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Technik technologii 
chemicznej

Nowy kierunek 
kształcenia
w Policach

Uruchomienie w roku szkolnym 
2015/2016 nowego kierunku kształ-
cenia w Zespole Szkół im. Ignacego 
Łukasiewicza w Policach to wzrost 
atrakcyjności kształcenia zawodo-

wego, a także zwiększenie dostępu 
do wykwalifikowanej kadry dla Gru-
py Azoty Zakłady Chemiczne „Poli-
ce” S.A.

W czwartek, 23 X, prezes Zarzą-
du Grupy Azoty Zakłady Chemicz-
ne „Police” S.A, Krzysztof Jałosiński 
wraz z wiceprezesem Zarządu Rafa-
łem Kuźmiczonkiem, podpisali trój-
stronne porozumienie między Gru-
pą Azoty Police, Starostwem Powia-
towym w Policach i Zespołem Szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza w Poli-
cach, dotyczące uruchomienia nowe-
go kierunku kształcenia. Wydarzenie 
to miało miejsce w obecności Zarzą-
du Spółki, marszałka województwa za-
chodniopomorskiego, wojewody oraz 
starosty polickiego.

Dzięki podpisanemu porozumieniu 
4-letnie technikum umożliwi uzyska-
nie dyplomu potwierdzającego kwali-
fikacje w zawodzie technik technolo-
gii chemicznej. Partner przedsięwzię-
cia Grupa Azoty wyposaży pracow-
nię rysunku technicznego i projekto-
wania, fizykochemii i technologiczną. 
Po zakończeniu każdego roku zatrud-
ni także na umowę o pracę pięciu ab-
solwentów z najlepszymi wynikami w 
nauce oraz praktykach zawodowych.

W związku z tworzonym w Tech-
nikum nowym kierunkiem zawo-
dowym oraz trwającą od kilku lat 
współpracą pracowników Wydziału 
Technologii i Inżynierii Chemicznej 
z Zespołem Szkół w Policach, Za-
chodniopomorski Uniwersytet Tech-

nologiczny deklaruje kontynuację 
współpracy oraz jej rozszerzenie.

Mając na uwadze, że profil techni-
kum będzie ściśle związany z produk-
cją zakładów Grupy Azoty, specjali-
ści z Uniwersytetu, a w szczególności 
technologii nieorganicznej - nawozów 
mineralnych, będą prowadzić zajęcia 
z uczniami szkoły. Młodzież zostanie 
zapoznana z nowoczesnymi technika-
mi badawczymi, którymi dysponuje 
Instytut, oraz będzie uczestniczyć w 
zajęciach laboratoryjnych prowadzo-
nych przez pracowników i samodziel-
nie przeprowadzać eksperymenty.

Powiat Policki jako organ prowa-
dzący dla szkoły będzie dbał o pro-
mocję nowego kierunku oraz jego 
bazy dydaktycznej.

Ścieżka edukacyjna - otwarta!
Na otwarcie ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą po-

wiatową Nowe Warpno - Dobieszczyn a granicą polsko-niemiecką z niecier-
pliwością czekali mieszkańcy przygranicznej gminy oraz turyści podróżują-
cy rowerami, czy odbywające piesze wędrówki na trasie ze Szczecina do No-
wego Warpna i dalej do Niemiec. W sobotę, 25 października br. odbyło się 
uroczyste otwarcie nieco ponad 3-kilometrowej ścieżki położonej malowni-
czo w lasach Puszczy Wkrzańskiej. To ważne wydarzenie nie mogło się od-
być bez obecności wielu szanownych gości, zarówno lokalnych jak również 
przedstawicieli regionu oraz mieszkańców i turystów.

Gospodarz miasta, Władysław Kiraga, nie krył radości z nowego obiek-
tu infrastruktury turystycznej oraz powitał zaproszonych gości. Pomimo 
chłodnej aury odwiedzili nas marszałek województwa zachodniopomorskie-
go Olgierd Geblewicz, starosta policki Leszek Guździoł, wicestarosta polic-
ka Anna Rybakiewicz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Policach Gra-
żyna Jaguszewska, zastępca komendanta powiatowego PSP Marek Gendek, 
komendant powiatowy policji w Policach Andrzej Zakrzewski, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Trzebież Antoni Michnowicz. Były również osoby, któ-
re logistycznie i merytorycznie wspierały projekt, Marek Kurdyła, Daniel 
Owczarek prezes zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej oraz Be-
ata Najmrodzka szefowa PHU Sanbud z Myśliborza, firmy, która wybudo-
wała ścieżkę. Oczywiście nie zabrakło wiceburmistrza Nowego Warpna Mi-
rosława Tokarskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warp-
nie Grzegorza Grocheckiego, radnych Rady Miejskiej oraz kierownika dzia-
łu promocji Magdaleny Zagrodzkiej.

Ksiądz proboszcz Stanisław Drewicz poświęcił ścieżkę, następnie prze-
cięto szarfę, a potem wszyscy zostali zaproszeni do skosztowania okoliczno-
ściowego tortu i poczęstunku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
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SOSW Nr 1

Certyfikat Szkoły 
Promującej Zdrowie

W tym roku Zachodniopomorski Certyfikat 
Szkoły Promującej Zdrowie otrzymał m.in. Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla 
Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii 
Grzegorzewskiej w Policach.

Na uroczystość wręczenia certyfikatów w dniu 
28 października br. w Przedszkolu nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Choszcznie przybyły z 
Powiatu Polickiego Mariola Dudczak dyrektor 
placówki, Beata Kropidłowska naczelnik Wy-
działu Edukacji i Kultury oraz koordynator pro-
jektu Małgorzata Szypulska. W tym roku takie 
certyfikaty w województwie zachodniopomor-
skim otrzymało siedem placówek. Po raz pierw-
szy program szkół promujących zdrowie zainau-
gurowany został w 1991 roku. Obecnie działa w 
nim już 2,6 tys. placówek, w tym ponad 170 w 

województwie zachodniopomorskim. SOSW nr 
1 dla DNR im. Marii Grzegorzewskiej w Poli-
cach znalazł się w gronie 85 szkół, które mają 
już certyfikat Zachodniopomorskiej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie.

Szkoła posiadająca taki certyfikat to placówka 
promująca zdrowie, stwarzająca warunki sprzy-
jające dobremu samopoczuciu społeczności lo-
kalnej oraz podejmowaniu przez ich członków 
działań i wyzwań na rzecz zdrowia. To instytu-
cja, która integruje w ramach zdrowia fizyczne-
go, psychicznego, społecznego oraz duchowego.

Droga Szczecin
- Siadło Górne

Droga powiatowa nr 3927Z o przebiegu 
Szczecin - Kurów - Ustowo - Siadło Dolne - Sia-
dło Górne w całości przebiega przez teren gminy 
Kołbaskowo. Całkowita długość drogi to 7,1 km. 
Zarządcą drogi jest Zarząd Powiatu w Policach.

W związku ze złym stanem technicznym dro-
gi jej zarządca zdecydował o wykonaniu pro-
jektu przebudowy tych fragmentów, gdzie wy-
stępuje najbardziej zdegradowana i zniszczona 
nawierzchnia bitumiczna. Zaplanowano również 
remont cząstkowy nawierzchni na całej długości 
drogi.

