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Mała gmina dużo inwestuje
STEPNICA Blisko połowę tegorocznego, niemal 60-milionowego, budżetu gmina przeznacza na inwestycje. Z funduszy
unijnych pozyskała 10 milionów złotych.
Stepnica w pigułce

d W 2002 była najbardziej zadłużoną gminą w kraju. Po
siedmiu latach nie miała już
długu i dziesiątki milionów inwestowała w rozwój, infrastrukturę.
Atuty: Zalew, Puszcza Goleniowska oraz port rybacki i towarowy, położone w odległości 18
km od drogi krajowej nr 3. Układ
portów oparty jest o tor wodny
Szczecin-Świnoujście-Bałtyk. Ma
silnie rozwiniętą branżę
drzewną. Dominują usługi, rzemiosło, usługi, rolnictwo, leśnictwo, turystyka i rekreacja.
Na zagospodarowaną plażę nad Zalewem chętnie zaglądają mieszkańcy. W marinie pojawiają się jachty. Gastronomicy zacierają ręce, bo przybywa im klientów.
Piotr Jasina
piotr.jasina@mediaregionalne.pl

Dochody na 1 mieszkańca
gminy Stepnica wynoszą
obecnie prawie 9 tys. zł.
Można się spodziewać, że z
roku na rok będą wzrastać.
Gmina bowiem bardzo dużo
inwestuje w infrastrukturę,
poprawia warunki dla prowadzenia biznesu, turystyki
itd. Te inwestycje już zaczynają przynosić efekty.

– Zbudowaliśmy marinę
na Kanale Młyńskim dla 300
jachtów, plażę w Stepnicy,
molo – wylicza Andrzej Wyganowski, wójt Stepnicy. –
Udało się również odbudować
port rybacki a teraz modernizujemy port przeładunkowy.
W porcie już w tej chwili
jest 12 łodzi. Każdą obsługują co najmniej 2 osoby.
Jeśli weźmiemy pod uwagę
współpracowników, koope-

rantów – to daje już około 60
miejsc pracy. Ci ludzie mają
już z czego utrzymywać swoje
rodziny.
Wójt zapewnia, że gmina z
roku na rok wygląda inaczej.
Modernizowane są drogi
gminne, chodniki w miejscowościach, sieć wodociągowa.
W ubiegłym roku poprowadzono do gminy linię średniego napięcia, podziemną.
Wójt nie obawia się już wichur i braku prądu. Cieszy

to mieszkańców i inwestorów.
– Przymierzamy się do budowy osiedla komunalnego –
dodaje Wyganowski. – Mamy
już fundusze własne na ten
cel. Liczymy, że uda się pozyskać też pieniądze z Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Jest szansa dofinansowania
nawet 40 proc. kosztów.
Na liście oczekujących na
mieszkania komunalne jest
w tej chwili 70 rodzin.

Fot. Piotr Jasina

W sumie powstanie 7 budynków komunalnych. W każdym będzie po 18 mieszkań.
Gmina ma określony plan
działań. Stawia na turystykę.
– Strategię oparliśmy na
naszych atutach – podkreśla
wójt. – Mamy Zalew, Puszczę
Goleniowską, rzekę Gowienicę i kanały do spływów kajakowych. A Szczecin leży zaledwie 45 km od Stepnicy.
Plaża, marina okazały się

strzałem w dziesiątkę. Żeglarze chętnie zaglądają do
przystani, gdzie mają ładną
keję z zapleczem socjalnym,
gastronomicznym itd. Plaża,
wypełnia się, jak tylko pojawia się słońce.
– Każdy jacht, to 3-,4-osobowa załoga – dodaje wójt
Stepnicy. – Muszą zjeść, coś
kupią, posiedzą w lokalu. Już
ludzie, gastronomicy mi
mówią, że zarabiają więcej.

d

Trwa IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”
KONKURS W tym roku innowacyjne firmy walczyć będą dodatkowo o tytuł w nowej kategorii: „Wizjoner IT”.
Fundacja Innowacji i Rozwoju, która jest organizatorem
konkursu, promuje tych, którzy
w swoim regionie wprowadzają
najlepsze i najciekawsze rozwiązania. Zgłaszający mają na to
czas do końca września, a udział
dla firm sektora MŚP, gmin, organizacji w konkursie jest bezpłatny.
Zdaniem Krzysztofa Duchnowskiego, prezesa Fundacji,
polskie firmy zaczęły inwestować w innowacyjne projekty
także w mniejszych miejscowościach.

