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Policjanci dzieciom

Skuteczna restrukturyzacja i moderni-
zacja spółki, wdrożenie światowej klasy 
programów optymalizacyjnych, włącze-
nie do Grupy Azoty i pozyskanie własnej 
kopalni surowców w Afryce to bilans 52 
miesięcy zarządzania Prezesa Krzysztofa 
Jałosińskiego „Policami”. Ponadto, dzięki 
rozpoczęciu realizacji największej in-
westycji spółki w historii polskiej che-
mii, która jest wzorowym przykładem 
procesu reindustrializacji przemysłu 
w Europie, spółka w ciągu niespełna 
4,5 roku zwiększyła prawie trzykrotnie 
swoją wartość. W efekcie tych działań 
Krzysztof Jałosiński został powołany 
na trzecią kadencję Prezesa Zarządu.    

Decyzja Rady Nadzorczej jest konse-
kwencją znaczących dokonań Zarządu 
w ubiegłej kadencji, w której to Grupa 
Azoty Police odnotowała najlepszy 
okres w swojej dotychczasowej działal-
ności. Spółka zwiększyła bezpieczeń-
stwo produkcji poprzez dywersyfi kację 
dostaw surowców nabywając w 2013 
roku za 28,85 mln dolarów 55% akcji 
African Investment Group. Dzięki tej 
inwestycji Grupa Azoty Police została 
pierwszą polską spółką posiadającą wła-
sne złoża surowców, jednocześnie jako 
pierwsza spółka Skarbu Państwa z po-
wodzeniem zrealizowała tego typu in-
westycję w Afryce. Uzyskała ona dostęp 
do złóż fosforytów oraz piasków ilmeni-
towych w Senegalu, oszczędzając rocz-
nie na ich zakupie ponad 30 mln złotych

W minionej kadencji Zarząd Polic 
rozpoczął również realizację kilku klu-
czowych dla przyszłości zakładów 

projektów inwestycyjnych. Największym 
z nich jest warta blisko 1,7 miliarda złotych 
budowa instalacji do produkcji propyle-
nu metodą PDH wraz z  blokiem energe-
tyczny oraz terminalem chemikaliów we 
własnym porcie w Policach. Skala tego 
fl agowego projektu porównywalna jest z 
budową kolejnych zakładów w Policach. 
Stąd też nazwa instalacji „Police II”, która 
po uruchomieniu w 2019 roku będzie 
najnowocześniejszą fabryką tego typu w 
Europie. Realizacja projektu wpisuje się 
w proces reindustrializacji przemysłu na 
Starym Kontynencie. Pozwoli on także na 
wzrost przychodów Grupy Azoty Police o 
ok. 2 mld złotych. Dodatkowo spółka na 
rozwój organiczny tzn. budowę i moder-
nizacje węzła oczyszczania spalin, kotłów 
w Elektrociepłowni, instalacji amo-
niaku i reaktorów amoniaku, prze-
znaczyła w ciągu kilku ostat-
nich lat setki milionów złotych.

Wszystkie te wydarzenia pozwoli-
ły Grupie Azoty Police na historyczny 
wzrost wartości spółki, który wyniósł 280 
proc. zarabiając w okresie 3 lat prawie 
250 mln złotych. Od momentu konso-
lidacji polskiej chemii bezpieczeństwo 
działań spółki znacząco wzrosło, a coraz 
większe nakłady inwestycyjne sprawia-
ją, że Zakłady w Policach stają się coraz 
bardziej innowacyjne. Rok przed obję-
ciem funkcji Prezesa Zarządu „Polic” tj. 
w 2010 r. spółka miała setki milionów 
długów i była na krawędzi bankructwa. 

Sukcesy Zarządu Grupy Azoty Police. 
zostały docenione przez organizacje 
biznesowe i branżowe, które uhono-
rowały spółkę wieloma nagrodami 
w tym m.in. Filarem Polskiej Gospodarki, 
Perłą Biznesu, Złotą Akcją,  Lokomotywą 
Przedsiębiorczości i nagrodą Eko Trendy. 
Prezes Zarządu Grupy Azoty Police 
i Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty 
Krzysztof Jałosiński został wyróżniony 
Medalem Honorowym „Zasłużony dla 
Eksportu”, tytułem „Człowiek Dekady 
Tego, który zmienił polską Naftę i Chemię”

W ubiegłym roku Krzysztof Jałosiński 
został także powołany do Zarządu 
Grupy Azoty S.A., w której pełni funkcję 
Wiceprezesa Zarządu do spraw strategii 
i rozwoju Grupy Kapitałowej. Wcześniej 
był prekursorem zmian w ZAK S.A., któ-
ry jest obecnie częścią Grupy Azoty. 

zródło:   dział PR Grupy Azoty „Police”
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Grupa Azoty „Police”
Kalendarium sukcesu

Cztery lata temu Zakłady Chemiczne 
w Policach były bliskie upadło-
ści. Odważny plan restruktury-
zacji przedsiębiorstwa oraz pro-
ces konsolidacji polskiej chemii 
pozwoliły przyczynić się do stwo-
rzenia Grupy Azoty – obecnie jednej 
z największych fi rm chemicznych 
w Europie. Dziś przed Zakładami z Polic 
i całą Grupą Azoty stoją wyzwa-
nia umocnienia swojej pozycji
w Europie i na świecie po-
przez sześcioletni plan inwesty-
cyjny, który pochłonie ok. 7 miliar-
dów złotych. 

Historia utworzenia Grupy Azoty poto-
czyła się błyskawicznie poprzez fuzje ko-
lejnych zakładów chemicznych – wchło-
nięcie ZAK-u przez Tarnów, następnie 
połączenie Azotów Tarnów z Policami 
w 2011 roku i wreszcie konsolidacji z za-
kładami w Puławach. Grupa Azoty Police, 
kierowana od 2011 roku przez Krzysztofa 
Jałosińskiego, pełniącego jednocześnie 
funkcję v-ce Prezesa Grupy Azoty, jest dru-
gim zakładem pod względem wielkości 

w strukturach całej grupy kapita-
łowej. W ubiegłym roku spółka wy-
pracowała 2,5 mld złotych przycho-
dów i 42 mln złotych zysku netto.  

