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Dzień Teatru, Dział Regionalny przy-
gotował dla dzieci seans japońskiego
teatru papierowego Kamishibai.

Zaczarowana skrzyneczka z za-
klęciem otworzyła swoje skrywane
opowieści. Z bohaterami czterech opo-
wieści dzieci były uczestnikami cieka-
wych przygód.  Razem z Groszkiem, 
poznały cykl reprodukcyjny roślin, 
z Kotką Milusią poznały świat kota i my-
szy, a z Leosiem poszukiwały pieska, 

Porwana Maja z Wołczkowa 
odnaleziona

gdzie poznały siłę przyjaźni, natomiast 
z Weroniką i jej przyjaciółmi wybra-
ły się na wycieczkę rowerem w góry. 

Interaktywne opowieści z przekazem
edukacyjnym bardzo spodobały się
 dzieciom.

W seansie uczestniczyły ucznio-
wie dwóch klas O ze SP nr 1
w Policach z opiekunami.

Zajęcia, oprac. i fot.  Elżbieta Kacprzak
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Poezja K. I. Gałczyńskiego
Konkurs Recytatorski

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Poezja Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego” został ogłoszony na 
początku 2015 roku. Skierowany zo-
stał do uczniów klas IV-VI szkół podsta-
wowych z gminy i powiatu polickiego.

Konkurs odbył się dwuetapo-
wo: I -etap eliminacji odbył się 
w szkołach do 2 marca 2015 r. 

Nauczyciele mogli zgłosić 3-ch 
zwycięzców eliminacji szkolnych 
do fi nału z każdej chętnej szkoły. 

Zakwalifi kowano 18 fi na-
listów I-etapu z 7 szkół pod-
stawowych z polickiej gminy .

II- etap eliminacji - fi nału od-
był się 23 marca 2015 r. w polickiej 
Bibliotece w Dziale Regionalnym.

Celem konkursu było populary-
zowanie twórczości poetyckiej K. I. 
Gałczyńskiego w 110. rocznicę uro-
dzin, która przypadała 23 stycznia 
2015 r.,  uczczenie Światowego Dnia 
Poezji, Pierwszego Dnia Wiosny, roz-
wijanie zdolności recytatorskich i 
prezentacja tych umiejętności oraz 

promowanie biblioteki, szkół, ZLP 
O/ w Szczecinie i RSLA w Policach.

Organizatorzy Konkursu powołali Jury,
w składzie:

Róża Czerniawska-Karcz – po-
etka, Prezes Związku Literatów 
Polskich w Oddziale Szczecińskim,

Anna Słowińska – Prezes Regional-
nego Stowarzyszenia Literacko-Artysty-
cznego w Policach, Renata Kasprzak – 
Kierownik Oddziału dla Dzieci w Biblio-

tece im. M. Skłodowskiej - Curie 
w Policach.

Komisja konkursowa ocenia-
ła wg 4 kryteriów: dobór tekstu 
i jego pamięciowe opanowanie,

interpretacja tekstu, kultura słowa, 
ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony 
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gest sceniczny, element ruchu, strój).

Na fi nał IV PKR „Poezja K. I. 
Gałczyńskiego” przybyło 18. fi nalistów 
z nauczycielami, rodzice, pani Wioletta 
Kołodziejczyk- Dyrektor Biblioteki, go-
ście specjalni: pani Helena Pilarska i 
pan Józef Gołębiewski, policcy poeci. 

Konkurs przebiegł pomyślnie, fi nali-
ści zaprezentowali swoje wiersze. Były 
elementy teatralne i ekspresja interpre-
tacji, humor i powaga. Na zakończenie 
gościnnie wystąpił Kamil Kanciała z 
kl. Va ze SP. nr 1 w Policach, recytując 
wiersz „Oleodruk dla oberży „Pod Sową”.

W imieniu Komisji, Przewodnicząca 
Jury Konkursu, pani Róża Czerniawska-
Karcz przedstawiła ocenę recyto-
wanych wierszy przez fi nalistów, 
jego wysoki poziom kultury słowa i 
umiejętność interpretacji poetyckiej. 

Przyznano nagrody i wyróż-
nienia następującym uczniom:

I nagrodę otrzymał Nikodem 
Wysocki, kl. IV a  ze SP. nr 3 w 
Policach, za recytację wiersza „Żaba”.

II nagrodę otrzymał duet: Julia 
Magier, kl. IV i Aleksandra Wiśniewska, 
kl. 6  ze SP. nr 6 w Policach,  za recyta-
cję wiersza „Satyra na bożą krówkę”. 

III nagrodę otrzymała Julia 
Solińska, kl. V ze SP. Nr 8 w Policach, 
za recytację wiersza „O mej poezji”. 

I- Wyróżnienie otrzymała Julia 
Grybienko, kl. IV  ze ZS. w Trzebieży,  za 
recytację wiersza „Rozmowa liryczna”.

II- Wyróżnienie otrzymała Emilia 
Lipiec, kl. VI ze SF. w Niekłończycy, za 
recytację wiersza „Rozmowa liryczna”. 

III- Wyróżnienie otrzymała Nina 
Sobolewska, kl. VI ze SP. w Tanowie, 
za recytację wiersza „Satyra na bożą 
krówkę”, której nagrodę książkową 
ufundowała,  pani Róża Czerniawska-
Karcz, prezes ZLP Oddział w Szczecinie.

Następnie odbyła się ceremonia 
wręczenia nagród i wyróżnień, i gratu-
lacje wszystkim fi nalistom, a w szcze-
gólności laureatom. Organizatorzy 
konkursu przygotowali również dla 
nauczycieli –bibliotekarzy szkolnych 
podziękowania  za pomoc w przy-
gotowaniu uczniów do I- etapu kon-
kursu i współpracę. Podziękowania 
otrzymała także komisja konkurso-
wa za swoją owocną i sprawną pracę.

Organizatorem Konkursu była Elżbieta 
Kacprzak- Dział Regionalny w Bibliotece 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach 
we współpracy z Renatą Kasprzak i 
Krystyną Figiel z Oddziału dla Dzieci .

W przygotowaniach do Konkursu 
pomagały: Agnieszka Kałuża-Dział 
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. 

 Oprac. i fot.  Elżbieta Kacprzak 
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Warsztaty Rękodzieła
W Dziale Regionalnym

Elżbieta KacprzakElżbieta Kacprzak

Regionalne spotkania w Dziale 
Regionalnym 27 marca odbyły się w 
klimacie wielkanocnego rękodzieła ar-
tystycznego. To już 3. warsztaty w hi-
storii działu, które poprowadziła pani 
Iwona Umińska, policka pasjonatka 
rękodzieła artystycznego. Tematem 
warsztatów był wianek wielkanocny z 
brzozowych gałązek, który jest jednym z 
wielu dekoracji na czas świąteczny. Wiele 

współczesnych inspiracji w tworzeniu 
dekoracji i ozdób czerpie się z natury, ale 
i z folkloru. Moda folk nigdy nie przemija, 
zawsze jest aktualna. Wystarczą chęci i 
trochę kreatywności, aby stworzyć swo-
je okolicznościowe dekoracje. Takimi 
predyspozycjami charakteryzowały się 
uczestniczki warsztatów, pod kierun-
kiem pani Iwony. Uczestniczki poznały 
technikę i sprawnie wyplatały wianki, 

które stały się bazą na umieszczenie 
ozdób, np. skorupek jajek, kurczaczków, 
kwiatków, trawek, piórek, kolorowych 
tasiemek i in. Powstały bardzo piękne 
wianki, którymi uczestniczki mogą się 
pochwalić.Wyplatanie i zdobienie wian-
ków, to arteterapia i fajna zabawa nie 
tylko dla dorosłych, ale  także dla dzieci, 
które także uczestniczyły w warsztatach. 
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Pasje Jana Matury

Finał wiedzy historycznej
Gryfi k, czyli co wiem o Policach

Bardzo sympatyczna impreza od-
była się w Szkole Podstawowej 
nr 8 im. Jana Pawła II w Policach. 

Po raz kolejny uczniowie klas 1-3 
uczestniczyli w fi nale wiedzy historycz-
nej o Policach. Wcześniej najlepsi od-
powiadali na test w swoich szkołach. 

Po teście wiedzy uczestnicy przy-
gotowali prace plastyczne pokazując 
i proponując wizję miasta w najbliż-
szych latach. Motywem powtarzają-
cym się było schronisko dla zwierząt, 
aquapark, lodowisko, a nawet ...metro.

