
mistrzostw, siedem pucharów, 
sześć Superpucharów Polski 
oraz Puchar CEV zdobyty z 
Muszyną. 

Bednarek przez wiele lat repre-
zentowała nasz kraj na arenie 
międzynarodowej. Z kadrą 
zdobyła m.in. brąz mistrzostw 
Europy i srebro igrzysk euro-
pejskich. 

Wszystkie tytuły sprawiają, że 
jest jedną z najbardziej uty-
tułowanych polskich zawod-
niczek w historii nowożytnej 
siatkówki. 

- Poczułam, że to odpowiedni 
moment. Siatkówka w życiu 
dała mi bardzo dużo, była to 
niesamowita przygoda. Teraz 
czas na nowy rozdział, którym 
jestem bardzo podekscyto-
wana. Mam masę pomysłów, 
momentami aż za dużo. Daję 
sobie czas na odpoczynek, 
złapanie dystansu, zobaczymy 
co przyniesie przyszłość. Nie 
planuję zostać przy pracy w 
siatkówce – mówi.

Agnieszka Bednarek 
kończy karierę
Agnieszka Bednarek zdecydowała się skończyć karie-
rę, która trwała ponad 15 lat.

Grajber w Policach występuje 
od dwóch lat. Z klubem wygra-
ła mistrzostwo, dwa puchary i 
Superpuchar Polski. 

W minionym sezonie pełniła 
rolę kapitana zespołu. Wystą-
piła w 64 setach zdobywając 
145 punktów. Była jedną z naj-
lepszych przyjmujących, pla-
sując się na czwartym miejscu 
ligowego rankingu (55,56%). 

- Jeśli mówimy o transferach w 

Polsce, to Chemik jest najbliższy 
mojemu sercu. Rozmowy z tre-
nerem dotyczące przyszłości były 
bardzo przekonujące. Biorąc pod 
uwagę alternatywy, długo się nie 
zastanawiałam i podjęłam decyzję 
o przedłużeniu umowy – mówi.  

Martyna Grajber to czwarta 
siatkarka, która zagra w bar-
wach Chemika. Wcześniej 
informowaliśmy o Marlenie 
Kowalewskiej, Idze Wasilew-
skiej i Wilmie Salas.

Nowy kontrakt  
Martyny Grajber
Grupa Azoty Chemik Police przedłużył kontrakt z Marty-
ną Grajber. Nowa umowa obowiązuje na sezon 2020/21.

Kubanka była jedną z najlep-
szych zawodniczek LSK w 
minionym sezonie. Siedmio-
krotnie zdobywała nagro-
dę MVP. W 18 spotkaniach 
zapisała na swoim koncie 321 
punktów, najwięcej ze wszyst-
kich zawodniczek Chemika. 

W Policach wygrała mistrzo-
stwo, puchar i Superpuchar 
Polski. 

- Kilka powodów zadecydo-
wało o tym, że przedłużyłam 
kontrakt. Po pierwsze, czuję 
zaufanie klubu. Od pierwszego 
dnia, kiedy przyjechałam do 
Polic, wszyscy we mnie wierzy-
li. To dodawało mi siły. Ponad-
to świetnie czuję się w zespole. 
Dziewczyny miło mnie przyję-
ły, nie było żadnych powodów 
do narzekania – mówi. 

To trzecia zawodniczka, która 
zagra w Chemiku w sezonie 
2020/21. Wcześniej informo-
waliśmy o Marlenie Kowalew-
skiej i Idze Wasilewskiej. 

Nowy kontrakt  
Wilmy Salas
Grupa Azoty Chemik Police przedłużył kontrakt z 
Wilmą Salas na sezon 2020/21.
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- Ze wsparcia w postaci kursów, 
szkoleń, warsztatów i studiów 
podyplomowych skorzystało 
już 103 nauczycieli, natomiast 
z zajęć dodatkowych, doradz-
twa edukacyjno-zawodowego, 
wycieczek naukowych, stypen-
diów i zajęć wyrównawczych 
umożliwiających indywidu-
alizację pracy z uczniem sko-
rzystało 607 uczniów – mówi 
Beata Chmielewska Członek 
Zarządu Powiatu w Policach.
W ramach Projektu dofinan-
sowano zakup wyposażenia w 
nowoczesny sprzęt i pomoce 
dydaktyczne do pracowni i 
sal, w tym m.in.: w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym nr 1 dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Rucho-
wo w Policach powstała „Sala 
doświadczania świata – Raj 
dla zmysłów”.  To miejsce, w 
którym świat jest przyjazny 
dziecku i proponuje polisen-
soryczne doznania. Gdzie rze-
czywistość jest przestrzenią 
stymulującą zmysły, w któ-
rej można poczuć, dotknąć, 
doświadczać i eksperymento-
wać. Wchodzi w interakcje i 
uruchamia wyobraźnię. Pla-
nować i inicjować grę świa-
teł, iluminacji obrazów, ruch 
światłowodów, kaskadę wody i 

