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Policjanci Komendy Powiatowej

Policji w Policach przeprowadzili 

powiatowe eliminacje Ogólnopol-

skiego Turnieju Bezpieczeństwa w 

Ruchu Drogowym.

W numerze:
Zaprezentowali się
Prawo i Sprawiedliwość

Weekend z siatkarkami

Chemik Police

Policja szuka

sprawców rozboju

Konwencja PiS

Wybory samorządowe

Wybory 2014

Ostatnie pożegnianie

Ewy Dąbrowskiej

Teatr Polski

na nowy sezon

13 października w Policach, 

w pomieszczeniach nowej hali spor-

towej odbyła się konferencja wy-

borcza Prawa i Sprawiedliwości.

Promocja kandydatów odbywała się 

w obecności Joachima Brudzińskiego, 

Marka Gróbarczyka, Leszka Dobrzyń-

skiego i innych liderów tej partii. 

Prawo i Sprawiedliwość to kolejny 

komitet po WS Gryf XXI, który prowa-

dzi prezentację swoich kandydatów 

w taki sposób w Policach. Kandydatem 

na burmistrza Polic jest Paweł Mirowski. 

Prawo i Sprawiedliwość wystawia kom-

plet kandydatów. Najbardziej zna-

ny polityk i działacz polickiego PiS, 

Kazimierz Drzazga, wystartuje po-

nownie do sejmiku województwa. 

W sali konferencyjnej nowej hali po-

jawili się głównie działacze PiS, kan-

dydaci i dziennikarze. Największe 

zainteresowanie oczywiście budził  

Joachim Brudziński, czołowy poli-

tyk tej partii, bliski współpracownik 

Jarosława Kaczyńskiego. Nie szczę-

dząc gorzkich uwag pod adresem 

Platformy Obywatelskiej, Brudziński 

zachęcał do głosowania na kandy-

datów PiS. Przemówienie programo-

we wygłosił również Paweł Mirowski. 

W mijającej kadencji Prawo 

i Sprawiedliwość tworzyło koalicję 

ze Wspólnotą Samorządową Gryf 

XXI. Wystawienie Pawła Mirowskiego 

na burmistrza może stwarzać poważ-

ną trudność w utworzeniu podobnej 

koalicji w przyszłej kadencji. Paweł 

Mirowski najprawdopodobniej stra-

cił szansę powtórki na funkcję wi-

ceburmistrza, w przypadku gdy wy-

bory wygrałby Władysław Diakun. 

Obecnie trudno ocenić szanse Prawa 

i Sprawiedliwości w nadchodzących 

wyborach. Ogólnokrajowe sondaże, 

stawiające PiS wysoko w rankingu, nie 

uwzględniają uzależnień lokalnych 

i podobnej miary nie można przykładać 

w przypadku wyborów samorządowych. 
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Miejski Ośrodek Kultury

Wspomnienie

Ewa Dąbrowska  (1965-2014)

Ewę poznałem w 1997 roku, gdy 

na fali radości tworzenia i zaistnienia 

w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Kultury przy Siedleckiej, w dziele otwar-

cia Ośrodka wspólnie z rzeszą przyja-

ciół pracowaliśmy. Ona została szefową 

Galerii „Obok” która na długie lata narzu-

ciła żywe tempo przedsięwzięć: wystaw, 

wernisaży, plenerów artystycznych, 

twórczych spotkań polickich, szczeciń-

skich,  niemieckich malarzy, rzeźbiarzy, 

kreatorów kultury. Była dobrym me-

nadżerem. Potrafi ła dotrzeć do ludzi 

i środków fi nansowych, które pozwa-

lały na realizację kolejnych wydarzeń.

Potem rozpoczęła cichą walkę z choro-

bą, o której wielu nie wiedziało, gdyż Ewa 

o niej nie mówiła. Odeszła z Galerii jako 

szefowa, choć jeszcze stosunkowo nie-

dawno prowadziła jeszcze jako instruktor 

zajęcia z dziećmi. Zaznaczyła się również 

działalnością w Nowym Warpnie, a wła-

ściwie Karsznie, do którego mnie i moich 

bliskich zawsze serdecznie zapraszała.

Za jej bytności w Galerii miałem przy-

jemność dwukrotnej prezentacji mo-

ich akwarel na wystawach Moje Małe 

Ojczyzny oraz Moje Anioły. Zdjęcia któ-

re prezentuję pochodzą z obu wystaw. 

Ewa wręcza kwiaty, otwiera wystawę 

Jan Matura

z dyrektor Anną Ryl. Otwarcie wystaw

reżyserował kolejny nieodżałowany kre-

ator kultury Zyzio Zdanowicz (1941-2010) 

W roli aniołów wystąpiły Magdalena 

Janecka, Ola Słowińska i inne dziew-

czyny, wówczas z teatru Izabeli Worony.

Odejście Ewy zasmuciło nas wszyst-

kich w MOK. W piątek 10 października   

podążyliśmy z Nią na jej ostatniej ziem-

skiej drodze. Osobiście wierzę, że tam 

w łaskawym dla Artystów Niebie spotka 

się z Zyziem, Marianem Yoph-Żabińskim 

Bronisławą Mesterhazy-Okopińską, 

Krzyśkiem Tobołą i wspólnie stworzą 

kolejne tym razem niebiańskie dzieło...

Jan Matura

foto-archiwum MOK

Na  stronie obok zdjęcia z pogrzebu Ewy Dąbrowskiej, jaki się odbył 

na polickim cmentarzu 10 października br.
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Beata Golisowicz
Startuję do Rady Powiatu

Od 1 września 1989 roku pracu-

ję w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach. To moja 

pierwsza praca i pokochałam ją „od 

pierwszego wejrzenia”. Ówczesny dy-

rektor szkoły – Pan Jerzy Kliszewski 

- przyjął mnie do pracy na stano-

wisku nauczyciela fi zyki i infor-

matyki. I tak zostało… do dziś.

Od 1999 roku byłam zastępcą dy-

rektora szkoły, a w 2003 zostałam jej 

dyrektorem i pełniłam ten zaszczyt-

ny obowiązek do 31 sierpnia 2013r. 

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

w Policach, tzw. „Biała Szkoła”, to 

całe moje życie zawodowe – wiel-

ka miłość i niepowtarzalna przygoda.

Praca dla dobra młodzieży przyniosła 

mi wiele satysfakcji i odkryła jedyne za-

wodowe powołanie. Moim największym 

sukcesem było stworzenie zespołu lu-

dzi – prawdziwych pasjonatów, którzy 

bez słów rozumieli cele i zadania, ja-

kie sobie stawialiśmy. Inwestowaliśmy 

w młodzież, w prawdziwą przyszłość 

kraju i świata. Najbardziej ryzykowną, 

ale też najbardziej satysfakcjonującą, 

wysoko oprocentowaną inwestycję. 

Mądrość, honor, szacunek dla innych, 

dobre wykształcenie, siła charakteru 

i zdrowie młodych ludzi – oto cele, do 

których udało mi się przekonać kilka-

naście wyjątkowych, niesamowitych 

osób, którym dziś, mimo różnych zawi-

rowań, bardzo serdecznie za to dzięku-

ję. Swoją postawą i tym, co robiliśmy 

wspólnie staraliśmy się pokazy-

wać młodym ludziom drogi, któ-

rymi warto iść w dorosłym życiu. 

Patrona szkoły, jego motto i war-

tości, którymi kierował się w życiu 

stawialiśmy im za wzór. Jestem 

pewna, że absolwenci Białej 

Szkoły to mądrzy i dobrzy ludzie.

Z naszej wspólnej inicjatywy, 

dzięki funduszom zdobytym 

na podstawie napisanych przez 

nas aplikacji oraz dzięki uporo-

wi w przekonywaniu władz, by 

zapewniły tzw. wkład własny, 

zrealizowaliśmy w szkole in-

westycje, które dziś służą mło-

dzieży i mieszkańcom regionu:

w 2007 roku zakończyliśmy reali-

zację projektu pn. „Modernizacja 

Internatu Zespołu Szkół im. 

Ignacego Łukasiewicza w Policach 

- bazy edukacji transgranicznej prowa-

dzonej we współpracy z Niemiecko-

Polskim Gimnazjum w Löcknitz”, 

w ramach którego gruntownie zmoder-

nizowano i unowocześniono internat,

w grudniu 2009 roku baza sportowa 

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

w Policach wzbogaciła się o dwa boiska 

w ramach programu Ministerstwa Sportu 

pod nazwą „Moje Boisko – Orlik 2012”,

w lutym 2011 roku zakończyliśmy 

budowę stałego lodowiska w ramach 

programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,

w styczniu 2012r roku 

zakończyliśmy budo-

wę dwóch pracowni 

zawodowych, zrealizo-

wanych w ramach pro-

jektu pn. „Przebudowa 

i modernizacja pra-

cowni gastronomicznej 

i hotelarskiej w Zespole 

Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach” ,

w czerwcu 2013r. od-

daliśmy do użytku halę 

widowiskowo-sportową, 

zbudowaną w ramach 

projektu pn. "Rozbudowa 

i modernizacja transgra-

nicznej bazy edukacyj-

no-sportowej w Zespole 

Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach 

oraz w Niemiecko-

Polskim Gimnazjum 

w Löcknitz".

Łącznie, w latach 2003-2013, zdobi-

liśmy niemal 14,8 mln zł środków ze-

wnętrznych na inwestycje w szkole, 

co przy wkładzie własnym (głównie 

Powiatu Polickiego) w wysokości ponad 

5,6 mln daje łącznie około 20,4 mln zł 

wydanych na inwestycje w bazę szkoły.

Ponadto, w tym czasie zrealizowa-

liśmy kilkadziesiąt projektów skie-

rowanych bezpośrednio do mło-

dzieży (wymiany międzynarodowe, 

kulturowe, poznawcze itp.) oraz pro-

jektów dla nauczycieli (wymiana do-

świadczeń z innymi szkołami i nauczy-

cielami). Szkoła zyskała partnerów 

w całej Europie (Niemcy, Dania, Wielka 

Brytania, Turcja, Hiszpania, Francja). Na 

takie działania zdobyliśmy łącznie oko-

ło 1,8 mln zł funduszy zewnętrznych.

W 2005 roku, z mojej inicjatywy, po-

wstało Stowarzyszenie na rzecz Zespołu 

Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

w Policach, które dziś jest organizacją 

pożytku publicznego, wspiera szkołę 

w różnych działaniach (także materialnie 

uczniów) i pozyskuje środki zewnętrzne 

na projekty dla młodzieży. Dotychczas 

udało się pozyskać ponad 1 mln zł, 

głównie na praktyki zagraniczne dla 

uczniów szkół zawodowych, które od-

były się w Niemczech (Lipsk, Neuwied) 

i Wielkiej Brytanii (Londyn, Plymouth)
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Najważniejsi są ludzie
Dla ich dobra i rozwoju

Cele szczegółowe programu:

1. Rozwój edukacji i oświatowych placówek powia-

towych przy wykorzystaniu programów i funduszy 

unijnych w okresie programowania 2014-2020, m.in.:

a. poprawa jakości kształcenia poprzez wyposa-

żenie placówek w nowoczesne pomoce naukowe,

b. wyposażenie uczniów, wychowanków i nauczy-

cieli w sprzęt ICT.

2. Stworzenie nowoczesnej szkoły zawodowej (w tym 

powołanie polsko-niemieckiej szkoły zawodowej) opar-

tej na zapotrzebowaniu i wymaganiach lokalnego ryn-

ku pracy, w tym rynku zachodniego sąsiada i boga-

to wyposażonej w pracownie kształcenia zawodowego.

3. Motywowanie uczniów do nauki poprzez stworzenie boga-

tego systemu stypendialnego.

4. Podwyższenie środków na dodatki motywacyjne

dla nauczycieli.

5. Policka młodzież obywatelami Europy – inten-

sywna nauka języków obcych, wyjazdy zagraniczne 

na praktyki zawodowe i projekty międzynarodowe dla 

uczniów i nauczycieli polickich placówek oświatowych.

6. Rozwój turystyki w Powiecie Polickim.

chcę pracować razem z nimi
Powyższe cele są zgodne z polityką Unii 

Europejskiej, zaplanowaną w okresie programowa-

nia 2014-2020 (w programach EFS – RPO i PO WER):

a. poprawa jakości kształcenia,

b. zwiększenie powiązania systemu edukacji i umieję-

tności osób z potrzebami rynku pracy,

c. lepszy dostęp do wysokiej jakości stabilnych

usług edukacyjnych.

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

RPO – Regionalny Program Operacyjny (dla województwa

zachodniopomorskiego)

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet Inwestycyjny 10.1 – kształcenie ogólne

Priorytet Inwestycyjny 10.3 – uczenie się przez całe życie

Priorytet Inwestycyjny 10.3 BIS – kształcenie zawodowe

Teleinformatyka, ICT (Information and Communication 

Technologies) – dział telekomunikacji i informatyki, zaj-

mujący się technologią przesyłu informacji oraz na-

rzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz 

transmisją danych za pomocą różnych medium. Jest 

obecnie uznawane za jedną z ważniejszych gałęzi IT.

Na ten program wyborczy mogą za-

głosować mieszkańcy Okręgu nr 4,

czyli następujących części Polic:
1) osiedle nr 1 Mścięcino (Asfaltowa, Brzoskwiniowa, 

Bukowa, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Graniczna, Jaworowa, 

Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Modrzewiowa, Morelowa, 

Nadbrzeżna, Ofi ar Stutthofu, Palmowa, Parkowa, Przęsocińska, 

Różana, Sasankowa, Stokrotki, Świerkowa, Szpilkowa, 

Topolowa, Trzcinowa, Wiśniowa oraz Sołectwo Przęsocin),

2) osiedle nr 4 Dąbrówki (Galla anonima, Bankowa - nume-

ry parzyste od 6 do 32 i nieparzyste od 1 do 57, Bursztynowa, 

Jana Długosza, Kosynierów Gdyńskich, Grzybowa, Wincentego 

Kadłubka, Jana Kochanowskiego, Krzywa, Mieszka I, 

Odrzańska, Piaskowa - numery parzyste od 2 do 38 i niepa-

rzyste od 1 do 97, Józefa Piłsudskiego, Polskiego Czerwonego 

Krzyża, Przybora, Kazimierza Pułaskiego, Mikołaja Reja, 

Robotnicza, Juliusza Słowackiego, Spółdzielców, Bohaterów 

Westerplatte, Wkrzańska, Stanisława Wyspiańskiego i 

Ludwika Zamenhofa – numery nieparzyste od 1 do 17),

3) osiedle nr 5 Gryfi tów (Księcia Barnima I, Jana Karola 

Chodkiewicza, Energetyków, Fabryczna, Wojciecha 

Głowackiego, Jana Kasprowicza, Janusza Korczaka, 

Kresowa, Licealna, Władysława Łokietka, Przemysłowa, 

Sadowa, Siedlecka, Marii Skłodowskiej-Curie, Spokojna, 

Spółdzielcza, Tanowska, Zygmunta Wróblewskiego).

Mieszkańców pozostałych ulic i okręgów 

uprzejmie proszę, by głosowali na kandydatów 

Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI, ponieważ tyl-

ko z nimi będę miała szansę realizować mój program 

i inne przedsięwzięcia dla dobra Powiatu Polickiego.
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Chemika Police
Weekend z siatkarkami 

Sport

Tysiące szczecinian spotkało się 

z siatkarkami Chemika Police w 

Centrum Handlowo-Rozrywkowym 

„Galaxy”, gdzie w ostatni weekend 

mistrzynie i zdobywczynie Pucharu 

oraz Superpucharu Polski promowa-

ły przeniesienie rozgrywania swoich 

meczów do nowej hali w Szczecinie. W 

organizowanych konkursach sześciu 

szczęśliwców wygrało karnety na me-

cze Chemika rozgrywane w nowym 

sezonie w siatkarskiej ekstraklasie.

Kibice najlepszej żeńskiej drużyny siat-

karskiej w Polsce skrzętnie skorzystali z 

okazji, aby spotkać się ze swoimi ulubio-

nymi zawodniczkami, wziąć autograf czy 

zrobić wspólne zdjęcie. W spotkaniach z 

fanami uczestniczyły m.in.: Małgorzata 

Glinka-Mogentale, Agnieszka Bednarek-

Kasza, Katarzyna Mróz, Katarzyna Gajgał-

Anioł, Aleksandra Krzos, Aleksandra 

Jagieło, Agnieszka Rabka, oraz „polickie” 

Serbki – Ana Bjelica i Sanja Malagurski. 

Kilkuset uczestników rywalizowało 

przez dwa dni w typowo siatkarskich 

konkursach na wysokość wyskoku do-

siężnego, oraz w rozrywkach na kon-

solach Xbox 360. W sobotę najlepsi 

okazali się Piotr Uzdowski, Krzysztof 

Komorowski i Jakub Jasiński, natomiast 

w niedzielę karnety na mecze w hali 

przy ul. Szafera w Szczecinie wywal-

czyli Filip Stanowski, Łukasz Góźdź i 

Przemysław Czerwiński. I akurat zwy-

cięstwo tego ostatniego w konkursie 

sprawnościowym nie może dziwić, gdyż  

Przemysław Czerwiński to czołowy pol-

ski skoczek o tyczce, brązowy medalista 

ME Barcelona 2010, legitymujący się 

doskonałym rekordem życiowym 5,82 

m (4. wynik w historii polskiej lekkoatle-

tyki). – Kibicuję siatkarkom Chemika i 

chętnie skorzystałem z okazji, aby po-

walczyć o karnet na wszystkie ich me-

cze w nowym sezonie. Nie było łatwo, 

ale udało się. – powiedział zadowolony 

Czerwiński. – Także lekkoatletyka sko-

rzysta z nowej hali przy Szafera, ponie-

waż będziemy tam trenować. Na pewno 

uda się tak uzgodnić terminy treningów, 

aby nie kolidowały z zajęciami siatkarek. 

– dodał z uśmiechem zawodnik Ośrodka 

Skoku o Tyczce w Szczecinie pozu-

jąc do wspólnego zdjęcia z Agnieszką 

Bednarek-Kaszą i Aleksandrą Jagieło.

Największą determinacją w zdo-

byciu karnetu wykazał się natomiast 

Łukasz Góźdź, który po dwóch drugich 

miejscach w konkursach sobotnich, 

w niedzielę w końcu osiągnął swój cel 

wygrywając w cuglach rywalizację po-

ranną. – Karnet na cały sezon to dla 

mnie wspaniała nagroda, tym bardziej, 

że w ubiegłym roku udało mi kupić bi-

lety tylko na jeden mecz w Policach. 

Często zabieram swoich synków na me-

cze szczecińskich klubów piłki ręcznej, 

a od teraz będziemy stałymi gośćmi 

także na meczach siatkarskich w nowej 

hali przy Szafera. – powiedział Łukasz 

Góźdź. – Bardzo się cieszę, że Szczecin 

zyskał takie wspaniałe sportowe miej-

sce, bo to nie tylko hala, ale także świet-

nie urządzony park zabaw dla dzieci na 

zewnątrz. Bardzo pozytywnie oceniam 

też przeniesienie rozgrywek Chemika 

do Szczecina. – dodał pan Łukasz.

Już 26 października od godz. 

10:00 zapraszamy na kolejną turę 

spotkań z siatkarkami Chemika 

Police w Centrum Handlowo-

Rozrywkowym „Galaxy” w Szczecinie. 
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Ceny biletów – październik 2014:

KOLACJA DLA GŁUPCA (Duża scena)

Im (rząd I – XII) normalny 40zł, ulgowy 

35zł

IIm (XIII – XIX) normalny 35zł, ulgowy 

30zł

ROMEO I JULIA 1939 (Duża scena)

Im (rząd I – XII) normalny 40zł, ulgowy 

35zł

IIm (XIII – XIX) normalny 35zł, ulgowy 

30zł

MAYDAY II (Duża scena)

Im (rząd I – XII) normalny 40zł, ulgowy 

35zł

IIm (rząd XIII – XIX) normalny 35zł, 

ulgowy 30zł

UDRĘKA ŻYCIA 

Normalny 35zł

Ulgowy 25zł

ŚLADAMI BOHUMILA HRABALA (Duża 

scena)

bilet – 10zł

PAMIĘTASZ BYŁA JESIEŃ – KONCERT 

SŁAWY PRZYBYLSKIEJ (Duża scena)

Im (rząd I – II) - 50zł

IIm (III – XIII) - 45zł

IIIm (XIV-XIX) – 40zł

KONCERT MARIUSZA LUBOMSKIEGO 

(Duża scena)

Im (rząd I – II) - 40zł

IIm (III – XIII) - 35zł

IIIm (XIV-XIX) – 30zł

MAYDAY (Mała scena)

Normalny 40zł

Ulgowy 30zł

OSKAR DLA EMILY (Mała scena)

Normalny 35zł, 

Ulgowy 25zł

PORNOGRAF (Scena Kabaretowa 

Czarny Kot Rudy)

