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Absolutorium w powiecie

V TEK im. Zdanowicza

  Ostatnia sesja Rady Miejskiej 
w Policach miała wyjątkowy charakter. 
Chodziło o absolutorium dla burmistrza. 
Taka jest procedura kwitująca zakończo-
ny rok. Regionalna Izba Obrachunkowa 
nie wniosła zastrzeżeń do sprawozdania 
fi nansowego dotyczącego wykonania 
budżetu za rok  2014. Burmistrz Diakun 
po raz 24 otrzymał absolutorium. Witold 
Król zauważył, że do srebrnego jubi-
leuszu brakuje tylko jednego takiego 
werdyktu RIO. Burmistrz podziękował 
wszystkim za  wyrazy uznania jakim 
jest dla niego udzielenie absolutorium 
przez Radę Miejską. Zaznaczył przy 
tym, że większość inwestycji została 
wykonana ze środków własnych. Tym 
samym gmina nie popadła w spiralę za-
dłużenia. Władysław Diakun podkreślił, 
że na spotkaniu samorządowców we 
Wrocławiu rozmawiano na temat pro-
blemów w różnych rejonach kraju. Wiele 
samorządów boryka się z problemami 
fi nansowymi. - Gmina Police na tym 
tle wygląda bardzo dobrze - zaznaczył.
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za okres od 27 maja do 25 czerwca
Sprawozdanie burmistrza Polic

1. Został rozstrzy-
gnięty przetarg nie-
ograniczony na odbiór 
i zagospodarowanie 
odpadów komunal-
nych z nieruchomo-
ści zamieszkałych 
w gminie Police. 

Wybrane zostało Przedsiębiorstwo 
Użyteczności Publicznej „Trans-Net” 
SA z siedzibą w Policach, które zło-
żyło najkorzystniejszą ofertę z ceną 
8.617.854,64 zł brutto. Zadanie bę-
dzie wykonywane do końca 2016 roku. 

Został rozstrzygnięty przetarg nie-
ograniczony na modernizację na-
wierzchni bieżni okrężnej na terenie 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
przy ul. Piaskowej w Policach.  Jako naj-
korzystniejszą wybrano ofertę fi r-
my: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
GRETASPORT Ilona Stańczyk z siedzibą w  
Dąbrowie Górniczej, z ceną ofertową 678 
957,54 zł. Wymagany termin wykonania 
zamówienia – do 30 czerwca 2015 roku. 

Więcej informacji o przetargach – 
w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej Gminy Police. 

2. 26 maja odbyło się Zwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników Szczecińsko 
- Polickiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego Sp. z o.o.  Zgromadzenie 
m.in. podjęło uchwałę o przeznaczeniu 
zysku netto za rok obrachunkowy 2014 
w całości na pokrycie strat z lat ubie-
głych.  Zysk wyniósł  1.020.584,00 zł.

3. 11 czerwca  odbyło się Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
"INFRAPARK Police" Spółka Akcyjna 
w Policach w likwidacji. W trakcie ob-
rad podjęto m.in. uchwałę o przezna-
czeniu zysku za rok 2014 w kwocie 
2.012.602,76 zł, na następujące cele:

- kwotę 1.028.464,71 zł na po-
krycie strat z lat ubiegłych,

- kwotę   984.138,05 zł na kapitał wła-
sny spółki, z przeznaczeniem do po-
działu między akcjonariuszy po zakoń-
czeniu postępowania likwidacyjnego.

4. 3 czerwca wraz z Panem 
Przewodniczącym Witoldem Królem,  
panem Starostą Polickim Andrzejem 
Bednarkiem, Przewodniczącym 
Rady Powiatu w Policach Cezarym 
Arciszewskim i innymi przedstawicielami 
samorządu gminy i powiatu  uczestniczy-
łem w historycznym dla Polic wydarzeniu: 

odpłynięciu statku, wybudowanego w 
Policach. Jest to jednostka przeznaczo-
na dla armatora holenderskiego. Statek 
zbudowała Stocznia Partner, która ma 
swoją siedzibę w polickim Infraparku.   
Uroczystość miała miejsce w Porcie 
Morskim. Chcę podkreślić, że policzanie 
maja powód do dumy z tego, że w naszej 
gminie rozwija się przemysł stoczniowy. 

5. 15 czerwca rozpoczęło się głoso-
wanie mieszkańców w sprawie budże-
tu obywatelskiego.  Do wyboru jest 36 
projektów, zakwalifi kowanych przez 
komisję spośród 46 złożonych wnio-
sków. Głosowanie odbywa się poprzez 
wrzucenie wypełnionego formula-
rza do urny lub drogą elektroniczną. 
Potrwa do 29 czerwca. W ciągu dzie-
sięciu pierwszych dni przez Internet 
zagłosowało już ponad  tysiąc osób. 
Wydaliśmy około 3 tysięcy kart do gło-
sowania, ale  można je także wydruko-
wać ze strony internetowej. W głosowa-
niu mogą brać udział mieszkańcy gminy 
Police, którzy ukończyli 16 lat. Wyniki 
poznamy 7 lipca. Wszystkie szcze-
góły – na stronie:  www.bo.police.pl 

6. 9 czerwca w Urzędzie Miejskim 
w Policach podpisałem umowę z 
marszałkiem województwa zachod-
niopomorskiego panem  Olgierdem 
Geblewiczem na realizację zadania pn. 
„Budowa ścieżki rowerowej w Policach 
w ramach rozwoju turystyki aktywnej 
w obszarze metropolitalnym”.  Chodzi        
o 2 km ścieżek wzdłuż ulic Siedleckiej 
i dalej wzdłuż torów kolejowych w kie-
runku ulicy Polnej i Starzyńskiego, na 
budowę których Gmina Police otrzy-
mała dofi nansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 
2007-2013. Koszt inwestycji to po-
nad 1.300.000 złotych, z czego blisko 
1 milion złotych to wsparcie unijne. 

7. 2 czerwca odbyły się wybory człon-
ków Rady Osiedla nr 3 Police-Jasienica. 
Przewodniczącą została ponownie 
wybrana pani Mirosława Butryn. 16 
czerwca odbyły się wybory w Radzie 
Osiedla nr 6 Księcia Bogusława X. Na 
przewodniczącego ponownie został 
wybrany pan Ryszard Tokarczyk. Nowo 
wybranym serdecznie gratuluję i ży-
czę wielu sukcesów w działaniach na 
rzecz mieszkańców. Tym samym – za-
kończyliśmy wybory we wszystkich 

radach osiedli gminy Police. Nowe 
rady są już także prawie we wszystkich 
sołectwach. Wybory czekają jeszcze 
tylko mieszkańców sołectwa Tatynia. 
Termin nie został jeszcze sprecyzowany. 

8. W dniach od 16 do 18 czerwca wraz 
z panem Przewodniczącym Witoldem 
Królem reprezentowałem Gminę Police 
podczas VI Kongresu Regionów we 
Wrocławiu. Jest to największe w kraju 
spotkanie samorządowców, ludzi na-
uki, przedsiębiorców i przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. Odbyło się 
18 paneli dyskusyjnych. Rozmowy oscy-
lowały wokół podsumowania 25-lecia 
polskiej samorządności i wykorzystania 
środków unijnych w najbliższych latach.  

9. W dniach 5 i 6 czerwca odbyły się 
Dni Polic Dni Chemika 2015. To dorocz-
ne święto mieszkańców naszej gminy 
i pracowników Grupy Azoty Zakłady 
Chemiczne Police SA jak zawsze przy-
ciągnęło tłumy policzan i mieszkańców 
innych miejscowości. Dopisała po-
goda, więc zabawa była tym bardziej 
udana. Festyn   tradycyjnie  odbył się 
na polanie za Szkołą Podstawową nr 
8 w Policach. Za organizację koncer-
tów i licznych atrakcji dla dzieci i doro-
słych serdecznie dziękuję Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury w Policach, w 
szczególności pani dyrektor Annie 
Ryl. Dziękuję też dyrekcji Grupy Azoty 
Police za współfi nansowanie imprezy.  

10. Miło mi poinformować, że klasa wo-
lontariuszy z Gimnazjum nr 3 w Policach 
została laureatem ogólnopolskiego kon-
kursu „Poszukiwany Poszukiwana”, który  
jest częścią Projektu „Polska Fabryką 
Dobra”. Policcy uczniowie wygrali w ka-
tegorii  Grupa wolontariacka. Serdecznie 
gratuluję. Ponadto Gimnazjum nr 3 w 
Policach wygrało wojewódzki konkurs 
ratownictwa wodnego „Błękitny pa-
trol” , organizowany przez WOPR wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. 
Również serdecznie gratuluję i dziękuję 
dyrekcji szkoły za włączanie uczniów 
w tak ważne i pożyteczne działania. 

