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POLICKIEW escil
Policjanci Komendy Powiatowej
Policji w Policach przeprowadzili 
powiatowe eliminacje Ogólnopol-

skiego Turnieju Bezpieczeństwa w 

Ruchu Drogowym.

W numerze:Skarga
Konfl ikt w „Białej”

Jarmark Augustiański 
okiem Matury

V Turniej 
o Puchar Komendanta

Wakacje spędzone przyjemnie i 
pożytecznie

Gorący temat

Skarga goni skargę

V Turniej

Grafi ciarze 
w rękach policji

Dokończenie na str. 4

goni skargę
21. nauczycieli Zespołu Szkół im. 

Łukasiewicza podpisało się pod skar-
gą na dyrektorkę Agatę Markowicz 
Narękiewicz. Skarga została skierowana 
do przewodniczącego rady powiato-
wej oraz do radnych. Powiadomiono 
również kuratora oświaty, jak i związ-
ki zawodowe funkcjonujące w szkole. 

Przyczynkiem do napisania skargi na 
przełożonego były wydarzenia, jakie 
miały miejsce na ostatniej radzie pe-
dagogicznej. Z uzyskanych przez nas 
informacji wynika, że przebieg rady był 
bardzo burzliwy i wywołał wśród nauczy-
cieli wiele negatywnych emocji. Niektóre 
z powodów niezadowolenia nauczycie-
li, to uniemożliwienie przez dyrektorkę 
poddania zaproponowanego przez na-
uczycieli wniosku o przegłosowanie i li-
kwidacja dotychczasowych dzienników 
lekcyjnych przygotowanych specjalnie 
pod punktowy system oceniania. Od tej 
pory nauczyciele będą pracować na stan-
dardowych dziennikach, które zmuszeni 
będą odręcznie modyfi kować i przy-
stosowywać do panującego systemu.

Zapewne nie tylko problemy po-
ruszane podczas obrad rady były 
przyczyną napisania skargi nauczy-
cieli. Zawiera ona bowiem szereg za-
rzutów, które się „uzbierały” dyrek-
torce przez cały rok funkcjonowania. 

Treść pisma publikujemy na str. 4 
Jak wiadomo, jest to już kolejne zażale-

nie pod adresem szefa „Białej”. Wcześniej 
skarżyli się m.in. pracownicy admini-
stracyjni, rada rodziców, czy księgowa. 
Te skargi rozpatruje aktualnie komisja 
rewizyjna rady powiatu polickiego. Na 
efekty jej prac przyjdzie nam zapewne 
poczekać. Jak pisaliśmy w poprzednim 
numerze, radni Gryfa XXI doprowadza-
jąc do zwołania sesji nadzwyczajnej, 
usiłowali wymóc na zarządzie powiatu 
stanowisko w sprawach poruszanych 
w skargach.  Starosta jednak odpierał ata-
ki powołując się na problemy procedu-
ralne, a licznie zgromadzona publiczność 
żadnej nowej wiedzy w  tej sprawie nie 
powzięła. Czekamy więc na wnioski dzia-
łającej pod przewodnictwem radnego 
Janusza Szwyda (PO) komisji rewizyjnej.
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Społeczeństwo

Nauczyciele r.

w Policach

Markowicz –

uczniów. Ponadto, Pedagogicznej oraz szykanuje 

i

Uzasadnienie:

1)

niek

dyrektora) na tzw. gabinety,

brak planu lekcji – na stronie 

skopiowanym planem 

i nie mia

uczniów.

nau y

informacji umieszczonych przez dyrektora,

po placówce w poszukiwaniu swojej grupy,

brak dzienników lekcyjnych dostosowanych do punktowego systemu oceniania.

2)
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Społeczeństwo

014 –

– zakup dzienników niedostosowanych do

punktowego systemu oceniania,

n

niedopuszczanie ,

z

Rady Pedagogicznej.

3) P

K

– d

nauczycieli,

na pytanie skierowane do dyrektora o autora zmian w statucie, k

nauczycielka Katarzyna Ignasiak

dzieje w placówce,

nauczycielka publicznie przez dyrektora 

Rady P

informacji jawnej,

p

których prowad

planowanych has

teraz to dopiero zostanie skontrolowany; d

dzienników.
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Społeczeństwo

Zachowanie pani dyrektor,

,

Ignacego olicach, g nasze 

Dyrektor nie panuje ,

placówki.

1. Radni Rady Powiatu w Policach

2.

3.

- Ten piękny obiekt to owoc, symbol 
i wizytówka naszej wolności – mówił 
w Szczecinie prezydent RP Bronisław 
Komorowski, podczas koncertu in-
auguracyjnego nowego gmachu 
Filharmonii Szczecińskiej, który od-
był się w piątek 5 września 2014 r.

