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Trwają prace przy realizacji II
etapu inwestycji pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego
obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów
inwestycyjnych – przebudowa
drogi Police-Szczecin przez
m. Przęsocin”.

P

race, mimo uciążliwej
zimy, są realizowane bez
opóźnień. - O b e c n i e
na pierwszym odcinku
415 metrów realizowane są prace
związane z budową kanalizacji
deszczowej i przebudową sieci
wodociągowej, a także usuwanie
kolizji z sieciami infrastruktury
teletechnicznej i energetycznej.
Prace na tym odcinku potrwają
do około połowy kwietnia, po
czym przeniosą się na prawą
stronę jezdni - informuje Magdalena Sochanowska, Naczelnik
Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach.
Przypomnijmy, że umowa na
wykonanie prac została podpisana 8 stycznia przez Wicestarostę
Polickiego Joannę Napiwodzką,
Członka Zarządu Powiatu w Policach Beatę Chmielewską oraz
przedstawiciela firmy STRABAG
Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.
II etap inwestycji obejmuje
przebudowę drogi na odcinku
miejscowości Przęsocin. Dodatkowo na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem
Wodociągów i Kanalizacji S. A.
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Samorządowy apel
o obwodnicę
Samorządowcy z terenu,
przez który ma przebiegać
Zachodnie Drogowe Obejście
Szczecina zwrócili się do
ministra infrastruktury z apelem o „ujęcie tego ważnego
przedsięwzięcia w rządowych
planach inwestycyjnych na
lata 2021-27”. Więcej na str. 8
miesięcznika.
Zmiana siedziby Wydziałów
Starostwa Powiatowego
w Policach
W związku z przeprowadzką Wydziałów: Gospodarki
Nieruchomościami oraz
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego
w Policach, z dotychczasowej
siedziby przy ul. Kresowej
32, 34 w Policach, do nowej
siedziby w budynku Starostwa
Powiatowego w Policach przy
ul. Tanowskiej 8 w Policach,
kontakt telefoniczny z pracownikami ww. wydziałów
odbywa się za pośrednictwem
kancelarii urzędu pod nr 91 43
28 100. W kasie przyjmowane
są wyłącznie płatności bezgotówkowe kartą. Dokumenty
obliczenia opłaty wysyłane są
na adresy podane we wnioskach. Odbiór dokumentów po
telefonicznym zawiadomieniu
przez pracownika Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru. Wszelkie wnioski i pisma
skierowane do ww. wydziałów,
należy składać bezpośrednio
w kancelarii głównej Starostwa
Powiatowego w Policach przy
ul. Tanowskiej 8, bądź tradycyjną pocztą.
Nieodpłatne porady prawne
oraz obywatelskie tylko
zdalnie
Porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
w punktach nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego
działające na terenie Powiatu
Polickiego nadal udzielane
są w systemie zdalnym, tj. za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
tj. telefonicznie lub w drodze
korespondencji elektronicznej
(email) – osobiste udzielanie
porad zostało tymczasowo zawieszone w związku
z zagrożeniem COVID-19. Celu
uzyskania porady niezbędnym
jest kontakt telefoniczny z Wydziałem Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Policach, pod numerami telefonu
91 43 28 143 lub 607 067 495,
w godzinach pracy urzędu,
tj. w poniedziałek od 7.30 do
16.00, od wtorku do czwartku
od 7.30 do 15.30, w piątek od
7.30 do 15.00.

Trwa przebudowa drogi
Police-Szczecin. Jednocześnie
drogowcy naprawiają ubytki

Obecnie na pierwszym odcinku 415 metrów realizowane są prace związane z budową kanalizacji
deszczowej i przebudową sieci wodociągowej a także usuwanie kolizji z sieciami infrastruktury

w Policach przebudowana zostanie sieć wodociągowa za
kwotę 1 124 000 zł. Wartość całej
inwestycji opiewa na kwotę 14
milionów 850 tysięcy złotych mówi Magdalena Sochanowska,
Naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego
w Policach.
Inwestycja jest dofinansowana z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata
2014 – 2020, z rezerwy subwen-

cji ogólnej budżetu państwa oraz
zaplanowanego wsparcia z budżetu Gminy Police.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni wraz z kanalizacją
deszczową, powstaną chodniki
i ścieżka rowerowa. Inwestycja
powinna być ukończona do 30
kwietnia 2022 roku.

ratur, topniejący śnieg i deszcze
powodują największą ilość dziur
w drogach. Naturalną rzeczą jest
zużywanie się materiałów. Również asfaltowa nawierzchnia pod
wpływem ruchu i nacisku pojazdów, po latach ulega degradacji
i odkształceniom. Z początkiem
marca Powiat Policki rozpoczął
prace związane z remontami
cząstkowymi nawierzchni dróg.
Dotychczas remontowane były
drogi na terenie gmin Dobra
i Kołbaskowo.