Zabawa była pyszna, najlepsi otrzy-
mali nagrody, które wręczali ofi -
cjele i zaproszeni goście. Był także 
program artystyczny przygotowa-
ny przez organizatorki... Poniżej fot-
ki z imprezy. Do zobaczenia za rok!

jan
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MOKowskie spotkania

Artur Barciś show

Miejski Ośrodek Kultury

Aleksandra Słowińska

Wernisaż fotografi czny

Magdalena Wasiczek

Miejski Ośrodek Kultury w Policach 
zaprasza na wyjątkowe spotkanie ze 
znanym i lubianym Arturem Barcisiem.

Program jest występem popu-
larnego aktora wraz z zespołem 
muzycznym, w którym artysta w 
zabawny ale nie schlebiający ta-
nim gustom sposób odsłania ku-
lisy swojego aktorskiego życia. 

Piosenki o dykcji, tremie czy aktor-
skich " sypkach" uzupełnia anegdota-
mi zza kulis teatru i fi lmu. Do zabawy 
wciąga również publiczność, która łamie 
sobie języki próbując zaśpiewać wraz 
z aktorem refren piosenki o dykcji. Jest 
też część bardziej refl eksyjna dotycząca 
szczęścia (lub nie...) w zawodzie aktora 
(piosenka „Halabardnicy”) oraz tego jak 
trudno jest „Zagrać siebie”. Każdy wy-
stęp jest do pewnego stopnia  impro-
wizowany, dzięki czemu widzowie są 
uczestnikami wyjątkowego zdarzenia. 

Wystąpią:
Artur Barciś 
Marek Zalewski - fortepian 
MARIUSZ AMBROŻUK - akordeon 
PAWEŁ CZYRKA - git. bas. 
MARIUSZ LIPIŃSKI - perkusja 

Zapraszamy!
20 kwietnia 2015
godz. 19.00
MOK Police
Bilety już w sprzedaży!
Cena: 30 zł, 40 zł

Gdyby nie własny kawałek ziemi być 
może nigdy nie zainteresowałaby się 
przyrodą – tak o początkach przygody 
z fotografi ą mówi Magdalena Wasiczek. 
Artystka od lat tworzy niezwykłe obrazy 
świata roślin, zwierząt i owadów, najczę-
ściej występujących w jej prywatnym 
ogrodzie. Przyroda na jej fotografi ach 
ma baśniowy, oniryczny charakter. Jak 
sama mówi wbrew pozorom rośliny są 
bardzo trudnymi modelami: Tylko oso-
bom, które nie próbowały zajmować się 
fotografi ą kwiatów, może się wydawać, 
że to taki łatwy temat. Przecież kwiaty 
są same w sobie takie piękne. Wystarczy 
więc podejść zrobić pstryk i mamy cu-
downe zdjęcie. Problem polega na tym, 
że po naciśnięciu spustu migawki czar 
pryska a pozostaje banał. Cała sztuka w 
tym by zatrzymać tę magię w obrazie. 
Wyznaje, że przed nią jeszcze wiele wy-
zwań fotografi cznych: Mam wiele ulubio-
nych roślin, za to póki co  jedna wymyka 
mi się ciągle… Nie mam pomysłu jak ją 

sfotografować by uniknąć tego banału, 
o którym mówiłam wcześniej – to róża. 

Magdalena Wasiczek stworzyła wła-
sny unikatowy, bardzo poetycki styl 
fotografi i makro, który określa się jako 
"malarstwo bokehowe". Fotografka 
prezentowała swoje prace na licznych 
wystawach indywidualnych i zbioro-
wych zarówno w kraju jak i za granicą 
(Wielka Brytania, Francja, Portugalia, 
Australia, Irak). Jako pierwsza w Polsce 

dwukrotnie została nagrodzona w bry-
tyjskim konkursie fotografi cznym The 
International Garden Photographer 
of The Year (2012, 2015). Ma na swo-
im koncie publikacje w wielu maga-
zynach fotografi cznych i albumach. 
Serdecznie zapraszamy!
20 marca 2015 
godz. 19.00
Transgraniczny Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej w Zalesiu
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Wieści z województwa

W Zachodniopomorskiem
350 tys. zł na fi lmy

Wraz z końcem marca ru-
szył siódmy konkurs o fi nanso-
we wsparcie produkcji fi lmowej 
Zachodniopomorskiego Funduszu 
Filmowego Pomerania Film. Termin 
składania wniosków mija 30 kwietnia br.

Działalność ZFF zakłada wspar-
cie produkcji fi lmowych związanych 
z województwem zachodniopomor-
skim, ze szczególnym uwzględnieniem 
Szczecina i Koszalina, które mogą przy-
czynić się do kulturalnej, turystycznej 
i gospodarczej promocji tych miast 
oraz regionu. Na wsparcie mogą tak-
że liczyć produkcje wykorzystujących 
lokalne zasoby kadrowe (twórcze, od-
twórcze i techniczno-pomocnicze) oraz 
podmioty mające siedzibę w regionie.

Planowana kwota przeznaczona na 
wsparcie fi nansowe produkcjom fi lmo-
wym w roku 2015, to 350 000 zł brutto.

Wnioski należy składać do sekre-
tariatu Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie, ul. Korsarzy 34. Szczegóły 
konkursu na stronie: www.pomera-
niafi lm.pl (w zakładce Regulamin). 
Szczegółowych informacji udziela-
ją Beata Bogusławska i Agnieszka 
Jankowska, tel. 91 434 83 52, 91 434 
83 34; e-mail: kino@zamek.szczecin.pl.

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy 
Pomerania Film działający w strukturze 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 
został powołany z inicjatywy Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz Prezydentów Miasta Szczecin 
oraz Miasta Koszalin i rozpoczął 
działalność w kwietniu 2009 roku.   

Centrum Diagnostyki Obrazowej 

Gotowe na przyjęcie pacjentów

Do dyspozycji pacjentów oddany 
został nowy zakład radiologii i dia-
gnostyki obrazowej szpitala przy ul. 
Arkońskiej. Koszt przedsięwzięcia 
wyniósł 12 milionów złotych. W uro-
czystym otwarciu obiektu, które mia-
ło miejsce w środę, 15 kwietnia br., 
udział wzięli: marszałek województwa 
Olgierd Geblewicz, członek Zarządu 
Województwa Anna Mieczkowska oraz 
dyrektor placówki Mariusz Pietrzak. 

Decyzja o realizacji projektu zapadła 
w sierpniu ubiegłego roku. W niespełna 
osiem miesięcy powstało nowoczesne 

centrum, które wpisuje się długofalowy 
program modernizacji szpitala. Ośrodek 
będzie się mieścił w części parterowej 
budynku „M”, gdzie działa już Centrum 
Zabiegowe. Urządzono tu specjalistycz-
ne pracownie diagnostyczne wypo-
sażone w wysokiej klasy sprzęt, m.in. 
tomograf komputerowy, urządzenia 

do rentgenodiagnostyki, ze-
staw ultrasonografów z no-
woczesnym fi broscanem. 

Całkowita wartość projektu zamknę-
ła się w kwocie ponad 12 milionów 
złotych. Dofi nansowanie ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013 wyniosło po-
nad 9 milionów złotych. 1 mi-
lion złotych pochodził z budżetu 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Konkurs marszałka województwa
Wybory „Sołtysa Roku 2015”

Wieści z województwa

W maju na polickiej scenie wy-
stąpi znany kabaret Neo-Noówka. 
Artyści będą bawić w programie 
„Pielgrzymka do miejsc śmiesznych”. 

Artyści uprawiają głównie satyrę po-
lityczną, ale z pomysłem - co jest nie 
lada sztuką. Oprócz treści społecznych 
zajmują się wszechogarniającym ab-
surdem. Oglądając ten kabaret ma się 
wrażenie, że „gdzieś już się to widziało”.

Pielgrzymka do miejsc śmiesznych
Neo-Nówka

Kabaret Neo-Nówka powstał we 
Wrocławiu w 2000 roku. Od tego czasu 
stworzył kilka programów scenicznych, 
kilka telewizyjnych, zdobył niezliczoną 
ilość nagród na wszystkich festiwalach 
kabaretowych i właśnie wydaje drugie 
DVD w swojej karierze. Kabaret Neo-
Nówka w swych programach pokazuje 
przemiany społeczno-kulturalne nasze-
go kraju, a zwłaszcza jego mieszkańców. 

