SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO
„ŁARPIA” W POLICACH ZA OKRES KADENCJI 9.11.2015 - 5.12.2016 r.
Już po raz dziesiąty w historii Stowarzyszenia „Łarpia” spotykamy się na Walnym
Zebraniu aby ocenić i podsumować okres minionej kadencji.
Walne Zebranie w dniu 3 listopada 2014 roku podjęło decyzję o zmniejszeniu ilości
członków zarządu z siedmiu na pięć osób. Wybrany Zarząd pracuje więc w niezmienionym
składzie: Wiesław Gaweł - Prezes, Stanisław Wolny - Wiceprezes, Małgorzata Najmark Sekretarz, Helena Pilarska - Skarbnik, Grażyna Krupowies - Członek Zarządu. Komisja
Rewizyjna również nie wprowadziła zmian w składzie: Przemysław Biegus Przewodniczący, Józef Jawny - Zastępca, Wojciech Wiśniewski - Członek Komisji.
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”, OSiR w Policach, Kołem
Osiedlowym PTTK nr 1 „Jantarowe Szlaki”, klubami niemieckimi: Kreisgruppe „Oderhaff”
czy Wanderfreunde Haffküste" z Eggesin.
W ramach tej współpracy organizowane były rozliczne imprezy plenerowe na terenie
gminy, kraju jak i eskapady zagraniczne – łącznie 56. Materiały z tych zamierzeń
rejestrowane są na wspomnianej powyżej stronie internetowej oraz Kronice "Samej Ramy".
Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie zbierał się raz na kwartał na protokołowanych
posiedzeniach.
Od kilku lat bezustannie czynimy próby rewitalizacji rzeki Łarpi, które mają na celu
wywołanie nieprzerwanego procesu jej konserwacji. Toteż kilka razy zwracaliśmy się do
Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie
usunięcia osadów, które znajdują się w Łarpi na odcinku pomiędzy mostami przy ul.
Goleniowskiej i ul. Dębowej oraz usunięcie naniesionego piasku do Łarpi przez potok
Przesącińska Struga. Byliśmy również na spotkaniu z Dyrektorem ZZMiUW, gdzie zapadły
wiążące decyzje w tej kwestii. Otrzymaliśmy też zapewnienie od ZZMiUW, że prace
wynikające z podanej wyżej problematyki planowane są na III kw. 2016 r. Jednak okazało się,
do realizacji zadania nie doszło ponieważ do wrześniowego przetargu na w/w roboty stanął
tylko jeden oferent z obciążeniami sądowymi, który ponadto nie rokował wykonania zadania
natomiast do kolejnego przetargu w październiku nie zgłosiła się żadna firma.
Jednak chcąc coś zrobić w zakresie użytkowania rzeki przez wodniaków wystąpiliśmy
18.03.2015 r. do Burmistrza Polic w sprawie nieodpłatnego użyczenia terenu po południowej
stronie mostu przy ul. Dębowej w celu budowy tam slipu. Usłyszeliśmy podpowiedź, że
gdyby był jeszcze inny kontrahent to byłoby bardzo dobrze. Nawiązaliśmy kontakt z
Komendantem ZSP w Policach K. Prokopczykiem, jednak jego opieszałość sprawiła, że nasz
wniosek 10.06.2015 poparł dopiero kolejny Komendant D. Uchto. 10.09.2015 r. Burmistrz
wydał zgodę na użyczenie terenu w tym zakresie.
Po analizie sytuacji na rzece Łarpia zwróciliśmy się do Burmistrza oraz do
Przewodniczącego RM w sprawie jakości i stanu polickich mostów, które utrudniają
prowadzenie turystyki wodnej, a także o przeanalizowanie sytuacji w świetle strategii w tym
zakresie na lata następne.

Pomijając powyższe kłopoty i trudności należy zwrócić uwagę, że Członkowie
Stowarzyszenia włożyli wiele pracy w urządzenie naszej przystani przy ul. Dębowej. Prace te
są nadal będą kontynuowane (budowa pirsu i slipu, zasilanie elektryczne i zasilanie wodą
pitną). Zwłaszcza w tych dwóch ostatnich sprawach zrobiono krok do przodu i 22.09.2016
dokonane zostały uzgodnienia projektowe w sprawie przebiegu linii kablowej 0,4 kV oraz
zasilania wodą pitną na teren dzierżawionej przez nas działki. Montaż instalacji według
zapewnień Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego UG Police zostanie zakończony jeszcze w
bieżącym roku.
17 czerwca 2016 r. odbyła się uroczystość nadania imienia patrona Wiesława
Mikołajczyka naszej Stanicy Wodnej przy ul. Dębowej i z tej okazji ustawiono odpowiednią
tablicę.
Chciałbym przypomnieć, że w 2015 roku zostało zakupionych przez naszych
członków kilka używanych kajaków. Po ich remoncie i doposażeniu oraz po wypożyczeniu
kolejnych z polickiego OSiR-u organizowane były spływy kajakowe rzeką Łarpią i Odrą
m.in. 16 lipca br. odbył się Międzynarodowy Spływ Kajakowy, w którym wzięło udział
oprócz naszych członków - trzydzieścioro gości z Niemiec.
Na terenie naszej stanicy 17 sierpnia z okazji obchodów 10-lecia "Samej Ramy"
gościliśmy polickich Burmistrzów W. Diakuna i J. Pisańskiego, którym podobało się
zagospodarowanie terenu przystani.
30 listopada przedstawiciel ZZMiUW poinformował, że nie są tworzone na rok 2017 żadne
plany działań jak również nie jest tworzony budżet w związku z tym, że w miejsce ZZMiUW
planowane jest utworzenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej "Wody Polskie".
Na zakończenie 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
na naszej polickiej rzece i otaczającej nas przyrodzie.
Dziękuję za uwagę.
Wiesław Gaweł