W 2013 roku Grupa Azoty Police ob-
rały kierunek afrykański. W Senegalu 
za około 100 milionów złotych zakupi-
ły udziały w spółce African Investment 
Group, przejmując kontrolę nad złoża-
mi fosforytów oraz piasków ilmenito-
wych. Dzięki tej transakcji „Police” zosta-
ły pierwszą polską fi rmą z branży, która 

posiada dostęp do własnych strategicz-
nych surowców. Inwestycja pozwoliła 
na ich tańszy zakup, co pozytywnie 
wpływa na kształtowanie się cen nawo-
zów na polskim rynku. Nawozy trafi ają 
również na rynki afrykańskie na tych 
samych statkach, które z Dakaru do 
portu w Policach surowce dostarczają.

Znaczenie polickiego portu, nie 
tylko na mapie Polski, ale i Europy, 
rośnie z roku na rok. Rozwój Spółki 
wymaga rozbudowy infrastruktury 
logistycznej. Planowana jest budowa 
nowoczesnego terminalu przeładun-
ków chemikaliów płynnych o rocznym 
obrocie ponad 0,5 mln ton. Pomijając 
przemysł petrochemiczny, będzie 
to największy tego typu terminal 
Południowego Bałtyku. Docelowo port 
w Policach ma uzyskać status Rotter-
damu środkowo-wschodniej Europy.

Największą inwestycją w wojewódz-
twie zachodniopomorskim jest bu-
dowa gazoportu LNG w Świnoujściu, 
który będzie zintegrowany z dzia-
łaniem Polic w regionie. To właśnie 
Grupa Azoty Police w pierwszym eta-
pie będą głównym benefi cjentem ter-
minalu, wykorzystując niemal całość 
dostarczanego gazu. Plan zakłada, 
że rocznie spośród pięciu miliardów 
sześciennych gazu przesłanych termi-
nalem, Police czerpać będą ok. 10 %. 

2010 
Police mają 400 mln długów, roz-

ważane jest ogłoszenie bankructwa 

2011
• W kryzysowym okresie dla 

Spółki doszło do zmian w zarządzie. 
W lutym 2011 r. konkurs na Prezesa 
Zarządu wygrał Krzysztof Jałosiński. 
Od samego początku pracy nowy 
Prezes skupił się na procesie reorgani-
zacji i restrukturyzacji we wszystkich 
obszarach funkcjonowania przed-
siębiorstwa, która stosunkowo szyb-
ko wpłynęła na poprawę jej kondycji

•19 sierpnia Z.Ch. „Police” sprzeda-
ły 49,5 mln akcji i tym samym weszły 
w skład Grupy Kapitałowej Azotów 
Tarnów. Spółka była już w zdecydo-
wanie lepszej sytuacji fi nansowej, 
niemniej wejście do Azotów pomo-
gło spółce w kontynuowaniu realiza-
cji „Planu Restrukturyzacji Zakładów 
Chemicznych „Police” na lata 2010-2012. 

•Działania Prezesa Krzysztofa 

Jałosińskiego, które znacząco poprawiły 
stan Spółki zostały nagrodzone powo-
łaniem go 20 października na stano-
wisko wiceprezesa Grupy Kapitałowej 
Azoty Tarnów, odpowiedzialnego za 
strategię i rozwój grupy kapitałowej

2012
•26 czerwca Zarząd Grupy Azoty Police 

rozpoczął nową, trzyletnią kadencję. 
•9 stycznia 2012 roku Grupa Azoty 

Police wyprodukowały 11-milionową 
tonę amoniaku, który jest  jednym z 
fl agowych i kluczowych produktów wy-
twarzanych w Zakładach Chemicznych 
„Police” S.A. Produkowany jest nieprze-
rwanie od ponad 28 lat. W 1984 r., kie-
dy uruchomiono pierwszą linię pro-
dukcyjną Zakłady wytwarzały blisko 
60 tysięcy ton amoniaku rocznie. Dziś 
produkcja jest kilkukrotnie większa.

•Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
Police została nagrodzona tytułem 
„Filaru Polskiej Gospodarki”. Spółka 
została doceniona przez kapitułę kon-
kursu za dynamikę rozwoju i współ-
pracę ze społecznościami lokalnymi. 

2013
•28 sierpnia Grupa Azoty Zakłady 

Chemiczne „Police” dokonała zakupu 55 

proc. udziałów spółki African Investment 

Group S.A. z Dakaru dysponującej 
dostępem do złóż fosforytów oraz złóż 
piasków ilmenitowych w Senegalu. 
Dzięki tej inwestycji Grupa Azoty 
Police została pierwszą polską spółką 
posiadającą własne złoża surowców. 

•Grupa Azoty Police w maju 
2013 roku rozpoczęła realizowanie 
w Centrum Energetyki inwestycji „Węzeł 
oczyszczania spalin wraz z moderni-
zacją ECII”, która ma na celu poprawę 
niezawodności dostaw pary techno-
logicznej do Jednostek Biznesowych 

– wartość projektu 163 mln zł. 
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2014
•1 lipca 2014 r. uruchomiony zo-

stał w całej Grupie Azoty Program 
Doskonałości Operacyjnej Azoty PRO, 
którego pomysłodawcą jest Prezes 
Krzysztof Jałosiński. Celem projektu na 
najbliższe 3 lata jest wypracowanie po-
nad 300 mln zł oszczędności rocznie. 

•10 grudnia Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A podpisała war-
tą 46 mln zł umowę z INS dot. mo-
dernizacji instalacji do produkcjiu 
amoniaku. Jest to odpowiedź Grupy 
Azoty na światowy defi cyt amoniaku 
oraz wciąż rosnące na rynkach ceny. 

•Prezes Grupy Azoty Police Krzysztof 
Jałosiński został wyróżniony tytułem 
"Człowieka Dekady - Tego, który zmie-
nił polską Naftę i Chemię" za udaną re-
strukturyzację Zakładów Chemicznych 
Police prowadzoną w trudnych warun-
kach. To ówczesne decyzje przyniosły 
poprawę kondycji spółki i sprawiły, że 
notuje ona obecnie co raz większe zy-
ski. Wiceprezes Grupy Azoty i prezes 
Zakładów Chemicznych Police został 
również wyróżniony za dostrzeganie, 
jak ważna jest kwestia dostępu do su-
rowców. Inwestycja w Senegalu we 
własne złoża fosforytów jest pierw-
szym polskim przedsięwzięciem tego 
typu, o tej skali i w tak odległym kraju

•Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
Police została nagrodzona tytu-
łem „Filaru Polskiej Gospodarki”. 
Nagroda ta jest podsumowaniem 
wieloletniej pracy Prezesa Krzysztofa 
Jałosińskiego, zarządu Spółki oraz 

jej pracowników. Grupę Azoty Police 
doceniono za pozytywny wpływ na 
rozwój regionu, nowoczesny i sku-
teczny model działań na rzecz pracow-
ników, zatrudnienia oraz pracy wspie-
rającej społeczności lokalne i biznes. 