11. Z dniem 29 czerwca uruchamia-
ny wakacyjną Linię Plażową z Polic do 
Trzebieży. W odróżnieniu do lat ubie-
głych – autobus będzie jeździł nie tylko 
w weekendy, ale także w pozostałych 
dniach tygodnia. Kursy będą realizowane 
do      30 sierpnia. Autobusy będą jeździć 

Dokonczenie na str. 5
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na trasie:  Police CHU Kinga - Trzebież 
Pętla - Police Kinga. Obowiązuje tary-
fa biletowa jak na Linii Samorządowej. 
Bilety będzie można kupić u kierowcy 
lub konduktora. Rozkłady jazdy do-
stępne są na stronie internetowej SPPK. 

12. W dniach 27-28 czerwca, na te-
renie kompleksu turystycznego, bez-
pośrednio nad Zalewem Szczecińskim 

Dokonczenie ze str. 4 w Trzebieży,  odbędzie się impreza 
plenerowa Czas na Trzebież, organizo-
wana przez Gminę Police. Jak co roku 
– zaplanowaliśmy wiele atrakcji dla 
wszystkich grup wiekowych. Będą kon-
certy, rozgrywki sportowe i tradycyjnie 
– poszukiwanie skarbów w plażowym 
piasku. Dla osób, które będą chciały 
zostać do końca sobotniej zabawy, za-
pewniamy bezpłatny autobus do Polic. 
Odjedzie o godz. 02:10 (w nocy) z pętli 

autobusowej w Trzebieży. Serdecznie 
zapraszam i życzę udanej zabawy. 

13.  W związku ze zbliżającym się zakoń-
czeniem roku szkolnego – życzę wszyst-
kim uczniom i przedszkolakom, a także 
ich rodzicom i opiekunom,  bezpiecz-
nych, słonecznych i radosnych wakacji. 
Paniom i Panom Radnym oraz wszyst-
kim mieszkańcom gminy życzę dobre-
go wypoczynku i udanych urlopów. 

Absolutorium dla zarządu
Powiatowe dylematy

25 czerwca odbyła się absolutoryjna 
sesja rady powiatu. Skwitowaniem dla 
pracy zarządu była uchwała zatwierdza-
jąca sprawozdanie fi nansowe i sprawoz-
danie z wykonania budżetu za 2014r. 
Problem jednak w tym, że do listopa-
da 2014 r., czyli przez blisko cały rok,  
odpowiedzialnym za budżet 2014 był 
poprzedni zarząd, do którego ówcze-
sna opozycja miała wiele zastrzeżeń. Z 
kolei ugrupowanie będące poprzednio 
w opozycji, dzisiaj sprawuje władzę w 
powiecie i to temu zarządowi udzielo-
no absolutorium. Sprawa kuriozalna lub 
luka w prawie o samorządzie. Niemniej 
jednak, uchwałę podjęto przy jed-
nym głosie wstrzymującym się (Anna 
Rybakiewicz- poprzednia wicestarosta).

Z prac w komisji rewizyjnej zre-
zygnowała Anna Rybakiewicz, jej 
miejsce zajął Bartłomiej Pachis.

Starosta w sprawozdaniu poinfor-
mował, że ma powstać międzygminny 
plan modernizacji powiatu, zakładający 
priorytetowe plany dotyczące remon-
tu dróg, a także zwiększenia bezpie-
czeństwa na drogach. Jeśli chodzi o 
działania dotychczasowe, to dokona-
no inwentaryzacji  wszystkich przejść 
dla pieszych w powiecie polickim i 
dokument ten przekazano poszcze-
gólnym gminom, policji oraz straży 
miejskiej do weryfi kacji pod wzglę-
dem pierwszeństwa wykonania zadań.

Głównym obszarem działania w kwe-
stii remontu dróg będą gminy Dobra i 
Kołbaskowo, tak bardzo zaniedbane 
w ubiegłej kadencji. Potrzeb jest wie-
le, jednak pieniędzy na drogi  wciąż 
brakuje. Na dzień dzisiejszy powiat 
przeznacza na ten cel zaledwie 70 tys.

Od 1 lipca reorganizacji podda-
ne zostanie Biuro Kontroli i Audytu. 
Docelowo pracownicy biura będą mie-
li uprawnienia audytorów, tymczasem 

audyt zlecono fi rmie zewnętrznej. 
Starosta poinformował, że zarząd 

będzie zajmował się w szczegól-
ny  sposób sprawami środowisko-
wymi (Ekorama oraz Piotra i Pawła 
w Jasienicy), obszarem społecznym , 
szkolnictwem specjalnym oraz szkol-
nictwem zawodowym. Opracowana 
zostanie wspólnie z Wyższą Szkołą 
Administracji Publicznej w Szczecinie 
strategia dotycząca tego zagadnienia.

O 10 procent mają wzrosnąć, nie-
doszacowane do tej pory, zarobki 
pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego oraz Zespołu Szkół 
w Policach. Podjęto również decyzję 
o dofi nansowaniu turnusów rehabili-
tacyjnych, które obejmie łącznie 120 
osób (podopieczni wraz z opiekunami).

W budynku po szkole SOSW nr 2 
ma powstać dom dziennego poby-
tu, na przygotowanie którego zarząd 
planuje pozyskać fundusze zewnętrz-
ne oraz wsparcie z ościennych gmin.

 Radni PiS Bartłomiej Tokarczyk i 
Dominik Brzęcki zaprezentowali  au-
torski program „Twój radny” mający 
ułatwić kontakt mieszkańcom gmi-
ny i powiatu z radnymi. Projekt ten 
przedstawiony został na stronie 6.
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Bliżej wyborcy
Dwaj Radni PiS z nową inicjatywą

W czwartek, 25 czerwca na se-
sji Rady Powiatu ofi cjalnie zain-
augurowaliśmy program „Twój
radny”, składając odpowiedni wnio-
sek do Zarządu Powiatu oraz pre-
zentując radnym logo i założenia tej 
inicjatywy. 

Program ten zmierza do wzmoc-
nienia komunikacji na linii radni –
mieszkańcy powiatu poprzez
działania w 3 obszarach: 

Kontakt mailowy
Zaproponowaliśmy umieszcze-

nie na stronie internetowej po-
wiatu polickiego ikony w formie 
logo programu i „podpięcie” pod 
nią poniższych funkcjonalności:

- Kliknięcie ikony powinno roz-
wijać listę radnych, którzy udostępnili 
swoje adresy mailowe do kontaktu,

- Kliknięcie na dane nazwisko 
otworzy okno wiadomości przesyłanej 
następnie bezpośrednio do radnego.

Kontakt pocztowy
Ułatwienia w tej formie kontak-

tu będą polegać na usytuowaniu 
w Policach trzech skrzynek poczto-
wych, przeznaczonych do przeka-
zywania radnym powiatowym po-
stulatów mieszkańców.  Lokalizację 
skrzynek przewidziano w uczęsz-
czanych miejscach Polic, w ciągach 
dróg Wyszyńskiego, Piłsudskiego i 
Grunwaldzkiej. Na skrzynkach zostaną 
umieszczone następujące informacje:

- Logo programu,
- Krótka informacja o ich 

przeznaczeniu,

- Wykaz radnych, którzy wyrażą 
zgodę na umieszczenie ich nazwisk na 
skrzynkach.

Skrzynki powinny być regularnie (np. 
raz w tygodniu) opróżniane przez wy-
znaczonego pracownika Starostwa 
Powiatowego. Zaproponowaliśmy, aby 
zaadresowane listy były przekazywane 
przez  Biuro Rady odpowiednim radnym, 
natomiast te bez adresata - były kiero-
wane do rozpatrzenia przez właściwą 
Komisję Rady Powiatu. Skrzynki mają na 
razie stanąć tylko w Policach, a w przy-
padku zainteresowania mieszkańców, 
pomysł będzie można zastosować rów-
nież w pozostałych gminach powiatu.

Kontakt bezpośredni
Kluczowy element programu polega 

na rozpoczęciu nietypowych dyżurów 
radnych, które zamiast w biurach i radach 
osiedli będą się odbywały „wśród ludzi”, w 
kawiarniach i restauracjach. Ogólna idea 
kest taka, aby można było porozmawiać 
z radnymi niejako „przy okazji”, w luźnej 
atmosferze, wracając z pracy, czy 
z zakupów. 