Kabaret także nie stroni od trudnych 
tematów, ale pokazując je w sposób 
zwiewny, lekki i subtelny. Cechuje ich 
naturalność i bezkompromisowość. 

A pomysłów na numery im 
nie brakuje. Pisze je samo życie...

Zapraszamy!
30 maja 2015r.

godz. 16.00
sala widowiskowa 

MOK Police

Bilety już w sprzedaży: 50 zł, 65 zł

Mieszkańcy terenów wiejskich mogą 
po raz trzeci docenić pracę swoich li-
derów, zgłaszając ich do konkursu 
„Sołtys Roku 2015”, organizowane-
go przez Urząd Marszałkowski. Na 
laureatów czeka tytuł oraz nagrody 
fi nansowe. Do końca kwietnia moż-
na zgłaszać kandydatury sołtysów. 

Konkurs ma na celu pokazanie i na-
grodzenie pracy wyróżniających się, 
przedsiębiorczych i zaangażowanych 
w inicjatywy społeczne sołtysów z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. 
Na laureatów – sprawujących swoją 

funkcję przez co najmniej jedną pełną 
kadencję – oprócz tytułu „Sołtys Roku 
2015”, czekają trzy nagrody fi nan-
sowe (każda w wysokości 5 000 zł).  

Kandydatów mogą zgłaszać rady so-
łeckie i parafi alne, mieszkańcy (grupa 
10 osób), organizacje pozarządowe i 
społeczne oraz przedstawiciele władzy 
samorządowej. Zgłoszenia przyjmo-
wane będą do 30 kwietnia 2015 r. w 
Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Urzędu 
Marszałkowskiego. Aby wziąć udział 

w konkursie, zgłaszani kandy-
daci powinni otrzymać również 

rekomendację właściwego wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta. 

Laureatów konkursu wybierze kapituła 
konkursowa, w której składzie znajdą się 
przedstawiciele Zarządu Województwa, 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego.

Dodatkowe informacje o konkur-
sie znajdują się na stronie interneto-
wej Wydziału Rolnictwa i Rybactwa 
Urzędu Marszałkowskiego oraz pod 
adresem: http://www.wrir.wzp.pl/ak-
tualnosci/nabor-zgloszen-w-ramach-
-konkursu-o-tytul-soltys-roku-2015

w w w. w i e s c i p o l i c k i e. p lw w w. w i e s c i p o l i c k i e. p l
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Teatr Polski

Artyści tej grupy to laure-
aci wielu festiwali muzycznych

i kabaretowych, są stałymi gośćmi 
rozrywkowych programów telewizyj-
nych. Koncertują w Polsce i za granicą.

Ich występy to zaskakujące połą-
czenie muzyki i humoru. Śpiewająco 
operują żartem, swobodnie nawią-
zują bezpośredni kontakt z widzami 
sprawiając, że każdy z nich staje się 
integralną częścią przedstawienia. 
Muzykę klasyczną prezentują z przy-
mrużeniem oka, a wszystko po to by 
zaskoczyć formą i rozbawić treścią.

Arie operowe, pieśni Moniuszki, 

etiudy Chopina czy utwory Mieczysława 
Fogga w wersji kabaretowej tworzą 
humorystyczną mieszankę rozrywko-
wą na najwyższym poziomie. Koncerty 
grupy to niewyczerpalne źródło pozy-
tywnej energii, którą widzowie zaraża-
ją się już od pierwszych chwil. Pomysły 
na wykonanie nie-poważnej muzyki 
niejednokrotnie powstają bezpośred-
nio na scenie, dlatego każdy występ 
ma swój niepowtarzalny charakter.

Nie musisz przychodzić w garniturze,
wystarczy, że lubisz dobrą zaba-
wę na poziomie!
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Międzynarodowy Dzień Teatru

W polickiej bibliotece
27 marca 2015 r. w Międzynarodowy 

Dzień Teatru, Dział Regionalny przygoto-
wał dla dzieci seans japońskiego teatru 
papierowego Kamishibai. Zaczarowana 
skrzyneczka z zaklęciem otworzyła swo-
je skrywane  opowieści. Z bohaterami 
czterech opowieści dzieci były uczest-
nikami ciekawych przygód.  Razem z 
Groszkiem, poznały cykl reprodukcyjny 
roślin, z Kotką Milusią poznały świat kota 
i myszy, a z Leosiem poszukiwały pieska, 
gdzie poznały siłę przyjaźni, natomiast z 
Weroniką i jej przyjaciółmi wybrały się na 
wycieczkę rowerem w góry. Interaktywne 
opowieści z przekazem edukacyjnym 
bardzo spodobały się dzieciom.W sean-
sie uczestniczyły uczniowie dwóch klas 
O ze SP. nr 1 w Policach z opiekunami.