•Grupa Azoty Police SA została wy-
różniona „Złotą akcją” w III Edycji 

Rankingu TSR – Złota Akcja Biznes.
pl. Wartość spółki w latach 2011-2013 
wzrosła o 230%, plasując ją na pierw-
szym miejscu wśród najlepszych 
spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

•Prezes Zarządu Grupy Azoty Police, 
Krzysztof Jałosiński został wyróżnio-
ny przez Stowarzyszenie Eksporterów 
Polskich medalem honorowym 
„Zasłużony Dla Eksportu". Medal przy-
znawany jest za wybitne osiągnię-
cia oraz wieloletnią pracę na rzecz 
zwiększenia siły polskiego eksportu

•Grupa Azoty Police otrzyma-
ła Certyfi kat Ramowego Systemu 
Zarządzania Responsible Care

2015
•Grupa Azoty Police rozpoczęła

realizację za blisko 1,7 miliarda

złotych największej w swojej histo-
rii inwestycji potwierdzając plany
dynamicznego rozwoju w kraju, jak 
i na rynkach zagranicznych. Do 2019 
roku w Policach wybudowana zosta-
nie najnowocześniejsza i największa w 
Europie instalacja do produkcji propy-
lenu metodą PDH. W ramach projektu 

powstanie też blok energetyczny oraz 
rozbudowany zostanie terminal chemi-
kaliów we własnym porcie w Policach. 
Skala inwestycji porównywalna jest 
z wybudowaniem kolejnych zakładów 
chemicznych w Zachodniopomorskim

•Grupa Azoty Police wybrała global-
nego dostawcę najbardziej innowa-
cyjnych technologii przemysłowych 
- fi rmę UOP Limited należącą do kon-
cernu Honeywell. Amerykański gigant 
ma ponad 100 lat doświadczenia i jest 
notowany na liście 100 największych 
spółek na świecie. Umowa licencyj-
na UOP zagwarantuje Policom najno-
wocześniejsze rozwiązania do reali-
zacji projektu budowy instalacji PDH

•Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 
Police podpisały z Uralkali Trading 
umowę kupna soli potasowej. Wartość 
transakcji według aktualnych sza-
cunków to około 250 mln złotych. 

•Grupa Azoty Police została laureatem 
w 3 kategoriach prestiżowej nagrody 
- Zachodniopomorskie Orły Eksportu. 
Spółka została nagrodzona w katego-
rii „Najlepszy eksporter”, „Eksportowy 
Produkt”, a Prezes Krzysztof Jałosiński 
otrzymał tytuł „Osobowości eksportu”.
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Nowe ścieżki rowerowe
Burmistrz i marszałek podpisali umowę

9. czerwca w Urzędzie Gminy 
w Policach odbyła się uroczystość pod-
pisania dokumentu, który przypieczę-
tował powstanie w Policach ścieżek 
rowerowych. Pozwoli to na zwrot po-
niesionych kosztów w wysokości 1 mln 
zł . Odbiór techniczny zaplanowano na 
15 czerwca. Pie-niądze unijne przyzna-
no Gminie w wyniku  konkursu, który 
zakłada możliwość refi nansowania 
także projektów niezakończonych, ale 
będących w fazie realizacji.  Olgierd 
Geblewicz,  w krótkim wystąpieniu 
podkreślił wagę jaką przykładają sa-
morządy do rozwoju infrastruktury tu-
rystycznej w Metropolii Szczecińskiej. 
Turystyczne ścieżki rowerowe należą 
do priorytetów polityki marszałka 
w tej dziedzinie. Burmistrz Diakun 
zauważył, że w gminie jest już w su-
mie ok. 15 km ścieżek rowerowych.

  Wprowadzenie roweru miejskiego 
w Szczecinie jest dowodem na to, że 
plany zachęcenia ludzi do korzystania 
z dwóch kółek są sensowne i przera-
stają pierwotne oczekiwania. Poza tym 
przygraniczna sieć rowerowa zostanie 
wpięta do systemu europejskiego. 
Nasz zachodni sąsiad jak i kraje skan-
dynawskie posiadają, jak wiemy sieć 

prawdziwych autostrad rowerowych. 
Koszt polickiej inwestycji to 1,3 mln 
zł.,  z czego milion to dofi nansowanie z 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007 — 2013. Odcinek policki to 
około 2 kilometrów. Trasa jest podzielona 
na 4 odcinki. Pierw¬szy na Sie-dleckiej,  
drugi także przy tej ulicy tyle, że po drugiej 
stronie drogi od ul. Tanowskiej do skrzy-
żowania z Wróblewskiego. Następne dwa 
odcinki przy Grunwaldzkiej i Kościuszki.

 Projekt pn. „Budowa ścieżki ro-
werowej w Policach w ramach
rozwoju turystyki aktywnej 
w obszarze metropolitalnym”  współ-
fi nansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2007–2013.  

Umowa o dofi nansowanie 
nr  UDA-RPZP.06.03.00–32-005/13–00  
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18 maja 2015 r. w Dziale 
Regionalnym odbyło się spotkanie 
propagujące kampanię społeczną, 
której celem jest przeciwdziałanie uży-
wania języka nienawiści w Internecie. 

Projekt jest częścią kampanii 
Rady Europy Młodzi Przeciw Mowie 
Nienawiści w Internecie, wspierany 
przez EEa Grants, Centrum Edukacji 
Nieformalnej i Outdooru, Towarzystwo 
Wspierania Inicjatyw Kulturalno-
Społecznych oraz Gminę Miasta Szczecin.

Język nienawiści w internecie
„Hej, Ty, ja czuję” w dziale regionalnym

Spotkanie poprowadziła pani Anita 
Andryszczyk z SPZP „Skarb” w Policach, 
w którym uczestniczyła młodzież z klasy 
2 z Gim. Nr 4 z ZS. Nr 2 i klasy 5a, 5b, 6a 
ze SP. nr 1 w Policach. W czasie spotka-
nia młodzież dowiedziała się czym jest 
nienawiść w sieci, jakie są skutki, skąd 
się bierze, i jak możemy z nią walczyć. 
W części praktycznej tworzyli charakte-
rystyki osób, które hejtują i hejtowanej. 
Dowiedzieli się czym jest język „szakla i 
żyrafy” oraz czym jest asertywność, jak 

z niej korzystać nie szkodząc innym. 
Na zakończenie była prezentacja prac, 
które zostały nagrodzone oklaskami. 
Ciekawy projekt i prezentacja wzbudziła 
spore zainteresowanie wśród młodzieży 
i oczekujemy, że będzie miała naśladow-
ców i pozytywny odzew w Internecie.

