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340 tys zł od marszałka 
na sport

Chemik Police potwierdził swoją 
dominację w kraju i w świetnym sty-
lu obronił tytuł mistrzyń Polski w siat-
kówce kobiet. W czwartym meczu fi -
nałowym play-off  Orlen Ligi siatkarki 
zachodniopomorskiego klubu ograły 
PGE Atom Trefl  Sopot i ustaliły stan ry-
walizacji na 3:1. To czwarty tytuł mi-
strzowski w historii zespołu z Polic. 

Zdobywając drugi tytuł z rzędu siat-
karki Chemika Police nawiązały do 
złotego okresu w historii klubu z po-
łowy lat 90-tych XX wieku, kiedy nie-
podzielnie panowały na krajowych 
parkietach sięgając po dwa mistrzo-
stwa i trzy Puchary Polski. Obecna do-
minacja zespołu z pewnością potrwa 
znacznie dłużej, a główny partner klu-
bu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A., nie zamierza poprzestać 
na rywalizacji krajowej. Z żelazną kon-
sekwencją budowana jest w Policach 
drużyna, która przez długie lata może 
sięgać po najwyższe laury w Europie.

– Cieszę się i jestem naprawdę dum-
ny z naszych siatkarek. Obronić tytuł 

jest znacznie trudniej niż zdobyć go po 
raz pierwszy, więc tym bardziej na-
leży docenić to osiągnięcie – powie-
dział Krzysztof Jałosiński, prezes Grupy 
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
– Zwycięstwa drużyn wspieranych przez 
Grupę Azoty są ważne także z bizneso-
wego punktu widzenia i potwierdzają 
słuszność naszej strategii promocji po-
przez wspieranie sportu na najwyższym 
poziomie. A polska siatkówka bardzo 
liczy się teraz na świecie i jako Grupa 
Azoty mamy pełne prawo czuć się czę-
ścią tych sukcesów – dodał Jałosiński.  

– Tegoroczny sezon był dla naszego 
zespołu bardzo wyczerpujący i tym bar-
dziej jesteśmy zadowoleni, że udało się 
go zakończyć tak spektakularnie. Dwa 
wyjazdowe zwycięstwa z PGE Atomem 
Trefl em Sopot, fi nalistkami tegorocz-
nej edycji Pucharu CEV, potwierdziły, 
że w przekroju całego sezonu to nasza 
drużyna okazała się najlepsza w Polsce 
– powiedziała Joanna Żurowska, Prezes 
Zarządu KPS Chemik Police S.A. 
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Gmina Police

Budżetu Obywatelskiego
Projekty do Polickiego 

Po raz pierwszy w historii samorządu 
polickiego mieszkańcy mogą współtwo-
rzyć budżet obywatelski. Jest to cenna 
i ciekawa inicjatywa, która umożliwia 
indywidualnym obywatelom czynnie 
uczestniczyć w projekcie budżetu 2016. 
Wnioski przyjmowane były do 30 kwiet-
nia. Po złożeniu są weryfi kowane i za-
kwalifi kowane przez powołany do tego 
zespół. Przypomnę, że dotychczas tylko 
radni mieli wpływ na ostateczny kształt 
budżetu i jego wydatki. W końcu na-
deszła i pora na obywateli. I my też po-
stanowiliśmy skorzystać z takiej okazji 
składając 2 wnioski. Pierwszy z nich to 
projekt na wykonanie podjazdu dla wóz-
ków do popularnego Klubu Nauczyciela. 
Będąc jeszcze radnym przez wiele lat 
bezskutecznie wnioskowałem           o 
wykonanie takiego podjazdu. W popu-
larnym „Nauczycielu” można przecież nie 
tylko korzystać z konsumpcji posiłków. 
Przede wszystkim odbywa się tam wiele 
imprez kulturalnych, oświatowych, sa-
morządowych. Udział w nich jest proble-
mem nie tyle może dla wózków z małymi 
dziećmi, ale przede wszystkim dla wóz-
ków osób niepełnosprawnych. Niektóre 
z nich (akumulatorowe) wraz z właścicie-
lem ważą nawet i do 150 kg! Stąd nasz 
wniosek. Prawdopodobnie jednak zna-
lazły się po latach środki na wykonanie 
podjazdu w tegorocznym budżecie. Czy 
tak będzie, pokażą najbliższe miesiące. 
Drugim projektem jest zagospodarowa-
nie lasku za Szkołą Podstawową Nr 8. Jest 
to niewielki teren leśny tak dobrze znany 

wszystkim policzanom na pagórkach 
ograniczonych stadionem OSiR, pola-
ną za szkołą i ogrodami działkowymi. 
Przy rozsądnym zagospodarowaniu wg 
projektu ogłoszonego konkursu byłoby 
to nie tylko miejsce w końcu zadbane, 
ale przede wszystkim do całorocznego 
wypoczynku społeczeństwa. Dzieci ba-
wiłyby się pod okiem odpoczywających 
rodziców. Zaproponowaliśmy tam mię-
dzy innymi: ławki, stoliki do gier, kosze 
na odpady, piaskownice, stanowiska 
do ćwiczeń zdrowotnych i zabaw dla 
dzieci, plac zabaw i ścieżki rowerowe 
dla dzieci. Gdy jeszcze w końcu zosta-
nie zagospodarowana polana za szkołą 
(projekt oczekuje w urzędniczych szu-
fl adach od 2 lat), byłaby to wspaniała 

wizytówka do wypoczynku i rekreacji 
naszej gminy. Od 15 do 29 czerwca bę-
dzie czas na głosowanie poszczegól-
nych projektów do obywatelskiego bu-
dżetu. Mamy nadzieję, że przynajmniej 
drugi z nich poprą nasi mieszkańcy. 
Liczymy więc na Wasze głosy szanowni 
policzanie, bo od ich ilości zależy po-
wodzenie naszego pomysłu. Głosować 
może każdy mieszkaniec Gminy Police 
(liczy się adres zamieszkania), który w 
dniu głosowania ma skończone 16 lat. 
Po wypełnieniu tylko jednej karty do 
głosowania można ją wrzucić do urn 
ustawionych w kilku punktach na tere-
nie gminy, można też skorzystać z usług 
poczty lub przesłać skan bądź zdjęcie 
karty na ardes mailowy: bo@police.pl. 

