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

W numerze:
Pierwsza w Policach
Karta Dużej Rodziny

MOK zaprasza 
na Jarmark Augustiański

Święto Policji

Policzanin zwycięzcą
na brytyjskiej liście przebojów

Gmina Police

Trzeszczyn
znany i nieznany

STOP
wariatom drogowym

Mają sześcioro dzieci. Mieszkają w 
Policach. We wtorek 12 sierpnia 2014 
roku, dokładnie o godzinie 12:00, 
z rąk burmistrza Polic Władysława 
Diakuna, otrzymali  pierwszą w gminie 
Police, rządową  Kartę Dużej Rodziny. 

Państwo Wioletta i Jerzy Oleszkiewicz. 
Na tę małą uroczystość w kameralnym 
gronie przyszli do Urzędu Miejskiego 
w Policach ze swoimi dziećmi. Nie było 
z nimi tylko najstarszego syna, 19-letnie-
go Kacpra, który załatwiał pilne sprawy 
związane ze studiami. Ale cała reszta 
rodziny stawiła się w komplecie. Każdy 
z rodziców i każde dziecko – wszyscy 
otrzymali swoje indywidualne karty. 
Upoważniają one do zniżek w wybra-
nych instytucjach na terenie całego kra-
ju, między innymi – na przejazdy PKP. 

Z rodziną państwa Oleszkiewcz spo-
tkali się także m.in. sekretarz Gminy 
Andrzej Bednarek i kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Policach, Gabriela 
Doba. „Dziś oddajemy do Waszych 
rąk rządową Kartę Dużej Rodziny, ale 
w najbliższym czasie zostanie ona 
rozszerzona o  samorządową i metro-
politalną. Oznacza to, że mając tę jed-
ną kartę - będą państwo mogli także 
korzystać z ulg, stosowanych przez 
Gminę Police i Obszar Metropolitalny. 
Gmina Police planuje wprowadzenie 
swoich  ulg  tuż po wakacjach” – wy-
jaśniał Sekretarz Andrzej Bednarek.  

„Nie jesteśmy kimś szczególnym, 
ale przez to, że jest nas wielu, musimy 
sobie trochę inaczej radzić z naszymi 
sprawami. W stosunku do standardowej 
rodziny mamy 3 razy więcej pracy przy 
dzieciach, ale też 3 razy więcej radości” 
– mówiła z dumą mama, Wioletta. Jest 
trochę młodsza od taty, który ma 45 
lat. Z wykształcenia jest ekonomistką. 

Dokończenie na str. 4
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Gmina Police

Pracowała jako główna księgowa 
w spółce.  Cztery lata temu zre-
zygnowała z pracy, żeby opieko-
wać się dziećmi. Ich naj-
młodsza córka ma 3 lata. 

„Wiolka jest w domu. Zarabiała więcej 
ode mnie, więc jej rezygnacja z pracy 
była dla nas trudną decyzją.  Ale pod-
jęliśmy ją i jest OK. Dajemy radę. 
Ja z wykształcenia jestem mecha-
nikiem samochodowym, ale nie 
pracuję w tym zawodzie. Pracuję 
w Zakładach Chemicznych Police SA” 
– opowiada ojciec rodziny, pan Jerzy. 

To wspaniała, przykładna rodzina. 
Przed laty złożyli wniosek o mieszka-
nie komunalne. Ale w pewnym mo-
mencie „wypadli” z kolejki, bo ich do-
chód na rodzinę okazał się za wysoki. 
Mieli wtedy trójkę dzieci. Postanowili, 
że kupią mieszkanie. I kupili: 54m2. Są 
szczęśliwi. Wszystko mają poukładane, 
każdy  zna swoją rolę, każdy ma swo-
je obowiązki w domu. Dzieci uczą się 
znakomicie. Te starsze są odpowiedzial-
ne i troskliwie zajmują się młodszym 
rodzeństwem. Te młodsze odpłaca-
ją zdyscyplinowaniem i uśmiechem. 

Nie mają telewizora. Rodzice chcą mieć 
kontrolę nad tym, co oglądają ich dzie-
ci. Dlatego razem oglądają fi lmy i bajki, 
w kinie albo z odtwarzacza.  Komputery 
i telefony komórkowe są.  Gry kompu-
terowe też. Ale wszystko jest usystema-
tyzowane.    „Nie chcemy, by telewizja 
kształtowała światopogląd naszych 

dzieci. Sami im tłumaczymy, jaki jest 
świat, jak go odbieramy. Przekazujemy 
im takie wartości, jakie sami uważamy 
za ważne i dobre” – podkreślają rodzice. 

O tym, jakie mogą być efekty wy-
chowania w wielodzietnej rodzinie, 
świadczą osiągnięcia  pociech.  U pań-
stwa Oleszkiewiczów są imponujące. 

Kacper

Absolwent 13 LO w Sczecinie, 
aktualnie student Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie.

Laureat konkursu z języka polskie-
go z elementami historii pod patrona-
tem Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty. Laureat konkursu z historii z ele-
mentami wiedzy o społeczeństwie pod 
patronatem Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty. Laureat wojewódzkie-
go konkursu „ Wiedzy o Unii Europejskiej”

Uczestnik olimpiady z „Wiedzy o pra-
wach człowieka” oraz olimpiady 
historycznej.

Posiada certyfi kat z języka angiel-
skiego na poziomie zaawansowanym 
(CAE) oraz zna język niemiecki i rosyjski.
Posiada patent żeglarski.

Zdobywca złotego, srebrne-
go i brązowego medalu w bie-
gach sztafetowych na 1000 m.

