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„Rodzina 500+” w gminie Dobra

Gosia z Mierzyna w „MasterChef Junior”

WYGRAJ TABLET!

Dobra

Mierzyn

Bezrzecze

Na początku kwietnia wejdzie w życie rządowa ustawa „Rodzina 500+”. W gminie Dobra jednostką 
odpowiedzialną za realizację ustawy będzie Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Granicznej 24a 
w Dobrej. Wnioski będzie można składać już od 1 kwietnia 2016 r.

Ośmioletnia Małgosia Kocińska z Mierzyna została uczestnicz-
ką programu „MasterChef Junior”. Kulinarne umiejętności 
Gosi możemy podziwiać w programie emitowanym w niedziele 
o godz. 20:00 w telewizji TVN.

Weź aparat, złap na zdjęciu wiosnę 
i wyślij do nas. W konkursie foto-
graficznym do wygrania TABLET. 

Szczegóły na ostatniej stronie

Wkrótce ruszy przetarg na rozbudowę 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. 
Gałczyńskiego w Dobrej. Wykonawca 
dokumentacji projektowej złożył w Sta-
rostwie Powiatowym w Policach wnio-
sek o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Jeżeli nie wystąpią żadne nie-
przewidziane trudności, to już nieba-
wem po wydaniu i uprawomocnieniu 
się decyzji o pozwoleniu na budowę 
rozpocznie się procedura wyłonienia 
wykonawcy robót budowlanych. 

Więcej na str. 3

W Mierzynie padła główna wygrana 
w loterii Kaskada. We wtorek, 16 lu-
tego pewien gracz kupił los Kaskady 
w kolekturze nr 150880 zlokalizowa-
nej przy ul. Spółdzielców 4. Kupon 
o wartości 2 zł przyniósł mu wygraną 
w kwocie 250.000 złotych. To już kolej-
na wysoka wygrana w naszym regionie. 
Od wprowadzenia Kaskady do sprze-
daży (w maju 2011 r.) padło już 271 
głównych wygranych o łącznej wartości 
przekraczającej 67 mln złotych.

Firma EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dolicach jest wykonawcą rozbudo-
wy szkoły podstawowej w Bezrzeczu.  
Koszt inwestycji wyniesie 4.938.450 zł 
brutto. W nowym budynku zaplano-
wano m.in.: siedem sal lekcyjnych wraz 
z zapleczami na pomoce dydaktyczne, 
salę komputerową na 25 stanowisk 
uczniowskich, świetlicę, stołówkę dla 
uczniów, szatnie dla uczniów.    

Więcej na str. 5

Świadczenie wychowawcze będzie przy-
sługiwało po złożeniu wniosku na każde 
drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez 
nie 18 lat. Na pierwsze dziecko świadcze-
nie będzie przysługiwało jeżeli dochód ro-
dziny w przeliczeniu na osobę nie przekra-
cza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny 
jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie 
przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli do-
chód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza 1200 zł.

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera poin-
formowała, że jednostką odpowiedzialną 
za realizację programu „Rodzina 500+” 
będzie Ośrodek Pomocy Społecznej przy 
ul. Granicznej 24a w Dobrej (budynek 
Ośrodka Zdrowia). Wypłatą środków 
zajmować się będzie dział świadczeń ro-
dzinnych. Wniosek będzie można złożyć 

w ciągu trzech miesięcy od wejścia w ży-
cie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. 

Wszelkie informacje związane z realizację 
programu „Rodzina 500+” będą dostępne 

na stronach Ośrodka Pomocy Społecznej 
(www.opsdobra.pl) i Urzędu Gminy Do-
bra (www.dobraszczecinska.pl.) 

Źródło: Urząd Gminy Dobra

„MasterChef Junior” to program, któ-
ry podbił serca widzów na całym świecie. 
Zmagania małych kucharzy śledziły mi-
liony miłośników w Stanach Zjednoczo-
nych, Australii, Izraelu, Finlandii, Francji 
czy Hiszpanii. Teraz program zawitał do 

Polski. W niedziele o godz. 20:00 może-
my oglądać kulinarne zmagania utalento-
wanych małych kucharzy z całego kraju. 
Cel to zdobycie słynnego trofeum „Ma-
sterChefa Juniora” i 15 tys. zł nagrody.  

Wywiad na str. 2

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

Foto: TVN/FOKUSMEDIA/NEWSPIX.PL
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Małgosia gotuje w TVN
Mierzyn

Dokończenie ze str. 1
Najmłodszą uczestniczką programu 

“MasterChef Junior” została ośmioletnia 
Małgosia Kocińska z Mierzyna, z którą 
mieliśmy okazję porozmawiać. Już na po-
czątku Gosi udała się rzecz niesamowita - 
przeszła eliminacje do programu, dostała 
się do 40-tki uczestników premierowego 
odcinka i znalazła się w finałowej czterna-
stce. Z Małgosią rozmawiał przedstawiciel 
naszej redakcji Bartosz Świderski. 

Kiedy odkryłaś w sobie małego kucharza?
Małgosia: Zaczęło się od pieczenia 

pierniczków z babcią. Potem gotowałam 
razem z tatą. Szczególnie uwielbiamy 
przygotowywać owoce morza, np. ośmior-
nicę z plackami cukinii i pomidorami lub 
z pieczonymi ziemniakami. Później tata 
zaczął zabierać mnie na warsztaty kuli-
narne. Teraz w domu mamy taką umowę, 
że 2-3 razy w tygodniu ja gotuję, np. ulu-
bione danie mojego brata - polędwiczki 
wieprzowe. Przygotowuję też pyszne dese-
ry: tort bezowy, ciasteczka z jabłuszkami, 
cynamonem i kruszonką oraz tiramisu.
Jak koleżanki ze szkoły zareagowały 
po tym, kiedy zobaczyły Ciebie w TV?

Kiedy w poniedziałek weszłam do kla-
sy to kilka osób się na mnie rzuciło i tak 
mocno przytuliło, aż nie mogłam oddy-
chać. O wszystko pytali: jak tam było, 
co się stało, czy na pewno przeszłam da-
lej. Koleżanki i koledzy zapowiedzieli też, 
że w tym roku wszyscy przychodzą na moje 
urodziny na deser, który przygotowałam 
w programie (krem straciatella z musem 
malinowym). Jeszcze nie wiem jak to zro-
bię, bo pewnie trzeba będzie przygotować 

wielkie ilości. Na pewno potrzebne będą 
maliny i dużo wanilii.
Co najbardziej Ci się podobało podczas 
premierowego odcinka?

Najbardziej bitwa czekoladowa, chociaż 
ogólnie nie jem za dużo czekolady. Dener-
wowałam się też trochę kiedy wybierali 
uczestników do kolejnego etapu.
Podczas programu przygotowałaś 
krem straciatella z musem malinowym. 
Czy było łatwo przygotować taki deser?

Najpierw trzeba było wybrać produk-
ty. Nie wiadomo wtedy jeszcze co z tego 
wyjdzie i w jakim czasie. Jak już robiłam 
krem, to już spokojnie, wolno. Skończy-
łam 30 minut przed czasem - dokładnie 
wtedy kiedy Michel (jeden z jurorów) po-
wiedział: „Uwaga! Zostało jeszcze 30 mi-
nut”. Kiedy inni jeszcze kończyli swoje 
desery, ja pomagałam koleżance Marysi 
w sprzątaniu naczyń.
W przyszłości będziesz chciała zostać 
kucharką?