Janusz Chmielewski
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Integracja

IV PRZETWORNIK - Przegląd 
Twórczości Młodzieży zgromadził w mi-
niony weekend  ponad 100 podopiecz-
nych placówek resocjalizacyjnych, so-
cjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych. 
Pierwszego dnia prezentowali oni na 
deskach polickiego MOK-u swoją twór-
czość - spektakle teatralne, koncerty 
muzyczne, pokazy taneczne, cyrkowe. 
Oglądać też można było prezentację 
rękodzieła młodzieży. Prezentacjom 
przyglądali się członkowie zespołu eks-
perckiego, na czele z prof. Mirosławą 
Kozłowską, którzy przekazali mło-
dzieży wskazówki do dalszej pra-
cy nad rozwojem swoich talentów.

Drugi dzień PRZETWORNIKA rozpo-
częły warsztaty artystyczne prowadzone 
przez trenerów Zachodniopomorskiej 
OFFensywy Teatralnej i ich gości z 
Niemiec i Ukrainy. Wśród prowadzą-
cych warsztaty znalazł się m.in. znany 
performer Arti Grabowski z Krakowa. 
Największą atrakcją dla uczestników 
było jednak niewątpliwie uczestnic-
two w dedykowanym im koncer-
cie zespołu LUXTORPEDA, który od-
był się na placu MOW w Trzebieży.

 Koncert był rejestrowany a jego frag-
menty będą wykorzystane w nowym te-
ledysku zespołu do utworu "Nieobecny 
nieznajomy". Teledysk ten będzie zapo-
wiadał fi lm pt. FATHER0 nagrywany obec-
nie przez wychowanków MOW Trzebież 
skupionych w grupie artystycznej 
ArtCrew. Premiera teledysku i fi lmu pla-
nowana jest w 23 czerwca, w Dzień Ojca.

IV Przetwornik
Przegląd Twórczości Młodzieży

Marcin Głuszyk
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IV Przetwornik
Przegląd Twórczości Młodzieży
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Społeczeństwo

Konferencja 
I Forum Kobiet NSZZ  „Solidarność”

W dniach 8-9 maja w hotelu Dobosz 
odbyło się I Forum Kobiet zorga-
nizowane przez członkinie NSZZ 
„Solidarność”. Dwudniowy program 
obfi tował w wykłady, panele dysku-
syjne, rozmowy w kuluarach. Podczas 
konferencji miała miejsce również 
prezentacja fi lmu „Solidarność wg ko-
biet” oraz spotkanie z jego autorami: 
Piotrem Śliwowskim i Martą Dzido. W 
spotkaniu wziął udział m.in. burmistrz 
Władysław Diakun, który wsparł orga-
nizatorki w przygotowaniach do forum.

Wśród prelegentów znalazła się prof. 
nadzw. PUM Elżbieta Grochans, która 
przedstawiła rolę kobiety w poszcze-
gólnych religiach. I tak, hinduizm zakła-
da obowiązek posiadania dzieci, wręcz 
licznego potomstwa. Prawo przewidu-
je rozwód tylko w ściśle określonych 
sytuacjach. Do 1961r. obowiązywała 
konieczność wniesienia przez kobietę 
wysokiego posagu. W sytuacjach, gdy 
był on zbyt niski, mąż miał prawo zabić 
żonę i ponownie się ożenić z wybranka, 
która wnosiła do małżeństwa więcej. 
Wg hinduizmu rodzina jest świętością, 
a jednym z ważniejszych zadań kobie-
ty jest urodzenie synów. Dawniej, gdy 
rodziły się dziewczynki, dochodziło do 
morderstw i licznych aborcji. W religii 
tej obowiązywał zwyczaj nazywany 
SATI (dobra żona), polegający na pod-
daniu się spaleniu przez kobietę po 
śmierci męża. Miało to świadczyć o jej 
miłości i przywiązaniu. Wdowa, jeśli 
przeżyła, skazywana była na izolację 
i nie mogła ponownie wyjść za mąż.

Kolejną omawianą przez panią pro-
fesor religią był islam. Współczesna sy-
tuacja kobiet jest odmienna w różnych 
częściach świata. Kobieta w islamie jest 
bardzo doceniana. Jednakże mężczyź-
ni stoją w hierarchii ponad kobietami 
i to one muszą być mężom posłuszne. 
Koran wypowiada się na temat mat-
ki jako osoby stojącej bardzo wysoko. 
Kobiet nie można zmuszać do pracy. 
Powinny one brać udział w życiu spo-
łecznym i politycznym. Nie mogą one 
jednak pełnić funkcji kierowniczych. 
Znanymi wyjątkami są Benazir Butto- 
pakistańska polityk, premier Pakistanu 
w latach 1988–1990 i 1993–1996 oraz 
Szarin Ebadi-  irańska prawniczka, dzia-
łaczka na rzecz praw człowieka oraz 
nauczycielka akademicka i publicystka.

Jeśli chodzi o judaizm to prawem re-
gulującym role kobiet i mężczyzn jest 
halacha. Zgodnie z prawem, są oni rów-
noprawnymi członkami społeczności 
żydowskiej. Kobiety prawo do rozwodu 
uzyskały w XIX w. Doprowadziły do tego 
emancypacyjne ruchy reformatorskie.

W dalszej części konferencji dwie 
przedstawicielki Instytutu Pamięci 
Narodowej przybliżyły uczestniczkom 
konferencji rolę kobiet w opozycji an-
tysystemowej. Małgorzata Olejniczak- 
pomysłodawczyni powstania fi lmu o 
historii radia ABC pt. „Siwy dym”, z wiel-
ką pasją przypomniała zebranym o tej 
szczecińskiej rozgłośni nadającej w la-
tach 90. aż do 2005r. Przekonywała za-
branych o zasadności powstania takiej 
produkcji fi lmowej dzieląc się z zebrany-
mi trudnościami w pozyskaniu fundu-
szy na ten cel.  O kobietach w polityce 

na przestrzeni ostatnich 25 lat  mówiła 
Ewa Tomaszewska. Następnie miała 
miejsce panel dyskusyjny, w którym 
udział wzięły Ewa Ornacka- dziennikar-
ka, współautorka książki „Wojny kobiet”, 
Katarzyna Goławska- ofi cer wachtowy 
oraz Lidia Piecak- artysta plastyk. Pod 
koniec pierwszego dnia spotkania mia-
ła miejsce projekcja fi lmu oraz spotka-
nie z jego autorami, a także dyskusja z 
udziałem kobiet opozycji: Ewą Zydorek, 
Łucją Plaugo i Ewą Tomaszewską.

Forum miało charakter zamknięty, 
choć szkoda, bo kobiety Solidarności, 
które w głównej mierze były uczest-
niczkami spotkania, z tematyką były 
doskonale zaznajomione. Warto by-
łoby podzielić się tymi informacjami 
z opinią publiczną, czy innymi kobie-
tami spoza kręgu solidarnościowego.
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Dobre wyniki Grupy Azoty

w pierwszym kwartale 

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy przebudowę ul. Bankowej w Policach.
Roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji podziemnych oraz wykona-

niu nowej nawierzchni jezdni, parkingów i chodników, będą prowadzone na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Bankową.

Z dniem 11.05.2015r. wykonawca robót wprowadził tymczasową organizację ruchu na 
czas realizacji przebudowy ulicy.

Prowadzone prace wymagać będą zwężenia jezdni-prace wykonywane będą etapami 
(polówkami ulicy). 

Założono wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Grzybowej do 
ul. Wyszyńskiego. Wykonawca w miarę możliwości zapewniać będzie dojazd do posesji 
i punktów handlowych zlokalizowanych wzdłuż drogi. W przypadku prowadzenia robót 

na zjazdach właściciel posesji zostanie uprzedzony o utrudnieniach. 
W trakcie prac ruch pieszy zostanie utrzymany.

Na ulicy Bankowej wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Planowany termin zakończenia realizacji robót - koniec listopada 2015 r.

Przepraszam za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym i proszę mieszkańców 
o wyrozumiałość i cierpliwość.

                 Burmistrz Polic 
Władysław Diakun

Grupa Azoty zakończyła okres pierw-
szego kwartału 2015 roku przychodami 
ze sprzedaży na poziomie ponad 2,8 
mld zł (wobec 2,7 mld zł w IQ 2014r.) 
przy zysku netto na poziomie blisko 306 
mln zł (wobec 151 mln zł w IQ 2014r.)). W 
ujęciu kwartalnym wynik EBITDA rów-
nież uległ poprawie o 163 mln zł osiąga-
jąc poziom 485 mln zł wobec 322 mln w 
analogicznym okresie roku ubiegłego. 

 - W standardowo najmocniejszym 
rokrocznie kwartale osiągnęliśmy solid-
ne wyniki fi nansowe, głównie za spra-
wą sytuacji w segmencie Nawozowym. 
Przyczyniła się do tego łagodna aura, 
która sprzyjała wcześniejszemu roz-
poczęciu wiosennego sezonu aplika-
cji nawozów w kraju. W segmentach 
Tworzywa i Chemia zauważalny był 
spadek cen produktów determinowany 
spadkami na rynku ropy i surowców ro-
popochodnych. W przypadku eksportu 
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Kombinat
deprecjacja złotówki wzmocniła naszą 
konkurencyjność a ceny surowców stra-
tegicznych poprawiły sytuację po stronie 
kosztowej - komentuje wyniki kwartału 
Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Grupy 
Azoty odpowiedzialny m.in. za fi nanse.

 W segmencie Nawozowym zauwa-
żalny był wzrost o blisko 13 proc. tj 202 
mln zł r/r przychodów ze sprzedaży. 
Dodatnia dynamika sprzedaży zreali-
zowana została wskutek zwiększonej 
sprzedaży wolumenowej nawozów wie-
loskładnikowych (głownie NPK i DAP) 
wspartej jednocześnie zwyżką cen na-
wozów dwuskładnikowych (DAP) oraz 
nawozów saletrzanych zarówno na 
rynku krajowym,  jak i zagranicznym. 
Powyższe tendencje wespół z pozytyw-
nymi trendami w kształtowaniu się po-
ziomów surowców energetycznych (gaz, 
węgiel) pozwoliły wygenerować lepszą 
marże EBITDA na poziome rentowności 
21 proc. (w stosunku do 14 proc. w ana-
logicznym okresem roku ubiegłego).

