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Wielkie malowanie Domu Dziecka
Z KRYSTIANEM i DULUXEM

Społeczeństwo

Malowanie Domu Dziecka w Policach 
to wspólna inicjatywa fi rmy „Krystian” 
i producenta farb Dulux. Akcji patrono-
wały samorządy gminny i powiatowy. 

26 września przy ulicy Kresowej w oko-
licach Domu Dziecka zjawiły się liczne 
grupy policzan. Grupy znajomych, rodzi-
ny z dziećmi, koledzy z boiska, rady osie-
dla, partyjni,  bezpartyjni itd. Liderem 
przedsięwzięcia była policka fi rma han-
dlowa „Krystian” dzielnie konkurująca 
z hipermarketami. Jej szef,  Krzysztof 
Gref wraz z żoną Ewą, nadzorowali ca-
łość działań. Pracownicy „Duluxa” wzięli 
w swoje ręce kwestie techniczne, ta-
kie jak  przygotowanie farb, ustawienie 
i zabezpieczenie sprzętu oraz koordy-
nowanie pracy z zabawą. Wszystko to 
odbywało się w atmosferze festynu. 

Wszystkiemu  sprzyjała pogoda, a za-
angażowanie malujących przekroczyło 
wszelkie oczekiwania. Kawa, ciastka, 
lody, owoce, kiełbaski z ogniska, zaba-
wy dla dzieci, konkursy, losowanie na-
gród i wiele innych atrakcji przez kil-
ka godzin  towarzyszyły malującym 
elewację  Domu Dziecka w Policach.
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Otwarcie biura wyborczego
Darmowe porady prawne

28 września miało miejsce otwarcie 
biura wyborczego kandydatki na po-
sła na Sejm RP z ramienia Platformy 
Obywatelskiej – Joanny Żurowskiej. 

Żurowska zawodowo realizuje się na 
wielu płaszczyznach. Przede wszyst-
kim znana jest jako prezes KPS Chemik 
Police, menadżerka klubu odnoszą-
cego ogromne sukcesy; jest również 
pracownikiem Grupy Azoty Zakłady 
Chemiczne Police SA.  I radcą prawnym.

Kampanię kandydatki rozpoczął prze-
wodniczący PO w powiecie polickim 
Maciej Grabowicz, który zadeklarował, że 
biuro będzie czynne aż do wyborów nie-
mal całą dobę i będą w nim świadczone 
nieodpłatne porady prawne.  Grabowicz 
przedstawił komitet poparcia Joanny 
Żurowskiej, a znaleźli się w nim m in.: 
Olgierd Geblewicz- marszałek wojewódz-
twa, Stanisław Gawłowski- poseł na Sejm 
RP, Władysław Diakun- burmistrz Polic, 
Cezary Arciszewski- przewodniczący 
rady powiatu, Witold Król- przewodniczą-
cy rady miejskiej w Policach i Władysław 
Kiraga- burmistrz Nowego Warpna. W 
spotkaniu brał także udział kandydat 
na senatora prof. Tomasz Grodzki za-
biegający o głosy wyborców z Polic.

- O nasze sprawy regionalne trze-
ba zabiegać na poziomie centralnym- 
mówiła kandydatka. Jako priorytety 
w swej poselskiej pracy podała: wspar-
cie dla przedsiębiorców, rozbudowę 
bazy turystycznej, rozwój sportu szkol-
nego i amatorskiego, staże absolwenc-
kie dla młodych oraz rozwój infra-
struktury transportowej. – Zapraszam 
do wspólnego zwycięstwa - zakoń-
czyła swoją przemowę Żurowska.

W następnej kolejności głos za-
brał Stanisław Gawłowski mówiąc, 
że Police po raz pierwszy mogą mieć 
swojego posła w Parlamencie.  – 
To tutaj jeszcze niedawno waży-
ły się losy Zakładów Chemicznych, 
ale najważniejsze decyzje zapadały 
w Warszawie- mówił poseł Gawłowski. 

Swojego poparcia Joannie Żurowskiej 
publicznie udzielił również burmistrz 
Władysław Diakun mówiąc, że zna 
ją od wielu lat, zna rodzinę kandy-
datki i bardzo ich wszystkich ceni.

Rekomendację zakończył marszałek 
Geblewicz.  – Mecenas Żurowska i pro-
fesor Grodzki są to osoby, które maja 
bardzo pozytywne cechy: pracowitość, 
otwartość na drugiego człowieka i zmie-
niającą się rzeczywistość - powiedział.

Porady będą udzielane w poniedziałki, 
środy i piątki w godzinach od 13 do 15. 
Policzanie codziennie rano częstowani 
będą kawą, a popołudniami kandydatka 
będzie odwiedzać poszczególne gminy.
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PiS ruszyło z kampanią
Wsparcie dla polickich kandydatów

Zachodniopomorska Nowoczesna
Zbroja i Misiło wystartowali

1 pazdziernika ruszyła ofi cjalnie 
kampania wyborcza Nowoczesnej Ry-
szarda Petru. 

Jedynką na zachodniopomorskiej li-
ście do Sejmu znalazł się były policza-
nin Piotr Misiło, w przeszłości  naczelnik 
wydziału promocji Urzędu Miejskiego 
w Policach oraz kandydat na burmitrza 
Polic. Do Senatu wystartuje Patryk Zbro-
ja, znany do tej pory ze swej działalności 
adwokackiej, reprezentujący w  głośnych 
sprawach sądowych Beatę Chmielewską. 

Obydwaj kandydaci zaprezentowali się 
podczas  konferencji prasowej zorganizo-
wanej na szczecińskim nabrzeżu. Główne 
zamierzenia wyborcze Nowoczesnej to 
ograniczenie liczby kadencji do 2, likwi-
dacja fi nansowania partii politycznych 
z podatków, uproszczenie przepisów i pro-
cedur podatkowych, wyrównanie szans 
edukacyjnych, zerwanie z przywilejami. 

Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło 
kampanię wyborczą w Policach spo-
tkaniem na rynku Starego Miasta.

Najważniejszą postacią wśród przy-
byłych działaczy PiS był niewątpliwie 
Joachim Brudziński. Oprócz niego 
kandydaci: na  senatora - Kazimierz 
Drzazga   i  na posła- Mariusz Różycki. 

Wśród tez głoszonych przez szcze-
cińskiego lidera największą uwagę 
przykuł problem obwodnicy zachod-
niej Szczecina. Brudziński stwierdził, 

że inwestycja może być tańsza i trzeba 
lobbowac na rzecz jej budowy a pre-
zes Kaczyński co do sensowności tego 
projektu jest przekonany. Nie wyjaśnił 
skąd mają być środki na obwodnicę 
i przeprawę. Przy okazji nie zostawił su-
chej nitki na Platformie Obywatelskiej. 
Stwierdził, że jest ona odpowiedzialna 
za fatalny stan regionalnej gospodarki, 
przede wszystkim przywołując przykład 
upadku Stoczni Szczecińskiej.  Co się 
tyczy Polic, nie potrafi ł przytoczyć żad-
nych negatywnych ocen na temat Grupy 
Azoty Police czy też samego miasta.
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Powiat

Sesja Rady Powiatu w Policach
Trening i prezentacja w CH Galaxy

Sesja powiatowa miała spokojny 
przebieg. W trakcie sprawozdania 
z pracy zarzadu Starosta Bednarek 
poinformował zebranych o sytuacji 
w powiecie ws. uchodźców.
Prowadzimy w tej sprawie rozmowy 
z  partnerem niemieckim - powiedział. 

Wicestarosta Chmielewska zauwa-
żyła, że niekorzystny wyrok obcią-
ży Starostwo na ponad 400 tys zł. 
Prawomocne orzeczenie o upadło-
ści "Budchemu" w trakcie budowy 
hali przy Szkole Białej w Policach 
spowodowało wystąpienie straty, 
którą Powiat będzie musiał pokryć. 

Odżyła sprawa pałacyku na gra-
nicy - spadku po Straży Granicznej. 
Wicestarosta Mirowski poinformo-
wał, że  obiekt na granicy w Stolcu 
ma szanse znaleźć nabywcę. 1 paź-
dziernika odbędzie się przetarg. 

Pojawił się problem prawny dotyczą-
cy przyznawania stypendiów szkolnych. 
Wicestarosta Chmielewska poinformo-
wała, że zostanie on rozstrzygnięty 
w najbliższych tygodniach. Stypendia 
niebawem zostaną rozdysponowane. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
radny Waldemar Echaust stwierdził ws. 
skargi na PCPR, że jest ona częściowo za-
sadna. Zaapelował do Zarządu Powiatu 
o zbadanie działalności PCPR z uwa-
gi na powtarzajace się skargi. Radna 
Anna Ryl - członek Komisji Rewizyjnej 
poparła opinie stwierdzając, że skarga 
jest w zasadniczej części zasadna. Rada 
podjęła w tej sprawie uchwałę uznając 
skargę za częściowo zasadną, bez gło-
su sprzeciwu przy 3 wstrzymujących.

Nauczyciele mianowani
Rok szkolny rozkręca się

16 września 2015 r. o w Policach, na-
uczyciele z szkół podległych Starostwu 
Powiatowemu w Policach złożyli ślu-
bowanie i odebrali akty mianowa-
nia na wyższe stopnie zawodowe.

Trzynastu nauczycieli kontrakto-
wych ze szkół podległych Starostwu 
Powiatowemu w Policach otrzymało 
dziś akty mianowania. Dokumenty 
wręczył Starosta Policki Andrzej 
Bednarek, Wicestarosta Policki 
Paweł Mirowski wraz z Członkiem 
Zarządu Beatą Chmielewską oraz 
Naczelnikiem Wydziału Edukacji 

i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Policach Krystyną Wiśniewską.

Przy odbieraniu aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego nauczycie-
le złożyli ślubowanie: "Ślubuję rzetelnie 
pełnić mą powinność nauczyciela wy-
chowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć 
do pełni rozwoju osobowości ucznia 
i własnej, kształcić i wychowywać młode 
pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, 
tradycji narodowych, poszanowania 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Otrzymanie awansu zawodowe-
go poprzedził egzamin złożony przed 

Komisją Egzaminacyjną powołaną 
uchwałą Nr 152/2015 przez Zarząd 
Powiatu w Policach z dnia 5 sierpnia 
2015r., egzamin odbył się w sierpniu 
tego roku.

Tekst: Gabriela Rosińska
Foto: Alekandra Kotuła
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Na drodze
Wybierz życie

W październiku planowana jest 
realizacja projektu pn. „Na drodze 
wybierz Życie”. Projekt przygotowa-
ny przez Powiat Policki we współ-
pracy z gminami i służbami (policja, 
straż gminna) przy wsparciu fi nan-
sowym z Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Szczecinie. 

Działanie ma charakter edukacyjno-in-
formacyjny, którego celem jest podniesie-
nie świadomości mieszkańców na temat 
bezpiecznego  poruszania się po drogach. 

Realizacja projektu nastąpi poprzez: 
organizację wspólnie z Komendą 
Powiatową Policji w Policach i Strażą 
Gminną pogadanek w szkołach pod-
stawowych,, dystrybucję we wszystkich 
szkołach podstawowych na terenie 
powiatu polickiego plakatów eduka-
cyjnych zakresu bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym, organizację konkursu 
plastycznego dla uczniów klas I – III 
szkół podstawowych pn. „Bezpieczna 
zebra”,dystrybucję materiałów odbla-
skowych, organizację debaty na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 
terenie powiatu polickiego, organiza-
cję akcji „Kierowca Przyjazny Pieszemu”.

Akcja „Kierowca Przyjazny Pieszemu” 
zostanie zorganizowana przy  udziale 
Policji. Podczas prowadzonego patrolu 
na drogach zostaną wybrani i nagro-
dzeni kierowcy przepisowo porusza-
jący się w terenie zabudowanym, ze 
szczególnym uwzględnieniem tere-
nów o dużym natężeniu ruchu pie-
szych (jak np. okolice sklepów i szkół). 

Odznaczenia wręczał osobiście mini-
ster Andrzej Halicki. Otrzymali je w tym 
dniu także  prof. