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W  Zachodniopomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim 
w Szczecinie podpisano 
umowę na dofinansowanie za-
dania pn. “Usunięcie niewłaści-
wie składowanych odpadów 
przy ul. Kamiennej w Poli-
cach”. 

C
ałkowity koszt 
inwestycji pole-
gającej na usu-
nięciu niewła-
ściwie składo-
wanych odpa-

dów przy ul. Kamiennej w Poli-
cach wyniesie 18 milionów zło-
tych. 

- Dofinansowanie w for-
mie bezzwrotnej pożyczki z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej wyniesie 15,3 miliona zło-
tych. Pozostała kwota pocho-
dzić będzie z budżetu Powiatu 
Polickiego w kwocie około 1,9 
miliona złotych i Gminy Police 
w kwocie około 800 tysięcy 
złotych - mówi Andrzej Bedna-
rek Starosta Policki. 

Umowę o dofinansowanie 
przedsięwzięcia podpisali 10 
maja br. w ZUW wiceprezes 
NFOŚiGW Paweł Mirowski oraz 
starosta policki Andrzej Bedna-
rek. W uroczystości wzięli 
udział: prof. Maciej Chorowski, 
prezes NFOŚiGW, Zbigniew Bo-
gucki - wojewoda zachodnio-
pomorski i Marek Subocz - wi-
cewojewoda oraz parlamenta-
rzyści z województwa zachod-
niopomorskiego, posłowie: Mi-
chał Jach, Artur Szałabawka 
i Leszek Dobrzyński. 

- Bomba ekologiczna, 
którą jest składowisko odpa-
dów w Policach zostanie wresz-
cie rozbrojona. To dobra wiado-
mość dla mieszkańców Polic 
i powiatu polickiego, że tego za-
grożenia, z którym nie można 
było się uporać przez lata rzą-
dów naszych poprzedników, 

już nie będzie – podkreślił wo-
jewoda Zbigniew Bogucki. 

W pierwszej kolejności 
z ogólnej masy śmieci wysorto-
wane zostaną surowce wtórne, 

w celu ich recyklingu lub odzy-
sku (w tym produkcji paliwa al-
ternatywnego). W ramach dru-
giego etapu nastąpi przetwo-
rzenie pozostałej masy, zawie-

rającej głównie zmieszane od-
pady budowlane (m.in. ziemię 
i kamienie) na kruszywa przy-
datne do wykorzystania np. 
przy rekultywacji terenów zde-

gradowanych, na podbudowy 
drogowe, itp. Po usunięciu od-
padów i oczyszczeniu terenu 
zaplanowano nasadzenia 
drzew i krzewów. Prace mają 
zakończyć się w sierpniu 2023 
roku. 

Usunięcie odpadów z po-
nad czterech hektarów gruntu 
i jego rekultywacja będzie 
miała jeszcze inny istotny wa-
lor - uzyskamy teren biologicz-
nie czynny - a więc miejsce pla-
nowanego, ale i też spontanicz-
nego rozwoju przyrody. Jestem 
przekonany, że działanie to 
zwiększy także świadomość 
ekologiczną mieszkańców 
na temat zagrożeń płynących 
z nielegalnego składowania od-
padów i roli jaką pełnią zorga-
nizowane tereny zielone – uzu-
pełnia Paweł Mirowski wice-
prezes NFOŚiGW. 

Łączna powierzchnia zre-
kultywowanych gruntów wy-
niesie 4,61 ha, a dodatkowa po-
wierzchnia biologicznie czynna 
uzyskana w wyniku realizacji 
projektu sięgnie 2,59 ha. Blisko 
48 tys. ton odpadów podda-
nych zostanie ostatecznemu 
procesowi odzysku.

Zlikwidują bombę ekologiczną 
przy ulicy Kamiennej w Policach

Termin składania wniosków 
do poszczególnych szkół ponad-
podstawowych w Zespole Szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza w Poli-
cach w rekrutacji zasadniczej to 21 
czerwca 2021 r., a w rekrutacji uzu-
pełniającej to 5 sierpnia 2021 roku. 

Wyjątek stanowią kandydaci 
do klas Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego (piłka siatkowa dziew-
cząt i chłopców), oddziałów 
sportowych (piłka nożna) oraz 
klas dwujęzycznych (język an-
gielski lub niemiecki), którzy 
składają dokumenty do 31 maja 
2021 r., a 4 czerwca 2021 r. przy-
stępują do prób sprawności fi-

zycznej lub sprawdzianów  kom-
petencji  językowych. 

W Liceum Ogólnokształcą-
cym powstanie również klasa 
humanistyczna, policyjna, woj-
skowa, pożarnicza oraz me-
dyczna, gdzie dodatkowe zajęcia 
oraz wybrane przedmioty pro-
wadzone w rozszerzonym za-
kresie pozwolą uczniom na do-
bre przygotowanie się do egza-
minu maturalnego, a następnie 
podjęcia studiów. 