Remonty nawierzchni
Zima to najtrudniejszy okres
dla drogowców. Zmiany tempe-

- Od ponad tygodnia remontowana jest droga Szczecin Siadło Górne, która szczególnie
ucierpiała po ostatnim okresie
z i m ow y m . Ko l e j n o re m o n towane będą Aleja Śliwkowa
w Warzymicach, odcinek Dołuje - Stobno, Mierzyn-Stobno
oraz drogi na terenie miasta
Police - wyjaśnia Magdalena
Sochanowska.
Kolejno w kwietniu kontynuowane będą prace na terenie
gmin Kołbaskowo, Dobra i Police:
> Kołbaskowo - Warnik
> Police - Tatynia - Tanowo
> odc. Będargowo - Przecław
> odc. Stobno - Będargowo
> Bartoszewo - Grzepnica Dobra
> Buk - Łęgi - Rzędziny
> Stolec - Rzędziny > Dobra Buk
> Stobno - Warnik
>Warzymice - Karwowo Smolęcin
> Dołuje - Wąwelnica
> Kościno - Dołuje.
- P roszę pamiętać, że na
realizację harmonogramu
duży wpływ mają negatywne
war unki atmosfer yczne jak
o p a d y d e s zc z u , ś n i e g u , n iskie temperatur y powietrza
i naw ierzchni, silne w iatr y,
przestoje w produkcji masy
asfaltowej przez stacjonarne
wytwórnie mas bitumicznych
oraz awarie sprzętu do naprawy dróg - dodaje Magdalena
Sochanowska.

Najmłodsi uczniowie „Białej” szkoły dbają o zdrowy uśmiech
Na zaproszenie władz Powiatu Polickiego do prowadzonych przez powiat placówek
oświatowych zawita mobilny
stomatolog. Pierwsza akcja
“Aby zdrowy uśmiech mieć,
trzeba tylko chcieć” odbyła
się 19 marca w Zespole Szkół
im. I. Łukasiewicza w Policach.
Do udziału w akcji zaproszono kilkudziesięciu czniów klas
1 - 3. Badanie nie było stresujące, a mali pacjenci z uśmiechem
wychodzili po profilaktycznym
badaniu stanu ząbków. Każde
dziecko otrzymało z rąk organizatorów pamiątkowy dyplom
i upominek.
- Powiat Policki stale prowadzi promocję ochrony zdrowia
i to jedna z takich akcji. Mamy
nadzieję, że dzieci były zadowolone z wizyty u dentysty i powiedzą rodzicom, że warto dbać
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WARTO WIEDZIEĆ
Co się dzieje w Powiecie

Uczniowie z uśmiechem przeszli badanie w mobilnym gabinecie

o zdrowy uśmiech. Podobne
akcje chcemy przeprowadzić we
wszystkich placówkach oświatowych w powiecie - mówi Beata

Chmielewska Członek Zarządu
Powiatu w Policach.
Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym

gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym,
zestawem punktowego RTG
oraz niezbędnymi narzędziami
stomatologicznymi. Jego zaletą
jest to, że dojedze tam, gdzie
brakuje gabinetu stomatologicznego ani w szkole, ani w najbliższej okolicy.
Pomysł leczenia dzieci
w Dentobusie wynika bezpośrednio z zatrważających statystyk dotyczących zdrowia jamy
ustnej u dzieci. Problem próchnicy występuje u 90 procent
najmłodszych Pacjentów w Polsce! Stomatolodzy podkreślają,
że próchnica u dzieci, szczególnie z małych miejscowości, stanowi duży problem. To obszary,
na których brakuje wykwalifikowanych stomatologów, do kosztów leczenia dochodzą jeszcze

opłaty za dojazd na wizytę w innym mieście.
Nie pozostaje to bez wpływu na stan uzębienia dzieci
i młodzieży. Co drugi trzylatek ma problemy z próchnicą. Wśród sześciolatków jest
niestety jeszcze gorzej. Tylko
około 14 procent dzieci w tym
wieku nie musi leczyć zębów
z tego powodu.
Próchnica to problem nie
tylko estetyczny – wpływa na
stan całego organizmu. Obecność szkodliwych bakterii w jamie ustnej sprawia, że dzieci
mogą być bardziej podatne np.
na choroby serca. Jeżeli próchnicą dotknięte są mleczaki, to
istnieje duże ryzyko, że również zęby stałe będą zaatakowane chorobą. Stomatolodzy
od lat ostrzegają przed skutkami zaniedbań, które widoczne
są zwłaszcza u dzieci.