W uroczystym wydarzeniu wzię-
li również udział minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Małgorzata 
Omilanowska, minister Obrony Tomasz 
Siemoniak, Prezydent Szczecina 
Piotr Krzystek. Województwo 
Zachodniopomorskie reprezento-
wał Marszałek Olgierd Geblewicz.

- Wspaniały obiekt, który przybył 
Szczecinowi, będzie wzbogacał te 
wszystkie narzędzia, którymi dysponują 
miasta i samorząd w zakresie tworzenia 
świata kultury - mówił do zebranych w 

Mamy Filharmonię 
Szczecin i region 

nowoczesnym, futurystycznym obiekcie 
prezydent. Przypomniał w swym prze-
mówieniu, że w bieżącym roku Polska 
obchodzi 25-lecie wolności i samorząd-
ności. - Potrafi my się sami rządzić mą-
drze wykorzystując okoliczności sprzy-
jające, takie jak wolność, członkostwo w 
UE, by budować rzeczy wielkie, piękne, 
niesłychanie potrzebne do realizacji am-
bitnych zamysłów tutejszej społeczno-
ści – podkreślał Bronisław Komorowski.

- Spełniło się marzenie tysięcy szcze-
cinian, tysięcy mieszkańców Pomorza 
Zachodniego o tym, by mieć swój własny 
drugi dom - dom muzyki. Można powie-
dzieć też ogród sztuki. Od dzisiaj już ta-
kie miejsce mamy. - podkreślał podczas 
inauguracji – mówił z kolei marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego 
Olgierd Geblewic

Piątkowy koncert rozpoczął tygodnio-
we świętowanie inauguracji Filharmonii 
Szczecińskiej, którego fi nał odbę-
dzie się 12 września. Wraz z Orkiestrą 
Symfoniczną Filharmonii Szczecińskiej 
wystąpi wówczas Steve Vai, jeden z 
najwybitniejszych gitarzystów świata.
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Młode talenty

Przyjemnie i pożytecznie
Summer Session

Nagraniem wideoklipu zakończyły 
się polsko – litewskie warsztaty arty-
styczne zorganizowane przez Akademię 
Młodzieży. Wzięli w nich udział 
m.in. podopieczni Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży 
oraz grupa taneczna SMILE z Litwy.

Pobicia, kradzieże, ucieczki ze szkoły. 
Takie skojarzenia pojawiają się często gdy 
myślimy o podopiecznych młodzieżo-
wych placówek resocjalizacyjnych. Kraty 
i surowa dyscyplina – to z kolei stereoty-
py o samych placówkach. Rzeczywistość 
– na szczęście – okazuje się inna.

Przeszłość naszych podopiecz-
nych bywa trudna – opowiada Marcin 
Głuszyk, pomysłodawca i organizator 
spotkania młodzieży z Polski i Litwy. 
Jednakże okazuje się że w każdym z 
chłopców tkwi jakiś talent. Jeśli stworzo-
ne są warunki do ich rozwoju, dzielenia 
się efektami z innymi to wielu chłopców 
czyni to bardzo chętnie – dodaje wycho-

wawca chłopców z Ośrodka w Trzebieży.
Chłopcy z Ośrodka wraz z trzebieską 

młodzieżą do wymiany przygotowują 
się w zasadzie cały rok. Próby, spek-
takle, warsztaty to wszystko stwarza 
przestrzeń do rozwijania swoich uzdol-
nień oraz integracji z młodzieżą spoza 

Ośrodka. To także czas pierwszych wy-
stępów i przełamywania tremy. W wa-
kacje odbywają się wakacyjne wymiany. 
Większość z chłopców przebywa na prze-
pustce, na którą czekają cały. Przed wy-
miana wracają dobrowolnie do Ośrodka 
i to jest pierwszy „cud” tych warszta-
tów – opowiada Henryk Pietruczuk, 
vice Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Trzebieży. Udział w 
wymianie to dla nich ogromne doświad-
czenie rozwojowe – dodaje. Chłopcy 
uczą się pracować w grupie, muszą kon-
frontować się z rzeczywistością między-
kulturową, przygotowują gry i zabawy 
dla rówieśników, uczą się tańczyć, w 

końcu pracują nad własną sztuką którą 
później mogą dumnie zaprezentować. 
Wszystkie te zajęcia określane współ-
cześnie jako edukacja pozaformalna 
bardzo wspierają proces rozwoju  wy-
chowanków trzebieskiego ośrodka.

Grupa taneczna „SMILE” z Litwy 
współpracuje z nami od dawna. Jej li-
derzy znają specyfi kę pracy w naszym 
Ośrodku i wiedzą jak przygotować 
swoją młodzież do wymiany. To ważny 
aspekt całego przedsięwzięcia. Młodzież 
z Litwy oprócz współtworzenia warsz-
tatów artystycznych przygotowuje 
dla polskich uczestników różne zaję-
cia, m.in. naukę tańca nowoczesnego.

Prezentacja wyników tegorocznej 
pracy twórczej  m szczególną for-
mę, gdyż młodzież z Polski i Litwy 
nakręciła wspólnie teledysk. Można 
go obejrzeć m.in. na naszej stronie 
www.wiescipolickie.pl. Zapraszamy!

red.
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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

Konferencja

- Dążymy do rewitalizacji szkolnic-
twa zawodowego, które pragniemy 
dostosować do regionalnych i powia-
towych specjalizacji - przekonywał 
podczas briefi ngu prasowego marsza-
łek województwa Olgierd Geblewicz. 
Spotkanie z dziennikarzami, które 
odbyło się dziś, w środę, 10 września 
br. poświęcone zostało kształceniu 
zawodu w Zachodniopomorskiem. 
Oprócz Olgierda Geblewicza udział w 
nim wzięli: dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy Andrzej Przewoda oraz 
starosta wałecki Bogdan Wankiewicz.

- Od wielu lat bezrobocie jest wyzwa-
niem dla działań podejmowanych na 
Pomorzu Zachodnim, choć jak wiemy 
w ostatnim czasie jego stopa w naszym 
regionie systematycznie spada. Z jednej 
strony mamy 90 tysięcy bezrobotnych, a 
z drugiej aż 40 tysięcy ofert pracy. Rynek 
pracy nie jest dostosowany do kompe-
tencji i wymagań, dlatego tym bardziej 
ważna jest rewitalizacja szkolnictwa za-
wodowego. Znajdzie ona sporo miejsca 
w przyszłej perspektywie unijnej. Na 
razie realizowane projekty, we współ-
pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, to 
programy pilotażowe. Przykładem może 
być tu projekt „Najlepszy w zawodzie”, 
gdzie zaangażowanych jest 50 szkół i 
ponad 3 tysiące osób. To tylko wstęp, 
ale liczę, że efekty wdrażania inicjaty-
wy pozwolą na zaspokojenie, choć w 
części potrzeb zachodniopomorskiego 
rynku pracy - zaznaczył marszałek wo-
jewództwa Olgierd Geblewicz. - Dążymy 
do rewitalizacji szkolnictwa zawodo-
wego, które pragniemy dostosować do 

regionalnych, a także powiatowych spe-
cjalizacji. Pragniemy uczynić to w ścisłej 
współpracy z pracodawcami. Stawiamy 
także na wyposażenie w nowoczesny 
sprzęt warsztatów szkolnych oraz pro-
fesjonalne kadry, które prowadzić będą 
zajęcia z młodzieżą - dodał marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego 
Olgierd Geblewicz.

Briefi ng prasowy poprzedził kon-
ferencję poświęconą projektowi pn. 
„Najlepszy w zawodzie”, którego kolejna 
edycja realizowana będzie do 30.09.2015 
roku. Projekt dotyczy działań podejmo-
wanych w partnerstwie z 14 powiatami 
Pomorza Zachodniego. Ich celem jest 
poprawa jakości i efektywności kształce-
nia zawodowego oraz zwiększenie jego 
atrakcyjności i powiązania go z lokalnym 
rynkiem pracy. Ważnym elementem 
inicjatywy jest wypracowanie modelu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego.

- To projekt bez precedensu. Postawił 
przed nami wiele wyzwań. To wsparcie 
w zajęcie edukacyjne, przestrzenie dy-
daktyczne, doposażenie w sprzęt, a tak-
że co ważne dla młodzieży możliwość 
korzystania z doradztwa zawodowego. 
Ufam, że pójdziemy tą ścieżką w nad-
chodzącej perspektywie unijnej, tym 
bardziej, że na Pomorzu Zachodnim 
mamy aż 200 szkół zawodowych - wy-
liczał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

W konferencji udział wzięło blisko 250 
osób, w tym przedstawiciele samorzą-
dów powiatowych, nauczyciele i ucznio-
wie szkół objętych projektem. Spotkanie 
było okazja do przedstawienia 

korzyści i rezultatów podjętych dzia-
łań w roku szkolnym 2013/2014.

- Jesteśmy pierwszym regionem w 
Polsce, w którym udało się wdrożyć pro-
jekt i podjąć próbę nadania szkolnictwu 
zawodowemu nowej jakości. Z pewno-
ścią nie udałoby się to bez wsparcia Unii 
Europejskiej. W Powiecie Wałeckim środ-
ki te pozwoliły na wsparcie Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego, 
który znalazł miejsce w naszej samo-
rządowej strategii. Pozyskaliśmy przede 
wszystkim nowoczesny sprzęt, na 
którym szkoli się młodzież oraz ściśle 
współpracujemy z lokalnymi przed-
siębiorcami, którzy regularnie pytaja 
nas o możliwość zatrudnienia specjali-
stów w swoim zakładach - przekonywał 
starosta wałecki Bogdan Wankiewicz.  

Ponadto podczas konferencji, któ-
rą otworzył marszałek województwa 
Olgierd Geblewicz, wręczone zostały rów-
nież wyróżnienia w konkursie „Najlepsza 
klasa” indywidualnych nagród dla laure-
atów kategorii „Najlepszy w zawodzie”.

Kształcenie zawodowe
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Wywiad z artystą
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Artysta z Polic

Lekcja paranormalności
Less Paul Hoduń 

Były członek rady Fundacji NAUTILUS, 
wieloletni organizator Sympozjum 
„Ukryta Rzeczywistość”, które odbywało 
się w Policach oraz twórca portalu in-
ternetowego o tym samym tytule, Less 
Hoduń należy do osób zasłużonych na 
niwie propagowania wiedzy o zjawi-
skach niewyjaśnionych. Obecnie po-
znajemy go w nowej roli: autora książ-
ki. Kogoś, kto wypowiada się w sposób 
bardzo osobisty, jest szczery do bólu i 
nie waha się wypunktować nieprawi-
dłowych  (w swojej ocenie) zachowań 
ludzi związanych z nauką oraz mediami, 
którzy apriorycznie dezawuują istnienie 
zjawisk niewytłumaczalnych, posiłkując 
się przekonaniem, iż - jeśli weźmie się 
pod uwagę obowiązujący obraz świa-
ta - one po prostu nie mogą istnieć.

Autor trafnie zauważa, że sposób 
ukazywania w publikatorach tematów 
odnoszących się do parapsychologii, za-
zwyczaj ogranicza się do prezentowania 
sensacyjnej strony tych zjawisk. Nikt nie 
podejmuje prób przyjrzenia się owym 
fenomenom bez przyjętych z góry za-
łożeń - przy czym w tej roli najczęściej 
występuje, traktowany jako dogmat, 
światopogląd materialistyczny. Taka po-
stawa musi razić każdego człowieka o 
otwartym umyśle, który podąża za fak-
tami (jakie by one nie były), co powinno 
stanowić dewizę każdego poważnego 
scjentysty. Niestety, co krok spotykamy 
się z postawą inną, a mianowicie z elimi-
nowaniem faktów, które w żadnym razie 
nie chcą pasować do słusznej koncepcji.

Główny nurt nauki ignoruje takie 
zjawiska jak telepatia, jasnowidzenie, 
psychokineza czy manifestacje NOLi, 
pomimo szeregu danych poświadcza-
jących realność tych wydarzeń. Jaskółki 
zmian w tej kwestii pojawiają się na 
Zachodzie - u nas, o czym przekonuje 
nas książka Hodunia - stare ma się do-
brze i nadal jednym gestem czy słowem 
jest w stanie unieważnić fakty, spycha-
jąc je w sferę ontologicznego niebytu.

Jak wyraził to znany badacz zjawisk 
psi, inżynier i psycholog dr Dean Radin: 
Sceptycy, którzy powtarzają nadal, 
że parapsychologia jest pseudonau-
ką lub że nie istnieją żadne kontrolo-
wane eksperymenty w tej dziedzinie, 
są niedoinformowani nie tylko co do 

stanu parapsychologii, lecz również 
do aktualnego stanu sceptycyzmu.

Autor, bazując na swym szerokim do-
świadczeniu, skupia uwagę na konkret-
nych przykładach zjawisk niewyjaśnio-
nych, z którymi zetknął się jako członek 
Fundacji NAUTILUS albo twórca idei 
„Ukryta Rzeczywistość”. Opisując trudne 
do pojęcia fenomeny zachowuje spokoj-
ny, niemal reporterski ton, jednocześnie 
stawiając wiele fundamentalnych pytań, 
które muszą zakłócić dobre samopo-
czucie niedowiarków. Takiej książki na 
naszym rynku brakowało - i dobrze się 
stało, że napisał ją ktoś, kto do owych za-
gadnień podchodzi z pasją oraz otwar-
tym umysłem niezależnego badacza.

Założyłem sobie kiedyś plan wprowa-
dzenia „kultury postrzegania zjawisk nie-
wyjaśnionych” - wyjaśnia swe twórcze 
motywacje autor. - Sądzę, że umiejętność 
mówienia        o sprawach tajemniczych, 
paranormalnych, niewyjaśnionych czy 
jakkolwiek inaczej je nazwiemy, to tak-
że umiejętność otwarcia się na drugie-
go człowieka. Bo według mnie: jeśli 
ktoś                            w nonszalancki spo-
sób wyśmieje tematy opisywane m.in. w 
tej książce, to najprawdopodobniej tak 
samo zachowa się, gdy ktoś z jego oto-
czenia zwróci się do niego o pomoc (…). 
Tego typu zachowanie związane jest 
bardziej z mentalną konstrukcją czło-
wieka i jego podejściem do innych, niż 
z reakcją na „dziwne farmazony o UFO”.

Less Hoduń postuluje przyjęcie wobec 

zjawisk psi pewnej postawy intelektual-
nej. I ma nadzieję, że polscy scjentyści go 
w tej materii nie zawiodą. Dobrze by się 
stało, ponieważ taki trend na Zachodzie 
jest dziś uważany za zasadny, o czym ła-
two się przekonać studiując prace współ-
czesnych fi lozofów nauki. Jeden z nich, 
nie słynący bynajmniej z wyjątkowej 
atencji dla zjawisk niewytłumaczalnych, 
Sam Harris, tak  pisze na ten temat  w 
książce The End of Faith: Religion, Terror, 
and the Future of Reason  (Koniec wiary. 
Religia, terror i przyszłość rozumu):       W 
tej dziedzinie [mowa o parapsychologii 
- przy. aut.] rozsądną wskazówką wy-
daje się powiedzenie „niezwykłe tezy 
wymagają niezwykłych dowodów”, nie 
oznacza to jednak, że wszechświat nie 
jest o wiele dziwniejszy niż wielu z nas 
mogłoby przypuszczać. Ważne jest, aby 
zdać sobie sprawę, że zdrowy, naukowy 
sceptycyzm łączy się z fundamentalną 
otwartością umysłu (podkreślenie aut.).

Dobrze by było, by pamiętali o tym 
akademicy i osoby w obraźliwy sposób 
dyskredytujące tych, którzy myślą i czują 
więcej niż inni. Dlaczego? Ponieważ gra 
nadal trwa,          a wiele paradygmatów - 
o czym łatwo się przekonać - zakończyło 
swój żywot tam, gdzie jest ich miejsce 
- na śmietniku jedynie słusznych idei.

Wojciech Chudziński
Z-ca redaktora naczelnego 

miesięcznika Nieznany Świat
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Lekka Atletyka
Wieści sportowe

Za nami wakacje i 2 miesiące wypo-
czynku letniego. Nie wszyscy mogli 
jednak wypoczywać     i do nich należeli 
sportowcy. W sportach letnich wielu z 
nich brało udział w imprezach rangi mi-
strzowskiej różnego szczebla. Byli nimi 
też młodzi zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Lekkoatletycznego „Ósemka”, któ-
rzy startowali w Mistrzostwach Polski 
i Województwa. Pierwszymi była XX 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w 
Triathlonie (Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych), która odbyła się 2-3 sierpnia 
w Mietkowie koło Sobótki.  Startował      
w niej Adrian Wilk. Musiał przepłynąć 
600 metrów, przejechać rowerem 15km 
i przebiec 3000m. Uzyskał czas 45.32, 

co pozwoliło mu zająć wysokie VII miej-
sce. Startował też              w sztafecie 
województwa zachodniopomorskiego. 
Sztafeta naszego województwa zajęła 
jeszcze lepsze, bo V miejsce, w czym na 
pewno duży udział miał nasz zawodnik. 

29 sierpnia na start wyszli lekko-
atleci. Startowali w Mistrzostwach 
Województwa Młodzików, które odbyły 
się w Szczecinie. Nasi lekkoatleci zdoby-
li w nich 6 medali. Najlepiej spisały się 
dziewczęta w konkurencjach biegowych. 
Na dystansie 300m odniosły sukces bez 
precedensu, bo wywalczyły aż 4 pierw-
sze lokaty. Na najwyższym stopniu po-
dium stanęła Oliwia Zając (43,91, III klasa 
sportowa), obok niej Laura Korobejko 

(44,28, III klasa i rekord życiowy), trzecia 
była Nikola Jaguszewska (46,80, V klasa 
i rekord życiowy), a tuż za podium upla-
sowała się Joanna Słowińska (46,92, V 
klasa i rekord życiowy). Srebrne meda-
le zdobyli Patrycja Łużyńska na 600m 
(1.44,41, IV klasa) i Artur Wiktorowicz 
na 100m (12,33, V klasa). Ostatni i brą-
zowy medal zdobyły jeszcze sprinterki 
w sztafecie 4x100m. Wywalczyły go J. 
Słowińska, L. Korobejko, N. Jaguszewska 
i O. Zając z czasem 54,96. Przy okazji mi-
strzostw odbył się też Mityng Juniorów. 
Na dystansie 800m uplasowała się 
Emanuela Adamczyk z nowym rekor-
dem życiowym uzyskując czas 2.22,25. 

