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Policjanci Komendy Powiatowej
Policji w Policach przeprowadzili 
powiatowe eliminacje Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym.

W numerze:
Piotr Krzystek dla Wieści
Hala przy Szafera otwarta

Wakacje w Trzebieży

Wspólne patrole

Porozumienie ze szkołą 
w Nowym Rozdole

Wieści ze Szczecina

Nowe MAN-y dla SPPK

Panie prezydencie, dzisiaj 
otwarcie hali. Wielki sukces 
Szczecina, ale nie tylko, bo 
i Polic. Police skorzystają 
z tej hali. Może kilka słów 
komentarza, o tym że Police 
będą uczestniczyły tak 
czynnie w eksploatacji hali.

Mamy taką nadzieję, że 
propozycja, która została zło-
żona przez miasto Szczecin 
klubowi Chemik Police zosta-
nie przyjęta. Mamy nadzieję, że przynaj-
mniej część wydarzeń sportowych, już 
słynnych meczów Chemika odbędzie 
się tutaj, w naszym obiekcie. Spełniamy 
wszystkie standardy, więc europejskie 
puchary mogą się odbywać u nas. Zatem 
zapraszamy do Szczecina i myślę, że to 
się uda, że dojdziemy do porozumienia 
i będziemy się wspólnie cieszyć - miesz-
kańcy Polic i Szczecina, że mamy tak 

wspaniałe siatkarki

Może to początek jakiejś szerszej  
ekspansji tego przedsięwzięcia na 
teren całej metropolii szczecińskiej.

Z całą pewnością tak- wszystko w rę-
kach Chemika. My na pewno będziemy 

to wspierać i bardzo się cieszymy, że 
mamy taki zespół w naszym regionie.

A że takiego partnera jak Chemik 
Police- Police jako klub, który bę-
dzie uczestniczył w eksploatacji hali?

Na pewno jest to wartościowy klub, 
zaznacza się już na mapie polskiej siat-
kówki bardzo wyraźnie. Europejskiej, 
mam nadzieję, że również. Trzymamy 
kciuki i będziemy wspólnie dopingować.

Myślę, że policzanie będą zadowo-
leni z tej współpracy, dziękuję bardzo.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Andrzej Marek

Lewandowski Team
5 medali
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Medaliści drugiego dnia 
90. mistrzostw Polski

w lekkoatletyce - Szczecin 
(29-31 lipca):

kobiety
400 m
1. Małgorzata Hołub (KL Bałtyk Koszalin)
51,95 rek. życiowy
2. Justyna Święty (AZS AWF Katowice)
52,34
3. Patrycja Wyciszkiewicz (SL Olimpia
Poznań) 52,45

800 m
1. Joanna Jóźwik (AZS AWF Warszawa)
2.02,77
2. Angelika Cichocka (ULKS Talex
Borzytuchom) 2.02,73
3. Paulina Mikiewicz (KS Podlasie
Białystok) 2.03,87

400 m ppł
1. Joanna Linkiewicz (AZS AWF
Wrocław) 55,98 rek. życiowy
2. Emilia Ankiewicz (AZS AWF
Warszawa) 56,73 rek. życiowy
3. Joanna Banach (UKS Młodzik
Warszawa) 57,44

wzwyż
1. Justyna Kasprzycka (AZS AWF
Wrocław) 1,95
2. Kamila Lićwinko (KS Podlasie
Białystok) 1,92
3. Urszula Domel (AZS AWF Wrocław)
1,89

chód 20 km
1. Agnieszka Dygacz (AZS AWF
Katowice) 1:32.42
2. Paulina Buziak (OTG Sokół Mielec)
1:33.15
3. Katarzyna Burghardt (RLTL ZTE
Radom) 1:34.24

4x100 m
1. SKLA Sopot 45,64
2. AZS AWF Wrocław 45,77
3. AZS AWF Kraków 46,45
 siedmiobój (MP U-23)
1. Marika Marlicka (AZS AWF Warszawa)
4706
2. Paulina Bachar (WKS Śląsk Wrocław)
4339 rek. życiowy
3. Magdalena Miszewska (AZS AWFiS
Gdańsk) 4232

mężczyźni
400 m
1. Jakub Krzewina (WKS Śląsk Wrocław)
45,11
2. Łukasz Krawczuk (WKS Śląsk
Wrocław) 45,65 rek. życiowy
3. Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław)
45,66 rek. życiowy

800 m
1. Adam Kszczot (RKS Łódź) 1.47,07
2. Marcin Lewandowski (SL WKS
Zawisza Bydgoszcz) 1.47,35
3. Artur Kuciapski (AZS AWF Warszawa)
1.47,92

