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18 stycznia Powiat Policki 
podpisał umowę z wykonaw-
cą na realizację inwestycji 
pt. „Termomodernizacja 
budynku hali sportowej 
w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Trzebie-
ży”. Jednocześnie trwają 
prace przy termomoderniza-
cji budynku pływalni Zespołu 
Szkół im. I. Łukasiewicza 
w Policach.

Bardzo się cieszymy, że uda 
się zrealizować te zadania. Oba 
projekty otrzymały dofinanso-
wanie w wysokości 85 procent 
kosztów kwalifikowanych, za-
tem zasadniczą część prac ter-
momodernizacyjnych zrealizu-
jemy ze środków zewnętrznych 
-  mów i B eata Chmielewska, 
Członek Zarządu Powiatu w Po-
licach.

- Radni Powiatu byli przy-
chylni projektom i  udało się 
zapewnić finansowanie wkła-
du własnego. Ponadto, Gmina 
Police przeznaczyła 1 mln zł na 
wsparcie prac niezbędnych do 
wykonania w budynku pływalni 
Zespołu Szkół im. Ignacego Łu-
kasiewicza w Policach, z której 
korzystają również uczniowie 
podstawowych szkół gminnych 
i  mieszkańcy regionu. Dzięki 
środkom pochodzącym z budże-
tu Powiatu Polickiego i Gminy 
Police uda się dodatkowo, poza 
termomodernizacją, zmoderni-
zować także nieckę basenową. 
Najważniejsze prace planowa-
ne w obu obiektach polegają na 
termomodernizacji, czyli spo-

wodują obniżenie zapotrzebo-
wania na energię. Będziemy za-
tem chronić nasze środowisko, 
a dodatkowo obniżymy koszty 
funkcjonowania obiektów. Reali-
zujemy dwa bardzo ważne zada-
nia. Dziękuję zatem ludziom i in-
stytucjom, które przyczyniły się 
do powstania takich możliwości 
- mówi Beata Chmielewska, czło-
nek Zarządu Powiatu w Policach.

Całkowity koszt inwesty-
cji  w  MOW w  Trzebieży wy-
nosi 2.764.990,80 zł, z  czego 
2.350.242,14 zł to dofinansowa-
nie w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Z achodniopomorskiego 

w ramach strategii ZIT dla Szcze-
cińskiego Obszaru Metropolital-
nego.

Prace modernizacyjne obej-
mą: modernizację wentylacji 
mechanicznej; modernizację 
o ś w i e t l e n i a  we w n ę t r z n e go 
budynku; modernizację prze-
grody - podłoga na gruncie; mo-
dernizację przegrody - stolarka 
okienna i drzwiowa; moderni-
zację przegrody - dach i  stro-
podach; modernizację prze-
grody - ściany zewnętrzne i na 
gruncie; modernizację systemu 
grzewczego; modernizację sy-
stemu c.w.u. - montaż instalacji 
fotowoltaicznej.

Przypomnijmy, że przebudo-
wa pływalni obejmuje między in-
nymi ocieplenie elewacji budynku 
i ścian piwnicznych poniżej po-
ziomu gruntu, wykonanie nowej 
elewacji, wymianę części stolarki 
drzwiowej i okiennej, wykona-
nie nowych okładzin w niecce 
basenowej i montaż paneli foto-
woltaicznych na dachu budynku. 
Zamontowany zostanie także 
Elektroniczny System Obsługi 
Klienta. Całkowity koszt inwestycji 
wynosi 5 600 000 zł. Dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
strategii ZIT dla Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego wynosi 

3 200 000 złotych. Milion złotych 
pochodzi z budżetu Gminy Police, 
a  1 100 000 złotych z budżetu 
Powiatu Polickiego.

UnIJne WSParcIe

Hala sportowa w Trzebieży 
przejdzie metamorfozę

Inwestycja ma na celu zmniejszenie energochłonności hali sportowej, która polega na racjonalizacji 
użytkowania i wytwarzania energii poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych
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Hala
Oś Priorytetowa: II Gospodar-
ka niskoemisyjna Działanie: 

2.6 Modernizacja energetycz-
na obiektów użyteczności 

publicznej w ramach Strategii 
ZIT dla Szczecińskiego Obsza-
ru Metropolitalnego, projekt 

nr RPZP.02.06.00.32-B004/18 
pn.: „Termomodernizacja bu-
dynku hali sportowej MOW 

w Trzebieży”.

Pływalnia
Oś Priorytetowa: II Gospodar-
ka niskoemisyjna Działanie: 

2.6 Modernizacja energetycz-
na obiektów użyteczności 

publicznej w ramach Strategii 
ZIT dla Szczecińskiego Obsza-
ru Metropolitalnego, projekt 

nr RPZP.02.06.00.32-B005/18 
pn.: „Zwiększenie efektyw-

ności energetycznej budynku 
Pływalni przy Zespole Szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza 
w Policach poprzez wyko-

nanie kompleksowych prac 
termomodernizacyjnych”

Celem projektu jest zmniej-
szenie energochłonności 
budynku pływalni przy 

Zespole Szkół w Policach. Do-
finansowanie projektu z UE: 

3.235.220,17 zł.

