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Trwają intensywne prace 
na drogach Powiatu Polic-
kiego. Kierowców ucieszy 
przebudowa fragmentu drogi 
Szczecin - Siadło Górne. Dro-
gowcy nie zwalniają również 
tempa przy modernizacji drogi 
Police-Szczecin. Znamy też 
plany dotyczące nowych za-
mierzeń inwestycyjnych.    

R
emont drogi po-
wiatowej Nr 
3927Z Szczecin - 
Siadło Górne re-
alizowany jest 
na trzech odcin-

kach: Ustowo - Kurów, o długo-
ści ok. 1 300 m, Kurów - Siadło 
Dolne, o długości ok. 600 m 
oraz Siadło Dolne - Siadło 
Górne, o długości ok. 700 m. 
Wskazane powyżej odcinki 
dróg stanowić będą połączenie 
wyremontowanych uprzednio 
odcinków.  

Wykonawca wykonał już 
frezowanie nawierzchni i roz-
począł układanie nowej na-
wierzchni. W związku z tym 
na tych odcinkach obowiązuje 
ruch wahadłowy sterowany sy-
gnalizacją świetlną.  

- Prace przy asfaltowaniu 
potrwają do końca sierpnia. 
Dłużej, bo do września potrwają 
prace przy chodnikach i zato-
kach -  informuje Magdalena So-
chanowska, naczelnik Wy-
działu Dróg Publicznych w Sta-
rostwie Powiatowym w Poli-
cach.  

Całkowita wartość inwe-
stycji to ponad 1 mln 600 tys. zł. 
Dofinansowanie pochodzi 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg i wynosi 903 797,74 
zł. Ponadto, Gmina Kołbaskowo 
przekazała Powiatowi Polic-
kiemu na ten cel około 1 miliona 
złotych na wkład własny, który 
Powiat Policki musi pokryć 
w ramach Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Prace wyko-
nuje firma STRABAG Sp. z o.o. 

Prace w Przęsocinie 
Drogowcy nie zwalniają również 
tempa przy przebudowie drogi 
ze Szczecina do Polic w Przęsoci-
nie. Jak zapewnia wykonawca 
prace idą zgodnie z harmonogra-
mem. 

- Aktualnie prowadzone są 
prace związane z rozbiórką ist-
niejącej oraz wykonaniem nowej 
konstrukcji na pasie prawym 
na odcinku 500 metrów 
od strony Szczecina. Zakończe-
nie wykonywania konstrukcji 
na tym odcinku oraz rozpoczę-
cie kolejnego etapu prac (lewa 
strona jezdni) planowane jest  
na połowę września - mówi Łu-
kasz Mielnik z biura prasowego 
Strabag Sp. z o.o. -  Równocze-
śnie prowadzone są prace bru-
karskie związane z ustawieniem 
krawężników i obrzeży oraz wy-
konaniem nawierzchni chodni-
ków  w miejscowości Przęsocin. 
Na tym odcinku obowiązuje 
ruch wahadłowy i  będzie on 
utrzymany do końca trwania in-
westycji.  

Remont uszkodzonej kanaliza-
cji deszczowej w Dobrej 
Prace odbyły się w ciągu drogi po-
wiatowej nr 3907Z, na odcinku 
od studni zlokalizowanej 
przy głównej siedzibie Urzędu 

Gminy Dobra do studni w po-
bliżu posesji „ul. Graniczna 23”. 
Z tego powodu zamknięto drogę 
powiatową na odcinku o długo-
ści ok. 20 m od skrzyżowania ul. 
Szczecińskiej z ul. Graniczną 
do budynku straży pożarnej.  

Wnioski do programu „Polski 
Ład” 
Powiat Policki stara się o dofinan-
sowanie inwestycji drogowych 
w ramach Rządowego Fundu-
szu „Polski Ład”. Pierwszy 
z wniosków, to wniosek bez 
kwotowego ograniczenia. Doty-
czy on przebudowy sieci dróg 
powiatowych Nr 3920Z, 3922Z 
i 3923Z w okolicach miejscowo-
ści Stobno. 

Inwestycja polegać będzie 
na przebudowie sieci najbardziej 
zdegradowanych dróg powiato-
wych w Gminie Kołbaskowo sta-
nowiących jej połączenie z Mia-
stem Szczecin, tj. dróg wyprowa-
dzających ruch we wszystkich 
kierunkach i obszarach zabu-
dowy Gminy. Inwestycja obej-
mie również przebudowę drogi 
dojazdowej do planowanej przez 
GDDKiA w ramach Zachodniego 
Drogowego Obejścia Szczecina 
lokalizacji „Węzła Będargowo”. 
Inwestycja polegać będzie 
na przebudowie czterech dróg 

powiatowych poprzez podnie-
sienie nośności do 11,5 ton na oś 
oraz dostosowanie do warun-
ków technicznych. 