 W segmencie Tworzyw głównie na 
skutek spadku notowań ropy i idących za 
tym spadków cen benzenu i fenolu mar-
ża EBITDA (nieznacznie poniżej 0 proc.) 

wykazuje porównywalny poziom w uję-
ciu r/r przy spadku wartościowym sprze-
daży o blisko 9 proc. Nieznacznie wyższe 
koszty sprzedaży wynikały ze zwiększo-
nej sprzedaży wolumenowej Poliamdu 
6 będącej efektem przyrostu produkcji 
(niższa produkcja w okresie IQ 2014r.).

 Segment Chemia odnotował spa-
dek przychodów (o blisko 6 proc. r/r) 
nieznacznie pogarszając także marże 
EBITDA do poziomu 9 proc. z 10 proc. 
w IQ 2014r.  Efekt spadkowy sprzedaży 
wynikał w dużej mierze z obniżki cen w 
segmencie OXO, gdzie ceny sprzedaży 
produktów podążały za spadkiem klu-
czowych surowców ropopochodnych 
(propylen / ortoksylen). Dodatkowo 
presje cenowe w biznesie Pigmentów 
(bieli tytanowej) wskutek zwiększonej 
podaży produktu na rynku wpłynęły na 
spadek realizowanej marży operacyjnej.

Wyniki skonsolidowane Grupy 
Azoty Puławy 

 Puławska Spółka osiągnęła w pierw-
szym kwartale 2015 r. zysk netto na 
poziomie 175 mln zł (98 mln zł w 1Q 

2014r.) przy przychodach ze sprze-
daży na poziomie nieznacznie ponad 
1 mld zł wobec 0,98 mld zł w ana-
logicznym okresie roku ubiegłego.

Wyniki skonsolidowane Grupy 
Azoty Police 

Policka Spółka osiągnęła w pierw-
szym kwartale 2015r. zysk netto na po-
ziomie 51 mln zł wobec 17 mln zł w ana-
logicznym okresie roku ubiegłego przy 
przychodach ze sprzedaży na poziomie 
746 mln zł wobec 632 mln w IQ 2014r.    

Wyniki skonsolidowane Grupy 
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

W ujęciu skonsolidowanym kędzie-
rzyńska Spółka osiągnęła za pierw-
szy kwartał  2015r. zysk netto na po-
ziomie 60 mln zł wobec 38 mln zł w 
IQ roku ubiegłego przy przychodach 
ze sprzedaży na poziomie blisko 
534 mln zł (572 mln zł w IQ 2014r.).

Grupa Azoty Police wybrała globalne-
go dostawcę najbardziej innowacyjnych 
technologii przemysłowych – fi rmę 
UOP należącą do koncernu Honeywell. 
Amerykański gigant ma ponad 100 lat 
doświadczenia i jest notowany na li-
ście 100 największych spółek na świe-
cie. Umowa licencyjna UOP zagwa-
rantuje Policom najnowocześniejsze 

Globalny koncern UOP 

Technologie do instalacji PDH  

rozwiązania do realizacji projektu budo-
wy instalacji wartej prawie 1,7 mld złotych. 

„Instalacja do produkcji propylenu 
z propanu jest fl agowym projektem 
nie tylko Grupy Azoty, ale będzie także 
wzorowym przykładem najnowocze-
śniej instalacji tego typu w Europie. 
Dlatego podjęliśmy decyzję o wyborze 
amerykańskiego dostawcy, co zapewni 

najwyższą jakość oraz efektywność 
produkcji propylenu. Jednocześnie 
proces będzie mieć neutralny wpływ 
na środowisko naturalne” – powiedział 
Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu 
Grupy Azoty Police i Wiceprezes Grupy 
Azoty. „W konkursie ofertowym bra-
liśmy pod uwagę przede wszyst-
kim cenę, ale także stopień innowa-
cyjności, doświadczenie oraz skalę 
działalności oferenta”- dodał Prezes.   

W uroczystości podpisania umo-
wy Grupy Azoty Police z UOP udział 
wzięli m.in.: Prezes Zarządu Grupy 
Azoty Police Krzysztof Jałosiński, 
Dyrektor Generalny UOP Limited 
Nigel Orchard oraz Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Środowiska Stanisław 
Gawłowski i Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz. 

Na podstawie podpisanych do-
kumentów zawarto umowy: licen-
cyjną, gwarancyjną oraz  umowę o 

Dokończenie na str. 10



1010
POLICKIEW escil

Wieści z województwa

340 tys zł od marszałka
Promocja poprzez sport

świadczeniu usług inżynieryjnych tzw. 
Basic Engineering. Podstawowy projekt 
inżynieryjny tzw. Basic Engineering jest 
pierwszym etapem realizacji inwestycji 
po fazie koncepcyjnej i studium wyko-
nalności. Basic Engineering obejmo-
wać będzie przygotowanie koncepcji 
założonego procesu tj. bilansów ma-
teriałowych, schematów przepływo-
wych oraz wstępnych planów instalacji. 
Dodatkowo znajdą się w nim wstępne 
schematy orurowania i urządzeń oraz 
specyfi kacja głównych aparatów in-
stalacji. Projekt będzie trwał do końca 
2015 roku i będzie podstawą do reali-
zacji tzw. Detail Engineering Design - 
Szczegółowego Projektu Technicznego.

Umowa licencyjna pozwala na stoso-
wanie przez POLICE technologii fi rmy 

Dokończenie ze str. 9 UOPL do produkcji propylenu metodą 
PDH (propane dehydrogenation - od-
wodornienie propanu do propylenu). 
Projekt o wartości 1,7 mld zł zakłada bu-
dowę instalacji, bloku energetycznego 
oraz rozbudowę polickiego portu o ter-
minal chemikaliów płynnych. Docelowo 
terminal obsługiwać będzie największe 
w Polsce statki z LPG, zwiększając dwu-
krotnie swoje zdolności operacyjne. 
Inwestycja zostanie zrealizowana w cią-
gu 4 najbliższych lat, a jej wpływ na wy-
niki fi nansowe będzie widoczny już w 
2019 roku. Przychody Grupy Azoty Police 
wzrosną o ok. 2 mld zł, a zyski o setki mln 
zł. Przy budowie instalacji pracować bę-
dzie około 1000 osób. Po uruchomieniu 
produkcji na stałe zatrudnionych zosta-
nie ok. 200 osób. Bezpieczeństwo fi nan-
sowania zapewni specjalnie powołana 

Grupa Azoty celowa (project fi nance).
Propylen jest niezwykle ważnym 

półproduktem petrochemicznym sto-
sowanym do otrzymywania m.in. al-
koholi (zastosowanie: produkcja pla-
styfi katorów, dodatków paliwowych, 
modyfi katorów tworzyw, żywic, roz-
puszczalników), kwasu akrylowego i po-
chodnych kwasu akrylowego (zastoso-
wanie: produkcja tworzyw sztucznych, 
klejów, farb, super absorpcyjnych poli-
merów), polipropylenu  (zastosowanie: 
przemysł chemiczny i farmaceutyczny, 
włókienniczy, elektrotechniczny i elek-
troniczny, samochodowy, budownictwo 
i meblarstwo, spożywczy i opakowanio-
wy, zabawki, artykuły gospodarstwa do-
mowego) Odbiorcami propylenu będą 
Polska i przedsiębiorstwa znajdujące 
się w krajach sąsiadujących z Polską.

Dzisiaj o godz. 9.30 w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie 
przy ul. Wyszyńskiego odbyło się uro-
czyste przekazanie przez marszałka 
Olgierda Gleblewicza dofi nansowania 
dla poszczególnych klubów sportowych 
deklarujących promocję wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Z logiem 
Pomorza Zachodniego na koszulkach 
będą występowały takie kluby jak mi-
strzynie Polski z  Chemika Police, piłka-
rze Pogoni, King Wilki Morskie, piłkarze 
ręczni Pogoni, klub sportowy Handball 
oraz AZS Koszalin. Łącznie marszałek 
przekazał na cele sportowe 340 tys. zł. 

100 tys. zł przypadło Pogoni szczecin, 
85 tys. zł Chemikowi, po 40 tys. zł do-
stały Handball, Koszalin i Wilki Morskie 
oraz 35 tys. zł piłka ręczna Pogoń.

Rozgrywki najwyższych klas oraz 
działalność drużyn pierwszoligowych 
różnych dyscyplin mają promować 
Pomorze Zachodnie. Wpływa na to oglą-
dalność zawodów oraz prestiż wynikają-
cy z udziału w najwyższych rozgrywkach. 

Fundację Grupa Azoty Police na 
rzecz rozwoju piłki siatkowej kobiet 
reprezentował wiceprezes Grupy 
Azoty Police Rafał Kuźmiczonek, a klub 
siatkarski - prezes Joanna Żurowska.
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Jeremie dla MŚP
Nowe instrumenty fi nansowe

Wieści z województwa

Zachodniopomorscy przedsiębior-
cy z sektora MŚP z szansą na inwesty-
cje dzięki instrumentowi fi nansowe-
mu Inicjatywy JEREMIE. Ogłoszono 
konkurs na pośredników fi nansowych.

- Dla wielu mikro, małych i średnich 
fi rm spoza dużych miast – zdobycie kre-
dytu komercyjnego na rozwój przed-
siębiorstwa jest wielkim wyzwaniem. 
Inicjatywa JEREMIE – to dla nich często je-
dyna szansa by zdobyć pieniądze na roz-
wój - mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Według stanu na koniec marca 2015 r. w 
ramach inicjatywy JEREMIE wsparto 4441 
przedsiębiorstw na łączną kwotę 667,2 
mln zł. Większość to fi rmy spoza głównych 
ośrodków miejskich. Z pożyczek korzy-
stał m.in. Zakład Produkcyjno-Handlowy 
„Bykowski” z Recza (zakup frezarki do 
drewna), cukiernia „Bakers” z Choszczna 

(budowa budynku) czy projektant me-
bli „Matkor” z Marianowa (zakup środ-
ka transportu). To pokazuje jak istotną 
rolę w rozwoju gospodarczym regionu 
odgrywa inicjatywa JEREMIE  oferu-
jąca m.in.  „produkty dedykowane”.

W nowym konkursie zostaną wy-
brani pośrednicy fi nansowi odpo-
wiedzialni za udzielanie pożyczek 
przedsiębiorcom z sektora MŚP, którzy 
prowadzą działalność w miejscowo-
ściach do 20 tys. mieszkańców. Będą 
oni mogli otrzymać pożyczkę nawet 
do pół miliona zł. Środki mogą być wy-
korzystane na budowę lub moderni-
zację obiektów produkcyjno–usługo-
wo–handlowych, tworzenie nowych 
miejsc pracy, wdrażanie nowych roz-
wiązań technicznych, zakup maszyn i 
urządzeń lub inne cele gospodarcze, 

przyczyniające się do rozwoju MŚP. 
Pośrednicy fi nansowi mogą starać 

się o maksymalnie 7 mln zł, które na-
stępnie będą przeznaczać  na udzie-
lanie pożyczek dla fi rm. Całkowita 
wysokość środków przeznaczona w ra-
mach tego konkursu wynosi 40  mln zł.