Pierwsza z lewej Patrycja Łużyńska

Pozostałe zdjęcia na str. 19

Foto:  Ryszard Kamiński
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Miejski Ośrodek Kultury

Magic Sound of Harmonica
MOK zaprasza

 
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 

serdecznie zaprasza na koncert ze-
społu harmonijek ustnych pt. „MAGIC 
SOUND OF HARMONICA”. W ro-
lach głównych zespół ANIMATO.

Koncert promować będzie najnow-
szą płytę zespołu pt. „Magic Sound 
of Harmonica”. W programie koncer-
tu znajdą się przeboje muzyki kla-
sycznej i rozrywkowej w oryginal-
nych aranżacjach na 4 koncertowe 
harmonijki ustne w tym kompozycje 
F. Chopina, A. Piazzolli, S. Moniuszki, 
utwory z repertuaru Cz. Niemena, 

BoneyM, The Beatles, a także muzy-
ka latynoamerykańska i operetkowa.

Zespół został założony w 1978 r. w 
Szczecinie i od początku działalności 
zespołu jego członkowie postawili sobie 
za cel popularyzację harmonijki ustnej. 
Podczas licznych występów artyści pre-
zentują możliwości techniczne i walory 
orkiestrowego brzmienia tego inte-
resującego, fi nezyjnego instrumentu. 
Wszędzie tam, gdzie są zapraszani sta-
rają się pokazać, że w ich rękach harmo-
nijka ustna ma prawie nieograniczone 
możliwości pozwalające na zagranie z 

powodzeniem każdego rodzaju muzyki.
Zespół „Animato” działa, na co dzień przy 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 
prezentując na jego gościnnych sce-
nach podczas cyklicznych koncertów 
swój bogaty dorobek artystyczny.

Z A P R A S Z A M Y !

28 września 2014r.

godz. 17.00

MOK Police

bilety: 15 zł, ulgowy 10 zł

Prawdziwie europejska propozycja na polskim rynku.
Aktorka i piosenkarka uznana za najlepszą w Polsce interpretatorkę piosenki francuskiej  
wykonuje  w oryginale największe przeboje Edith Piaf, Jacquesa Brela,  Juliette Greco, 

Charlesa Aznavoura, Josephine Baker, Carli Bruni i własne piosenki, nawiązując do klimatu 
kabaretów paryskich lat 30-tych i 50-tych.  

Koncert to brawurowe cabaret/varietes, specjalne, wysmakowane stroje /PRADA, Eva 
Minge/ i wyrafi nowana muzyka. Z ogromnym powodzeniem grany był na wielu dużych 
scenach muzycznych (m.in. Filharmonia Pomorska), teatralnych oraz w klubach. Artystce 

towarzyszą  Marek Stefankiewicz oraz Bogusław Nowicki.
Zapraszamy serdecznie!
18 października 2014r.

godz. 17.00
MOK Police

bilety: 25 zł, ulgowy: 20 zł

Miłość w Paryżu
Koncert Doroty Lanton 



1717
POLICKIEW escil

Kultura



1818
POLICKIEW escil

Kultura

in
. 

Fr
yd

er
yk

ow
i 

Ch
op

in
ow

i, 
Ig

na
ce

m
u 

Ja
no

w
i 

Pa
de

re
w

sk
ie

m
u,

 
K

ar
ol

ow
i 

Sz
ym

an
ow

sk
ie

m
u,

 
A

rtu
ro

w
i 

Ru
bi

ns
te

in
ow

i. 
Je

go
 r

ep
er

tu
ar

 k
on

ce
rto

w
y 

ob
ej

m
uj

e 
ut

w
or

y 
ko

m
po

zy
to

ró
w

 o
d 

ba
ro

ku
 d

o ,

ar
ty

ko
nc

er
ty

 e
du

ka
cy

jn
e,

 p
od

cz
as

 k
tó

ry
ch

 w
yk

on
uj

e 
ut

w
or

y 
w

ie
lk

ic
h 

ko
m

po
zy

to
ró

w
 o

ra
z 

-
au

to
rs

ki
ch

 a
ud

yc
ji 

ra
di

ow
yc

h 
“A

BC
 M

uz
yk

i F
or

te
pi

an
ow

ej
”.

fo
rte

pi
an

ow
e 

Ig
na

ce
go

 Ja
na

 P
ad

er
ew

sk
ie

go
 (1

86
0-

19
41

): 
M

en
ue

t G
-d

ur
 o

ra
z 

N
ok

tu
rn

 B
-d

ur
. 