Dyżury będziemy pełnić w każdy czwar-
tek od godziny 16.00 do 18.00. Zaczynamy 
już 2 lipca, a pierwsze spotkania będą 

się odbywać w Piekarni Cukierni 
Staromiejskiej przy ul. Bankowej. O 
dyżurze będziemy informować na fa-
cebooku, naszych blogach oraz za 
pomocą ogłoszenia z logo programu, 
umieszczanego z kilkudniowym wy-
przedzeniem w witrynie danego lokalu.

Inicjatywa „Twój radny” wychodzi na-
przeciw zapisom Ustawy o samorządzie 
powiatowym, która w art. 21 mówi, iż 
zadaniem radnego jest utrzymywanie 
stałej więzi z mieszkańcami oraz ich or-
ganizacjami, a w szczególności przyjmo-
wanie zgłaszanych przez mieszkańców 
powiatu postulatów i przedstawianie 
ich organom powiatu do rozpatrzenia. 

Jednocześnie program ten jest rezul-
tatem naszej diagnozy obecnej rela-
cji radni - mieszkańcy, zgodnie z którą 
znaczna część ludzi nie zgłasza radnym 
swoich pomysłów, czy postulatów z po-
wodu braku czasu, braku możliwości, 
czy też nieznajomości konkretnych 
osób. Inicjatywa „Twój radny” ma 
w tym świetle stworzyć lub ożywić 
różne kanały komunikacji - za po-
mocą listów, maili lub też bezpo-
średnich spotkań – a w rezultacie 
zacieśnić współpracę radnych i miesz-
kańców na rzecz lokalnej społeczności.

Inicjatorzy akcji „Twój radny”: Tomasz Tokarczyk i Dominik Brzęcki
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Konferencja „Skrzydła sukcesu”
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

"Mądrzy ludzie współpracują, pozo-
stali konkurują" - to hasło przy-
świeca cyklowi konferencji pod 
nazwą Skrzydła Sukcesu, organi-
zowanych dla przedsiębiorczych 
osób. Jedno z takich spotkań od-
było się 1 lipca br. w Karczmie 
Jana w Siedlicach. Organizatorem 
była Małgorzata Sochack-Kosiło 
reprezentująca Arenę Biznesu.

- Konferencję wyróżnia przede
wszystkim networking, czyli bezpośred-
ni sposób nawiązywania kontaktów biz-
nesowych- mówi Małgorzata Sochacka. 
- Już od momentu przyjścia każdy uczest-
nik poznaje nowych ludzi i może im 
opowiedzieć o swojej działalności, zna-
leźć wśród nich nowych partnerów biz-
nesowych, klientów czy współpracow-
ników. Natomiast w ramach tzw. Loży 
Biznesu - stoiska wystawowego mają 
szansę zaprezentować się fi rmy, które 
swoją działalnością wspierają małych 
i średnich przedsiębiorców oraz chcą 
promować z nami swoją markę. - dodała

Celem konferencji jest nawiązywanie
nowych kontaktów biznesowych, 
promocja fi rm, edukacja w zakresie 
tematów istotnych w biznesie oraz 

kreowanie środowiska ludzi aktywnie 
działających i współpracujących ze sobą. 

Oczekiwania organizatorów przerosła 
znakomita frekwencja  i ogromne zain-
teresowanie lokalnych przedsiębiorców 
spotkaniem. W Policach  rok rocznie 
organizawane są targi gospodarcze, 
których rosnące powodzenie wskazu-
je na konieczność zbliżenia środowisk 
biznesowych  i wspólnej platformy do 
rozwijania potencjału gospodarczego.

Część edukacyjną spotkania wypełnili 
prelegencji, m.in. Konrad Dembczyński  
w wykładzie „Jak przezwyciężać po-
rażki i spełniać marzenia - biznes 

bez ograniczeń”, Ryszard Józefczyk - 
„Nanotechnologia i Fototerapia jako 
medycyna przyszłości”, Odyseusz 
Karalis - „Nowoczesna forma
prowadzenia spółki”, Izabela Gmitrowicz 
- „Jak połączyć pasję z biznesem”,  czy 
Tomasz Zieliński „Jak sprzedawać wię-
cej”. Rolę „Gwiazdy Biznesu” pełniła prof. 
Ewa Stachowska.

Wydarzenie objął patronatem bur-
mistrz Polic Władyslaw Diakun, któ-
ry wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Policach Witoldem Królem 
był jednym z gości konferencji.
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Prapremiera „Fathe
Integracja

23 czerwca, w Dniu Ojca w kinie 
„Pionier” miała miejsce prapremie-
ra fi lmu zrealizowanego przy udzia-
le wychowanków Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Trze-
bieży, działających w grupie
artystycznej ArtCrew.

Film opowiada o młodych ludziach, 
w życiu których mocne piętno odcisnę-
ły trudne relacje z ojcami. Sami próbu-
ją się z nimi zmierzyć, a niektórzy tak-
że dorosnąć do ojcostwa, do którego 
w żaden sposób nie zostali przygotowani. 

Film to efekt wspólnej pracy człon-
ków grupy. Konrad Pachciarek – autor 
scenariusza i reżyser fi lmu, rozmawiając 
z chłopcami, wysłuchując ich historii, 
nadał ich opowieściom fi lmową fabu-
łę, starając sie przy tym zachować jak 
najwierniej specyfi kę życia, wewnętrz-
nych relacji i języka młodych aktorów.

W FATHER0 usłyszeliśmy mu-
zykę zespołu Luxtorpeda i zoba-
czyliśmy muzyków tego zespo-
łu. Premiera fi lmu jest połączona 
z premierą teledysku do ich utworu 
„Nieobecny nieznajomy”.

Film powstał w ramach projektu 
Akademii Młodzieży dofi nansowanego 
ze środków Fundacji ORANGE w ramach 
programu nowoczesnej edukacji kultu-
ralnej „Akademia Orange”.

Kierownik produkcji, koordynator projektu 
Marcin Gluszyk

Scenariusz i reżyseria
Konrad Pachciarek

Zdjęcia i montaż
Łukasz Nyks

Dźwięk 
Marcin Dębowski

Muzyka
Luxtorpeda

Produkcja
mStudio

Operator kamery
Łukasz Nyks

Błażej Grabka
Mateusz Cieciura
Michał Kiełpiński

Mateusz Piotrowski

Dokumentacja fotografi czna
Mariusz Krawczyk

Małgorzata Matuszewska
Adrian Zaworski

Opracowanie materiałów grafi cznych
Olga Tabińska

Charaktryzacja
Katarzyna Mazurkiewicz

Specjalne podziękowania dla:
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży
Starostwa Powiatowego w Policach
Teatru Abanoia
Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach
Studia Fryzjerskiego – Solarium CELEBRO w Policach
Firmy „Polskie Agencje Ochrony”
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Komendy Powiatowej Policji w Policach
Szkoły DELTA w Szczecinie
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej
Studia UTOTO
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej 
w Policach
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Sztuka

ero”- na Dzień Ojca
Wystąpili

ArtCrew w składzie:
Emil Baranowski – Świeży

Przemysław Kowalski – Alien
Arkadiusz Kasprzak – Zawias

Filip Kolek – Pele
Remigiusz Pleskot – Fazi

Konrad Mrówczyński – Rudy
Mateusz Kota – Głowa

Mariusz Knitowski – Wokalista
Karolina Jaz – Julka

Maria Piątkiewicz – dziewczyna Głowy
Dominika Ambicka – siatkarka
Marcin Głuszyk – wychowawca

Luxtorpeda w składzie:
- Robert Friedrich

- Przemysław Frencel
- Tomasz Krzyżaniak
- Krzysztof Kmiecik

- Robert Drężek

oraz

Karol Pieróg, Damian Wierzbicki, Kordian Reapke, Filip Data, Daniel 
Dawidowski, Adam Pawelec – wychowankowie ośrodka

Paweł Dołęga – wychowawca nocny
Wanda Lewandowka – pomoc wychowawcza

Marek Kościółek – ojciec Głowy
Joanna Olejniczak – matka Głowy

Daniel Jacewicz – dyrektor ośrodka
Małgorzata Ryszkiewicz - policjantka

Łukasz Szymkowiak - policjant
Tomasz Łuczak – ratownik medyczny

Marek Sudół – ratownik medyczny
Marian Laskowski - kierowca

Uczestnicy IV Przeglądu Twórczości Młodzieży „PRZETWORNIK 
2015” – uczestnicy koncertu

Wystąpili
ArArtCCrreww w w składzie:

EmEmilil Barannoowski – Świeży
PrP zezz mymysławw Kowo alski – AlAlien
ArA kadiuusz Kaasprzak – Zawias

FiFilip p KoKolek – Pele
ReReReReReReReReRRRemimiggiusz Pleskot – Fazi

KooKoKoKoKoonrnnrrnrrrraaadaaadaaaaaaaaa  Mrówczyński – RRuddddudyyyyyyyyyyy
aMaMaMaMaaaMaaaMMMaaMaMMaaateteusz Koota – Głoowawaa

MaMaMaMMarrirr ussssssssssssszzzzz KnKnititoowski – WoWokakalllilililil ststttaaaaa
KKKKaKaKKKKKKK roroliliinan  Jaz – Jullkaka

MaMaaaMaMaaMM rriririiririririrr aaa a aaaaaa Piątątątąttątąąttątą kkkkkkikkikikkkiikkk ewewewwweweweewiccccicczzz –– dziewcczyzynaana GGGGGGGGGGGGGGGłołołołołołoołooowwwywyw
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----- KKrKrKrKKrKrrzzzyzyzyzyzzyzyzysszszzzs ttttooott f KmKmKmKmieeeeeccciicciciiccc kkkkkkk

-- RoRoRoobbbeebebeeebbebberttttrtrt DDDręręęężeżeżżżeżeż kkkkkk

orrrrrro aazazazzaza

KaKaroroooolllll PiPierererrererereerrrrógógógógóógógógógóggóg,,,,,, DDDDDaDaaaaaDDDaaDaaDDaaDDDaaamimianaan WWiieeeeeeeeeerzrzzzrzzzzrzrzbibickkii,, KKKKorororoooororoorororororddididdiidddididddd aaannnanannnaaannannn RRRRRReaeaeapkpkpkpkkkpppkee,e,e, FFFFFFFFillililliiililipippipiipppiiippp DDDDDDDDDDDDDatattttaatttataaaaattaata,a,a,, DDDDDDDDDDaanananananieieeielll
DaDaDDaDDDDaDDawiwwwwww ddowsskkkikkkkikkkikkikkk , AdAdAdAdAddaamamam PPPPPPPPPawaaawwaaaawweleccccecccccecc –– wwwycychhhohooohhohh wwwwawawaawwawaw nknknknkoowowowwowwwwwwowwwiieieieieiieie ooooooośrśrśrśrśśrśśrrodododddooooo kakakaakaaaaaaaa

PPPaPaPPPPP wewewwweweeł łłłł DDoDoDDoDoDoooDDoDD łłęłęęęęgagagagagaaag –– wychohowawaaaawwww wcwcwcwwcwwcwcwwwwcaaaaaa nononnoononoonooocnncnyy
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MMMaMaMMMM rrek Kościółeekk –– ojojojjojojjjjjjjjcic ecec GGłołowywywywywywywy
JoJoJoJoJoJoJoJJoJoJJJoJoJoJJJJJooaanaanaaananaaa nana OOlelejnjniczazak –– mammmmammmmm tktkkkaaaaaaa GłGłowowowowowwwowowyy

DaDDaDDaDaDaDaDaDDaDaDaDaDaanininninininiinnn elele JJacacewe icczzz z zzzz –– dyyrerrereerereekttk orr ośrroodooooo ka
MaMaMaMaMaMaMMaMaMaaaMałgłgłgłłgłgłggłgłłggororororrooooororzazazzazazaaazaazaazzazzaz tttta RRRRysszkzkzkkzzzzzzkzzzz iewiiiiiwiiicczcc  - policcjaaaajaaaaantkaka

ŁŁŁŁŁuŁuŁ kaszzzzz Szymmmkmkmkmmm owwowwowowwwiaaaaaaaaaak k - popop lilicjcjanaaanaa tt
TooTomammaaszszzzzzzszzszssszz ŁŁŁŁŁŁŁŁŁuuuczakkk k k –– raratoownwnikik mmededycycznznyy

Marek Sudóóółłł ł ––– raraatototowwwnnwnnwnnwnwnwwnw ikikiikiikikkk mmededycycy znznznnyyy
MaMaaaMaaaMaMa iiirirriririr annnanaanan LLLLLLaasasaa kooowswsswsssssssskkkikikik  - kkieieeeeeieieiieierorowcw aaa

UcUczezests nicy IV Przeeglglądu Twórórczczzzooośośośośośoośośścicicicc MMMMMMMMMMMMłołoł dzd ieżyżży„„PPRP ZEETWWWWWT ORORRORORORRRRRNNNNININNN KKK KKKKKK 
2001515”” – uczeezestnininnnn ccccycycyycycyccycyccyccy kkkkkkkonoonononoonnnnncecertrrtrtuuu
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Sport

"I  EUROPEJSKI  BIEG  RYBAKA " – Trzebież  02. 08. 2015

I.  Cel
- propagowanie zdrowego stylu życia oraz biegu jako naturalnej formy spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu,
- promocja Gminy oraz Powiatu Police,
- promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Trzebieży.
II. Organizatorzy
- Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police ,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
III. Termin i miejsce                      
- 02.08.2015r (niedziela),
- start, Kompleks Rekreacyjno-Sportowy w Trzebieży, ul. Spacerowa 15
IV. Program
•  godz. 09:00 – 11:00  otwarcie biura zawodów,
•  godz. 10:30 - 11:30  biegi młodzieżowe (obowiązują karteczki startowe - imię, nazwisko,  szkoła/klub) i dekoracje,
•  godz. 12:00   start biegu głównego i Nordic Walking (3 mile morskie-5,556m),
•  godz. 13.30   bieg „Po Zdrowie FOR FUN” (w klapkach),
•  godz. 14:00   dekoracje i losowanie nagród.
V. Biuro zawodów
Odbiór pakietów startowych:
• 31.07 (piątek)  sklep FITS, Szczecin ul. Rayskiego 20, godz. 14:00 - 19:00,
• 01.08 (sobota) Galeria DoTi, Police ul. PCK 7 (Pawilon 21), godz. 11:00 - 15:00,
• 02.08 Kompleks Rekreacyjno-Sportowy, Trzebież ul. Spacerowa 15, godz. 09:00 -11:00,
VI. Trasa
      Start i Meta: Kompleks Rekreacyjno–Sportowy w Trzebieży. Nawierzchnia: chodnik, asfalt,  drogi leśne i szutrowe.
VII. Zgłoszenia i opłaty (Bieg Główny, Nordic Walking) 
      Limit startujących: 500 osób (opłaconych), limit czasowy: 60 min.
      Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są w dniach 19.05 - 28.07.2015.
      Zgłoszenia elektroniczne wyłącznie poprzez wypełnienie formularza  dostępnego na stronie:www.sport-time.com.pl. 
Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego   wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej.
       Opłata startowa: do 20 06 (25 pln), 21 06-01 08 (35 pln), 02 08 (45pln). Przelew na konto:
       STOWARZYSZENIE BIEGAMBOLUBIĘ TEAM POLICE
       Bank Polski PKO, nr konta:  11 1020 4795 0000 9902 0300 5113
       Podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek: „WPISOWE NA BIEG”.
       W przypadku rezygnacji z biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi.
       Zgłoszenie drużyny/rodziny  dokonuje kapitan w dniu biegu (biuro zawodów) podając nr  startowe oraz imię i nazwisko 
zawodników wchodzących w skład drużyny/rodziny.
Regulamin Biegu „Po Zdrowie FOR FUN” (w klapkach) będzie  dostępny w biurach zawodów. Zawodników obowiązują kartecz-
ki startowe, na których umieszczone mają być: imię, nazwisko, miejscowość, klub.
VIII. Program
            godz. 9:00       otwarcie biura zawodów
            godz. 10:30     bieg przedszkolaków (dziewczynki i chłopcy) – 200m
            godz. 10:35     klasy I-II dziewczynki – 400m
            godz. 10:40     klasy I-II chłopcy – 400m
            godz. 10:45     klasy III-IV dziewczynki – 600m
            godz. 10:50     klasy III-IV chłopcy – 600m
            godz. 10:55     klasy V- VI dziewczynki – 800m
            godz. 11:00     klasy V-VI chłopcy – 800m
            godz. 11:05     gimnazjum / ponadgimnazjalne – 1 mila morska
            godz. 11:20     dekoracje biegów młodzieżowych
            godz. 11:40     rozgrzewka ZUMBA z ADĄ
            godz. 12:00     start Bieg Główny + Nordic Walking 
            godz. 13:30     bieg „Po Zdrowie FOR FUN” (bieg w klapkach)
            godz. 14:00     dekoracje Biegu Głównego oraz LOSOWANIE NAGRÓD
Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej. W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w tej 
wielkiej i nowej zabawie biegowej  w pierwszą niedzielę sierpnia do  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebieży.