Lubi aktywnie spędzać czas jeżdżąc na 
rowerze, grając w piłkę nożną lub pły-
wając.   W wolnej chwili śpiewa i gra na 
gitarze. Jest miłośnikiem dobrego jedze-
nia. Lubi dania kuchni polskiej, włoskiej 
i tureckiej. Zawsze chętny do pomocy, 

radosny, dowcipny i pozytywnie nasta-
wiony do świata i ludzi.

Olga

Uczennica Polsko-Niemieckiego gim-
nazjum w Loecknitz, uczestniczka licz-
nych konkursów szkolnych matematycz-
nych, plastycznych. Posiada certyfi kat 
z języka niemieckiego.

Z zamiłowania harcerka – uwielbia 
przygodę, nowe wyzwania i nie przera-
żają ją spartańskie warunki życia. Potrafi  
doskonale radzić sobie w trudnych sy-
tuacjach i znaleźć najlepsze rozwiąza-
nie. Posiada sprawność milczka, małego 
księcia, trapera i dwulistnej koniczynki.

Umie podłączyć komputer i naprawić 
sprzęty domowe wraz z tatą.

Lubi podróże, wycieczki, spotkania 
z nowymi ludźmi. Wolny czas spędza 
z przyjaciółmi lub jeździ na rowerze, 
rolkach albo pływa na łódce typu opty-
mist. Uwielbia śpiewać i słuchać muzy-
ki. Doskonale piecze ciasta i ciasteczka 
takie jak muffi  nki, murzynek, biszkopty, 
tort bezowy. Smakoszka serów pleśnio-
wych i włoskiej kuchni.

Jest otwarta na ludzi, pogodna, 
uśmiechnięta i zadowolona z życia.

Marzy o tym, aby latać i jeździć konno.

Szczepan

Uczeń szkoły podstawowej, ukończył 
piątą klasę z wyróżnieniem otrzymu-
jąc świadectwo z czerwonym paskiem. 

Dokończenie ze str. 3

Dokończenie na str. 5
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Trenuje pływanie w Klubie Sportowym 
„Wodnik”. W czwartej klasie zdobył 
tytuł „Najlepszego pływaka klas IV” 
oraz drugie miejsce w I Mistrzostwach 
Polic w pływaniu. Uczestnik biegów 
przełajowych.

Znawca przyrody i otaczające-
go świata. Lubi męskie wyprawy 
z tatą do lasu oraz grę w piłkę nożną.

Codziennie dojeżdża do szkoły ro-
werem pokonując trasę 5. kilometrów. 

Mol książkowy – uwielbia czytać 
i dobrze zna polickie biblioteki oraz pa-
nie bibliotekarki. Jego ulubiony pisarz 
to J.R.R. Tolkien z powieścią „Władca 
pierścieni” oraz J.J. Sempe, R.Gościnny 
„Mikołajek”. Utożsamia się z bohate-
rem książkowym Maksencjuszem, któ-
ry podobnie jak on kocha jedzenie. 

Lubi tańczyć, śpiewać i grać na bon-
gosach. Wieczorami wraz z bratem 
grywa w szachy. Jest koleżeński, po-
mocny i dokładny w wykonywaniu 
swoich obowiązków. Lubi śmiać się.
Marzy, aby hodować własne kurki.

Leon

Właśnie rozpocznie swoją przy-
godę ze szkołą. To urodzony arty-
sta – lubi rysować, kolorować, ma-
lować farbami. Z kawałka papieru, 
sznurka i kleju tworzy przestrzenne pla-
ce zabaw, zamki, Kulfona i żabę Monikę. 
Samodzielnie pisze opowiadania i ilu-
struje je tworząc własne ksiązeczki.

To miłośnik klocków Lego i 

konstruktor robotów według wła-
snego pomysłu. Chce skonstruować 
dla mamy prawdziwego robota, któ-
ry będzie jej pomagał w kuchni.

W tym roku samodzielnie zdo-
był w Tatrach szczyty: Beskid 2012 
m n.p.m., Liliowe 1952 m n.p.m., 
Kasprowy Wierch 1987 m n.p.m.

Odbył z tatą i braćmi męską, noc-
ną wyprawę do lasu i zdobył medal 
prawdziwego mężczyzny. Jeździ na 
rowerze, nurkuje i gra w piłkę nożną.

Uwielbia dawać prezenty in-
nym i sprawiać im przyjemność.

Lubi słuchać bajek, opowiadań o świe-
cie i kosmosie. Zupełnie nie boi się pają-
ków, żab, os, mrówek i wszelkich innych 
owadów. Uważa, że jest ratownikiem 
zwierząt, bo każdego dnia pomaga mo-
tylkom, skorkom, żukom i pasikonikom.

Jest wrażliwy, energiczny, uśmiech-
nięty i pilny w wykonywaniu obowiąz-
ków. Lubi bawić się z kolegami i braćmi. 

Marzy, aby odwiedzić Legoland, 
polecieć samolotem i do-
stać próbkę „ziemii” z Marsa.

Ignacy

W tym roku kończy przedszkole. 
Zafascynowany wszystkim, co go ota-
cza. Lubi rozmawiać i zadaje mnóstwo 
pytań dotyczących świata zwierząt, 
roślin, zjawisk atmosferycznych ta-
kich jak burza, pioruny, deszcz, tęcza. 

To doskonały matematyk – liczy 
do tysiąca (tak twierdzi pani Kasia 
z przedszkola), dodaje, odejmuje 
wszystko, co spotyka. Świetnie liczy po 

angielsku, niemiecku i szwedzku. Chodzi 
na kółko szachowe i zdarza mu się wy-
grywać z bratem w szachy lub w karty.

Jeździ na rowerze z zawrotną pręd-
kością oraz uwielbia wycieczki i za-
wody rowerowe. Doskonale nur-
kuje i lubi spędzać czas nad wodą.

Odbył z tatą i braćmi męską, noc-
ną wyprawę do lasu i zdobył me-
dal prawdziwego mężczyzny.

