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Maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach grantów strażackich, 
wynosiła 10 tysięcy złotych, na realizację zadania polegającego na wykonaniu 
prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP. 
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od lat wspiera finansowo 
Ochotnicze Straże Pożarne.
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DRUGA STRONA

- Mamy opracowaną propozy-
cję wymagań egzaminacyjnych 
z poszczególnych przedmiotów 
egzaminacyjnych, którą chce-
my teraz poddać publicznej 
dyskusji – mówi zachodnio-
pomorski wicekurator oświa-
ty, Jerzy Sołtysiak. Zmianie 
powinny ulec również arkusze 
egzaminacyjne, chcemy poka-
zać na czym te zmiany będą 
polegały. Do końca grudnia 
będą gotowe przepisy, a także 
aneksy do informatorów, dzięki 
którym można spokojnie przy-
gotować się do egzaminów.

Wymagania egzaminacyjne to 
istotne wytyczne dla nauczy-
cieli i uczniów. Dzięki nim 
wiadomo, jakie wiadomości 
i umiejętności będą spraw-
dzane w zadaniach egzami-
nacyjnych oraz co należy z 
lat wcześniejszych powtórzyć 
do egzaminu. Wprowadzone 
rozwiązania pozwolą również 
na większy komfort pracy 
nauczycielom.

Prace nad wymaganiami 
egzaminacyjnymi

19 listopada zakończył się 
pierwszy etap prac zespołów 
ekspertów, którzy od paździer-
nika br. pracowali nad opraco-
waniem wymagań egzamina-
cyjnych.

- Minister Edukacji i Nauki, 
po analizie wyników ubiegło-
rocznych egzaminów i biorąc 
pod uwagę obecną sytuację 
epidemiczną, uznał, że w 
2021 r. egzaminy powinny być 
przeprowadzone na podstawie 
zawężonego zakresu wyma-
gań podstawy programowej 
– dodaje Sołtysiak. Podjął 
również decyzję o powołaniu 
zespołów eksperckich, któ-
rych zadaniem było opraco-
wanie propozycji wymagań 
egzaminacyjnych. Członkami 
tych zespołów zostali eksper-
ci w zakresie każdego przed-
miotu: nauczyciele - prakty-
cy, nauczyciele akademiccy, 
przedstawiciele CKE i okrę-
gowych komisji egzaminacyj-
nych.

Zadaniem zespołów było prze-
analizowanie obowiązujących 
podstaw programowych oraz 
stworzenie – na ich podstawie 
– wymagań egzaminacyjnych 
dla poszczególnych przedmio-
tów w zakresie obu egzaminów. 

Podczas tych prac eksperci 
przeprowadzili również kon-
sultacje międzyprzedmiotowe, 
tak aby wymagania egzamina-
cyjne dla pokrewnych przed-
miotów, np. biologii i chemii, 
wiedzy o społeczeństwie oraz 
geografii, były skorelowane i 
spójne. Efektem pracy zespo-
łów jest przygotowana propo-
zycja wymagań egzaminacyj-
nych na rok szkolny 2020/2021. 
Co istotne zmiana ta będzie 
dotyczyła egzaminów wyłącz-
nie w bieżącym roku szkolnym 
(2020/2021).

Prekonsultacje propozycji 
wymagań egzaminacyjnych

20 listopada br. rozpoczęły 
się prekonsultacje propozycji 
wymagań egzaminacyjnych. 
Na uwagi i opinie merytorycz-
ne czekamy do 27 listopada pod 
adresem: prekonsultacje@men.
gov.pl. Wszystkie przesłane opi-
nie zostaną przekazane zespo-
łom, które w kolejnym etapie 
prac dokonają analizy propozy-
cji i zmodyfikują projekt.

Kolejne kroki w przygoto-
waniu egzaminów

Wymagania egzaminacyjne 
zostaną ogłoszone w grudniu 
br. w formie rozporządzenia. 
Również w grudniu rozpocz-
ną się szkolenia dla doradców 
metodycznych i nauczycieli, 

organizowane przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji. Dodatko-
wo dyrektor CKE opubliku-
je aneksy do informatorów, 
zawierające m.in. opisy zmian 
w formułach arkuszy, zmo-
dyfikowane zakresy struktur 
gramatycznych dotyczące 
egzaminów z języków obcych 
nowożytnych oraz listy lek-
tur do egzaminów z języków 
mniejszości narodowych, 
języka mniejszości etnicznej i 
języka regionalnego.

Po opublikowaniu ostatecznej 
wersji wymagań egzamina-
cyjnych, opracowane zostaną 
arkusze próbnego egzaminu 
ósmoklasisty i egzaminu matu-
ralnego. Następnie zostaną one 
udostępnione szkołom i zdają-
cym w marcu 2021 r., na około 
2 miesiące przed egzaminami 
w maju 2021 r.

Warto podkreślić, że w przy-
padku egzaminu ósmoklasisty 
w 2021 r. uczniowie będą mieli 
więcej czasu na opanowanie i 
powtórzenie zredukowanego 
zakresu wymagań, ponieważ w 
2021 r. egzamin ten odbędzie się 
w ostatnim tygodniu maja, a nie 
jak w roku 2019 – w kwietniu.

Czym są wymagania egza-
minacyjne?

Przygotowane przez eksper-
tów wymagania egzamina-

cyjne są oparte na wymaga-
niach ogólnych i szczegóło-
wych podstawy programowej 
kształcenia ogólnego. W swo-
im zakresie uwzględniają one 
jednak specyficzną sytuację 
edukacyjną na przestrzeni 
ostatnich trzech lat szkol-
nych. Wymagania egzamina-
cyjne nie określają zakresu 
kształcenia. Nie ograniczają 
także w żaden sposób moż-
liwości i zakresu realizacji 
podstawy programowej jako 
takiej. Określają natomiast 
treści – zakres wiadomo-
ści i umiejętności, których 
opanowanie będzie w 2021 
r. sprawdzane w zadaniach 
egzaminacyjnych odpowied-
nio egzaminu ósmoklasisty 
czy maturalnego.

Co istotne, nauczyciel realizuje 
program nauczania uwzględ-
niający wymogi podstawy 
programowej. Jednocześnie w 
związku z ustaleniem nowych 
wymagań egzaminacyjnych 
na 2021 r. w sposób szczegól-
ny zwraca uwagę na te treści 
kształcenia, które zostały wska-
zane jako wymagania egzami-
nacyjne.

Zmiana aruszy egzamina-
cyjnych

Wprowadzenie na potrzeby 
egzaminów w 2021 r. wyma-
gań egzaminacyjnych wiąże się 

z modyfikacją formuły arkuszy 
egzaminacyjnych. Zmiana ta 
będzie dotyczyła m.in.:

w przypadku egzaminu 
ósmoklasisty z języka pol-
skiego:

zmniejszenia zakresu treści 
sprawdzanych w zadaniach 
egzaminacyjnych, np. ogra-
niczona będzie liczba lek-
tur obowiązkowych, formy 
wypowiedzi ograniczone 
zostaną do dwóch: rozprawka 
albo opowiadanie, 
zmniejszenia (o 5 pkt) licz-
by zadań do rozwiązania 
w pierwszej części arkusza 
egzaminacyjnego (czyta-
nie ze zrozumieniem), przy 
zachowaniu pełnego czasu 
przeprowadzania egzaminu 
(120 minut),
możliwości odwołania się 
przez ucznia w wypraco-
waniu do wybranej lektury 
obowiązkowej, spełniającej 
warunki zadania (nie będzie 
wskazana lektura obowiązko-
wa, do której uczeń musiałby 
się odwołać );

w przypadku egzaminu 
ósmoklasisty z matematyki:

zmniejszenia zakresu treści 
sprawdzanych w zadaniach 
egzaminacyjnych, np. ograni-
czono wymagania dotyczące 
m.in. własności figur geome-

trycznych na płaszczyźnie, 
geometrii przestrzennej, ele-
mentów statystyki opisowej,
zmniejszenia (o 5 pkt) liczby 
zadań do rozwiązania w arku-
szu egzaminacyjnym, przy 
zachowaniu pełnego czasu 
przeprowadzania egzaminu 
(100 minut),
zmniejszenia liczby zadań 
otwartych do rozwiązania (w 
porównaniu do arkuszy z lat 
2019–2020);

w przypadku egzaminu 
ósmoklasisty z języka obcego 
nowożytnego:

zmniejszenia zakresu treści 
sprawdzanych w zadaniach 
egzaminacyjnych, np. obniżo-
ny zostanie ogólny oczekiwany 
poziom biegłości językowej 
(poziom A2),
zmniejszenia (o 5 pkt) liczby 
zadań do rozwiązania w arku-
szu egzaminacyjnym, przy 
zachowaniu pełnego czasu 
przeprowadzania egzaminu 
(90 minut),
ograniczenia/dostosowania 
zakresu struktur gramatycz-
nych (opublikowanych w 
Informatorach o egzaminie z 
poszczególnych języków);

w przypadku egzaminu matu-
ralnego z matematyki na 
poziomie podstawowym:

zmniejszenia (o 5 pkt) liczby 
zadań do rozwiązania w arku-
szu egzaminacyjnym (przede 
wszystkim w zakresie zadań 
otwartych), przy zachowaniu 
pełnego czasu przeprowadza-
nia egzaminu (170 minut);

w przypadku egzaminu matu-
ralnego ze wszystkich przed-
miotów na poziomie rozsze-
rzonym:

zniesienia obowiązku przystą-
pienia do egzaminu matural-
nego z jednego przedmiotu na 
poziomie rozszerzonym jako 
warunku zdania egzaminu 
maturalnego.

Przypominamy o kon-
sultacjach dla zdających 

egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć 
stacjonarnych dyrektorzy szkół 
mogą umożliwić uczniom klas 
ósmych oraz klas maturalnych 
konsultacje indywidualne lub 
w małych grupach.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.
W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na 
podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

ww w.powiat policki .info
POWIATOWY SERWIS INFORMACYJNY
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- Policjanci przed godziną 6:00 
podczas treningu biegowego 
będąc w okolicy ogródków 
działkowych przy ul. Bursz-
tynowej w Policach usłyszeli 
dziwny hałas dochodzący z 
terenu działek – mówi mł. asp. 
Katarzyna Leśnicka, oficer pra-
sowy polickiej Policji. Funkcjo-
nariusze od razu zwrócili na to 
uwagę, ponieważ w ostatnim 
czasie dochodziło tam do wie-
lu włamań. Weszli na teren 
działek i ustalili skąd docho-

dzi hałasy. Skontaktowali się z 
policjantami, którzy tego dnia 
pełnili służbę. 

Po przyjeździe policjantów 
wszyscy rozstawili się wokół 
dwóch alejek aby odciąć ewen-
tualne drogi ucieczki wła-
mywaczowi. Kiedy jeden z 
policjantów zaświecił latarką 
wchodząc na teren jednej z 
działek, mężczyzna wystraszył 
się i zaczął uciekać. Policjanci 
natychmiast ruszyli za nim, 

przeskakując przez kolejne 
ogrodzenia. Po kilkunastu 
metrach mężczyzna został 
zatrzymany. Okazało się że 35 
latek miał już na swoim kon-
cie włamania i kradzieże. Tym 
razem usłyszał 9 zarzutów kra-
dzieży z włamaniem, do któ-
rych się przyznał. 

Za popełnione przestępstwa 
odpowie przed sądem. Grozi 
mu do 10 lat pozbawienia wol-
ności.

Zatrzymali włamywacza,  
który usłyszał 9 zarzutów
Policjanci w czasie wolnym od służby zatrzymali na gorącym uczynku 35 letniego 
włamywacza. Mężczyzna jednej nocy włamał się do kilku altan ogrodowych. A to 
nie pierwsze przewinienia 35 latka. Mężczyzna miał już na swoim koncie włama-
nia i kradzieże. Tym razem grozi mu do 10 lat więzienia. Termin wizyty, można uzgod-

nić pod następującymi nume-
rami telefonu:

695 500 561 (rejestracja pojaz-
dów),
91 43 28 159 (prawa jazdy).

- Jednocześnie informujemy, 
że wyłączenie bezpośredniej 

obsługi klienta skutkować 
będzie zwiększeniem licz-
by pracowników obsługują-
cych osoby umówione, a tym 
samym skrócony zostanie czas 
oczekiwania na wizytę. 

Rozwiązanie to ponad-
to pozwoli na zachowanie 
dystansu społecznego, ogra-

niczenie niewskazanych 
obecnie kontaktów między 
klientami urzędu oczekujący-
mi w kolejce, a także uchroni 
przed koniecznością prze-
bywania na zewnątrz urzędu 
w niesprzyjającej jesienno-
-zimowej aurze – czytamy 
w Komunikacie Starostwa 
Powiatowego w Policach.

Police: Zmiany w funkcjonowaniu  
Wydziału Komunikacji i Transportu
Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii związany z coraz szybciej 
rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19 od dnia 23 listopada br. (poniedzia-
łek) wizyta w Wydziale Komunikacji i Transportu możliwa będzie wyłącznie po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty.

- Co istotne w tej sprawie sąd 
zauważył, że panowie nie dzia-
łali w zamiarze bezpośrednim, 
a jedynie w zamiarze ewentual-
nym. I nie było tak, jak chcia-
ła prokuratura, żeby ustalić, 
że panowie celowo wyszli po 
to, żeby podpalić promenadę. 
Czy sama apelacja zostanie 
złożona, podejmę wspólnie z 
klientem po zapoznaniu się z 
pisemnym uzasadnieniem - 
przekazał Łukasz Leończyk, 
obrońca Daniela S.

Do pożaru doszło w listopa-
dzie 2018 r. Kilkusetmetrowa 
promenada z tworzywa sztucz-
nego uległa spaleniu wraz ze 
znajdującymi się na niej ele-
mentami infrastruktury. Stra-
ty oszacowano na ponad 3,6 
mln zł. Policja zatrzymała w tej 
sprawie 19- i 22-latka, miesz-
kańców powiatu polickiego. 
Funkcjonariuszom pomogło 
nagranie z monitoringu, na 
którym widać było, że jeden z 
mężczyzn trzyma kanister.

Przez blisko rok mężczyźni 
byli tymczasowo aresztowani. 
Sąd we wrześniu 2019 r. nie 
uwzględnił wniosku proku-
ratora o przedłużenie aresz-
tu - mężczyźni odpowiadali z 
wolnej stopy.

Sprawcy podpalenia przyznali 
się do winy. Podczas procesu 
tłumaczyli, że tego wieczoru 
byli pod wpływem alkoholu i 
narkotyków. Starty oszacowa-
no na prawie 4 miliony złotych.

Trzebież: 3,5 roku  
za podpalenie promenady
Na 3,5 roku bezwzględnego więzienia skazał sąd w Policach dwóch mężczyzn, 
oskarżonych o podpalenie promenady w Trzebieży. Mają też wspólnie spłacić 2,6 
mln zł w ramach naprawienia szkody. Sąd Rejonowy w Policach skazał 24-letnie-
go Dawida M. i 21-letniego Daniela S. na karę bezwzględnego więzienia.
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„Nowa usługa, dzięki której nasz 
klient zarezerwuje spotkanie w 
urzędzie skarbowym, zaczyna 
działać w całym kraju. Dzięki 
usłudze i nowemu modelowi 
obsługi w urzędach skarbowych 
zapewnimy naszym klientom 
nie tylko większy komfort zała-
twiania spraw, ale też podniesie-
my bezpieczeństwo wszystkich: 
podatników i naszych pracow-
ników – mówi szef Krajowej 
Administracji Skarbowej Mag-
dalena Rzeczkowska.

„Oczywiście przypominam, że 
wiele spraw można załatwiać 
online, zwłaszcza że możliwości 
w tym zakresie są naprawdę sze-
rokie. Jeśli jednak jest konieczna 
wizyta w urzędzie, umawiajmy 
się na nią z wyprzedzeniem, 
korzystając z nowej usługi lub 

telefonicznie” – dodaje szef KAS.  
Nowy model obsługi urucho-
miliśmy pilotażowo latem tego 
roku w województwach podla-
skim i wielkopolskim. Usługa 
została dobrze przyjęta przez 
podatników i już w październiku 
została wprowadzona w 5 kolej-
nych regionach, a od dzisiaj - 16 
listopada - jest dostępna w całym 
kraju.

Jak się umówić na wizytę

Wizyty można umawiać już od 
dzisiaj, na terminy od 17 listo-
pada włącznie. Wizytę można 
umówić:
- przez Internet – możesz sko-
rzystać z elektronicznego for-
mularza dostępnego na stronie 
podatki.gov.pl lub swojego urzę-
du skarbowego,

- telefonicznie – numery telefo-
nów sprawdzisz na stronie www 
swojego urzędu skarbowego.

Podatnicy doceniają nową 
usługę

Ankieta przeprowadzona wśród 
podatników z województwa 
podlaskiego, w którym przepro-
wadzono pilotaż usługi poka-
zała, że 77 proc. ankietowanych 
uznało, że wcześniejsza rezerwa-
cja wizyty poprawia sprawność 
załatwienia sprawy i zwiększa 
bezpieczeństwo. 72 proc. stwier-
dziło też, że elektroniczny for-
mularz jest zrozumiały i czytelny.

Inne sposoby załatwiania 
spraw online

Zachęcamy do dalszego korzy-

stania z dotychczasowych zdal-
nych form załatwiania spraw w 
urzędach skarbowych. Oprócz 
infolinii Krajowej Informacji 
Skarbowej i możliwości zała-
twienia swoich spraw podatko-
wych przez strony podatki.gov.
pl i biznes.gov.pl, dostępne są 
też specjalne numery telefonów 
w urzędach skarbowych. Moż-
na je znaleźć na stronach inter-
netowych urzędów w zakładce 
Kontakt.

Ważne: ze względu na sytuację 
epidemiczną do urzędu uma-
wiajmy się tylko, jeśli jest to nie-
zbędne, a wizytę zarezerwujmy 
przez Internet lub telefonicznie. 
Dzięki temu unikniemy niepo-
trzebnego czekania w kolejce i 
zadbamy o bezpieczeństwo swo-
je i innych.

Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym
Od 16 listopada br. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już 
dostępny w całym kraju. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej 
wcześniejszym umówieniu. Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

W połowie kwietnia bieżącego 
roku do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie 
– jako organu regulacyjnego 
– wpłynął wniosek Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Poli-
ce Sp. z o.o.  o skrócenie okresu 
obowiązywania taryfy dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania 
ścieków wraz z projektem 
nowej taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Police na 
okres trzech lat. 

Ceny i stawki opłat abona-
mentowych przedstawione 
w projekcie taryfy wynosiły 
odpowiednio dla 1/2/3 roku 
obowiązywania nowej taryfy:

za dostarczanie wody: 
5,19/5,49/5,69 zł netto/m3 + 
stawka abonamentowa w wyso-
kości: 3,39/3,64/4,37 zł/m-c 
(dla trzech z czterech grup 
taryfowych, woda przeciwpo-
żarowa bez abonamentu),

za odbiór ścieków: 
9,47/9,63/9,76 zł netto/m3 + 
stawka abonamentowa w wyso-
kości: 3,52/3,78/4,54 zł/m-c.

Aktualnie obowiązująca cena 
to 3,71 zł netto/m3 + stawka 
abonamentowa 5,67 zł/m-c 
za dostarczanie wody i 9,28 zł 
netto/m3  za odbiór ścieków 
(bez stawki abonamentowej). 
W projekcie nowej taryfy,  w 
porównaniu do taryfy obowią-
zującej, nie zostały wprowa-
dzone nowe grupy taryfowe.

- Przedsiębiorstwo nie wykaza-
ło w sposób należyty i koniecz-
ny, istnienia dostatecznych 
przesłanek, przemawiających 
za skróceniem okresu obo-
wiązywania aktualnej taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie 
Gminy Police i zatwierdze-
niem nowej w kształcie postu-
lowanym we wniosku – mówi 
Marek Duklanowski, dyrektor 
Wód Polskich w Szczecinie. Na 
wysokość cen przedstawionych 
w projekcie taryfy przedłożo-

nym przez spółkę, znaczący 
wpływ mają koszty wynagro-
dzeń. Zgodnie z danymi prze-
stawionymi przez przedsię-
biorstwo, koszty te wzrosły  w 
latach 2017-2019 o 45,1 % dla 
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę oraz o 19,3 % dla zbio-
rowego odprowadzania ście-
ków. Znacząco wzrosły wyna-
grodzenia zarządu spółki oraz 
rady nadzorczej (odpowiednio 
o ok. 270% i 100%). Przedsię-
biorstwo, mimo wezwań do 
wykazania działań podjętych 
w celu ograniczenia kosztów w 
spółce, nie przedstawiło infor-
macji czy rozwiązań podjętych 
w zakresie efektywnej optyma-
lizacji kosztów wynagrodzeń 
– dodaje Marek Duklanowski.

Przedstawiane przez przed-
siębiorstwo obiektywne przy-
czyny, które stanowią zmiany 
warunków ekonomicznych, 
takie jak wzrost kosztów amor-
tyzacji, cen energii, kosztów 
materiałów, nie uzasadniają 
zatwierdzenia taryfy w kształ-
cie przedłożonym przez przed-
siębiorstwo z uwagi na to, iż 

część uwzględnionych w tary-
fie kosztów narusza art. 24c ust. 
1 pkt 2 ustawy zzwizoś, wska-
zujący o celowości ponoszenia 
kosztów w celu zapewnienia 
ochrony interesów odbiorców 
przed nieuzasadnionym wzro-
stem cen, a więc nie wypełnia-
ją one przesłanek opisanych w 
przepisie art. 24j ust. 1 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji ma 14 dni na odwołanie 
się od momentu otrzymania 
pisma z decyzją Wód Polskich.  
– Od początku istnienia zapo-
wiadaliśmy, że będziemy stać 
na straży przede wszystkim 
interesu mieszkańców. Nie 
zgadzamy się i nie zgodzimy 
na nieuzasadnione drenowa-
nie kieszeni płatników. Przy-
padek ZWIK Police pokazuje, 
w jaki sposób realizacja tych 
celów wygląda w praktyce – 
mówi Marek Duklanowski, 
dyrektor Wód Polskich w 
Szczecinie.

Proponują podwyżki za wodę i ścieki,  
podnosili sobie wynagrodzenie o kilkaset procent
Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie podjął decyzję o odmowie skrócenia okresu obowiązywania taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i zatwierdzenia nowej taryfy dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Po-
lice. Zgodnie z danymi przestawionymi przez przedsiębiorstwo, koszty wynagrodzeń wzrosły  w latach 2017-
2019 o 45,1 % dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz o 19,3 % dla zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Znacząco wzrosły wynagrodzenia zarządu spółki oraz rady nadzorczej (odpowiednio o ok. 270% i 100%).

Całość inwestycji o wartości 
52.900 zł udało się sfinanso-
wać ze środków pozyskanych 
z Powiatu Polickiego w wyso-
kości 30.000 zł oraz z Komen-
dy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczecinie w 
kwocie 22.900 zł.

Dzięki nowym urządzeniom 
strażacy skutecznie będą prać 
i odkażać wielowarstwowe 
ubrania specjalne z zacho-
waniem impregnacji warstw 
ochronnych. Dezynfekcja 
ubrań strażaków w pralnicy 

usuwa z tych ubrań szkodliwe 
dla zdrowia, również rako-
twórcze substancje zawarte 
w dymie pożarowym. Celem 
zakupu jest zapewnienie naj-
wyższej możliwie ochrony 
indywidualnej ratowników. 
Jednocześnie dzięki zakupo-
wi pralnicy i suszarki będzie 
możliwość zapewnianie 
odpowiedniej konserwacji 
ubrań specjalnych nie tylko 
strażakom z JRG ale również 
druhom ze wszystkich 10 jed-
nostek OSP z terenu powiatu 
polickiego.

Profesjonalna  
pralnica i suszarka  
do ubrań specjalnych
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Policach pozyska-
ła nową wolnostojącą pralnicowirówkę dedykowaną 
do prania specjalistycznej odzieży strażackiej oraz 
suszarkę bębnową. Dodatkowo pralnica została wy-
posażona w zestaw 4 pomp oraz dedykowane środki 
piorące i impregnujące.

3 listopada policjanci zostali 
wezwani do jednego z super-
marketów, gdzie na kradzieży 
został ujęty mężczyzna. 48 
letni mieszkaniec Szczecina 
dodatkowo zwracał na sie-
bie uwagę ponieważ nie miał 
maseczki i w żaden sposób nie 
zakrywał ust i nosa. Policjan-
ci, którzy przyjechali na miej-
sce ustalili, że koneser alko-

holu jest poszukiwany ponie-
waż uporczywie uchylał się 
od obowiązku alimentacyj-
nego. Za popełnione wykro-
czenie policjanci ukarali 48 
latka mandatem karnym, a za 
popełnione przestępstwo naj-
bliższe trzy miesiące spędzi w 
areszcie.

Kolejni poszukiwani wpadli 
w ręce policjantów podczas 
kontroli adresów. Na podsta-
wie zebranych informacji i 
poczynionych ustaleń funk-
cjonariusze sprawdzają miej-
sca, gdzie mogą przebywać 
osoby ukrywające się przed 
wymiarem sprawiedliwości. 
Mężczyźni poszukiwani byli 
m.in. za kradzieże i jazdę pod 
wpływem alkoholu.

mł.asp.Katarzyna Leśnicka

Policjanci zatrzymali  
pięciu poszukiwanych.  
Jeden z nich został ujęty  
na kradzieży
Niemal każdego dnia policjanci zatrzymują osoby 
poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. W ostat-
nim tygodniu w ręce mierzyńskich funkcjonariuszy 
wpadło kolejnych pięciu mężczyzn, wobec których 
sądy wydały nakazy doprowadzeń do aresztu śled-
czego. Jeden z nich wpadł na kradzieży, szczególnie 
zwracając na siebie uwagę pracowników...
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GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE

- Pomimo wymagającego oto-
czenia rynkowego, w tym trwa-
jącej od wielu miesięcy pandemii 
koronawirusa, wyniki finansowe 
Grupy Azoty Police są stabilne, 
a realizowane inwestycje nie-
zagrożone - podkreślił prezes 
Zarządu Grupy Azoty Police dr 
Wojciech Wardacki.

Co istotne, zysk netto Grupy 
Azoty Police był wyższy od ubie-
głorocznego nie tylko w okresie 
III kwartału ale również za 9 
miesięcy.

- Osiągane przez spółkę wyniki 
pozwalają na bezpieczną konty-
nuację sztandarowej inwestycji, 
jaką są Polimery Police. We wrze-
śniu zakończono proces pozyski-
wania pozwoleń na budowę, co 
umożliwia generalnemu wyko-
nawcy realizację pełnego zakre-
su prac. Natomiast w listopadzie 
zamknięto ważny element finan-
sowania projektu – dodaje prezes 
Zarządu Grupy Azoty Police dr 
Wojciech Wardacki.

Po podwyższeniu kapitału zakła-
dowego spółki Grupa Azoty 
Polyolefins do kwoty 922 968 300 
zł, Grupa LOTOS oraz koreańscy 

partnerzy - Hyundai Engine-
ering Co., Ltd (Hyundai) i Korea 
Overseas Infrastructure & Urban 
Development Corporation doko-
nali wymaganej wpłaty środków 
finansowych na pokrycie nowych 
akcji i po rejestracji podwyższe-
nia kapitału zakładowego przez 
sąd, wspólnie z Grupą Azoty 
S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady 

Chemiczne „Police” S.A. stali się 
akcjonariuszami spółki realizu-
jącej projekt „Polimery Police”. 
Grupa Azoty Police pozostaje 
największym akcjonariuszem 
spółki celowej.

Stabilna sytuacja finansowa 
pozwala spółce na kontynu-
owanie i planowanie także 

innych inwestycji. Od począt-
ku roku Grupa Azoty Poli-
ce rozpoczęła realizację 26 
nowych zadań inwestycyjnych 
o łącznym budżecie prawie 
37 mln zł. Kontynuowane jest 
także 45 zadań rozpoczętych 
w latach poprzednich, w tym 
również szczególnie istotnych 
dla projektu „Polimery Police”.

Grupa Azoty Police na plusie w trzecim kwartale
Ponad 36 mln zł wyniósł skonsolidowany wynik EBITDA za trzeci kwartał br. w Grupie Kapitałowej Grupa 
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. To o ponad 14 mln zł więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 
ponad 17 mln zł i był o 26 mln zł wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Grupa Azoty Zakłady Chemicz-
ne Police S.A. przekaże 250 tys. 
zł. Po 200 tys. zł przeznaczą: 
Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe Puławy S.A. 
oraz Grupa Azoty Zakłady Azo-
towe Kędzierzyn S.A. Kolejne 
100 tys. zł przekaże na darowizny 
Grupa Azoty Polyolefins S.A. Z 
kolei spółki Grupy Kapitałowej 
Grupa Azoty Polskie Konsor-
cjum Chemiczne Sp. z o.o. (Gru-
pa Azoty PKCh Sp. z o.o., Grupa 
Azoty AUTOMATYKA Sp. z 
o.o., Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o. 
oraz Grupa Azoty PROREM Sp. 

z o.o.) udzielą darowizn o łącznej 
wartości 50 tys. zł.

- Pandemia jest dla nas wszyst-
kich czasem pełnej mobilizacji, 
w którym szczególnego znacze-
nia nabierają szybkie decyzje, 
podejmowane w trosce o zdro-
wie i bezpieczeństwo. Jesteśmy 
firmą odpowiedzialną społecznie 
i tak jak dotychczas, chcemy być 
wsparciem dla lokalnych społecz-
ności. Mam nadzieję, że darowi-
zny, które w najbliższym czasie 
będą systematycznie przekazy-
wane przez nasze spółki, okażą 

się pomocne w walce z epidemią 
– mówi Mariusz Grab, Prezes 
Zarządu Grupy Azoty S.A.

Warto przypomnieć, że w mar-
cu i kwietniu tego roku kluczo-
we spółki z Grupy Azoty podjęły 
decyzje o przekazaniu łącznie 3 
mln 200 tys. zł na walkę z korona-
wirusem. Oprócz przekazanych 
środków finansowych, spółki 
Grupy Azoty aktywnie wykorzy-
stują również dostępne techno-
logie, pozwalające produkować 
środki minimalizujące ryzyko 
infekcji. Można tu wymienić 

przekazanie filamentów na rzecz 
inicjatyw związanych z produk-
cją środków ochrony w techno-
logii druku 3D, produkcję „bez-
piecznych rękawiczek” czy płynu 
dezynfekcyjnego. 
Dodatkowo Grupa Azoty 
użyczyła placówkom służby 
zdrowia samochody osobowe 
do przewozu próbek, materia-
łów medycznych, personelu 
medycznego i pacjentów. Aktu-
alnie Grupa Azoty S.A. buduje 
również szpital tymczasowy w 
Krakowie dla chorych zmagają-
cych się z COVID-19.

Grupa Azoty przekaże kolejny milion złotych 
na walkę z epidemią
Grupa Azoty przeznacza kolejny milion złotych na walkę z epidemią. Zapadły już stosowne zgody korporacyj-
ne. Darowizny – zarówno w formie pieniężnej, jak również rzeczowej – będą przekazywane w porozumieniu 
z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Zdrowia instytucjom i jednostkom działającym w 
zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się COVID-19. Otrzymają je w szczególności szpitale, przychodnie i 
służby uczestniczące w zwalczaniu epidemii.