Bardzo chciałabym gotować, ale też chcę 
zostać dentystką - tak jak moja mama. 
Mogę dużo gotować w domu.
Czy są dania, warzywa, owoce, których 
nie lubisz?

Nie lubię Nutelli i żadnych kremów 
czekoladowych. Nie przepadam też za ro-
sołem, chociaż kiedyś było na odwrót. 
Nie ma chyba warzyw, których nie lubię.
Poznałaś podczas programu nowe kole-
żanki, kolegów?

Tak, wszyscy są bardzo mili. Zaprzyjaź-
niłam się z Marysią z Wieliczki i Mate-

uszem z Zielonej Góry. Jurorzy też są bar-
dzo fajni.
Małgosiu, dziękuję za rozmowę.

Gosia już po pierwszym odcinku progra-
mu zyskała tytuł najbardziej koleżeńskiej 
uczestniczki „MasterChef Junior”. Bardzo 
mocno trzymała kciuki za koleżankę, żeby 
przeszła do kolejnego etapu programu.

„Długo wahaliśmy się z mężem czy zgło-
sić Gosię do programu, ale teraz nie żałuje-
my tej decyzji. To dla niej wielka przygoda 
i mnóstwo zabawy. Jej występ w progra-
mie będzie pamiątką na całe życie” - po-
wiedziała nam Magdalena Malczyńska-
Kocińska, mama Małgosi.

Jurorami w programie „MasterChef Ju-
nior” są Ania Starmach, Mateusz Gessler 
i Michel Moran, którzy przygotowali dla 
uczestników długą listę wyzwań. W każ-
dym z odcinków na małych kucharzy 
czekają dwie konkurencje. Dania rybne, 
mięsne, zupy i przepyszne desery - to 
tylko niektóre z nich. Dobry szef kuchni 
musi także udowodnić, że potrafi gotować 
w duecie i w plenerze. W programie nie 
zabraknie też wyjątkowych gości. Kuli-
narne umiejętności Juniorów oceni jedna 
z najbardziej wymagających polskich re-
stauratorek, czyli Magda Gessler.

Program można oglądać w każdą nie-
dzielę o godz. 20:00 w telewizji TVN.

Źródło: www.masterchefjunior.tvn.pl 
Foto: TVN/FOKUSMEDIA/NEWSPIX.PL 

Na dzień dobry
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy 

numer nowego miesięcznika, który 
będzie informował o wszystkich istot-
nych sprawach dotyczących mieszkań-
ców gminy Dobra. Nowe inwestycje, 
wydarzenia, wywiady, a przede wszyst-
kim dużo zdjęć z naszego regionu - 
to wszystko znajdzie się w nowej, bez-
płatnej gazecie. Będziemy wszędzie tam, 
gdzie dzieje się coś ważnego. Zajrzymy 
do każdej miejscowości: od Mierzyna, 
przez Bezrzecze, Wołczkowo, Dobrą, 
Grzepnicę, Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec, 
po Lubieszyn, Dołuje, Kościno, Skar-
bimierzyce, Wąwelnicę i Redlicę. Bę-
dziemy fotografować nasz region z dołu 
i z góry. 

Kurier Lokalny Gminy Dobra two-
rzą mieszkańcy i osoby blisko związane 
z naszą gminą. Korzystamy z doświad-
czenia i wiedzy osób, które mieszkają 
w gminie Dobra od kilkudziesięciu lat. 
Dzięki temu mamy okazję poznać i po-
dzielić się historiami z naszej okolicy, 
o których niewielu słyszało. 

Nie zabraknie też rozrywki dla ma-
łych i dużych. Zaczynamy od konkursu 
fotograficznego, w którym można wy-
grać tablet. Planujemy już kolejne zaba-
wy z atrakcyjnymi nagrodami.

W pierwszym numerze szczególnie 
polecam wywiad z ośmioletnią Małgo-
sią z Mierzyna, która została najmłodszą 
uczestniczką programu “MasterChef 
Junior”, emitowanego przez telewizję 
TVN. Miałem okazję i zaszczyt poroz-
mawiać z Gosią o jej kulinarnej przygo-
dzie. Ilość pozytywnej energii i radości, 
które ma w sobie Małgosia, jest prze-
ogromna i jestem pewien, że po przeczy-
taniu wywiadu każdy się uśmiechnie.

Nie zapomnieliśmy też o najważniej-
szych inwestycjach w gminie Dobra. 
Te największe to rozbudowa szkół w Do-
brej i Bezrzeczu. Będziemy sprawdzać 
na jakich etapach znajdują się projekty, 
a później zaglądać na plac budowy. 

Przypominamy również o podatkach, 
harmonogramie odbioru śmieci i zbiór-
ce odpadów wielkogabarytowych. Pole-
camy fotorelację z turnieju siatkówki, 
który odbył się w Mierzynie i prezentu-
jemy marcową ofertę Gminnego Cen-
trum Kultury i Bibliotek w Dobrej.

Zapraszam do lektury i mam nadzie-
ję, że nowa gazeta spełni Państwa ocze-
kiwania.  

redaktor naczelny
Bartosz Świderski
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Małgosia i Michel Moran w programie „MasterChef Junior”                                        Foto: TVN/FOKUSMEDIA/NEWSPIX.PL
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Rozbudowa szkoły w Dobrej
- wkrótce przetarg

Wilki w okolicy gminy Dobra

Dobra

Rezerwat Świdwie

REKLAMA

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

Wykonawca dokumentacji projektowej rozbudowy Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej złożył 
w Starostwie Powiatowym w Policach wniosek o wydanie decy-
zji o pozwoleniu na budowę.

Wszystko wskazuje na to, że w pobliżu gminy Dobra zadomowiły 
się wilki. Ślady obecności tych pięknych zwierząt znaleziono 
w okolicy rezerwatu przyrody Świdwie.

Pracownia architektoniczna DBA zło-
żyła do starostwa stosowne dokumenty 
22 stycznia 2016 r. 

- Jeżeli nie wystąpią żadne nieprzewi-
dziane trudności, to już niebawem po 
wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji 
o pozwoleniu na budowę rozpoczniemy 
procedurę wyłonienia wykonawcy robót 
budowlanych rozbudowy szkoły o salę 
gimnastyczną i dwa budynki edukacyjne 
- poinformowała Joanna Hrabska, Kie-
rownik Zespołu Ekonomiczno-Admini-
stracyjnego Szkół w Dobrej.

Inwestycja zakłada kompleksową prze-
budowę Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej. Po za-
kończeniu prac na terenie szkoły znajdo-
wać się będą:

sala gimnastyczna wraz z widownią •	
i magazynkami na sprzęt sportowy,
pomieszczenie dla nauczyciela WF,•	

szatnie dla uczniów,•	
dodatkowe sale lekcyjne,•	
toalety wraz z prysznicami i toaletami •	
dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich,
pracownia językowa,•	
pracownia komputerowa,•	
pomieszczenia przeznaczone na świe-•	
tlice szkolne,
pomieszczenia przeznaczone dla punk-•	
tu przedszkolnego dla 3 i 4-latków 
wraz z osobnym zapleczem sanitar-
nym i szatniami dla dzieci,
stołówka dla uczniów wraz z zaple-•	
czem kuchennym,
pokój nauczycielski,•	
sekretariat i pokój dyrektora,•	
pomieszczenia magazynowe i gospo-•	
darcze.