Lubi wspólne zabawy z braćmi, 
a z siostrą rozmawiać o najnow-
szych zdobyczach techniki jak tele-
fony komórkowe, tablety i laptopy.

Absolutnie nie boi się denty-
sty i borowania zębów – potra-
fi  zasnąć na fotelu dentystycznym.

Amator wszelkich cukierków, cia-
steczek i pozostałych słodyczy. A 
przez to słodki, czarujący uśmiech 
nie znika z jego buzi. Jest dynamicz-
ny, pełen życia i zawsze zadowolony. 

Marzy o własnym lapto-
pie i telefonie komórkowym.

Klara

Urodzona 11.11.2011r., a więc pierw-
szorzędna dziewczyna. Twierdzi, że 
ma osiem lat, bo to jej ulubiona cy-
fra. Bezbłędnie liczy do 12. Lubi bu-
dować wieże z klocków lego duplo.

Jej ulubiona bajkowa postać to 
świnka Peppa. Natomiast w domo-
wych teatrzykach najbardziej lubi 
grać rolę czerwonego kapturka.

Jest prawdziwą kobietą, bo już od 
rana wybiera sukienkę, którą założy, 
a po ubraniu pyta taty czy jest ładna.

Uwielbia wspól-
ne gotowanie 
i porządki z mamą. 
Z tatą lubi cho-
dzić na lody.

Chętna do po-
gawędki na każ-
dy temat, a kie-
dy nie mówi to 
śpiewa. Lubi słu-
chać piosenek 
Arki Noego, Misia 
i Margolci oraz 
Kulfona i Moniki.

Jest samodziel-
na, odważna, towa-
rzyska i gotowa do 
zabawy przez cały 
dzień. Najczęściej 
u ś m i e c h n i ę t a 
i zadowolana 
z siebie. Pełna 
radości i otwar-
tości na innych. 

Dokończenie ze str. 4



66
POLICKIEW escil

Pasje Jana Matury

Trzeszczyn znany
Tę podpolicką miejscowość znają 

pasażerowie autobusu, kierowcy, ro-
werzyści, piesi. Leży na popularnym 
szlaku Police - Tanowo - Zalesie, przez 
Węgornik nad Jezioro Świdwie, do 
granicy państwa za Dobieszczynem 
w kierunku Hintersee, a dalej 
do innych wsi i miast Niemiec.

Z najstarszych zapisów dowiadujemy 
się, że pierwsza wzmianka o wsi pocho-
dzi z 1298 r. W 1336 r. we wsi było 15 
gospodarstw, a w XVIII w. odnotowano 
istnienie 30 budynków w tym szkolne-
go. W czasie II wojny światowej wieś była 
o krok od ogromnego koncernu che-
micznego - fabryki benzyny syntetycz-
nej. Była narażona na straty jakie niosły ze 
sobą alianckie bombardowania zakładu.

Według Ireny Sokołowskiej w 1948 r. 
w Trzeszczynie powstała 4 oddziałowa 
szkoła podstawowa z mieszkaniem dla 
nauczyciela. W latach 1948-1965 uczy-
li w niej Maria Mirkowa, Kokołowski, 
Marcinkowska, Franciszek Zieliński.

Dziś Trzeszczyn to głównie wieś 
przejezdna. Jest w niej sklep, świe-
tlica wiejska, zakład metalurgiczny, 
stadnina koni. Przez Trzeszczyn się 
przejeżdża, we wsi się nie zatrzymuje. 
A warto, bowiem można ujrzeć kilka 
starych domów, uporządkowany po-
ewangelicki cmentarz, pomnik mar-
tyrologii dłuta Mieczysława Weltera. 

Pokazuję wieś w kilku migaw-
kach. Kolejno: ul. Żymierskiego, sta-
ry ładny dom pod nr 18, budynek 
remizy, przydrożny krzyż, krzyż na 
cmentarzu, budynek dawnej szkoły.
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Pasje Jana Matury

Pasje Jana Matury
i nieznany
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Komunikaty

Województwo 
Zachodniopomorskie

Województwo
Zachodniopomorskie

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

www.bip.rbip.wzp.pl

Nowy szef COEI
Jacek Wójcikowski

Marszałek województwa zachod-
niopomorskiego Olgierd Geblewicz 
wręczył dziś dyrektorską nomi-
nację Jackowi Wójcikowskiemu, 
który pokieruje pracą Centrum 
Obsługi Eksporterów i Inwestorów.

- Jestem przekonany, że zawodowe 
doświadczenie i merytoryczne przygo-
towanie nowego dyrektora gwarantu-
je utrzymanie wysokiego poziomu na 
każdym polu działalności COIE – stwier-
dził marszałek gratulując nominacji.  

Jacek Wójcikowski formalnie sta-
nowisko dyrektora Centrum Obsługi 

Eksporterów i Inwestorów objął 29 lip-
ca 2014 r. Ostatnim miejscem jego pra-
cy była Ambasada RP w Kopenhadze. 
Od 2009 r. piastował w niej funk-
cję kierownika Wydziału Promocji 
Handlu i Inwestycji. To m.in. z jego 
inicjatywy powstała Polsko-Duńska 
Izba Przemysłowo-Handlowa (Polish-
Danish Chamber of Commerce). 
W latach 2001-2006 także pracował
w służbie dyplomatycznej. Był attaché 
handlowym i I sekretarzem Ambasady 
RP w Dublinie. W Irlandii odpowiadał 
za realizację programów wspierających 
polski eksport do tego kraju. To właśnie 
wtedy nastąpiło potrojenie wartości pol-

skiego eksportu do poziomu 280 mln zł.  