400 m ppł
1. Patryk Dobek (SKLA Sopot) 49,65
2. Robert Bryliński (OŚ AZS Poznań)
50,47 rek. życiowy
3. Jakub Smoliński (RLTL ZTE Radom)
50,62 rek. życiowy

tyczka
1. Robert Sobera (AZS AWF Wrocław)
5,60
2. Paweł Wojciechowski (SL WKS
Zawisza Bydgoszcz) 5,50
3. Piotr Lisek (OSOT Szczecin) 5,50

dysk
1. Piotr Małachowski (WKS Śląsk
Wrocław) 64,15
2. Robert Urbanek (MKS Aleksandrów
Łódzki) 63,69
3. Wojciech Praczyk (WKS Śląsk
Wrocław) 60,41

młot
1. Paweł Fajdek (KS Agros Zamość)
78,80
2. Wojciech Nowicki (KS Podlasie
Białystok) 76,14 rek. życiowy
3. Szymon Ziółkowski (OŚ AZS Poznań)
74,72
4x100 m
1. OŚ AZS Poznań 40,52
2. KS Podlasie Białystok 40,65
3. AZS AWF Kraków 40,66

dziesięciobój (MP U-23)
1. Krzysztof Miara (AZS AWF Warszawa)
6745 rek. życiowy
2. Michał Krawczyk (AZS AWF Warszawa
6606 rek. życiowy
3. Mateusz Wilczyński (UKS Sprint
Przeźmierowo) 6122 rek. życiowy

chód 20 km
1. Łukasz Nowak (OŚ AZS Poznań)
1:22.10
2. Rafał Fedaczyński (AZS AWF
Katowice) 1:22.25
3. Rafał Augustyn (OTG Sokół Mielec)
1:22.34

Angelika Cichocka

Adam Kszczot Marcin Lewandowski Marcin Lewandowski i Adam Kszczot
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Polityczne potyczki

Rozwód Gryfa XXI z PiS
Oświadczenie za oświadczenie

Kilka tygodni temu w Policach pojawiły sie pogłoski o starcie Pawła Mirowskiego w wyborach na bur-
mistrza Polic.  Ofi cjalnie wiceburmistrz z nadania PiS odcinał się od tych informacji. 17 lipca rano ogło-
sił swój start w wyborach zaprzeczając swoim słowom a potwierdzając pogłoski. Nastepnego dnia bur-
mistrz Władysław Diakun odwołał go ze stanowiska. Nastąpił faktyczny rozpad koalicji w radzie gminy.

Burmistrza Polic
z dnia 18.07.2014r.

2014 roku
podczas konferencji prasowej Od u Powiatowego w Policach w
dniu 17 lipca 2014 r.,

Mirowskim na temat jego decyzji o kandydowaniu na stanowisko Burmistrza Polic. 
P o ym konflikcie interesów

o
fotel Burmistrza Polic -

Mirowskiemu, by skorzysta z urlopu oraz 
dwukrotnego odrzucenia mojej propozycji 

, jak wypowiedzenie

18 lipca 2014 r.

Burmistrz Polic 

Police, dn. 18.07.2014 r.

, w godzinach porannych,
w Policach),

w Policach

kandydowaniu w jesiennych wyborach

lipca 2014 roku w trakcie konf
czas trwania kampanii wyborczej

.
4 roku,

burmis

ie
by od dnia 1

(jako ówczesny w

Diakuna,
Decyzja obecnego burmistrza Polic

Mirowskiemu, jest równoznaczne z jednostronnym wypowiedzeniem umowy 
koalicyjnej. Wspólnoty 
Sam .

bardzo pozytywnie odbierana. 
decyzji 

XXI w Policach.

W imieniu Z Komitetu

Prawo i Sprawiedli

Redakcyjny 
komentarz

W oświadczeniu polickiego PiS znalazł się niżej przytoczony 
fragment, który wymaga kilku słów wyjaśnienia i komentarza.
„Należy przypomnieć, że w roku 1998 to nikt 
inny jak sam Władysław Diakun (jako ówcze-
sny wiceburmistrz) podjął decyzję o starcie 
w wyborach samorządowych tworząc konkurencyjny 
dla swojego „szefa” Komitet Wyborczy Akcji Wyborczej 
Solidarność. Urzędujący wówczas burmistrz Stanisław 
Szymaszek nie wyciągnął wobec swojego zastęp-
cy, czyli Władysława Diakuna, żadnych konsekwencji.”

Problem polega na tym, że przytoczony fragment nie za-
wiera informacji o tym, że w roku 1998 burmistrz był wybiera-
ny przez radę miejską, a nie w wyborach powszechnych i z tego 
powodu nikt nie tworzył komitetu wyborczego burmistrza.
"Tworząc komitet wyborczy AWS"-  Władysław Diakun uczest-
niczył jedynie w nowej formacji politycznej (Akcji Wyborczej 
Solidarność) będącej wówczas w koalicji rządowej z Unią 
Wolności, partii której działaczem był Stanisław Szymaszek.
Zarówno Szymaszek jak i Diakun  byli wtedy członkami Polickiego Forum 
Wyborczego "Gryf"- protoplasty dzisiejszego Gryfa XXI, który tolero-
wał przynależność partyjną swoich członków. Aktywność polityczna 
Władysława Diakuna była jedynie odpowiedzią  na wcześniejsze wyda-
rzenia - powstanie Unii Wolności w Policach, której liderem był Stanisław 
Szymaszek. W tamtym czasie wielu członków Gryfa należało równocze-
śnie do różnych partii politycznych, jak np. Unia Wolności, ZChN, AWS.
W wyniku wyborów, rada miejska - w głosowaniu - na bur-
mistrza wybrała Diakuna,  a Stanisław Szymaszek  został wi-
cestarostą pierwszej kadencji po powstaniu powiatów.