W celu realizacji ro-
bót ogłoszono przetarg 
nieograniczony na wy-
konanie robót drogo-
wych.

W wyniku złożonych 
ofert jako wykonawcę 
robót wyłoniono firmę 
EMULEX Kalinowski, 
Spółka z o.o. z siedzibą 
w Stargardzie Szczeciń-
skim. W dniu 24 paź-

dziernika została podpisana umowa pomiędzy 
Powiatem Policki i wykonawcą robót.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa 
nakładka bitumiczna na czterech odcinkach dro-
gi o łącznej długości ponad 1,0 km. Odcinki te 
zostaną wykonane w miejscowości Siadło Górne 
od drogi krajowej nr 13, w miejscowości Siadło 
Dolne oraz w miejscowości Kurów. W ramach 
przetargu uwzględniono również wykonanie re-
montu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na 
powierzchni łącznej ok. 1000 m2. 

Roboty te są wykonywane od dnia 24 paź-
dziernika 2014 r. Kwota za wykonanie robót 
drogowych zgodnie z umową wynosi ok. 600 
000,00 zł. Planowany termin zakończenia robót 
to 14 listopada 2014 r.

Wyróżnienia dla nauczycieli
W tym roku odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody ministra edukacji narodowej i kura-

tora oświaty przyznano 316 zachodniopomorskim nauczycielom. W Zachodniopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim odbyła w dniu 29 października br. uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
podczas której wojewoda Marek Tałasiewicz odznaczył wyróżnionych nauczycieli Medalami za Dłu-
goletnią Służbę, a kurator oświaty Maria Borecka Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się nauczyciele z powiatowych placówek oświatowych.

Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali Edward Jędruch nauczyciel wychowania fizycznego 
SOSW Nr 1 oraz Jacek Wawrzyniec wychowawca SOSW w Tanowie.

Srebrne Medale za Długoletnią Służbę otrzymały Wioleta Pacewicz-Chabroń - pedagog PP-P oraz 
Elżbieta Bełz nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III SOSW w Tanowie.

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szcze-
gólności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i 
młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli otrzymały Anna Elszkowska dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach oraz Agnieszka Stelmaszyk wychowawca SOSW Tanowo.

Nagrodą Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej został wyróżniony Andrzej Hemperek nauczyciel zajęć rewalidacyj-
nych SOSW w Tanowie.
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Refleksja na zakończenie kadencji…
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Powiatu Polickiego!
Zbliża się koniec obecnej kadencji samorządowej, nadchodzą nowe wybory. Jest to okazja do dokonania podsumowań, wskazania 

sukcesów i porażek, a jednocześnie do konstruktywnego spojrzenia w najbliższą przyszłość.
Mijająca kadencja była dla wszystkich powiatów ziemskich, czyli nie połączonych z dużymi miastami, czasem bardzo trudnym. 

Przede wszystkim ze względów finansowych. Polska wyszła zwycięsko z kryzysu ekonomicznego, który w większym lub mniejszym 
stopniu dotknął wiele krajów Europy i świata, ale zapłaciła za to zaciskaniem pasa i poważnymi oszczędnościami w strefach niepro-
dukcyjnych. Jedną z nich są struktury powiatowe, silniej od innych szczebli samorządowych uzależnione od państwowych dotacji 
i subwencji.

Kompetencje i zakres zarządzania powiatów znacznie się różnią od zadań gminnych. Powiat wykonuje 
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

• edukacji publicznej
• promocji i ochrony zdrowia
• pomocy społecznej
• polityki prorodzinnej
• wspierania osób niepełnosprawnych,
• transportu zbiorowego i dróg publicznych,
• kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
• kultury fizycznej i turystyki,
• geodezji, kartografii i katastru,
• gospodarki nieruchomościami,
• administracji architektoniczno-budowlanej, w tym: nadzoru budowlanego,
• gospodarki wodnej,
• ochrony środowiska i przyrody,
• rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
• ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom 

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
• przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
• ochrony praw konsumenta,
• utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
• obronności,
• promocji powiatu,
• współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podstawowe źródła finansowania powiatowych zadań, to subwencje i dotacje celowe oraz udział w po-
datku dochodowym PIT i CIT. Są one przeznaczane na działalność podstawową. Pozostałe dochody są 
bardzo niewielkie i choć nie można ich ignorować - nie dają wystarczającej swobody w reagowaniu na 
wzrost kosztów realizowanych zadań. Największe trudności dotyczą przede wszystkim takich obszarów jak 
oświata i infrastruktura drogowa.

Aby utrzymać minimalną płynność finansową, konieczne jest stałe wprowadzanie radykalnych oszczęd-
ności, rezygnacja z różnych istotnych przedsięwzięć i balansowanie na granicy niebezpieczeństwa nadmier-
nego zadłużenia. 

Brak wolnych środków finansowych utrudnia też, a często wręcz uniemożliwia, skorzystanie z różnych 
funduszy unijnych i operacyjno-pomocowych. Nie ma bowiem skąd wziąć pieniędzy na obligatoryjny 
wkład własny, mimo atrakcyjnych propozycji dofinansowań.

Dobitną ilustracją opisywanych problemów jest porównanie założonych dochodów powiatu polickiego w 
roku 2014 z przewidywanymi dochodami jednej tylko z tworzących go gmin, czyli Polic.

W dniu 20 grudnia 2013 roku, na sesji polickiej Rady Miejskiej poświęconej projektowi budżetu na 
rok 2014 ustalono, że: „Planowane dochody to 155.244.304,00 zł. Po stronie wydatków jest kwota 
148.212.304,00 zł. Zaplanowana w budżecie nadwyżka w wysokości 7.032.000,00 zł zostanie przeznaczo-
na na spłatę rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych.”

W tym samym dniu odbyła się sesja polickiej Rady Powiatu, również zajmująca się tematem budżetu 
2014. Jak wynika z zapisów projektu uchwały, po stronie dochodów zapisano 71.494.781 zł, wydatki zaś 
opiewają na sumę 72.936.381. Powstały deficyt w wysokości 1.441.600 zł postanowiono pokryć emisją 
obligacji…

Różnica uwarunkowań jest bardzo dobitna i tłumaczy niewypowiedziane motto mijającej kadencji sa-
morządowej: „Utrzymać płynność finansową, nie zadłużyć się i nie splajtować!” W tym kontekście należy 
oceniać wszystkie decyzje szczegółowe podejmowane przez starostę, zarząd i radnych rządzącej koalicji.

Dorobek mijającej kadencji
Jak wynika z przytoczonego na wstępie opisu - głównym zadaniem powiatów jest organizowanie życia 

społecznego w sferze poza- i ponadmaterialnej. Chodzi o pieczę nad instytucjami i służbami zabezpiecza-
jącymi spokojne życie społeczności i o wypracowywanie najlepszych rozwiązań zaradzających tym potrze-
bom społecznym, które wykraczają poza zadania gmin.

Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego, służby pożarnicze, rolne i leśne, geodezja i kartografia, 
nadzór budowlany, służby sanitarne i weterynaryjne, polityka zdrowotna, troska o ludzi niepełnosprawnych 
i pokolenie seniorów, pomoc rodzinie, szkolnictwo specjalne i ponadgimnazjalne, transport publiczny, dro-
gownictwo i zagadnienia komunikacyjne, rynek pracy, instytucjonalne działania w sytuacjach kryzysowych 
- to tylko część licznych zadań, jakimi zajmuje się powiat. Sumienna, czteroletnia praca w ciągu mijającej 
kadencji zaowocowała ogromnym, pozytywnym dorobkiem teoretycznym i praktycznym, pozwalającym 
na sprawne funkcjonowanie wyspecjalizowanych instytucji.

