
P
iąta edycja pro-
gramu dotyczyła 
rozwoju stref 
p r z e m y s ł o -
wych, a w czasie 
jej trwania 

można było złożyć maksymal-
nie dwa wnioski o dofinanso-
wanie, w tym: 1 wniosek, któ-
rego wartość dofinansowania 
nie może przekroczyć 100 mln 
zł,  1 wniosek, którego wartość 
dofinansowania nie może prze-
kroczyć 250 mln zł 

Pierwszy wniosek dotyczył 
rozbudowy drogi powiatowej 
Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 
3934Z ul. Nadbrzeżna w Poli-
cach. 

W ramach inwestycji prze-
budowany zostanie układu dro-
gowy stanowiący dostęp do te-
renów inwestycyjnych ozna-
czonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego jako tereny obiektów pro-
dukcyjnych, produkcyjno-usłu-
gowych oraz tereny portowe. 
Tereny te stanowią zwartą 
i funkcjonalną całość o łącznej 
powierzchni przekraczającej 
200 ha, na których posado-
wione są obiekty Grupy Azoty 
Police oraz obiekty Grupy Azoty 
Polyolefins, stanowiące jedną 
z największych w ostatnim cza-
sie inwestycji w branży che-
micznej w Europie. Planowana 
przez Wnioskodawcę inwesty-
cja uzyskała pozytywną opinię 
spółek funkcjonujących 
na wskazanych terenach inwe-
stycyjnych. 

W ramach tej inwestycji 
przebudowane zostaną ulica Ci-
sowa i ulica Nabrzeżna w Poli-
cach, zmieniona zostanie kon-
strukcja jezdni dróg powiato-
wych wraz z rozbudową i bu-
dową ciągów pieszych, zjazdów 
indywidualnych i publicznych, 
skrzyżowań z drogami innych 
kategorii, zatok autobusowych 
oraz pozostałego zagospodaro-
wania pasa drogowego dotyczą-

cego m.in. odwodnienia jezdni, 
oświetlenia ulicznego oraz usu-
nięcia kolizji z elementami in-
frastruktury technicznej nie-
związanej z ruchem drogowym 
– wymienia Starosta Policki An-
drzej Bednarek. 

Przewidywany okres reali-
zacji tej inwestycji wynosi po-
wyżej 12 miesięcy. Przewidy-
wana wartość inwestycji to 12 
500 000,00 zł, a deklarowana 
kwota udziału własnego 250 
000,00 zł, co stanowi 2 procent 
udziału własnego.  Drugi wnio-
sek dotyczył przebudowy dróg 
powiatowych stanowiących do-
stęp do terenów inwestycyj-
nych położonych na terenie 
Gminy Police. 

Przedmiotem tej inwesty-
cji jest przebudowa układu dro-
gowego stanowiącego dostęp 
do terenów inwestycyjnych 
oznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego jako tereny obiek-
tów produkcyjnych, produk-

cyjno-usługowych oraz tereny 
portowe.  Planowana przez 
Wnioskodawcę inwestycja uzy-
skała pozytywną opinię spółek 
funkcjonujących na pobliskich 
terenach inwestycyjnych. W ra-
mach tej inwestycji przebudo-
wana zostanie droga powia-
towa Nr 3914Z  w ciągu ul. Asfal-
towej i ul. Wojska Polskiego 
w Policach oraz droga powia-
towa Nr 3932Z pl. Chrobrego 
w Policach. Inwestycja realizo-
wana będzie w formule „zapro-
jektuj i wybuduj”. W ramach za-
dania przebudowane zostaną 
drogi powiatowe w tym m. in.: 
wymieniona zostanie konstruk-
cja jezdni dróg powiatowych, 
przebudowane zostaną chod-
niki, zatoki autobusowe, miej-
sca parkingowe, zjazdy, skrzy-
żowania z drogami publicz-
nymi, w miarę warunków tere-
nowych zaplanowano budowę 
pasów rowerowych lub ścieżki 
rowerowej. Ponadto przebudo-
wana zostanie kanalizacja desz-

czowa, usunięte zostaną kolizje 
z urządzeniami niezwiązanymi 
z potrzebami zarządzania dro-
gami – wymienia Starosta Po-
licki Andrzej Bednarek. Przewi-
dywany okres realizacji tej in-
westycji wynosi powyżej 12 
miesięcy, przewidywana war-
tość inwestycji to 62 450 000,00 
zł. Deklarowana kwota udziału 
własnego wynosi 1 249 000,00 
zł, co stanowi 2 procent udziału 
własnego.  

Poprzednie edycje „Polskiego 
Ładu” 
Warto przypomnieć  zaakcepto-
wane wnioski do poprzednich 
edycji „Polskiego Ładu”. 
W pierwszej edycji była to  roz-
budowa drogi powiatowej Nr 
3916Z Bezrzecze – Wołczkowo 
w ciągu ul. Górnej i Koralowej. 
Do drugiej edycji trafiła inwesty-
cja  Do drugiej edycji trafiła in-
westycja „Przebudowa budyn-
ków przy ul. Korczaka 47, 49 
wraz z ich połączeniem oraz roz-

budowa i adaptacja budynku 
na potrzeby Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej”. Inwe-
stycja polega na głębokiej ter-
momodernizacji 2 budynków 
szkolnych (ul. Korczaka 47 i 49) 
(wraz z budową łącznika) oraz 
dostosowaniu dotychczaso-
wego budynku o funkcji biuro-
wej (ul. Kresowa 32-34) do funk-
cji internatu dla niepełnospraw-
nych uczniów SOSW Nr 1 w Po-
licach z uwzględnieniem stan-
dardów projektowania budyn-
ków dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz zastosowaniem 
rozwiązań energooszczędnych. 
W tej samej edycji znalazła się 
rozbudowa drogi powiatowej nr 
3923Z Szczecin - Warnik na od-
cinku Szczecin – Stobno, ETAP II 
– m. Stobno. W trzeciej edycji 
programu „Polski Ład” zaakcep-
towano wniosek Powiatu Polic-
kiego dotyczący przebudowy 
nawierzchni drogi powiatowej 
nr 3920Z Dołuje – Przecław 
na odcinku Dołuje - Stobno. 