Andrzej Marek
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Współpraca na pograniczu

Porozumienie
Police-
Nowy Rozdół

25 lipca o g. 12.00 w Urzędzie Gminy w Policach została podpisana deklaracja partnerstwa pomiędzy Gimnazjum 
nr 3 w Policach a szkołą gimnazjalną w Nowym Rozdole na Ukrainie, którą parafowali przedstawiciele obydwu szkół 
oraz burmistrzowie: Polic i Nowego Rozdołu. Zawarte dzisiaj partnerstwo zakłada współpracę szkół przy wsparciu 
burmistrzów: Władysława Diakuna oraz Wolodymyra Tuza. Polegać ona będzie m.in. na wymianie młodzieży, spo-
tkaniach nauczycieli, realizacji wspólnych projektów, zajęć i spotkań. Będzie to doskonała okazja do poznania kul-
tury i życia sąsiadów oraz rozwijania tolerancji i przyjaźni między obydwoma narodami. Założenia te nabierają no-
wego wymiaru w obliczu dzisiejszej sytuacji politycznej na Ukrainie. Wprawdzie, jak zaznaczył burmistrz Diakun, 
goście i jednocześnie partnerzy nowego porozumienia pochodzą z terenów zachodniej Ukrainy i nie są dotknię-
ci bezpośrednio tragedią wojny, jednak solidaryzują się ze swoimi braćmi, których los nie oszczędza. Pomoc jed-
nym niesie zatem nadzieję tym drugim.  - Każdy gest z naszej strony dodaje im (mieszkańcom Ukrainy-red.) od-
wagi i podnosi ich na duchu- mówił podczas dzisiejszego spotkania burmistrz Polic. Szkołę w Nowym Rozdole 
reprezentowała Oksana Tuz- nauczycielka języka angielskiego tamtejszego gimnazjum i z ogromnym wzruszeniem 
dziękowała władzom Polic za dobro i wszelką pomoc, jaka jest niesiona Ukrainie przez naszą Gminę nie od dziś.
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Wieści z województwa

Komunikaty

Województwo 
Zachodniopomorskie

Województwo
Zachodniopomorskie

bip.wzp.pl
www.bip.wzp.pl
bip.rbip.wzp.pl

www.bip.rbip.wzp.pl

Promocja projektów 
Finał konkursu

Aby się tego dowiedzieć, trzeba po-
czekać do fi nału konkursu na najlepszą 
promocję projektów fi nansowanych 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego. Zwycięzcy 
otrzymają w nagrodę „Różę promo-
cji”. Konkurs pod auspicjami Marszałka 
Województwa startuje 4 sierpnia 
2014 roku i organizowany jest przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Z a c h o d n i o p o m o r s k i e g o .

Konkurs „Róża promocji” zo-
stanie przeprowadzony po raz 

drugi. Adresowany jest do benefi -
cjentów Regionalnego Programu 
Operacyjnego i ma na celu zainspiro-
wać ich do poszukiwań efektywnych 
narzędzi i oryginalnych form pro-
mocji projektów, jak również służyć 
promocji projektów fi nansowanych 
ze środków Regionalnego Programu 
poprzez prezentację dobrych prak-
tyk. Kapituła Konkursu będzie oce-
niać atrakcyjność zabiegów promo-
cyjnych i informacyjnych. Docenione 
zostaną najefektywniejsze działania 
marketingowe, a także pomysłowość 

w doborze narzędzi i form promocji.
Kto zostanie jednym z trzech lau-

reatów konkursu „Róża promocji”? 
Tych najlepszych poznamy podczas 
fi nałowej konferencji, która odbę-
dzie się pod koniec listopada. Na 
zwycięzców czekają cenne nagrody 
rzeczowe. Laureaci zostaną objęci 
również działaniami promocyjnymi.

Szczegółowe informacje o kon-
kursie dostępne są na stronie in-
ternetowej  www.rozapromocji.pl 

Warto pamiętać, że 8 września 
mija termin nadsyłania zgłoszeń!

„Play the Music.” to wyjątkowa, 
interaktywna wystawa, jaką przy-
gotowało Muzeum Narodowe 

w Szczecinie. Otwarcie zaplanowa-
no na 5 sierpnia br. Autor ekspozycji, 
Henry Lowe, współtworzył ekspozycje 
dla British Museum czy Natural History 
Museum w Londynie. Przewodnikiem 

po muzycznych ciekawostkach będą 
największe przeboje drugiej połowy 
XX wieku. „Play the Music.” dotych-
czas prezentowana była w Europie, 
Stanach Zjednoczonych, Meksyku. 