dźwięków. W chwili wytchnie-
nia zrelaksować się na łóżku 
wodnym, w kąciku lustrzanym 
bądź na kolorowych matach 
terapeutycznych. Alternatywą 
fajnej zabawy jest też możli-
wość zastosowania urządzeń 
wytwarzających dym, bańki 
mydlane, światła fluorescen-
cyjne i akustycznej tablicy 
manipulacyjnej;
Nowoczesna pracownia do 
nauki języków obcych, która 
wyposażona jest w zestaw 
10 stanowisk uczniowskich z 
wbudowanymi wysokiej jako-
ści słuchawkami z mikrofo-
nem, sterowanymi z monitora 
dotykowego. 
- Dzięki nowoczesnym roz-
wiązaniom nauczyciel może 
dostosować tempo pracy do 
możliwości uczniów dzieląc 
ich na dowolnie konfiguro-
wane grupy. Uczniowie rów-
nocześnie mogą realizować 
własne programy językowe – 
mówi Agnieszka Bąk Naczel-
nik Wydziału Edukacji i Kul-
tury Starostwa Powiatowego w 
Policach.
Pracownia została wyposażo-
na w biurko nauczycielskie z 
21-calowym monitorem doty-
kowym FULL HD wbudowa-
nym do blatu zamiast standar-

dowego pulpitu z klawiaturą. 
Zainstalowane  oprogramo-
wanie sterujące PC umożliwia 
nauczycielowi obsługę pra-
cowni z tablicy interaktywnej. 
Monitor dotykowy umożliwia 
również sterowanie bezprze-
wodowe klasopracownią i 
obsługę  magnetofonu cyfro-
wego z trenerem mowy. 
Uczniowie Ośrodka mogą 
również korzystać z nowocze-
snej pracowni komputerowej. 
Dzięki nowemu wyposażeniu 
w pracowni mogą być pro-
wadzone zarówno zajęcia z 
podstaw informatyki, jak i 
bardziej zaawansowane kur-
sy. Pracownię wyposażono w 
10 nowych komputerów typu 
All-IN-One, które  dzięki swo-
jej ergonomicznej budowie nie 
zajmują miejsca na biurku (ani 
pod),  uczniowie dysponują 
więc ogromną przestrzenią 
roboczą. 

- Dla uczniów zakupiono rów-
nież nowe biurka i krzesła, któ-
re dzięki swojej regulacji- pod-
noszonym  blatom pozwalają 
na ergonomiczną pracę zarów-
no dzieciom na wózkach jak i z 
innymi schorzeniami – dodaje 
Dyrektor SOSW nr 1 dla DNR 
w Policach Ryszard Budzisz.

Kolejny etap realizacji projektów 
edukacyjnych
Projekt „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach 
kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełno-
sprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego”, którego całko-
wita wartość wynosi 6 924 816,11 zł, realizowany jest obecnie przez Powiat Polic-
ki. W Projekcie wsparciem objęto uczniów i nauczycieli z placówek edukacyjnych, 
dla których Powiat jest organem prowadzącym.

Celem Projektu „Zręczne Ręce 
– praca w drewnie” jest wzrost 
efektywności kształcenia 
zawodowego i jego dostosowa-
nie do wymogów regionalnego 
rynku pracy, które zwiększają 
szanse na zatrudnienie, pod-
noszą jakość bazy technolo-
giczno-dydaktycznej szkol-
nictwa zawodowego, wspierają 
rozwój doradztwa zawodowe-
go i ułatwiają dostęp do infor-
macji edukacyjno-zawodowej 
w Powiecie Polickim. 