XXII Forum Samorządowe
10 lutego odbyło się XXII 

Forum Samorządowe. Forum 
odbyło się w formie wideokon-

ferencji.
Forum Samorządowe, któ-

remu przewodniczy Cezary 
Arciszewski, Przewodniczący 

Rady Powiatu w Policach, 
odbywa się raz na kwartał i jest 

doskonałą platformą wymia-
ny doświadczeń i wdrażania 
nowych pomysłów. Podczas 

lutowego spotkania poruszono 
między innymi takie tematy, 

jak: dotyczące propozycji 
Gminy Miasto Szczecin w 

sprawie umowy na rozliczenie 
bezpłatnych przejazdów dla 
uczniów zamieszkujących 

obszar Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitarnego, omówienie 
zasad prowadzenia Dziennego 

Domu SENIOR.

Powiat Policki pomaga Indze
Powiat Policki przyłączył się 

do akcji charytatywnej na 
rzecz półrocznej Ingi. Dziew-
czynka choruje na rdzeniowy 

zanik mięśni. Potrzebna jest jej 
terapia genowa, która kosztuje 

około 10 milionów złotych. 
Lek powstrzyma postęp cho-
roby i pozwoli dziewczynce 
zacząć nowy etap. Wesprzeć 
leczenie dziewczynki można 

poprzez wpłatę na portalu 
www.siepomaga.pl/inga-sma 

lub udział w licytacjach na 
profilu „Licytacje dla Ingi” na 

Fb.com.

„najpiękniejsze zabytki 
Powiatu Polickiego”

Zapraszamy wszystkich 
Mieszkańców Powiatu 

Polickiego do wzięcia udziału 
w konkursie fotograficznym 
pt. „Najpiękniejsze zabytki 

Powiatu Polickiego”. Organiza-
torem konkursu jest Wydział 
Edukacji i Kultury Starostwa 

Powiatowego w Policach. Aby 
wziąć udział w konkursie, 
należy wykonać fotografię 

przedstawiającą najbardziej 
charakterystyczne obiekty za-
bytkowe (architektura świecka 

i sakralna), znajdujące się na 
terenie Powiatu Polickiego.
Więcej na www.policki.pl.

Konkurs „Zaprojektuj odblask”
Zapraszamy do udziału w kon-
kursie plastycznym w ramach 
projektu „Na drodze wybierz 

Życie” - „Zaprojektuj odblask”, 
dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz wczesnoszkolnym z tere-

nu Powiatu Polickiego.
Organizatorem konkursu jest 
Wydział Informacji i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Po-
licach. Uczestnik konkursu ma 
za zadanie wykonanie dowol-
ną techniką pracy plastycznej, 
będącej projektem odblasku, 

jaki sam chciałby nosić i 
polecać wszystkim pieszym 

uczestnikom ruchu drogowe-
go, a także rowerzystom.

Więcej na www.policki.pl.

WarTO WIeDZIeĆ
co się dzieje w Powiecie

narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przyznał 15,3 mln 
złotych dofinansowania na 
likwidację nielegalnego wysy-
piska przy ul. Kamiennej w 
Policach.

Starostwo Powiatowe w Poli-
cach złożyło wniosek o dofinan-
sowanie.

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przyznał ponad 15 milionów zło-
tych wsparcia. - To bez wątpienia 
moment przełomowy. Cieszymy 
się bardzo z przyznanej dotacji. 
Trzeba dodać, że trwało to pra-
wie pięć lat wspólnych działań 
i również współpracy z samo-
rządem Gminy Police - mówi 
Andrzej  B ednarek,  Starosta 
Policki. - Teraz, kiedy mamy 85 
procent dofinansowania, pozo-
staje znalezienie 2,8 mln zło-
tych, niezbędnych do ogłoszenia 
procedury przetargowej. Powiat 

Policki ma 60 dni na podpisanie 
umowy z NFOŚiGW. Sam proces 
likwidacji wysypiska może po-

trwać ponad dwa lata. Konieczna 
będzie segregacja i utylizacja od-
padów, a następnie rekultywacja 

ziemi. Szacowany koszt działań 
to blisko 18 mln złotych. - Już wi-
dzimy pewne zainteresowanie 

tematem ze strony firm zajmu-
jących się utylizacją odpadów. 
Mam nadzieję, że oferentów 
nam nie zabraknie - dodaje An-
drzej Bednarek.

Problem z wysypiskiem sięga 
nawet 10 lat wstecz.

Spółka Ecorama opuściła nie-
ruchomość przy ulicy Kamien-
nej pozostawiając hałdy śmieci. 
Wspomniana firma od 2011 roku 
miała odzyskiwać surowce z 
odpadów budowlanych, miała 
także do tej pracy zatrudnić 70 
osób. Z czasem jednak było coraz 
więcej niepokojących sygnałów. 
Nie było inwestycji, a inspekto-
rzy ochrony środowiska podczas 
kontroli stwierdzili, że na plac 
przy ul. Kamiennej trafiają też 
odpady komunalne. Efekt tych 
planów, to nie tylko śmieci do 
wywiezienia, ale również kilku-
settysięczne należności spółki 
wobec powiatu. Firma nagle 
zniknęła, ale śmieci i długi pozo-
stały.

To początek końca bomby ekologicznej, czyli hałdy odpadów

najpierw segregacja, a potem utylizacja odpadów. następnie zacznie się proces rekultywacji ziemi. 
Potrwa to nawet dwa lata. Łączny koszt przedsięwzięcia szacuje się na 18 mln złotych
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