Oprac. i fot. Elżbieta Kacprzak
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Lubimy nietoperze
Ekologia w Dziale Regionalnym

Biblioteka

19 i 26 maja 2015 r. w Dziale 
Regionalnym w Policach odbyły się ko-
lejne zajęcia ekologiczne poświęcone 
ochronie nietoperzy, które od wielu 
lat zimują w polickich podziemiach po 
starej fabryce benzyny syntetycznej. 

To zimowisko nietoperzy jest czwar-
te, co do wielkości w Polsce. A ten ob-
szar jest objęty ochroną Natura 2000. 
Jej celem jest transgraniczna ochrona 
zagrożonych dzikich gatunków roślin i 
zwierząt oraz ich naturalnych siedlisk. 

O tych ciekawych i mało zna-
nych ssakach opowiadała pani Anita 
Andryszczyk ze SPZP „Skarb” w 
Policach. Zajęcia były bardzo cieka-
we, uczniowie uczestniczyli w poka-
zie prezentacji multimedialnej, qu-
izie i wykonywali plakaty nt. Ochrony 

nietoperzy. W majowych zajęciach 
uczestniczyły klasy 2f i 3g z Filialnej 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach.

Anita Andryszczyk przewodnik 
w Muzeum Historycznym Skarb. 
Absolwentka kierunku: Praca socjalna, 
pierwszego stopnia oraz studiów magi-
sterskich: Terapia małżeństwa i rodziny 
na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie 
studentka studiów licencjackich na kie-
runku Kulturoznawstwo oraz magister-
skich na kierunku Turystyka i rekreacja 
na US. Osoba o szerokich zainteresowa-
niach, od 9 lat aktywnie udziela się w 

SPZP Skarb. Od 2014 roku współpracuje 
także z Biblioteką im. M. Skłodowskiej-
Curie w Policach, prowadząc zajęcia 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

Oprac. i fot. Elżbieta Kacprzak
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Kombinat

Ponad 400 gości, wśród nich przed-
stawiciele branży chemicznej, poli-
tycy i dziennikarze. Kilkudziesięciu 
panelistów, dwa dni debat, sesji te-
matycznych i spotkań - w czwar-
tek, 11 czerwca w Puławskim Parku 
Naukowo Technologicznym rozpo-
czął się dwudniowy Kongres ,,Polska 
Chemia" 2015, najważniejsze spo-
tkanie branży chemicznej w kra-
ju. Organizatorem wydarzenia jest 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego, 
a w roli Partnera Strategicznego 
i Gospodarza Honorowego wystąpiła 
Grupa Azoty. Kongres otworzył Paweł 
Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty.

 - Dziś polska chemia stała się chemią 
międzynarodową. Odważnie inwestuje-
my w innowacje i specjalizację, rozwi-
jamy się. To pokazuje, że w Polsce jest 
miejsce na chemię o skali światowej, 
na chemię nowoczesną, z wyróżniają-
cym się portfolio produktowym. Mam 

Grupa Azoty partnerem strategicznym
i gospodarzem „Polskiej Chemii”

nadzieję, że będziemy dalej wieść prym 
w Europie, że będziemy przykładem 
i za nami podążać będą inni - powiedział 
otwierając Kongres, prezes Jarczewski.

 ,,Polski przemysł chemiczny na tle 
gospodarki europejskiej" - pod ta-
kim tytułem odbyła się strategiczna 
debata pierwszego dnia kongresu. 
Przedstawiciele championów polskie-
go przemysłu chemicznego poruszyli 
ważne dla gospodarki tematy konku-
rencyjności i dystrybucji produktów 
chemicznych oraz wykorzystania no-
woczesnych technologii w procesie 
ich produkcji. Jednym z panelistów był 
prezes Paweł Jarczewski, które swo-
je wystąpienie podsumował słowami 
- Niedawno powierzono mi funkcję 
prezesa Komitetu ds. technicznych, 
utrzymania i bezpieczeństwa produkcji 
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu 
Przemysłu Nawozowego IFA.

To świadczy tylko o tym, jak 

dużym zaufaniem Europa darzy 
Polskę w zakresie produkcji nawozów. 

 W sesji tematycznej pt: ,,Światowy 
rynek chemikaliów" uczestniczył Marek 
Kapłucha, wiceprezes zarządu Grupy 
Azoty -  Chemia to branża, która ma bar-
dzo duży potencjał do ciągłego rozwo-
ju. Nasze wyniki, a zarazem wyniki Polski 
pokazują, że rozwijamy się szybciej niż 
inne kraje - mówił Marek Kapłucha.

 Wszystkie wystąpienia i prezen-
tacje potwierdziły wysoką pozycję 
polskiego przemysłu chemiczne-
go na tle krajów Unii Europejskiej. 

 Tego dnia odbyła się również sesja 
specjalna z udziałem sponsorowa-
nych przez Grupę Azoty reprezentan-
tów Polski w skokach narciarskich. 
Piotr Żyła i Kamil Stoch oraz trenerzy 
Apoloniusz Tajner i Łukasz Kruczek 
opowiedzieli uczestnikom o wyko-
rzystaniu i znaczeniu polskich pro-
duktów chemicznych w sporcie. 

Paweł Jarczewski
prezesem w strukturach IFA

Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu 
Grupy Azoty objął funkcję Prezesa 
Komitetu ds. technicznych, 

utrzymania i bezpieczeństwa produkcji 
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu 
Przemysłu Nawozowego (Chairman 
of IFA’s Technical & SHE Committee). 
Decyzję podjęta na forum Rada 
dyrektorów IFA w Stambule.

 - Jestem niezmiernie dumny, że fo-
rum dyrektorów IFA powierzyło tak 
odpowiedzialną funkcję przedstawi-
cielowi polskiego przemysłu nawozo-
wego. To dla mnie kolejne ogromne 
wyzwanie, bo i sama organizacja jest 
ogromna. IFA reprezentuje światowy 
przemysł nawozowy a podejmowa-
ne przez nią decyzje mają zasięg glo-
balny – powiedział prezes Jarczewski.