- Dzięki pozyskanym środ-
kom pracownia stolarska 
znajdująca się na terenie 
SOSW Nr 1 DNR w Policach 
została wyposażona w nowo-
czesne urządzenia i pomoce 
dydaktyczne, tj.: dokumen-
tacje konstrukcyjne, części 
maszyn i mechanizmów; 
połączenia stolarskie, łączni-
ki, okucia i akcesoria, modele 
podzespołów oraz wyrobów z 
drewna i tworzyw drzewnych, 

rysunki złożeniowe i wyko-
nawcze wyrobów stolarskich, 
dokumentacje techniczne 
maszyn i podzespołów, sta-
nowiska kreślarskie, stanowi-
sko komputerowe z dostępem 
do Internetu dla nauczyciela, 
narzędzia, maszyny i urządze-
nia do ręcznej i maszynowej 
obróbki drewna i tworzyw 
drzewnych, obróbki hydro-
termicznej i plastycznej, prac 
wykończeniowych i monta-
żowych, przyrządy i uchwyty 
obróbkowe, aparaturę i narzę-
dzia kontrolno-pomiarowe, 
schematy części maszyn i 
urządzeń, instalację sprężo-
nego powietrza, instalację 
odwiórowywania, oprzyrzą-
dowanie obróbkowe, narzę-
dzia i urządzenia montażowe, 
instrukcje technologiczne 
i stanowiskowe, instrukcje 
obsługi maszyn i urządzeń, 
oprzyrządowanie, obrabiarki i 
urządzenia – wymienia Beata 
Chmielewska Członek Zarzą-

du Powiatu w Policach.
W pracowni, w ramach Pro-
jektu, odbywają się zajęcia 
„Zręczne Ręce – praca w drew-
nie”. Zajęcia mają charakter 
terapii zajęciowej dla uczniów 
Ośrodka i polegają na wytwa-
rzaniu prostych wyrobów sto-
larskich. Uczestnicy zapoznają 
się i nabywają umiejętności w 
pracy z różnorodnymi maszy-
nami, urządzeniami i narzę-
dziami stolarskimi. Podczas 
zajęć wyrabiają w sobie nawyki 
estetyczne oraz bardzo ważną 
w tej pracy dokładność. Reha-
bilitacja osób niepełnospraw-
nych w tej pracowni ma na celu 
ukazanie możliwości podjęcia 
pracy i przygotowania do pro-
stych prac stolarskich. Ponad-
to, celem jest także uzmysło-
wienie uczestnikom przydat-
ności ich pracy, podniesienie 
samooceny, pomoc w uwie-
rzeniu we własne możliwości 
oraz kształcenie umiejętności 
współpracy z grupą.

Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego receptą na  
dostosowanie kształcenia  
zawodowego
Pracownia stolarska znajdująca się na terenie SOSW Nr 1 DNR w Policach została 
wyposażona w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne, tj.: dokumentacje 
konstrukcyjne, części maszyn i mechanizmów; połączenia stolarskie, łączni-
ki, okucia i akcesoria, modele podzespołów oraz wyrobów z drewna i tworzyw 
drzewnych. Zajęcia „Zręczne Ręce – praca w drewnie” mają charakter terapii 
zajęciowej dla uczniów Ośrodka i polegają na wytwarzaniu prostych wyrobów 
stolarskich.
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NASZE SPRAWY

Codzienne informacje z powiatu polickiego

AKTUALNOŚCI  |  SPORT  |  KULTURA

Dziecko jest kreatorem i ani-
matorem zabawy. Wchodzi 
w interakcje i uruchamia 
wyobraźnię. Planuje i ini-
cjuje grę świateł, iluminację 
obrazów, ruch światłowodów, 
kaskadę wody i dźwięków. W 
chwili wytchnienia relaksuje 
się na łóżku wodnym,  w kąci-
ku lustrzanym bądź na koloro-
wych matach terapeutycznych. 
Alternatywą fajnej zabawy jest 
też zastosowanie urządzeń 
wytwarzających dym, bańki 
mydlane, światła fluorescen-
cyjne i akustyczna tablica 
manipulacyjna. Sala Doświad-
czania Świata to świat przeżyć, 
w którym dziecko czuje się 
dobrze, ma swobodę ruchów  
i możliwość wyboru bodźców. 
Podopieczni SOSW nr1 
korzystają z profesjonalnego 