Mamy dobrą policję, straż pożarną, chwalebne osiągnięcia leśników, możemy się szczycić nowoczesnym 
ośrodkiem geodezyjnym, pracą służb sanitarnych, rozległą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, współpracą z pokoleniem seniorów i dziesiątkami innych usług społecznych, których wysoka 
jakość jest często dostrzegana dopiero w momencie, kiedy zachodzi potrzeba z nich skorzystania.

Czy wszystko w mijającej kadencji przebiegało gładko i bezproblemowo? Oczywiście, że nie, istniały 
dwie dziedziny przysparzające trudności. Pierwsza to sprawy drogownictwa, druga to reforma organizacyj-
na powiatowych struktur edukacyjnych. Chodzi o szkolnictwo specjalne oraz o przekształcenia w zarządza-
niu polickim Zespołem Szkół.

Drogi
Drogownictwo, czyli remonty i budowa dróg oraz ich utrzymanie w okresie letnim i zimowym jest piętą 

achillesową powiatów praktycznie od początku ich istnienia. W powiatach ziemskich pod opieką starostwa 
jest większość codziennie używanych traktów komunikacyjnych. Drogami powiatowymi są ważne ulice 
gmin (np. w Policach m.in. ul. Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i pl. Chrobrego) oraz liczne 
drogi łączące miejscowości powiatu.

Odziedziczona po epoce PRL infrastruktura drogowa, zwłaszcza na krańcach Polski była - a częściowo 
wciąż jest w fatalnym stanie. Potrzeby są ogromne - środki ograniczone. Mimo to, w ciągu 16 lat istnienia 

powiatu polickiego, również w ostatniej kadencji ogromnie wiele zrobiono. Aby zbilansować potrzeby z 
możliwościami, na początku 2014 roku, Rada Powiatu przyjęła uchwałę, przygotowaną przez Zarząd, do-
tyczącą emisji obligacji powiatowych. Wpływy z tego tytułu zostały w całości przeznaczone na pokrycie 
wydatków związanych z przebudową dróg powiatowych.

Efekty są widoczne „gołym okiem”, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego wiele dróg zostanie 
wyremontowanych. W tym również te najbardziej zaniedbane, od lat oczekujące na swoją kolej.

Szkolnictwo specjalne - placówki wychowawcze i edukacyjne
Przeprowadzona na początku kadencji analiza uwarunkowań finansowych powiatu wskazała narastające 

koszty prowadzenia placówek wychowawczych i edukacyjnych. To właśnie one zaczęły generować wydat-
ki znacznie przewyższające subwencję państwową, a stałe „łatanie dziur” odbywało się kosztem przesu-
wania zasobów z innych dziedzin, przede wszystkim z omówionych już środków przeznaczonych na prace 
drogowe.

W tej sytuacji koniecznym stało się wprowadzenie programów oszczędnościowych. W pierwszej kolej-
ności „pod lupę” wzięto placówki zajmujące się edukacją specjalną. Powiat policki ma długą, ciągnącą się 
od wczesnych czasów PRL tradycję lokowania na jego terenie różnych placówek szkolnictwa specjalnego. 
Z biegiem czasu niektóre ośrodki uległy likwidacji (np. dla dzieci niedosłyszących w Trzebieży), wciąż 
jednak funkcjonująca niejako „siłą rozpędu” baza pozostawała szeroka, a tym samym kosztowna w utrzy-
maniu.

Po dogłębnym przeanalizowaniu potrzeb i możliwości Zarząd powiatu w połowie kadencji (rok 2012) 
podjął decyzję o połączeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (SOSW nr 1) i SOSW nr 
2 w jedną całość, czyli o likwidacji drugiej z placówek. Podstawą takiego posunięcia były wyniki wnikliwej 
analizy zapotrzebowania na usługi obu placówek. O ile zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi niepełno-
sprawnymi ruchowo pozostaje mniej więcej na stałym poziomie, to liczba podopiecznych SOSW nr 2 (dzie-
ci z lekkim upośledzeniem umysłowym) stale spadała, m.in. w związku ze zmianą przepisów oświatowych, 
umożliwiających naukę lekko upośledzonych uczniów w masowych szkołach.

Wiąże się to z nowymi trendami myśli pedagogiczno-terapeutycznej, m.in. z tendencją do jak najszybsze-
go wprowadzania osób lekko upośledzonych w życie ogólnospołeczne.

Jak to w takich przypadkach często się zdarza - decyzja o połączeniu ośrodków podzieliła środowisko 
pedagogiczne i wywołała falę protestów ze strony związków zawodowych i powiatowej opozycji politycz-
nej. Mimo to, po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, w 2013 roku projekt został zrealizowany. 
Praca dydaktyczna, wychowawcza i rehabilitacyjna w SOSW Nr 1 realizowana jest na wysokim poziomie, 
a pomysł połączenia dzieci z różnymi niepełnosprawnościami doceniło Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
które zgodziło się na prowadzenie przez SOSW nr 1 eksperymentu pedagogicznego pod nadzorem pracow-
ników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Niebagatelne są również oszczędności wynikające z połączenia placówek. Już w pierwszym roku ekspe-
rymentu sięgnęły 90% zakładanej sumy ogólnej, co w przełożeniu na liczby wyraża się kwotą ponad 900 
tys. złotych, przy planowanym 1 mln zł. W latach następnych przewiduje się podobną kwotę.

W pracach nad kolejnymi etapami restrukturyzacji jednostek organizacyjnych powiatu Zarząd rozważa 
następujące działania:

1) przeniesienie Domu Dziecka z Tanowa do Polic,
2) powiększenie bazy lokalowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach w związku z nowy-

mi zadaniami przewidzianymi prawem w następnych latach,
3) utworzenie w Tanowie w obiektach przeniesionego Domu Dziecka placówki pobytu dziennego dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi (działalność finansowana z budżetu wojewody),
4) powołanie oddziału przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
5) utworzenie centrum kształcenia specjalnego.

„Biała szkoła”, czyli policki Zespół Szkół
Wprowadzenie programu oszczędnościowego stało się również koniecznością w przypadku polickiego 

Zespołu Szkół, który w pierwszej dekadzie obecnego wieku przekształcił się w prawdziwy „kombinat edu-
kacyjny”. Faktycznym i symbolicznym zwieńczeniem rozwoju było oddanie do użytku, latem 2013 roku, 
nowo wybudowanej hali sportowo-widowiskowej.

Jednak już od samego początku obecnej kadencji dla większości radnych i Zarządu powiatu było oczywi-
ste, że ciągłej rozbudowy różnych form aktywności „Białej szkoły” budżet powiatu nie wytrzyma. Zarząd 
próbował uzyskać pomoc w finansowaniu placówki od Gminy Police, dopuszczając nawet - w części lub 
całości - przekazanie jej gminie, niestety, mimo wcześniejszych deklaracji Burmistrza Polic między samo-
rządami nie doszło w tej sprawie do porozumienia.