Nowy dyrektor COIE jest fi lologiem an-
gielskim po Uniwersytecie Wrocławskim, 
gdzie obronił pracę magisterską z naj-
wyższą notą. Ukończył też 
Szkołę Tłumaczy i Języków 
Obcych na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W czasie wolnym interesuje się 
jazzem, podróżami i – jak na fi lo-
loga przystało – językami obcymi.

Jacek Wójcikowski w dyrektor-
skim fotelu zajmie miejsce Pawła 
Bartoszewskiego, który podjął pracę 
w Szczecińskim Parku Przemysłowym. 
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Nowa perspektywa

Gmach urzędu

Jaki będzie kształt w nowej perspek-
tywie fi nansowej pomocowego progra-
mu INTERREG V A? O tym będą mówić 28 
sierpnia w Szczecinie uczestnicy konfe-
rencji w uniwersyteckim Service Inter-
Lab. Do dyskusji zapraszają marszałek 
województwa zachodniopomorskiego 
Olgierd Geblewicz i Ursula Brautferger, 
kierownik Instytucji Zarządzającej.  

Podczas sierpniowej konferen-
cji zostaną przedstawione założenia 
Programu Współpracy INTERREG V A 
Meklemburgia-Pomorze Przednie / 
Brandenburgia / Polska w perspek-
tywie fi nansowej 2014-2020, a także 

przypomniane doświadczenia z dotych-
czasowej współpracy transgranicznej 
na polsko-niemieckim pograniczu. 
Zaplanowana dyskusja toczyć się bę-
dzie w dwojakim trybie. Najpierw od-
będzie panel dyskusyjny z udziałem 
przedstawicieli instytucji uczestniczą-
cych we wdrażania programu (przed-
stawiciele Ministerstw Meklemburgii-
Pomorza Przedniego, Brandenburgii 
oraz Polski, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz Euroregionu Pomerania), a 
następnie zainicjowany zosta-
nie dialog z publicznością na te-
mat zaprezentowanych założeń.  

Pamiątkowa tabliczka z tą właśnie 
informacją została uroczyście odsłonię-
ta 11 sierpnia w zabytkowym gmachu 
ZUW. Nastąpiło to w obecności woje-
wody zachodniopomorskiego Marka 
Tałasiewicza, marszałka województwa 
Olgierda Geblewicza, zachodniopomor-
skiego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków Ewy Staneckiej, dyrektora gene-
ralnego ZUW Barbary Kondrat-Kawczak 
oraz miejskiego konserwatora za-
bytków- Małgorzaty Gwiazdowskiej. 

Tytuł ten budynek Zachodnio-
pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
zdobył w tegorocznej edycji konkursu, 
w kategorii „Utrwalenie wartości za-
bytkowych”. Plebiscyt organizowany 
był przez Głównego Konserwatora 
Zabytków. Jego adresatami są właści-
ciele i zarządcy zabytkowych obiek-
tów wpisanych do rejestru zabytków. 

Jury konkursu doceniło przede 
wszystkim przeprowadzenie prac kon-
serwatorskich w sposób, który w efek-
cie uwydatnił walory artystyczne i hi-
storyczne obiektu. Wysoko oceniona 
została również promocja budynku 

jako cennego zabytku i nieodpłat-
ne udostępnienie gmachu, admi-
nistrowanego przez wojewodę za-
chodniopomorskiego, turystom. 

Prace związane z renowacją za-
bytkowego gmachu ZUW kosz-
towały 13,5 miliona złotych. 
75% kwoty stanowiło wsparcie 

Konferencja ma charakter otwarty, 
jedynym warunkiem jest wcześniej-
sze zarejestrowanie się. Formularz 
zgłoszeniowy, a także agenda pro-
gramowa są dostępne w Internecie:

http://www.ewt.wzp.pl/ewt/wspol-
praca_transgraniczna/p-r-m-a-23673/
woj_zachodniopomorskie_-_meklem-
burgia_pp_-_brandenburgia .htm

Serdecznie zachęcamy do udzia-
łu w spotkaniu, które odbędzie się 28 
sierpnia w Centrum Transferu Wiedzy 
i Innowacji dla Sektora Usług Service 
Inter-Lab w Szczecinie, przy ul. Cukrowej 
12. Obrady rozpoczynają się o godz. 10.

Zabytek zadbany
z Regionalnego Programu Opera
cyjnego Województwa Zacho-
dniopomorskiego na lata 2007-2013. 

Ponadto odnowiony budynek urzę-
du nominowany był, w roku 2014, 
do nagrody w konkursie „Polska 
Pięknieje”, w kategorii zabytek. 
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Zakup prospołeczny

„Zakup prospołeczny” będzie przy-
znawany na Pomorzu Zachodnim. To 
zarejestrowany znak, który informuje 
klienta/kontrahenta, że produkt jest 
wytworzony w organizacji, która należy 
do sektora ekonomii społecznej i jest 
wysokiej jakości. Przyznawany będzie 
produktom, które cechują się szczegól-
ną dbałością o wysoką jakość towarów. 
Umieszczany będzie w miejscach, które 
najbardziej odpowiadają podmiotowi 
np. na opakowaniach produktów, logo 
w miejscu pracy, na stronie internetowej.

Idea certyfi katu „Zakup prospołecz-
ny” powstała w 2010 roku z inicjaty-
wy Fundacji im Królowej Polski św. 
Jadwigi i polega na realizowaniu kam-
panii promocyjnej, która opiera się na 

budowaniu silnych marek wśród pod-
miotów ekonomii społecznej. Znak 
trafi ł do następujących województw: 
dolnośląskiego, małopolskiego, łódz-
kiego, opolskiego, podlaskiego, wiel-
kopolskiego, warmińsko-mazurskiego 
oraz zachodniopomorskiego, gdzie 
prawo certyfi kowania podmiotów przy-
sługuje marszałkowi województwa.