 Zadaniem Komitetu ds. Technicznych, 
którego Prezesem został Paweł 
Jarczewski, jest promowanie efektyw-
nej produkcji oraz bezpiecznego prze-
chowywania i transportu produktów 
nawozowych. Celem Komitetu jest 
również wymiana wiedzy technicznej 
oraz opracowywanie standardów bran-
żowych, które przyczyniają się do cią-

głego doskonalenia branży nawozowej.
 IFA to międzynarodowa organizacja 

zrzeszająca obecnie ponad 500 człon-
ków z 85 krajów. Firmy członkowskie 
IFA reprezentują wszystkie działania 
związane z produkcją, handlem, trans-
portem i dystrybucją wszelkiego ro-
dzaju nawozów, których obecnie pro-
dukuje się na świecie około 170 mln 
ton rocznie. Są one używane w każdym 
zakątku świata do wspierania produkcji 
rolnej. Stanowią podstawowy skład-
nik w dążeniu do zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa i bezpieczeństwa 
żywnościowego na świecie. Dlatego 
działania IFA są tak istotne, a obecność 
w strukturach stowarzyszenia to ogrom-
ne wyróżnienie dla jego członków.

 Prezes Paweł Jarczewski w latach 2011 
- 2013 pełnił również funkcję wiceprezy-
denta w Fertilizers Europe, będąc pierw-
szym prezesem z Europy Centralnej i 
Wschodniej, który zajął tak wysokie sta-
nowisko w strukturach tej organizacji.
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Sport

SMS Police czwarty 
w Mistrzostwach Polski szkół 

ponadgimnazjalnych

W zakończonych fi nałach Mistrzostw Polski szkół 
ponadgimnazjalnych zawodniczki SMS Police za-
jęły czwarte miejsce. Drużyna trenera Jerzego 
Taczały w meczu o 3. miejsce uległa rzeszowiankom.

Po zajęciu pierwszego miejsce w grupie C SMSki rozpoczę-
ły rywalizację w grupie półfi nałowej. Mierzyły się z drużyna-
mi z Jarosławia, Sulechowa i Bydgoszczy. Pierwsze dwa me-
cze policzanki wygrały 2:0, w trzecim decydującym o awansie 
do ścisłego fi nału uległy 1:2 (18:25, 25:15, 7:15). Oznaczało 
to, że kolejnego dnia zmierzą się w meczu o 3 miejsce. 

- W tym meczu miałyśmy zagrać z rzeszowiankami. Wprawdzie 
w Wieliczce byłam po raz pierwszy, ale wiem, że w poprzed-
nich dwóch edycjach graliśmy z Rzeszowem. Dwa lata temu 
uległyśmy w fi nale 1:2, a rok temu wygraliśmy w półfi nale 2:1. 
Teraz chciałyśmy powtórzyć wynik. Niestety nie udało się, bo 
popełniłyśmy zbyt dużo błędów i nie zrealizowałyśmy założeń 
taktycznych - mówi środkowa SMS Police Aleksandra Berbecka.

Ostatecznie SMSki po przegra-
nej z Rzeszowem zajęły 4 miejsce w turnieju. 

- Po zakończonym meczu wiedziałyśmy, że to nie było mak-
simum naszych możliwości. Czwarte miejsce nie jest dla nas 
porażką. Porażką jest to, że nie zaprezentowałyśmy swoich 
najwyższych umiejętności - dodaje Aleksandra Berbecka.

Zawodniczki Szkoły Mistrzostwa Sportowego Police je-
chały do Wieliczki z celem zajęcia miejsca na podium. 
Niestety w tym roku podium należało do innych drużyn.

- Najgorsza jest jednak świadomość, że do powtórzenia 
historii sprzed roku zabrakło nam kilku punktów w istot-
nych momentach zawodów - dodaje środkowa drużyny. 

W ścisłym fi nale Mistrzostw Polski szkół ponadgimnazjal-
nych drużyna z Wrocławia pokonała 2:0 drużynę z Bydgoszczy. 
Wyróżniono także najlepsze zawodniczki turnieju. Najlepiej bloku-
jącą zawodów została zawodniczka SMS Police Nikola Abramajtys.

SMS Police: Ewelina Karsztun, Katarzyna Dziewiątkowska, 
Ewa Bimkiewicz, Dominika Tymosiewicz, Aleksandra Wachel, 
Nikola Abramajtys, Aleksandra Berbecka, Wiktoria Ceglarska, 
Agata Antosiak, Aleksandra Bobkowska, Julita Borowska, 
Natalia Wojtarowicz, Karina Maksym, Klaudia Świt (l)

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Police w piłce siatkowej dziew-
cząt w Zespole Szkół w Policach powstała w 2007 roku. Jej celem jest 
profesjonalne szkolenie zawodniczek grających w piłkę siatkową.

Klasy przeznaczone są dla dziewcząt, które ukończyły 
gimnazjum. SMS wchodzi w skład Zespołu Szkół jako kla-
sy liceum ogólnokształcącego na poziomie umożliwia-
jącym kontynuowanie nauki na studiach. Zajęcia eduka-
cyjne i sportowe są tak zorganizowane, aby zawodniczki 
mogły łączyć naukę ze sportem w sposób bezkonfl iktowy. 

Program Szkolenia Sportowego SMS „POLICE” za-
kłada stały dopływ prawidłowo wyszkolonych za-
wodniczek do reprezentacji narodowej. Zawodniczki 
SMSu zachowują jednak przynależność klubową.

. . .
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Społeczeństwo

Zasady przydziału
Ostatnie mieszkanie na wynajem

Burmistrz Polic informuje, że w nowym 
budynku przy ul. Bankowej 5, 5A, 5B 
w Policach pozostało jeszcze do za-
siedlenia na zasadzie zamiany jedno 
mieszkanie dwupokojowe położone 
na poddaszu o powierzchni 47,47 m2. 