Janusz Chmielewski
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Czas na wyróżnienia
Czas na Trzebież

Czas na Trzebież to cykliczna impreza   
otwierająca sezon letni nad Zalewem 
Szczecińskim. Jak co roku, kompleks 
wypoczynkowy przy trzebieskiej plaży, 
stał się miejscem spotkania mieszkań-
ców gminy Police i nie tylko. Wszystkich 
przybyłych osobiście powitał bur-
mistrz Władysław Diakun wraz z sołtys 
Trzebieży Małgorzatą Siemianowską. 
Ośrodek, na terenie którego odby-
wała się uroczystość stał się centrum 

kulturalnym. Scenę zapełniały lokalne 
zespoły, głównie muzyczne i taneczne. 
Infrastruktura, jaką posiada ośrodek 
w Trzebieży, służy gremialnie przybywa-
jącym tam mieszkańcom całego regionu. 
Atrakcje turystyczne Trzebieży cieszą nie 
tylko mieszkańców powiatu polickiego, 
Szczecina, ale także - coraz częściej- go-
ści z Niemiec. Głównym punktem tego-
rocznego programu było wręczenie od-
znaczeń Gryfa Zachodniopomorskiego. 
Nie bez kozery burmistrz Polic wyzna-
czył tym razem do oznaczenia dwóch 
działaczy samorządowych z przygra-
nicznego powiatu. Ich wkład w rozwój 
całej infrastruktury, aktywne uczest-
nictwo we wspólnych projektach 
są nie do przecenienia. Odznaczeni 

zostali Bärbel Saβ, Burkhard Preiβler 
oraz trzebieżanin Grzegorz Dobosz.

W imieniu marszałka Olgierda 
Geblewicza odznaczenia wręczył 
Andrzej Niedzielski, radny wojewódzki.

Odznaka Gryfa Zachodniopomor-
skiego, przyznawana jest przez mar-
szałka zachodniopomorskiego za cało-
kształt działalności na rzecz społeczno-
ści województwa. 
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Festiwal składa się ze wspólnego happe-
ningu, intensywnych warsztatów teatral-
nych (wraz z pokazem powarsztatowym), 
prezentacji spektakli teatralnych z Polski 
oraz z Niemiec oraz bloków dyskusyjnych.

Na scenie polickiego MOK- u oraz w 
plenerze przez cztery dni prezentować się 
będą polsko- niemieckie zespoły teatral-
ne oraz profesjonalne zespoły i aktorzy. 
Festiwal rozpocznie się wielkim happe-
ningiem na ulicach Polic, w którym udział 
może wziąć absolutnie każdy! Tegoroczne 
hasło przemarszu ulicami Polic to „TEK 
V –HISTERIA PRAWDZIWA!”. Przemarsz 
poprowadzi BLOCO POMERANIA! 

Polickiemu Festiwalowi towarzyszyć 
będą spotkania z aktorami, dyskusje, 
a także plenerowe koncerty i spek-
takle znanych artystów. Nie zabrak-
nie teatralnych propozycji dla dzieci!

Zapraszamy!
Pierwszy weekend lipca w Policach!  
SZCZEGÓŁY NA www.mok.police.pl,   

www.tek.mok.police.pl

Teatralna Elipsa Kreatywności
V edycja festiwalu im. Zdanowicza

Spektakl „Świnki 3”

Gość na V Festiwalu Teatralnym TEK w Policach!

Drugiego dnia Festiwalu TEK będziemy mogli zobaczyć spektakl, zagra-
ny w plenerze w tzw. Wozie Metafi zycznym, czyli z mobilnej scenie teatru. 

Teatr Pinokio postanowił, sprawdzić jak bohaterowie znanej opowieści o 
trzech świnkach i wilku, poradzą sobie z budowaniem oraz burzeniem do-
mów na Dzikim Zachodzie. Ich perypetie toczą się wśród fruwającego pierza, w 
rytm dzikiej muzyki country i bluegrass- granej na żywo. Spektakl jest konwen-
cją łączącą w sobie dwa gatunki fi lmowe- western i musical- sprawia, że spek-
takl jest pełen humorystycznych sytuacji oraz porywających piosenek. Za po-
średnictwem mapetów twórcy przedstawienia opowiadają o dzikim świecie, 
w którym jedynym kodeksem jest prawo natury. Mówią o samotności ,,pośród 
swoich”, o trudach przyjaźni oraz o budowaniu nie tylko domów, ale i mostów.

Zapraszamy!
3 lipca 2015r. 
godz. 15:00 

Plac Bolesława Chrobrego w Starych Policach
wstęp wolny!

Współorganizator Rada Osiedla nr 2 „Stare Miasto”.

Plenerowy spektakl „ZMYSŁY” 
Teatr A3 ! 

na V Festiwalu TEK w Policach

Surrealistyczny, zabawny, zaskakujący…

ZMYSŁY! Kuszące, fl irtujące, pociągające, szalejące, wrzeszczące, śpie-
wające i rozśmieszające. Zagadkowo, z przymrużeniem oka, zza trze-
potu rzęs uwodzą publiczność  surrealistycznym kabaretem lirycznym.

Śpiewające Uszy, Stepujące Gałki Oczne, czy Nosem z Gilem i machiną Ust 
Korali, Pomocna Dłoń -  są barwnym, absurdalnym i dynamicznym działa-
niem. Absurd sytuacji idzie pod rękę z Komizmem, a wszystko w barwnej for-
mie wszystkich Zmysłów. Aktorzy wpisują  się w przestrzenie obiektu, na-
wiązują kontakt z widzem, intrygują przechodnia, wciągają go w interakcje.

Teatr A4 zaprezentuje się jako gość polickiego Festiwalu 
Teatralnego inaugurując swoim występem 4- dniową teatralną ucztę.

Zapraszamy!

2 lipca 2015r.
godz. 17:30

Skwer z fontannami przy ulicy Zamenhoff a w Policach
wstęp wolny!



1313
POLICKIEW escil



1414
POLICKIEW escil

„Spowiedź masochisty” 
Teatru Brama

na V Festiwalu TEK w Policach
Na twarzy Masochisty wyraźnie maluje się cierpienie. Widać, że czegoś brakuje 

mu do szczęścia. – Czy ktoś mógłby mnie obrazić? Czy ktoś mógłby mnie uderzyć? 
Czy ktoś mógłby we mnie czymś rzucić? – Te błagalne pytania przewijają się niczym 
refren przez cały spektakl. Nie są retoryczne. Publiczność daje się wciągnąć w grę…

Drugiego Festiwalu Teatralnego TEK w Policach będziemy mo-
gli zobaczyć spektakl naszych Gości - Teatru Brama z Goleniowa z wy-
jątkowym i poruszającym spektaklem w międzynarodowej obsadzie.  

Tekst: Roman Sikora
Przełożyły: Małgorzata Sikorska Miszczuk, Elżbieta Zimna
Występują:
Anna Bardaka, Jenny Crissey, Nina Khyzna, Anastasja Medviedieva, Jacek Gałkiewicz, 
Oleh Nesterov, Felix Meusel, Paweł Niczewski
Reżyseria: Daniel Jacewicz
Muzyka: Jacek Gałkiewicz
Kostiumy: ANNISS (Anna Syczewska – Grabowska)
Światło: Patryk Bednarski

Zapraszamy!

3 lipca 2015r.
godz. 21:00

sala widowiskowa MOK Police
wstęp wolny!

Zwiastun: www.youtube.com/watch?v=soMW_zKXJFU

Monodram ,,Tato nie wraca” 
Agnieszki Przepiórskiej

na V Festiwalu TEK w Policach
Przepiórska i jej bohaterka o nieobecnych ojcach zgryźliwie, szyderco, ironicznie 

i z miłością.

„Tato nie wraca” to monodram aktorki Agnieszki Przepiórskiej opar-
ty na jej osobistych doświadczeniach. Nasza bohaterka to osoba z sukce-
sami, menadżerka w banku, matka, żona, z mieszkaniem w Warszawie, let-
nim domkiem na Mazurach i luksusowym Audi. Pewnego dnia, wykonując 
rutynowe spotkania z klientami w banku Agnieszka w jednym z nich odnaj-
duje niewidzianego od wielu lat ojca, który zniknął z jej życia, gdy miała 3 lata.

