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Przed nami półmetek kadencji 
samorządu terytorialnego. To 
okazja do podsumowania do-
tychczasowych działań. 

R
ealizacja zamie-
rzeń w kadencji 
2018-2023 prze-
biega pomyśl-
nie, choć ostatni 
rok jest wyjąt-

kowo trudny. Powiat Policki 
rozwija się bardzo dynamicz-
nie: przybywa mieszkańców, 
rośnie dynamicznie ilość no-
wych firm, maleje bezrobocie, 
gminy zmieniają swoje oblicza 
- poprzez realizowane inwesty-
cje - mówi Andrzej Bednarek, 
Starosta Policki. - Nasz samo-
rząd, opierając swoje działania 
na ogromnym zaangażowaniu 
Pracowników wszystkich jed-
nostek oraz dobrej samorządo-
wej współpracy, realizuje bar-
dzo wiele inicjatyw inwesty-
cyjnych w obszarze oświaty, 
dróg, polityce społecznej, dba-
jąc jednocześnie o poprawę 
warunków obsługi naszych 
Mieszkańców oraz podnosze-
niu konkurencyjności eduka-
cyjnej naszych placówek. Nie 
będzie łatwo, jednak wie-
rzymy, że dotrzymamy danego 
słowa - deklarowanego w wy-
borach samorządowych z roku 
2018. 

W czasie bieżącej kaden-
cji Powiat Policki poczynił in-
westycje drogowe na ponad 
52 mln zł, przy dużym udziale 
środków zewnętrznych: unij-
nych, rządowych i gminnych.  

Kluczowe  były cztery re-
monty i przebudowy. Mowa 
o remoncie drogi powiatowej, 
zlokalizowanej na terenie 
gminy Kołbaskowo, łączącej 
miejscowości Szczecin 
i Stobno. Następnie o przebu-
dowie drogi powiatowej nr 
3920Z w Przecławiu wraz 
z budową kanalizacji deszczo-
wej, a także przebudowie 

drogi powiatowej Nr 3922Z 
Stobno - Mierzyn na odcinku 
od ul. Ślicznej do Osiedla 
pod Lipami. W tym zestawie-
niu należy wymienić również 
trwającą przebudowę drogi 
Police – Szczecin, której ko-
lejny odcinek jest realizowany 
i potrwa do końca kwietnia 
2022 roku. 

Ważny remont drogi 
W tym roku zostanie przepro-
wadzony jeszcze jeden istotny 
z punktu widzenia Mieszkań-
ców remont.  Powiat Policki 
otrzymał wsparcie w ramach 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg w wysokości 903 
797,74 zł na remont na-
wierzchni drogi powiatowej Nr 
3927Z Szczecin Siadło Górne 
na trzech odcinkach: 

-  Ustowo – Kurów, o dłu-
gości około  1 300 m, 

- Kurów – Siadło Dolne, 
o długości około  600 m, 

- Siadło Dolne – Siadło 
Górne, o długości około 700 m. 

Dodajmy, że  Gmina Koł-
baskowo zdecydowała 
o wsparciu Powiatu Polickiego 
w sfinansowaniu wkładu wła-
snego realizacji inwestycji. 

Edukacja w powiecie 
Oświata to kolejny obszar inwe-
stycyjny Powiatu Polickiego. 
Wartość projektów, zrealizowa-
nych w ciągu ostatnich lat 
w tym zakresie, przekroczyła 21 
mln zł, z czego ponad 19 mln 
pozyskano ze środków ze-
wnętrznych.  