Powiat Policki złożył dwa wnioski 
w ramach 5. edycji „Polskiego Ładu”

W Zespole Szkół im. I. Łukasie-
wicza w Policach trwa termo-
modernizacja budynku szkol-
nego.  Zadanie realizowane 
jest w ramach projektu „Po-
prawa efektywności energe-
tycznej w budynkach szkol-
nych w Powiecie Polickim”. 

– Aktualnie przebudowywane 
jest wejście główne do budynku 
szkoły, zdemontowane zostały 
stare grzejniki w salach lekcyj-
nych i zamontowane nowe. Wy-
konawca rozpoczął także przebu-
dowę wentylacji budynku - wy-
mienia Członek Zarządu Powiatu 
w Policach Beata Chmielewska. 

Kwota zadania wynosi 6 242 
250 zł, a dofinansowanie 2 446 
120,94 zł. Pozostała kwota pocho-
dzi z budżetu Powiatu Polickiego. 
Termin zakończenia prac przewi-
dziano do końca 2022 roku. Wy-
konawcą inwestycji jest firma Ra-
fał Zieliński - Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Usługi - Handel. 

Planowane działania termo-
modernizacyjne w projekcie to 
między innymi: modernizacja in-
stalacji co, w tym wymiana grzej-
ników, docieplenie ścian ze-
wnętrznych warstwą styropianu, 
wymiana drzwi zewnętrznych, 
docieplenie stropodachu, wy-
miana stolarki okiennej, moder-

nizacja c.w.u. z niezbędnym wy-
posażeniem i osprzętem, montaż 
wentylacji mechanicznej na-
wiewno – wywiewnej,  wymiana 
oświetlenia na energooszczędne 
z czujkami ruchu, montaż paneli 
fotowoltaicznych. 

Projekt pod nazwą „Poprawa 
efektywności energetycznej 
w budynkach szkolnych w Po-
wiecie Polickim” obejmuje budy-
nek szkolny ZS im. I. Łukasiewi-
cza w Policach, cztery budynki 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym nr 1 w Policach 
oraz budynek hali sportowej 
w Młodzieżowym Ośrodku Wy-
chowawczym w Trzebieży.

Trwa termomodernizacja budynku „Białej”. Potrwa do końca roku

Oddział Przygotowania  
Wojskowego w „Białej” z dotacją 

resortu  obrony  
Rok 2022 to kolejny rok, w któ-
rym Powiat Policki, podpisując 

umowę z Ministerstwem Obrony 
Narodowej, otrzymał dotację 

w wysokości 33 376,00 zł, co sta-
nowi 80 procent kwoty potrzeb-

nej do sfinansowania wskaza-
nego zadania. Całkowity koszt 
realizacji wynosi 41 720,00 zł. 
Dotacja została przeznaczona 

na zakup kurtek oraz indywidu-
alnych pakietów dla uczniów 

w ramach wyposażenia specjali-

stycznego. Zadanie dofinanso-
wano ze środków budżetu pań-

stwa w ramach programu „Zostań 
Żołnierzem Rzeczypospolitej” 

oraz budżetu Powiatu Polickiego. 
 

To  był wyjątkowy weekend   
20 sierpnia  po raz 19. odbyło się 
Święto Leszcza w Nowym Warp-

nie. Była to okazja do wspólnej 
zabawy i spróbowania lokalnych 
smakołyków, a wśród nich zupy 

rybnej.  Od 19 do 21 sierpnia 
w Policach odbył się Festiwal 

Biegowy „Dziki Weekend”.  Re-
lacja ze sportowych zmagań 

na stronach 10-11 tego wydania.  
Partnerem obu wydarzeń  

był Powiat Policki. 
 
 

Umowy w drugiej edycji tegorocz-
nego naboru na rozpoczęcie wła-

snej działalności gospodarczej 

27 lipca w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Policach przeka-
zano kolejne umowy o udzielenie 

jednorazowych środków na rozpo-
częcie własnej działalności gospo-
darczej ze środków dotacji Powia-
towego Urzędu Pracy w Policach. 

Umowy przekazali Starosta Policki 
Andrzej Bednarek i Dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Poli-

cach Paweł Wieczorkowski. 
W drugiej edycji tegorocznego na-

boru dotację otrzymało 18 osób 
na łączną kwotę 600 012,22 zł ze 

środków Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 

oraz Funduszu Pracy. Średnia 
kwota dotacji wyniosła 33 334 zł. 
 W tym roku będzie jeszcze jeden 

nabór wniosków. 

WARTO WIEDZIEĆ 
Co się dzieje w Powiecie
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Remont odbywa się w ramach projektu „Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” 
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Powiat Policki złożył wniosek dotyczący przebudowy drogi powiatowej na odcinku od ul. Asfaltowej do placu Chrobrego w Policach włącznie
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