W dniu 23 lipca 2014 roku Zarząd 
Województwa Zachodniopomorskiego  
przyjął uchwałę w sprawie  zasad 
przyznawania znaku promocyj-
nego ekonomii społecznej „Zakup 
prospołeczny” w województwie za-
chodniopomorskim, co umożliwiło 
rozpoczęcie procedur certyfi kowania 
podmiotów na Pomorzu Zachodnim. 

Zarówno uzyskanie możliwości cer-
tyfi kowania, jak i używanie znaku przez 
podmioty, są bezpłatne. Podmioty, 
które mogą ubiegać się o prawo do 
korzystania ze „Zakup prospołeczny” 
to: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie 
inwalidów i niewidomych, centra inte-
gracji społecznej, zakłady aktywności 
zawodowej, spółki non-profi t, funda-
cje, stowarzyszenia, inne podmioty 
spełniające defi nicję organizacji poza-
rządowej, osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne działające na podsta-
wie przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego i innych ko-
ściołów i związków wyznaniowych. 

O prawo do posługiwania się zna-
kiem mogą ubiegać się podmioty pro-
wadzące działalność na terenie wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, 
których wyroby lub świadczone usługi 
poprzez ich wysoką jakość, posiada-
ną reputację i/lub szczególne cechy 
kwalifi kujące je do przyznania Znaku 
Promocyjnego. Podmioty do certyfi -
kacji rekomenduje powołana do tego 
celu Kapituła Certyfi kująca, która bę-
dzie rozpatrywać wnioski kandyda-
tów chcących uzyskać certyfi kację.

Na stronie Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej  www.rops.wzp.
pl są udostępnione dokumenty nie-
zbędne do uzyskania certyfi katu.

W weekend 14-17 sierpnia do Bornego Sulinowa zawitają pojazdy militarne z całej Europy. Od czwartku 
do niedzieli będziemy mieli okazję podziwiać setki maszyn, pokazy kawaleryjskie jazdy konnej, rekon-
strukcje historyczne. Impreza zorganizowana przez m. in. Gminę Borne Sulinowo otrzymała wsparcie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Ze względu na militarną historię oraz garnizonowy klimat Bornego Sulinowa „Międzynarodowy Zlot 

Pojazdów Militarnych” jest niewątpliwą atrakcją dla miłośników wojskowości. 
Oprócz niezliczonych pojazdów, oręża i umundurowania różnych armii z minionych epok, Zlot za każ-

dym razem zaskakuje inscenizacjami batalistycznymi w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych. 
Podczas tegorocznego Zlotu odbędą się także wystawy sprzętu militarnego i koncerty.

Organizowany corocznie w Bornem Sulinowie zlot jest jedną z największych imprez tego typu w Polsce. 
W ubiegłorocznym zlocie udział wzięło 3 750 zarejestrowanych uczestników militarnych, w tym wielu 

gości, m.in. z Niemiec, Holandii, Belgii, Węgier, Finlandii, Danii i Norwegii. 
XI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych dofi nansował 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Międzynarodowy Zlot 
Pojazdów Militarnych
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Helles zwycięzcą
Policzanin na brytyjskiej liście przebojów

Wydarzenia

11 sierpnia 2014 - to był wyjątkowo dobry dzień!
 

Dziękuję wszystkim moim serdecznym znajomym i przyjaciołom
za pomoc w głosowaniu Polisz Czart w brytyjskim radiu Verulam.

 
To tylko dzięki Waszym głosom - pozornie niemożliwe stało się faktem!

 
"GMOrderca" formacji HELLESS znalazł się na miejscu 5.

Natomiast mój autorski utwór "Something" został ZWYCIĘZCĄ LISTY!
 

Obydwa utwory debiutowały na liście Polisz Czart.
A dla "Something" był to także debiut radiowy!

 
To bardzo uprzejme, że znaleźliście chwilę, aby zagłosować.

Wasz udział sprawił, że moje projekty wygrały z:
 

    - Luxtorpedą,
    - T. Love

    - Arturem Rojkiem
    - Indios Bravos

    - Anią Rusowicz
    - Krzysztofem Krawczykiem feat. Ras Luta

    - Strachy Na Lachy
 

i wieloma innymi.
 

Pierwsza pięćdziesiątka III Notowania Polisz Czart - w linku poniżej.
Jest tam też obszerny wywiad ze mną, który przeprowadził Sławek Orwat.

 
www.slawek-orwat.blogspot.co.uk

 
Tym, którzy nie mogli słuchać audycji, polecam link do jej odsłuchu.

Znajduje się tutaj pierwsza dziesiątka utworów Polisz Czart.
 

www.hicolor.pl/polisz-czart/Polisz_Czart_2014-08-11.mp3
 

Życzę dobrych wrażeń i raz jeszcze dziekuję za życzliwe głosy!!! :-)
 

Less
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Jarmark Augustiański
MOK zaprasza 30 sierpnia

Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza do udzia-
łu w kolejnej edycji Jarmarku Augustiańskiego w Jasienicy.

Impreza odbędzie się 30 sierpnia 2014r. w ruinach klasztoru 
w Jasienicy. Jarmark Augustiański od kilku lat przybliża
jego uczestnikom tradycje, obyczaje, kuchnię,
 kulturę czasów dawnych…

Podczas imprezy tradycyjnie odbędzie się konkurs na 
najciekawszy strój historyczny oraz parada ulicami miasta 
przebranych osadników i rozpocznie całodzienną za-
bawę. Prezentowane będą stoiska rękodzielnictwa, na 
których będzie można podziwiać m.in. wyroby bursz-
tyniarskie i srebro, rzeźby w drewnie, malarstwo na 

szkle, frywolitki, witraże, decoupage i wiele innych. 
Klimat epoki średniowiecza przybliżać będą koncerty mu-

zyki dawnej w wykonaniu zespołów celtyckich i dawnych. W 
Jasienicy stanie wioska rycerska, gdzie będzie można przyjrzeć 
się strojom, zwyczajom dawnym. Przez cały dzień odbywać 
się będą także pokazy walk w wykonaniu bractw rycerskich. 