- Grupa Azoty Police od lat 
pogłębia i umacnia współpra-
cę ze środowiskiem akade-
mickim. Nasi ambasadorowie 
to wyróżniający się studenci i 
doktoranci uczelni wyższych, 
którzy pomagają spółce budo-
wać wizerunek atrakcyjne-
go pracodawcy – powiedział 
prezes Grupy Azoty Police dr 
Wojciech Wardacki.

Głównym zadaniem amba-
sadora jest reprezentowanie 
największego polskiego kon-
cernu chemicznego i budowa-
nie pozytywnego wizerunku 

Grupy Azoty Police wśród 
studentów, którzy w przyszło-
ści mogą zostać pracownika-
mi spółki. Aktywna promocja 
marki w środowisku akade-
mickim poprzez publikację 
materiałów informacyjno-
-promocyjnych na portalach 
społecznościowych czy wspar-
cie organizacji i uczestnictwo 
w seminariach i warsztatach 
to tylko niektóre obowiązki 
ambasadora. 
- Cieszę się, że zostałem amba-
sadorem. Jest to jedno z naj-
większych osiągnięć podczas 
mojej nauki na Uniwersytecie 
Szczecińskim oraz w moim 
życiu. – stwierdził Michał Tol-
ko. - Jako Ambasador Marki 
Grupa Azoty Police zamie-
rzam zwiększyć świadomość 
studentów z naszego regionu o 
firmie i jej możliwościach oraz 
wraz z opiekunem przygoto-
wywać wycieczki, spotkania 
ze specjalistami, a w okresie 
pandemii webinary i konkur-
sy. Mam nadzieję, że najbliż-

sze miesiące będą owocne dla 
wszystkich, którzy są częścią 
tego projektu.

Michał Tolko od wielu lat zwią-
zany jest ze sportem, wyczy-
nowo trenował koszykówkę,  
był sędzią, a także trenował 
taniec klasyczny. Obecnie jest 
ambasadorem Akademickie-
go Biura Karier Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz działa w 
Samorządzie Studenckim.

Program skierowany jest do 
studentów i doktorantów 
uczelni wyższych, preferuje 

osoby aktywne, biorące udział 
w życiu akademickim. Atu-
tem jest także studiowanie na 
kierunku zbieżnym z działal-
nością realizowaną w ramach 
Grupy Azoty Police (np. che-
mii, mechatroniki, automa-
tyki, mechaniki, elektryki, 
finansów).

Korzyści dla Ambasadora 
Marki to miedzy innymi: 
przyznanie comiesięcznego 
stypendium ambasadorskie-
go, wsparcie w realizacji wła-
snych projektów naukowych, 
możliwość zwiedzenia zakła-
dów należących do Grupy 
Azoty Police, a także przyzna-
nie certyfikatu uczestnictwa 
w programie oraz otrzymanie 
referencji.

Program realizowany jest w 4 
największych spółkach Grupy 
Azoty: Tarnowie, Puławach, 
Kędzierzynie- Koźlu i Poli-
cach. Organizatorem Progra-
mu jest Grupa Azoty S.A.

Nowy Ambasador 
dla Grupy Azoty Police
Wyłoniono nowego ambasadora w IV edycji programu 
Ambasador Marki Grupa Azoty w zakładach chemicz-
nych Police. Spośród trzynastu zgłoszonych studentów 
szkół wyższych komisja wybrała pana Michała Tolko 
- studenta Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku 
Economics and IT Applications, który będzie reprezen-
tował spółkę w roku akademickim 2020/2021. Umowę z 
nowym ambasadorem podpisano 30 listopada 2020 roku.
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ROZMAITOŚCI

Po pokonaniu kilku kilome-
trów rowerzyści docierali na 
plac Szarych Szeregów przed 
pomnik Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Dalsza trasa zależa-
ła już od przygotowania kon-
dycyjnego danej grupy rowe-

rzystów. Organizatorzy rajdu 
przygotowali dla uczestników 
wydarzenia trasę o dystansie 
102 kilometrów dla uczcze-
nia 102 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
Zaproponowana trasa prowa-

dziła m.in. przez Wołczkowo, 
Dobrą, Buk, Dobieszczyn, 
Nowe Warpno, Warnołękę, 
Trzebież i Police. Zakończenie 
rajdu miało miejsce na Wałach 
Chrobrego. Rajd rowerowy 
był nawiązaniem do tradycji 

zapoczątkowanej przed laty 
na Pomorzu Zachodnim przez 
grupę „Szczecin na rowerach”.

Na starcie rajdu uczestnicy 
w ramach pakietu startowe-
go otrzymali m.in. specjalnie 

przygotowane na to wyda-
rzenie  koszulki z motywem 
niepodległościowym, rogale 
świętomarcińskie oraz poczę-
stunek. Udział w rajdzie był 
bezpłatny, a na pakiety starto-
we Fundacja Szczeciński Klub 
Rowerowy Gryfus pozyskała 
środki z budżetu wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w 
ramach Programu Społecznik.
Poza rajdem po ścieżkach 
rowerowych i drogach Pomo-
rza Zachodniego wolontariu-
sze Fundacji Szczeciński Klub 
Rowerowy Gryfus zaprosi-
li mieszkańców Szczecina i 
Pomorza Zachodniego do wir-
tualnego rajdu na trenażerach. 
Bez wątpienia jest to najbez-
pieczniejsza forma jazdy na 
rowerze w dobie koronawirusa, 
a dzięki dostępnym aplikacjom 
mamy też możliwość jazdy w 
grupie z naszymi znajomymi i 
przyjaciółmi.

„Cieszę się, że pomimo trwa-
jącej epidemii koronawirusa 
SARS-CoV-2 udało się nam 
zaproponować formę rajdu, 
które zapewniła uczestnikom 
bezpieczeństwo i była zgodna 
z obowiązującymi przepisa-
mi. Dopisała też frekwencja i 
pogoda” - powiedział Wojtek 
Marciniak, wiceprezes Szcze-
cińskiego Klubu Rowerowego 
Gryfus i organizator rajdu.

„Cieszymy się niepodległością 
naszej Ojczyzny i świętujemy 
na rowerach. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku już upo-
ramy się z pandemią koronawi-
rusa SARS-CoV-2 i będziemy 
mogli w większym gronie i bez 
ograniczeń sanitarnych świę-
tować 103 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę” 
- – powiedział Paweł Malinow-
ski, prezes Szczecińskiego Klu-
bu Rowerowego Gryfus.

Rowerzyści ze Szczecina i Pomorza Zachodniego  
uczcili Święto Niepodległości
Na Szczeciński Niepodległościowy Rajd Rowerowy przybyło ponad 50 rowerzystów ze Szczecina oraz innych miejscowości Pomorza Zachodniego. Ograniczenie ilości 
uczestników wynikało z trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Rowerzyści gromadzili się na Wałach Chrobrego przy siedzibie Szczecińskiego Klubu Rowe-
rowego Gryfus skąd co kilka minut wyruszali w grupach maksymalnie 5-osobowych.

Każdego roku z nadejściem 
jesieni policjanci oraz strażni-
cy miejscy troszczą się o osoby 
bezdomne, które przebywają w 
miejscach zabronionych, gdzie 
może dojść do zagrożenia ich 
życia i zdrowia. Bezdomni nie 
zważają na to, że większość 
pustostanów przeznaczonych 
jest do likwidacji i przebywanie 
w nich bezpośrednio zagraża 
ich życiu i zdrowiu ze względu 
na ich stan techniczny.

Mundurowi nie tylko reagu-
ją na sygnały od mieszkań-
ców, ale też sami sprawdzają 
miejsca, w których przebywać 
mogą bezdomni, potrzebujący 
pomocy. W ramach codzien-
nych obchodów dzielnicowi, 
strażnicy miejscy i gminni 
kontrolują pustostany, parki, 
przystanki autobusowe.

Zwracają także uwagę na oso-
by starsze, samotne, które z 
różnych powodów nie mogą 
poradzić sobie z codziennymi 
czynnościami. Wszystko po 
to, aby pomóc im bezpiecznie 
przetrwać trudne jesienno- 

zimowe warunki i zapobiec 
przypadkom śmierci w wyniku 
wychłodzenia.

Podczas patroli policjanci nie 
tylko informują bezdomnych 
o zagrożeniach związanych ze 
spadkiem temperatur, ale też 
wskazują miejsca i placówki, 
gdzie mogą uzyskać pomoc. Na 
terenie Wałcza jest to ogrzewal-
nia miejska, która mieści się na 
ul. Budowlanych 9. Ogrzewal-
nia jest pomieszczeniem dla 
osób potrzebujących schronie-
nia, które z powodu braku sta-
łego miejsca pobytu nie mają 
możliwości zabezpieczenia się 
przed zimnem w nocy.

Policjanci apelują o to, aby nie 
być obojętnym i przekazywać 
służbom informacje o osobach 
bezdomnych, samotnych, bez-
radnych, których życie może 
być zagrożone z uwagi na 
niskie temperatury.

Pamiętajmy, że czasem wystar-
czy jeden telefon na numer 
alarmowy 112, aby uratować 
czyjeś życie.

Bezdomni  
- nie bądźmy obojętni
Okres jesienno- zimowy to ciężki czas dla osób bezdom-
nych. Spadek temperatury powietrze może stanowić 
poważne zagrożenie dla zdrowia i życia tych ludzi. Poli-
cjanci sprawdzają miejsca, w których przebywać mogą 
bezdomni i apelują o to aby nie być obojętnym na ich los.

Obwodnica Gryfina w ciągu 
drogi krajowej nr 31 

Obwodnica Gryfina ominie 
miasto od wschodu i pozwoli 
wyprowadzić z centrum Gryfi-
na ruch w ciągu DK31. Droga o 
długości 5,6 km posiada decy-
zję środowiskową. Na przebie-
gu obwodnicy powstaną ronda 
łączące drogę z obecną DK31 
i DW120. Wykonana zosta-
ła Koncepcja Programowa i 
przeprowadzone badania pod-
łoża. Pod koniec września tego 
roku został ogłoszony przetarg 
na zaprojektowanie i budowę 
tej drogi. Oferty wykonawców 
powinniśmy poznać jeszcze w 
listopadzie tego roku. Roboty 
budowlane są przewidziane na 
lata 2023-2025. 

Obwodnica Kołbaskowa w cią-
gu drogi krajowej nr 13 

Obwodnica ominie od wscho-
du Kołbaskowo, wyprowa-
dzając z miejscowości ruch 
tranzytowy w ciągu DK13 do 
granicy z Niemcami w Rosów-
ku. Długość odcinka to oko-
ło 6 km. Inwestycja posiada 

decyzję środowiskową. Inwe-
stycja będzie się łączyła z reali-
zowanym odcinkiem DK13 
od granicy Szczecina do auto-
strady A6 (obwodnica Prze-
cławia i Warzymic) na węźle 
drogowym Szczecin Zachód. 
Obecnie sprawdzane są ofer-
ty wykonawców złożone w 
ramach przetargu na wykona-
nie dokumentacji projektowej 
dla tej obwodnicy. Realizację 
inwestycji w systemie trady-
cyjnym zaplanowano w latach 
2024-2026. 

Obwodnica Stargardu w ciągu 
drogi krajowej nr 20 

Obecnie pomimo wyprowa-
dzenia ruchu w ciągu drogi 
ekspresowej S10 ze Stargardu, 
jeśli kierowca chce pojechać 
w kierunku Czaplinka czy 
Złocieńca, musi wjechać do 
miasta. Realizacja obwodnicy 
w ciągu DK20 pozwoli na cał-
kowite wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego w ciągu dróg 
krajowych ze Stargardu. Dro-
ga będzie omijała Stargard od 
wschodu, włączając się w ist-
niejącą obwodnicę Stargardu w 

ciągu S10 na węźle drogowym 
Stargard Wschód. Pod koniec 
października podpisaliśmy 
umowę na opracowanie doku-

mentacji dla tej inwestycji. 
Realizacja inwestycji w formu-
le Projektuj i buduj planowana 
jest w latach 2024-2028. 

Program budowy obwodnic  
na Pomorzu Zachodnim
W rozpisanym na lata 2020-2030 Programie budowy 100 obwodnic znajduje się dziewięć inwestycji na Po-
morzu Zachodnim. Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 pod koniec września został ogłoszony przetarg na 
zaprojektowanie i budowę, natomiast dla obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 przetarg na realizację zostanie 
ogłoszony przed końcem tego roku. Dla czterech inwestycji w ciągu DK22 oraz dla obwodnic Złocieńca i Star-
gardu na DK20 trwają już prace projektowe. Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 trwa jeszcze ogłoszo-
ny w lipcu tego roku przetarg na wykonanie dokumentacji.

ww w.powiat policki .info
POWIATOWY SERWIS INFORMACYJNY
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- Przy współpracy ze Strażą 
Gminną monitorujemy teren 
gminy Dobra w poszukiwaniu 
miejsc pobytu osób bezdom-
nych narażonych na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne 
– mówi Krystyna Ryszkiewicz, 
Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej. W szczególnie nie-
korzystnej sytuacji znajdują się 
osoby bezdomne przebywające 
w pomieszczeniach niemiesz-
kalnych: pustostany, nieogrze-
wane przyczepy kempingo-
we, kontenery na śmieci nie 
dające pełnego zabezpieczenia 
przed ekstremalnymi warun-
kami pogodowymi.  W sytu-
acji zagrożenia zdrowia i życia 
podejmujemy natychmiastowe 
działania interwencyjne w sto-
sunku do tych osób, informu-
jąc o możliwości skorzystania z 
miejsca w Schronisku dla osób 
bezdomnych Stowarzyszenia 
„Feniks”, mieszczącym się przy 
ul. Fabrycznej 21a w Policach. 

W ciągu całego roku, ale w 
szczególności w okresie zimo-
wym osoby o niskim dochodzie 
mają możliwość otrzymania 
wsparcia na opał, dopłatę do 
mediów czy też pomoc ukie-
runkowaną na zakup obiadów 
w jadłodajniach na terenie gmi-
ny. Udzielenie takiej pomocy 
odbywa się w oparciu o przepi-
sy ustawy o pomocy społecznej 

i jest poprzedzone przeprowa-
dzeniem rodzinnego wywiadu 
środowiskowego i wymaganej 
zgromadzeniem dokumentacji.

- Mając na względzie dobro i 
bezpieczeństwo mieszkańców 
naszej gminy apelujemy do 
Państwa o zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na zagrożenia 
związane z okresem zimowym 
oraz o życzliwe spojrzenie na 
potrzeby osób znajdujących 
się w najbliższym otoczeniu - 
dodaje Krystyna Ryszkiewicz.

Pamiętajmy, że Państwa aktyw-
na postawa może uratować 
ludzkie życie. 

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Dobrej, ul. Gra-
niczna 24a: tel: (91) 424 19 79 
lub (91) 311 33 93 w godzinach 
pracy Ośrodka: poniedziałek 
od 8.00 do 16.30, wtorek od 
7.30 do 15.00, środa – piątek 
od 7.00 do 15.00.

Straż Gminna Wołczkowo, ul. 
Lipowa 51: tel. (91) 311 52 56  lub 
501 701 076 od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 
22.00, sobota od 7.00 do 15.00 (od 
18 listopada 2020 roku do odwo-
łania działalność Straży Gminnej 
została zawieszona z uwagi na 
zachorowania na COVID-19 
wśród pracowników).

Pomagają 
bezdomnym
Mroźne noce, chłodne dni, to wyjątkowo trudny 
okres dla osób bezdomnych, starszych, niepełno-
sprawnych i samotnych. Instytucje odpowiedzialne 
za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimy, w 
tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej szczegól-
ną opieką otacza wszystkie osoby, które nie potrafią 
zapewnić sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa 
socjalnego.

Przygotowany projekt budżetu 
na rok 2021, to budżet, który 
zakłada zrównoważony rozwój 
wszystkich miejscowości w 
Gminie, to stała optymalizacja 
kosztów i równowaga pomię-
dzy wydatkami bieżącymi a 
majątkowymi.