W Zespole Szkół w Policach 
prowadzony jest  jednocześnie na-
bór do 5-letniego Technikum w za-
wodach technik hotelarstwa, tech-
nik żywienia i usług gastronomicz-

nych oraz technik technologii che-
micznych. Kształcenie praktyczne 
w wymienionych zawodach od-
bywa się w ścisłej współpracy z naj-
większymi lokalnymi pracodaw-
cami tj. z Grupą Azoty Police  oraz 
z  Hotelem „Dobosz”. 

W ofercie Zespołu Szkół 
w Policach jest również 3-letnia 
Szkoła Branżowa I Stopnia, w któ-
rej kształcić się mogą się kucharze, 
cukiernicy oraz operatorzy urzą-
dzeń przemysłu chemicznego. 
Klasa wielozawodowa w Szkole 
Branżowej  I Stopnia to propozy-
cja dla młodych ludzi, którzy chcą 
jak najszybciej zdobyć dobry za-
wód i podjąć zatrudnienie. 

Kształcą się oni w dowolnie wy-
branym zawodzie, a 3 dni w tygo-
dniu odbywają praktyczną naukę 
zawodu u pracodawcy w oparciu 
o umowę o pracę jako młodociani 
pracownicy. 

Ważne daty 
- Uzupełnienie wniosku 

o przyjęcie do szkoły ponadpod-
stawowej o zaświadczenie o wy-
nikach egzaminu ósmoklasisty 
należy złożyć od 25 czerwca 
do 14 lipca 2021 r. 

- Listy kandydatów zakwali-
fikowanych i kandydatów nieza-
kwalifikowanych ogłoszone zo-
staną 22 lipca 2021 r. 

- Listy kandydatów przyję-
tych i kandydatów nieprzyjętych 
ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r. 

- W terminie od 23 lipca 
do 30 lipca 2021 r., w przypadku 
kandydatów zakwalifikowa-
nych, składa się potwierdzenie 
woli przyjęcia w postaci przed-
łożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach eg-
zaminu zewnętrznego, o ile nie 
zostały one złożone w uzupeł-
nieniu wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej.  

Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie 
www.zspolice.pl.

“Biała” otwiera podwoje. Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Sam proces likwidacji wysypiska może potrwać ponad dwa lata. Konieczna będzie segrega-
cja i utylizacja odpadów a następnie rekultywacja ziemi
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Otwarcie sezonu żeglarskiego 
w Marinie w Trzebieży  

16 maja w Marinie w Trzebieży 
otwarto sezon żeglarski. 

Uroczystość była połączona 
z przekazaniem jachtu dla 

Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Trzebieży 
oraz wręczeniem pucharów 
za Regaty Otwarcia Sezonu. 

Uczestnicy regat otrzymali pu-
chary Starosty Polickiego, Bur-
mistrza Polic i Prezesa Zachod-
niopomorskiego Związku Że-

glarskiego.  
 

Konkurs „Najpiękniejsze zabytki 
Powiatu Polickiego” 

Organizatorem wydarzenia był 
Wydział Edukacji i Kultury 

Starostwa Powiatowego w Po-
licach. Na konkurs wpłynęły 

24 zdjęcia. Nagrody przyznano 
w dwóch kategoriach wieko-

wych. W kategorii I  (od 7 do 17 
lat) wygrał Damian Kocik. 

Zwycięzcą w kategorii II (po-
wyżej 18 roku życia) został Mi-

łosz Winczewski. 
 

Dentobus przyjechał do uczniów 
SOSW nr 1 w Policach 

21 maja na zaproszenie władz 
Powiatu Polickiego 

do uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego nr 1 w Policach przyje-

chał Dentobus - mobilny den-
tysta. W akcji wzięło udział 80 
dzieci. Głównym celem przy-
jazdu było udzielanie świad-
czeń ogólnostomatologicz-

nych oraz profilaktycznych za-
wartych w koszyku świadczeń 

gwarantowanych dla dzieci 
i młodzieży do lat 18, w tym: 
wizyty adaptacyjne, nauka 

prawidłowego szczotkowania 
zębów, lakierowanie, badania 
okresowe i kontrolne oraz le-

czenie próchnicy.  
 

VI Powiatowy Tydzień            
Czerwonej Krwinki 

  Za nami  VI Powiatowy Ty-
dzień Czerwonej Krwinki, 

który był organizowany przez 
Powiat Policki i Stowarzysze-

nie Honorowych Dawców 
Krwi RP Klub HDK w Policach. 

Krwiobus  zawitał 20 maja  
do Nowego Warpna oraz 29 
maja do Zespołu Szkół im. I. 
Łukasiewicza w Policach.

WARTO WIEDZIEĆ 
Co  się dzeje w Powiecie
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Umowę podpisali Starosta Policki Andrzej Bednarek i Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski
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