
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO
„ŁARPIA”  W  POLICACH ZA OKRES KADENCJI  3.12.2012 –  2.12.2013 r.

Już  po  raz  szósty  w historii  Stowarzyszenia   „Łarpia”  spotykamy się  na  Walnym
Zebraniu  aby  ocenić  i  podsumować  okres  minionej  kadencji.  Wybrany  Zarząd  naszego
Stowarzyszenia w dniu 9 listopada 2010 r. w składzie:  Wiesław Gaweł  - Prezes,  Michał
Olszewski – Wiceprezes, Małgorzata Najmark – Sekretarz, Helena Pilarska – Skarbnik oraz
Członkowie  Zarządu:  Jerzy  Dembski,  Dariusz  Nowicki  i  Stanisław  Wolny  pracuje  w
niezmiennym  składzie  do  chwili  obecnej.  Wybrana  wówczas  Komisja  Rewizyjna,  której
Przewodniczącym został Przemysław Biegus, Zastępcą - Grażyna Krupowies i Członkiem –
Stanisław Dzieszuk nie wymagała zmian kadrowych.

          Działalność naszego Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym nadal skupiała się na
kontynuowaniu  procesu  edukacji  ekologicznej  wśród  dzieci  i  młodzieży.  Edukacja
ekologiczna czyli  edukacja środowiskowa stała się koncepcją kształcenia i wychowywania
społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć
globalnie, działać lokalnie".

Działalność  edukacyjna  w  SE  „Łarpia”  prowadzona  była  podobnie  jak  w  latach
poprzednich  w  ramach  akcji  Dzień  Ziemi,  Sprzątanie  Świata,  budowa  i  montowanie  na
drzewach ptasich domków w ramach corocznych imprez „Każdy Ptaszek ma Swój Daszek”
czy dokarmianie  zwierzyny i ptactwa w ramach akcji "Mikołaj  Zwierzętom".

Ważnym działaniem było promowanie środowiska otaczającego rzeki Łarpię, Gunicę i
Przesocińską Strugę w ramach wycieczek pieszych i rowerowych, które organizowane były w
soboty lub w niedziele, przeciętnie trzy razy w miesiącu.

W minionym okresie  odbyliśmy również 12 zebrań-pogadanek, na których omawiano
sprawy bieżące związane z pracą Stowarzyszenia i nie tylko. Wydawany wcześniej w formie
druku comiesięczny Biuletyn  Informacyjny, uległ przekształceniu i  proponujemy śledzenie
zawartych  w  nim  materiałów  na  stronie  internetowej.  Również  na  stronie  internetowej:
www.samarama.wikidot  .com, w zakładce ŁARPIA zamieszczamy wszelkie informacje dot.
aktualnej sytuacji naszego Stowarzyszenia. W tejże samej zakładce znalazł się cały materiał
poświęcony SE „Łarpia” w języku niemieckim.

Stowarzyszenie  przez  całą  kadencję  współpracowało  z  Wydziałem  Ochrony
Środowiska  oraz  z  Wydziałem  Oświaty  i  Kultury  UG  Police  a  także  z  Rezerwatem
Ornitologicznym Świdwie, Natur und Leben Am Stettiner Haff, PZW Police,  PKC „Sama
Rama”,  klubem  Kajakowym  „Alchemik”  ,  Kołem  Osiedlowym  PTTK  nr  1  „Jantarowe
Szlaki”,  Kreisgruppe „Oderhaff” z Eggesin czy OSiR w Policach. W ramach tej współpracy
praktycznie w każdą niedzielę lub sobotę organizowane były rozliczne imprezy plenerowe na
terenie gminy, kraju jak i  eskapady zagraniczne – łącznie 54.  Materiały z tych  zamierzeń
rejestrowane są na wspomnianej powyżej stronie internetowej.