Przewidywany okres reali-
zacji inwestycji to powyżej 12 
miesięcy, a przewidywana jej 
wartość to 48 000 000,00 zł. De-
klarowana kwota udziału wła-
snego to 2 400 000,00 zł. 

Drugi z wniosków, którego 
wartość dofinansowania nie 
może przekroczyć 30 milionów 
złotych dotyczy inwestycji pole-
gającej na rozbudowie drogi po-
wiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - 
Wołczkowo w ciągu ul. Górnej 
i Koralowej. 

Inwestycja ma na celu do-
stosowanie drogi powiatowej 
do warunków technicznych 
oraz jej ujednolicenie z odcin-
kiem drogi przebiegającym 
na terenie Miasta Szczecin. In-
westycja obejmować będzie bu-
dowę i przebudowę kanalizacji 
deszczowej w pasie drogowym, 
budowę i przebudowę chodni-
ków, zjazdów, skrzyżowań, bu-
dowę pasów rowerowych oraz 
budowę węzła przesiadkowego 
w tym pętli autobusowej 
i miejsc postojowych. 

Przewidywany okres reali-
zacji inwestycji to powyżej 12 
miesięcy, a przewidywana jej 

wartość to 9 000 000,00 zł. De-
klarowana kwota udziału wła-
snego to 450 000,00 zł. 

Trzeci z wniosków, którego 
wartość dofinansowania nie 
może przekroczyć 5 milionów 
złotych, to rozbudowa drogi po-
wiatowej nr 3933Z (ul. Cisowa) 
i 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Poli-
cach. 

Inwestycja polegać będzie 
na wykonaniu nowej konstruk-
cja jezdni wraz z rozbudową 
i budową ciągów pieszych, zjaz-
dów indywidualnych i publicz-
nych, skrzyżowań z drogami in-
nych kategorii i zatok autobuso-
wych. Przewidywany okres re-
alizacji inwestycji to 12 miesięcy, 
a jej przewidywana wartość 5 
600 000,00 zł. Deklarowana 
kwota udziału własnego to 600 
000,00 zł. 

Remonty cząstkowe dróg 
Umowa na remonty cząstkowe 
dróg została podpisana 17 sierp-
nia. - W pierwszej kolejności zo-
stanie wykonany remont cząst-
kowy drogi przez Ustowo, który 
nie będzie przebudowywany 
w 2021 roku - wyjaśnia Magda-
lena Sochanowska. - Obecnie 
opracowywany jest projekt bu-
dowlany na przebudowę tego 
odcinka. Termin zakończenia 
prac projektowych to III kwar-
tał 2022 r.  

Prace obejmą również frag-
ment drogi Sławoszewo - Barto-
szewo. 

- Na odcinek od skrzyżo-
wania w centrum Bartoszewa 
do połączenia z nową na-
wierzchnią na początku Sławo-
szewa, jest gotowa dokumenta-
cja projektowa na remont na-
wierzchni, Zarząd Powiatu 
w Policach zamierza złożyć 
wniosek o dofinansowanie re-
montu w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 
na 2022 rok. Wartość tego zada-
nia to 1 mln zł - mówi Magda-
lena Sochanowska.  

Intensywne prace na drogach Powiatu 
Polickiego. Znamy kolejne zamierzenia 

Trwa  nabór  uczestników 
do Dziennego Domu Pomocy 
w Regionalnym Centrum 
Wsparcia Osób Niesamo-
dzielnych w Policach. 

To 30 miejsc dziennej opieki dla 
osób niesamodzielnych 
w nowo wyremontowanym 
Regionalnym Centrum Wspar-
cia Osób Niesamodzielnych 
mieszczącym się w Policach 
przy ul. Janusza Korczaka 17.  

W ramach działalności 
Dziennego Domu Pomocy, 
w okresie od września 2021 r. 
do końca grudnia 2022 r., będą 
świadczone usługi m.in. w za-

kresie: zaspokajania potrzeb 
życiowych, w tym poprzez za-
pewnienie miejsca dla bez-
piecznego i godnego spędzania 
czasu, usług opiekuńczych 
i pielęgnacyjnych, w tym po-
moc w utrzymaniu higieny oso-
bistej, wydawania co najmniej 
dwóch posiłków dziennie, 
umożliwienia udziału w zaję-
ciach terapeutycznych, pla-
stycznych i muzycznych oraz 
wspierających ruchowo, umoż-
liwienia udziału w organizowa-
nych imprezach kulturalnych, 
integracyjnych i rekreacyjnych 
oraz dostępu do książek i środ-
ków masowego przekazu 

(prasa, radio, telewizja, Inter-
net), pomocy w rozwinięciu 
i/lub wzmocnieniu aktywności 
oraz, w miarę indywidualnych 
możliwości, samodzielności 
życiowej. 