- Z uwagi na sytuację w jakiej 
obecnie jesteśmy, a także skut-
ki finansowe, które dotknęły 
gminę z powodu pandemii 

COVID 19, przygotowany 
projekt budżetu w większości 
to kontynuacja zadań z pro-
gramu inwestycyjnego wielo-
letniej prognozy finansowej – 
mówi Teresa Dera, wójt Gminy 
Dobra. Udało się skonstruować 
budżet i nie zrezygnować z 
inwestycji takich jak budowa 
przedszkola w Bezrzeczu, szko-
ły podstawowej w Dołujach, 
ścieżki rowerowej Buk-Lubie-
szyn i wielu innych.

W prognozowanych na przy-
szły rok dochodach w kwocie 
174 994 707,20 zł najwięk-
szy udział stanowią wpływy z 
udziału  w podatkach  docho-
dowych ok. 34% (PIT kwota 59 
024 579 zł i CIT kwota 1 000 
000 zł) oraz dochody z podat-
ków i opłat w kwocie 35 201 280 
zł co stanowi ok. 20% docho-
dów budżetu.

Kwota zaplanowanych wydat-
ków wynosi 172 394 707,20 zł i 
będzie niższa od prognozowa-
nych dochodów o 2 600 000 zł. 
Nadwyżka zostanie przezna-
czona na spłatę kredytu długo-
terminowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 
43 081 700 zł stanowić będą ok. 
25 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zapla-
nowano na infrastrukturę 
wodociągową i kanalizacyjną 
ok.44% wydatków majątko-
wych, infrastrukturę drogową 

ok. 34%, kulturę fizyczną ok. 
7%, gospodarkę komunalną i 
ochronę środowiska ok. 5%.

Na szczególną uwagę zasłu-
guje porównanie wydatków i 
dochodów z tytułu realizacji 
przez gminę zadań w zakre-
sie oświaty. W 2021r  Gmi-
na otrzyma na ten cel 23 738 
858,07 zł, w tym subwencja 
oświatowa 21 389 432 zł, a 
inne dotacje i wpływy 2 349 
426,07 zł. Wydatki na zada-
nia oświatowe tj. utrzymanie 
szkół, przedszkoli, punktów 
przedszkolnych, obsługa 
ekonomiczna i administra-
cyjna, dotacje dla przedszko-
li niepublicznych, świetlice 
szkolne, pomoc materialna 
dla uczniów, dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli, 
wpłata do budżetu państwa 
części subwencji tzw. janosi-
kowe, zaplanowano w kwocie  
43 685 866,37 zł, w tym 930 
000 zł to wydatki na inwestycje 
w oświacie. 

Projekt budżetu na rok 2021
Wójt Dobrej przedstawiła Radzie Gminy Dobra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt 
budżetu Gminy Dobra na 2021 rok oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2025. 
Rozwój inwestycyjny gminy oraz utrzymanie wydatków przede wszystkim w zakresie edukacji – to główne 
założenia projektu budżetu na rok 2021.

”Nagroda ma charakter hono-
rowy w postaci unikalnego 
medalu, który ma by nie tyl-
ko rodzajem wyróżnienia, ale 
również zachętą do naślado-
wania działań mających na 
celu niesienie pomocy drugie-
mu człowiekowi” czytamy w 
liście gratulacyjnym Starosty 
Polickiego z dnia 2 listopada 
2020 roku przesłanym Panu 
Danielowi.

Przypomnijmy, że dnia 26 lip-
ca br. w godzinach wieczor-
nych na ul. Spółdzielców w 
Mierzynie, Pan Daniel Hen-
schel, wchodząc po zakupy do 
sklepu zauważył kompletnie 
pijanego mężczyznę wsiada-
jącego za kierownicę busa. Po 
chwili kierowca uruchomił 

auto i zaczął odjeżdżać. Miesz-
kaniec natychmiast zareago-
wał, podbiegł do samochodu 
i uniemożliwił dalszą jazdę 
wyciągając kluczyki ze stacyj-
ki Volkswagena a następnie 

wezwał policję. Do momen-
tu przyjazdu patrolu Policji z 
Komisariatu w Mierzynie Pan 
Henschel pilnował by kierowca 
busa nie oddalił się od swoje-
go samochodu. Okazało się, że 

35-latek miał we krwi blisko 3,5 
promila alkoholu. Jego jazda po 
ulicach naszej Gminy mogła się 
zakończyć się tragicznie. 

Jako Władze Gminy Dobra 
bardzo dziękujemy naszemu 
mieszkańcowi i wyrażamy 
nasze uznanie za to, że w chwi-
li prawdziwego zagrożenia 
zachował się odważnie i zapo-
biegł prawdopodobnej trage-
dii. Dziękujemy także Funk-
cjonariuszom naszej Policji z 
posterunku w Mierzynie za 
sprawną interwencję i zatrzy-
manie nietrzeźwego kierowcy. 
Razem dbajmy wszyscy o nasze 
wspólne bezpieczeństwo.

Rafał Zahorski 
Zatępca Wójta Gminy Dobra

Nagroda honorowa Starosty Polickiego  
„Postawa godna naśladowania”
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że mieszkaniec Mierzyna Pan Daniel Henschel na nasz wniosek 
został uhonorowany przez Starostę Polickiego nagrodą „Postawa Godna Naśladowania”.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach 

Rzędziny 6 
72-003 Rzędziny 

tel. 91 3112439 
mail: sekretariat@psprzedziny.pl

Oferta pracy w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach:

nauczyciel edukacji przedszkolnej,  
wymiar 22/22 etatu godzin tygodniowo, forma zatrudnienia wakat,

nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego,  
wymiar 20/20 etatu godzin tygodniowo, forma zatrudnienia wakat.
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"Dzięki modernizacji sołtysi 
nie muszą już ręcznie włączać 
poszczególnych syren. Wszyst-
kie sterowane są z naszego cen-
trum w Wołczkowie. Dodatko-
wo syreny są włączone do kra-
jowego systemu ostrzegania i 
alarmowania mieszkańców". 

Na terenie Polski funkcjonu-
je jednolity krajowy system 
wykrywania skażeń i alar-
mowania zorganizowany w 
celu zapobieżenia skutkom 
katastrof naturalnych, awarii 
technicznych, działań terro-
rystycznych, które mogą spo-
wodować wystąpienie skażeń 
chemicznych, biologicznych 
lub promieniotwórczych oraz 
w celu prowadzenia treningów 
i ćwiczeń w tym zakresie.

Nad systemem krajowym spra-
wuje nadzór Minister Obrony 
Narodowej.  Nad funkcjono-
waniem systemów alarmowa-
nia w terenie sprawują nadzór 
wojewodowie, starostowie, 
prezydenci miast, burmistrzo-
wie i wójtowie, którzy są zara-

zem Szefami Obrony Cywilnej 
na podległym im terenie.

Sygnały alarmowe i komuni-
katy ostrzegawcze mogą być 
wykorzystane wyłącznie w 
sytuacji rzeczywistego zagro-
żenia. Decyzje o ogłosze-
niu sygnału alarmowego lub 
komunikatu ostrzegawczego 
oraz o ich odwołaniu podejmu-
je właściwy terytorialnie organ 
administracji publicznej.

Sygnały alarmowe i komuni-
katy ostrzegawcze do prowa-
dzenia  treningów lub ćwiczeń 
mogą być wykorzystane po 
ogłoszeniu takiego zamia-
ru przez środki masowego 
przekazu z 24-ro godzinnym 
wyprzedzeniem. W przypadku 
gminy Dobra komunikat jest 
zamieszony na stronie interne-
towej gminy oraz na tablicach 
informacyjnych w Urzędzie 
gminy w Dobrej i Wołczkowie.

Pamiętaj:
jeżeli usłyszysz dźwięk syre-
ny alarmowej, włącz radio lub 

telewizor na lokalną stację, słu-
chaj komunikatów o zagroże-
niu i postępuj zgodnie z polece-
niami, sprawdź miejsca pobytu 
domowników i osób z najbliż-
szego otoczenia, poinformuj 

ich o niebezpieczeństwie, gdy 
jesteś poza domem, skontaktuj 
się z najbliższymi, informując 
ich o sytuacji, miejscu swego 
pobytu oraz o sposobie dalsze-
go kontaktowania się.

Modernizacja systemu alarmowania  
i ostrzegania w Gminie Dobra 
Gmina Dobra zmodernizowała system ostrzegania i alarmowania mieszkańców przed zagrożeniami. W ciągu 
ostatnich dni zainstalowano nowoczesne systemy w Buku, Rzędzinach i Dołujach. Obecnie na terenie gminy 
zainstalowanych jest 13 nowoczesnych syren alarmowych. Wszystkie sterowane są automatycznie z centrali 
znajdującej się w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wołczkowie.

W zdecydowanej większości 
przypadkach nie ujawniono 
aby w piecach spalane były 
odpady, pomimo, iż naocznie 
stwierdzano wydobywający 
się z komina cuchnący dym. 
Z każdej kontroli sporządza-
ny jest protokół i dokumen-
tacja fotograficzna. Najwię-
cej przypadków, w których 
faktycznie strażnicy gminni 
potwierdzali mocne dymienie 
z komina, w tym nieprzyjem-
ny zapach dotyczyło spalania 
w piecach węgla. W każdym 
przypadku w trakcie przepro-
wadzanej kontroli strażnicy 
gminni proszą także o okaza-
nie aktualnego potwierdzenia 
przeglądu komina przez komi-
niarza. Przy braku dawany jest 
krótki termin na wykonanie 
stosownego przeglądu, wraz z 
informacją, iż przy braku jego 
wykonania powiadomiony 
zostanie Powiatowy Inspek-

tor Nadzoru Budowlanego – 
strażnicy gminni nie posiadają 
uprawnień do ukarania za brak 
przeglądu. 
W kilku przypadkach zgłosze-
nia mieszkańców jednoznacz-
nie wskazywały na spalanie 
odpadów, ale w efekcie kontro-
li stwierdzono, że dom ogrze-
wany jest piecem gazowym, 
a jedynym dodatkowym źró-
dłem ogrzewania jest kominek 
w salonie, w którym w trak-
cie kontroli palono czystym 
drewnem.  Podobnie w jednej 
z nieruchomości nowoczesny 
piec na pellet z dmuchawą i 
podajnikiem w trakcie rozpa-
lania przez około 20-30 minut 
powoduje duże zadymienie 
okolicy. 
Od 1 maja 2019 roku w naszym 
województwie funkcjonuje 
zakaz spalania węgla brunat-
nego a także paliw stałych nie-
sortowanych niepoddanych  

procesowi wzbogacania oraz 
mieszanin węgla o zróżnicowa-
nym uziarnieniu niespełniają-
cych wymagań jakościowych. 
W praktyce zakaz spalania 
obejmuje:
Węgiel brunatny oraz  paliwa 
stałe produkowane z wykorzy-
staniem tego węgla,
muły węglowe i  flotokon-
centraty węglowe, tj.  paliwa 
o  uziarnieniu mniejszym niż 
3 mm, oraz mieszanki produ-
kowane z ich wykorzystaniem,
dowolną mieszaninę paliw z 
dodatkiem lub bez dodatku 
innych substancji, zawierającą 
mniej niż 85% węgla kamien-
nego.
Brak jest zakazu spalania 
innych paliw stałych, w tym 
najpopularniejszego węgla 
kamiennego. W praktyce, co 
wynika z wieloletnich kontroli 
nieruchomości, każdy piec na 
paliwo stałe, nawet kominek 
w trakcie rozpalania, do czasu 
nagrzania się komina powodu-
je przez okres do 30 minut duże 
zadymienie. Stopień zadymie-
nia jest uzależniony od panu-
jących warunków atmosferycz-
nych, przy niskim ciśnieniu, 
bezwietrznej pogodzie takie 
zadymienie jest o wiele więk-
sze. Dotychczas jedynie sejmik 
województwa małopolskiego 
w mieście Kraków wprowadził 
zakaz spalania paliw stałych, 

natomiast w województwie 
mazowieckim sejmik wpro-
wadził zakaz spalania biomasy 
drzewnej w kominkach, pie-
cach kominkowych, piecykach 
ozdobnych w dni, w które 
przekroczony zostanie poziom 
pyłów 50 μm/m3. 
Od dnia 12 października 
zgodnie z poleceniem Woje-
wody Zachodniopomorskiego 
wszystkie straże gminne/miej-
skie realizują swoje zadania 
głównie w zakresie realizacji 
zadań związanych z przeciw-
działaniem rozprzestrzeniania 
się COVID-19. Realizowane 
jest to w ramach wspólnych 
służb z Policją lub samodziel-
nie, ale poprzez bezpośrednie 
zlecanie realizacji określonych 
czynności przez Policję.  Woje-
woda jednocześnie polecił 
ograniczyć do niezbędnego 
minimum realizacje innych 
zadań, w tym także kontroli 
nieruchomości w zakresie spa-
lania odpadów. Z tego względu 
kontrole takie będą prowadzo-
ne tylko w sytuacjach, gdzie z 
opisu zdarzenia i przeprowa-
dzonych ustaleń będzie wyni-
kało faktyczne duże prawdo-
podobieństwo spalania w piecu 
odpadów.

Komendant  
Straży Gminnej w Dobrej 

Andrzej Budzyński

Dym z komina  
– czy świadczy o  spalaniu odpadów?
Od początku sezonu grzewczego do Straży Gminnej w Dobrej wpływają zgłoszenia dotyczące podejrzenia spa-
lania odpadów w piecach. Uzasadniane to jest zawsze wydobywającym się dymem z komina. Niektóre wskazy-
wane adresy były już wielokrotnie kontrolowane.

Mieszkańcy mogą składać 
wnioski do 18 grudnia 2020 r. 
do godz. 15:00; w przypadku 
ręcznego wypełnienia wniosku 
- osobiście w Urzędzie Gminy, 
elektronicznie poprzez wypeł-
nienie formularza elektronicz-
nego dostępnego na stronie 
dobraszczecinska.budzet-
-obywatelski.org lub w formie 
zeskanowanych oryginalnych 
formularzy nadesłanych na 
adres mailowy podany w ogło-
szeniach o naborze projektów.
Propozycję projektu należy 
złożyć na formularzu stano-

wiącym załącznik nr 1 do regu-
laminu.

Harmonogram tegorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskiego:

składanie wniosków  
do 18.12.2020 
weryfikacja i opinia projektów 
do 18.01.2021
głosowanie 
od 01.20.2021 do 15.02.2021 
godz. 15:00
lista rekomendowanych pro-
jektów 
do 22.02.2021

Można składać propozycje 
projektów do Budżetu  
Obywatelskiego
W Gminie Dobra rusza kolejna edycja Budżetu Oby-
watelskiego. Tak samo jak w ubiegłym roku z kwoty 
1 000 000 zł, środki w wysokości 940.000 zł. przeznacza 
się na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym 
a środki w wysokości 60.000 zł. przeznacza się  na reali-
zację projektów o charakterze nie inwestycyjnym.

www.dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org

Firmą wykonującą usługę odśnieżania dróg gminnych 
na terenie Gminy Dobra jest KML Sp. z o. o. ul. Słonecz-
ny Sad 17, 72-002 Dołuje, która została wyłoniona w 
trybie przetargu nieograniczonego.