Po raz kolejny podjęte zostały próby rewitalizacji rzeki Łarpi, które wywołały proces
jej  konserwacji.  Udało  się  nawiązać  kontakty  z  właścicielem  rzeki  –  Urzędem
Marszałkowskim i  ZZGWiM w Szczecinie  a  konkretnie  z  dyr.  Tomaszem Płowensem,  w
efekcie których 27 września 2011 r. rozpoczęto prace na rzece na odcinku pomiędzy mostami
od ul. Dębowej do ul. Goleniowskiej.

http://www.samarama.wikidot/


Ogłoszony  przetarg  wygrało  Przedsiębiorstwo  Konserwacji  Urządzeń  Wodnych  i
Melioracyjnych  Sp.  z  o.o.,  ul.  E.  Orzeszkowej  29  w  Szczecinie  z  ceną  ofertową  brutto
296 177,17 zł. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmował: Usuwanie namułu z dna
kanału: Wydobycie koparko-odmularką z wysięgnikiem na pontonie namułu z dna cieku na
odcinku o długości  1200 m (pomiędzy mostami  na  ul  Goleniowskiej  i  Dębowej)  oraz  na
odcinku o długości 400 m (zapiaszczenie rzeki w miejscu dopływu „Przęsocińskiej Strugi”).
Prowadzone  były  prace  polegające  na  hakowaniu  roślinności  korzeniącej  się  w  dnie:
Miały być również założone wzdłuż obu brzegów, a następnie ustawione w poprzek koryta
rzeki  i  to  w dwóch miejscach  specjalne  przegrody. Przegrody te  winny być  wykonane  z
geotkaniny umocowanej do pali drewnianych rozstawionych do co 5 m.

Prace te zakończono 15 grudnia 2011 r. Członkowie Zarządu naszego Stowarzyszenia
oceniają zgodnie, że realizowane prace przez tą firmę zostały wykonane niedbale  i z  nikłym
efektem. Roślinność denna nie została usunięta skutecznie, przez co w bardzo krótkim czasie
nastąpiły nowe odrosty. Również Agrosad nie wystąpił do Gminy Police o wyrażenie zgody
na usunięcie drzew samosiejek wierzby i topoli porastające wschodni brzeg przez co urobek
był  odkładany w nienależytej  odległości od nurtu rzeki. Zupełnie inne zagadnienie zostało
zainicjowane jeszcze kilka lat wcześniej,  ale jakoś nie było oddźwięku. Otóż 10 września
2012  r.  zwróciliśmy  sie  do  Burmistrza  i  Rady  Gminy  z  prośbą  o  stworzenie  systemu
umożliwiającego  przekazywanie  dotacji  dla  mieszkańców  gminy  Police  na  wykonanie
przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie środków na w/w cel.
Zaproponowano zabezpieczyć kwotę 400 tys. zł na rok 2013. Radni na jednej z sesji  mając to
na uwadze podjęli korzystna uchwałę w w sprawie i od roku 2013 temat jest realizowany, a
opiekę merytoryczno-prawną sprawuje policki ZwiK. 1 lipca 2012 r. po długich zabiegach z
naszej  strony  rozpoczęto  realizację  zadania  pod  hasłem:  Budowa  i  konserwacja  wałów
przeciwpowodziowych na wyspie Polickie Łąki. Prace te zostały zakończone w marcu 2013 r.
i  prowadzone były przez firmę Agrosad. Firma ta korzystała ze składowiska materiałów -
ulokowanego  na  terenie  działki  nr  115  przy  ul.  Dębowej  dzierżawionym  przez  nasze
Stowarzyszenie.  Do  dnia  dzisiejszego  Agrosad  nie  rozwiązał  problemu  z  uregulowaniem
odpłatności za korzystanie z w/w terenu wobec  SE Łarpia.

24  kwietnia  2013  r.  braliśmy  udział  w  uroczystym  otwarciu  przystani  polickiego
OSiR-u przy ul. Konopnickiej. Pomoc w realizacji tego zamierzenia to użyczenie niezbędnej
dokumentacji powstałej w trakcie badań nad strukturą dna rzeki.