40zł – bilet normalny

JESIENNIK SALONOWY ALBO 

INTYMNE ŻYCIE MIKOŁAJA 

KOPERNIKA 

(Scena Kabaretowa Czarny Kot Rudy)

40zł – bilet normalny

FENG SZUJA (Scena Kabaretowa 

Czarny Kot Rudy)

40zł – bilet normalny

WSZYSTKO O MĘŻCZYZNACH (Duża 

scena)

Scena Poniedziałek

Im (rząd I – XIII) 45zł

IIm (XIV – XIX)  35zł

MĄŻ MOJEJ ŻONY (Duża scena)

Scena Poniedziałek

Im (rząd I – XIII) 45zł

IIm (XIV – XIX)  35zł

2014 
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CZARNY KOT  

01.10. . 19:00      

02.10. cz.   19:00 OSKAR DLA EMILY   

03.10. pt. 19:00    21:30  

04.10. sb. 19:00    21:30  

05.10. nd. 19:00 
 

 
 

    

06.10. pn.       

07.10. wt.   19:00 OSKAR DLA EMILY   

   19:00 OSKAR DLA EMILY   

09.10. cz. 19:00      

10.10. pt. 19:00    22:00  

11.10. sb. 19:00    22:00  

12.10. nd. 19:00  16:00 OSKAR DLA EMILY   

13.10. pn.       

14.10. wt.        

15.10. . 19:00    
W 100   

    

16.10. cz.       

17.10. pt. 19:00    22:00  

18.10. sb. 19:00    22:00  

19.10. nd. 19:00  16:00 MAYDAY   

20.10. pn. 19:00      

21.10. wt.   19:00 MAYDAY   

 19:30  19:00 MAYDAY   

23.10. cz. 19:30  19:00 MAYDAY   

24.10. pt. 19:30  19:00 MAYDAY 21:30 JESIENNIK SALONOWY ALBO 

 
25.10. sb. 19:00 

 
KONCERT 

  
    

26.10. nd. 16:30  16:00 MAYDAY 19:00 JESIENNIK SALONOWY ALBO 

 
27.10. pn. 19:00      

28.10. wt.   19:00 MAYDAY   

 19:00 MAYDAY 2     

30.10. cz. 19:00 MAYDAY 2     

31.10. pt. 19:00 MAYDAY 2   21:30 JESIENNIK SALONOWY ALBO 

 

Kultura

Teatr Polski
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 

Ewy Dąbrowskiej
wieloletniego pracownika  

o śmierci naszej koleżanki

Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach
artystki, malarki, założycielki Galerii „OBOK”

Córkom Ewelinie i Natalii, Mamie oraz najbliższej rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia składają:

Dyrektor oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury 

Komunikaty
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Gmina Police

Gra edukacyjna
Segreguj odpady

Urząd Miejski w Policach zachęca 

wszystkie dzieci  do wirtualnej zabawy, 

której tematem jest segregowanie od-

padów. Na stronie internetowej Gminy 

Police www.police.pl  dostępna  jest 

gra     on-line, której  akcja toczy się 

w Policach, a bohaterami są dziewczyn-

ka z domu jednorodzinnego i chłopiec 

z budynku wielorodzinnego. Gra uczy, 

jak należy postępować z poszczegól-

nymi rodzajami odpadów. Wygrana 

to zdobyta i utrwalona wiedza. Ale 

prawdziwe nagrody też będą. Na pod-

stawie informacji, zawartych w grze, 

w przedszkolach i szkołach gminy 

Police zostaną zorganizowane konkursy. 

Zapraszamy  i życzymy dobrej zabawy!

Leśno Górne
Darmowy internet

1 wrze śnia Zakład Odzy sku i Skła do-

wa nia Odpa dów Komu nal nych w Leśnie 

Gór nym zakoń czył moder ni za cję zakła-

do wej sieci kom pu te ro wej. Reor ga ni za-

cja sieci pozwo liła na stwo rze nie bez-

prze wo do wych punk tów dostę po wych 

HOTSPOT, dając moż li wość bez płat nego 

korzy sta nia z inter netu miesz kań com 

Leśna Gór nego. W utwo rze niu dar-

mo wych punk tów HOTSPOT uczest-

ni czył wła ści ciel elek trowni wia tro wej 

w Leśnie Gór nym. ZOiSOK odpo wiada 

za zarzą dza nie punk tami HOTSPOT 

i ponosi wszel kie koszty eksploatacji.

Gra edukacyjna
Segreguj odpady

Od 29 września br. Gmina Police  re-

alizuje  program profi laktyki szcze-

pień ochronnych przeciwko grypie dla 

mieszkańców gminy Police po 65 roku 

życia zamieszkałych na terenie gminy 

Police. Do programu mogą przystąpić 

osoby zamieszkałe na terenie gminy 

Police, które ukończyły 65 rok życia 

(urodzone w 1949 roku lub wcześniej). 

W ramach programu zostaną przepro-

wadzone darmowe szczepienia ochron-

ne przeciwko grypie poprzedzone 

wywiadem oraz badaniem lekarskim 

kwalifi kującym do szczepienia. W 2014 

roku realizatorami programu szczepień są:

- ,,Medika" Usługi Medyczne sp. z o. o.

 z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 

1, rejestracja pod nr tel. 91 317 45 98, 

od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00 - 17:00 lub w fi lii "Mediki" przy 

ul. Wyszyńskiego 29A w Policach, 

nr tel. 91 312 88 60 w dniach ponie-

działek - piątek,w godz. 8.00 - 14:00.