W połowie kadencji stało się jasne, że albo nastąpi „zaciśnięcie pasa”, wyważające między potrzebami (a 
przede wszystkim ambicjami) i możliwościami, albo powiat, a wraz z nim szkoła, najzwyczajniej splajtuje.

Okazją do szczegółowych przemyśleń stało się w roku 2013 wygaśnięcie kolejnej, pięcioletniej kadencji 
ówczesnej dyrektor „Białej”, która objęła placówkę w roku 2003 i przez dwie kadencje zarządzania zna-
cząco rozwinęła różne formy aktywności Zespołu Szkół. Rozbudowana działalność nie dała się pogodzić z 
realiami ekonomicznymi. Dlatego konkurs na stanowisko dyrektora, ogłoszony w roku 2013, był w gruncie 
rzeczy poszukiwaniem kompromisu między tym, co niezbędne, tym co pożądane i tym, co realne z racji 
uwarunkowań finansowych.

Do konkursu przystąpiły dwie panie, kończąca pracę dyrektor i pani Agata Markowicz-Narękiewicz. 
Zdaniem komisji konkursowej większe gwarancje ustabilizowania sytuacji, a tym samym dalszego istnie-
nia placówki dawała koncepcja pani Markowicz-Narękiewicz i to ona wygrała konkurs zostając kolejnym 
dyrektorem szkoły.

Sytuacja, która wytworzyła się po konkursie, wywołała emocje wśród niewielkiej grupy osób - zwolenni-
ków byłej dyrektor szkoły. Powstały spór wokół polickiego Zespołu Szkół nie sprzyja pracy nad przebudo-
wą formuły funkcjonowania „Białej”, tak aby osiągnęła postać zdolną sprostać obecnym uwarunkowaniom. 
Nie ułatwia też uczniom nauki, a nauczycielom realizacji zadań dydaktycznych. Mimo to szkoła normalnie 
funkcjonuje, osiąga sukcesy, a program naprawczy jest cały czas wdrażany. Mogłoby to się jednak odbywać 
w mniej nerwowej atmosferze.
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Przegląd struktur powiatowych
Skomplikowane i wielorakie zadania powiatu potrzebują wyspecjalizowanych struktur umożliwiających 

ich wykonanie. Mówiąc najogólniej tworzą je: starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy, będący jed-
nostką organizacyjną powiatu oraz jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży.

Najłatwiej wskazać te ostatnie. W sensie ścisłym należą do nich:
Policja
Straż Pożarna
Nadzór budowlany
Weterynaria
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników sta-
rostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, a także zwierzchnikiem powiatowych służb, 
inspekcji i straży. Należy jednak zauważyć, że zadania służb, inspekcji i straży są zadaniami z zakresu ad-
ministracji rządowej i jednostki te pomimo włączenia do powiatowej administracji zespolonej nie utraciły 
statusu jednostek administracji rządowej, tyle że zespolonej pod zwierzchnictwem starosty.

Zwierzchnictwo starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami nie ma charakteru służbo-
wego, a zakres zwierzchnictwa zawarty jest w ustawach dotyczących poszczególnych służb i inspekcji. 
Mówiąc prościej - starosta współpracuje, prowadzi ogólną kontrolę działalności, a w pewnych okoliczno-
ściach (np. sytuacje kryzysowe) wskazuje zadania, ale nie ma wpływu na wewnętrzną organizację pracy 
wymienionych służb i inspekcji. Tę regulują specjalistyczne ustawy resortowe.

Powiat policki wypracował bardzo dobre zasady współpracy ze wszystkimi wymienionymi służbami i 
inspekcjami, a jakość ich działania może być określana jako wzorowa. Uwaga dotyczy szczególnie straży 
pożarnej, zarówno państwowej, jak - i to w ogromnym stopniu - ochotniczej. W wielu mniejszych miej-
scowościach OSP nie tylko pełni obowiązki podstawowe, ale jest głównym animatorem lokalnego życia 
kulturalnego. Tworzy też więzi społeczne silnie wpływając na samoidentyfikację mieszkańców.

Do służb powiatowych nie należą, ale są silnie powiązane różnymi węzłami współpracy ze starostą struk-
tury lasów państwowych. Leśnicy, bardzo wyrazista grupa środowiskowo-zawodowa w powiecie polickim, 
swoją postawą i pracą tworzą jedną z chlubnych wizytówek całego regionu.

Wybrane osiągnięcia kadencji
Plonem działalności powiatu są w każdej kadencji setki inicjatyw zwyczajnych, wynikających z codzien-

nej pracy i kilka większych rozwiązań systemowych. O restrukturyzacji oświaty, napisaliśmy wyżej. Teraz 
opisujemy kilka innych przedsięwzięć bardzo ważnych dla całokształtu życia publicznego. Prezentujemy 
trzy działy.

Organizacje pozarządowe
NGO - non-governmental organization - trzyliterowym skrótem od angielskiego terminu zwykło się w 

Polsce określać dynamicznie rozwijający się ruch tworzenia organizacji pozarządowych. Bywają nazywane 
trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przed-
siębiorczości). W odróżnieniu od organów publicznych, a podobnie jak biznes - są prywatne i powstają 
z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale - w odróżnieniu od biznesu, a podobnie jak władze 
publiczne, działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. Mają różną postać cywilnoprawną, zwykle 
są to stowarzyszenia lub fundacje, powoływane celem prowadzenia aktywności na rzecz wyodrębnionych 
środowisk społecznych. Ich celem jest działalność pożytku publicznego.

Szczególną postacią organizacji pozarządowych są organizacje pożytku publicznego (OPP). Prowadzą 
one działalność pożytku publicznego, a dodatkowo podlegają wnikliwej kontroli za pośrednictwem corocz-
nej sprawozdawczości, którą nadzoruje Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. W zamian mogą się ubiegać o otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 
które wybierają organizację i przekazują jej te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT.

Na terenie powiatu polickiego funkcjonuje 215 (dwieście piętnaście) różnych organizacji pozarządo-
wych, z czego 11 (jedenaście) ma status organizacji pożytku publicznego. Dlatego powiat policki stworzył 
zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi i dziś, po czterech latach kadencji, można mówić o 
powstaniu trwałego katalogu różnych form takiego współdziałania.

Zasadnicza współpraca z organizacjami pozarządowymi przyjęła dwie formy: finansową i pozafinanso-
wą. Do form współpracy finansowej należało przede wszystkim zlecanie ngo realizacji zadań publicznych 
przewidzianych w corocznych programach współpracy, które odbywało się poprzez powierzanie lub wspar-
cie realizacji zadań wraz z udzielaniem dotacji na ich finansowanie/współfinansowanie.

Pozafinansowa współpraca powiatu w Policach z ngo opierała się m.in. na informowaniu, doradztwie, 
konsultacjach i udzielaniu pomocy merytorycznej ngo w zakresie spraw związanych z formalno-prawną 
działalnością tych podmiotów. Całość działań prowadził i nadzorował Referat Spraw Społecznych i Oby-
watelskich Starostwa Powiatowego w Policach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W latach 2010 - 2014 powiat realizował prawie wszystkie zadania ustawowe w zakresie integracji i po-

mocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zadania te były realizowane głów-
nie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze - Dom Dziecka w Policach i Dom Dziecka w Tanowie. Dodatkowo powiat zleca prowadzenie:

a) Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Policach, 

b) Ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie Zgroma-
dzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie.