Na atrakcyjność wystawy wpływa jej 

Dotacja dla Muzeum 
Multimedialna wystawa

interaktywny charakter Zwiedzający 
będzie mógł podjąć działania, któ-
re wpłyną na końcowy efekt dzieła. 
Ekspozycja to doskonała okazja, by 
poznać prawa akustyki. Będzie można 
dowiedzieć się, w jaki sposób powstają 
dźwięki, jaka jest ich natura. Ze wzglę-
du na swój walor edukacyjny wyda-
rzenie adresowane jest szczególnie do 
dzieci. Najmłodsi będą mieli możliwo-
ści wprawić eksponaty w ruch, pozna-
jąc prawa fi zyki, zasady kompozycji. 

Realizacja wystawy nie mogłaby 
się obyć bez dotacji samorządowej. 

Na ten cel Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego przeznaczył 
prawie 65 tysięcy złotych. Wernisaż 
„Play the Music.” będzie można podzi-
wiać w Muzeum Narodowym do końca 
wakacji, tj. do 30 września 2014 roku. 
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wycieczki do Rostoku, Anklam oraz odwiedzenie wyspy Rugii. 

ano w ramach 

unijnego programu „Erasmus+”. 

Zapraszamy 2 sierpnia br
tercity (od ul. Kolumba), godzina spotkania 14:40.

które ma na celu przygotowanie edukatorów programu. Podczas 3-

zkolenia, Fundacja Nauka 

31 sierpnia 2014 roku :

www.mlodziez.wzp.pl oraz www.ndsfund.org opisem wydarzenia 

i regulaminem. 

Sobota, 2 sierpnia 2014 roku, godzina 14:40
Szczecin, ul. Kolumba)

Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel.   +48 91 48 07 249; faks +48 91 48 93 987
e-mail: rzecznik@wzp.pl 
www.wzp.pl 
www.facebook.com/PomZachodnie

Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego 

Gabinet Marszałka 
Biuro Prasowe
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Gmina Police

Dzieci z Ukrainy i Białorusi
Na wakacje do Trzebieży

Na wakacje do Trzebieży w Gminie 
Police przyjechały dwie grupy dzieci: 
z Ukrainy i Białorusi. Zostały zaproszo-
ne przez Burmistrza Polic Władysława 
Diakuna i Stowarzyszenie "Wspólnota 
Polska" Koło w Policach. Organizatorem 
pobytu jest Gimnazjum nr 3 w Policach. 
Ze szkoły tej we wspólnym wypo-
czynku bierze udział troje uczniów. 
Cała grupa liczy: 22 dzieci i 2 opieku-
nów z Ukrainy (z Nowego Rozdołu, 
Partnerskiego Miasta Polic), 13 dzieci 
3 opiekunów z Białorusi (z Radunia) 
oraz 3 uczniów i 1 opiekun z Polski.

W trakcie tej wizyty planowane jest 
podpisanie porozumienia o współ-
pracy pomiędzy szkołami: G3 w 
Policach i Szkołą w Nowym Rozdole. 
Rozmowy na ten temat zostały rozpo-
częte w ubiegłym roku, ale przerwały 
je wydarzenia w Kijowie, na Majdanie.

Sobota 02 sierpnia 2014  
  

WAKACYJNY 
RODZINNY RAJD 

ROWEROWY 
Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Policach, ul. Piaskowa 97 

Start godz. 10:00 (zapisy od godz. 9:30) 

Dystans: 16 km 
W programie: 
- grill 
- konkursy 
- nagrody 
 
 
       
 
www.osir.police.pl 
www.facebook.pl/osirpolice 

REGULAMIN
WAKACYJNY RODZINNY RAJD ROWEROWY – 10lecie OSiR Police

Police, 02 sierpnia 2014 roku
1. Organizator 

2.

Policki Klub Cyklistów „Sama Rama”,
3. Termin i miejsce

02.08.2014 r. (sobota),
godzina 10:00 (zapisy od godz. 9:30),
OSiR Police ul. Piaskowe 97.

4. Biuro organizacyjne –
Biuro organizacyjne yjno – Sportowym OSiR przy 
ul. Piaskowej 97 w Policach tel. 91 424 13 60, 693-060-051 e-mail: 
kompleks.osir@police.pl,
Zapisy w dniu startu tj. 02.08.2014 r. od godziny 9:30 przy
kompleksu przy ul. Piaskowej 97,

5. Cel Rajdu

.
6. Uczestnictwo

–
osoby w wieku do 
specjalne pozwolenie na uczestnictwo od rodzica lub prawnego opiekuna,

Rajd odbyw
7. Ubezpieczenie

8. Start i Meta Rajdu
Start i Meta Rajdu zn –
Sportowym przy ul. Piaskowej 97 w Policach.

9. Dystans
km.

10.
talon n ycze oraz 

napoje),

Loteria fantowa,
Niespodzianki.

11. Inne

ra.
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Karina Ł. zatrzymana
Za oszustwa „na wnuczka” 

Kryminalni z Polic zatrzymali 21-letnią 
Karinę Ł, która usiłowała dokonać oszu-
stwa metodą „na wnuczka”. Wpadła ona 
w ręce funkcjonariuszy Policji, gdy miała 
odebrać 20 tysięcy złotych. Wczoraj ko-
bieta usłyszała zarzuty. Za ten czyn grozi 
jej do 8 lat więzienia. Dzisiaj o dalszym 
jej losie zadecyduje prokurator i sąd.