Źródło: ZEAS w Dobrej

W gminie Dobra nie brakuje dzikich 
zwierząt. Przebywa tu spora liczba dzików, 
a swego czasu głośno było o żmijach 
zygzakowatych, które zadomowiły się 
w miejscowości Dobra. Teraz leśnicy 
odkryli dowody obecności wilczej watahy 
na terenie Puszczy Wkrzańskiej.

Ślady wilków zaobserwowano na za-
chód i północ od jeziora Świdwie, a także 
w samym rezerwacie. Szacuje się, że wil-
cze stado przebywające w okolicy naszej 
gminy składała się z około 7 osobników. 
Nie ma pewności, czy zwierzęta na dłu-
żej zadomowią się na naszym terenie. Ich 
obserwacja, nawet przez doświadczonych 

leśników, jest niezwykle trudna. 
Jak informuje Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Szczecinie, wil-
ki pojawiły się na przygranicznych tere-
nach przed trzema laty. Leśnicy odbierają 
to za wielki sukces. Przed kilkudziesięcio-
ma laty drapieżniki były w Polsce na skraju 
wyginięcia. Szacuje się, że w najgorszych 
dla nich latach 70-tych ubiegłego wieku, 
przy życiu zostało zaledwie około 70 osob-
ników. Wilcze stada zdziesiątkowano, po-
nieważ uznano je za szkodniki zagrażające 
stadom owiec.

Źródło: GminaDobra24.pl
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Przychodnia w Mierzynie i Dobrej
Centrum Medyczne AGMED
przyjmuje w ramach umowy z NFZ

Lekarz rodzinny, Pediatra, Internista
Stomatolog, Ginekolog, Dermatolog
Laryngolog, Okulista oraz Ortopeda

WWykonujemy na miejscu: diagnostykę laboratoryjną,
USG, EKG, Rtg zębów, badanie słuchu

Zapraszamy:
Mierzyn, ul. Grafitowa 4, tel 91 48 33 808
Dobra, ul. Graniczna 24A, tel 91 311 33 01

www.agmed.eu

NIEPOWTARZALNE URODZINY
W PSZCZÓŁCE

Oferujemy moc atrakcji dla dzieci:
- urodziny w przestronnej, udekorowanej sali
- zabawę prowadzoną przez animatora
- pokaz gigantycznych baniek mydlanych
- balonowe upominki dla jubilata i gości
- moc gier i tańców przy dziecięcych hitach
- fotorelację z urodzin na płycie CD- fotorelację z urodzin na płycie CD
- malowanie twarzy
- dodatkowo możliwość organizacji poczęstunku
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Ścieżka rowerowa z Dobrej 
do Szczecina

Rozbudowa szkoły w Bezrzeczu

Złapano złodzieja w Dobrej

Dobra - Wołczkowo - Szczecin Bezrzecze

Dobra

Przedstawiciele Gminy Dobra i Powiatu Polickiego zapowiedzie-
li powstanie ścieżki rowerowej prowadzącej od ulicy Sportowej 
w Dobrej do jeziora Głębokie w Szczecinie.

Firma EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Dolicach jest wykonawcą 
rozbudowy szkoły podstawowej w Bezrzeczu. W nowym budynku 
zaplanowano m.in.: siedem sal lekcyjnych wraz z zapleczami na 
pomoce dydaktyczne, salę komputerową, świetlicę i stołówkę.    

Wspólny patrol straży gminnej i policji ujął sprawcę kradzieży 
w Dobrej. Mężczyzna ukradł w bibliotece portfel z pieniędzmi 
i dokumentami. 

Dzięki współpracy Gminy Dobra i Mia-
sta Szczecin zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
oraz Powiatu Polickiego, planowana jest 
budowa odcinka nowej drogi rowerowej 
od ulicy Sportowej w Dobrej do jeziora 
Głębokie w Szczecinie.

Informacje dotyczące inwestycji przed-
stawione zostały podczas zebrania wiej-
skiego w Wołczkowie, które odbyło się 
w czwartek 25 lutego. Jak udało nam się 
ustalić, inwestycja jest obecnie na etapie 
przygotowywania projektu. 

Licząca około 7 kilometrów droga rowe-
rowa połączy więc istniejącą ścieżkę rowe-
rową Buk-Łęgi z infrastrukturą rowerową, 
którą dysponuje Miasto Szczecin. Tutaj 
warto przypomnieć, że włodarze miejscy 
niedawno zapowiedzieli wartą 20 milio-

nów złotych inwestycję polegającą na bu-
dowie ścieżki rowerowej wzdłuż niemal ca-
łej Alei Wojska Polskiego. Po zakończeniu 
obu inwestycji, mieszkańcy gminy Dobra 
mieliby więc możliwość bezpiecznego do-
jechania na rowerach z miejscowości Łęgi, 
Buk, Dobra i Wołczkowo, aż do centrum 
Szczecina.

10 mln złotych na budowę ścieżki ma 
pochodzić z Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Inwestycja powinna za-
kończyć się do 2020 r.

Jak zapowiedzieli przedstawiciele za-
interesowanych inwestycją samorządów, 
w marcu zostanie zorganizowane spotka-
nie w celu omówienia dokładnych założeń 
nowej drogi rowerowej. 

Źródło: GminaDobra24.pl

Na początku roku podpisano umo-
wę na wykonanie robót budowlanych 
pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej 
w Bezrzeczu”. Wykonawcą robót budow-
lanych wyłonionym w przetargu nieogra-
niczonym jest firma EXPERT Sp. z o.o. 
z siedzibą w Dolicach.

Zgodnie z opracowanym przez fir-
mę ARCHITEKTON Projektowanie 
Budowlane Dorota Bułka, z siedzibą 
w Szczecinie, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym rozbudowy Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Bezrzeczu, wykonawca 
zaprojektuje i wybuduje nowy budynek 
edukacyjny w technologii lekkiego szkie-
letu stalowego, dobudowanego do istnie-
jącego budynku Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Bezrzeczu. 

W nowym budynku zaplanowano 
następujące pomieszczenia: siedem sal 
lekcyjnych wraz z zapleczami na pomo-
ce dydaktyczne, salę komputerową na 
25 stanowisk uczniowskich, świetlicę, 
stołówkę dla uczniów wraz z zespołem ży-

wieniowym, szatnie dla uczniów, zaplecze 
sanitarne, pokój nauczycielski z częścią so-
cjalną, kotłownię i pomieszczenia gospo-
darcze dla pracowników obsługi.

Wykonawca będzie miał 73 tygodnie 
na zakończenie prac. Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, pierwszy dzwonek 
w nowym budynku szkoły podstawowej 
w Bezrzeczu, zabrzmi we wrześniu 2017 r. 
Koszt inwestycji wyniesie 4.938.450 zł 
brutto.

Źródło: ZEAS w Dobrej

W czwartek, 25 lutego w godzinach 
popołudniowych do Straży Gminnej 
w Dobrej wpłynęło zgłoszenie dotyczące 
kradzieży portfela z pieniędzmi i doku-
mentami. Do zdarzenia doszło w biblio-
tece w miejscowości Dobra. Po wezwaniu 
interwencję podjął wspólny patrol straży 
gminnej i policji.