Umowy z podziałem na część I i część II zostały zawarte 
w dniu 15-10-2020 r. na okres 01-11-2020 r. do 15-04-
2021r.
W sprawach zimowego utrzymania dróg gminnych 
należy kontaktować się pod nr. tel. 91 311-32-36, 91 311-
33-82

Godziny pracy Urzędu Gminy:
poniedziałek w godz. 8:30 – 16:30
wtorek – piątek w godz. 7:00 – 15:00
Po godzinach pracy Urzędu Gminy interwencje można 
zgłaszać pod nr tel.: 501-244-563

W przypadku wystąpienia opadów śniegu apelujemy 
do mieszkańców o nie pozostawianie samochodów na 
poboczach dróg gminnych. Zaparkowane w pasach dro-
gowych auta znacznie utrudniają odśnieżanie ulic.
W sprawach zimowego utrzymania dróg powiatowych 
należy kontaktować się:

P.U.P ,,TRANS-NET” S.A., Police ul. Tanowska 8
telefony: 91 312 11 20 w. 39  

lub 49 w godz. od 7.00 do 15:00
tel. / fax. 91 317 51 77  www.trans-net.pl

Przyjmowanie zgłoszeń o utrudnieniach na drogach i 
chodnikach:

Dyżury całodobowe
Od 1 do 10 każdego miesiąca.
Dyżury całodobowe  tel. 91 312 11 20 w. 49 tel. kom 600 
289 892
e-mail: m.markowski@trans-net.pl

Od 11 do 20 każdego miesiąca.
Dyżury całodobowe tel. 91 312 11 20 w. 39 tel. kom 733 
410 850
e-mail: b.drozdek@trans-net.pl

Od 21 do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Dyżury całodobowe tel. 91 312 11 20 w. 39 tel. kom 696 
276 827
e-mail: a.kopacz@trans-net.pl

Dozorca bazy spółki. Tel. 696 484 814
praca w dniach roboczych od 22.00 do 6.00
oraz w dniach wolnych od pracy dyżury całodobowe
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Zachowanie dobrego stanu 
gminnych zabytków jest jed-
nym z priorytetowych działań 
władz gminnych. Pomimo 
istniejącej pandemii korona-
wirusa SARS Cov-2 i znacz-
nych wydatków na ten cel, 
mając świadomość, że zabytki 
nie mogą czekać, Wójt Gminy 
Dobra zdecydowała, że dotacje 
na prace remontowo-budow-
lane przy zabytkach muszą 
być rozpoczęte, ponieważ są 
konieczne. Zabytki stanowią o 
naszej przeszłości i o naszych 
przodkach, którzy żyli przed 
nami, a dzięki którym jesteśmy 
tu i teraz. Nie można zapomi-
nać o naszym dziedzictwie, 
stąd taka decyzja władz gminy.
Wniosek o udzielenie dotacji 
z budżetu gminy, jak wskazu-
je ustawa o ochronie zabyt-
ków, może złożyć właściciel 

bądź posiadacz zabytku. Pro-
boszczowie naszych parafii w 
Mierzynie, Dobrej, Bezrzeczu, 
Wołczkowie, Dołujach i Buku 
złożyli takie wnioski z prośbą o 
zabezpieczenie środków finan-
sowych na remont zabytków 
zlokalizowanych na terenie 
Gminy Dobra. W wyniku tej 
współpracy możliwe zostało 
podjęcie działań, mających na 
celu zabezpieczenie kościoła 
w Wąwelnicy poprzez kon-
tynuację prac remontowych 
wieży i rynien oraz montaż 
opaski wokół kościoła, zabez-
pieczającej przed jego koroz-
ją. W wołczkowskim kościele 
zostaną wymienione trzy okna 
witrażowe. Zabytkowy cmen-
tarz położony przy mierzyń-
skim kościele zostanie zrewi-
talizowany wraz z drzewosta-
nem w przykościelnym parku. 

Proboszcz urzędujący w parafii 
w Buku otrzymał środki finan-
sowe na konserwację korpusu 
elewacji ściany południowej 
przy kościele w Buku oraz na 
budynek wymagający najwięk-
szej uwagi – kościół w Stolcu, 
datowany na 1731 – 1735 r., 
z przeznaczeniem na remont 
ratunkowy w celu zapobieżenia 
zupełnej degradacji tego zabyt-
ku. Bezrzecze może również 
pochwalić się zabytkowym 
budynkiem sakralnym, tam 
będzie remontowane zabyt-
kowe ogrodzenie kamienne 
wokół kościoła, a w Dobrej 
XIII–wieczny kościół będzie 
miał wyremontowaną połu-
dniową ścianę. Łączna kwota, 
którą Gmina Dobra przezna-
czyła na zachowanie dobrej 
kondycji gminnych zabytków, 
wynosi 400 tys. zł.

Zabytki nie poczekają
Specyfika obecnych terenów Gminy Dobra oraz mieszkańców zasiedlających te ziemie w przeszłości wskazuje, że zabytkowymi budowlami, wpisanymi do rejestru 
zabytków, są w przeważającej części obiekty sakralne. Mamy więc kościoły, które zostały wybudowane już w XIII w. (kościół w Buku, Dobrej, Mierzynie, Wąwelnicy i 
Wołczkowie), jak i zabytki datowane na XIV – XIX w. (cmentarz w Dołujach z XIV w., kościół w Kościnie z XIX w., kościół w Stolcu z XVIII w.).

Warsztaty 
kulinarne
W filii Gminnego Cen-
trum Kultury i Bibliotek 
w miejscowości Stolec w 
każdy piątek organizowa-
ne są warsztaty kulinar-
ne. Biorą w nich udział 
dzieci, młodzież oraz 
dorośli. Podczas zajęć 
pieczone są ciasta, torty, 
gofry, robione desery.

- Robiliśmy już chyba wszyst-
ko w naszej klubowej kuchni 
– mówi Luiza Supernak.  Były 
naleśniki, pączki, faworki, 
racuchy, sałatki, różne rodzaje 
pierogów: z serem, z kapustą i 
grzybami, z samymi grzybami, 
z jagodami, z borówkami, były 
też i knedle ze śliwkami, frytki 
i wiele innych potraw.

Za każdym razem jest to 
ogromna frajda, dla dzieci 
przede wszystkim. Niektóre z 
nich na zajęciach właśnie po 
raz pierwszy obierały ziemnia-
ki, kroiły warzywa, próbowały 
różnych smaków.

Podczas ostatnich warsztatów 
uczestnicy piekli chleb. 

W garnuszku lub dzbanku rozmieszać 
drożdże z ciepłą wodą. W dużej misce 
wymieszać pozostałe składniki i dodać 
mieszankę wody i drożdży. 
Wymieszać łyżką do połączenia się 
składników i odstawić na 20 - 30 minut 
do wyrośnięcia. 
Wymieszać ponownie i przełożyć 
do blaszek wysmarowanych tłuszczem 
i wysypanych płatkami owsianymi. 
Poczekać aż ciasto wyrośnie posypać 
ziarnami i piec około 1 godziny 
w temperaturze 220-230 stopni.

CHLEB WIELOZIARNISTY:
1 kg mąki krupczatki
6 łyżek siemienia lnianego
6 łyżek łuskanego słonecznika
1 szkl. otrąb pszennych lub razowych
3 łyżki sezamu
2 łyżki pestek dyni
2 łyżki soli
5 łyżek cukru
50 g świeżych drożdży

1 l ciepłej wody (nie za gorącej, żeby nie zaparzyć drożdży)
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Następnie dzieci zapoznały się z 
etapami kiszenia kapusty, oraz 
potrzebnymi dodatkami do jej 
zakiszenia. Wszyscy ochoczo 
zabrali się do tradycyjnych 
czynności związanych z kisze-
niem kapusty: ucierali mar-
chewkę na tarce, przyprawiali 
i mieszali w misce z poszat-
kowaną kapustą. Dzieci kisiły 
kapustę w słoiczkach przynie-
sionych przez siebie, nakładały 
i ubijały tłuczkiem wcześniej 
poszatkowane warzywa.

W ten sposób uczestnicy zajęć  
mogli doświadczyć i poczuć 
trud dawnej, ciężkiej pracy 
domowej. Wspólnie spędzony 
czas upłynął w miłej atmosfe-
rze. Zajęcia wszystkim bardzo 
się podobały.

Zofia Kątnik

Tradycja kiszenia kapusty w klubie w Rzędzinach
Pod koniec października w filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Rzędzinach odbyło się tradycyjne 
kiszenie kapusty. Na początku zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak cennym źródłem witamin jest kapusta kiszona. 

W rezultacie przeprowadzone-
go postępowania wpłynęły 3 
oferty od wykonawców, najniż-
sza ze złożonych ofert wyniosła 
1 629 188,88 zł brutto, obecnie 
trwa procedura oceny ofert 
pod względem formalnym.
W  wyniku remontu, obec-
nie wyłączony z eksploatacji  
Bioblok nr 1 zostanie doprowa-
dzony do stanu pełnej spraw-
ności eksploatacyjnej. 
Celem modernizacji jest  
zwiększenie przepustowości 
oczyszczalni ścieków, co jest 
niezwykle istotnie w związku 
z planowaną rozbudową sys-
temu kanalizacji ściekowej na 
terenie Gminy Dobra, co wiąże 
się z obciążeniem oczyszczalni 
dodatkowymi ściekami.

Zakres prac obejmuje:
 1. wymiana urządzeń w 
Biobloku nr 1 na urządzenia 
nowej generacji,
 2. wymiana elementów sys-
temów napowietrzania:
 a. wymiana wszystkich kom-
pletnych dyfuzorów,
 b. wymiana wszystkich łącz-
ników do montażu dyfuzorów,

 c. wykonanie odwodnień 
każdego rozdzielacza w opar-
ciu o układ elektrozaworów 
i  program sterowania pracą 
systemu odwadniającego,
 d. wymiana 26 przepustnic 
powietrza zainstalowanych 
przy koronie biobloku na odej-
ściach od kolektora powietrz-
nego, odcinających poszcze-
gólne przewody zasilające 
ruszty napowietrzające wraz z 
wykonaniem rurarzu od prze-
pustnic do nowych rusztów 
napowietrzających;
 3. montaż ogrzewania toru 
jezdnego wózka napędowego 
zgarniacza;
 4. połączenie rurociągu 
spustu odcieków, wód nadosa-
dowych i osadów z  przepom-
pownią odcieków i wód nado-
sadowych przy Biobloku nr 1 
(długość rurociągu ok. 4 m),
 5. wymiana instalacji elek-
trycznych urządzeń Biobloku 
nr 1,
 6. wymiana na nową insta-
lacji automatyki, sterowania i 
monitoringu stanu pracy urzą-
dzeń z włączeniem do istnieją-
cego systemu

Modernizacja 
oczyszczalni ścieków
Gmina Dobra ponownie ogłosiła przetarg na remont 
Biobloku nr 1 stanowiącego obiekt w ciągu biologicz-
nego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków 
w Redlicy.

W dniu 28 września pomiędzy 
Gminą Dobra a Wojewódz-
twem Zachodniopomorskim 
podpisana została umowa w 
sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w ramach Kon-
kursu Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
„Aktywna gmina. Aktywne 
osiedle. Aktywne sołectwo”. 
Województwo udzieliło Gmi-
nie pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej z przezna-
czeniem na realizację projektu 
„Doposażenia placu zabaw”. 

Dotację tą otrzymało Sołectwo 
Bezrzecze, za bardzo wysoką 
frekwencję podczas drugiej 
tury wyborów prezydenckich.
W ramach projektu plac zabaw 
zostanie doposażony w kolej-
ne urządzenia zabawowe dla 
dzieci.
Nie pozwólmy, aby zostały zde-
wastowane!
Apeluję do mieszkańców zgła-
szanie aktów wandalizmu
na policję nr tel. 997,
do straży gminnej 91 311 52 56
do urzędu gminy 91 311 22 81.

Kolejne  
zniszczenia mienia
Regularnie zamieszczamy wpisy o kolejnych znisz-
czeniach i dewastacjach jakie mają miejsce na terenie 
obiektów gminnych w Dobrej. Kolejne zniszczenia 
jakie dokonywane są na terenie kompleksu sportowe-
go w Bezrzeczu budzą głębokie zaniepokojenie i chęć 
przykładnego ukarania sprawców niszczenia wspól-
nego mienia. Zamieszczone zdjęcia pokazują pomalo-
wane wyposażenie obiektu: kontenery socjalne, wiata, 
ławostoły, kosz na śmieci. Gmina wystąpiła do policji z 
wnioskiem o ustalenie sprawców oraz ich ukaranie.

Z Marszałkowskiego Progra-
mu Społecznik na lata 2019-
2021 sfinansowano zakup 
5,5 tys. cebulek krokusów, 37 
krzewów lawendy i 9 krzewów 
różanych, które posadzono w 
okolicach ronda, ścieżki rowe-
rowej i kościoła w Wołczkowie.  

Godna naśladowania akcja 
nasadzeń  odbyła się w ramach 
projektu „Cała wieś w kwia-
tach”. 
Wójt Gminy Dobra, Teresa 
Dera dziękuje organizatorom 
i wszystkim uczestnikom za 
zaangażowanie  i pracę na 
rzecz upiększenia Wołczkowa 
i zaprasza Rady Sołeckie oraz 
koła gospodyń wiejskich z 
innych miejscowości do orga-
nizacji podobnych wydarzeń.

Wołczkowo:  
Cała wieś w kwiatach
Z inicjatywy Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Wołczkowie, mieszkańcy i miłośnicy tej pięknej miej-
scowości naszej gminy wzięli udział w akcji sadzenia 
krokusów.

Wójt Gminy Dobra, przypo-
mina o obowiązujących prze-
pisach wynikających z ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 
2020 r., poz. 55 t.j.).
Na podstawie art. 83f. ust. 4. 
osoby fizyczne obowiązane są 
dokonać zgłoszenia zamiaru 
usunięcia drzewa jeżeli obwód 
pnia drzewa mierzonego na 
wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, 
wierzb, klonu jesionolistnego 
oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm - w przypadku kasz-
tanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klono-

listnego;
c) 50 cm - w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew.
Nie dotyczy drzew owocowych.

Miejsce złożenia dokumentów/
załatwienia sprawy:
Wydział ds. Obywatelskich i 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Dobra
ul. Lipowa 51, Wołczkowo, tel 
91 311 22 81.

Wnioski do pobrania: https://
bip.dobraszczecinska.pl/stro-
ny/9359.dhtml

Kierownik WSOiOŚ
Małgorzata Chmielewska

Zasady usuwania drzew  
na cele nie związane  
z działalnością  
gospodarczą

Wójt Gminy Dobra  zawiadamia że zostało  wszczęte postę-
powanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji 
bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o.  na 
terenie działki nr 485/6, położonej w obrębie ewidencyj-
nym Wołczkowo, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie].

         W związku z powyższym informuję, że obwieszczenia 
dot. powyższej sprawy były i będą  zamieszczone na: 

1. Tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy przy ul. Szczecińskiej 
16a w Dobrej
2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Granicznej 24a 
w  Dobrej   - Wydział ds. komunalnych i inwestycji
3. Tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy przy ul. Granicznej 24a 
w Dobrej  - Referat ds. planowania przestrzennego i warun-
ków zabudowy,
4. Tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy przy ul. Lipowej 51  
w Wołczkowie - Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Śro-
dowiska 
5. Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  
w Dobrej - http://www.bip.dobraszczecinska.pl/

Ponadto zawiadomienia dotyczące Obwieszczeń w przed-
miotowej sprawie są wysyłane do Sołtysa w celu wywiesze-
nia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.
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W kocim przedszkolu panuje 
ciepła i milusia atmosfera,  a 
miejsca w kociej business class 
są zawsze jako pierwsze zajęte. 
Na bieżąco również uzupełnia-
ny jest zapasy karmy i leków 
dla różnych grup wiekowych 
wszystkich podopiecznych.  

- Wprowadziliśmy także pro-
cedury bezpieczeństwa pod-
czas odwiedzin w schronisku 
tak, aby osoby odwiedzające i 
pracownicy schroniska czuli 
się bezpieczni – mówi Kata-
rzyna Hermanowicz, Dyrektor 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt. Podstawową zasa-
dą są obowiązkowe maseczki, 
dezynfekcja rąk przed wej-
ściem do Schroniska, a także 
ograniczenie ilości osób w 
biurze adopcyjnym do jednej 
osoby i maksymalnie czterech 
osób na terenie schroniska. 
Aby mogli Państwo bezpiecz-

nie odwiedzać nasze zwierzaki 
bardzo prosimy o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny w celu 
wskazania konkretnej godziny 
odwiedzin.