-d
ur

 je
dy

ne
j z

 
pi

er
w

sz
yc

h 
p

–
M

ar
ii 

Sz
ym

an
ow

sk
ie

j 
(1

78
9-

-d
ur

 K
V

 3
32

 W
ol

fg
an

ga
 A

m
ad

eu
sz

a 
M

oz
ar

ta
 (1

75
6-

„M
om

en
tó

w
 m

uz
yc

zn
yc

h”
 F

ra
nc

isz
ka

 S
ch

ub
er

ta
 (

17
97

-
-1

84
9)

, 
-m

ol
l, 

Sc
he

rz
o 

h-
-d

ur
 z

w
an

y 
„H

er
oi

cz
ny

m
”.

au
to

rs
tw

a 
pi

an
ist

y 
„K

on
ce

rty
 A

rtu
ra

 R
ub

in
ste

in
a 

w
 C

ar
ne

gi
e 

H
al

l”
 w

yd
an

ej
 w

 2
01

3 
ro

ku
. 

Za
pr

as
za

m
y!

 
09

 li
st

op
ad

a 
20

14
r.

go
dz

. 1
7.

00

M
O

K
 P

ol
ic

e

A.
S

M
O

K
 P

ol
ic

e



1919
POLICKIEW escil

Sport

Polickie podium na 300 metrów młodziczek Laura Korobejko (2) Oliwia Zając (1)Nikola 
Jaguszewska (3)

Sztafeta 4 x 100m

Foto:  Ryszard Kamiński
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O Puchar Komendanta
V Turniej Piłki Nożnej 

W sobotę, 05 września na sta-
dionie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Piaskowej 97 w Policach 
rozegrany został V Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Policach. 

Już po raz piąty mł. insp. Andrzej 
Zakrzewski Komendant Powiatowy 
Policji w Policach zorganizował turniej 
piłkarski dla rocznika 2002 - 2004. Celem 
turnieju jest przede wszystkim oderwa-
nie dzieci od telewizorów i komputerów 
oraz pokazanie, iż jedną z najlepszych 
metod rozwoju młodych charakte-
rów są właśnie turnieje piłkarskie. To Ci 
młodzi adepci futbolu, którzy sprawia-
ją obecnie tyle radości swoim opieku-
nom, za kilka lat mogą stać się dumą 
narodową reprezentacji naszego kraju.

Dodatkowo rywalizacja sportowa w 
duchu fair – play uczy od najmłodszych 
lat szacunku do drugiej osoby oraz roz-
wija cechy charakteru, które w dorosłym 
życiu są bardzo przydatne. Dla młodych 
zawodników, to również pierwsze kroki 
w długiej i żmudnej karierze piłkarskiej. 

W  tegorocznym turnieju  udział  
wzięło 8 zespołów ze szkół podsta-
wowych w Policach. Mecze rozgrywa-
ne były w systemie każdy z każdym.

Umiejętności i talenty małych za-
wodników wzbudzały prawdziwe 
emocje wśród publiczności. Turniej 
przebiegał w atmosferze sportowej 
walki i gry fair – play. Przy słonecznej 
pogodzie na obiekcie zgromadziła się 
liczna publiczność dopingująca za-
wodników. W dużej liczbie byli to ro-
dzice piłkarzy – uczestników turnieju.

Po bardzo zaciętych meczach do fi na-
łu zakwalifi kowały się Pogoń Szczecin 
I i II. Ostatecznie zwyciężyła drużyna 
Pogoni Szczecin I. Oto wyniki końco-
we V Turnieju o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Policach:

 I      miejsce  -   Pogoń Szczecin I
 II     miejsce  -   Pogoń Szczecin II
 III   miejsce  -   Samson Zdroje
 IV   miejsce  -   Salos Szczecin
 V    miejsce  -   Tanovia Tanowo
 VI   miejsce  -   Nowe Warpno
 VII  miejsce  -   Chemik I Police 
 VIII miejsce  -   Chemik II Police 

  
W turnieju wyróżniono również naj-

lepszego zawodnika, którym został Kuba 
Basara reprezentujący drużynę Tanovi 
Tanowo. Za najlepszego bramkarza tre-
nerzy uznali Jakuba Bozio, natomiast kró-
lem strzelców został Jakub Aleksander. 
Wybrano także zawodnika Fair Play, 
którym został Mateusz Jakubowski.

Każda drużyna otrzymała puchar, 
a każdy zawodnik otrzymał medal i 
nagrodę ufundowane przez sponso-
rów, którym serdecznie dziękujemy.  

Szczególną atrakcją tegorocznego tur-
nieju była obecność czołowych siatkarek 
Chemika Police oraz Mistrzów Futbolu 
Amerykańskiego Husarii Szczecin. 