Na miejscu, podczas rozmowy z poszko-
dowaną, ustalono rysopis sprawcy kra-
dzieży. Funkcjonariusze zaczęli sprawdzać 
okoliczne ulice. W pewnym momencie 
zauważono mężczyznę odpowiadającego 
opisanemu wcześniej wizerunkowi. Oka-
zał się nim mieszkaniec jednej z okolicz-
nych miejscowości. Został on zatrzymany 
i pokazany poszkodowanej.

Mężczyzna nie przyznawał się do czy-
nu. W jego portfelu były pieniądze, ale 
mężczyzna twierdził, że należą do niego. 
Zdradził go dowód osobisty okradzionej 
kobiety, który znajdował się w jego port-
felu. W rezultacie sprawca przyznał się 

do kradzieży, a następnie wskazał miejsce, 
gdzie wyrzucił skradziony portfel. Zatrzy-
manego mężczyznę przewieziono do Ko-
misariatu Policji w Mierzynie, który dalej 
będzie prowadził sprawę. W skradzionym 
portfelu nie było dużej kwoty pieniędzy 
(ok. 15 zł), ale ważniejsze były znajdujące 
się w nim dokumenty.

Źródło:  Straż Gminna w Dobrej

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

OGŁOSZENIE

Zmiany harmonogramu odbioru odpadów 
komunalnych w związku ze świętami

W związku ze Świętami Wielkanocnymi (28/03/2016) informuję, że odpady 
komunalne odbierane będą z jednodniowym przesunięciem:
28/03/2016 (poniedziałek) - odbiór odpadów nastąpi we wtorek zamiast 
w poniedziałek 
29/03/2016 (wtorek) - odbiór odpadów nastąpi w środę zamiast we wtorek
30/03/2016 (środa) - odbiór odpadów nastąpi w czwartek zamiast w środę
31/03/2016 (czwartek) - odbiór odpadów nastąpi w piątek zamiast w czwartek
01/04/2016 (piątek) - odbiór odpadów nastąpi w sobotę

W związku ze świętem Konstytucji 3 Maja (03/05/2016) informuję, że odpady 
komunalne odbierane będą:
03/05/2016 (wtorek) - odbiór odpadów nastąpi w środę zamiast we wtorek
04/05/2016 (środa) - odbiór odpadów nastąpi w czwartek zamiast w środę
05/05/2016 (czwartek) - odbiór odpadów nastąpi w piątek zamiast w czwartek
06/05/2016 (piątek) - odbiór odpadów nastąpi w sobotę zamiast w piątek

W związku ze świętem Bożego Ciała (26/05/2016) informuję, że odpady 
komunalne odbierane będą:
26/05/2016 (czwartek) - odbiór odpadów nastąpi w piątek zamiast w czwartek
27/05/2016 (piątek) - odbiór odpadów nastąpi w sobotę zamiast w piątek

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Złap wiosnę
i wygraj tablet!

szczegóły na ostatniej stronie
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Gmina Dobra
Dobra Inwestycja

DANE TELEADRESOWE
Urząd Gminy Dobra, 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16 a
Sekretariat Wójta Gminy: tel. 91 311 30 48
e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl 
Godziny pracy: 
poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00

Urząd Gminy Dobra - Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a
Sekretariat: tel. 91 311 32 36 
e-mail: wydzial@dobraszczecinska.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 -17.00, wtorek 8.00 - 15.00 
środa - piątek 7.00 - 15.00*
*Uwaga - niektóre stanowiska pracy są wyłączone z obsługi interesantów w wybrane dni tygodnia. 
Szczegółowy wykaz dni przyjęć na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl

Urząd Gminy Dobra - Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
Wołczkowo, 72-003 Dobra, ul. Lipowa 51 
Sekretariat: tel. 91 311 22 81 
e-mail: wso@dobraszczecinska.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 -17.00, wtorek 8.00 - 15.00
środa - piątek 7.00 - 15.00*

Urząd Gminy Dobra - Wydział ds. Gosp. Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
72-003 Dobra, ul. Graniczna 39b
Sekretariat: tel. 91 311 34 87 
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 15.00
środa - piątek 7.00 - 15.00 

Urząd Gminy Dobra - Referat ds. Plan. Przestrzennego i Warunków Zabudowy
72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a
Sekretariat: tel. 91 422 56 07
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00, środa, czwartek  7.00 - 15.00
(wtorek i piątek wyłączone z obsługi interesantów)*

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a 
Świadczenia rodzinne: tel. 91 311 38 10
Pracownicy socjalni: tel. 91 311 33 93
Godziny pracy: 
poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00 

Straż Gminna w Dobrej z siedzibą w Dołujach
ul. Daniela 32, 72-002 Dołuje
Sekretariat: tel. 91 311 52 56
e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00 (sekretariat)

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

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

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dobrej
ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
tel. 508 222 247
e-mail: schronisko@schronisko.dobraszczecinska.pl 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Dobra przedłuża termin naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest w 2016 roku. Termin składania wniosków: do 31 marca 2016 roku. 
Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Dobra, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra lub 
Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra. 
Urząd jest czynny w godzinach:  poniedziałek 8:00-17:00, wtorek 8:00-15:00, środa, czwartek, piątek 
700-1500. 
Formularz wniosku jest dostępny na stanowisku Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra, 
w sekretariatach urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra: 
www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce WNIOSKI/DRUKI.
Sposób realizacji wniosków będzie uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2016 rok 
dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie.
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie 
Gminy Dobra, a także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie,  przedstawiciele kościoła. 
W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, transportem 
i unieszkodliwieniem  pokryć dachowych z eternitu oraz  usunięciem materiałów zawierających azbest 
składowanych na posesjach. 
Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy w trybie 
zapytania ofertowego bądź przetargu. 
Uwaga!!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty nowego pokrycia dachowego.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Dobra można 
uzyskać pod nr tel.: 91 311 38 40.

Podatki 2016 rok - Gmina Dobra
Podatek od nieruchomości
Obowiązujące na terenie Gminy Dobra stawki podatku od nieruchomości zostały określone w uchwale 
Nr IX/116/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości 2016 r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r., poz. 4313 ze zm.) 
Obowiązujące w 2016r. stawki podatku od nieruchomości pozostały na poziomie stawek z 2015 r.
Podatek leśny
W 2016 r. wysokość podatku leśnego wynosi: 191,77 zł x 0,220 = 42,1894 zł za 1 ha fizyczny.  
Podatek rolny
W 2016 r. wysokość podatku rolnego wynosi:

dla gruntów gospodarstw rolnych (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym) - równowartość 1. 
2,5 q żyta x 53,75 zł = 134,375 zł za 1 ha przeliczeniowy,
dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 2. 
rolnym) - równowartość 5 q żyta x 53,75 zł = 268,75 zł za 1 ha fizyczny.