i atrakcyjnego  sprzętu: łóż-
ko wodne, kącik lustrzany z 
materacem, kurtyna światło-
wodów, oświetlenie UV LED, 
sensoryczne świetlne klocki, 
świetliste przedmioty /kula, 
kamień, piramida, sześcian/, 
panel podświetlany cieczą, 
tuba Huraganowa, tunel prze-
strzenny, kolorowa ściana, 
bańkowe lustro, bańkowa ścia-
na, lustro, mata terapeutyczna 
z klockami, chusta animacyj-
na, kolorowe siedzisk- gruchy/
pufy, rotator panoramiczny z 
kolorowymi tarczami, urzą-
dzenia do wytwarzania dymu 
i baniek.

W ramach projektu uczniowie 
w SOSW nr1 pozyskali rów-
nież nowoczesną pracownię 
do nauki języków obcych. W 

pracowni znajduje się zestaw 
10 stanowisk uczniowskich 
z wbudowanymi  wyso-
kiej jakości słuchawkami  z 
mikrofonem, sterowanymi z 
monitora dotykowego. Nowo-
czesny design dopełniają nie-
bieskie krzesła uczniowskie 
o ergonomicznym kształcie. 
Pracownia daje nauczycielo-
wi wiele możliwości. Dzięki 
nowoczesnym rozwiązaniom 
nauczyciel może dostoso-
wać tempo pracy do moż-
liwości uczniów dzieląc ich 
na dowolnie konfigurowane 
grupy. Uczniowie równocze-
śnie mogą realizować własne 
programy językowe.  Jedni 
mogą odbywać konwersacje 
z  nauczycielem, gdy w tym 
samym czasie pozostali słu-
chają audycji. 

Pracownia została wyposażo-
na  w biurko nauczycielskie z 
21 calowym monitorem doty-
kowym FULL HD wbudowa-
nym do  blatu zamiast   stan-
dardowego pulpitu z  kla-
wiaturą.  Zainstalowane  
oprogramowanie sterujące 
PC umożliwia nauczycielowi 
obsługę pracowni z tablicy 
interaktywnej. Monitor doty-
kowy  umożliwia również 
sterowanie bezprzewodowe 
klasopracownią i obsługę  
magnetofonu cyfrowego z 
trenerem mowy. 

Dzięki funduszom uczniowie 
w SOSW nr 1 mogą korzystać 
też z nowoczesnej pracowni 
komputerowej. Dzięki nowe-
mu wyposażeniu w pracow-
ni  mogą być prowadzone 
zarówno zajęcia z podstaw 
informatyki jak i bardziej 
zaawansowane kursy. Pracow-
nię wyposażono w 10 nowych 
komputerów typu All-IN-O-
ne, które  dzięki swojej ergo-
nomicznej budowie nie zaj-
mują miejsca na biurku (ani 
pod),  uczniowie dysponują 
więc ogromną przestrzenią 
roboczą. 

Dla uczniów zakupiono rów-
nież nowe biurka i krzesła, 
które dzięki swojej regulacji- 
podnoszonym  blatom pozwa-
lają na ergonomiczną pracę 
zarówno dzieciom na wózkach 
jak i z innymi schorzeniami. 

Sala Doświadczania Świata  
- Raj dla zmysłów
Pod taka tajemniczą nazwą kryje się nowa sala w SOSW nr1. Miejsce, w  którym świat jest przyjazny dziecku 
i proponuje polisensoryczne doznania.  Gdzie rzeczywistość  jest przestrzenią  stymulującą zmysły, w której 
można poczuć, dotknąć, doświadczać  i eksperymentować.

W maju zostało objętych opie-
ką osiem osób, na początku 
czerwca - kolejne dwie oso-
by. To pokazuje jak bardzo 
potrzebne było dodatkowe 
wsparcie. Oprócz tego, że 
nasi podopieczni potrzebu-
ją pomocy w codziennym 
funkcjonowaniu, mają także 
zapewniony jeden ciepły posi-
łek dziennie, składający się z 
dwóch dań. Niemniej ważne 
są nowe znajomości zawie-
rane przez podopiecznego i 
opiekunki, które bardzo czę-
sto są dużym wsparciem, słu-
żą pomocą i dobrym słowem. 
Tam gdzie jest to potrzebne, w 
ramach współpracy z OPS w 
Policach, organizujemy sprzą-
tanie mieszkań lub uzupełnie-
nie braków w ich wyposażeniu.