Organizatorzy: Gmina Police, Miejski 
Ośrodek Kultury w Policach zapewnią licz-
ne atrakcje dla publiczności w każdym wieku.
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Aleksander Dobra słynny podróż-
nik, kajakarz, dziś wyjątkowo w roli 
Neptuna przywitał wszystkich zgro-
madzonych na trzebieskiej plaży, na 
Neptunaliach. Neptun – niczym do-
bry duch tej imprezy był z ludźmi i dla 
nich, przez cały dzień pełen wrażeń. 

Plenerowa impreza odbyła się jak zwy-
kle w ostatnią sobotę lipca i tak od 18 lat… 

Widownia przez cały upalny dzień 
dzielnie bawiła się pod sceną podczas 
licznych koncertów. Na dobry począ-
tek zagrał coverowy zespół z Niemiec 
Christian&Friends. Następnie swoimi 
wspaniałymi umiejętnościami zjedny-
wali Mechanicy Shanty. Laureat więk-
szości festiwali pieśni żeglarskiej w 
Polsce, bez trudności zbudował dosko-
nałą atmosferę imprezy o charakterze 
morskim. Również do morskich klima-
tów nawiązywał VI Polsko – Niemiecki 
Turniej Rybacki o Puchar Burmistrza 
Polic.  W humorystycznych konkuren-
cjach mierzyli się reprezentanci miast 
partnerskich Trzebieży i Hintersee. Tak 
oto zawodnicy ubierali strój rybacki na 
czas, łowili węgorza z beczki jedną ręką 
i rzucali kołem ratunkowym do celu. 
Publiczność również była angażowana 
do rywalizacji, w zamian za bardzo cenne 
nagrody- świeże ryby ze Spółki Rybackiej 
Certy Trzebież. Po blisko 9 turniejowych 
konkurencjach, Puchar Burmistrza 
powędrował w ręce ekipy z Polski. 

Zabawa pod sceną rozkręciła się na 
całego, gdy pojawił się zespół Red Lips. 
Młodzież podczas wspólnej zabawy nie 
szczędziła energii. Wokalistka poruszyła 
Trzebież do wspólnej zabawy. Największą 

Neptunalia 2014
Relacja z imprezy

Aleksandra Słowińska

siłą zespołu okazała się pozytywna ener-
gia, ekspresyjne kompozycje oraz cha-
ryzmatyczna i elektryzująca wokalistka 
- Ruda. Mimo, iż z powodu skręconych 
obu nóg- wykonywała piosenki siedząc 
na krześle, to i tak rozpierała ją energia. 

Nie mniej emocjonująco było pod-
czas koncertu zespołu PECTUS. Czterej 
uzdolnieni bracia oczarowali swoje 
fanki. Zespół zaprezentował najbar-
dziej znane utwory jak mi.in.: „Jeden 

moment”, „Oceany”, „To, co chciałbym 
Ci dać” i oczywiście „Barcelonę” z płyty 
„Siła braci”, która szturmem zdobyła li-
sty przebojów. Duża frekwencja oraz 
reakcje publiczności od pierwszych 
minut trwania koncertu wskazywały, 
że będzie to bardzo udane wydarze-
nie. Bisy, a następnie ponad godzinne 
spotkanie z fanami, rozdawanie auto-
grafów zakończyły spotkanie z muzy-
kami. Doskonała atmosfera koncertu 
była idealnym zwieńczeniem imprezy. 
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Komunikaty

 

Gdynia, 13.08.2014 

 

 

KOMUNIKAT VECTRY 

w związku z ponowną akcją wirusową 

 

Vectra po raz kolejny stała się obiektem ataku hakerskiego, którego wirus wysyłany jest poprzez 
email z adresu powiadomienie_efv@vectra.pl wraz z załącznikiem ZIP, który sugeruje zawartość 
efaktury od Vectry. Problem dotyka nie tylko Abonentów Vectry ale również osoby, które nie 
korzystają z usług operatora i nie mają podpisanej z nim umowy. Powiadomienie o wystawieniu 
efaktury jest prawie identyczne do tego, które wysyłane jest przez Vectrę. Różnica to fikcyjny numer 
ewidencyjny, zmieniony końcowy numer faktury z ‘14’ na ‘17’, data płatności faktury oraz brak 
odnośnika do strony www.vectra.pl i fanpage www.facebook.com/cyfrowavectra na dole 
korespondencji.  

Informuję, że Vectra nie rozsyła takich wiadomości oraz nikomu nie zleca podobnej dystrybucji. Jest 
to kolejny spam, który w komunikacji podszywa się pod Vectrę. Podobne zjawisko wystąpiło już 
wcześniej także u innych operatorów, jak również dotknęło Vectrę w czerwcu 2014.  

Podkreślam, że Vectra nigdy nie wysyła e-faktury drogą mailową. Dystrybuuje jedynie powiadomienie 
o wystawionej efakturze, ale wiadomość nie zawiera żadnych załączonych dokumentów. Dokumenty 
te dostępne są po zalogowaniu się na stronie www.vectra.pl w zakładce e-faktura bądź 
bezpośrednio pod adresem https://ebok.vectra.pl/ 

Tego typu wiadomości powinny być ignorowane i nieotwierane, ponieważ uruchomienie grozi 
zawirusowaniem komputera.  