Ważne informacje:
obowiązują nowe numery kont, na które należy wpłacać podatek, nowe numer kont zostały •	
podane w decyzjach podatkowych na 2016r. (osoby fizyczne), bądź zostały wskazane w piśmie 
informacyjnym (osoby prawne);
w związku ze zmianą przepisów podatkowych w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza •	
100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. 15 marca br. 
Ponadto jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza 
najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej decyzje podatkowe nie zostały wydane 
(zobowiązanie podatkowe nie powstało);
od 01 stycznia 2016r. obowiązują nowe wzory deklaracji od osób prawnych w sprawie podatku •	
rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz informacji od osób fizycznych INRL-4, które zostały 
umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce 
podatki, folder 2016;
obowiązuje nowy wzór pełnomocnictw: do podpisywania deklaracji, zawiadomień o zmianie •	
lub odwołaniu tych pełnomocnictw, pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa 
do doręczeń, zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw” 
które zostały umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.bip.dobraszczecinska.pl 
w zakładce podatki, folder 2016;
na terenie Gminy Dobra nie obowiązuje opłata za posiadanie psa.•	

Ważne dla podatników dane kontaktowe:
Dział podatków i opłat lokalnych, budynek Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a, 
72-003 Dobra
Pokój nr 2 - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz księgowość podatkowa, 
od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, tel. 91 424 19 75
Pokój nr 2 - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego 
od osób fizycznych miejscowości: Dobra, Łęgi, Rzędziny, Stolec, Buk, Grzepnica, Sławoszewo, 
Płochocin), tel. 91 424 19 75
Pokój nr 5 - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego 
od osób fizycznych miejscowości: Dołuje, Skarbimierzyce, Kościno, Redlica, Wąwelnica; księgowość 
podatkowa od osób fizycznych, tel. 91 424 44 91
Pokój nr 5 - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego 
od osób fizycznych miejscowość: Mierzyn, Wołczkowo, Bezrzecze, tel. 91 311 33 19

Wszelkie zapytania dotyczące podatków można wysyłać również drogą elektroniczną pod adres: 
podatki@dobraszczecinska.pl

OGŁOSZENIA•KOMUNIKATY•DANE TELEADRESOWE
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Fotoradar przekazany Policji 

VI Forum Samorządowe Powiatu Polickiego

Podsumowanie “Półkolonii 
w szkole” 

Gmina Dobra

Dobra

Gmina Dobra

Laserowy miernik prędkości będący na wyposażeniu Straży 
Gminnej w Dobrej został przekazany na rzecz Komendy Powia-
towej Policji w Policach.

Po raz szósty przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowego spotkali się w ramach Forum Samorządowego Powiatu Polic-
kiego. Tym razem spotkanie odbyło się w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, a jego gospodarzem była 
Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

W Urzędzie Gminy Dobra odbyło się spotkanie podsumowujące 
„Półkolonie w szkole”, które w czasie ferii dla dzieci zorganizo-
wała Gmina Dobra przy współpracy ze stowarzyszeniami, Poli-
cją, Strażą Pożarną i Strażą Gminną.

W środę, 24 lutego 2016 r. Komenda 
Powiatowa Policji w Policach otrzymała 
mobilny fotoradar, który dotychczas był 
na wyposażeniu Straży Gminnej w Do-
brej. W uroczystym przekazaniu laserowe-
go miernika prędkości uczestniczyli Wójt 
Teresa Dera, Komendant Straży Gminnej 
w Dobrej Andrzej Budzyński, Komendant 
Powiatowy Policji w Policach mł. insp. 
Mariusz Bajor, Komendant Komisaria-
tu Policji w Mierzynie Sławomir Czura 
i aspirant Rafał Idziński pełniący funkcję 
kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego.

Jak zaznaczyli przedstawiciele urzędu 
gminy, urządzenie zostało przekazane 
do Komendy Powiatowej Policji w Poli-
cach z przeznaczeniem dla Komisariatu 
Policji w Mierzynie celem utrzymania 
ładu i porządku publicznego na terenie 
gminy Dobra. Oznacza to, że zwiększy się 
liczba kontroli prędkości w miejscach nie-

bezpiecznych i wskazanych przez miesz-
kańców naszej gminy. Jak poinformował 
Komendant Straży Gminnej Andrzej Bu-
dzyński, strażnicy będą przekazywać poli-
cji wszelkie uwagi i wnioski mieszkańców 
dotyczące miejsc, gdzie powinny być prze-
prowadzane kontrole prędkości.

Przypomnijmy, w wyniku zmiany prze-
pisów od 2016 roku strażnicy gminni nie 
mogą korzystać z tego typu wyposażenia. 

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Gościem forum, na zaproszenie Ceza-
rego Arciszewskiego Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Policach, była Ewa Sta-
necka Zachodniopomorski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, która przedsta-
wiła problematykę ochrony zabytków na 
terenie powiatu polickiego. Tematyka ta, 
ze względu na fakt iż na terenie gmin znaj-
dujących się w obszarze powiatu polickie-
go znajduje się wiele obiektów historycz-
nych, m.in. obiekty sakralne, cmentarze 

oraz parki i zespoły pałacowe, które wy-
magają szczególnej ochrony i opieki.

Pośród omawianych tematów nie za-
brakło również bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Starosta Policki podkreślił ko-
nieczność kontynuacji działań podjętych 
w 2015 r., zarówno w zakresie poprawy 
infrastruktury drogowej, doświetlenia 
przejść , jak i tych związanych z projektem 
„Na drodze wybierz Życie”. Uczestnicy 
forum wspólnie uznali konieczność inte-
growania działań podejmowanych przez 
poszczególne samorządy, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii poprawy bezpie-
czeństwa na przejazdach kolejowych.

Kolejnym ważnym tematem poruszo-
nym podczas forum było funkcjonowanie 
Domu Seniora w Policach. Beata Chmie-
lewska, Członek Zarządu Powiatu w Poli-
cach, poinformowała o dobiegającej końca 
inwestycji związanej z przebudową budyn-
ku po SOSW Nr 2 w Policach. Jeśli nie 
będzie przeszkód związanych z realizacją 

dalszych procedur zezwalających na jego 
funkcjonowanie, seniorzy już w kwietniu 
br. będą mogli korzystać z oferowanych w 
nim usług.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Rychlik-Bakalarz
Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji 

Starostwo Powiatowe w Policach 

Spotkanie, które odbyło się 24 lutego, 
miało na celu podsumowanie podjętych 
wspólnie działań i podziękowanie za po-
moc przy organizacji półkolonii. Dzięki 
wspólnym działaniom i zaangażowaniu 
członków Stowarzyszenia Na Rzecz Roz-
woju Sołectwa Dołuje - Kościno, Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Mierzyn, Gminnego Zrzeszenia LZS oraz 
funkcjonariuszy Policji, Straży Gminnej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej,  
podczas ferii zimowych dzieci brały udział 
w wielu ciekawych zajęciach.

Uczestnicy spotkania otrzymali z rąk 
Wójt Gminy Dobra Teresy Dera pamiąt-
kowe podziękowania i dokonali wspólnie 
wyboru „logo półkolonii” spośród prac 
przygotowanych przez dzieci, które brały 
udział w półkoloniach. Jako logo półkolo-
nii wybrana została praca Oliwii Korczak 

z Zespołu Szkół w Dołujach (na zdjęciu 
poniżej). Drugie miejsce zajęła praca Sary 
Varagić również z ZS w Dołujach, a trze-
cie praca Zuzanny Hawełka z PSP w Bez-
rzeczu. Kolejne miejsca zajęli: Wiktoria 
Wójcik z PSP w Mierzynie, Paulina Mi-
śnik z Zespołu Szkół w Dołujach i Justyna 
Wołejszo z PSP w Bezrzeczu.

Źródło: Urząd Gminy Dobra
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Zbiórka dużych 
odpadów

Gmina Dobra

REKLAMA

5 marca na terenie gminy Do-
bra rozpoczęła się zbiórka od-
padów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz opon. 