Wszystkie zadania były realizowane bardzo dobrze i efektywnie, co potwierdzają nagrody i wyróżnienia 
otrzymane przez Powiat Policki oraz pozytywne doniesienia w mediach lokalnych. Dodatkowo na szcze-
gólne podkreślenie zasługuje fakt pozyskiwania znacznych środków zewnętrznych na realizację zadań w 
tym obszarze.

Środki te z każdym rokiem wzrastały i tak w roku 2010 budżet PCPR wyniósł 4 321 000 zł, z czego 292 
tys. pochodziły ze środków zewnętrznych, w 2013 r. całkowity budżet to 6 199 000 zł, z czego 1 878 000 zł 
stanowiły środki pozyskane z zewnątrz, w tym z UE.

 Realizacja poszczególnych zadań:
1. Piecza zastępcza 
W zakresie realizacji tego zadania Powiat Policki jest samowystarczalny, dodatkowo, w miarę możli-

wości, wspiera w realizacji tego zadania inne powiaty, głównie poprzez umieszczanie dzieci z innych po-
wiatów w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Inne powiaty zwracają koszty poniesione na 
utrzymanie ich dzieci w naszych placówkach.

W dwóch domach dziecka przebywało w sumie 60 wychowanków. Natomiast w 140-150 rodzinach za-
stępczych przebywało 220-260 dzieci. Pomimo ciągłych zmian, czyli umieszczania kolejnych dzieci, liczba 
całkowita dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej nie ulega znaczącej zmianie, ponieważ nieustannie 
czynione są starania o powrót dzieci do rodziny biologicznej lub adopcję. Poza tym również ciągle trwa 
proces usamodzielniania się wychowanków placówek i rodzin zastępczych.

2. Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa
To zadanie zostało szczególnie rozbudowane i w chwili obecnej Powiat Policki jest jedynym średnim 

powiatem ziemskim, który realizuje to zadanie w takim zakresie. Dział poradnictwa specjalistycznego i 
interwencji kryzysowej od 2012 roku mieści się na ulicy Szkolnej (wcześniej na ul Staszica). Wszyscy 
zatrudnieni tam specjaliści są przeszkoleni w zakresie interwencji kryzysowej. Specjaliści, w tym pracow-
nicy socjalni, psycholodzy, terapeuci, prawnicy oraz asystujący potrzebującym aspiranci pracy socjalnej są 
dostępni dla mieszkańców powiatu codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00, a w soboty i święta oraz w 
godzinach nocnych możliwy jest kontakt przez całodobowy telefon interwencyjny.

Pod opieką działu jest hostel, gdzie udzielane jest schronienie osobom potrzebującym oraz 2 mieszkania 
chronione, dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej.

3. Aktywizacja społeczna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Za realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2011, 2012 i 2013 Powiat Policki otrzy-

mał w ogólnopolskim konkursie tytuł „Samorząd równych szans”. Przy realizacji programu działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych PCPR podjęło współpracę z 26 podmiotami. Polickie PCPR jest w Polsce 
szczególnie znane z prowadzenia (jako jedyny samorząd powiatowy) usług Asystenta Osobistego Osoby 
Niepełnosprawnej.

Powiatowy Urząd Pracy
W potocznym odczuciu społecznym powiatowe urzędy pracy (PUP) są utożsamiane z agencjami pośred-

nictwa pracy i pod tym kątem feruje się ich ocenę. Tymczasem zakres działania, a tym samym zadania PUP 
jest znacznie szerszy, a pośrednictwo pracy stanowi jeden z fragmentów całego wachlarza powinności na 
nich spoczywających. Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez urząd są:

Rejestracja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.
• Świadczenie podstawowych usług rynku pracy w zakresie:
• pośrednictwa pracy,
• poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
• pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
• organizacji szkoleń.

Inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy:
• finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odby-

wania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnic-
twa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania,

• finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną 
pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie poza miejscem stałego zamiesz-
kania,

• dofinansowanie wyposażenia miejsc pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy praw-
nej, konsultacji i doradztwa,

• refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związ-
ku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,

• finansowanie dodatków aktywizacyjnych,
• finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z 

udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy.

Inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy stosowanych wyłącznie wobec 
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

• prace interwencyjne,
• staże,
• przygotowanie zawodowe dorosłych,
• stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki,
• roboty publiczne,
• refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.

Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy.

Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji 
bezrobotnych.

Opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nad-
wyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia 
oraz Samorządu Powiatowego.

W trakcie mijającej kadencji policki Powiatowy Urząd Pracy wypracował cały szereg rozwiązań o cha-
rakterze systemowym, związanych z jego ustawową misją. Poniżej prezentujemy opis kilku działań inno-
wacyjnych, wspierających zarówno osoby bezrobotne jak i pracodawców.

Przedsięwzięciem, które cieszyło się ogromną popularnością był organizowany już od 12 lat Kiermasz 
Pracy. Założeniem, które przyświeca organizatorom, jest skupienie w jednym czasie i w jednym miejscu 
wszystkich najważniejszych uczestników rynku pracy. Przede wszystkim jest to więc miejsce kontaktów 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przyszłymi pracodawcami. Corocznie w trakcie trwania impre-
zy swą ofertę prezentuje ponad 30 lokalnych pracodawców, którzy oferują wolne miejsca pracy. Co roku w 
kiermaszu uczestniczy ok. 500 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Dzięki tej inicjatywie w latach 
2010-2014 zatrudnienie otrzymało około 180 osób.

Kolejnym innowacyjnym działaniem jest Policki Tydzień Kariery organizowany w ramach Ogólnopol-
skiego Tygodnia Kariery Zawodowej. Wszystkie edycje organizowane w latach 2009-2013, cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodzieży. Cykl imprez miał na celu przybliżenie szeroko 
rozumianej problematyki poradnictwa zawodowego oraz rynku pracy.

Jednym z ciekawszych przedsięwzięć organizowanych w ostatnich latach był projekt „Razem w Euro-
pie”, który promuje zasady i idee wolontariatu wśród młodzieży, a jednocześnie umożliwia osobom bezro-
botnym nabywanie nowych umiejętności, zwiększając ich konkurencyjność na rynku pracy. 

W ramach inicjatywy młodzi wolontariusze - uczniowie Zespołu Szkół w Policach - pomagają osobom 
bezrobotnym w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, ucząc ich za darmo języków obcych i podstaw 
obsługi komputera. W czasie realizacji programu wolontariusze prowadzili zajęcia z języka angielskiego, 
niemieckiego oraz elementów informatyki. Program warsztatów był dostosowany do możliwości uczestni-
ków (poziom podstawowy i rozszerzony).

„Razem w Europie” to przedsięwzięcie, które realizowanie jest corocznie od 2006 r. Z jedenastu edycji 
skorzystało blisko 1 500 osób i ponad 200 wolontariuszy.

W związku z przemianami na krajowym i unijnym rynku pracy w 2011 r. urząd inicjował szereg działań 
o charakterze transgranicznym. Nawiązując kontakty z partnerami zagranicznymi, a w szczególności nie-
mieckimi instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami z terenów przygranicznych. Na szczególną uwagę 
zasługują działania realizowane przez urząd w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa Transgraniczna Odra 
- Oder.” Od 2011 r. corocznie organizowano w Policach „Polsko-niemieckie Targi Pracy”, które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. Szacuje się, iż w latach 2011-2014, dzięki tej inicjatywie, pracę podjęło 
blisko 300 osób.