- ,,POLVITA" sp. z o. o. z siedzibą 

w Policach przy ul. Siedleckiej 2a - 

rejestracja telefoniczna pod nr 91 

317 26 83. w poniedziałki i w środy, 

w godz. 8.00-18.00 oraz we wtorki, 

czwartki i piątki, w godz. 8.00-14.00.

- ZOZ ,,Consulta" z siedzibą w Policach 

przy ul. Chodkiewicza 11 - rejestracja te-

lefoniczna pod nr 91 317 72 15, od po-

niedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

Wszystkie osoby kwalifi kujące się do 

programu mogą być zaszczepione w ww. 

placówkach, bez względu na to, do ja-

kiej placówki zdrowia są zadeklarowane.

Program realizowany jest ze środ-

ków budżetowych gminy Police.
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Wybory 2014

Janusz Chmielewski
kandydat niezależny

do Rady Miejskiej w Policach
O sobie

-Od urodzenia policzanin, z wykształcenia mgr fi zyki, od 34 lat pra-

cuje jako wychowawca internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo

-Radny trzech kadencji (niezależny od 2011 roku), 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (2002-2010), Przewodniczący 

(2002-2006) i członek (2006-2014) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

-Animator sportu, rekreacji i turystyki, członek zarzą-

dów KS „Chemik”, UKL (UKS) „Ósemka”, KT „Sami Swoi”

-Sędzia kolarski klasy narodowej Międzynarodowej Federacji 

Kolarskiej i lekkoatletyczny, trener lekkoatletyczny MKS 

„Śmiały”,  UKL (UKS) „Ósemka” (pierwszy wychowawca Mistrzów 

Europy Marcina Lewandowskiego i Bartosza Nowickiego), tre-

ner wytrzymałości i siły biegowej I-ligowych siatkarek PSPS 

„Chemik”, UKS „Jedynka” Aleksandrów Łódzki, KS „Joker” Świecie

-Autor wielu artykułów o tematyce sportowej w pra-

sie lokalnej, współautor książek „Laur olimpijski z Puszczy 

Wkrzańskiej”, Encyklopedia Polic, Szkice szlaków turystycz-

nych Powiatów Polickiego i Vorpommern – Greifswald

-Nagradzany wielokrotnie za pracę i działalność

oświatową, sportową, turystyczną

Co chciałbym zrobić dla naszej gminy?

-Pracować aktywnie i ponad podziałami partyjny-

mi na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Police

-Poprawić bezpieczeństwo mieszkańców gminy: pra-

ca Straży Miejskiej w godzinach nocnych i dniach week-

endowych, ścieżki rowerowe, więcej przejść dla pieszych

-Promować i wspierać zdrowy styl życia, aktywny

wypoczynek mieszkańców

-Wspierać rozwój sportu (w szczególności dzieci i młodzie-

ży) i nowe inicjatywy sportowo-rekreacyjne, kultury (re-

mont hali sportowej OSiR i Miejskiego Ośrodka Kultury)

-Doprowadzić do współpracy szkół gminnych i Zespołu

Szkół im. I. Łukasiewicza

-Otoczyć dzienną opieką potrzebujące jej oso-

by starsze i samotne w całodziennym „Domu Seniora”

-Wyeksponować najciekawsze miejsca i obiekty historyczno-

krajoznawcze w gminie

Moje osiągnięcia w kadencji 2010-2014:

-złożyłem 260 interpelacji i wniosków na sesjach

Rady Miejskiej w minionej kadencji

-wspierałem wszystkie inwestycje dla gminy i jej mieszkańców

-monitowałem o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, este-

tyki, porządku, czystości  gminy (nowe przejścia dla pieszych, 

obniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych, remonty 

chodników, miejsca parkingowe na ulicy Rogowej i Zamenhofa, 

2 przejścia dla pieszych na drogach leśnych – na czerwonym szla-

ku w kierunku Dębu Bogusława i za działkami w kierunku Siedlic), 

zmiany organizacji ruchu, dodatkowe pojemniki na odpady

-opieka zdrowotna obywateli w godzinach

nocnych, weekendy i święta

-wieloletnie apele budowę sieci ścieżek w gminie i konsultacje 

przy projekcie

-duże zaangażowanie we właściwe funkcjonowanie Zespołu

Szkół im I. Łukasiewicza

-zaangażowanie w modernizację polany za SP 8 z przeznacze-

niem jej na wypoczynek mieszkańców

-aktywny udział w imprezach i uroczystościach na terenie gminy

Problemy, w sprawie których składałem nieskutecz-

ne, niestety, interpelacje; chciałbym je rozwiązać po 

wybraniu mnie przez wyborców w kolejnej kadencji:

-za mały kontakt z mieszkańcami z powodu ich bierności

-zmiana sygnalizacji świetlnej w Mścięcinie

-podjazd do Klubu Nauczyciela

-powołanie Gminnej Rady Sportu, brak całorocznego

kalendarza imprez w gminie 

-postoje autobusów 107 na przystanku początkowym,

a nie końcowym przy CHU „Kinga”