- Daje się zauważyć pewien
umiarkowany optymizm twierdzi Duchnowski.
- Jednak bez rozwiązań systemowych trudno o innowacyjną
gospodarkę jako całość. Widać
elementy pozytywne, ale dużo
jeszcze pracy przed nami - dodaje.
Fundacja przyznaje tytuły w
dwóch edycjach: na poziomie regionalnym, czyli wojewódzkim,
oraz na poziomie krajowym.
W ubiegłych latach konkurs
cieszył się wśród firm, samorządów i organizacji dużym po-

wodzeniem - w sumie nadesłały
one blisko 2 tys. zgłoszeń.
- Przez ostatnie 3 lata udało
się zbudować projekt o charakterze ogólnopolskim, a jednocześnie „oddolnym” - podkreśla
Krzysztof Duchnowski.
Działania innowacyjne i rozwojowe zgłaszać mogą:
- przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie, duże),
- gminy (wiejskie, miejskowiejskie, miejskie),
- organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia), inne
(PIT)
organizacje i podmioty.

Międzywodzie
Po naszej interwencji przystań niemal natychmiast została naprawiona

Dom Gospodarki
Aktualne oferty firm niemieckich

Niebezpieczne dziury na kei przystani w Międzywodziu zostały zlikwidowane.
Były bardzo niebezpieczne dla osób
schodzących z jachtu i przechadzających się po nabrzeżu. Aż strach
było pomyśleć, co mogło się stać
dziecku, które wpadłoby w taką
dziurę. Opisaliśmy to w naszym
dzienniku. Pokazaliśmy niebezpieczne miejsca na zmodernizowanym przed dwoma laty pirsie.
Sołtys Międzywodzia i włodarze
gminy Dziwnów zareagowali natychmiast po naszej publikacji.
– Skontaktowałem się z jednym z
wykonawców odpowiedzialnych za
modernizację pirsu – informuje Stanisław Mączka, sołtys Międzywodzia. – Zaproponowałem mu pomoc
ludzi w ramach prac interwencyj-

Firma budowlana z Güstrow poszukuje polskich doświadczonych firm
dekarskich (1-2 firm) w celu podzlecenia prac przy budowie 10 domów
jednorodzinnych w regionie Rostoku
oraz 20 w regionie Berlina. Poszukiwane są firmy do długotrwałej
współpracy.
HdW-GU-A6-1136 (D)
Niemiecki warsztat zajmujący się restaurowaniem starych samochodów
poszukuje w regionie Szczecina firm
partnerskich działających w zakresie
restaurowania/regeneracji starych
części, szlifowania i polerowania
metali, galwanizacji, chromowania,
niklowania, miedziowania, itd.
HdW-NB-A5-1135 (D)
Niemieckie przedsiębiorstwo z miejscowości Wismar poszukuje pracownika (mężczyznę) ze znajomością

nych. Natomiast burmistrz Dziwnowa zadbał o potrzebny piasek.
Dzięki temu udało się zlikwidować
niebezpieczne miejsca.
- Żeglarze i turyści mogą swobodnie
spacerować po pirsie - zapewnia soł
tys. - Nie jest to naprawa docelowa,
ale nie ma już zagrożenia. Porządnie
pirs zostanie naprawiony już po sezonie.
Międzywodzie położone jest między
wodami Bałtyku i Zalewu Kamień
skiego. Stąd taka właśnie nazwa.
Miejscowość leży w gminie
Dziwnów. Turyści i wczasowicze
przede wszystkim cieszą się urokami
plaży i morskimi kąpielami. Przystań
jest miejscem mniej znanym, ale nie
dla żeglarzy. Oni wolą tutaj właśnie
odpoczywać.

(PIT)

Żeglarze lubią to miejsce nad Zalewem Kamieńskim. Jest ładne i zaciszne. A od kilku dni także bezpieczne.
Fot. Piotr Jasina

języka niemieckiego. Do zadań należeć będzie praca z plandekami dla
samochodów ciężarowych i łodzi.
Poszukiwana jest osoba z doświadczeniem.
HdW-WI-A5-1133 (D)
Wschodnioniemiecki zakład dekarsko-kamieniarski oferuje do
sprzedaży używane maszyny do obróbki kamienia naturalnego, m.in.
piaskowania, suszenia, różnego rodzaju piły oraz rozmaite narzędzia
ręczne.
HdW-FL-A3-1126 (D)
W przypadku zainteresowania powyższymi ofertami prosimy o kontakt z Domem Gospodarki, Al.
Wojska Polskiego 164, 71-335
Szczecin, tel. 091 486-07-73, faks
091 487-47-44, e-mail: dg@max.pl

(PIT)