Zbiórkę podzielono na trzy etapy re-
alizowane w soboty: 5, 12 i 19 marca. 
W pierwszej kolejności (5 marca) pod-
stawiono kontenery w miejscowościach: 
Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Grzepni-
ca, Sławoszewo i Płochocin. W kolejnych 
etapach kontenery pojawią się:
Sobota, 12 marca 2016 r.
Mierzyn: ul. Długa za NORD-em, teren 
zielony pomiędzy NORD-em a ul. Grafi-
tową, w okolicy ul. Mierzyńskiej 39-40, 
okolice ul. Topolowej róg Macieja, ul. We-
lecka naprzeciwko „Iskry” przy przystanku 
PKS, ul. Spółdzielców (przy garażach).
Skarbimierzyce: koło placu zabaw przy 
blokach, na chodniku przed sklepem.
Dołuje: na skrzyżowaniu ul. Bławatkowa 
z ul. Makową przy trafostacji, na terenie 
przy basenie przeciwpożarowym, przy 
przedszkolu.
Kościno: w okolicy przystanku PKS.
Redlica: w okolicy placu zabaw.
Wąwelnica: na terenie koło przystanku 
PKS.
Lubieszyn: na placu przy przystanku 
PKS, naprzeciw lecznicy.
Sobota, 19 marca 2016 r.
Buk: na terenie koło kościoła.
Łęgi: przy placu zabaw.
Rzędziny: na terenie koło sklepu, przy 
blokach.
Stolec: na górce za przystankiem PKS, 
przy klubie, przy wjeździe nad jezioro 
Stolsko.

Kontenery pojawią się w godzinach po-
rannych (7:00-10:00) i odebrane zostaną 
zaraz po zapełnieniu. Najlepiej pojawić 
się możliwie najwcześniej, gdyż kontenery 
bardzo szybko się zapełniają, a organiza-
torzy akcji nie przewidują podstawiania 
kolejnych.

Do kontenerów zabrania się wrzuca-
nia wszelkich odpadów niebezpiecznych, 
m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, odpadów budow-
lanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny 
mineralnej) oraz opon. Zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny oraz opony można 
ustawiać przy kontenerach. Zużyte opony 
od samochodów można też nieodpłatnie 
oddać od poniedziałku do piątku w godzi-
nach pracy Wydziału ds. Obywatelskich i 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Do-
bra przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Turniej Piłki Siatkowej
Mierzyn

Turniej rozpoczął się o godz. 11:00. Dru-
żyny podzielono na 2 grupy. W pierwszej 
znalazły się zespoły: Sławoszewo, Wołcz-
kowo, LZS Pionier Buk i Orły Grzepnica. 
W drugiej grupie zmierzyły się drużyny: 
LZS Bezrzecze, Mierzyn 45+, OSP Dobra 
i Nasz Mierzyn. Po meczach grupowych 
liderami zostali reprezentacja Sławosze-
wa i LZS Bezrzecze, zdobywając komplet 
6 punktów. 

W meczu o siódme miejsce zagrały 
zespoły OSP Dobra i LZS Pionier Buk. 
Lepsi okazali się strażacy wygrywając 2:0. 
Piąte miejsce zajęła drużyna z Wołczkowa 
wygrywając 2:0 z zespołem Nasz Mierzyn. 
Trzecią pozycję zdobyły Orły Grzepnica, 
którzy wygrali 2:0 z drużyną Mierzyn 
45+. W meczu finałowym spotkali się re-
prezentanci Bezrzecza i Sławoszewa. Lepsi 
okazali się Ci drudzy (0:2) zdobywając, 
podobnie jak przed rokiem, pierwszą lo-
katę.

Wszystkie mecze były na wysokim po-
ziomie. Nie brakowało sportowych emo-
cji. Przestrzegano też zasad fair play. 

Na koniec turnieju Przewodniczący 
Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch, 
Jerzy Trędowicz z UG Dobra oraz Andrzej 
Grochowski i Karol Grochot z GZ LZS 
Dobra wręczyli uczestnikom turnieju pu-
chary, dyplomy i pamiątkowe nagrody. 
Najlepszą zawodniczką turnieju została 
Katarzyna Lewandowska z reprezentacji 
Sławoszewa, a najlepszym zawodnikiem 
Janek Krech z Wołczkowa.

Wyniki turnieju:
Sławoszewo1. 
LZS Bezrzecze2. 
Orły Grzepnica3. 
Mierzyn 45+4. 
Wołczkowo5. 
Nasz Mierzyn6. 
OSP Dobra7. 
LZS Pionier Buk8. 

Źródło: Mierzyn24.pl

20 lutego w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie odbył się Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dobra. Organizatorami byli Gmina Dobra 
oraz Gminne Zrzeszenie LZS w Dobrej. Po raz pierwszy w turnieju wzięło udział aż 8 drużyn.
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Dziurawe ulice po zimie

XII sesja Rady Gminy Dobra 

Przebudowa ul. Osiedlowej
Gmina Dobra

Dobra

Dobra

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY REKLAMA

Stan dróg w gminie Dobra może przyprawić o ból głowy niejed-
nego kierowcę. W bardzo złym stanie znajdują się zarówno drogi 
powiatowe jak i gminne.

W dniu 25 lutego odbyła się XII sesja Rady Gminy Dobra. W sesji uczestniczyli też sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych 
Gminy Dobra oraz Wicestarosta Powiatu Polickiego Paweł Mirowski.

Urząd Gminy Dobra planuje przebudowę ul. Osiedlowej w Do-
brej. Droga doczeka się nowej nawierzchni, powstanie również 
chodnik, zatoki parkingowe i zjazdy do posesji.

Kierowcy szczególną ostrożność zacho-
wać muszą m.in. w Mierzynie, w Wołcz-
kowie na ulicy Lipowej, na drodze łączącej 
Buk i Łęgi, a także na ulicach Granicz-
nej i Dębowej w Dobrej. Ta ostatnia już 
wkrótce w dużej części zostanie przebudo-
wana.

Starostwo Powiatowe w Policach zapo-
wiedziało, że w marcu rozpoczną się prace 
budowlane na drodze powiatowej 3911Z. 
Dzięki inwestycji przebudowany zostanie 
odcinek o długości 1,65 km - od ronda 

w Dobrej w kierunku Grzepnicy. Prace do-
finansowane zostaną w kwocie ok. 2 mi-
lionów złotych, ze środków Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. Pozostałe 2 mi-
liony pochodzić będą z budżetów Gminy 
Dobra oraz Starostwa Powiatowego w Po-
licach. Koszt całej inwestycji wyniesie 
łącznie ok. 4 mln zł.

Starostwo zapowiedziało również wy-
konanie doraźnych remontów najbardziej 
zniszczonych dróg w powiecie. Ekipy 
drogowców rozpoczęły prace naprawcze 
od dróg w gminie Kołbaskowo.

Nie próżnują również odpowiedzialni 
za stan dróg pracownicy urzędu gminy. 
Na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Dobra ukazała się in-
formacja o przetargu, celem wyłonienia 
firmy, która wiosną zajmie się remontami 
dróg gminnych. Wyłonienie zwycięzcy 
przetargu odbędzie się 11 marca 2016 r. 
Biorąc pod uwagę, że stan wielu dróg 
gminnych pozostawia wiele do życzenia, 
przed drogowcami sporo pracy.