Spotkanie uruchamia lawinę wspomnień i wypieranych przez lata uczuć. W emo-
cjonalnych, pełnych pasji i nostalgii monologach odbywamy wraz z bohaterką podróż 
do świata utraconego dzieciństwa, do autentyczności i niewinności. Spacerujemy 
ulicą Marchlewskiego, jemy Ambrozję w Hortexie mocno ściskając rękę ojca. A po-
tem buntujemy się przeciwko niemu – w Jarocinie i na berlińskim koncercie U2.

Czy możliwe jest spotkanie po latach? Czy jest szansa na jakiekolwiek po-
rozumienie? Jak radzić sobie z wieloletnią pustką po nieistniejącym ojcu?

Spektakl „Tato nie wraca” staje się seansem terapeutycznym, w którym odnajdziemy 

swoje tęsknoty, marzenia, może nawet 
spotkamy siebie sprzed lat. Będzie oka-
zja by wyszeptać sobie samemu to, co 
zawsze chcieliśmy usłyszeć jako dzieci.

Nagrody: m. in. Grand na festiwa-
lu Monoblok w Gdańsku i nagroda 
za „przeniknięcie do głębi…” na XIII 
Festiwalu Dramaturgii Współczesnej 
w Zabrzu. Nagroda za rolę w fi nale 20. 
Ogólnopolskiego Konkursu na wysta-
wienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Zapraszamy!
4 lipca 2015r.
godz. 21:00

sala widowiskowa MOK Police
wstęp wolny!

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

Zabawa rozpoczęła się wspólnym 
tworzeniem wianków. Wianki pusz-
czone zostały na Zalew Szczeciński, 
rozświetlając go w porze wieczornej. 

Na oświetlonej ogniskiem i po-
chodniami plaży można było obej-
rzeć i uczestniczyć w plenerowym 
widowisku teatralnym opartym na 
ludowych obrzędach, tradycjach, za-
klęciach. Zaprezentowali się akto-
rzy Teatru Elipsa oraz z Trzebieskiej 
grupy teatralnej „Nie zalewamy” z 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

Do wspólnej zabawy zapra-
szali muzycy zespołu „Djembe”. 

Noc 
Świętojańska 
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Sukcesy młodych

w Gimnazjum nr 3
Klasa wolontariuszy

W roku szkolnym 2012/2013 powsta-
ła w naszym gimnazjum klasa wolon-
tariuszy prawdopodobnie pierwsza 
i jedyna tego typu klasa w Polsce na 
poziomie gimnazjum, pracująca w opar-
ciu o ukierunkowany program wycho-
wawczy dla klas wolontariuszy Helper. 

Wolontariat w naszej szkole powstał 
kilka lat wcześniej z inicjatywy uczniów, 
którzy mieli chęć niesienia pomocy 
innym. Na bazie naszych dobrych do-
świadczeń w pracy  z wolontariuszami 
oraz realizacji misji naszej szkoły pole-
gającej m.in. na budowaniu i wzmacnia-
niu właściwych postaw wśród naszych 
uczniów, zrodził się pomysł utworzenia 
klasy o ukierunkowaniu wolontaryjnym. 

Celem głównym pracy w tej klasie 
było i jest budowanie postawy otwar-
tości, wrażliwości i troski o innych. 

Zanim jednak powstała klasa o tym 
ukierunkowaniu, Gimnazjum nr 3 
w Policach, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Policach oraz Stowarzyszenie 
Hospicjum Królowej Apostołów 
w Policach podpisali w dniu 24 lutego 
2012 roku porozumienie o wzajemnej 
współpracy. Podpisanie owego porozu-
mienia było naturalnym następstwem 
prowadzonych już wcześniej wspól-
nych działań oraz stanowiło uzasad-
nienie dla powstania i prowadzenia 
nieakcyjnych, stałych działań przez po-
wstającą klasę wolontariuszy. Pomysł 
utworzenia klasy okazał się bardzo 

dobrym  i wartościowym zamierzeniem.
Naszym pierwszym, wspólnym przed-

sięwzięciem był Marsz „Maszerowanie 
na budowanie. Budujemy Stacjonarne 
Hospicjum w Tanowie”. Marsz odbył się w 
czwartek, 20 września 2012 roku na tere-
nie Polic. Celem było zebranie od spon-
sorów, którzy „płacili” za przejście każde-
go kilometra przez każdego uczestnika 
marszu określoną kwotę; możliwie naj-
większej kwoty. W marszu wzięło udział 
kilkaset osób, zebraliśmy ponad 4 ty-
siące złotych, które przekazaliśmy na 
wsparcie budowy Hospicjum w Tanowie. 

Wśród wielu innych zadań re-
alizowanych w trakcie roku szkol-
nego przez uczniów są m. in.:

Dzień Wolontariusza, Dzień Seniora, 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
sprzątanie grobów, Szlachetna Paczka, 
Pola Nadziei, Góra Grosza, koncerty 

charytatywne, Festyn Starego Miasta, 
Festyn Hospicjum, Dzień Seniora zbiór-
ki karmy dla bezdomnych zwierząt, 
pomoc przy organizacji turniejów 
sportowych, wizyty u samotnych osób 
starszych z życzeniami świąteczny-
mi i wiele innych okazyjnych działań. 
Uczniowie pomagają w pracach hospi-
cjum, które nie wymagają bezpośred-
niego kontaktu z chorymi oraz niosą po-
moc podopiecznym wskazanym przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach.

Jedną z naszych inicjatyw, która 
konsekwentnie realizujemy od 7 lat 
jest przygotowanie ozdób świątecz-
nych przed Bożym Narodzeniem, 
a następnie ich sprzedaż podczas se-
sji Rady Miejskiej Polic. W grudniu 
2014 roku zebraliśmy kwotę 821 zł, 

Dokończenie na str. 16
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Sukcesy młodych

Wolontariusze z G3

którą  w całości przekazaliśmy, po-
dobnie jak w latach ubiegłych na 
rzecz SOS Wioski Dziecięce   w Polsce. 

W działania klasy wolontariuszy 
włączają się, także wolontariusze in-
nych klas z naszego Gimnazjum. 

Po trzech latach pracy stwierdzamy, 
że uczniowie naszej klasy wolontariu-
szy chętniej angażują się w podejmo-
wane przez naszą szkołę akcje i sami 
wychodzą z pomysłami i propozycjami 
pomocy. Często zaplanowane przedsię-
wzięcia realizujemy z udziałem rodzi-
ców naszych uczniów. Po kilku latach 
pracy dostrzegamy u naszych uczniów 
dobre zmiany, przejawiające się 
w większej odpowiedzialności i troskli-
wości, wzroście wrażliwości na potrzeby 
i cierpienie innych oraz bezinteresow-
nej potrzebie i chęci niesienia pomocy. 

Od września chcielibyśmy uruchomić 
kolejną klasę o ukierunkowaniu wolon-
taryjnym. W celu otrzymania dodatko-
wych informacji zapraszamy do odwie-
dzenia naszej strony internetowej www.
gim3.police.eu oraz do bezpośredniego 
kontaktu, Gimnazjum nr 3             w Policach 
przy ulicy Traugutta 4, tel. 91 43 16 444. 

Wypowiedzi uczniów klasy III A
Gimnazjum nr 3 w Policach /klasa wo-
lontariuszy/ :

„Klasa wolontariuszy to do-
bra opcja dla osób, które chcą 
pomagać innym. Polecam.”

                                                                                                  Dariusz Szymczyk

„Podoba mi się jej oryginalność. 
Pomagamy innym a nawet sobie, 
otwieramy się na świat. Polecam 
tą klasę, jest idealna zwłaszcza 
dla osób mniej pewnych siebie.”

                                                                                                  Marta Kalewska

„Klasa wolontariuszy powstała w 
2012 roku. Osiągnęliśmy bardzo dużo 
w ciągu 3 lat edukacji. Było bardzo dużo 
akcji na których zawsze staramy się 
zrobić jak najwięcej. Naszych wszyst-
kich akcji nie można ani policzyć ani 
zapamiętać. Należę do tej klasy ponie-
waż chcę bezinteresownie pomagać.” 

                                                                                                  Daniela Orlicka

„Polecam klasę wolontariuszy. 
Integrujemy się dzięki wspólnej pracy, 
każdy staje się lepszym człowiekiem. 
Uczymy się czegoś co jest najważniejsze, 
bezinteresownej pomocy. Wybrałam tą 
klasę ponieważ chciałam doświadczyć 
czegoś niezwykłego. Profi l wolontarial-
ny jest cudowny biorąc pod uwagę to, 
do czego my, wolontariusze jesteśmy 

Dokończenie ze str. 15 zdolni. Pomagamy nie tylko ludziom, tak-
że zwierzętom i ziemi. Pomagamy na roż-
ne sposoby a co najważniejsze zawsze.”