Zajęcia, oprac. i fot.  Elżbieta Kacprzak.
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Ceny biletów – kwiecień 2015:

OPERA ZA TRZY GROSZE (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 45zł, ulgowy 40zł
IIm (rząd XIII – XIX) normalny 40zł, ulgowy 
35zł
KOLACJA DLA GŁUPCA (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 40zł, ulgowy 35zł
IIm (XIII – XIX) normalny 35zł, ulgowy 30zł
UDRĘKA ŻYCIA (Duża scena)
Normalny 35zł
Ulgowy 25zł
ROSYJSKA NOC (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 45zł, ulgowy 40zł
IIm (rząd XIII – XIX) normalny 40, ulgowy 
35zł
WARIACJE TISCHNEROWSKIE (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 35zł, ulgowy 30zł
IIm (XIII – XIX) normalny 30zł, ulgowy 25zł
KINO W TEATRZE „TISCHNER: ŻYCIE W 
OPOWIEŚCIACH” (Duża scena)
10zł  - bilet normalny 
MAYDAY (Mała scena)
Normalny 40zł, 
Ulgowy 30zł
PRYWATNA KLINIKA (Mała scena)
Normalny 40zł, 
Ulgowy 30zł
GWIEZDNY SATURATOR MODIGLIANIEGO 
(Scena Kabaretowa Czarny Kot Rudy)
50zł – bilet normalny
PORNOGRAF (Scena Kabaretowa Czarny 
Kot Rudy)
40zł – bilet normalny
CZESŁAW JAKUBIEC COMEDY (Scena 
Kabaretowa Czarny Kot Rudy)
50zł – bilet normalny
DROGA PANI KALINO (Scena Kabaretowa 
Czarny Kot Rudy)

40zł – bilet normalny

Adam Opatowicz
Rosyjska noc

reżyseria: Adam Opatowicz 
choreografi a: Paulina Andrzejewska 

kierownictwo muzyczne: Krzysztof Baranowski 
asystent reżysera: Katarzyna Bieschke-Wabich

premiera: 14 marca 2015

obsada:
Olga Adamska, Dorota Chrulska, Adrianna Góralska, Katarzyna Sadowska, Marta 

Uszko, Piotr Bumaj, Filip Cembala, Mirosław Czyżykiewicz, Sławomir Kołakowski, 
Mirosław Kupiec, Krzysztof Niewirowski, Wiesław Orłowski, Jacek Polaczek, 

Olek Różanek, Damian Sienkiewicz, Jakub Sokołowski, Marcin Zarzeczny
oraz

zespół Krzysztofa Baranowskiego 

Spektakl muzyczny podejmujący próbę poetyckiego zdefi niowania fenome-
nu słowiańskiej duszy. W przedstawieniu wykorzystano wiersze autorstwa m. in. 

Włodzimierza Wysockiego, Bułata Okudżawy, Josifa Brodskiego, Włodzimierza 
Majakowskiego, Osipa Mandelsztama i Aleksandra Wertyńskiego.
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Polickie
Targi

Gospodarcze
Odbędą się w dniach 18 - 19 kwietnia,  

w godzinach 10:00-18:00. Nowością jest 
miejsce, w którym odbywać się będzie 
impreza. Jest to nowa hala sportowo-wi-
dowiskowa przy ZS im. I. Łukasiewicza 
w Policach, przy ul. Siedleckiej 6. 

Pierwszego dnia Targów będzie moż-
na wziąć udział w Forum Edukacyjnym, 
zaplanowanym na godzinę 13.00. 