Po zakończonych rozgrywkach pił-
karskich od zaproszonych siatkarek i 
futbolistów zebrano autografy  na ko-
szulki z nowym logo policyjnym, które 
przekazane zostaną na licytacje podczas 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

asp. Jolanta Szalińska ofi cer prasowy 
KPP Police
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Bezpieczna droga do szkoły
Akcja dla maluchów

Grafi ciarze ujęci 
Pseudo artyści

W dniach 3 - 4 września 2014 r. poli-
cjantka z Komendy Powiatowej Policji 
w Policach oraz strażniczka Straży 
Miejskiej spotkały się z uczniami kl. 
I i II polickich szkół podstawowych. 

W ramach akcji „Bezpieczna dro-
ga do szkoły” wraz z rozpoczę-
ciem roku szkolnego rozpoczęto 
cykl spotkań z uczniami klas I i II. 

Pierwsze prelekcje odbyły się już 3 i 4 

września m. in. w Szkole Podstawowej 
Nr 1 i 2 w Policach oraz w Szkole 
Podstawowej w Trzebieży.  W trakcie 
spotkania z najmłodszymi uczniami  roz-
mawiano na temat bezpiecznego poru-
szania się po drodze. Ponadto poruszono 
tematy ogólnych zasad bezpieczeństwa 
w domu, w szkole, na podwórku przy-
pominając o numerach alarmowych, z 
których należy korzystać w sytuacjach 

zagrożenia. Wspólnie z dziećmi omó-
wiono sposoby radzenia sobie w róż-
nych niebezpiecznych sytuacjach. 

Każdy uczeń kl. I otrzymał zawiesz-
kę odblaskową, natomiast uczniowie 
kl. II otrzymali kamizelki odblaskowe.  

asp. Jolanta Szalińska ofi cer prasowy 
KPP Police

Policcy kryminalni zatrzymali 2 mło-
dych mężczyzn podejrzanych o uszko-
dzenie mienia. Sprawcy pomalowali 
elewację dwóch budynków w Policach. 
Pokrzywdzeni oszacowali straty spowo-
dowane działaniem „pseudo artystów” 
na kwotę blisko 17 tys. zł. Teraz zatrzy-
mani za swój czyn odpowiedzą przed są-
dem. Grozi im nawet do 5 lat więzienia. 

Graffi  ti występujące na elewacjach 
budynków oraz urządzeniach użytecz-
ności publicznej w przeważającej części 
trudno traktować jako formę sztuki. Jest 
to często typowy akt wandalizmu, zwią-
zany ze zniszczeniem mienia. Wypisane 
hasła pojawiły się również w nocy z 24 
na 25 maja 2014 r. w Policach na elewacji 
Gimnazjum Nr 3 oraz Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Pokrzywdzeni oszacowali stra-
ty spowodowane działaniem „pseudo 
artystów” na kwotę blisko 17 tys. zł.

Stróże prawa natychmiast przystą-
pili do pracy operacyjnej i ustalania 

sprawców tego przestępstwa. Ich kil-
ku miesięczna praca oraz rozeznanie 
subkultury graffi  ti pozwoliła wytypo-
wać grupę potencjalnych sprawców, 
którymi okazali się trzej mieszkań-
cy Polic w wieku od 21 do 28 lat.

Zebrany w sprawie materiał do-
wodowy pozwolił na przedstawienie 

zatrzymanym zarzutów zniszcze-
nia mienia. Kodeks karny za to 
przestępstwo przewiduje karę na-
wet 5 lat pozbawienia wolności. 

asp. Jolanta Szalińska ofi cer prasowy 
KPP Police
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S z y b k a   p o ż y c z k a

SMS Police zaprezentowała skład zespołu II-ligowego
Siatkarki SMSu Police wkraczają w ostatni etap przygoto-

wań do nowego sezonu. Skład zespołu II-ligowego jest już znany!
W nowym sezonie siatkarskim trener Jerzy Taczała będzie miał do dys-

pozycji 16 zawodniczek, które na każdym treningu będą ciężko praco-
wać. Po to, by w meczach ligowych pokazać się z jak najlepszej strony.

Skład II-ligowego zespołu SMS Police na sezon 2014/15:

SMS Police
Skład zespołu

Przyjmujące:
Urszula Bayer (1996r.),
Wiktoria Ceglarska (1997r.),
Katarzyna Dziewiątkowska (1996r.),
Ewelina Karsztun (1996r.),
Karina Maksym (1997r.),
Wiktoria Paluszkiewicz (1997r.),
Aleksandra Wachel (1997r.)

Środkowe:
Nikola Abramajtys (1997r.),
Aleksandra Berbecka (1998r.),
Dominika Tymosiewicz (1996r.),

Kapitanem drużyny jest Ewelina Karsztun.

Rozgrywające:
Agata Antosiak (1996r.),
Julita Borowska (1996r.),
Natalia Wojtarowicz (1997r.),

Atakujące:
Ewa Bimkiewicz (1997r.),

Libero:
Aleksandra Bobkowska (1996r.),
Klaudia Świt (1996r.)