O zamianę ww. mieszkania mogą 
czynić starania najemcy mieszkań ko-
munalnych znajdujących się w zaso-
bie lokalowym Gminy Police, którzy 
spełniają niżej wymienione warunki:

1. posiadają umowę najmu do 
zajmowanego mieszkania komu-
nalnego także lokalu mieszkalne-
go niesamodzielnego (z używal-
nością pomieszczeń wspólnych), 

2. rozliczają się na bieżąco z opłat za lokal, 
a mieszkanie nie ma obciążeń prawnych,

3. uzyskują dochód, który pozwoli na 
samodzielne utrzymanie mieszkania no-
wego, droższego, tj. dochód brutto (do-
chód po odliczeniu kosztów uzyskania 
przychodu oraz po odliczeniu składek na 
ubezpieczenia  emerytalne i rentowe oraz 
ubezpieczenie chorobowe) z 3 ostatnich 
miesięcy na jednego członka rodziny: 

- w gospodarstwach wielooso-
bowych wynosi minimum 125% 
najniższej   emerytury, tj. 1 100 zł,

- w gospodarstwach jednooso-
bowych wynosi minimum 175% 
najniższej emerytury,  tj.1 540 zł 

PRZEWIDYWANE WARUNKI FINANSOWE
Przykład I – osoba samotna

- mieszkanie dwupokojowe o po-
wierzchni użytkowej 47,47 m2

- kaucja mieszkaniowa wpłacona 
przed zasiedleniem 2 900 zł

- miesięczna wysokość opłat (bez 
opłat za energię elektr., gaz) ok. 477,51 zł

Przykład II – rodzina 2 -osobowa
- mieszkanie dwupokojowe o po-

wierzchni użytkowej 47,47 m2
- kaucja mieszkaniowa wpłacona 

przed zasiedleniem 2 900 zł
- miesięczna wysokość opłat (bez 

opłat za energię elektr., gaz) ok.  558,65 zł 

Przykład III – rodzina 3- osobowa
- mieszkanie dwupokojowe o po-

wierzchni użytkowej 7,47 m2
- kaucja mieszkaniowa wpłacona 

przed zasiedleniem 2 900 zł
- miesięczna wysokość opłat (bez 

opłat za energię elektr., gaz) ok.  639,79 
zł

WARUNKIEM UZYSKANIA LOKALU 
W NOWYM BUDYNKU JEST 

ODDANIE DO DYSPOZYCJI GMINY 
DOTYCHCZASOWEGO  MIESZKANIA 

ODNOWIONEGO, PRZYGOTOWANEGO 
DO PONOWNEGO  ZASIEDLENIA.

   
CELEM PROPONOWANEGO 

ROZWIĄZANIA JEST:
1. zasiedlenie mieszkania przez najem-
ców będących w stanie ponieść pełne 
koszty ich utrzymania,
2. odzyskanie przez gminę mieszkania 
tańszego i przydzielenia go osobie/ro-
dzinie o niskich dochodach, ubiegającej 
się o mieszkanie komunalne oraz miesz-
kańcom budynków przeznaczonych do 
rozbiórki.

Podanie o zamianę mieszka-
nia na ww. zasadach należy skła-
dać w kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Policach ul. St. Batorego 
3, pok. 3 „c” (parter) do dnia 
15 czerwca 2015 r.

Do podania należy dołączyć do-
kumenty potwierdzające dochód 
osoby/rodziny za ostatnie 3 peł-
ne miesiące kalendarzowe poprze-
dzające datę złożenia deklaracji.

Szczegółowych informacji udzie-
la Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w 
Policach ul. Bankowa 18, pok. nr 202 (II 
p.),  tel. (091) 43-11-877.

W dniu 10 czerwca 2015 r. w godzi-
nach od 14.00-15.30 będzie możliwość 
obejrzenia proponowanego do zamia-
ny mieszkania przy  ul. Bankowej 5B/11 
w Policach.

Dostępne są relacje fi lmo-
we z IV PRZETWORNIKA - 
Przeglądu Twórczości Młodzieży.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=X9msvVEjY70

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=x3T3w8i4IGQ

PRZETWORNIK to impreza orga-
nizowana z myślą o młodzieży ma-
jącej mniejsze szanse edukacyjne 
(m.in. podopiecznych MOW, MOS, 
SOSW). Jej program obejmuje corocz-
nie prezentacje sceniczne młodzieży, 
wystawę rękodzieła, warsztaty arty-
styczne oraz spotkania ze znanymi 
artystami. W PRZETWORNIKU uczest-

IV Przetwornik
Relacje fi lmowe

niczy każdego roku ponad 100 ponad 100 osób z całej Polski. Imprezę orga-
nizują wspólnie Akademia Młodzieży, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Trzebieży, Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Teatr ABANOIA. 

PRZETWORNIK jest objęty honorowym patronatem Starosty Polickiego
i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Zapraszamy na fi lmowe relacje z tegorocznej edycji PRZETWORNIKA, połączonej 
z produkcjami fi lmu FATHER0 grupy ArtCrew oraz teledysku "Nieobecny nieznajo-
my" zespołu Luxtorpeda.
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Wieści z województwa

W godzinę nad morze
Nowe połączenie kolejowe

Pociąg Impuls "Błękitny" - nowe, 
szybkie połączenie nad morze. 58 mi-
nut zajmuje podróż IMPULSEM ze sta-
cji Szczecin Dąbie do Międzyzdrojów. 
Specjalny pociąg Przewozów 
Regionalnych uruchomiono na dłu-
gi weekend. W wakacje, czyli od 27 
czerwca do 31 sierpnia, mieszkańcy 
Województwa Zachodniopomorskiego 
będą mogli już codziennie korzystać 
z nowego pociągu – tzw. "Błękitnego”.

- Konsekwentne inwestowanie 
w transport publiczny przynosi efekty. 
Zachodniopomorskie, m.in. dzięki in-
westycji w tańszy w eksploatacji nowy 
tabor - jest w stanie uruchamiać nowe 
połączenia. Szybki pociąg nad morze 
w sezonie letnim, to wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom naszych mieszkańców, 
ale i turystów. Wierzę, że będą zado-
woleni ze standardu, jaki staramy się 
zapewnić w zachodniopomorskim od-
dziale Przewozów Regionalnych – po-
wiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

Pociąg ze Szczecina do Świnoujścia 
odjeżdża ze stacji Szczecin Główny o 
godzinie 9:25, a do stacji końcowej w 
Świnoujściu dotrze o godzinie 10.48. 
Pasażerowie mają również możliwość 
skorzystania z szybkiego pociągu w 
drodze powrotnej - odjazd ze stacji 
Świnoujście o godzinie 18:34 i przyjazd 
do Szczecina o 19:57. Pociąg oferuje 
416 miejsc siedzących a w przypadku 

wyjątkowego zainteresowania moż-
liwe jest dostawienie 3 składu, tak by 
dla pasażerów były dostępne aż 624 
miejsca siedzące i prawie drugie tyle 
miejsc stojących. Przejazd oboma po-
ciągami oczywiście według taryfy oso-
bowej, identycznej jak dla pozostałych 
pociągów. W pociągach jest bezpłat-
ny dostęp do internetu, oraz miejsca i 
toalety dla osób niepełnosprawnych.