Projekt skierowany jest do 
mieszkańców powiatów: m. 
Szczecina, polickiego, i gry-
fińskiego, którzy są zagrożeni 
ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym. Są to osoby: nie-
samodzielne, których dochód 
nie przekracza 150 % właściwe-
go kryterium dochodowego, 
doświadczające wielokrotnego 
wykluczenia społecznego np. 
ubóstwo i niepełnosprawność 
występujące jednocześnie. W 
ramach Domu Wspieranego 
świadczone są usługi opiekuń-
cze w miejscu zamieszkania, 
rozwijamy również tzw. usługi 
sąsiedzkie świadczone przez 
osoby blisko zamieszkujące. 
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze 
to rozwiązanie, dzięki któ-
remu osoby niesamodzielne 

mogą korzystać z pomocy 
świadczonej przez osoby bli-
sko zamieszkujące.  Usługi 
sąsiedzkie obejmują wspie-
ranie osoby niesamodzielnej 
i pomoc w podstawowych, 
codziennych czynnościach 
domowych i życiowych.

Usługi sąsiedzkie świadczone 
będą w zależności od potrzeb 
osoby niesamodzielnej, nie 
rzadziej niż jeden raz na dobę, 
w ciągu dnia. W nagłych przy-
padkach usługi mogą być 
świadczone w nocy (np. nagłe 
zachorowanie osoby niesamo-
dzielnej lub złe samopoczu-
cie).

Termin zakończenia projektu 
przewidziano na 30 czerw-
ca 2022 r. Wszystkie osoby 
zainteresowane zapraszamy 
do zapoznania się z ofertą na 
stronie Szczecińskiego Sto-
warzyszenia "Złoty Wiek" lub 
telefonicznie pod numerem 
887 766 038.

Oferowana jest również pomoc 
w kompletowaniu wszelkiej 
dokumentacji niezbędnej do 
udziału w projekcie.

Równolegle jest realizowa-
na inwestycja mająca na celu 
uruchomienie stacjonarne-
go Regionalnego Centrum 
Wsparcia Osób Niesamodziel-
nych.

Tekst: Szczecińskie  
Stowarzyszenie "Złoty Wiek"

RCWON  
– usługi opiekuńcze  
w miejscu zamieszkania
Od początku maja 2020 roku realizowane są działania 
w ramach projektu "Regionalne Centrum Wspierania 
Osób Niesamodzielnych w Policach". Liderem projek-
tu jest Powiat Policki natomiast partnerem Szczeciń-
skie Stowarzyszenie Złoty Wiek. Od początku realiza-
cji, projekt cieszy się dużym zainteresowaniem.
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Od 30 lat Polacy z mniej-
szych i większych miejscowo-
ści mają bezpośredni wpływ 
na działania w ich regionie, 
poprzez wybór ich przedsta-
wicieli – władz samorządo-
wych. Władze samorządowe 
są ich bezpośrednimi przed-
stawicielami, umożliwia to 
i ułatwia dialog – pomiędzy 
mieszkańcami i samorządow-
cami wybranymi spośród nich. 
Dzieki temu łatwiej budować 
nasze małe ojczyzny.
30. rocznica odrodzenia samo-
rządności w Polsce to dobry 
moment, aby uczcić to co do tej 
pory udało nam się wspólnie 
wypracować. Samorządy oraz 

ich mieszkańcy zdali egzamin, 
polskie regiony przeżyły niesa-
mowity rozkwit.
Dzięki utworzeniu samorzą-
dów również Gmina Police 
mogła sama zacząć decydować 
o kierunku swojego rozwoju. 
Dzięki temu powstało wiele 
inwestycji służącym miesz-
kańcom, budżet obywatelski, 
dzięki któremu mieszkańcy 
mają bezpośredni wpływ na 
decyzje co do inwestycji w 
mieście. Powstały instytucje 
kultury, infrastruktura spor-
towa i wiele innych inwestycji 
koniecznych, lub potrzebnych 
do sprawnego funkcjonowa-
nia miasta i Gminy.

