
W skrócie

POLICE/NARKOTYKI
Wpadli w ręce policji 
z marihuaną i extasy
Kara do trzech lat pozbawie
nia wolności grozi 21-łetnie- 
mu mieszkańcowi Polic. 
Mężczyzna został zatrzyma
ny za posiadanie ponad 10 
gramów narkotyków. Przy
znał się do przedstawionego 
mu zarzutu.
Około godz. 16.40 patrol Ko
mendy Powiatowej Policji 
w  Policach na klatce schodo
wej jednego z bloków w Poli
cach zauważył dwóch mło
dych mężczyzn. Jako, że oso
by te stały w klatce stosun
kowo długo, przykuło to 
uwagę mundurowych. Pod
jęli wobec nich interwencję. 
W trakcie legitymowania 
przy jednym z mężczyzn 
mundurowi ujawnili dwa 
woreczki foliowe z zawartoś
cią suszu roślinnego, wagę 
elektroniczną, skręconą bi
bułkę z niedopaloną marihu
aną oraz tabletkę. W rozmo
wie mężczyzna przyznał, że 
w  woreczkach znajduje się 
marihuana, a tabletka to 
extasy.
Jego słowa potwierdziły 
wstępne badania środków 
odurzających. W komendzie 
Policji przedstawiono mu za
rzut posiadania środków 
odurzających.
(JASZ)

Autobusowe plany
2015 był pomyślnym rokiem dla przewoźnika •  Wśród tegorocznych planów jest 

zakup pięciu nowych pojazdów dla SPPK oraz modernizacja zakładowej lakierni
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- W tym roku zamierzamy kupić 
pięć nowych autobusów - mówi 
Grzegorz Ufniarz, kierownik 
działu przewozów pasażerskich 
Szczecińsko-Policldego Przed
siębiorstwa Komunikacyjnego.
- Zastanawiamy się, czy będą to 
trzy przegubowe i dwa krótkie 
czy też odwrotnie. Oczywiście 
zakupy odbędą się pod warun
kiem, że otrzymamy dofinanso
wanie. Razem chcielibyśmy ku
pić dziesięć autobusów przez 
najbliższe dwa lata.

Przewoźnik nie przewiduje 
zakupu pojazdów z ekologicz
nym napędem, chociaż kilka lat 
temu testował hybrydowy au
tobus man lion’s city hybrid, 
który obsługiwał linie na tere
nie Polic oraz linie pomiędzy Po
licami i Szczecinem.

- Autobus jest oszczędny, ale 
optymalna dla niego jest jazda 
po mieście, gdzie co 100 - 200 
metrów jest przystanek - ocenia 
przedstawiciel SPPK. - Tymcza
sem nasze trasy są głównie prze
lotowe między miastami.

Spółka z Polic ma 57 autobusów, w tym tylko cztery wysokopodłogowe, większość floty pochodzi 
z tego wieku

SPPK chce zmodernizować 
z własnych pieniędzy lakiernię. 
A obecnie trwa wyposażanie 
dwóch autobusów w urządze
nia Centralnego Systemu Zarzą
dzania Komunikacją Miejską, 
czyli m. in. w biletomaty i ka
sowniki jednorazowego syste
mu biletu elektronicznego.

Ubiegły rok skończył się do
brze dla SPPK. Pojawiły się wol
ne środki w  ramach Regionalne
go Programu Operacyjnego 
W o j e w ó d z t w a  
Zachodnioporskiego na lata 
2007-2013. Wynika to z oszczęd
ności przy realizacji innych pro- 
jektów. Szczecińsko-Polickie

Przedsiębiorstwo Komunika
cyjne otrzymało 3,5 min zł. Poz
wolą one zrefundować koszty 
inwestycji w nowoczesny tabor. 
SPPK kupiło dziewięć nowo
czesnych autobusów obsługu
jących komunikację w  Szczeci
nie i Policach. Nowe autobusy 
można spotkać m.in. na linii po

spiesznej F i liniach 63,101,102 
oraz nocnych 524 oraz 526. 
Koszt całkowity zakupu to pra
wie 11,6 min złotych.

Marszałek zadowolony
- Dzięki refundacji kosztów 

dla zrealizowanych inwestycji 
przez trzy transportowe spół
ki osiągnęliśmy stuprocento
wą kontraktację funduszy Re
gionalnego Programu Opera
cyjnego Województwa Za
chodniopomorskiego na lata
2 0 0 7 - 2 0 1 3
- wyjaśnia Olgierd Geblewicz, 
marszałek województwa. - 
Ten pomyślny finał to ponad 

| 1700 podpisanych umów 
 ̂ i przyznane wsparcie w  wyso- 

| kości ponad 3,6 miliarda zło- 
< tych. Tym sposobem nie odda- 
s liśmy Komisji Europejskiej ani 

jednej złotówki. Co więcej, je
żeli pojawią się kolejne osz
czędności, między innymi 
w  wyniku rozliczania poszcze
gólnych projektów, będziemy 
mogli je jeszcze przeznaczyć, 
do końca pierwszego kwarta
łu 2016 roku na rzecz innych 
przedsięwzięć podjętych przez 
beneficjentów w  ramach za
kończonego programu. •  
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