Źródło: GminaDobra24.pl

Przed przystąpieniem do porządku obrad 
głos zabrał Wicestarosta Powiatu Polickie-
go Paweł Mirowski, który przedstawił w 
kilku zdaniach główne tematy omawiane 
na ostatnim Forum Powiatowym, które 
odbyło się Międzygminnym Zakładzie 
Aktywności Zawodowej w Dobrej. Wice-
starosta przedstawił również zagadnienia 
związane z uchodźcami, które były oma-
wiane na spotkaniu w Greifswaldzie, na 
którym obecni byli przedstawiciele gmin 
powiatu Polickiego i władze regionu Vor-
prommern-Greifswald.

Podczas sesji radni przyjęli 17 uchwał, 
m.in.: w sprawie zlecenia wykonania za-
dania Gminie Miasto Szczecin z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi, przyję-
cia Gminnego Programu Zdrowotnego 
na 2016 rok, w sprawie określenia szcze-
gółowych warunków przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze i specjali-
styczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania.

Członkowie Rady Gminy Dobra przy-
jęli także uchwały w sprawie ustalenia 
kryteriów rekrutacji do oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych i pu-
blicznych innych form wychowania przed-
szkolnego prowadzonych przez Gminę 
Dobra oraz do szkół podstawowych i gim-
nazjum. 

Radni zagłosowali też za przyjęciem 
uchwał w sprawie ustalenia planu dofinan-
sowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2016 r., w sprawie nabycia 
nieruchomości gruntowych w miejscowo-
ściach Dobra i Mierzyn oraz w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Skar-
bimierzyce (ul. Powiewna). 

Podczas sesji zmieniono uchwałę w spra-

wie utworzenia gminnej jednostki orga-
nizacyjnej - Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dobrej oraz przyjęto uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Dobra 
w obrębie Dołuje i Skarbimierzyce.

Uchwała w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Gminy 
Dobra, w obrębie Bezrzecze, po dyskusji 
na wniosek formalny została zdjęta z obrad 
do ponownego rozpatrzenia przez Komisję 
Budownictwa, Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska Rady Gminy Do-
bra.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Ulica Osiedlowa w Dobrej stanowi dro-
gę dojazdową do posesji i budynków wie-
lorodzinnych. W chwili obecnej tereny 
przeznaczone pod budowę odcinka drogi 
użytkowane są jako droga gruntowa, czę-
ściowo utwardzona płytami betonowymi. 
Odcinek ul. Osiedlowej zakończony jest 
nawierzchnią gruntową przylegającą bez-
pośrednio do działki kolejowej, za którą 
istnieje dojazd do terenów zagospodaro-
wanych po dawnych PGR-ach.

Dzięki inwestycji przebudowany zosta-
nie odcinek drogi o długości 220 metrów 
rozpoczynający się na styku utwardzo-
nej nawierzchni ul. Osiedlowej będącej 
elementem pętli autobusowej oraz na-
wierzchni z płyt betonowych.

W ciągu projektowanego odcinka 
wyznaczono jedną zatokę parkingową 
o łącznej liczbie 13 miejsc postojowych 
oraz na końcowym odcinku o długości 
ok. 45 m dopuszczono i oznakowano po-
stój pojazdów na prawym pasie ruchu. 
W ramach inwestycji wykonane zostaną 
progi zwalniające wykonane z kostki beto-
nowej z wyróżnieniem kolorystycznym.

Urząd gminy ogłosił już przetarg 
na przebudowę ul. Osiedlowej. Firmy za-
interesowane wykonaniem inwestycji mo-
gły składać swoje oferty cenowe do 4 mar-
ca 2016 r. Zwycięska firma będzie miała 
rok na wykonanie wszystkich prac.

Źródło: GminaDobra24.pl

Bezrzecze, ul. Górna 18b
Rejestracja: tel. 91 818 20 10

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00
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Dyskusyjny Klub Książki

Targi Zdrowej Żywności

Mierzyn - Dołuje - Dobra

Dobra

REKLAMA

Dyskusyjny Klub Książki (DKK) działa w ramach ogólnopol-
skiego projektu Instytutu Książki, który promuje czytelnictwo. 
Na terenie gminy Dobra działają trzy DKK - przy filiach biblio-
tecznych w Mierzynie, Dołujach i Dobrej. 

Po krótkiej przerwie Targi Zdrowej Żywności wróciły do gminy 
Dobra. Od 20 lutego wielbiciele zdrowych, regionalnych pro-
duktów mogą uczestniczyć w targach, które co sobotę odbywają 
się w GCKiB przy ul. Granicznej 31 w Dobrej.

Dyskusyjny Klub Książki tworzą czytel-
nicy, których pasją jest literatura, pozna-
wanie nowych gatunków literackich i au-
torów. Każdorazowo tematem spotkania 
jest inna książka. Jej omawianiu towarzy-
szy otwarta i szczera atmosfera, a niekiedy 
również mała czarna. Czytelnicy spotyka-
ją się, aby porozmawiać o książkach, wy-
mienić poglądy, wrażenia i doświadczenia 
czytelnicze, aby przeżyć przygodę z książ-
ką i dzielić się tym z innymi czytelnikami. 
Nikt nie ocenia  gustów czytelniczych, 
szanowana jest opinia innych, każdy czło-
nek klubu jest mile widziany.

DKK przy fili bibliotecznej w Mierzynie 
funkcjonuje już ponad siedem lat. W tym 
czasie członkowie klubu przeczytali  
wspólnie kilkadziesiąt książek, spotykali 
się i dyskutowali. Czasem były to spotka-
nia przy kawie i herbacie w bibliotecznym 
zaciszu, czasem indywidualne rozmowy 
lub spotkania w plenerze, np. przy ogni-
sku. 

Zdarza się również niejednokrotnie, 
że w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów 

Książki uczestniczą sami autorzy. Tylko 
w zeszłym roku w naszej gminie gościli-
śmy takich autorów jak: Krystyna Mirek, 
Dorota Schrammek, Wojciech Burger 
(na zdjęciu powyżej) czy Leszek Herman 
(na zdjęciu poniżej). 

Pod koniec 2015 roku na terenie gminy 
Dobra powstały kolejne dwa kluby DKK 
- jeden przy fili bibliotecznej w Dołujach, 
drugi w Dobrej. 

Jeśli zatem lubisz czytać i rozmawiać 
o książce lub masz ochotę pospierać się z in-
nymi czytelnikami, to zapraszamy na spo-
tkania w gronie literackich pasjonatów. 
Wszystkim uczestnikom zapewniamy miłą 
atmosferę, dobrą kawę  i wrażenia z lektu-
ry oraz profesjonalną opiekę moderatora 
(bibliotekarza). Przede wszystkim mamy 
się dobrze bawić zainspirowani literaturą. 
Szczegółowe informacje w poszczególnych 
filiach Biblioteki w Dobrej oraz w biurze 
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 
w Dobrej pod nr tel. 91 424 19 80.

Tekst: Zofia Ewa Hrynkiewicz
Dyrektor GCKiB w Dobrej

Targi Zdrowej Żywności to ciekawa 
propozycja dla mieszkańców gminy Do-
bra. Regionalni producenci żywności pre-
zentują swoje produkty na targach, które 
odbywają się w Gminnym Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Dobrej. Podczas targów 
można spróbować i zakupić lokalne przy-
smaki: pachnące pieczywo na zakwasie, 
ręcznie robione sery, zdrowe miody i dże-
my, przetwory warzywne, wędzone ryby 

i wędliny. Dostępne są również wyroby 
rękodzielnicze.