- Po ilości pasażerów widzimy, że po-
ciąg i nowe połaczenia zostały bardzo 
pozytywnie przyjęte. Spodziewamy się 
że równie wiele osób, będzie chciało 
wrócić z długiego weekendu z nad mo-
rza właśnie "Błękitnym". W niedzielę, w 
drodze powrotnej pojadą więc 3 składy - 
to ponad 600 miejsc siedzących - zapew-
nia Dyrektor Wydziału Intrastruktury i 
Transportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
- Jadwiga Rajkiewicz.

Przewozy Regionalne zwróciły się 
również z prośbą do pasażerów przewo-
żących rowery by Ci, którzy będą wra-
cać z długiego weekendu w niedzielę.

- Zwracamy się z prośbą do pa-
sażerów którzy z w niedzielę będą 
wracali z mad morza z rowerami. 
Przygotowaliśmy dla Państwa specjal-
ny, długi skład którym możemy prze-
wieźć więcej rowerów niż Impulsami.  
W niedzielę, ten pociąg wyjeżdża ze 
Świnoujścia o godzine 17:40 - wyjaśnił 

dyrektor Szczecińskiego oddziału PKP 
Przewozy Regionalne - Andrzej Chańko.

Atrakcyjny czas przejazdu nowe-
go połaczenia pociągiem "Błekitny" 
- jest możliwy dzięki modernizacji li-
nii kolejowej, inwestycjom samorządu 
województwa w nowy tabor i ogra-
niczeniu postojów do największych 
miejscowości na trasie. Uruchomienie 
pociągów było możliwe dzięki oszczęd-
nościom. Samorząd Województwa 
nie musi dopłacać do ich uruchomie-
nia żadnych dodatkowych środków.

Szczegółowy rozkład jazdy pocią-
gów: obowiązuje do 7 czerwca i od 
27 czerwca do 31 sierpnia 2015.
Relacja Szczecin Gł. – Świnoujście:
Szczecin Główny odjazd. 9:25 /
Szczecin Dąbie przyj./odj. 9:38/9:38
Goleniów przyj./odj.  9:54/9:54
Wysoka Kamieńska przyj./odj.  
10:13/10:13
Wolin Pom,. przyj./odj.  10:23/10:23
Międzyzdroje przyj./odj.  10:36/10:36
Świnoujście przyj. 10:48
Relacja Świnoujście – Szczecin Gł.
Świnoujście odjazd. 18:34
Międzyzdroje przyj./odj. 18:46/18:46
Wolin Pom. przyj./odj. 18:59/18:59
Wysoka Kam. przyj./odj. 19:09/19:09
Goleniów przyj./odj. 19:27/19:27
Szczecin Dąbie przyj./odj. 19:43/19:43
Szczecin Gł. przyj. 19:57
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Marszałek dołoży z RPO do Trasy Północnej
Wieści z województwa

Ponad 5 milionów złotych dołoży Marszałek 
Województwa do kończącej się budowy kolejne-
go etapu Trasy Północnej w Szczecinie. To fundusze 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W piątek, 
12 czerwca, Olgierd Geblewicz złożył podpis na umo-
wie. Teraz dokument trafi  do szczecińskiego magistratu. 

Unijne wsparcie pokryje koszty prac na istnieją-
cym odcinku ul. Warcisława, od ul. Orzeszkowej do 
ul. Przyjaciół Żołnierza. W sumie to ponad pół ki-
lometra komunikacyjnych ułatwień, szczególnie 
dla mieszkańców osiedli: Warszewo i Żelechowo. 

Trasa Północna, która jest jedną ze strategicznych 
szczecińskich inwestycji ma zagwarantować  spraw-
niejsze skomunikowanie północnej części miasta z 
drogą wyjazdową w kierunku Polic oraz z projekto-
waną budową Zachodniego Drogowego Obejścia 
Miasta Szczecina wraz z przeprawą Police-Święta. 

Koszt inwestycji to prawie 7 milionów złotych. Wsparcie 
z RPO WZ na lata 2007-2013 wyniesie 5,1 miliona złotych. 

Projekt „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap 
Ib” wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej 2 „Rozwój 
infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 
2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, 
Podziałanie 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatu”.

Inwestycja Gminy Miasta Szczecin znajdowała się na 
Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych od 28 
maja ub.r. Decyzja o dofi nansowaniu zadania zapadła w 
drugiej połowie marca 2015 roku. Wynikało to z koniecz-
ności uzupełnienia przez Gminę Miasto Szczecin wyma-
ganej dokumentacji środowiskowej inwestycji. Realizacja 
projektu rozpoczęła się w grudniu 2014 roku. Do czasu 
podpisania umowy o dofi nansowanie benefi cjent fi -
nansował zadanie z wykorzystaniem środków własnych. 
Wsparcie projektu zostanie przekazane w formie refunda-
cji, która ostatecznie zasili budżet Szczecina. Zastosowanie 
mechanizmu refundacji wydatków, w odróżnieniu od 
zaliczkowania jest najczęściej stosowanym modelem fi -
nansowania projektów przez samorządy w RPO WZ 2007-
2013. W ramach Poddziałania 2.1.3 można było dofi nan-
sować także projekty znajdujące się już w fazie realizacji.
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Noc Świętojańska w Trzebieży
26 czerwca na plaży

Już 26 czerwca na plaży przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Trzebieży odbędzie 
się impreza z okazji Nocy Świętojańskiej.

Zabawa rozpocznie się wspólnym 
tworzeniem wianków. Wianki będzie 
można puścić na Zalew Szczeciński, 
aby rozświetliły go w porze wieczornej. 

Na oświetlonej ogniskiem i po-
chodniami plaży będzie można obej-
rzeć i uczestniczyć w plenerowym 
widowisku teatralnym opartym na 
ludowych obrzędach, tradycjach, 

zaklęciach. Prezentować się będą ak-
torzy Teatru Elipsa oraz z Trzebieskiej 
grupy teatralnej „Nie zalewamy” z 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

Do wspólnej zabawy będą także 
zapraszać muzycy zespołu „Djembe”. 
Podczas grania na plaży aktorzy 
będą zachęcać do wspólnej zabawy.