Dodatkowo informuję, że dane Abonentów Vectry są bezpieczne a baza adresów, na które rozsyłane 
są wirusy nie pochodzi z jej systemów.  

 

                                                                      Monika Żelazko 

                                                               Biuro Public Relations Vectry 
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Trzy unijne miliony
Dla Świnoujścia

Świnoujście otrzyma ponad 3 mi-
liony złotych. Fundusze pochodzą z 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013. Pomogą w realiza-
cji kolejnych 2 miejskich projektów. To 
inwestycje w poprawę infrastruktury 
komunikacyjnej i drogowej oraz dalszy 
rozwój e-usług na Pomorzu Zachodnim. 
Uroczyste podpisanie 2 umów, z udzia-
łem marszałka województwa Olgierda 
Geblewicza i prezydenta Świnoujścia 
Janusza Żmurkiewicza nastąpiło dziś, 
we wtorek, 12 sierpnia br. w Szczecinie.

Oba prowadzone przez Miasto 
Świnoujście projekty mają zakończyć 
się, zgodnie z harmonogramem, w 
przyszłym roku. Środki unijne, pozyska-
ne z RPO WZ na lata 2007-2013, mają 
przede wszystkim ułatwić ich realizację.

- Efekty realizacji obu projektów prze-
łożą się na komfort życia mieszkańców. 
Dodatkowo z sektora e-usług skorzy-
stają przedsiębiorcy i inwestorzy, a z 
poprawy stanu infrastruktury komuni-
kacyjnej oprócz mieszkańców równiez 
turyści, którzy licznie, szczególnie w 
okresie letnim, odwiedzają Świnoujście 
- zauważył marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz.

Najszybciej, bo do końca marca 2015 
roku inwestorzy, przedsiębiorcy i miesz-
kańcy będą mogli, w ramach Systemu 
Informacji Przestrzennej GEO-INFO, 
skorzystać z dostępu do informacji 
przestrzennej w zakresie ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu. Dysponowanie wia-
rygodną i szybko dostępną informacją 
jest warunkiem efektywnego zarządza-
nia infrastrukturą techniczną, planowa-
nia przestrzennego, planowania stra-
tegicznego, oraz ochrony środowiska. 
Koszt realizacji projektu oszacowano na 
1 milion złotych. Blisko 750 tysięcy to 
wsparcie z RPO WZ na lata 2007-2013.

Równie ważna będzie realizacja in-
nej świnoujskiej inicjatywy związanej 
z rozwojem infrastruktury transporto-
wo-drogowej. W planach remontowych 
uwzględniono ulicę: Hołdu Pruskiego, 
Wyszyńskiego i Monte Cassino. Jak 

wspomniał prezydent Świnoujścia 
Janusz Żmurkiewicz zakres prac to:: 
przebudowa jezdni umożliwiającą na-
przemienne parkowanie wzdłuż ulic 
oraz przebudowa chodników i skrzyżo-
wań ulic Hołdu Pruskiego, Kard. Stefana 

Wyszyńskiego i Monte Cassino. Koszt 
całkowity prac wyniesie prawie 5,2 mi-
liony złotych. Ponad 2,5 miliona pocho-
dzić będzie z RPO WZ na lata 2007-2013. 
Zakończenie prac zaplanowano również 
w przyszłym roku.
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Stop Wariatom Drogowym
Trzecia odsłona akcji

Zachodniopomorska Policja przyłącza 
się do trzeciej odsłony Ogólnopolskiej 
Kampanii „ Stop Wariatom Drogowym”. 
Kampania rusza od 1 sierpnia i tym ra-
zem skierowana jest przede wszyst-
kim do osób najbliższych kierowcom, 
które mogą wpłynąć na ich zacho-
wania podczas jazdy. Cel nieustannie 
ten sam - poprawa bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Kampanię wspól-
nie organizują Policja i Fundacja PZU.

Poprzednie dwie kampanie Stop 
Wariatom Drogowym zostały przepro-
wadzone w latach 2005 i 2006. Z przygo-
towanego przez instytuty Pentor i SMG/
KRC Millward Brown podsumowania 
pierwszej edycji wynikało, że z kampanią 
zetknęło się 64 proc. ogółu społeczeń-
stwa i 73 proc. kierowców. Choć nie prze-
konała ona wszystkich do bezpiecznej 
jazdy, po jej zakończeniu dało się zauwa-
żyć spadek liczby wypadków i rannych.

140801stop piratom
Celem pierwszych dwóch edycji kam-

panii było przede wszystkim pokazanie 
kierowcom zachowań na drodze, które 
są nieodpowiedzialne i niebezpiecz-
ne. Kampania okazała się niezwykle 
skuteczna. Choć użycie w niej okre-
ślenia „wariat drogowy” wzbudza-
ło kontrowersje i dyskusje, ponad 88 
proc. badanych stwierdziło, że jest ono 
właściwe dla kierowcy jadącego niebez-
piecznie – mówi Piotr Glen, dyrektor ds. 
zaangażowań społecznych Fundacji PZU. 

Obecna Kampania ma promować 
pozytywne emocje, a nie agresję.
Postawiono w niej na miłość!Pasa-
żerowie mają wywierać wpływ na 
naganne zachowania kierowców.
Właśnie im udostępnione zostaną re-
alne narzędzia wpływu - Niebieskie 
serce wręczone kierowcy przez bliską 
mu osobę, która go kocha, może być 
tym jedynym impulsem, który sprawi, 
że kierowca opamięta się na drodze.

Niebieskie serce można powiesić 
np. przy lusterku w samochodzie, przy 
kluczach do auta czy też w miejscu, 

gdzie zawieszamy zapach. Ma ono 
przypominać kierowcy, że jest kocha-
ny, że w domu czekają na niego bliscy 
i dlatego powinien jechać ostrożnie.