Przed wejściem do budynku 
schroniska ustawiono rów-
nież pojemnik na karmę i inne 
podarunki typu: koce, prze-
ścieradła, ręczniki, kołdry (bez 
pierza), które można bezpiecz-
nie zostawić  bez wchodzenia 
do biura. 

- Za wszystkie kocie i psie 
podarunki  wszystkim Pań-
stwu bardzo, bardzo serdecznie 
dziękujemy i oczywiście pole-
camy się- dodaje Hermanowicz
 
Obecnie jest trudny czas dla 
nas wszystkich, wiemy rów-
nież, że podjęcie decyzji o 
adopcji musi być przemyślane 
i rozsądne, ale pamiętajmy, że 

podopieczni Schroniska są, 
czekają i na pewno odwdzię-
czą się czułym mruknięciem, 
podaniem łapy lub po prostu 
przytuleniem się. Tak, więc 
najpierw zapraszamy wirtual-
nie do odwiedzenia zakładki /
Psy do adopcji/ https://www.
schronisko.dobraszczecinska.
pl/zwierzeta/adopcja   oraz 
na  fb    https://www.facebo-
ok.com/Schronisko-dla-Bez-
domnych-Zwierz%C4%85t-
-w-Dobrej-588298744577307 
, a potem na żywo do naszego 
schroniska.

- A  może ktoś z Państwa chciał-
by pomóc w wyprowadzaniu 
psów osób, które są w izolacji 
lub zostały poddane kwaran-
tannie mówi Hermanowicz. 
Serdecznie zapraszamy do 
kontaktu tel. 508 222 247.   

Dobra: Schronisko w czasie pandemii
Pomimo panującej pandemii, licznych obostrzeń, ograniczeń, do Schroniska 
wciąż napływają nowi podopieczni, którzy wymagają codziennej opieki. Na dzi-
siaj Dom Kota zamieszkuje  129  kotów natomiast w psich boksach przebywają  43  
psy. Opiekunowie, lekarze, pracownicy administracji oraz wolontariusze cały czas 
dbają o zapewnienie podopiecznym wszystkiego, co jest im niezbędne i potrzeb-
ne do prawidłowego bytowania.  W psich boksach  włączono już ogrzewanie i na 
bieżąco uzupełniane są psie legowiska w suche i czyste posłania.

15 listopada br., o godz. 11.00 
w okolicach miejscowości Łęgi 
i Grzepnica, odbyła się kolejna 
w tym jesienno i już niebawem 
zimowym sezonie, impreza 
sportowo rekreacyjną pod 
nazwą „ Zimowe ekstremalne 
biegi przełajowe''. 

Impreza zorganizowana zosta-
ła przez GZ LZS Dobra, zaprzy-
jaźnioną nam  lokalną Firmę 

McDonald’s z Lubieszyna, oraz 
Zarząd Koła LZS Dobra. Zaba-
wa jak zwykle rozpoczęła się 
oficjalnym przywitaniem i roz-
grzewką, po której odbyły się 
biegi przełajowe. Meta biegu to 
jak zwykle triumfalny wlot na 
plażę i wejście do coraz zim-
niejszej już wody. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody rzeczowe oraz drobne 

upominki. Impreza odbywała 
się z zachowaniem obostrzeń 
sanitarno epidemiologicznych 
oraz wytycznych MZ.. Dzięki 
wszystkim za świetną zabawę i 
towarzystwo!
        

Ze sportowym  
pozdrowieniem

Przewodniczący Koła  
LZS Dobra 

Cezary Magda

Treningowy   bieg  przełajowy i morsowanie
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Szczeciński Klub Rowerowy 
Gryfus od wielu lat organizu-
je wycieczki, rajdy i wyprawy 
rowerowe, szkolenia serwi-
sowe, szkolenia z pierwszej 
pomocy oraz wiele innych 
wydarzeń dla miłośników 
turystyki rowerowej. Grono 
miłośników turystki rowero-
wej nieustannie się rozrasta i 
niemal na każdy wyjazd rowe-
rowy dołączają osoby, które 
dopiero rozpoczynają swoją 
przygodę z turystyką rowero-
wą. Pytania zadawane przez 
uczestników rajdów stały się 
inspiracją do przygotowania 
poradnika, który zawierał-
by odpowiedzi na nurtujące 
rowerzystów pytania. Swoją 
wiedzą podzielili się wolon-
tariusze Fundacji Szczeciński 
Klub Rowerowy Gryfus oraz 
ratownicy medyczni, poli-
cjanci i pracownicy Urzędu 
Marszałkowskiego odpowie-
dzialni za rozwój infrastruk-
tury rowerowej w naszym 
województwie.

W ramach projektu odbyło się 
szkolenie online, a wolontariu-
sze spotkali się z miłośnikami 

turystyki rowerowej w Szczeci-
nie, Stargardzie, Policach, Mie-
rzynie i Ińsku gdzie rozdawali 
poradniki.

„Nie tylko organizujemy wyda-
rzenia rowerowe, ale także 
dzielimy się swoim bogatym 
doświadczeniem, aby zachęcić 
miłośników turystyki rowero-
wej do organizowania rowe-
rowych wycieczek. To nie jest 
takie trudne, ale trzeba pamię-
tać o podstawowych zasadach 
o których piszemy w wydanym 
poradniku” – powiedział Woj-
ciech Marciniak, wiceprezes 
Fundacji Szczeciński Klub 
Rowerowy Gryfus.

„Cieszę się ogromnie, że 
w pracy nad poradnikiem 
wspólnie pracowali nie tylko 
doświadczeni organizatorzy 
rajdów rowerowych, ale także 
policjanci, urzędnicy i ratow-
nicy medyczni. Mamy wielką 
nadzieję, że przygotowany 
przez nas wspólnie porad-
nik dla miłośników turystyki 
rowerowej będzie przydat-
nym narzędziem zarówno 
dla tych, którzy rozpoczynają 

swoją przygodę z rowerem jak 
i dla tych, którzy już od wie-
lu lat podróżują na swoich 
rowerach po Polsce i świe-
cie. Mamy to szczęście, że od 
kilku duży akcent na rozwój 
infrastruktury rowerowej na 
Pomorzu Zachodnim kładzie 
marszałek Olgierd Geblewicz. 
Wyznacza kierunki i moty-
wuje samorządy do podejmo-
wania kolejnych inwestycji w 
tym zakresie. Ogromna w tym 
zasługa także pełnomocnika 
marszałka - Wandy Nowo-
tarskiej, która także brała 
czynny udział w powstaniu 
naszego poradnika” – powie-
dział Paweł Malinowski, pre-
zes Fundacji Szczeciński Klub 
Rowerowy Gryfus.

Poradnik rowerowy „Turysty-
ka rowerowa” można otrzymać 
bezpłatnie kontaktując się z 
Fundacją Szczeciński Klub 
Rowerowy Gryfus mailowo na 
adres klub@gryfus.szczecin.pl 
lub podczas szkoleń organizo-
wanych przez wolontariuszy 
fundacji w siedzibie Szcze-
cińskiego Klubu Rowerowe-
go Gryfus, która się mieści w 

Szczecinie przy ulicy Szczerb-
cowej 1/U18. 
Dzięki uprzejmości lokalnych 
przedsiębiorców, poradniki 
można bezpłatnie otrzymać 
w Szczecinie w sklepie SPA 
Ogrodowe oraz w sklepie 
rowerowym ProTOUR bike.
service.cafe, a także w Mierzy-
nie w restauracji Berlin Döner 
Kebap.

Wychodząc naprzeciw ogrom-
nemu zainteresowaniu wyda-
nym poradnikiem rowero-
wym, Fundacja Szczeciński 
Klub Rowerowy Gryfus zgło-
siła projekt nakręcenia filmów 
edukacyjnych dla rowerzystów. 
Już wkrótce mieszkańcy nasze-
go województwa będą mogli 
głosować na ten projekt w 
Budżecie Obywatelskim Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego w Programie Społecz-
nik na lata 2019 – 2021. Jeżeli 
projekt zdobędzie odpowied-
nią ilość głosów od mieszkań-
ców Pomorza Zachodniego to 
materiał filmowy będzie świet-
nym uzupełnieniem do wyda-
nego poradnika „Turystyka 
rowerowa”.

Praktyczny poradnik „Turystyka rowerowa” 
trafił do rowerzystów
Do miłośników turystyki rowerowej z Pomorza Zachodniego trafiła druga edycja praktycznego poradnika 
„Turystyka rowerowa”. Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus pozyskała na ten cel środki z budżetu 
województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik. Na projekt głosowali mieszkańcy na-
szego województwa w ramach tzw. Budżetu obywatelskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Poradnik 
przygotowali wolontariusze Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus we współpracy z Komendą Wojewódz-
ką Policji w Szczecinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz ratownikami 
medycznymi. Druga edycja zyskała kilkanaście stron więcej i dużo ciekawych treści o które wnioskowali 
czytelnicy pierwszego wydania poradnika.

Seniorze, zostań w domu, 
poproś o pomoc

Osoby starsze, które często 
zmagają się z różnego rodzaju 
schorzeniami, są grupą szcze-
gólnie zagrożoną w czasie pan-
demii koronawirusa. Dlatego 
też minister Marlena Maląg 
apeluje do seniorów, aby ogra-
niczyli wychodzenie z domu, 
a jeśli już muszą wyjść np. na 
zakupy, żeby wybierali godziny 
im dedykowane (10-12) oraz 
nosili maseczki. – Pamiętajmy 
przy tym o środkach bezpie-
czeństwa. Nośmy maseczki, 
zakładajmy jednorazowe ręka-
wiczki i pamiętajmy o zacho-
waniu odpowiedniego dystan-
su – mówi minister. 

Bezpieczna komunikacja

Bardzo ważne jest to, aby w 
tym trudnym okresie seniorzy 
mieli stały kontakt ze swoimi 
bliskimi. W tym kontekście 
warte podkreślenia jest to, że 
w dzisiejszych czasach mogą 
zobaczyć się z drugą osobą 
nie wychodząc nawet z domu. 
Do tego wystarczy komputer, 
smartfon lub tablet i komu-
nikator internetowy z funkcją 
wideo rozmowy. 
– Jak widać współczesna tech-
nologia służy nie tylko osobom 
młodym. Dzięki niej seniorzy 
mogą rozmawiać ze swoimi bli-
skimi i znajomymi, i przy oka-
zji widzieć siebie nawzajem. 
Wszystko na odległość, bez 
konieczności bezpośredniego 
kontaktu, a co za tym idzie – 
bez narażania zdrowia własne-

go i innych – mówi minister.

Badania na odległość

Niezależnie od sytuacji 
konieczne jest dbanie o zdro-
wie osób starszych. W tym celu 
powstał szeroki wachlarz moż-
liwości, dzięki któremu mogą 
oni uniknąć wizyty u lekarza. 
Jednym z takich rozwiązań są 
teleporady. Osoby, które podej-
rzewają u siebie koronowirusa 
mogą zadzwonić pod specjalna 
infolinię Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, gdzie otrzymają 
stosowne zalecenia, a w razie 
konieczności sugestię kontak-
tu ze stacją sanitarno-epide-
miologiczną. 
– Czasy są trudne, a te wyma-
gają szczególnych rozwiązań. 
Dzięki teleporadom osoby 
starsze mogą uzyskać niezbęd-
ną pomoc nie wychodząc z 
domu i nie narażając siebie i 
swojego otoczenia – podkreśla 
minister Marlena Maląg.
Kolejnym, rozwiązaniem jest 
aplikacja STOP COVID - Pro-
teGO Safe, która pomaga w 
walce z koronawirusem. Apli-
kacja zbierane dane o tym, z 
kim spotyka się jej użytkownik 
i informuje, gdy dana osoba 
miała kontakt z osoba zakażo-
ną. Aplikacja jest w pełni bez-
pieczna i można z niej korzy-
stać bezpłatnie.

 Kontakt:
Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej, Biuro 
Promocji, Wydział Prasowy

Tel. (22) 661 11 08
E-mail: prasa@mrips.gov.pl 

www.gov.pl/rodzina

Seniorzy zawsze mogą 
liczyć na wsparcie
Pandemia koronowirusa sprawiła, że niemal każda 
dziedzina naszego życia musiała ulec diametralnej 
zmianie. Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy, 
jest szczególnie niebezpieczna dla osób starszych, 
które są najbardziej narażone na działania wirusa. W 
tych trudnych chwilach nie pozostają jednak sami – 
wciąż mogą liczyć na wsparcie swoich najbliższych. 
Istotne jest wykorzystanie w tym celu najnowszej 
technologii. – To nie tylko ułatwia kontakt z drugą 
osobą, ale też gwarantuje bezpieczeństwo osobom 
starszym – mówi minister rodziny i polityki społecz-
nej Marlena Maląg.

Nowy wojewoda pracę roz-
począł w poniedziałek, 30 
listopada. Zbigniew Bogucki 
jest absolwentem Wydzia-
łu Prawa i Administracji na 
Uniwersytecie Szczecińskim. 
Z zawodu jest adwokatem. 
Pracował w zachodniopo-
morskim oddziale woje-
wódzkim NFZ. Do 2012 r. 
pracował jako prokurator, 
później założył własną kance-
larię adwokacką. Do momen-
tu objęcia funkcji wojewody 
był również radnym sejmiku 
województwa zachodniopo-
morskiego.

- Dziękuję Panu Premierowi 
za zaufanie, którym zosta-
łem obdarzony; to dla mnie 
honor i godność – podkreślił 
nowy wojewoda zachodnio-
pomorski Zbigniew Bogucki 
- Jednocześnie czuję olbrzy-
mią odpowiedzialność, która 
od poniedziałku będzie na 
mnie spoczywać za losy 1,7 
mln mieszkańców naszego 
województwa w tym szcze-
gólnie trudnym czasie wal-
ki, którą wszyscy toczymy z 
pandemią. Obejmując urząd 
wojewody zachodniopomor-
skiego wiem, że stanowiska 

oraz funkcje przemijają, a 
powierzone są nam, by dbać 
o dobro Rzeczypospolitej i jej 
mieszkańców, w tym wypad-
ku szczególnie Pomorza 
Zachodniego. To będzie dla 
mnie najwyższym nakazem.

Żegnając się z urzędem woje-
woda Tomasz Hinc powie-
dział:
- Dziękuję za możliwość 
sprawowania zaszczytnej 
funkcji wojewody przez 1000 
dni. Powierzone mi zadania 
przedstawiciela rządu w tere-
nie starałem się wypełniać jak 

najlepiej, a w codziennej pra-
cy - dbać o rozwój wojewódz-
twa, poprawę jakości życia 
mieszkańców ich bezpieczeń-
stwo oraz pomyślność. Dzię-
kuję wszystkim, którzy mnie 
w tej pracy wspierali. Mojemu 
następcy życzę powodzenia i 
wytrwałości, bo wiem, jak 
ciężka praca go czeka.

Wojewoda Tomasz Hinc swo-
je obowiązki pełnił od 5 mar-
ca 2018 r., pracę w Zachod-
niopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim zakończy? 29 
listopada.

Powołanie nowego wojewody zachodniopomorskiego
Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękował dziś wojewodzie zachodniopomorskiemu Tomaszowi Hincowi 
za pełnienie funkcji wojewody. Powołanie wręczył nowemu wojewodzie – Zbigniewowi Boguckiemu.
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Pomimo stanu epidemii Poczta 
Polska realizuje zobowiązania 
wobec lokalnych społeczno-
ści. Od 30 listopada br. nastąpi 
uruchomienie przeniesionej 
placówki pocztowej jako Filii 
Urzędu Pocztowego Mierzyn, 
zlokalizowanej przy ul. Szcze-
cińskiej 10.

Usługi pocztowe, bankowe 
i ubezpieczeniowe, operacje 
bezgotówkowe za pomocą 
kart płatniczych – taka oferta 
będzie dostępna dla mieszkań-
ców Dobrej. 

