
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA  EKOLOGICZNEGO
„ŁARPIA”  W  POLICACH ZA OKRES KADENCJI  2.12.2013 - 3.11.2014r.

Już po raz siódmy 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 pracował w niezmiennym składzie do chwili obecnej.         

Wybrana  wówczas  Komisja  Rewizyjna,  której  Przewodniczącym  został  Przemysław
Biegus,  Zastępcą  -  Grażyna  Krupowies  i  Członkiem  –  Stanisław  Dzieszuk  również  nie
wymagała zmian kadrowych.

Działalność  naszego Stowarzyszenia  w okresie  sprawozdawczym nadal  skupiała  się  na
kontynuowaniu  procesu  edukacji  ekologicznej  wśród dzieci  i  młodzieży.  Podobnie  jak  w
latach poprzednich prowadziliśmy wiele akcji jak: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, „Każdy
Ptaszek ma Swój Daszek” czy "Mikołaj  Zwierzętom". 

W minionym okresie   odbyliśmy również  12 zebrań-pogadanek,  na  których omawiano
sprawy  bieżące  związane  z  pracą  Stowarzyszenia  i  nie  tylko.  Na  stronie  internetowej:
www.samarama.wikidot  .com,  zamieszczamy  wszelkie  informacje  dot.  aktualnej  sytuacji
naszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie przez całą kadencję współpracowało z Wydziałem Ochrony Środowiska
oraz z Wydziałem Oświaty, PKC „Sama Rama”, 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
oraz Kronice "Samej Ramy".

Po raz kolejny podjęte zostały próby rewitalizacji rzeki Łarpi, które wywołały proces jej
konserwacji. Udało się nawiązać kontakty z właścicielem rzeki – Urzędem Marszałkowskim i
ZZMiUW w Szczecinie  a konkretnie  z dyr. Tomaszem Płowensem, w efekcie  których od
27.09.  -  15.12.  2011 r. prowadzono prace  na rzece  na odcinku pomiędzy mostami  od ul.
Dębowej do ul. Goleniowskiej. Członkowie naszego Stowarzyszenia nie sa jedna zadowoleni
z jakości tych prac i nadal występują o ponowne wejście wyspecjalizowanej firmy na rzekę.

Zupełnie inne zagadnienie, jakie zostało zainicjowane jeszcze kilka lat wcześniej, to takie,
że  10 września 2012 r. zwróciliśmy się 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 sprawie i od roku 2013 temat jest
realizowany, a opiekę merytoryczno-prawną sprawuje policki ZWiK.

11 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.

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

http://www.samarama.wikidot/


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 trakcie
kolejnej kontroli tego miejsca w dniach 21 i 22 listopada zauważono jedną z warszawskich
firm  usuwającą  skażoną  roślinność  i  warstwę  nacieku  ropopochodnego.  Obserwacja  tego
odcinka  była  przez  nas  prowadzona  w  ciągu  2014  r.  a  nasze  uwagi  na  bieżąco  były
przekazywane do Wydz. Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Zajmowaliśmy się też problemem Przesącińskiej Strugi. Otóż tu po naszej interwencji do
25 listopada 2013 r. z koryta Łarpi wydobyto ok. 2000 m3  namułu. Nadal miejsce to jak i
piaskownik na Strudze  jest przez nas monitorowany.  

Prowadzone  prace  przy  budowie  wałów przeciwpowodziowych  wzdłuż  rzeki  Łarpi  po
sugerowanych przez nas poprawkach praktycznie zostały zakończone w 2014 r. 

Uznając jednak, za mało efektowny stan głębokości i spadku koryta rzeki Łarpi odbyliśmy
spotkanie  w dniu 19.08.2014 z przedstawicielami ZZMiUW dotyczące m.in. planowanych
prac w tym zakresie na rzece Łarpia w latach 2015 - 2016. 

Wielkim utrudnieniem poruszania się po Łarpi jest  niewłaściwie  przebudowany most na
rzece przy ul. Dębowej. Nawet przy niskim poziomie wody przepłynięcie nawet  kajakiem
sprawia wiele kłopotów. Stąd potrzeba znalezienia innego rozwiązania.

Należy zwrócić uwagę, że Członkowie Stowarzyszenia włożyli wiele pracy w urządzenie
naszej  przystani  przy  ul.  Dębowej.  Prace  te  nadal  będą  kontynuowane  (budowa  pirsu,
zasilanie elektryczne i zasilanie wodą pitną). 

Przypomnijmy,  że  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. Wiemy, że jeszcze jest 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.

                                                                                                            Wiesław Gaweł