Dotychczas menadżer 
Zachodniopomorskiego Funduszu 
Powierniczego JEREMIE (Bank 
Gospodarstwa Krajowego) uru-
chomił 4 produkty fi nansowe w ra-
mach Inicjatywy JEREMIE w woje-
wództwie zachodniopomorskim, 
ogłaszając łącznie 15 konkursów na 
wybór pośredników fi nansowych. 

Więcej informacji na te-
mat tego konkursu można zna-
leźć na stronie www.jeremie.pl 

Duże konstrukcje stalowe, elemen-
ty dźwigów, systemy i urządzenia 
do pogłębiarek, to główne produk-
ty jakie mają powstawać w nowej fa-
bryce fi rmy Teleyard w Szczecińskiej 
dzielnicy Stołczyn. Inwestycję zreali-
zowano m.in. dzięki wsparciu jakie 
inwestor otrzymał z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2007-2013.

Dzięki zaangażowaniu środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
2007-2013 została odremontowa-
na ulica Stołczyńska w Szczecinie 
i doprowadzona droga do działki. 
Dofi nansowanie z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego wyniosło ponad 

Teleyard w Stołczynie
Nowe miejsca pracy

4,7 mln zł i było realizacją zobowią-
zania Marszałka Olgierda Geblewicza 
złożonego w liście intencyjnym podpi-
sanym z inwestorem w 29 lipca 2011 r. 

Teleyard to fi rma  z grupy spółek 
należących do rodzinnych koncer-
nów belgijskich: Ackermans & Van 
Haaren oraz Henschel Engeneering. 
Belgowie w Polsce prowadzą interesy  
już ponad 13 lat, pierwsze inwestycje 
ulokowali w Kostrzynie nad Odra. W 
Szczecinie Teleyard planuje produk-
cję konstrukcji spawanych ze stali o 
wysokiej wytrzymałości i odporności 
na ścieranie dla sektora morskiego 
i transportu kontenerów. W ramach 
nowej inwestycji przy ul. Stołczyńskiej 

powstaną hale spawalnicze i centrum 
lakiernicze wraz z zapleczem socjalnym 
i parkingami o powierzchni około 13 
tys. m. kw. Firma zatrudnia 100 osób. 
Docelowo inwestor planuje budowę 
kolejnych hali i nabrzeża, lokując w 
Szczecinie 20 mln euro i zatrudniając – 
do 2022 roku tysiąc pracowników. Plany 
rozwoju przedsiębiorstwa są związane 
ze współpracą z fi rmą Cargotec która 
wcześniej zainwestowała w Stargardzie 
Szczecińskim. Profi l produkcyjny fi r-
my Teleyard wpisuje się w szeroko ro-
zumianą gospodarkę morską, jedną z 
pięciu tzw. Inteligentnych specjalizacji 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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10 maja głosowaliśmy w wyborach 
na prezydenta RP. W skali kraju zwy-
cięzcą I tury został  Andrzej Duda (PiS) 
z wynikiem 34,76 proc. głosów. Na dru-
giej pozycji uplasował się Bronisław 
Komorowski (PO) z poparciem 33,77 
procent. To oznacza, że dojdzie do dru-
giej tury wyborów. Podium zamyka 
Paweł Kukiz z wynikiem 20,8 procent.

Wybory prezydenckie   
W Policach Komorowski pierwszy

W powiecie polickim wygrał 
Bronisław Komorowski uzyskując wy-
nik 42 %. Drugi był… i tu zaskoczenie- 
Paweł Kukiz z wynikiem 24% popar-
cia i tuż za nim uzyskując 0,5 punktu 
procentowego mniej- Andrzej Duda.

W samych Policach wyniki przed-
stawiają się następująco: Bronisław 
Komorowski- 38,16%, Andrzej 

Duda- 27,20% i Paweł Kukiz- 23,20%.
W pozostałych trzech gmi-

nach powiatu polickiego- Dobra, 
Kołbaskowo i Nowe Warpno drugie 
miejsce na podium zajął Paweł Kukiz.

Frekwencja w powiecie polickim wy-
niosła 49.34 %. Najwyższy wskaźnik w 
tym zakresie uzyskała gmina Dobra. 
Tam do urn poszło 56 % uprawnionych.

W  piątek 8 maja Transgraniczny 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu 
zorganizował po raz drugi  Dzień Słońca.  
Do wspólnej nauki poprzez zabawę za-
proszone zostały dzieci wraz z rodzicami. 
Naukowy wieczór rozpoczął się wspólną 
wędrówką „w kierunku zachodzącego 

II Dzień Słońca w Zalesiu
Nauka poprzez zabawę

słońca” przez ostoję Świdwie Obszar 
natura 2000. Po drodze ciekawskie 
maluchy wypytywały przewodniczkę 
o szczegóły obserwowanej przyrody. 
Widziały m.in. żeremia bobrów, stado 
gęsi zwanych gęgawami i wiele innych 
interesujących zjawisk przyrodniczych.  