Przygotowano różne wersje ser-
duszka, np. „Tato, czekamy w domu. 
Kocham, jedź ostrożnie”, „Sama kredy 
tu nie spłacę! Kocham, jedź ostrożnie!”, 
ale ponieważ jest to kampania kreatyw-
na, są także serduszka do wypełnienia 
przez siebie wymyślonym napisem. 

Kampania Stop Wariatom Drogowym 
z pewnością skutecznie wzmocni proces 
budowania współodpowiedzialności 
obywateli za bezpieczeństwo przestrze-
ni publicznej, w tym w ruchu drogowym, 
co jest również od kilku lat priorytetem 
pracy polskiej Policji. Dzięki takim kam-
paniom, ale tak że pracy wielu służb, w 
tym Policji, stan bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym z roku na rok poprawia się.

W kampanii bierze udział Policja, 

również z garnizonu zachodniopomor-
skiego. Funkcjonariusze  wręczać będą  
kierowcom serduszka przy okazji kon-
troli drogowych. A gdy rozpocznie się 
rok szkolny, będzie prowadziła poga-
danki w szkołach z dziećmi i rodzicami. 
Niebieskie serca będą rozdawane w 
szkołach przez patrole policji i agentów 
PZU, podczas festiwali muzycznych, jako 
inserty do prasy oraz na stacjach ben-
zynowych, a także w oddziałach PZU.

Zachodniopomorska Policja otrzymała 
26 tyś. serduszek zarówno z wypisanymi 
hasłami, jak i czyste serca. Zostana one 
wykorzystane już w najbliższym czasie 
podczas działań profi laktycznych reali-
zowanych przez policjantów służby pre-
wencyjnej , w tym ruchu drogowego na 
terenie całego naszego województwa.

Szczegóły kampanii i pliki do pobrania 
znajdują się na stronie www.policja.pl
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Uroczystość w polickim MOK
Święto Policji

Tegoroczne obchody 95 rocznicy 
powstania Polskiej Policji odbyły się w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. 
W uroczystej akademii wziął udział I 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka oraz 
zaproszeni goście, policcy samorządow-
cy, oraz przedstawiciele innych służb 
mundurowych. Licznie pojawili się poli-
cjanci i pracownicy Komendy Powiatowej 
Policji w Policach wraz z rodzinami.

Obchody tego święta to dosko-
nała okazja do awansów, nomina-
cji i odznaczeń dla funkcjonariuszy, 
pracowników cywilnych oraz osób, 
które współdziałają na rzecz bezpie-
czeństwa, a także uroczystego spo-
tkania z przedstawicielami władz 
powiatu, miasta i instytucji współdzia-
łających z polickimi funkcjonariuszami.

Uroczystość rozpoczął Komendant 
Powiatowy Policji w Policach mł. insp. 
Andrzej Zakrzewski. Przywitał wszyst-
kich zebranych Pana Leszka Guździoła 
Starostę Polickiego, Pana Władysława 
Diakuna Burmistrza Polic, Pana 
Władysława Kiragę Burmistrza Nowego 
Warpna, Panią Teresę Dera Wójt Dobrej 
oraz wszystkich pozostałych gości.

Następnie odbył się główny punkt 
uroczystości czyli wręczenie odznaczeń 
a później aktów mianowania na wyższe 
stopnie policyjne. Wyróżnienia wręczali 
insp. Jan Pytka - I Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie 
oraz mł. insp. Andrzej Zakrzewski - 
Komendant Powiatowy Policji w Policach.

W roku 2014 Decyzją Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o nada-
niu odznaki "Zasłużony Policjant" 
w uznaniu szczególnych zasług w 
zakresie ochrony bezpieczeństwa 
ludzi oraz utrzymania porządku 
publicznego - Brązową Odznakę otrzy-
mał asp. sztab. Jarosław Mazurek.

Również Decyzją Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
Brązowym Medalem za zasługi 
dla Policji odznaczony został pra-
cownik cywilny - Iwona Kuderska. 

Po tym oznaczeniu przyszedł czas 
na mianowanie kolejnych policjan-
tów. I tak na wyższe stopnie ofi cer-
skie Komendant Wojewódzki Policji 
w Szczecinie mianował 2 policjantów, 

na stopnie aspiranckie 10 funkcjona-
riuszy, w korpusie sierżanta miano-
wania odebrało 15 funkcjonariuszy.

Za szczególny wkład pracy, su-
mienność zaangażowanie i wzorowe 
wykonywanie swoich codziennych 
obowiązków insp. Jarosław Sawicki 
Komendant Wojewódzki Policji w 
Szczecinie wyróżnił pamiątkowym 
ryngrafem trzech pracowników Policji 
- Panią Annę Madrak, Panią Weronikę 
Świrta oraz Pana Rafała Sabadacha.

Komendant Powiatowy Policji w 
Policach, na gali Święta Policji podzię-
kował za współpracę z władzami sa-
morządowymi. To dzięki pomocy sa-
morządowców poprawia się wizerunek 

Informacja pochodzi ze strony 
www.police.policja.gov.pl

polickiego garnizonu. Rezultatem 
współpracy naszej z władzami samo-
rządowymi jest utrzymywanie wyso-
kiego poziomu poczucia bezpieczeń-
stwa na terenie powiatu polickiego.

Dziekując za współpracę Zarząd 
Główny w Warszawie Niezależnych 
Samorządnych Związków Zawodowych 
Policjantów nadał „ODZNAKI 
HONOROWE” Panu Władysławowi 
Diakunowi – Burmistrzowi Polic, 
Panu Władyslawowi Kiradze – 
Burmistrzowi Nowego Warpna oraz 
Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu 
– Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi 
Generalnemu Zch „Police” Grupa Azoty. 
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S z y b k a   p o ż y c z k a

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.