30 lat temu Polacy  
wykonali  krok ku  
demokracji i wolności
Rok 2020 to szczególny czas dla polskiej samorząd-
ności. W tym właśnie roku świętujemy 30-lecie 
uchwalenia z inicjatywy Senatu RP ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także 30. 
Rocznicę pierwszych wyborów samorządowych które 
odbyły się 27 maja 1990 roku.  Osiem lat później 
usamorządowiono powiaty.

W sobotę w palącym słońcu 
rozpoczęła się rywalizacja w 
tegorocznym Pucharze Polski 
Łuków Bloczkowych i Barebow. 
Pomimo krótkiego czasu na 
budowanie formy przed odmro-
żonym właśnie sezonem turnie-
jów, zawodnicy polickiego klu-
bu pokazali na jak silnej pozycji 
stoi Polickie Łucznictwo. 
 
Pierwszą Rundę w konkuren-
cji Barebow zwyciężył zawod-

nik Defmara Police Dominik 
Nowak, jednocześnie ustana-
wiając rekord Polski. Dominik 
Nowak w tym roku broni tytu-
łu zwycięzcy całego Pucharu 
Polski - najważniejszych zawo-
dów dla łuków Barebow. 
 
Tomasz Chmielewski w kon-
kurencji łuków bloczkowych 
w ogólnej klasyfikacji Pucharu 
Polski zajmuje obecnie bardzo 
dobre 9 miejsce.
 
Rekord Polski naszego zawod-
nika to historyczny moment 
dla łuków Barebow.  Dotych-
czas nie były oficjalnie reje-
strowane rekordy Polski dla 
łuczników Barebow. 
 
Podczas dekoracji zwycięzców 
Organizator I Rundy Pucharu 
Polski wraz z członkiem zarządu 
PZŁucz wręczyli zawodnikowi 
pamiątkowy dyplom poświad-
czający ustanowienie rekordu. 
 

Tekst i Foto:  
Katarzyna Chmielewska

Akademia Łucznictwa i Spor-
tów Strzeleckich Defmar Police

Kolejne osiągnięcia 
zawodników 
UKS Defmar Police
Ustanowienie rekordu Polski, zwycięstwo w konku-
rencji Barebow oraz 9. miejsce w ogólnej klasyfikacji 
łuków bloczkowych - z takimi wynikami wrócili za-
wodnicy UKS DEFMAR POLICE z I Rundy Pucharu 
Polski w Więcławicach koło Krakowa.

Koszt zakupu wyniósł 120 tysię-
cy złotych, komputery zostały 
zakupione z budżetu gminy, 
jednocześnie został złożony 
wniosek do  Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa o dofinan-
sowanie zakupu w kwocie 100 
tysięcy złotych. Wniosek „zdal-
na szkołą” przeszedł pozytywne 
ocenę i uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 100 tysięcy zło-
tych bezzwrotnej dotacji prze-

znaczonej na zakup laptopów 
dla szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzą-
cym jest Gmina Police.

Zgodnie z założeniami pro-
jektu jednostki samorządu 
terytorialnego mogły starać 
się o dofinansowanie zakupu 
sprzętu komputerowego nie-
zbędnego do realizacji zdalne-
go nauczania.

40 laptopów przekazanych do szkół
Gmina Police zakupiła i przekazała szkołom 40 laptopów, jest to wsparcie jakie otrzymały szkoły podczas 
trwającej pandemii. Zakup laptopów miał na celu ułatwić kształcenie zdalne do momentu powrotu uczniów 
do szkolnych ław.

O godzinie 18:00 w koście-
le pw. Św. Piotra i Pawła w 
Policach-Jasienicy odbył się 
koncert z okazji 100 roczni-
cy Urodzin Karola Wojtyły. 
Do obejrzenia internetowej 
transmisji Koncertu zapro-
sił Burmistrz Polic. Kon-
cert został zorganizowany 

przez Gminę Police oraz 
Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Policach. Koncert był 
transmitowany na żywo. W 
tej chwili można zobaczyć 
całość koncertu w mediach 
społecznościowych w tym 
na facebookowej stronie 
Gminy Police.