Po długim spacerze w obiekcie odby-
wały się zajęcia, m. in. projekcja fi lmu 
w Sali Zjawisk Atmosferycznych, wy-
kłady astronomiczne o wiosennym 
niebie, warsztaty plastyczne, a także 
gry i zabawy na wolnym powietrzu. 
Największą radość jednak sprawiło 
dzieciom i dorosłym wspólne ognisko. 
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W Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo odbył się 
już XIII Integracyjny Turniej Warcabowy. 
Głównym organizatorem była wycho-
wawczyni internatu Dorota Ozga. Pani 
Ozga od wielu lat jest animatorem rekre-
acji     w polickim Ośrodku. Organizuje 
rozgrywki integracyjne warcabowe, 
ringo, darta, boule oraz konkursy pla-
styczne, w tym i o tematyce sportowej. 
Udział w nich bierze młodzież placówek 

XIII  Integracyjny  
Turniej Warcabowy

opiekuńczo-wychowawczych i szkół 
gminy Police oraz Szczecina. Rozgrywki 
organizowane przez D. Ozgę, jak wska-
zuje sama nazwa, są doskonałą okazją 
do integracji dzieci i młodzieży o róż-
nym stopniu sprawności. Z zaproszenia 
do turnieju warcabowego skorzystali 
tym razem tylko uczniowie G 1 z Polic. 
Przybyli wraz ze swoją nauczycielką 
kultury fi zycznej Iloną Bednarek, aby 
zmierzyć się z wychowankami Ośrodka 
w zapomnianej już trochę grze plan-
szowej. Rozgrywki rozpoczęły się od 
gier eliminacyjnych w dwóch grupach 

systemem każdy z każdym. Tylko po 
dwóch najlepszych zawodników każdej 
z grup awansowało już do gier półfi na-
łowych. Pozostali zaś według dalszych 
miejsc zajętych w grupach grali  para-
mi           o kolejne miejsca. Zwycięzcy 
półfi nałów spotkali się w fi nale „A”, 
pokonani zaś w „B”. Po wyrównanym i 
remisowym fi nale zwycięzcą turnieju 
został ostatecznie Krystian Woźniak,     
który  pokonał wcześniej swojego fi na-
łowego rywala Dawida Sokołowskiego 

w eliminacjach. Najlepszymi za-
wodnikami turnieju okazali się:
1. Krystian Woźniak      G 1  
2. Dawid Sokołowski     SOSW
3. Oskar Walkowski      SOSW
4. Patryk Łuczak            SOSW  
5. Piotr Wójcik               SOSW
6. Mariusz Kowalczyk    G 1

Turniej zakończyło wręczenie na-
gród nie tylko dla trzech najlepszych 
(puchar i statuetki), bo  i pozostali też 
otrzymali drobne nagrody rzeczowe 
z rąk organizatorów. Na koniec był 
jeszcze słodki poczęstunek, który 

ufundowali organizatorzy i  sponsor 
Zbigniew Walkowski. Całość zakoń-
czyła wspólna fotografi a uczestników, 
którzy przyjemnie i pożytecznie  spę-
dzili  czas    w środowe popołudnie w 
gościnnym Ośrodku na ulicy Korczaka.

Janusz Chmielewski
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Ceny biletów – maj 2015:

MAYDAY II (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 40zł, ulgowy 35zł
IIm (rząd 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

CZYTANIE SZTUKI PIOTRA ROWICKIEGO 
„CHŁOPIEC MALOWANY” (Duża scena)
5zł – bilet normalny

KOGUT W ROSOLE (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 45zł, ulgowy 40zł
IIm (rząd XIII – XIX) normalny 40, ulgowy 
35zł

PO CO SĄ MATKI ? – SPEKTAKL GOŚCINNY 
(Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 100zł
IIm (rząd XIII – XIX) normalny 90zł

MUZYKA WIECZOREM (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 30zł
IIm (XIII – XIX) normalny 25zł

BAL MANEKINÓW (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 35zł, ulgowy 30zł
IIm (XIII – XIX) normalny 30zł, ulgowy 25zł
BAL MANEKINÓW (Duża scena) 23 MAJA 
2015 - JUBILEUSZ 250-LECIA TEATRU 
PUBLICZNEGO W POLSCE

„bilet za 250 groszy” – 2,50zł
Sprzedaż biletów rusza od poniedziałku 

11 maja i ma się odbywać wyłącznie 
w kasach teatrów 

(jedna osoba może zakupić maksymalnie 
pięć biletów w specjalnej cenie). 

11 maja kasa czynna jest w godzinach 
9.00-18.00

PRYWATNA KLINIKA (Mała scena)
Normalny 40zł, 
Ulgowy 30zł
MAYDAY (Mała scena)
Normalny 40zł, 
Ulgowy 30zł
DROGA PANI KALINO (Scena Kabaretowa 
Czarny Kot Rudy)
40zł – bilet normalny
CZESŁAW JAKUBIEC COMEDY (Scena 
Kabaretowa Czarny Kot Rudy)
50zł – bilet normalny
GWIEZDNY SATURATOR MODIGLIANIEGO 
(Scena Kabaretowa Czarny Kot Rudy)
50zł – 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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Zapowiedz  Dni Polic
5-6 czerwca na polanie za „ósemką”

Miejski Ośrodek Kultury w Policach 
zaprasza 05-06 czerwca na uwiel-
bianą przez policzan imprezę -  DNI 
POLIC. Gwiazdą tegorocznej im-
prezy będzie Agnieszka Chylińska!

Bogaty program artystyczny z pew-
nością przyciągnie amatorów muzyki 
popularnej. Głównym punktem progra-
mu scenicznego będą tradycyjnie róż-
norodne koncerty. Pierwszego dnia na 
polickiej scenie odbędzie się Disco Polo 
Show, w ramach którego wystąpią m.in.: 
CZADOMAN, Zespół MIG, a także  jeden 
z najpopularniejszych zespołów nurtu 
polskiej muzyki tanecznej BAYER FULL.