Osoby, które już uczestniczyły w tar-
gach, zwykle wychodziły zadowolone 
i najczęściej z reklamówką pełną regional-
nych smakołyków. Należy dodać, że targi 
będą się teraz odbywać cyklicznie w sobo-
ty, w godz. 10:00 - 14:00. 

Źródło: GminaDobra24.pl

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

Marcowe atrakcje w GCKiB
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Dobrej zaprasza do swojej siedziby i filii 
na wiele interesujących zajęć. W miesiącu 
marcu zaplanowano następujące atrakcje: 
turniej bilardowy, warsztaty kulinarne 
„Mazurki i baby wielkanocne”, konkurs 
na najpiękniejszą pisankę i palmę wielka-
nocną, Dzień Kobiet, Międzynarodowy 
Dzień Teatru, konkurs plastyczny „Trady-
cje i obrzędy w Polsce i Europie związane 
ze świętem wiosny”, warsztaty poetyckie 
dla młodzieży, „Światowy dzień poezji” 
oraz warsztaty literacko-plastyczne „Czy-
tam i bawię się”.

Wielbicielom sztuki polecamy werni-
saż Kazimierza Pomorskiego pt. „Kobieta 
w rysunku i malarstwie”, który odbędzie 
się 10 marca o godzinie 17:00 w siedzibie 
GCKiB w Dobrej przy ul. Granicznej 31. 

GCKiB zaprasza również na zajęcia 
sportowo-rekreacyjne, które odbywają się 
od poniedziałku do piątku. Spotkania pro-
wadzi instruktor Andrzej Bartłomowicz. 
W harmonogramie zajęć możemy znaleźć 
ćwiczenia modelujące sylwetkę, zajęcia 
dla dzieci, a także Nordic Walking. 

Do 31 marca można zgłaszać swoje pra-

ce do konkursu plastycznego pt. „Ilustracja 
inspirowana cytatem literackim”, organi-
zowanego przez filię biblioteczną w Mie-
rzynie. Należy wykonać pracę plastyczną 
dowolną techniką do wybranego przez 
siebie cytatu literackiego. Prace w forma-
cie A4 lub A5 należy złożyć do końca mar-
ca do biblioteki w Mierzynie lub przesłać 
pocztą na na adres biblioteki. Trzeba też 
dołączyć informację o autorze pracy: imię 
i nazwisko, wiek, dane kontaktowe autora 
oraz dane rodzica/opiekuna, w przypadku 

jeśli autorem pracy jest osoba niepełno-
letnia. Na zwycięzców czekają nagrody 
i upominki. Regulamin konkursu dostęp-
ny na stronie www.gckib.pl. 

Wszelkie informacje dotyczące po-
szczególnych wydarzeń oraz działalności 
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 
w Dobrej znajdują się na stronie interne-
towej www.gckib.pl.

Źródło: GCKiB w Dobrej

Turniej bilardowy, warsztaty kulinarne, konkursy wielkanocne - to tylko część atrakcji, które przy-
gotowało w marcu dla mieszkańców Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej.

ZNAJDZIESZ
W DOBRYCh PUNKTACh:
MIERZyN

Apteka Mierzyn, ul. Welecka 38 •	
(Centrum Mierzyn) 
Pan Widelec, ul. Welecka 2 •	
(Galeria Handlowa Welecka)
Centrum Medyczne AGMED •	
ul. Grafitowa 4 
Klinika Stomatologiczna •	
DENTAMEDICA, ul. Topolowa 1i
Biblioteka w Mierzynie, ul. Welecka 5•	
Sklep Spożywczo-Przemysłowy •	
ul. Welecka 21
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, •	
ul. Spółdzielców 4

BEZRZECZE / SZCZECIN
Klub w Bezrzeczu, ul. Koralowa 61c•	
BENE SPORT CENTRUM, ul. Modra 80•	
Przychodnie Medycyny Rodzinnej •	
ul. Górna 18b
Salon Kosmetyczny Agatha, •	
ul. Koralowa 63

DOBRA
Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a•	
Urząd Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a•	
Urząd Gminy Dobra, ul. Graniczna 39b•	
Centrum Medyczne AGMED •	
ul. Graniczna 24a
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek •	
ul. Graniczna 31
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jeżyk •	
ul. Graniczna 11a
Sklep Spożywczo-Przemysłowy •	
ul. Szczecińska 29

DOŁUJE
Klub w Dołujach, ul. Żubrza 7•	
Biblioteka w Dołujach, ul. Daniela 1•	
Freshmarket, ul. Daniela 3•	
Sklep Wielobranżowy FARMA •	
ul. Słoneczny Sad 26

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

BUK
Świetlica Środowiskowa, Buk 42•	
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Buk 4•	

GRZEPNICA
Świetlica Środowiskowa, Grzepnica 8c•	
Sklep Spożywczo-Przemysłowy •	
Grzepnica 3/4

KOŚCINO
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Kościno 7•	

ŁęGI
Świetlica Środowiskowa, ul. Na Świdwie 5b•	

RZęDZINy
Klub w Rzędzinach, Rzędziny 19•	

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

STOLEC
Klub w Stolcu, Stolec 9•	

WąWELNICA
Klub w Wąwelnicy, Wąwelnica 5a•	

KURIER
LOKALNY

GMINY
DOBRA

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY
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Złap wiosnę
i wygraj tablet!
1. pocZekaj na wiosenną pogodę
2. chwyć aparat fotograficZny lub telefon 

Z aparatem
3. Zrób Zdjęcie pierwsZych oZnak wiosny 

w gminie dobra
4. wyślij do nas Zdjęcie mailem:

redakcja@kurier-gminadobra.pl
5. autora najładniejsZego Zdjęcia 

nagrodZimy tabletem

Zasady konkursu:

Organizatorem konkursu jest wydawca Kuriera Lokalnego Gminy Dobra. W konkursie może wziąć udział każdy 
mieszkaniec gminy Dobra, który wykona zdjęcie pierwszych oznak wiosny, a następnie prześle je na adres redak-
cja@kurier-gminadobra.pl
W wiadomości należy podać swoje imię, informację, w którym miejscu zrobiono zdjęcie oraz dodać formułkę 
“oświadczam, iż jestem autorem przesłanego zdjęcia, przysługują mi osobiste i majątkowe prawa autorskie do zdję-
cia zgłaszanego do konkursu, a przekazanie oraz korzystanie ze zdjęcia przez organizatora nie narusza praw osób 
trzecich. Zezwalam organizatorowi na publikację zdjęcia w gazecie Kurier Lokalny Gminy Dobra oraz w portalu 
GminaDobra24.pl i na Facebooku”.
Zdjęcia można przesyłać od 7 marca do 25 marca 2016 r. W poniedziałek 28 marca komisja wybrana przez organiza-
tora konkursu wybierze najciekawsze zdjęcie i nagrodzi jego autora nagrodą - tabletem. Wyniki konkursu zostaną 
opublikowane w gazecie Kurier Lokalny Gminy Dobra oraz w portalu GminaDobra24.pl i na Facebooku.
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.kurier-gminadobra.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!