                                                                                                  Zuzanna Bończyk

„Wybrałem tą klasę żeby zrobić coś dla 
drugiej osoby w potrzebie. Podoba mi 
się w niej to, że uczy wrażliwości, współ-
czucia, otwartości oraz to, że mamy 
możliwość nauczenia się czerpania 
przyjemności z pomocy drugiej osobie.”

                                                                                                  Robert Kuźniarz 

laureatami konkursu
Poszukiwany, poszukiwana

W imieniu Fabryki Aktywności 
Młodych gorąco dziękujemy za udział 
społeczności miasta i gminy Police w 
ogólnopolskim Konkursie „Poszukiwany 
Poszukiwana” i mamy zaszczyt poin-
formować, że Klasa wolontariuszy z 
Gimnazjum nr 3 w Policach została lau-
reatem Konkursu w kategorii: Grupa wo-
lontariacka. Celem Konkursu jest odnale-
zienie i nagrodzenie najaktywniejszych 
wolontariuszy i animatorów aktywności 
młodych w całej Polsce. Chcemy poka-
zać tych ludzi całej Polsce i nagrodzić ich 
za ich postawę, pracę z młodzieżą i zaan-
gażowanie w działalność na rzecz środo-
wiska lokalnego. 
Prócz wyróżnie-
nia najlepszych 
Animatorów i 
Wo l o n t a r i u s z y 
chcemy w pozy-
tywnym świetle 
promować wo-
lontariat, po-
kazywać jego 
zalety i two-
rzyć MODĘ NA 
WOLONTARIAT. 
K a n d y d a t ó w 
do konkursu 
zgłaszają szko-
ły, jednostki 
s a m o r z ą d owe, 
organizacje po-
zarządowe, spo-
łeczności lokalne 
z terenu każdego 
wo j e wó d z t w a , 
formalne i nie-
formalne grupy 
wolontariackie. 

K o n k u r s 
„ P o s z u k i w a n y 
Poszukiwana” jest 
częścią Projektu 
„Polska Fabryką 
Dobra”. Jednym z 
głównych zadań 

tego przedsięwzięcia jest integracja 
gmin w całej Polsce, by przy niewiel-
kim wkładzie każdej z nich stworzyć 
największą w naszym kraju kampanię 
promującą wolontariat wśród dzieci i 
młodzieży, która swym zasięgiem obej-
mie nawet najmniejsze gminy w Polsce.  

                                                                                      
 Więcej informacji o projekcie 

„Polska Fabryką Dobra” na : www.
fam.org.pl , www.polskafabryka-
dobra.fam.org.pl oraz FB Fabryki. 

  
                                                                                   Jarek Marciniak 
Prezes Fabryki Aktywności Młodych 
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Sukcesy młodych

Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Policach 
zostali zwycięzcami tegorocznego wo-
jewódzkiego fi nału Błękitnego Patrolu 
związanego z profi laktyką bezpieczeń-
stwa na obszarach wodnych ! Dziewięć 
drużyn reprezentujących różne miasta 
naszego województwa było znakomicie 
przygotowanych. Towarzyszyłem moim 
uczniom. To była wielka przyjemność. 
Jestem z Was bardzo dumny. Gratuluję 
wszystkim, których praca złożyła się 
na tak wielki sukces naszej szkoły.

Jeden punkt na wagę Pucharu 
Marszałka Województwa zdecy-
dował o zwycięstwie Gimnazjum 
nr 3 w Policach w wojewódz-
kim konkursie profi laktycz-
nym Błękitny Patrol WOPR.

Kąpielisko „Arkonka” było miej-
scem zmagań 9 reprezentacji 
szkół gimnazjalnych z terenu 
województwa, walczących o pu-
char i nagrody indywidualne w 
8 edycji wojewódzkiego kon-
kursu profi laktycznego „Błękitny 
Patrol”. Rywalizowano na 5 sta-
cjach ćwiczeniowych, na których 

uczestnicy wykazywali się wie-
dzą z zakresu bezpieczeństwa 
wodnego. Pierwszą z nich był 
udział zespołu w grze multime-
dialnej „Wodomaniacy”, w kolej-
nej indywidualnie musieli wyka-
zać się wiedzą i umiejętnościami 
praktycznymi z zakresu pierw-
szej pomocy i udzielić pomocy 
osobie podtopionej, wykonując 
resuscytację krążeniowo-odde-
chową na fantomie. Pod okiem 
instruktorów zabezpieczali oso-
bę nieprzytomną, z zachowa-
nym oddechem. Wykazywali się 
znajomością oznakowania wy-
stępującego na wyznaczonych 
obszarach wodnych oraz udzie-
lali pomocy za pomocą podręcz-
nego sprzętu ratowniczego. W 
każdej konkurencji mogli zdobyć 
od kilku do kilkunastu punktów. 
Rywalizacja była bardzo zacięta 
i o punktach i poszczególnych 
miejscach decydowały sekundy, 

Najlepsi w województwie
Finał „Błękitnego Patrolu”

jak w prawdziwej akcji ratun-
kowej. Niestety dla reprezenta-
cji z Gimnazjum z Gryfi na, nie 
udało im się obronić pierwsze-
go miejsca i Puchar przechodni 
Marszałka w pojechał do Polic, 
do Gimnazjum nr 3, którego re-
prezentacja o 1 punkt (jeden 
celny rzut liną), wyprzedziła 
Gimnazjum nr 18 ze Szczecina.

Punktacja VIII Finału 
Błękitnego Patrolu przed-
stawia się następująco:

Miejsce I – Gimnazjum nr 
3 Police, liczba punktów 162

Miejsce II – Gimnazjum nr 18 
Szczecin, liczba punktów 161

Miejsce III – Gimnazjum nr 1 
Międzyzdroje, liczba punktów 157

Miejsce IV – Gimnazjum nr 
1 Police, liczba punktów 156

Miejsce V – Gimnazjum nr 1 
Świnoujście, liczba punktów 155

Dokończenie na str. 18
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Ogólnopolska akcja
Dziecko siedzi z tyłu

mł. asp. Małgorzata Litwin
Dokończenie ze str. 17

Miejsce VI – Gimnazjum nr 1 
Szczecin, liczba punktów 147

Miejsce VII – Akademia Nautica 
Szczecinek, liczba punktów 144

Miejsce VIII – Gimnazjum nr 
1 Gryfi no, liczba punktów 134

Miejsce IX – Gimnazjum 
nr 4 Stargard Szczeciński, 
liczba punktów 121

Wszyscy uczestnicy i opieku-
nowie otrzymali podziękowa-
nia i dyplomy za udział w fi nale. 
Zespoły z miejsc I-III utrzymały 
nagrody rzeczowe, w tym udział 
w patrolu monitoringu środowi-
ska na łodzi ratowniczej, sfi nan-
sowane szkolenie ratownicze. 
Najlepszy zespół (Gimnazjum nr 
3 z Polic) otrzymał przechodni 
Puchar Marszałka Województwa, 
który w imieniu Marszałka wręczał 
Kierownik Biura Spraw Obronnych 
i Bezpieczeństwa Publicznego 
Urzędu Marszałkowskiego 
p. Mariusz Sikora. Nagrody rzeczo-
we ufundował również Operator 
sieci Plus, który od 13 lat wspiera 
funkcjonowanie Numeru ratun-
kowego nad wodą 601100100. 
Środowy fi nał na kąpielisku 
„Arkonka” w Szczecinie był ostat-
nim akcentem tegorocznego pro-
jektu „Błękitny Patrol”, w którym 
w 29 eliminacjach szkolnych na 
terenie województwa udział wzię-
ło 2412 uczestników. Poznali oni 
wiedzę i umiejętności z zakresu 
bezpieczeństwa na obszarach 
wodnych i udzielania pomocy 
osobom poszkodowanym. Projekt 
objęty jest Patronatem Wojewody 
Z a c h o d n i o p o m o r s k i e g o , 
Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego i 
Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty. Wszystkim uczestnikom, 
zarówno w eliminacjach jak i fi na-
le, serdecznie dziękujemy za udział 
i życząc bezpiecznych wakacji, za-
praszamy do spędzania aktywnie 
czasu wolnego nad wodą. Zawsze 
z zabezpieczeniem i pod okiem 
ratownika. Żebyśmy spotkali się 
w tym samym składzie za rok.

Zachodniopomorska Policja przy-
łącza się do akcji  pn. „Dziecko siedzi 
z tyłu”.  Założeniem przedsięwzięcia 
jest uświadomienie dorosłym zagro-
żeń podczas transportu  dzieci i pro-
pagowanie prawidłowych zachowań 
związanych z przewożeniem najmłod-
szych. O właściwych postawach będą 
przypominać rodzicom służby dba-
jące o zdrowie i życie ludzkie oraz za-
proszone do współpracy instytucje.

Policjanci popierając działania wpły-
wające na poprawę bezpieczeństwa 
tym razem  przyłączyli się do projek-
tu zainicjowanego przez grupę szcze-
cińskich lekarzy, którzy chcieli zwró-
cić uwagę społeczeństwa na problem 
pozostawiania dzieci w samochodzie.

Nieostrożne zachowania do-
rosłych mogą skutkować przy-
trzaśnięciem w pojeździe 
zaparkowanym przed domem albo pozosta-
wienie ich w upalne dni w samochodzie.

Funkcjonariusze z zachodniopo-
morskiego garnizonu, a w tym i star-
gardzcy będą propagować akcję w 

swoich jednostkach. Otrzymane ulotki 
informacyjne dotyczące pierwszej po-
mocy w  przypadku przegrzania lub 
udaru cieplnego będą wręczane ro-
dzicom i opiekunom podczas  prowa-
dzonych przez policjantów prelekcji 
i  festynów. Pierwsze takie spotkanie 
odbędzie się już w najbliższą sobotę 
o godzinie 12.00 w Galerii Handlowej 
Starówka w Stargardzie Szczecińskim.

Mundurowi będą tam przekazywali  
mieszkańcom naklejki - przypominajki o 
treści „ Mamo, tato! Nie zapomnij o swo-
im dziecku!”, które będą przyklejane na 
tylnej szybie pojazdu. Umiejscowienie 
tej naklejki nie jest przypadkowe. 
Odchodzący od samochodu rodzic lub 
opiekun  będzie miał w zasięgu wzroku 
obrazek przypominający o zagrożeniu.

Oprócz materiałów grafi cznych i na-
klejek  o założeniach akcji będą nam 
przypominać aplikacje na  smartfony 
oraz procedury „look before you leave”.

Oprócz Policji do akcji włączy-
ły się inne służby między inny-
mi Straż Pożarna i Ratownictwo.
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Policja przyszłości
Konkurs dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Producentów i 
Dziennikarzy Radiowych wspólnie z 
Wydziałem Profi laktyki Biura Prewencji 
i Ruchu Drogowego KGP realizują 
konkurs plastyczno-literacki pt.”Po-
licja przyszłości”. Przedsięwzięcie 
adresowane jest do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów.

Zadaniem uczestnika konkursu jest 
wykonanie pracy plastycznej lub lite-
rackiej obrazującej polską Policję przy-
szłości. Przedmiotem projektu są wy-
obrażenia dzieci i młodzieży na temat 

tego jakie zadania, umundurowanie 
i wyposażenie mogłaby mieć Policja 
XXII wieku. Zgłoszenie do konkursu jest 
równoznaczne z udzieleniem zgody 
na nieodpłatne wykorzystanie pracy 
w publikacjach, na stronach interne-
towych oraz w innych materiałach in-
formacyjnych i edukacyjnych Policji.

W konkursie może wziąć udział każ-
de dziecko ze szkoły podstawowej oraz 
gimnazjalnej. Konkurs można zorga-
nizować podczas półkolonii, obozów, 
festynów, warsztatów młodzieżowych.

Termin nadsyłania prac (na adres: 
Fundacja Trzeźwy Umysł ul. Grochowska 
45a,. 60-277 Poznań) upływa 31 sierp-
nia 2015 roku. Rozstrzygnięcie i wrę-
czenie nagród zaplanowane zostało 
na wrzesień br w Centrum Olimpijskim 
w Warszawie.         Na kopercie pro-
simy dopisać: „Policja przyszłości”.

Pełny regulamin konkursu znaj-
duje się na stronie:     www.
TrzexwyUmysl.pl/policjaprzyszlosci

Stowarzyszenie Producentów i 
Dziennikarzy Radiowych ufundowa-
ło nagrody w postaci tabletów i spor-
towych aparatów fotografi cznych. 
Jednocześnie regulamin konkursu 
zakłada, że 10 fi nalistów otrzyma spe-
cjalne wyróżnienia od Komendanta 
Głównego Policji.Areszt i dozór za rozbój

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. 
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Wieści 997

Akcja „prędkość”
Lepiej zwolnić

mł. asp. Małgorzata Litwin

Policja w całym kraju prowadzi akcje „Prędkość”. Policka drogówka również co-
dziennie kontroluje, czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości, czy są trzeźwi, 
czy zapinają pasy bezpieczeństwa i stosują urządzenia do bezpiecznego przewoże-
nia dzieci. Przypominamy, że  obowiązują nowe przepisy zaostrzające sankcje wobec 
kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. 
W oparciu o nie policjanci z naszej jednostki wczoraj zatrzymali kolejnemu kierowcy  
prawo jazdy. Głównym celem kontroli drogowych jest zapobieganie najgroźniej-
szym zdarzeniom poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania przepisów. 

Statystyki wyraźnie wskazują, że skutki wielu zdarzeń nie byłyby tak tragicz-
ne, gdyby ich uczestnicy poruszali się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W oparcie o nowe przepisy policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego polickiej ko-
mendy wczoraj zatrzymały prawo jazdy kolejnemu kierowcy. Jest to 46 letnia miesz-
kanka Szczecina. Kobieta tak się spieszyła do domu, że na ul. Nabrzeżnej, gdzie 
obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h rozpędziła się do ponad 90km/h.

Przypomnijmy: wobec kierowcy, który w terenie zabudowanym prze-
kracza dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h prawo jazdy jest odbie-
rane bezpośrednio przez kontrolującego go policjanta. Kobieta za popeł-
nione wykroczenie została ukarana mandatem karnym w kwocie 500 zł , a 
także 10 pkt karnymi. Oczywiście w związku z przekroczeniem dozwolonej 
prędkości o ponad 50 km zatrzymano jej także prawo jazdy na okres 3 miesięcy. 

W środę Szkoła Podstawowa im. 
Jerzego Noskiewicza w Tanowie obcho-
dziła swoje święto. Jednym z zaproszo-
nych na uroczysty apel gości  była także 
policka policja. Pretekstem ku temu był 
m.in.niedawny egzamin uczniów na kar-
tę rowerową, w którym także na zapro-
szenie szkoły uczestniczyliśmy. Na apelu 
przedstawicielka polickich funkcjonariu-
szy wręczała dzieciom karty rowerowe. 

Zgodnie z artykułem 96 Kodeksu 
Drogowego osoby poniżej 18 roku życia 
mogą kierować rowerem jedynie posia-
dając kartę rowerową. 22 maja ucznio-
wie tanowskiej podstawówki stanęli oko 
w oko z egzaminem na kartę rowerową. 
Najpierw teoria, a następnie praktyka. 
Udało się. Policka policja nadzorowa-
ła prawidłowość przebiegu egzaminu. 
W środę – 22 czerwca – nadszedł mo-
ment, by mlodym rowerzystom wręczyć 
upragnione kart rowerowe. Okazją ku 
temu stał się apel z okazji Święta Szkoły. 

Na spotkanie zaproszono także przed-
stawiciela KPP Police. Policjantka prze-
kazywała młodym uczestnikom ruchu 
drogowego karty rowerowe z życze-
niami szerokiej i bezpiecznej drogi. 
Apel i spotkanie z dziećmi stały się do-
skonałym momentem na powtórzenie 
przestróg na wakacje. Okres wakacyjny 
to jak wiadomo czas rozprężenia, roz-
biegania. Pamiętajmy jednak by w tym 
wszystkim nie zapominać o zdrowym 
rozsądku. O tym i innych przestrogach 
na letni czas tak by nie stał się on tra-
gedią opowiadała policjantka żegna-
jąc się ze szkolną bracią i pedagogami. 

Całość okraszona była występami 
uczniów : tanecznymi, wokalnymi i grą 
na instrumentach. Dziękujemy za za-
proszenie i do zobaczenia we wrześniu!

Święto szkoły

Karty rowerowe
r o z d a n e

w Tanowie
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Ogłoszenia
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Bilety do nabycia u konduktora lub kierowcy.
Obowiązują bilety jak na Linii Samorządowej

Linia funkcjonuje w okresie wakacji szkolnych od 29.06.2015 do 31.08.2015
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