Głównym celem imprezy jest utrwa-
lanie współpracy gospodarczo-kul-
turowej, nawiązywanie kontaktów, 
podtrzymywanie ducha przedsiębior-
czości na pograniczu. Do udziału w 
targach zaproszone zostały  polskie i 
niemieckie fi rmy, instytucje oraz or-
ganizacje. W tym roku zorganizowa-
nych zostanie ok. 40 stoisk. Niektóre 
stoiska zajmie po kilka podmiotów.  

Burmistrz Polic Władysław Diakun ser-
decznie zaprasza mieszkańców gminy 
Police i ich gości do udziału w tej impre-
zie. Przygotowany program  gwarantuje 
wiele atrakcji dla całych rodzin. Na sto-
isku Gminy Police promowane będzie 
przede wszystkim bezpieczeństwo na 
drogach. Nagrodami w konkursach będą 
różnego rodzaju elementy odblaskowe. 
Informacja: tel.  091 431 18 52 lub 091 431 18 20

Poszukiwana przez 20 godzin 10-letnia 
Maja z Wołczkowa została odna le ziona 
na tere nie Nie miec przez tam tej szą poli-
cję. Pierwotnie poin for mo wano dziad-
ków, że dziew czynka, jest cała i zdrowa. 
Tymczasem po zbadaniu dziewczynki 
przez lekarzy okazało się, że Maja ma 
złamaną nogę, co ma najprowdopodob-
niej bezpośredni związek z porwaniem. 

Poli cja wpa dła na trop porywacza po 
tym, jak zna le ziono po stronie niemiec-
kiej buta nale żą cego do Mai. Wiadome 
było, że została przewieziona przez gra-
nicę. Do zatrzymania sprawcy doszło po 
tym, jak mieszkaniec Niemiec, zawiado-
mił policję o stojącym na parkingu przy 

autostradzie uszkodzonym pojedzie, w 
którym, jak się okazało była dziewczyn-
ka i Adrian M.- porywacz. Człowiek tem 
był już w przeszłości karany za podob-
ne przestępstwo w Wielkiej Brytanii.

Na razie zatrzymany jest przez policję 
niemiecką. Prokuratura Okręgowa w 
Szczecinie postawiła Polakowi w czwar-
tek  (16.04. )zarzut uprowadzenia i po-
zbawienia wolności, za co grozi pięć lat 
więzienia. Nie wiadomo, jakie zarzuty 
przedstawią mu jeszcze śledczy- może to 
być np.  zarzut uszkodzenia ciała po tym 
jak odkryto u dziewczynki złamanie nogi. 
Podejrzewa się, że sprawca przytrzasnął 
jej nóżkę drzwiami od samochodu. Nie 
wiadomo też ile będzie trwało leczenie.

Prok. Jacek Powalski z Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie poinformował, 
że został skierowany do sądu wniosek 
o zastosowanie tymczasowego aresz-
tu wobec podejrzanego Adriana M. na 
okres 14 dni od momentu zatrzymania.

Dodał, że prokurator wydał również 
postanowienie o powołaniu biegłe-
go psychologa w celu ustalenia czy 

dziewczynka może brać udział w czyn-
nościach procesowych, w szczegól-
ności, czy może zostać przesłuchana. 

W akcję poszu ki waw czą zaan ga żo-
wało się wiele zastę pów straży pożar nej, 
poli cji, zna jomi, sąsie dzi i spo łecz ność 
fejs bu kowa. W geście soli dar no ści z 
pogrą żoną w roz pa czy rodziną poma gał 
każdy, kto mógł i jak mógł. Media spo-
łecz no ściowe, co by o nich nie mówić, 
w takich sytu acjach bar dzo się przy dają. 
Każda ważna dla sprawy infor ma cja 
roz cho dzi się bły ska wicz nie i znaj duje 
setki jak nie  tysiące odbior ców. Naj-
waż niej sze, że wszystko skoń czyło się 
szczę śli wie, a dziecko wróci do rodziny.

W związku z zaginięciem Mai urucho-
miono procedurę Child Alert. System - po-
legający na jak najszybszym rozpowszech-
nianiu informacji o zaginionym dziecku 
- działa w naszym kraju od 2013 r., jednak 
do tej pory nigdy nie był wykorzystywany.

Jak powiedział naczelnik Centrum 
Poszukiwań Osób Zaginionych Grzegorz 
Prusak, w tej sprawie na infolinię za-
dzwoniło 220 osób. Część z tych infor-
macji okazała się przydatna dla policji.
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