- Drugą już kadencję Za-
rządu Powiatu w Policach zaj-
muję się sprawami edukacji 
i polityki społecznej.  W obsza-
rze działań na rzecz poprawy 
warunków życia i rozwiązywa-
nia problemów społecznych, 
stworzyliśmy od podstaw poli-
tykę senioralną, powołaliśmy 
pierwszy w województwie Po-

wiatowy Klub Samopomocy 
w Policach dla osób z zaburze-
niami psychicznymi i realizu-
jemy Projekt „Regionalnego 
Centrum Wsparcia Osób Nie-
samodzielnych”.  Rozwijamy 
działalność na rzecz rodziny 
i pieczę zastępczą. Prowa-
dzimy aktywną działalność 
na rzecz wsparcia osób bezro-
botnych, wykluczonych i nie-
pełnosprawnych. Powołali-
śmy Powiatową Radę Działal-
ności Pożytku Publicznego 
i stale współpracujemy z orga-
nizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz miesz-
kańców Powiatu Polickiego - 
mówi Beata Chmielewska, 
Członek Zarządu Powiatu 
w Policach. - Dbamy także 
o rozwój edukacji powiatowej. 
Inwestujemy w bazę placówek 
oświatowych oraz rozwijamy 
ich działalność na rzecz 
uczniów, wychowanków i pra-
cowników. Realizujemy pro-

jekty edukacyjne finansowane 
ze środków unijnych. Powoła-
liśmy do życia nową placówkę, 
która organizuje szkolenia 
i kursy zawodowe zgodne z za-
potrzebowaniem lokalnego 
rynku pracy, aby kształcenie 
zawodowe prowadzone przez 
Powiat Policki dobrze służyło 
pracodawcom regionu. Prowa-
dzimy też edukację ekolo-
giczną i realizujemy inwestycje 
w termomodernizację naszych 
obiektów. 

Czyste środowisko 
Z roku na rok rośnie świado-
mość na temat ochrony środo-
wiska. Ta tendencja jest też 
mocno widoczna wśród 
mieszkańców Powiatu Polic-
kiego. Włodarze podążając 
za pozytywnymi zmianami, 
zaangażowali się w ważny pro-
jekt. 

- Jako samorząd Powiatu 
Polickiego zdobyliśmy 15 mi-
lionów złotych dofinansowa-
nia z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, aby oczyścić 
środowisko w Policach przy ul. 
Kamiennej - mówi Joanna Na-
piwodzka, Wicestarosta Po-
licki. - Nielegalnie składowane 
odpady to zmora mieszkań-
ców i zagrożenie dla środowi-
ska naturalnego w naszym po-
wiecie. Teraz możliwe będzie 
uporządkowanie terenu, a cała 
inwestycja pochłonie w sumie 
ok. 18 milionów złotych. 

Ważne jest również 
wsparcie w dobie pandemii. 
Zaraz po pojawieniu się pierw-
szych przypadków koronawi-
rusa w Powiecie Polickim zde-
cydowano o przekazaniu do-
datkowych środków finanso-
wych na rzecz szpitala w Poli-
cach. Pół miliona złotych prze-
kazał samorząd Powiatu Polic-
kiego wspólnie z gminami Do-
bra, Kołbaskowo, Nowe 
Warpno i Police.

Półmetek kadencji 2018/2023. Czas 
podsumowań tego, co udało się zrobić

Ruszyło pierwszych 16 pilota-
żowych Punktów Szczepień 
Powszechnych. Łącznie w ca-
łym kraju będzie ich ponad 
600 – tak, aby proces szcze-
pień przebiegał jeszcze 
sprawniej. Jeden z nich od 5 
maja będzie działał w Powie-
cie Polickim. 

- Powiat Policki nawiązał 
współpracę z dyrekcją Samo-
dzielnego Publicznego Szpi-
tala Klinicznego Nr 1 im. prof. 
Tadeusza Sokołowskiego Po-
morskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Szczecinie, z sie-
dzibą przy ul. Unii Lubelskiej 

1, w sprawie utworzenia no-
wego Punktu Szczepień Po-
wszechnych w szpitalu 
przy ul. Siedleckiej 2a w Poli-
cach - mówi Andrzej Bedna-
rek, Starosta Policki. - Punkt 
szczepień będzie spełniał pod-
stawowe wymogi dla punktów 
szczepień masowych zgodnie 
z wytycznymi z Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. 