Z kolei 6 czerwca 2013 r. zwróciliśmy się do Starosty Polickiego o zarezerwowanie
środków finansowych w budżecie na rok 2014 i przeprowadzenie rekultywacji terenu kanału
przy  ul.  Jasienickiej  a  mającego  ujście  do  rzeki  Łarpi.  Był  to  m.in.  efekt  ujawnionego
zanieczyszczenia  wód  kanału  środkami  ropopochodnymi  w  dniu  14  maja  2013  r.  W tej
sprawie otrzymaliśmy odpowiedź, iż Starostwo a konkretnie Wydz. Ochrony Środowiska i
Rolnictwa  panuje  nad  tą  awaryjną  sytuacją.  Na  kanale  pojawiły  się  zapory  służące  do
wychwytywania tych zanieczyszczeń. Jednak w trakcie kontroli przez naszych działaczy w
dniu 4 listopada 2013 r.  stwierdziliśmy , że zebrany tam kożuch nacieków ropopochodnych
jest tak duży, że zagraża przelaniem się do Łarpi. Znów wystosowaliśmy pismo do Starosty i
18 listopada otrzymaliśmy odpowiedź, że Wojewoda przekazał 22 tys. zł na usunięcie tego
zagrożenia.    W trakcie kolejnej kontroli tego miejsca w dniach 21 i 22 listopada zauważono
jedną z warszawskich firm usuwającą skażoną roślinność i warstwę nacieku ropopochodnego.
Będziemy nadal śledzić tok wydarzeń.



Inne  ważne  wydarzenie,  które  było  elementem  w  działalności  Stowarzyszenia  to
problem Przesącińskiej Strugi.  Otóż jeszcze latem br., które jak wiadomo obfitowało w kilka
solidnych  burz  nie  ominęło  też  Polic  i  okolic.  Na  cieku  wodnym  Przesącińskiej  Strugi
znajduje się piaskownik, który jak się okazało był nie konserwowany od kilkunastu lat. W
związku z tym przepuszczał wszystko to co płynęło z lasu. Spowodowało to  zablokowanie
namułami  koryta  rzeki  Łarpii  w  miejscu  ujścia  do  niej  Przesącińskiej  Strugi.  Nasza
wrześniowa wizyta  w ZZMiUW, u dyr. T. Płowensa przyniosła  pomyślny skutek i już 13
listopada na pontonach płynęła koparka do usunięcia tego zatoru. Do 25 listopada wydobyto
ok. 2000 m3  namułu, ale uzyskano w tym miejscu zaledwie 1m głębokości. Obawiamy się,
że  jeżeli  nastąpią  kolejne  zaniedbania  sprawności  piaskownika  to  sytuacja  może  się
powtórzyć.

Aktualnie  w  tym  rejonie  Agrosad  prowadzi  prace  konserwacyjne  wału  wzdłuż
prawego brzegu Przesącińskiej Strugi. W roku 2014 na tej właśnie rzeczce będzie budowany
próg,  który  będzie  miał  za  zadanie  zmienić  strukturę  przepływu  cieku  i  tym  samym
ograniczyć nanoszenie namułów. 

Działalność  naszego  Stowarzyszenia  jest  jednak  niezbędna.  Jesteśmy   widziani
zarówno  przez  Gminę  jak  i  Powiat  nasi  przedstawiciele  pracowali  jako  konsultanci  w
sprawach  ekologii.,  np.  projektowanie  Transgranicznego  Ośrodka  Edukacji  Ekologicznej,
który  został  uroczyście  otwarty  12  września  2013  r,  na  którą  to  uroczystość  zostaliśmy
również zaproszeni. 

Nasza  działalność,  to  działanie  non  profit  czyli  nikt  nie  pracuje  za  jakiekolwiek
wynagrodzenie, nie obracamy funduszami  a jedynie podpowiadamy  władzom i instytucjom
co jest niezbędne dla utrzymania jakości środowiska. I to po trosze nam się udaje, bo zamiast
przykuwać się do drzew łańcuchami prowadzimy rzeczowe rozmowy. Wiemy, że jeszcze jest
wiele do zrobienia, ale tylko nadmienię, że Stowarzyszenie powstało o 30 lat za późno i teraz
trudno tak od razu wszystko zrobić i od razu wszystkich przekonać.

W imieniu Zarządu uważam i śmiało możemy powiedzieć, że mimo wielu kłopotów to
ubiegająca kadencja była dla Wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia była pomyślna i
życzę wszystkim aby w kolejnych latach też przejść ten krok do przodu w tym zakresie.

Prezes SE „Łarpia”
Wiesław Gaweł