– Placówka w atrakcyjnej 
lokalizacji, o odpowiedniej 
powierzchni oraz przestrzeni 
do obsługi klientów z pewno-
ścią zaspokoi zapotrzebowa-
nie na usługi pocztowe. Nowa 
Filia UP w jednej z najbardziej 
rozbudowujących się gmin z 
dużym przyrostem zaludnienia 
będzie ważnym punktem usłu-
gowym w tej okolicy. Cieszy-
my się, że udało się zwiększyć 
powierzchnię placówki i oraz 
wydłużyć godziny otwarcia  –  
podkreśla Józef Sekuła, dyrek-
tor Regionu Sieci w Szczecinie.

Placówka jest dostosowana do 
obsługi osób niepełnospraw-
nych, została zaprojektowana 
w nowoczesnej i przyjaznej 
aranżacji, która jest sukcesyw-
nie wprowadzana w placów-
kach Poczty Polskiej na terenie 

całego kraju i cieszy się uzna-
niem osób, korzystających z 
usług pocztowych. Klienci 
będą mieli do dyspozycji dwa 
wygodne okienka, w których 
będą mogli załatwić wszystkie 
sprawy z oferty całej Grupy 
Poczty Polskiej. 

Obsługa Klientów będzie 
odbywała się w poniedziałki 
w godzinach 10.00-20.00 a od 
wtorku do piątku w godzi-
nach 9:00–19:00. W placówce 
pocztowej będzie można m.in.: 
wysłać kartki, listy, paczki, sko-
rzystać z usług finansowych 
– wpłaty, wypłaty, czy kupić 
znaczki. Ponadto założyć bez-
płatne konto w Banku Poczto-
wym, wziąć kredyt lub wyku-
pić ubezpieczenie, jak również 
skorzystać z bogatej oferty 
asortymentu: kartek, karne-
tów, kopert, opakowań, prasy, 
książek, artykułów biurowych, 
a także upominków, artykułów 
dla dzieci i słodyczy.

Na terenie województwa 
zachodniopomorskiego funk-
cjonuje obecnie 239 placówek 
pocztowych oraz 116 agencji 
pocztowych. W ostatnich trzech 
latach uruchomiono nowe pla-
cówki w Szczecinie, Trzebieży, 
Przelewicach i w Widuchowej. 
Systematycznie uruchamiane są 
także placówki agencyjne w celu 
dostosowania sieci placówek do 
zapotrzebowania klientów.

Dobra: Poczta Polska  
uruchamia nową placówkę 
w Mierzynie
Mieszkańcy Dobrej będą mogli korzystać w swojej 
miejscowości ze wszystkich usług Poczty Polskiej 
w nowoczesnej placówce pocztowej, która zostanie 
uruchomiona od 30 listopada br.

Zadanie zostało podzielone na 
dwa etapy realizacyjne:
Etap I – obejmuje przebudowę 
układu drogowego alei Wojska 
Polskiego na odcinku od Placu 
Zwycięstwa do placu Szarych 
Szeregów, odcinka ulicy Jagiel-
lońskiej na odcinku od al. Pia-
stów do al. Wojska Polskiego oraz 
odcinka ulicy Śląskiej na odcin-
ku od ulicy Więckowskiego do 
drogi wewnętrznej za budyn-
kami Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Śródmieście”. Inwestycja 
obejmie ponadto przebudowę 
kolidujących sieci uzbrojenia 
terenu, przebudowę sygnalizacji 
świetlnych, budowę oświetlenie 
ulicznego, budowę elementów 
małej architektury, budowę fon-
tanny oraz zmianę organizacji 
ruchu w postaci wprowadzenia 
ruchu uspokojonego.

Istotną częścią prac będzie 
zagospodarowanie terenu w 
postaci nasadzeń drzew i krze-
wów. Aleja Wojska Polskiego, na 
odcinku od Placu Zwycięstwa 
do ronda Szarych Szeregów, 

stanie się „zielonym salonem” 
naszego miasta. W ramach 
nasadzeń pojawią się drzewa 
o randze reprezentacyjnej dla 
naszego miasta, długowieczne i 
monumentalne. Znajdą się tam 
m.in. kolumnowe platany, będą 
również charakterystyczne dla 
Szczecina przepiękne magno-
lie. Projekt zakłada nasadzenia 
w pasie środkowym na całej 
długości blisko kilometrowej 
ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie 
wnętrza projektowanego ronda 
na Placu Zgody czy wzdłuż wie-
żowców sąsiadujących z Placem 
Zgody. Nasadzenia roślinności 
obejmą niemal kilometr zupeł-
nie nowej alei. Znajdą się w niej 
nowe krzewy, trawy i byliny.

ETAP II – obejmie wykonanie 
dokumentacji projektowej a 
następnie zrealizowanie prac 
budowlanych, polegających na 
przebudowie układu drogowe-
go i torowego w rejonie placu 
Zwycięstwa. Zakres prac obej-
mie przebudowę układu toro-
wego na odcinku od Bramy 

Portowej do włączenia w ulicę 
Krzywoustego, w celu wykona-
nia na tym odcinku wspólnych 
pasów tramwajowo – autobu-
sowych, przebudowę peronów 
przystankowych na wlocie 
północnym skrzyżowania Bra-
ma Portowa, budowę nowego 
przystanku tramwajowego 
na placu Zwycięstwa przed 
skrzyżowaniem z al. Wojska 
Polskiego i Krzywoustego w 
kierunku placu Kościuszki. 
Prace obejmą również prze-
budowę nawierzchni jezdni i 
chodników, budowę ścieżek 
rowerowych, usunięcie kolizji z 
istniejącą infrastrukturą, prze-
budowę i budowę sygnalizacji 
świetlnych, przebudowę tram-
wajowej sieci trakcyjnej i syste-
mu sterowania rozjazdu, prze-
budowę oświetlenia ulicznego, 
budowę systemu informacji 
pasażerskiej, zagospodarowa-
nie terenu elementami małej 
architektury oraz nasadzenia-
mi drzew i krzewów.

Termin wykonania zamówie-

nia nie może być dłuższy niż: 
24 miesiące licząc od dnia pod-
pisania umowy dla I i II etapu 
realizacyjnego. Nadzór nad 
realizacją inwestycji będzie 
sprawować Spółka Szczeciń-
skie Inwestycje Miejskie.

Projekt „Rewitalizacji obszaru 
przestrzeni publicznej i zabudo-
wy śródmiejskiego odcinka alei 
Wojska Polskiego w Szczecinie” 
jest realizowany w Szczecinie 
od 2014 roku. Z uwagi na uni-
katowe rozwiązania otrzymał 
dotację w konkursie Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju 
pn. „Modelowa Rewitalizacja 
Miast”. Działania w ramach 
projektu koncentrują się wokół 
poprawy jakości przestrzeni 
publicznych w obszarze alei 
Wojska Polskiego, warunków 
życia mieszkańców oraz prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej. Towarzyszą im różnorakie 
przedsięwzięcia społeczne.

Projekt, przetarg, realizacja – 
tak, w skrócie można opisać 
etapy zadania inwestycyjnego 
związanego z nadaniem nowej 
jakości alei Wojska Polskiego. 
O tym, jak będzie wyglądała po 
przebudowie najdłuższa ulica 
w naszym mieście, zdecydowali 
sami mieszkańcy, którzy pod-
czas licznych spotkań i konsul-
tacji wskazali preferowany przez 
nich kierunek zmian. Później-
szy konkurs architektoniczny 
nadał tym wyobrażeniom real-
ny kształt. Zwycięską wizję w 
konkursie architektonicznym 
na zagospodarowanie przestrze-
ni publicznych w obszarze alei 
Wojska Polskiego przedstawiła 
Pracownia Architektoniczna 
ARCHAID Jacek Szewczyk.

Szczecin: Ogłoszono przetarg  
na przebudowę Al. Wojska Polskiego
Ta inwestycja całkowicie odmieni śródmieście Szczecina. Niezbędne dokumenty zostały wysłane do Europej-
skiego Biuletynu Zamówień Publicznych, co oznacza że przetarg na przebudowę Al. Wojska Polskiego wkrót-
ce zostanie opublikowany.

W piątek w godzinach przed-
południowych zakończyły 
się testy nowo wybudowanej 
infrastruktury - torowiska, 
zwrotnic, sieci trakcyjnej, 
przystanków. Pomyślny prze-
jazd techniczny tramwaju 
oznacza, że pętla jest gotowa 
do przyjęcia ruchu komunika-
cji miejskiej. W ramach zreali-
zowanych do tej pory prac na 
pętli, wybudowano ok 1,1km 
pojedynczego toru tramwajo-
wego, powstały również pero-
ny tramwajowo-autobusowe 
door-to-door. 

W kolejnych etapach inwe-
stycji, przebudowane zostanie 
skrzyżowanie w sąsiedztwie 
pętli na skrzyżowanie typu 
rondo. Pojawi się także par-
king. Z kolei na samej pętli 
powstanie dodatkowo budy-

nek, pełniący funkcję pocze-
kalni dla pasażerów oraz 
pomieszczenia socjalnego 
przeznaczonego dla kierow-
ców i motorniczych.

Komunikacja miejska

W związku z umożliwieniem 
ruchu pojazdów komunika-
cji miejskiej na nowej pętli 
„Głębokie” z dniem 1.12.2020 
nastąpią zmiany w kursowa-
niu linii 1, 9, 51, 103, 106 i 121.

Przywrócone zostanie kurso-
wanie tramwajów linii 1 i 9 do 
pętli „Głębokie” wg nowych 
rozkładów jazdy. Częstotli-
wość kursowania pozostaje bez 
zmian. Przystanki „Zajezdnia 
Pogodno” nr 31214 i 31215 
zostają przekwalifikowane na 
„na żądanie”.

Autobusy linii 51, 103, 106 i 
121 wprowadzone zostaną na 
nową pętlę. Rozkład jazdy tych 
linii nie ulegnie zmianie.

Autobusy linii 529 w obu kie-
runkach zatrzymywać się będą 
na przystankach umieszczo-
nych przy jezdni al. Wojska 
Polskiego (dotychczasowe 
przystanki dla linii zastępczej 
809).

Autobusowa linia zastępcza 
809 zostanie zlikwidowana.

Przywrócone zostanie obo-
wiązywanie skomunikowań 
na pętli „Głębokie” między 
liniami tramwajowymi i auto-
busowymi.

Obowiązywać będzie następu-
jąca organizacja przystanków 

na pętli „Głębokie”:

tor zewnętrzny – linia 9 (nr 
31751),

tor środkowy – linia 1 (nr 
31752),

tor wewnętrzny – rezerwowy 
(nr 31753),

peron zewnętrzny – linia 103 
na początku peronu, tj. od 
strony Polic (nr 31741),

peron zewnętrzny – linia 106 
na końcu peronu, tj. od strony 
centrum (nr 31740),

peron środkowy – linia 51 (nr 
31742),

peron wewnętrzny – linia 121 
(nr 31743).

Powrót tramwajów na pętlę “Głębokie”
Zakończył się jeden z ważnych etapów budowy Węzła Przesiadkowego Głębokie.  
Od najbliższego wtorku tj. 1 grudnia br., przywrócony zostanie ruch tramwajów na pętlę “Głębokie”.
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GMINA KOŁBASKOWO

S�nansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

- Od dnia ogłoszenia epide-
mii działalność filii Wydziału 
Komunikacji, Transportu i Dróg 
z siedzibą w Przecławiu zosta-
ła zawieszona z uwagi na brak 
możliwości zapewnienia w tym 
miejscu warunków umożliwia-
jących przestrzeganie, zarówno 
przez pracowników, jak i klien-
tów urzędu, wprowadzonych 
obostrzeń sanitarnych. Osoby 
tam zatrudnione zostały skiero-
wane do pracy w głównej siedzi-
bie urzędu – wyjaśniał na łamach 
Głosu Mateusz Frąckowiak, 
koordynator ds. informacji w Sta-
rostwie Powiatowym w Policach. 
Okres pięciu miesięcy funkcjo-
nowania wydziału komunikacji, 
transportu i dróg w zmienionej 
formule, pokazał szereg korzy-
ści płynących z tego połączenia, 
zarówno dla klientów urzędu, jak 
i samej organizacji pracy Wydzia-
łu - dodawał. 

Placówka w Przecławiu została 
otwarta pięć lat temu. Z uwagi na 
pandemię koronawirusa została 

zamknięta w marcu tego roku. 
Teraz okazało się, że na stałe. Kie-
rowcy z gminy, aby załatwić spra-
wę związaną z autem, muszą teraz 
jechać do Polic. To około 60 km 
w obie strony, licząc z Przecławia, 
lub około półtorej godziny komu-
nikacją miejską w jedną stronę. 

- Nie zgadzam się z decyzją staro-
stwa. Dlatego poprosiłam starostę 
o ponowne rozważenie możli-
wości kontynuacji współpracy 
w zakresie funkcjonowania filii 
Wydziału Komunikacji i Trans-
portu w Gminie Kołbaskowo – 
powiedziała Małgorzata Schwarz, 
wójt Gminy Kołbaskowo.

Pismo zostało wysłane 15 wrze-
śnia. Miesiąc później, 15 paździer-
nika 2020 roku do Kołbaskowa 
wpłynęła odpowiedź. Starostwo 
swoją decyzję podtrzymało. 

- Decyzja ta podjęta została przez 
Zarząd Powiatu w Policach po 
dokonaniu szeregu analiz, zarów-
no w kontekście ilości załatwianych 

w tym miejscu spraw, warunków 
lokalowych oraz racjonalności jej 
utrzymania – informuje wicesta-
rosta Joanna Napiwodzka. - W 
swoim piśmie argumentuje Pani 
Wójt konieczność utrzymania filii 
wydziału Komunikacji i Transpor-
tu na terenie Gminy Kołbaskowo 
rosnącą liczbą jej mieszkańców. 
Jednakże to w żaden sposób nie 
przekładało się na wzrost ilości 
wniosków realizowanych w filii 
Wydziału w Przecławiu. Przeciw-
nie, analiza statystyczna wykazała, 
że na przestrzeni ostatnich 4 lat 
zanotowano spadek ilości spraw, 
które mieszkańcy realizowali w tej 
lokalizacji, od 46% ogółu spraw 
realizowanych w 2016 r. do 38% 
w roku 2019. 

Jak dalej tłumaczy Joanna Napi-
wodzka, dodatkowo, likwidacja 
filii Wydziału, a co za tym idzie 
przeniesienie osób tam zatrud-
nionych do głównej siedziby 
urzędu, pozwala na wprowa-
dzenie szeregu udogodnień dla 
mieszkańców. Z dniem 1 paź-

dziernika 2020 r. bowiem uru-
chomiono telefoniczną możliwo-
ści rezerwacji wizyt w Wydziale 
Komunikacji i Transportu. W 
kolejnych etapach planowane 
jest również uruchomienie inter-
netowej możliwości rezerwacji 
terminów oraz stworzenie tzw. 
„szybkiego okienka" do odbioru 
dowodów rejestracyjnych. 

- Zarząd Powiatu Polickiego jest 
przekonany, że skrócony czas 
obsługi klientów wynikający 
z pełnej obsady pracowników 
w jednej lokalizacji, 5 okienek 
dedykowanych rejestracji, oraz 
szybciej działającego połączenia 
z Centralną Ewidencją Pojaz-
dów i Kierowców w głównej 
siedzibie urzędu, a także możli-
wość umówienia terminu wizy-
ty zrekompensuje — przede 
wszystkim mieszkańcom Gminy 
Kołbaskowo — odległość jaką 
będą pokonywać, aby załatwić 
sprawę w Wydziale Komunikacji 
i Transportu z siedzibą w Policach 
– uważa wicestarosta.