100 rocznica urodzin Karola Wojtyły
18 maja o godzinie 12:00 policki samorząd uczcił pamięć zmarłego przed piętnastu laty Papieża Polaka św. 
Jana Pawła II w jego setną rocznicę urodzin. Kwiaty i znicze złożyli samorządowcy gminni i powiatowi. Gmi-
nę Police reprezentowali Burmistrz Władysław Diakun wraz z zastępcami oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej Grzegorz Ufniarz wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej.

www.powiatpolicki.info
POWIATOWY SERWIS INFORMACYJNY
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MIĘDZY NAMI

- Mamy nadzieję, że kolejny 
nowy termin zostanie zreali-
zowany – czytamy w komuni-
kacie SOSW nr 1 w Policach.  
Jednocześnie informujemy, że 
rezygnujemy w nowym termi-
nie z organizacji Sztafety MIX.

Zadeklarowanym obecnie i 
opłaconym Uczestnikom 3 
Biegu Korczaka, którym nowy 
termin nie dopowiada zwró-
cone zostaną jak najszybciej, 
jak to tylko możliwe, wpłacone 
pieniądze. Osoby, które zade-
klarują zwrot wpłaty startowej 
prosimy o stosowną infor-
mację do  20 czerwca br. na 
adres mailowy: sekretariat@
soswdnr.pl z podaniem:

imię i nazwisko:
roku urodzenia:
datę wpłaty:
wysokość wpłaty:
konkurencja (NW/Bieg/

Duathlon/Sztafeta/Bieg Dzieci):
mail jaki podano przy rejestra-
cji na 3 Bieg Korczaka:
numer konta na który mamy 
zwrócić wpłacone pieniądze 
(mile widziane potwierdzenie 
przelewu co znacznie ułatwi-
łoby zwrot pieniędzy), należy 
załączyć potwierdzenie prze-
lewu co znacznie ułatwi zwrot 
pieniędzy.

Nie zgłoszenie deklaracji 
zwrotu wpłaty startowej do 
dnia 20 czerwca br.będzie rów-
noważne z akceptacją udziału 
w 3 Biegu Korczaka w nowym 
terminie, czyli w dniu 3 paź-
dziernika br.

Tekst: Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy  

nr 1 w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/
koordynator ds. informacji

Bieg Korczaka  
3 października br.
W związku ze stałym zagrożeniem epidemiologicz-
nym w kraju i brakiem możliwości przewidzenia 
terminu zakończenia pandemii koronawirusa oraz 
niewiadomą co do przyszłości odmrożenia organizacji 
imprez sportowych, a także w związku z sytuacją zwią-
zaną z funkcjonowaniem szkół została podjęta decyzja 
o przeniesieniu 3 Biegu Korczaka na 3 października 
br. (z możliwością przełożenia na następny rok).

W kolejnym etapie realizowa-
ny był ponad 2-kilometrowy 
odcinek prowadzący do szkoły 
w Niekłończycy. Zakończenie 
tego etapu planowane jest na 
czerwca bieżącego roku. Koszt 
realizacji etapu II to również 
kwota 1,4 miliona złotych.

Obecnie realizowany jest rów-

nież etap III, który obejmuje 
prace na odcinku od przejaz-
du kolejowego w Niekłończy-
cy do ul. Brzozowej. Niespełna 
4-kilometrowy odcinek został 
ukończony do końca maja. 
Jego koszt to 2,65 miliona zło-
tych.

Etap IV obejmował budowę 

ścieżki rowerowej na odcinku 
od ul. Brzozowej do ul. Spa-
cerowej w Trzebieży i został 
ukończony w grudniu ubie-
głego roku. Jego koszt wyniósł 
1,6 miliona złotych.

Ścieżka wykonywana jest z 
nawierzchni asfaltowej oraz 
betonowej kostki niefazowanej.

W ramach budowy ścieżki 
rowerowej do Trzebieży wyko-
nanych zostanie sześć miejsc 
obsługi rowerzystów, w skład 
których wchodzić będzie: wia-
ta, stojaki na rowery, stolik 
z ławkami oraz stacjonarne 
urządzenie do naprawy rowe-
rów.

Budowa ścieżki 
rowerowej  
do Trzebieży 
zgodnie z planem
Trwa budowa ścieżki rowerowej w kierunku miejscowości 
Trzebież. Inwestycja została podzielona na cztery etapy. Etap 
pierwszy polegający na budowie odcinka ścieżki rowerowej od 
ul. Kuźnickiej do ul. Dworcowej w Policach-Jasienicy został za-
kończony w 2018 roku. Koszt realizacji to 1,4 miliona złotych.