Kolejnym bardzo ciekawym działaniem jest współpraca z niemieckim urzędem pracy z Pasewalku. Od 
2013 r. udało się zorganizować dyżury niemieckiego pośrednika pracy. Dzięki temu osoby bezrobotne mają 
możliwość w siedzibie urzędu pracy w Policach porozmawiać o specyfice niemieckiego rynku pracy oraz 
zdobyć wyczerpujące informacje o zagranicznych ofertach pracy.

Kluczowym działaniem promującym postawy przedsiębiorcze wśród osób bezrobotnych i mieszkańców 
Powiatu Polickiego były kolejne edycje Polickiego Tygodnia Przedsiębiorczości.
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Inne dokonania mijającej kadencji
Strategie i programy

Efektem wytężonej pracy różnych jednostek powiatowych oraz wyspecjalizowanych biur i wydziałów 
starostwa było pojawienie się wielu rozbudowanych programów działania. Kadencję zamykają następujące 
opracowania:

• Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 
2014-2020

• Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004-2014
• Program Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi 2014
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Polickim w latach 2008-2015
• Powiatowy Program Działań na Rzecz Dziecka i Rodziny w latach 2008-2015
• Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Polickim na Lata 2011-2015
• Program Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego
• Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Polickiego
Własne strategie działań posiadają również powiatowe służby, inspekcje i straże.

Współpraca ze środowiskami - seniorzy
Powiat Policki od wielu lat współpracuje ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach 

oraz z Polickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (PUTW) w Policach. Poniżej kilka przykładów: 

• tworzenie projektów promujących edukację osób starszych, jako najlepszego narzędzia przeciwdziała-
jącego wykluczeniu społecznemu tych osób, 

• realizacja lokalnych programów aktywizujących i integrujących, które stwarzają osobom starszym po-
czucie i dają świadomość, że nadal są społeczeństwu potrzebne (tworzenie i realizacja programów pod 
hasłem centra aktywności seniora, żyj aktywnie, czy senior z inicjatywą),

• stworzenie (konkursy ofert/procedury pozakonkursowe - tzw. małe granty) w miarę stałego i stabilnego 
systemu finansowania aktywności osób starszych,

• stwarzanie warunków do udziału przedstawicieli seniorów w pracach komisji konkursowych opiniują-
cych oferty złożone w uprzednio ogłoszonym otwartym konkursie ofert,

• prowadzenie szeroko rozumianej działalności na rzecz osób poprodukcyjnych, w tym udzielanie pomo-
cy merytorycznej i wsparcia merytorycznego,

• budowanie mechanizmów współpracy w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych,
• pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
• obejmowanie honorowym patronatem imprez organizowanych przez stowarzyszenia.

Promocja oświaty, kultury i sportu
Przez całe cztery lata przedstawiciele Zarządu powiatu starali się brać czynny udział w licznych im-

prezach oświatowych, kulturalnych i sportowych organizowanych przez podległe im jednostki. Jedną z 
form tej współobecności były też częste patronaty starosty polickiego nad różnymi inicjatywami, zwykle 

połączone z fundowaniem nagród, dyplomów i wyróżnień. Pomimo obiektywnych trudności finansowych 
wydział promocji starostwa powiatowego zdołał zrealizować prace wydawnicze, doprowadzając do edycji 
kilku cennych pozycji.

Szczególne, wręcz historyczne, znaczenie ma wydanie dwóch części książki Stefana Marszałka: „Oni 
byli pierwsi”, zawierającej wspomnienia pionierów - osadników z Mścięcina, Polic, Nowego Warpna i 
innych miejscowości Ziemi Polickiej.

Staraniem wydziału promocji zostało również wznowione wydawanie „Informatora powiatowego” - bez-
płatnego biuletynu informującego o wydarzeniach z życia powiatu i współtworzących go gmin.

Współpraca międzynarodowa
Przygraniczne położenie powiatu polickiego nadaje szczególną rangę stosunkom z najbliższymi sąsia-

dami poza granicą kraju. W związku z reformą administracyjną w Landzie Mecklemburg-Vorpommern, po 
drugiej stronie granicy, w miejsce powiatu Uecker-Randow powstał ogromny powiat Vorpommern-Greifswald.

Starosta Policki Leszek Guździoł podpisał ze Starostą Powiatu Vorpommern-Greifswald Dr Barbarą Syr-
be Deklarację Partnerstwa pomiędzy Powiatem Polickim a Powiatem Vorpommern-Greifswald.

Podpisanie deklaracji jest kontynuacją polsko-niemieckiej współpracy z Powiatem Uecker-Randow 
trwającej od 2000 roku.

W wyniku niemieckiej reformy administracyjnej z dnia 4 września 2011 r. przestał istnieć Powiat Uecker-
-Randow, a powstał nowy Powiat Vorpommern-Greifswald, skupiający ok. 140 gmin. Konieczne stało się 
odnowienie współpracy, co nastąpiło w roku 2013.

Niezależnie od oficjalnej współpracy powiatowej, nadal istnieją bliskie więzi z dotychczasowymi part-
nerami z rejonu Pasewalk, Penkun, Löcknitz i innych miejscowości nieodległych terytorialnie od siedziby 
powiatu polickiego.

W stronę przyszłości
Szanowni Państwo! Czteroletnia współpraca radnych, Zarządu i licznej grupy 

pracowników starostwa oraz należących do powiatu jednostek - dobiega końca.
Przed kolejną ekipą stoi ogromne wyzwanie. Trzeba dokończyć rozpoczęte re-

formy, rozwinąć zainicjowane przedsięwzięcia i wypracować kolejne programy 
systemowe. Mogą to uczynić tylko ludzie mądrzy, kompetentni, doświadczeni w 
pracy samorządowej, którym nie chodzi o pozyskanie władzy czy stanowisk, ale o 
możliwość sumiennej pracy dla dobra społeczności powiatowej.

Życzymy wszystkim mieszkańcom Powiatu Polickiego rozwagi i rozeznania, aby 
wyłonili w wyborach naprawdę najlepszych.

Zarząd Powiatu w Policach

Radni Rady Powiatu Polickiego mijającej kadencji na pamiątkowym zdjęciu, 24 października 2014 roku 
Stoją, w górnym rzędzie, od lewej: Jacek Stachyra (członek Zarządu Powiatu), Mariusz Jędrak , Mariusz Sarnecki, Andreas Kardziejonek, Paweł Bajer (członek Zarządu Powiatu), Leszek Guździoł 

(Starosta Policki), Waldemar Echaust, Andrzej Bednarek, Zbigniew Kurowski. Niżej, w pierwszym rzędzie: Anna Rybakiewicz (wicestarosta), Janusz Szwyd, Grażyna Jaguszewska, Edward Jędruch, 
Janina Dobosz, Zbigniew Kropidłowski, Izabela Wesołowska-Kośmider, Remigiusz Łysik i Ewelina Żyżniewska-Banaszak. Na zdjęciu brakuje radnych: Cezarego Arciszewskiego i Jacka Sieredziń-
skiego.
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Główne inwestycje
i remonty w przeciągu 

ostatnich 5 lat
1) Budowa I etapu promenady wraz z wie-

żą widokową, budowa pawilonów pod usłu-
gi gastronomiczno-handlowe, II etap w toku.