Metoda „na wnuczka” charakteryzuje 
się, że przestępca podający się za krew-
nego nawiązuje kontakt telefoniczny z 
ofi arą i pozyskuje jej zaufanie. Następnie 
pod pozorem niepowtarzalnej okazji 
lub nagłego nieszczęścia, zwraca się 
z prośbą o natychmiastową pomoc 

fi nansową. Zazwyczaj oszust podsy-
ła zaufaną osobę po odbiór pieniędzy.

Taki scenariusz wydarzeń spotkał 
63 - letnią mieszkankę gminy Police. 
Jak ustalili mundurowi pokrzywdzona 
otrzymała telefon od rzekomej córki z 
prośbą o pilne pożyczenie 60 tysięcy zło-
tych. Tłumaczyła, że ma w banku założo-
ną lokatę i jak pilnie nie wpłaci 60 tysię-
cy to przepadnie jej 90 tysięcy złotych, 
a pieniądze odbierze jej koleżanka. 63 
– latka poinformowała rozmówczynię, 
iż jest w stanie uzbierać tylko 20 tysięcy. 

Zmartwiona losem córki kobieta, 
wypłaciła z banku wszystkie swoje 

oszcędności i oczekiwała w umówio-
nym miejscu na przekazanie gotów-
ki. Na szczęście do przekazania pie-
niędzy nie doszło, gdyż oszustka nie 
pojawiła się na miejscu odbioru pie-
niędzy. Dzięki sumiennej pracy opera-
cyjnej polickich policjantów z Wydziału 
Kryminalnego oszustka została zatrzy-
mana, gdy jechała taksówką po od-
biór pieniędzy w umówione miejsce.   

Wczoraj 21 - latka usłyszała za-
rzuty usiłowania oszustwa. Dzisiaj 
o dalszym jej losie zadecyduje pro-
kurator i sąd. Za ten czyn grozi jej 
do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują !!!
Nigdy nie przekazujmy żadnych pieniędzy osobom 

nieznajomym, zawsze weryfi kujmy, kto do nas dzwoni, 
jeśli prosi nas o pomoc, czy pożyczkę. 

Zawsze w sytuacji zagrożenia lub kiedy podejrzewamy, że mamy 
do czynienia z oszustwem, natychmiast dzwońmy 

pod numer alarmowy 112 lub 997.
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SPPK

11 lipca 2014 Szczecińsko-Polickie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. 
o. i fi rma MAN Truck&Bus Polska Sp. z o.o. 
podpisały umowę na dostawę trzech fa-
brycznie nowych autobusów niskopod-
łogowych. Umowa jest efektem wyboru 
fi rmy MAN w postępowaniu o zamówie-
nie publiczne na dostawę autobusów.

Przedmiotem umowy jest dostawa 
3 sztuk fabrycznie nowych autobusów 

SPPK powiększa tabor
Nowe MAN-y 

niskopodłogowych (1 autobus pojedy-
czy 12-metrowy i 2 autobusy przegubo-
we 18-metrowe) marki MAN Lion's City.

Autobusy przystosowane będą do 
przewozu osób niepełnosprawnych, 
spełnią nawyższą obecnie normę 
emisji spalin EURO 6, będą wyposa-
żone w całopojazdową klimatyzację.

Nowe autobusy mają trafi ć do SPPK 
najpóźniej w grudniu 2014 roku.

Całkowita wartośc umowy wy-
niesie 3.950.760,00 zł brutto.

 SPPK eksploatuje obecnie 56 au-
tobusów dwóch marek - Solaris 
(13 sztuk) oraz MAN (43 sztuki).

Nowe autobusy zastąpią trzy 
najbardziej wysłużone auto-
busy eksploatowane w Spółce.

Spółka zakupiła autobusy ze śro-
dków własnych.

W związku z remontem ul. Piłsudskiego w Policach, 
na wniosek wykonawcy robót fi rmy STRABAG, 

w okresie od 18.07.2014 do 11.08.2014 
zlikwidowany zostaje przystanek Police Przybora 

w kierunku Police Osiedle Chemik.

Ustanowiony zostaje przystanek tymczasowy 
Police Przybora, który zlokalizowany będzie 

w pobliżu skrzyżowania ul. Piłsudskiego i Przybora.

Rozkłady jazdy linii autobusowych nie ulegną 
zmianie.
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W związku z otwarciem 
w Trzebieży nowej części 

kompleksu plażowego 
(wraz ze skateparkiem), 

ze względu na wnioski pasażerów,
 Burmistrz Polic z dniem 

1 lipca 20134 roku 
wprowadza zmiany 

w Regulaminie Przewozów Pasażerskich 
na Linii Samorządowej, Działkowej 

i Plażowej 

w zakresie przewozu bagażu i zwierząt.

Od dnia 1 lipca 2014 roku przewóz 
bagażu i zwierząt nie podlega opłacie.
Dotyczy to m. in. wózków dziecięcych, 

deskorolek, hulajnog, rowerów itp.
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Lewandowski Team Janusz Chmielewski

Ludzie sukcesu

5 medali na MP 2014
W dniach 29-31.07 

obyły się w Szczecinie 
90. Lekkoatletyczne 
Mistrzostwa Polski  
Seniorów. Był to koń-
cowy sprawdzian 
przed Mistrzostwami 
Europy (12-17.08 

Zurych) i ostatnia szansa na uzyska-
nie minimum kwalifi kacyjnego do mi-
strzostw. Brała w nich udział czołówka 
polskich lekkoatletów, wśród których 
nie mogło oczywiście zabraknąć  Team 
Lewandowski. Podopieczni trenera 
Tomasza Lewandowskiego spisali się w 
mistrzostwach bardzo dobrze.  Ekipa te-
amu liczyła sześciu zawodników, wywal-
czyła 5 medali, a wszyscy startowali w 
biegach fi nałowych.  Najlepiej spisały się 
dwie największe gwiazdy czyli Marcin 
Lewandowski i Angelika Cichocka. 
Mimo, iż właśnie wrócili z ciężkiego 
obozu treningowego w Szwajcarii (5 ty-
godni w St.Moritz na wysokości 2300m 
npm) i mają jeszcze w nogach trudy 
treningów, obje zdobyli po dwa me-
dale. Na swoich koronnych dystansach 
(800m) wywalczyli wprawdzie medale 
srebrne (1.47 – Marcin, 2.02-Angelika), 
a Marcina pokonał odwieczny rywal 
Adam Kszczot. Srebrne „niepowodzenia” 
powetowali sobie na 1500m. Wygrali tu 
bez problemów uzyskując czasy 3.41 
(Marcin) i 4.09 (Angelika).  Piąty me-
dal wywalczył startujący w debiucie 
na 5000m Adam Czerwiński z czasem 
14.17. Pozostali zawodnicy teamu wy-
padli na miarę oczekiwań trenera. W 
biegach fi nałowych zajmowali miej-
sca:4 - Karol Konieczny (800m 1.49), 
8 – Mateusz Urbaniak (800m 1-53), 11 
– Bartosz Kotłowski (1500m – 3.45).

Wśród podopiecznych trenera 
Tomasza wymieniłbym też Bartosza 
Nowickiego. Jest on wprawdzie zawod-
nikiem WKS Śląsk Wrocław, ale trener 
pomagał mu też w ostatnich przygo-
towaniach. Bartosz wywalczył srebr-
ny medal na 1500m z czasem 3.42.77. 

O krótką ocenę występu swo-
ich zawodników poprosiliśmy tre-
nera Tomasza Lewandowskiego:

„Jestem bardzo zadowolony z wystę-
pu mojej drużyny. Nikt nie wypadł poni-
żej oczekiwań. Dodatkowo, w przypad-
ku dwójki przygotowującej się do ME, 

to wyjątkowy sukces, gdyż po bardzo 
długim zgrupowaniu, na dużym zmę-
czeniu, ostatni etap przygotowań do im-
prezy docelowej zakończyli trzema bie-
gami i znieśli ich trudy bardzo dobrze. W 
Zurychu muszą być przygotowani na 3 
biegi. Teraz czeka ich okres super kom-
pensacji. Ostatnie dni przed wylotem 
spędzimy w Zakopanem, gdzie będzie-
my <<łapać świeżość>>. Jestem pe-
wien, że szczyt formy jak zawsze osiągną 

na najważniejszej imprezie sezonu”. 
Gratulujemy doskonałych osiągnięć 

w Mistrzostwach Polski i mamy nadzie-
ję, że osiągniecia teamu powiększą się 
o medalowe zdobycze w Mistrzostwach 
Europy. Na koniec chciałbym jeszcze 
przypomnieć, że my policzanie, mamy 
szczególną satysfakcję z osiągnięć te-
amu. Marcin Lewandowski, Bartosz 
Nowicki i Tomasz Lewandowski są to wy-
chowankowie UKL (UKS) Ósemka Police.

Angelika Cichocka (w środku)

Bartosz Nowicki i Marcin Lewandowski

Złoto dla Marcina
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Góra Żalisko

Pasje Jana Matury

Tajemnice Tanowa

W Tanowie przy ostrym zakręcie drogi 
w kierunku Tatyni, Dobieszczyna, grani-
cy widnieje niewielkie wzgórze dominu-
jące nad jezdnią maksymalnie 3-4 metry. 
To miejsce nazywane jest Górą Żalisko i 
związaną z nim legendą. Tak pisze o niej 
Wiesław Gaweł w swej pozycji Gmina 
Police wydanej w 1997 r.: „...w centralnej 
jego wsi  znajduje się niewielkie wznie-
sienie zwane Górą Żalisko, na której 
rosną stare lipy - „żercy” (słowiańskie 
określenie kapłana). Stara legenda głosi, 
że tu w Tanowie w XV wieku ówcześni 
żercy na skutek niewłaściwego tłuma-
czenia istoty godów w Kanie Galilejskiej 
zaklęci zostali w lipy i trwać będą w 
tych postaciach do chwili kiedy zmie-
nią wreszcie swoje heretyckie poglądy”.