-większa ilość miejsc parkingowych dla samochodów  na polic-

kich osiedlach, zatoka parkingowa przy fi lii SP 8 na ul. Przyjaźni

-modernizacja wiat na przystankach autobusowych

na trwalsze, nie szklane

-dodatkowy i oświetlony chodnik w lasku przy ul. Wróblew-

skiego w kierunku cmentarza

-brak przejścia dla pieszych w okolicy sklepów Netto i  Lidl

-brak transmisji TV z całych obrad sesji Rady Miejskiej

-brak oznakowania miejsc obiektów historyczno-

krajoznawczych w gminie

- remont placu zabaw na Osiedlu A. Jagiellonki przy ul. Roweckiego

-remont chodników, chodnik łączący ul. Zamenhofa

z ul. Boh. Westerplatte 

-brak zainteresowania władz powiatowych okazałymi

drzewami jako pomnikami przyrody  
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Wieści 997

Policja szuka świadków zdarzenia

W dniu 10 czerwca 2014 r. oko-

ło godz. 17.25  w Przęsocinie doszło 

do zdarzenia drogowego z udziałem 

samochodu osobowego m-ki Ford 

Focus koloru ciemnego oraz motocy-

kla m-ki Suzuki. W wyniku zdarzenia 

obrażeń ciała doznał motocyklista.  

Świadkowie opisanego zdarzenia 

bądź osoby posiadające istotne informa-

cje w tej sprawie proszeni są o kontakt 

z Komendą Powiatową Policji w Policach 

pod nr tel. (91) 42 47 552 lub 997.

6 października przed godz. 11.00 

w Policach miał miejsce rozbój. Ze 

wstępnych ustaleń wynika, że dwóch 

sprawców używając siły fi zycznej wo-

bec pracownika jednego z salonów ju-

bilerskich dokonało kradzieży wyrobów 

jubilerskich. Przeprowadzone przez 

policjantów czynności pozwoliły na 

stworzenie portretowe pamięciowych 

tych sprawców, które podajemy poniżej.

Pierwszy z mężczyzn - wiek z wyglą-

du ok. 30 lat, wzrost ok. 170 cm, cera 

twarzy blada, twarz bardzo szczupła 

z podpuchniętymi oczyma, szczupła 

budowa ciała, postura przygarbio-

na, ubrany w bluzę koloru szarego.

Drugi sprawca to mężczyzna w wieku 

ok. 30 - 35 lat, wzrost ok. 180 cm, cera 

twarzy śniada, duży nos, twarz szczupła 

pociągła, oczy koloru ciemnego, powie-

ki lekko zapadnięte, szczupła budowa 

ciała, bardzo krótkie włosy. Ubrany był 

w spodnie koloru ciemnego typu 

Poszukujemy sprawców rozboju

"bojówki" z kieszeniami, bluzę koloru sza-

rego i bluzę polarową koloru ciemnego, 

na głowie miał czapkę typu "kaszkiet", ko-

loru zgniłej zieleni z daszkiem z przodu.

Osoby, które posiadają informacje 

na temat opisanego zdarzenia lub też 

rozpoznają mężczyzn przedstawio-

nych na portretach proszone są o kon-

takt z policjantami - KPP w Policach 

nr tel. 91 4247 511 lub 997,112.

 Komenda Powiatowa Policji 

w Policach

Alarmowy numer telefonu:   997  lub  112

72-010 Police

ul. Kasprowicza 3

tel. do Ofi cera Dyżurnego KPP:  

91 - 42 -47 - 511

  fax: 91 - 42 -47 - 513

e-mail: dyzurnykpp@police.policja.gov.pl
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Policja/SPPK

Komunikat 

Okradli 85 – latkę metodą „na wypadek” 

Uwaga na oszustów

Burmistrz Polic uprzejmie informuje, że w dniach 30, 31 października oraz

1, 2 listopada 2014 roku uruchomiona zostanie dodatkowa bezpłatna komunikacja

miejska w związku z Dniem Wszystkich Świętych.

Trasa będzie przebiegać ulicami: Tanowską, Józefa Piłsudskiego, Kardynała  Wyszyńskiego,

Piaskową, Grzybową, Józefa Piłsudskiego, Dębową, Cisową, Asfaltową,

Wojska Polskiego, Grunwaldzką.

Policjanci z Polic odnotowa-

li przypadek oszustwa dokonane-

go na osobie starszej. Oszukana 

kobieta straciła 36 tysięcy złotych. 

Przed godz. 10.00 do 85 – letniej ko-

biety zadzwonił mężczyzna podając się 

za policjanta. Poinformował, że jej córka 

spowodowała wypadek drogowy i aby 

uniknąć aresztu musi wpłacić w gotówce 

85 tys. złotych. Następnie przekazał te-

lefon rzekomej córce, która potwierdzi-

ła, że faktycznie potrzebuje pieniędzy.

Starsza pani uzbierała 36 tys. 

złotych, które przekazała nie-

znanemu mężczyźnie, podają-

cemu się za policyjnego kuriera. 

Dopiero po przekazaniu pieniędzy 

zatelefonowała do swojej córki i wtedy 

okazało się, że padła ofi arą oszustów. 

Tego samego dnia do innej miesz-

kanki Polic również w godzinach poran-

nych zatelefonowała kobieta. Podobnie 

jak w poprzednim przypadku poinfor-

mowała, że spowodowała wypadek 

i pilnie potrzebuje pieniędzy. Jednak 

ta starsza pani wykazała się czujnością 

i od razu oddzwoniła do swojej córki. 

Podane jej  informacje okazały się fał-

szywe. Kobieta powiadomiła Policję. 

Tak naprawdę osoby kontaktujące się 

telefonicznie ze swoją ofi arą mogą przed-

stawiać się jako: „córka”, „kuzyn", „szwa-

gier”, „siostrzeniec", ktoś z rodziny. Proszą 

pilnie o pożyczenie pieniędzy. Umawiają 

się pod bankiem, lub jak w tym przypad-

ku w mieszkaniu i wysyłają znajomego, 

który te pieniądze ma przekazać potrze-

bującemu. Metody te jak widać są co-

raz bardziej wyrafi nowane dzięki temu 

są osoby, które nadal dają się oszukać.

Aby uchronić się przed podobny-

mi sytuacjami wystarczy wykazać się 

ograniczonym zaufaniem. Kiedy zate-

lefonuje córka, wnuczek, siostrzeniec  

lub ktoś inny z rodziny i chce szybko 

pożyczyć pieniądze, najlepiej upew-

nić się, że to nie oszust. Nie godzić się 

na przekazanie kosztowności obcym. 

Starajmy się potwierdzić sytuację od-

dzwaniając do danego członka rodziny.

W przypadku gdy podejrzewamy, że 

ktoś próbuje wyłudzić od nas pienią-

dze, poinformujmy natychmiast Policję.
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OOSSKKAARR DDLLAA EEMMIILLYY
Folker Bohnet i Alexander Alexy

 

              

             scenografia: Iza Toroniewicz

              -Filary

              

             -Filary 

             Jacek Polaczek 

             Marek 
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S z y b k a   p o ż y c z k a

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



2222
POLICKIEW escil

POLICKIEW escil

Współpracownicy:

Janusz Chmielewski 

sport

Jan Matura

historia, edukacja, kultura

Adam Siedlecki 

literatura

Aleksandra Słowińska 

kultura, sztuka

Jolanta Szalińska

bezpieczeństwo

Marcin Głuszyk 

edukacja, integracja

Dwutygodnik lokalny 

wydawany od 1999 r.    

ISSN 2353-2963

Redaktor naczelny:  

Andrzej Marek

Adres do korespondencji:

71-472 Szczecin, 

ul. Łucznicza 12a/3

e-mail: wiesci@telvinet.pl

www.wiescipolickie.pl

Zwycięski
SMS Police

W weekend 11-12 październi-

ka siatkarki SMS-u Police rozegrały 

dwa ligowe spotkania. Zawodniczki 

trenera Jerzego Taczały zagrały am-

bitnie i zdobyły pięć punktów.

Pierwsze ligowe spotkanie, poli-

czanki toczyły przeciw UKS Murowana 

Goślina. Sobotni mecz, miał tak na-

prawdę nie dojść do skutku, bowiem 

przyjezdne chciały przełożyć spo-

tkanie na 9 listopada. Na taką pro-

pozycję nie przystał PZPS, tłumacząc 

się zbyt późnym powiadomieniem. 

SMSki na ten mecz wyszły bardzo zde-

terminowane. Zdominowały rywala już 

na samym początku. Radziły sobie w 

każdym elemencie gry. Rywal zagroził 

jedynie w trzecim secie prowadząc 6:0, 

ale przerwa dla zawodniczek trenera 

Jerzego Taczały podziałała motywująco 

i SMSki najpierw odrobiły straty, a po-

tem rozpoczęły drogę do zwycięstwa. 

Wygrana w setach do 14, 22 i 17 spra-

wiła, że policzanki zdobyły jakże ważne, 

ale zasłużone pierwsze ligowe punkty.

Dzień później, w hali Zespołu Szkół, 

zawodniczki SMSu Police podejmo-

wały Energetyk Poznań. Rywal dzień 

wcześniej zagrał przeciw PSPS Police. 

I tylko zagrał, bowiem zawodniczki tre-

nera Zdzisława Gogola przewyższały 

Energetyk w każdym elemencie gry 

i wygrały zasłużenie 3:0 (25:17, 25:8, 

25:13). W meczu z SMSem Police wyda-

wało się, że będzie podobnie. Nic bar-

dziej mylnego. Energetyk zagrał odważ-

niej i mimo że pierwszą partię przegrał 

22:25, to w kolejnych dwóch pokonał 

wysoko SMS – do 18 i 13. Po tych trzech 

setach, SMSki dokonały rzeczy niemoż-

liwej. Gdy wydawało się, ze spotkanie 

zakończy się wygraną poznanianek, 

gospodynie odrodziły się jak Feniks 

z popiołów. Zaczęły grać ambitniej 

i z większym zaangażowaniem. Czwartą 

partię wygrały 25:21, a w piątej prze-

wyższyły rywala o co najmniej jedną kla-

sę pokonując go 15:9 i wygrywając 3:2.

SMS Police – UKS Murowana 

Goślina 3:0 (25:14, 25:22, 25:17)

SMS Police – Energetyk Poznań 

3:2 (25:22, 18:25, 13:25, 25:21, 15:9)

SMS Police: Wojtarowicz, 

Abramajtys, Dziewiątkowska, 

Karsztun, Tymosiewicz, Bimkiewicz 

oraz Świt (l), Borowska, Berbecka, 

Bobkowska, Maksym,  Paluszkiewicz