Wydział zlikwidowany. Trzeba jechać do Polic
Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Przecławiu została zlikwidowana przez Starostwo Powia-
towe w Policach. Sprzeciw wyraziła Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo. W odpowiedzi na pismo z 
Kołbaskowa, starostwo podtrzymało swoją decyzję.

W celu zaspokojenia potrzeb 
gminy Kołbaskowo w zakresie 
określonych usług społecznych 
oraz ich koordynacji, z dniem 
1 stycznia 2021 r. tworzy się 
Centrum Usług Społecznych 
w Kołbaskowie z siedzibą w 
Rosówku 16. „Centrum two-
rzy się przez przekształcenie 
funkcjonującego Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kołbaskowie w Centrum Usług 
Społecznych zgodnie z art. 9 
ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 19 lip-
ca 2019 r. o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum 
usług społecznych” – czytamy 
w uchwale. 

W ramach struktury Centrum 
wyodrębnia się: 

a. Zespół do Spraw Realizacji 
Zadań z Zakresu Pomocy Spo-
łecznej, 
b. Stanowisko organizatora 
społeczności lokalnej. 
c. Zespół do Spraw Organizo-
wania Usług Społecznych, 
d. Zespół do Spraw Świadczeń 
Społecznych, 
e. Dział Administracyjno-Or-
ganizacyjny. 

Nowa jednostka gminy będzie 
organizować pomoc społecz-
ną, ale w jej gestii znajdą się 
też dodatkowe zadania. GOPS 
nie mógł ich dotąd realizować, 
ponieważ wychodziły one poza 
zapisy ustaw o pomocy spo-
łecznej czy o świadczeniach 
rodzinnych. 

Powstanie  
Centrum Usług  
Społecznych  
w Kołbaskowie
1 stycznia br.  weszła w życie ustawa pozwalająca 
tworzyć centra skupiające różnego rodzaju usługi 
społeczne na poziomie lokalnym. Taka jednostka po-
wstanie 1 stycznia 2021 roku w Gminie Kołbaskowo.

REKLAMA
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Poli-
cach funkcjonuje od 1956 roku. 
Obecnie zorganizowane są w 
niej oddziały od klasy I do kla-
sy VI, w których naukę pobiera 
75 uczniów. Uczniowie SP nr 2 
po ukończeniu klasy VI, naukę 
w klasie VII i VIII kontynuują 
w SP nr 5. 

- Takie rozwiązanie będzie 
mogło trwać do roku szkolne-
go 2022/2023 – mówił podczas 
sesji  Rady Miejskiej w Policach 
Witold Stefański, naczelnik 
Wydziału Oświaty i Kultury 

UM w Policach. Po tej dacie 
prawo oświatowe nie przewi-
duje możliwości przenoszenia 
uczniów po klasie VI do innej 
placówki, a więc uczniowie z 
SP nr 2 nie będą mogli prze-
chodzić do SP nr 5. 

Konsekwencją tego będzie 
konieczność zapewnienia edu-
kacji dla uczniów klas VII i VIII 
w budynku SP nr 2, co z uwagi 
na wielkość obiektu szkolnego, 
pogorszyłoby warunki funk-
cjonowania działających w nim 
klas I-VI i wymusiłoby powrót 

do zajęć w szkole w systemie 
dwuzmianowym.
Przyjęcie uchwały przez Radę 
Miejską w Policach o likwidacji 
SP nr 2 umożliwi przekazanie jej 
budynków do dyspozycji SP nr 5 
w Policach, co z kolei umożliwi 
funkcjonowanie w nim, tak jak 
dotychczas klas I-VI, a ucznio-
wie klas wyższych tak samo jak 
do tej pory mogliby realizować 
kształcenie w SP nr 5.

Szkołą Podstawowa w Niekłoń-
czycy powstałą w 1947 roku. 
W trakcie wielu lat swojego 

funkcjonowania zmieniała się 
jej struktura i nazwa. Obecnie 
funkcjonuje jako filia Szkoły 
Podstawowej w Trzebieży ze 
strukturą klas I-VI.

– W Niekłończycy sytuacja jest 
szczególna – mówił podczas 
sesji Witold Stefański. – W roku 
ubiegłym były tam już tylko dwie 
klasy, II i IV, a w nich 10 uczniów. 
Od 1 września w budynku szkoły 
w Niekłończycy nie ma już żad-
nej klasy, żadnego oddziału. 

W budynku działa  jeden oddział 
Przedszkola Publicznego w 
Trzebieży oraz wykorzystywany 
jest on na inicjatywy społeczne 
realizowane przez Radę Sołecką 
w Niekłończycy. Dzieci zamiesz-
kałe w Niekłończycy, Uniemyślu 
i Dębostrowie, obowiązek szkol-
ny realizują w szkole obwodowej 
w Trzebieży lub zgodnie z wolą 
rodziców pobierają naukę w 
innych placówkach na terenie 
Gminy Police.

Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że budynkiem zainte-
resowany jest Zachodniopo-
morski Uniwersytet Ludowy z 
siedzibą w Mierzynie. Pomiesz-
czeniami szkoły zainteresowani 
są również lokalni społecznicy, 
którzy widzą tam możliwość 
działania Koła Gospodyń Wiej-
skich czy też Rady Sołeckiej.

Police: Dwie szkoły do likwidacji
Dwie szkoły podstawowe, decyzją radnych miejskich w Policach zostaną zlikwidowane w Gminie. Są to Szkoła 
Podstawowa nr 2 im Bolesława Kaczyńskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Policach 
oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Trzebieży Szkoła Filialna w Nie-
kłończycy. Budynek szkoły w Niekłończycy prawdopodobnie zostanie przekazana Zachodniopomorskiemu 
Uniwersytetowi Ludowemu.

Dzień Pracownika Socjalnego
Żyjemy w nowej trudnej rzeczywistości spo-

wodowanej przez pandemię. Każdy pracownik 
socjalny, bezpośrednio wspierający osoby chore 
i starsze, jest na pierwszej linii walki z epidemią, 
Podczas Waszej pracy znajdujecie się w różnych 

sytuacjach i narażacie swoje zdrowie, pomimo to 
dalej niesiecie pomoc.

Przede wszystkim pragnę podziękować wszyst-
kim pracownikom socjalnym, że w tym ciężkim 
dla nas czasie niesiecie pomoc ludziom jej po-

trzebującym. Jestem pełen podziwu dla wykony-
wanej przez Was ciężkiej pracy i życzę wszystkim 

Państwu przede wszystkim zdrowia dla Was i 
dla Waszych Rodzin. Życzę również satysfakcji z 
wykonywanej pracy na rzecz dobra wspólnego.

Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Aplikacja daje m.in. możliwość 
zgłoszenia się do lokalnych 
ośrodków pomocy społecznej, 
które w uzasadnionych sytu-
acjach, mogą dostarczać leki, 
czy artykuły spożywcze. Dzięki 
aplikacji szybko można skon-
taktować się też z pracowni-
kiem socjalnym. Użytkownicy 
apki  mają też szybki dostęp do 
niezbędnych - pomocnych w 
czasie kwarantanny - informa-
cji i przygotowanej specjalnie 
dla nich infolinii.

https://www.gov.pl/web/koro-
nawirus/kwarantanna-domowa

Pomoc lekarska do godziny 
18:00

POLVITA 
ul. Siedlecka 2A  Police

rej. ogólna tel.  913339955,  rej. 
dziecięca:  tel. 91 3339944
Nocny dyżur  od godz. 18:00

Mediklinika ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 6/7,  72-010 
Police:
Tel. 508 485 243, 500 125 976

Na terenie Szczecinie zbadasz 
się na Koronawirusa SARS-
-CoV-2:

https://zdrowegeny.pl/porad-
nik/test-na-koronawirusa-
-szczecin

Osoby, które mieszkają w Poli-
cach ale pracują w Szczecinie i 
lekarza rodzinnego mają także 
w Szczecinie – pomocy muszą 
szukać u swojego rodzinnego 
lekarza.

Informacja  
dla mieszkańców
Jesteś na obowiązkowej kwarantannie domowej? 
Pobierz i zainstaluj w swoim telefonie aplikację rzą-
dową. Aplikacja to nie tylko pomoc dla służb, które 
odpowiadają za kontrolę odbywania kwarantanny, ale 
i spora pomoc także dla jej użytkowników.

Zgodnie z założeniami kon-
kursu o dotację będą mogły 
ubiegać się jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych posia-
dających siedzibę na terenie 
województwa zachodniopo-
morskiego.

– Gratuluję strażakom z Tano-
wa i Trzebieży skutecznego 
pozyskania środków w ramach 
„Grantów Strażackich” – 
pogratulował burmistrz Polic 
Władysław Diakun.

W imieniu marszałka woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go Olgierda Geblewicza umowy 
na realizację „Grantów Stra-
żackich” przekazali Wojciech 
Dorżynkiewicz, radny woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go o raz Damian Walczak, radny 
Rady Miejskiej w Policach.

Granty strażackie dla ochotniczych  
straży pożarnych z Tanowa i Trzebieży
Maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach grantów strażackich, wynosiła 10 tysięcy złotych, na reali-
zację zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach 
OSP. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od lat wspiera finansowo Ochotnicze Straże Pożarne.
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Sołectwo Przęsocin otrzymało 
10 tysięcy złotych. Kolejne 7 
tysięcy dołożyła gmina Police, 
dzięki czemu powstało miejsce 
do grillowania wraz z infra-
strukturą do spędzania czasu 
na wolnym powietrzu przy 
świetlicy.

To drugi grant, jaki otrzy-
mało sołectwo Przęsocin. Za 
pierwsze 10 tysięcy otrzymane 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopo-
morskiego powstało ogrodze-

nie wokół placu zabaw.

Podobne miejsce do grillowa-
nia powstało w Niekłończycy. 
Korzystać będą z niego jed-
nakowo okoliczni mieszkańcy 
oraz jadący w kierunku Trze-
bieży rowerzyści.

Celem grantów sołeckich jest 
wspieranie lokalnych spo-
łeczności. Jak widać, warto 
sięgać po środki zewnętrzne, 
aby poprawiać komfort życia 
mieszkańców..

W Przęsocinie 
i Niekłończycy powstały  
grillowiska za pieniądze  
z grantów sołeckich
Sołectwa Przęsocin i Niekłończyca skorzystały z 
grantów przyznawanych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego.

Wydarzenie to ze względu na 
obecną sytuację związaną z pan-
demią koronawirusa COVID-19 
odbyło się w przydomowej oran-
żerii i miało bardzo skromny cha-
rakter. Pośród osób biorących w 
nim udział byli przedstawiciele 
Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych oraz 
Międzygminnego Koła Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Poli-

tycznych w Policach na czele z   
Janem Jankowskim Prezesem, a 
także przedstawiciele samorzą-
dów: Joanna Napiwodzka Wice-
starosta Policki i Władysław Dia-
kun Burmistrz Polic.

To był ogromny honor i wiel-
ki zaszczyt pogratulować Pani 
Krystynie Łanowskiej. Jej 
odwaga i poświęcenie na rzecz 
innych, pomimo tak młodego 
wieku, a także  ogromne zaan-

gażowanie w walkę o wolność, 
suwerenność i niepodległość 
Ojczyzny, zasługuje na szacu-
nek i najwyższe słowa uzna-
nia - mówi Joanna Napiwodzka 
Wicestarosta Policki.

Szacuje się, że w Powstaniu 
Warszawskim brało udział 
3229 młodych dziewcząt, któ-
re ratowały życie i zdrowie 
powstańców, a także ludności 
cywilnej w szpitalach polo-

wych i punktach sanitarnych. 
Najmłodsze sanitariuszki 
Powstania Warszawskiego 
miały po piętnaście lat, starsze 
niewiele więcej. Prawie połowa 
z nich poległa. Te, które prze-
żyły, często mówią, że dopisało 
im „żołnierskie szczęście”.

Pani Krystyna otrzymała wiele 
odznaczeń, wyróżnień i awan-
sów za swoją działalność na 
rzecz Ojczyzny, w tym przy-
znany przez Zarząd Główny 
Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych Krzyż 
Pamiątkowy „Zwycięzcom 
1945”. Stopień porucznika jest 
kolejnym w pełni zasłużo-
nym awansem dla Bohaterki 
tych niezwykle ciężkich cza-
sów historii wojennej naszego 
kraju. I choć w życiu spotkało 
ją wiele tragicznych i trud-
nych momentów, niekiedy 
ponadludzki wysiłek, jak 
choćby pobyt w niemieckim 
obozie, to miłość do ludzi, do 
Polski sprawiła, że nie bała się 
patrzeć w przyszłość i z uśmie-
chem oraz   życzliwością iść 
przez życie.

Police: Awans dla Sanitariuszki  
Powstania Warszawskiego
W Trzebieży nastąpiło uroczyste wręczenie awansu na stopień porucznika Pani Krystynie Łanowskiej, sanita-
riuszce Powstania Warszawskiego, należącej do formacji Wojska Polskiego.

Lustracja ta obejmowała objazd 
i indywidualną ocenę zgłoszo-
nych do konkursu sołectw wg 
następujących kryteriów: este-
tyki budynków i ich otoczenia, 
w tym ogrodzeń i ogrodów; 
zagospodarowania i utrzyma-
nia zieleni oraz placów zabaw; 
eliminowania dzikich wysypisk 
i nielegalnego odprowadzania 
nieczystości płynnych; dbałości 
o ogólny wizerunek sołectwa. 

Po podsumowaniu punktów 
z indywidualnych kart ocen 
poszczególnych członków 
Komisji punktacja przedstawia 
się następująco:

1. miejsce -  
sołectwo UNIEMYŚL  
- 228 pkt     
2. miejsce -  
sołectwo NIEKŁOŃCZYCA 
- 224 pkt     
3. miejsce -  
sołectwo PRZĘSOCIN 
- 220 pkt     
4. miejsce -  
sołectwo DĘBOSTRÓW 
-  200 pkt     
5. miejsce -  
sołectwo TANOWO 
-  198 pkt    
6. miejsce -  
sołectwo PILCHOWO 
-  197 pkt   
7. miejsce –  
sołectwo TRZEBIEŻ 
-  184 pkt 
8. miejsce -  
sołectwo TRZESZCZYN 
-   179 pkt 

8. miejsce -  
sołectwo DROGORADZ 
-   179 pkt 
9. miejsce -  
sołectwo TATYNIA 
-   167 pkt 
10. miejsce -  
sołectwo  SIEDLICE 
-   163 pkt 
11. miejsce -  
sołectwo WIEŃKOWO 
-   162 pkt             
 
- Zaznaczyć też trzeba, że wszyst-
kie sołectwa wkładają serce i pie-
niądze w upiększanie otoczenia 
swoich domostw, i  z roku na rok 
widać efekty w postaci nowych 
elementów zazielenienia, klomby 
z inicjatywy mieszkańców obsa-
dzane z ich własnych środków – 
mówi Wiesław Gaweł, przewod-
niczący Komisji Konkursowej.

Komisja Konkursowa zwróciła 
szczególną uwagę na wykorzysta-
nie przyznanych środków finan-
sowych na działania motywacyj-
ne mające na celu upiększanie 
poszczególnych sołectw i zakupio-
nych dla sołectw sadzonek kwiatów 
wiosną br. Podsumowując konkurs 
podtrzymano stanowisko, że uzy-
skane w wyniku konkursu środki 
finansowe mogą  być przeznaczo-
ne na potrzeby sołectw wyłącznie 
w zakresie dalszego upiększania 
miejscowości w sołectwie.

-  Zwycięzcom konkursu gratu-
lujemy, wszystkim mieszkańcom 
gminy dziękujemy za włożoną 
pracę społeczną – dodaje Gaweł. 

Uniemyśl najestetyczniejszym sołectwem Gminy Police
We wtorek, 24 listopada ogłoszono wyniki konkursu  „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police w 2020 r.” Wcześniej, bo jeszcze w lipcu i wrześniu br. trzyosobowa 
komisja złożona z radnych gminy lustrowała poszczególne sołectwa.