Wbrew pozorom Wiesław Gaweł ani 
też ja nie jesteśmy pomysłodawcami, 
czy też autorami opowieści i nazwy tego 
miejsca, w którym do wczesnego po-
wojnia stał ładny szachulcowy kościółek. 
Otóż nazwy tej w literaturze, materia-
łach piśmiennych jest znacznie więcej 

i używana jest od dawna. Dotarłem do 
kilku źródeł: mapa Okolice Szczecina, 
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydaw-
nictw Kartografi cznych, Warszawa  1967 
„...na wzgórzu Żalisko stare 250- let-
nie lipy”. W 1972 r. Czesław Piskorski 
w Powiecie Szczecińskim wydanym 
w Szczecinie informuje: „w centrum 
niewielkie wzniesienie Góra Żalisko, 
na której rosną stare lipy „żercy” (kie-
dyś stał tu kościół zniszczony podczas 
wojny)”. Antoni Adamczak, Puszcza 
Wkrzańska i Wzniesienia Szczecińskie 
szlaki turystyczne, Szczecin 1993: „W 
pn. części wsi Góra Żalisko - niewielkie 
wzniesienie, na którym stał XVIII wiecz-
ny kościół ryglowy, zniszczony w cza-
sie działań wojennych w 1945 r.. Rosną 
tu stare lipy”, Jerzy M. Kosacki, Ziemia 
Szczecińska, część II- Szczecin i okolice, 
Szczecin 1994: „Wieś położona nad rzeką 
Gunicą (...) W centralnej części znajduje 
się wzniesienie (Góra Żalisko), miejsce 
składania przez Słowian bogom ofi ar z 
piwa, miodu i zwierząt. Według legendy 

kapłani za niewłaściwe tłumaczenie 
istoty godów w Kanie Galilejskiej zo-
stali zamienieni w lipy, a trwać będą aż 
nie zmienią swoich poglądów”. Wiesław 
Gaweł o Górze Żalisko wspomina też w 
swych artykułach w Gazecie Polickiej 
- 1991 i Tytanie -2012. Pewnie gdybym 
poszperał więcej, natknąłbym się na 
kolejne przykłady stosowania orygi-
nalnej nazwy niepozornego w koń-
cu miejsca w Tanowie, wszak nie ma 
tam już wiejskiej zabytkowej świątyni.

 W moim Tanowie wczoraj i 
dziś, 2012 piszę: „Na początku XIX w. na 
Górze Żalisko wybudowano ryglowy 
kościół z wieżą, przy którym grzebano 
zmarłych. Ze wzgórzem związana jest le-
genda jakoby „żercy” mylnie tłumacząc 
znaczenie godów w Kanie Galilejskiej 
zostali zamienieni w drzewa do mo-
mentu zmiany błędnego tłumaczenia”.  
Legendy tworzą ludzie, wędrowcy, ba-
jarze, przewodnicy na użytek podkre-
ślenia zdarzenia, miejsca, obiektu czy 
stworzonej fi kcyjnej bądź też prawdzi-
wej osoby. Stąd logiczna wydaje mi się 
wypowiedź Wieśka Gawła, że legenda 
ma swój rodowód być może już w XIX 
w. u Niemców, którzy ją stworzyli: „...le-
gendy, bo Góra Żalisko i związana z nią 
legenda powstała u Niemców, podob-
nie jak większa część, które są powoli 
wyłapywane. Zna ich bardzo dużo eme-
rytowany weterynarz z Torgelow Klaus 
Nudel. Ostatnio przysłał mi legendę o 
„kąpieli” w Policach księcia Bogusława 
X po polowaniu w Puszczy Wkrzańskiej”.

Jan Matura

Na zdjęciach – Góra Żalisko i leżą-
cy w zaroślach wzniesienia pomnik 
poświęcony pamięci tanowian pole-
głych na frontach I wojny światowej. 
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Jechał bez prawka z dzieckiem
Miał prawie 2 promile

43 – letni mężczyzna jechał passa-
tem bez prawa jazdy z 8 – letnim dziec-
kiem. Miał prawie 2 promile alkoholu.  

Wczoraj około godz. 21.45 w 
Niekłończycy policjanci polickiej 
drogówki zatrzymali do kontro-
li drogowej kierującego VW Passat, 
który w sposób nieprawidłowy prze-
woził w pojeździe 8 letnie dziecko. 

W trakcie kontroli od kierującego 
pojazdem wyraźnie czuć było woń 

alkoholu. Po badaniu alkomatem 
okazało się, iż 43 – letni kierujący ma 
prawie 2 promile alkoholu w orga-
nizmie i w ogóle nie posiada prawa 
jazdy. Mężczyzna w pojeździe prze-
woził pasażerkę i jej 8 – letniego syna. 

43 – latek odpowie przed sądem za 
kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości. Według kodeksu grozi mu 
do dwóch lat pozbawienia wolności. 

Policcy policjanci w Ueckermünde
Wspólna akcja

Policjanci z Polic wraz z policjan-
tami z Anklam wzięli udział w fe-
stynie pn. „Bezpiecznie na wa-
kacjach i podczas urlopu”, który 
odbył się przy plaży w Ueckermünde.  