Kadrę medyczną do jego 
obsługi zapewni SPSK Nr 1. 
Wybór miejsca podyktowany 
jest lokalizacją w ścisłym cen-
trum Polic, z dogodnym do-
jazdem i parkingiem. Przygo-
towane do pracy pomieszcze-

nia punktu szczepień po-
wszechnych zweryfikował 
już pozytywnie szczeciński 
Oddział NFZ. Potwierdzono 
również gotowość urucho-
mienia punktu szczepień 
w polickim szpitalu od 5 
maja.  

Zapisać się można po-
przez:  
- Internetowe Konto Pacjenta 
na stronie  www.pa-
cjent.gov.pl 
- Infolinię 989 
- SMS o treści SzczepimySie 
na numer +48 880 333 333, 
- Bezpośrednio w rejestracji 
w punkcie szczepień.

Punkt Szczepień Powszechnych zacznie działać w polickim szpitalu 

Wśród najbliższych planów jest remont trzech odcinków drogi powiatowej Nr 3927Z 
Szczecin Siadło Górne. Przetarg na wybór wykonawacy został już ogłoszony
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Rajd Czyściocha  
Była to pierwsza runda Tury-
stycznego Pucharu Pomorza 

Zachodniego. Załogi wyruszyły 
z toru przy alei Wojska Pol-

skiego w Szczecinie, by następ-
nie zmierzyć się na malowni-

czych trasach Puszczy Wkrzań-
skiej. Uczestnicy mieli do wy-
konania aż 26 zadań, ale klu-

czowym celem było wysprzą-
tanie wyznaczonych terenów 

leśnych.  Jak mówią uczestnicy  
misja rajdu została zrealizo-

wana w pełni - udało się połą-
czyć przyjemne z pożytecz-
nym. Ekipie z żuka udało się 
zebrać blisko 183 kg śmieci. 

Rajd odbył się przy wsparciu 
Powiatu Polickiego.   

 
Trwa narodowy spis. 

 Jest obowiązkowy 
1 kwietnia 2021 r. rozpoczęło 
się największe badanie staty-
styczne - Narodowy Spis Po-

wszechny Ludności i Mieszkań 
(NSP 2021), który realizowany 
jest raz na 10 lat przez służby 

statystyki publicznej we 
współpracy z administracją sa-
morządową. Obejmuje wszyst-

kich mieszkańców naszego 
kraju i jest obowiązkowy. Pod-
stawą prawną tego badania jest 
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

o Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Miesz-
kań.  Zebrane dane, dostarczą 

szczegółowych informacji o sy-
tuacji społecznej, demograficz-

nej, czy też ekonomicznej. 
Podstawową i obowiązkową 

formą udziału w spisie jest sa-
mospis internetowy, którego 

formularz jest dostępny 
na stronie www.spis.gov.pl. 

W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach kiedy osoba ob-
jęta spisem powszechnym nie 
może dopełnić obowiązku sa-
mospisu przez Internet z racji 

zaawansowanego wieku, stanu 
zdrowia, czy niepełnospraw-
ności, dane pomogą zebrać 

rachmistrzowie spisowi, którzy 
rozpoczną pracę od 4 maja br. 
Odmowa udziału w spisie po-
wszechnym wiąże się z możli-

wością nałożenia kary 
grzywny, co jest ujęte w art. 57 

ustawy o statystyce publicznej. 
 

4 maja Starostwo jest zamknięte 
  Zgodnie z Zarządzeniem We-

wnętrznym 
Nr 9/2021 Starosty Polickiego 

z dnia 13 kwietnia 2021 r., 
dzień 4 maja 2021 r. (wtorek) 

ustala się dniem wolnym 
od pracy dla pracowników Sta-

rostwa Powiatowego w Poli-
cach. W tym dniu urząd będzie 

nieczynny.

WARTO WIEDZIEĆ 
Co  się dzieje w Powiecie
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Potwierdzono również gotowość uruchomienia punktu  
szczepień w polickim szpitalu od 5 maja
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