Gwiazdą, która zaprezentuje się 
w sobotni wieczór w Policach, bę-
dzie polska wokalistka i autorka tek-
stów, a także osobowość telewizyjna 
AGNIESZKA CHYLIŃSKA. Również w 
sobotę zagra MARGARET z zespo-
łem, słynny raper O.S.T.R. oraz roc-
kandrollowy zespół ZGREDYBILLIES.

Organizatorzy: Gmina Police oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Policach pla-
nują także atrakcje dla najmłodszych 
m.in.: wesołe miasteczko, kącik z eks-
perymentami i doświadczeniami pro-
wadzony przez Transgraniczny Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej, gry, konkursy 

zabawy przygotowane przez zespoły 
artystyczne z polickiego MOK-u, a tak-
że Akademię ruchu dla dzieci prowa-
dzoną przez Folating Trippin Festival. 

Szczegóły dotyczące imprezy poja-
wią się wkrótce na www.mok.police.pl. 

Zapraszamy!
05 - 06 czerwca 2015r.

polana za Szkołą Podstawową nr 8 
w Policach 

przy ul. Piaskowej
Wstęp wolny

Zespół Tańca Nowoczesnego „Impuls” 
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach 
obchodzi 15- lecie swojej działalności. 

Z tej okazji już 23 maja obędzie się 
wielkie taneczne Show. Na MOK-owskiej 
scenie zaprezentują się wszystkie gru-
py i formacje taneczne polickiego 
„Impulsu”. A będzie co oglądać! Zespół 
w ostatnich latach swojej działalności 
zdobył liczne nagrody. Są wielokrotnymi 
Laureatami Wojewódzkich Konfrontacji 
Tanecznych, Srebrnymi i Złotymi me-
dalistami Turniejów Tanecznych w 
kat. hip hop oraz street dance show. 
Zdobyli II miejsce na Ogólnopolskim 

Zespół Tańca Nowoczesnego „Impuls”
15-lecie powstania formacji

Festiwalu Tańca w Lęborku, Brązową 
Jodłę na Harcerskim Festiwalu Kultury 
Młodzieży w Kielcach i wiele innych.

Zapraszamy wielki na koncert 
taneczny!

23 maja 2015r.
godz. 17:00

sala widowiskowa MOK Police
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Gwiezdny saturator Modiglianiego

Reżyseria: Adam Opatowicz
Kostiumy: Daria Friedrich

Kierownictwo muzyczne: Krzysztof Baranowski
Choreografi a: Paulina Andrzejewska

Obsada:
Olga Adamska

Dorota Chrulska
Elżbieta Donimirska
Adrianna Góralska

Katarzyna Sadowska
Marta Uszko

Piotr Bumaj
Filip Cembala

Adam Dzieciniak
Michał Janicki

Wiesław Łągiewka
Krzysztof Niewirowski
Sławomir Kołakowski

Mirosław Kupiec
Wiesław Orłowski

Damian Sienkiewicz

Krzysztof Baranowski
Ireneusz Budny/gościnnie/

Krzysztof Ciesielski /gościnnie/

Piotr Renard /gościnnie/

Nowa propozycja Czarnego Kota Rudego.
Zapraszamy na kolejny krąg kabaretowego wtajem-

niczenia przy blasku świec i kieliszku wina.
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bezpieczeństwo

Marcin Głuszyk 
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Niewiele brakowało by zdarzenie dro-
gowe, do którego doszło wczoraj tj.12.05. 
na przejeździe kolejowym w Uniemyślu 
opisywane było jako tragedia. Golf w kon-
frontacji z 70 – tonową lokomotywą jadą-
cą jak w tym przypadku z prędkością 20 
km/h nie ma żadnych szans. Na szczęście 
żadna z trzech osób znajdujących się w 
samochodzie ani też motorniczy lokomo-
tywy nie odnieśli żadnych obrażeń ciała. 

 We wtorek około godziny 13.10 dy-
żurny polickiej policji otrzymał zgło-
szenie,o zdarzeniu drogowym z 
udziałem samochodu osobowego i 
lokomotywy, do którego doszło na 
przejeździe kolejowym w Uniemyślu.

Na miejsce natychmiast zosta-
li wysłani funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego, dochodze-
niowcy oraz technik kryminalistyki.

Podczas wykonywanych czynno-
ści ustalono,.że pod jadącą z Trzebieży 
do Polic lokomotywę wjechał osobo-
wy golf. Kierowca -37 letni mężczyzna 
- nie dostosował się do znajdującego 
się tuż przed przejazdem znaku Stop. 
Maszynista widząc samochód wjeżdżają-
cy na torowisko włączył sygnały dźwię-

kowe i zaczął gwałtownie hamować.
I tylko dzięki jego szybkiej reakcji 

nie doszło do tragedii. Lokomotywa 
uderzyła w tylną część golfa, miażdżąc 
ją. Uszkodzeniu uległa także boczna 
część karoserii auta od strony pasaże-
ra. Jednak ani kierowcy ani siedzącej 
obok niego pasażerce ani ich dwulet-
niemu dziecku siedzącemu w foteliku 
za pasażerką czyli od strony, w którą 
uderzyła lokomotywa, nic się nie stało.

Na miejsce przyjechała karetka 
Pogotowia Ratunkowego, nie stwier-
dzając jakichkolwiek obrażeń zewnętrz-
nych uczestników zdarzenia. Dziecko 
jednak zostało przewiezione profi -
laktycznie do szpitala na obserwację.

Funkcjonariusze zatrzymali do-
wód rejestracyjny samochodu, z 
uwagi na uszkodzenia uniemożliwia-
jące dalsze bezpieczne poruszanie 
się po drodze oraz prawo jazdy kie-
rowcy. Sprawę prowadzi KPP Police.