Policcy mundurowi wraz z poli-
cją niemiecką zaprezentowali sprzęt 
policyjny. Nasi policjanci rozdawali 
mieszkańcom Niemiec ulotki, map-
ki rowerowe w języku niemieckim. 

Ponadto rodzicom przychodzącym 
z dziećmi na plażę wręczano opaski 
na rekę dla dzieci, gdzie można za-
pisać numer telefonu do rodziców w 
przypadku, gdyby dziecko zgubiło się. 

Jolanta Szalińska 
ofi cer prasowy KPP Police
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Polsko-niemieckie patrole
w Trzebieży

Policcy policjanci wspólnie z funk-
cjonariuszami niemieckiej Policji w 
Pasewalku pełnili służbę w Trzebieży. 
Międzynarodowy patrol można było spo-
tkać między innymi na ulicach Trzebieży 
oraz na plaży, gdzie wzbudził ogrom-
ne zainteresowanie wśród turystów. 

To już kolejna wizyta policjantów na-
szego zachodniego sąsiada w powie-
cie polickim. Na terenie naszego po-
wiatu podczas sezonu przebywa duża 
ilość gości z zagranicy, w tym przede 
wszystkim z Niemiec. Wspólne patrole 
mają na celu usprawnić kontrole obco-
krajowców. Podczas pełnienia służby 
patrol polsko-niemiecki kontrolował 
prędkość, trzeźwość kierowców oraz 
wymagane dokumenty. Zatrzymani 
do kontroli niemieccy kierowcy nie 
kryli swojego zaskoczenia na wi-
dok rodaka w policyjnym uniformie. 

Funkcjonariuszy można było spotkać 
podczas patrolowania ulic Trzebieży oraz 
na plaży. Zarówno polscy jak i niemieccy 
turyści chwalili pomysł współpracy mię-
dzynarodowej i niejednokrotnie prosili 
o wspólne fotografi e. Podczas służby 
policjanci wymieniali się doświadcze-
niami, rozwiązaniami i pomysłami, któ-
re mogą wykorzystać w swojej pracy.

Policcy policjanci podobne służby 
pełnią również na terenie Niemiec.
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Motorowerzysta
Wbrew zakazowi

Również dla osób - z zajęciami komorniczymi- dochodami z MOPS- zasiłkami i alimentami 
tel. 600840600   lub   600302162

S z y b k a   p o ż y c z k a

Policjanci z Polic zatrzymali wczo-
raj 59-letniego mężczyznę, który 
poruszał się motorowerem wbrew 
sądowemu zakazowi. Teraz za 
swój czyn odpowie przed sądem.

Funkcjonariusze polickiej komendy 
pełniący służbę na terenie Trzebieży, 
około godz. 21.45 na ulicy Spacerowej 
zatrzymali do kontroli kierujące-
go motorowerem marki Yamaha. Po 

wylegitymowaniu okazało się, że jest 
to 59-letni mieszkaniec Szczecina. 
Mężczyzna złamał sądowy zakaz poru-
szania się motorowerami, który nałożył 
na niego szczeciński sąd. Zakaz porusza-
nia się pojazdami obowiązywał 59-latka 
do maja 2017 roku. Policjanci zabronili 
mu dalszej jazdy. Mężczyzna za swój 
czyn odpowie przed sądem. Grozi mu 
nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 

Policjanci z Polic zatrzymali na te-
renie gminy Police dwóch mężczyzn, 
którzy posiadali przy sobie narko-
tyki. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, 
o dalszym ich losie zdecyduje sąd.

W miniony weekend na terenie gmi-
ny Police służbę pełniły wzmożone 
patrole Policji, Straży Miejskiej, Straży 
Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej. 
Ich działania doprowadziły do zatrzy-
mania dwóch osób, które posiadały 
przy sobie marihuanę oraz przyrzą-
dy służące do zażywania narkotyków. 

Pierwszy z mężczyzn 21 - latek posia-
dał przy sobie marihuanę oraz bonga 
i młynek. Zatrzymany został podczas 
interwencji w Trzebieży. Mężczyzna 
próbował uciekać, jednak szybko zo-
stał zatrzymany przez funkcjonariuszy. 

Drugi mężczyzna 36 - latek zatrzy-
many został już po północy. Podczas 
legitymowania i kontroli bagażu po-
licjanci w plecaku należącym do tego 
mężczyzny znaleźli woreczek z marihu-
aną. W trakcie dalszej kontroli okazało 
się, iż w kieszeni spodni 36 – latek po-
siada kolejne dwa woreczki z marihu-
aną. W chwili zatrzymania mężczyzna 
miał 2,3 promila alkoholu w organi-
zmie. Noc spędził w izbie wytrzeźwień. 

Wczoraj obaj mężczyźni usłyszeli za-
rzuty i przyznali się do zarzucanych im 
czynów. Za  popełnione przestępstwo 
zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 
narkomanii grozi każdemu z nich do 
3 lat pozbawienia wolności.  O dal-
szym losie mężczyzn zadecyduje Sąd.

Zatrzymani z narkotykami