Wsparcie jest skierowane 
do osób zamieszkujących na te-
renie jednego z następujących 
powiatów: polickiego, gryfiń-
skiego i stargardzkiego lub mia-
sta Szczecina, które są zagro-
żone ubóstwem i/lub wyklucze-
niem społecznym. Są to osoby 
niesamodzielne, ze względu 
na wiek, stan zdrowia lub nie-
pełnosprawność (zgodnie ze 
skalą Barthel), w tym także 

osoby z orzeczoną niepełno-
sprawnością, których mie-
sięczny dochód nie przekracza 
150 procent właściwego kryte-
rium dochodowego. 

Wszystkie osoby zaintereso-
wane skorzystaniem z usług 
w Dziennym Domu Pomocy 
Regionalnego Centrum Wspar-
cia Osób Niesamodzielnych 
w Policach zapraszamy do kon-
taktu z przedstawicielami 
Szczecińskiego Stowarzyszenia 
„Złoty Wiek”, pod numerami 
telefonu 504 019 976 lub 500 
892 960. Projekt realizowany 
jest w ramach Działania 7.6 
„Wsparcie rozwoju usług spo-

łecznych świadczonych w inte-
resie ogólnym” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2014-2020. Lide-
rem projektu jest Powiat Policki, 
a partnerem projektu jest Szcze-
cińskie Stowarzyszenie „Złoty 
Wiek”. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 5 231 259,15 zł, 
w tym dofinansowanie z EFS 4 
867 709,15 zł oraz wkład własny 
Lidera Projektu 363 550,00 zł. 

Regulamin rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie 
RCWON w Policach, a także for-
mularz zgłoszeniowy znajdują 
się na stronie www.policki.pl.

Bezpłatne wsparcie w Dziennym Domu Pomocy w Policach

XVIII Święto Leszcza w Nowym 
Warpnie  

14 sierpnia odbyła się w No-
wym Warpnie 18. edycja Święta 

Leszcza. Wydarzenie wspie-
rane między innymi przez Po-

wiat Policki zorganizowano 
w Alei Żeglarzy. Powiat Policki 
reprezentowali Wicestarosta 
Policki Joanna Napiwodzka, 

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Policach Cezary Arciszewski 

i Członek Zarządu Powiatu 
w Policach Beata Chmielewska. 
Więcej o imprezie na stronie 6 

miesięcznika. 
  

Nowe  boisko przy SOSW nr 1 
w Policach 

Zakończyła się budowa boiska 
wielofunkcyjnego na terenie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 dla 

Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo w Policach. Koszt in-

westycji to 287 600 złotych. 
W ramach inwestycji powstało 
boisko do piłki ręcznej, koszy-
kówki oraz piłki siatkowej. In-
stalacja elektryczna przy bo-

isku zasilana jest panelami fo-
towoltaicznymi. Powstał rów-
nież ciąg pieszy z kostki bru-

kowej.  
 

Zagramy w siatkówkę  
na morskim piasku 

Zespół Szkół im. I.Łukasiewcza 
w Policach wzbogaci się o dwa 
nowe boiska do plażowej piłki 
siatkowej. Będzie też możli-

wość gry w piłkę nożną. Obiekt 
zostanie wyłożony drobnym 

piaskiem z plaży w Dziwnowie. 
  - Boisko będzie dostępne 

w nowym roku szkolnym nie 
tylko dla naszych uczniów, ale 

również dla mieszkańców Polic 
- zapewnia Agata Jarymowicz, 

dyrektor ZS w Policach. 

Biegowe święto w Policach 
 Od 20 do 22 sierpnia w Poli-
cach odbył się Festiwal Bie-

gowy Dziki Weekend – Grupa 
Azoty. Sportowe zmagania roz-

poczęły się już w piątek 
od biegu nocnego, na dystan-

sie 5 km. Dzień później zawod-
nicy rywalizowali na 10-kilo-
metrowej trasie. Najbardziej 

ekstremalny był bieg nie-
dzielny na dystansie 7,5 km. 

Jednym z partnerów imprezy 
był Powiat Policki.
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Trwa remont drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne
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