2) Renowacja zabytkowego ratusza wraz z 
wieżą ratuszową.

3) Budowa/remont dróg na terenie gminy, 
m.in. modernizacja drogi w Podgrodziu, bu-
dowa ronda z fontanną.

4) Przebudowa drogi powiatowej Do-
bieszczyn - Nowe Warpno (Karszno).

5) Budowa infrastruktury publicznej bez-
przewodowej sieci dostępu do Internetu na 
terenie Gminy Nowe Warpno.

6) Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV 
na linię kablową w centrum Nowego Warp-
na.

7) Remont i przebudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy.

8) Utworzenie punktu Informacji Tury-
stycznej.

9) Budowa ogródków jordanowskich z 
oświetleniem i zagospodarowaniem w No-
wym Warpnie, Warnołęce i Brzózkach.

10) Budowa świetlicy wiejskiej w Warno-
łęce.

11) Remont świetlicy wiejskiej w Brzóz-
kach.

12) Rekultywacja wysypiska śmieci w 
Nowym Warpnie.

13) Budowa boisk sportowych typu „Or-
lik” na terenie Gminy Nowe Warpno.

14) Przebudowa i rewitalizacja nawierzch-
ni jezdni i chodników w strefie zabytkowej 
miasta Nowe Warpno.

15) Budowa remizy z Brzózkach.
16) Budowa punktu selektywnego przero-

bu odpadów plastikowych wraz z garażami i 
pomieszczeniem socjalnym.

17) Budowa ulicy Miroszewo.
18) Budowa przystani jachtowej oraz za-

gospodarowanie terenu dla celów turystycz-
no-rekreacyjnych i sportów wodnych przy 
ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z 
niezbędną infrastrukturą. 

19) Przebudowa oświetlenia ulic.
20) Rozbudowa monitoringu miasta No-

we Warpno.
21) Budowa obiektu rekreacyjnego przy 

ul. Wiejskiej, obiekt zimą pełni rolę lodowi-
ska, latem kortu tenisowego.

22) Podniesienie atrakcyjności turystycz-
nej Gminy Nowe Warpno poprzez budowę 
3,5 km ścieżki edukacji ekologicznej bie-
gnącej wzdłuż starego nasypu kolejowego, 
obecnie trwają prace nad ponad 3 km odcin-
kiem do granicy polsko-niemieckiej. 

23) Budowa czterech wiat edukacji ekolo-
gicznej w Mszczujach.

24) Remont wiaty byłego dworca kolejo-
wego w Podgrodziu.

25) Budowa chodnika wraz z podjazdami 
na posesje przy ul. Szczecińskiej (Karszno).

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Kilka słów o minionej kadencji

Kiedy cztery lata temu kończyła się poprzednia kadencja samorządu, nowowarpieńscy sa-
morządowcy pewni byli jednego. Kolejna przyniesie znacznie większe wyzwania. Rozumo-
wanie było proste. W okresie 2006 - 2010 najważniejsze były dwie sprawy: wyciągnąć mia-
sto i gminę z zapaści będącej pokłosiem wieloletnich zaniedbań i nakreślić strategię dalsze-
go rozwoju.

Oba zadania zdołano zrealizować. Osiem lat temu, najpierw z wielkim mozołem, a po-
tem przyspieszając tempo, rozpoczął się trwający do dziś boom inwestycyjny. Udzielono też 
odpowiedzi na pytanie: dokąd zmierza Nowe Warpno? Po analizie wszystkich uwarunko-
wań stało się jasne, że główną szansą rozwoju rozległej terytorialnie, choć niewielkiej pod 
względem ludnościowym gminy jest postawienie na jej naturalne walory. Piękno krajobra-
zu, wspaniała przyroda, lasy i wodne akweny to ogromne bogactwo, od którego trzeba „od-
cinać kupony”. Jak? Odpowiedź przyniosła mijająca właśnie kadencja. Tak o jej dokona-
niach oraz o planach na przyszłość mówił burmistrz Władysław Kiraga 3 października br.

- Panie burmistrzu, zdecydował się pan 
walczyć o reelekcję...

- Tak. Powołałem Komitet Wyborczy Wy-
borców „Razem z Kiragą”. Będę się ubiegał 
ponownie o fotel burmistrza Nowego Warpna. 
Z jednej strony traktuję to w kategoriach re-
alizacji swoich samorządowych pasji. Z dru-
giej - to także kwestia odpowiedzialności. Uda-
ło nam się w tej kadencji dużo zrobić. Zrealizo-
waliśmy wiele inwestycji. Ale jeszcze wiele do 
zrobienia przed nami. Jestem przekonany, że ta 
gmina potrzebuje konsekwencji, kontynuacji. 
Opracowaliśmy strategię rozwoju, którą trze-
ba sukcesywnie realizować.

- Czym chce pan przekonać do siebie wy-
borców?

- Lista dokonań samorządu w tej kadencji 
jest bardzo długa. Wymienię tylko kilka inwe-
stycji. Zaczęliśmy od przedsięwzięć stanowią-
cych o bezpiecznym życiu mieszkańców, ich 
komforcie. By zapewnić ludziom bezpieczne 
życie, pewien komfort zaczęliśmy od wymia-
ny i budowy sieci kanalizacyjnej i wodocią-

gowej. Zainwestowaliśmy także w sieć ener-
getyczną, rezygnując w wielu miejscach z na-
ziemnych linii. W Podgrodziu zbudowaliśmy 
całą infrastrukturę od podstaw, zmodernizo-
waliśmy drogę, powstało rondo z fontanną. 
Ratusz miejski został odrestaurowany.

Niemal cały cypel otoczyliśmy promenadą 
spacerową, teraz realizujemy jej ostatni etap. 
Powstał taras widokowy. Właśnie zakończyli-
śmy budowę przystani jachtowej z drugą pla-
żą od strony jeziora. Marina od strony Zale-
wu, przy pirsie zmienia się w oczach. Przyby-
ło sporo nowych dróg, chodników, ścieżek ro-
werowych.

Inwestycją o fundamentalnym znaczeniu 
dla rozwoju naszej małej ojczyzny jest droga 
z Dobieszczyna do Nowego Warpna. Skróciła 
czas dojazdu ze Szczecina o 20 minut, otwo-
rzyła gminę na obszar 
szczecińskiej metropolii. 
Lepsza komunikacja po-
winna przyciągać do nas 
ludzi. Mamy bardzo wie-
le ciekawych działek do 
sprzedania.

- Czego mogą spodzie-
wać się wyborcy w no-
wej kadencji?

- Wyzwań jest wiele. Z 
duża troską będziemy dą-
żyć do radykalnej popra-
wy warunków nauczania w 
szkole i przedszkolu. Mło-
dzież i dzieci to nasza przy-
szłość.

Jesteśmy bardzo zaawan-
sowani w przygotowaniu 
różnych inwestycji. Niewy-
kluczone, że rozpoczniemy 
realizację ich jeszcze w tym 
roku.

Przed nami także ko-
nieczność zagospodarowa-
nia pałacu przy ul. Szcze-
cińskiej (dawne Karszno). 
Szukamy partnerów i fun-
duszy.

Mamy koncepcję. Są u 
nas doskonałe warunki do 
uprawiania sportów wod-

nych, turystyki, mamy szlaki rowerowe. Two-
rzymy infrastrukturę. Nadal jednak musimy 
wykonywać ogromny wysiłek, by miasteczko 
i miejscowości gminy wyeksponować, wypro-
mować. Musimy skierować na siebie uwagę. 
Dlatego oferujemy gościom, turystom dodat-
kowe atrakcje.

Organizujemy festiwale, festyny, koncerty, 
imprezy sportowe, regaty. Przyciągamy ludzi 
kultury, artystów. Współpracujemy z uczel-
niami wyższymi, zwłaszcza młodymi archi-
tektami. Inwestujemy w nasze dzieci i mło-
dzież.

Wiemy, że przyszłością tej gminy są wspo-
mniane naturalne bogactwa. My musimy umieć 
je wykorzystać. Wszystko po to, by ludzie do 
naszej enklawy przyjeżdżali w poszukiwaniu 
spokoju, zacisza, ale i czynnego relaksu.

Rozmowa
z Burmistrzem

Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego



Gmina Nowe Warpno - inwestycje str. 7

Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego



Gmina Nowe Warpnostr. 8

Ostatnia sesja Rady Miejskiej VI kadencji 
W środę, 29 października 2014 r., odbyła się ostatnia sesja nowowarpieńskiej Rady Miejskiej 

VI kadencji. Na zakończenie spotkania burmistrz Władysław Kiraga wraz z przewodniczącym 
rady Grzegorzem Grocheckim złożyli każdemu z obecnych indywidualne podziękowania za 
czteroletnią pracę. Wręczono też drobne upominki

Radni, którzy z różnych powodów nie kandydują do kolejnej rady, otrzymali dodatkowo ob-
razy przedstawiające nowowarpieńskie pejzaże. Specjalne gratulacje burmistrz złożył radnemu 
Marcinowi Różańskiemu z Brzózek, z okazji wyróżnienia go przez Klub Sportowa Polska ty-
tułem „Pasjonat Sportowej Polski 2014”. Na zdjęciach - cztery migawki z zakończenia obrad.

Kolejny „Kazimierz” dla 
Nowego Warpna 

Gmina Nowe Warpno po raz kolejny znalazła 
się na podium rankingu czasopisma „Wspólno-
ta”. Tym razem zajęliśmy 2  miejsce w rankin-
gu podsumowującym wydatki samorządów na 
infrastrukturę techniczną w latach 2011-2013 w 
kategorii małe miasta.

Komentując wyróżnienie burmistrz Włady-
sław Kiraga powiedział: - Jestem dumny, że naj-
lepsze lata dla Pomorza Zachodniego i Nowego 
Warpna przypadają na okres mojej działalności. 
Zawsze powtarzam: Nowe Warpno to perła Po-
morza Zachodniego, a Pomorze Zachodnie to 
perła Polski.

Gmina Nowe Warpno to przykład dobrego za-
rządzania i gospodarności,  to już trzecia statuetka 
Kazimierza Wielkiego, którą otrzymała w rankin-
gu „Wspólnoty”.

Dzień Nauczyciela
Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwa-

ny też Dniem Nauczyciela to narodowe święto 
oświaty obchodzone co roku 14 października. 
Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w No-
wym Warpnie wraz z przedstawicielami władz 
samorządowych oraz instytucji spotkali się o go-
dzinie 9 na sali gimnastycznej przy ulicy Polnej.

Po przywitaniu nauczycieli, uczniów oraz 
przybyłych gości dyrektor szkoły Stanisława 
Ryszewska oddała głos burmistrzowi Nowego 

Warpna, Władysławowi Kiradze. Włodarz mia-
sta złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczy-
cielom oraz pracownikom szkoły, po czym, każ-
da pani, otrzymała różę.

Następnie życzenia składali proboszcz tutej-
szej parafii ks. kan. Stanisław Drewicz oraz dy-
rektor ZGK Jarosław Burba. Po części oficjalnej 
uczniowie szkoły przedstawili ciekawy program 
artystyczny - recytowali wiersze, odgrywali te-
atrzyk. Następnie Stanisława Ryszewska wrę-
czyła wyróżnienia i nagrody nauczycielom oraz 
pracownikom szkoły.

Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”
W czwartek, 16 października br. blisko 30 uczniów klas I, II Szkoły Podstawowej w Nowym Warp-

nie wzięło udział w programie edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzonym w Polsce 
przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Małych ratowników udzielania pierwszej po-
mocy uczyła pedagog Jolanta Gotfryd z pomocą uczennic klasy III gimnazjum Karoliny Sośnierz, 
Nikoli Jaguszewskiej i Julii Kapelusznej.

W ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR) zostało przeszkolonych 
ponad 26 tysięcy nauczycieli z 12 160 szkół. Stanowi to 91% wszystkich szkół podstawowych w 
Polsce. Programem objętych jest ponad półtora miliona dzieci.

Program prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku. Program RUR polega na wpro-
wadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach 
szkoły podstawowej.

Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego. Redaktor naczelny: Tomasz Przerwa. Redakcja: 72-010 Police, Tanowska 8. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Policach.

Szanowni Państwo!
Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Gminy Nowe Warpno, wszystkim Rad-

nym Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z jej Przewodniczącym, Panem Grzegorzem 
Grocheckim na czele, za cztery lata kadencji, która była pracowita i odmieniła No-
we Warpno. To dzięki Wam i Waszym rozsądnym decyzjom oraz kredycie zaufania, 
jakim mnie obdarzyliście, udało się tak wiele zrobić. 

Specjalne podziękowania kieruję dla naszych dzielnych Strażaków z Brzózek i 
Nowego Warpna za godne reprezentowanie gminy nie tylko na naszym terenie, ale 
również poza nim. Wasze sukcesy przyniosły radość mnie osobiście i wszystkim 
mieszkańcom naszego regionu. Wasze zaangażowanie i poświęcenie dla ratowania 
życia i mienia ludzkiego znacznie wzmacniają komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Godne podziwu jest Wasze niesienie pomocy w akcjach nie tylko pożarowych, 
ale również przy wydarzeniach losowych, drogowych, czy spowodowanych siłami 
przyrody. Jestem przekonany, że coraz lepiej wyposażona baza i sprzęt ratowniczy 
ułatwią Wam pracę i znacznie skrócą czas oczekiwania NA POMOC.

Dziękuję z całego serca za życzliwość, która mnie spotyka na co dzień, za ciepłe 
słowa i uśmiechy płynące prosto z serca. Jestem dumny, że jestem Waszym Burmi-
strzem, że mogę Wam służyć i pomagać w troskach dnia codziennego. 

Wspieracie mnie w działaniach i niejednokrotnie podpowiadacie w różnych kwe-
stiach, kształtując obraz naszej małej Ojczyzny, którą jest Gmina Nowe Warpno, 
dlatego też Wszystkim, którzy mnie wspierają oraz współpracują SERDECZNIE 
DZIĘKUJĘ. 

W tak życzliwej atmosferze być Burmistrzem Nowego Warpna, to przyjem-
ność i zaszczyt.

Władysław Kiraga, Burmistrz Nowego Warpna