Zapraszamy!
26 czerwca 2015 
start godz. 19.00
plaża w Trzebieży

Program:
19.00  Plećmy wianki w Święto-
janki
21.00  Widowisko teatralne 
„Czar Sobótki” TEATR ELIPSA 
oraz Trzebieska grupy teatral-
nej „Nie zalewamy” reżyseria 
Aleksandra Słowińska
21.30  Koncert zespołu 
„DJEMBE”
Granie na plaży…

Areszt i dozór za rozbój
Grozi im do 12 lat więzienia

mł. asp. Małgorzata Litwin

29 maja przed północą w Trzebieży 
napadli na 18-letniego mężczyznę. 
Skopali go i zabrali mu wart tysiąc zło-
tych telefon komórkowy. Jeszcze tej 
samej nocy kryminalni z Polic odzyska-
li utracony telefon i zatrzymali dwóch 
sprawców rozboju. Wczoraj jeden z nich  
został aresztowany na trzy miesiące. 

W nocy z piątku na sobotę 18-letni 
mieszkaniec jednej z podszczecińskich 
miejscowości jechał autobusem linii 
S do Trzebieży. Z uwagi na nieznajo-
mość terenu nie był pewien, na któ-
rym przystanku powinien wysiąść. O 
drogę zapytał dwóch siedzących za 
nim młodych mężczyzn. Ci byli nader 
uprzejmi i owszem wskazali mu dro-
gę, a nawet wysiedli na tym samym 
przystanku co on. Prawdopodobnie 
wtedy w ich głowach zakiełkowa-
ła myśl, by obrabować przyjezdnego. 

Szli za nim, skradali się przez krzaki tak 
długo aż go dopadli. Obalili siłą chłopa-
ka na ziemię, a leżącego skopali. 18-la-
tek wystraszony całą sytuacją na żądanie 

jednego z rozbójników bez oporów od-
dał swój telefon komórkowy i zaczął ucie-
kać.  Jeden ze sprawców jeszcze go gonił 
jednak spłoszyli go zbliżający się ludzie.

 Po całym zdarzeniu  obaj spraw-
cy  - mieszkańcy Trzebieży – spotka-
li się w mieszkaniu jednego z nich. 
Kartę zrabowanego telefonu połama-
li, a telefon ukryli w ... stercie trocin.

Pokrzywdzony 18-latek o całym zda-
rzeniu powiadomił Policję. Kryminalni 
z Polic szybko wytypowali sprawcę i 
tej samej nocy zapukali do ich drzwi. 
Rabusie nie kryli zdziwienia wizytą 
mundurowych. Starszy z nich najpierw 
wypierał się jakoby popełnił prze-
stępstwo ale ostatecznie wyjął z tro-
cin telefon. I on właśnie wczoraj został 
aresztowany na 3 miesiące. Drugi ze 
sprawców 18 -letni, wcześniej nigdy 
nie karany – 2 razy w tygodniu musi się 
stawiać w komendzie policji na dozory. 

Obu sprawcom za ten czyn grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 12.

UWAGA!
Policjanci z polickiej komendy szu-

kają świadków wypadku, do którego 
doszło 26 maja 2015 roku około go-
dziny 16.00-16.05 na ulicy Mazurskiej/
Kołłątaja  a Staszica w Policach. 

Jadącą na rowerze ulicą Mazurską 
w kierunku ul. Grunwaldzkiej na wy-
sokości ul. Staszica na przejściu dla 
pieszych wyprzedził samochód marki 
Opel koloru prawdopodobnie bordo-
wego. Samochód skręcił w ul. Staszica 
a następnie Wojska Polskiego. Tu nie 
ustąpił rowerzystce pierwszeństwa . 
Kobieta w celu uniknięcia zderzenia 
z pojazdem wywróciła się na jezdnię. 
Kierowca samochodu zbiegł z miejsca. 

Wszystkie osoby, które posiada-
ją wiedzę na okoliczność zdarze-
nia, sprawcy oraz ewentualnych 
jego świadków prosimy o kontakt 
z prowadzącym postępowanie asp.
sztab. Tadeuszem Byczkiewiczem 
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Wieści 997

Policjanci dzieciom
Atrakcje na Dzień Dziecka

Policjanci z Polic w sobotnie przed-
południe uczestniczyli w kilku impre-
zach zorganizowanych na terenie Polic 
w ramach obchodów Dnia Dziecka. 
Zostaliśmy zaproszeni m.in. przez Radę 
Osiedla nr 6 i 2 oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Polickiej Skarb a w nie-
dzielę do Domu Dziecka na ul. Kresową. 

Jak zwykle zapewniliśmy dzieciom 
wiele atrakcji: prezentowaliśmy radio-
wozy, robiliśmy dzieciom odciski pal-
ców na ozdobnych kartach, bawiliśmy 
się z najmłodszymi milusińskimi opo-
wiadając na pytania najbardziej ciekaw-
skich na temat pracy w Policji. Wszyscy 

zainteresowani mogli wsiąść do radiowo-
zu i udać się na przejażdżkę wokół placu. 

Zabawę w tych miejscach umi-
lała policyjna maskotka Policji 
Zachodniopomorskiej Gryfuś, który 
przyjechał do Polic specjalnie na ob-
chody Dnia Dziecka. Gryfuś wzbu-
dził sporo emocji wśród najmłod-
szych: jedni przybijali mu piątkę 
i fotografowali się z nim inni zaś chowali 
się w ramiona rodziców czy dziadków. 

Gryfuś był przygotowany. Na im-
prezę przywiózł ze sobą prezenty 
w postaci książek i zabawek ufundowa-
nych przez CH Auchan w Kołbaskowie 
oraz gadżetów ofi arowanych przez 
Gminę Police. Nie było osoby, która 
wyszłaby z imprezy z pustymi rękoma.

mł. asp. Małgorzata Litwin
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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.



2222
POLICKIEW escil

POLICKIEW escil

Współpracownicy:

Janusz Chmielewski 
sport

Jan Matura
historia, edukacja, kultura

Adam Siedlecki 
literatura

Aleksandra Słowińska 
kultura, sztuka

Małgorzata Litwin
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

Ogłoszenia

MotocykliściMotocykliści
TaksówkarzeTaksówkarze

EmeryciEmeryci

Strzyżenie 10 zł !Strzyżenie 10 zł !