- Rządowy program Opieka 75+ 
pozwala gminom uzyskać dofi-
nansowanie z budżetu państwa na 
pokrycie połowy kosztów zadań 
własnych, jakimi są organizowa-
nie i świadczenia usług opiekuń-

czych, w tym specjalistycznych 
dla osób w podeszłym wieku – 
mówi wicewojewoda zachodnio-
pomorski Marek Subocz.
Program Opieka 75+ został 
wprowadzony przez Minister-

stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w 2017 r. Obejmuje 
osoby samotne w wieku 75 lat 
i więcej oraz seniorów, którzy 
mają rodziny.
Najwyższą dotację – prawie 

190 tys. zł uzyskało Miasto 
Police. Drugie w kolejności 
było Miasto i Gmina Goleniów 
– ponad 154 tys. zł, Białogard 
– 142,5 tys. zł oraz Choszczno 
– 135,3 tys. zł. 

Środki z programu Opieka 75+ 
190 tys. zł dla Polic
Blisko 1,8 mln zł trafi do 40 gmin z terenu Pomorza Zachodniego w ramach programu Opieka 75+. Umowy na 
rządowe dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych podpisał wicewojewoda Marek Subocz.

Dlatego  Leśnicy apelują, aby 
nie dotykać, a tym bardziej 
zabierać ze sobą młodych 
osobników zwierząt napoty-
kanych na swojej trasie wędró-
wek po lesie czy śródleśnych 
polach. Najczęściej obserwu-
jemy samotne  koźlę sarny lub 
pisklę.
Ulubionym środowiskiem 
sarny jest teren stanowiący 
mozaikę lasów i obszarów rol-

niczo uprawnych. Okres poro-
du (kocenia się) przypada na 
drugą połowę maja i na począ-
tek czerwca. Jedna koza rodzi 
na ogół jedno lub dwa koźlę-
ta, rzadko - trzy. Koźlęta sar-
ny europejskiej w pierwszych 
dniach życia nie mają własne-
go zapachu. Dzięki temu dra-
pieżniki (wilk szary, psy) nie 
mogą ich wyczuć. Znalezio-
nych w lesie koźląt nie należy 

dotykać, gdyż w ten sposób 
przekazujemy im nasz zapach. 
Skutkiem może być odrzuce-
nie koźlęcia przez matkę lub 
narażenie na atak drapieżnika. 
Koźlę ma barwy ochronne- 
jasne cętki na brązowo-szarym 
futrze. Sarny (kozy) są opie-
kuńczymi matkami i na pozór 
samotnie pozostawione koźlę 
jest pod ciągłą obserwacją tro-
skliwej mamy, która powraca 

do malucha na czas karmie-
nia. Pozostawianie samotnych 
młodych w ukryciu jest natu-
ralną strategią obronną wielu 
gatunków jeleniowatych.
Gdy na leśnej ścieżce spo-
tkamy małego pasiastego 
warchlaka, należy powoli i 
w ciszy wycofać się z danego 
obszaru. Dzicza matka - locha 
– jest bardzo niebezpieczna, w 
takich sytuacjach broni swo-
ich dzieci poprzez atak. Ale tu 
uważność wskazana jest  przez 
okrągły rok, gdyż w ostatnich 
latach  na skutek sprzyjających 
warunków pogodowych: cie-
plejsze zimy oraz bogata baza 
żerowa (dzik jest zwierzęciem 
wszystko-żernym) obserwuje 
się zwiększoną liczbę miotów 
i liczebności młodych pasia-
ków.

Karolina Czerwińska
Nadleśnictwo Trzebierz

Fot. A. Kopeć

Nie dotykaj! Nie zabieraj!
W okresie maj - czerwiec naturalnie zwiększa się liczebność leśnych ssaków, ptaków, a także gadów i płazów oraz 
ryb i owadów. Dlaczego? Młode osobniki przychodzą na świat na początku cieplejszych miesięcy i rozkwitającej 
bazy żerowej. Okres późnej wiosny oraz lata jest dla nich kluczowym okresem dla przetrwania gatunku.
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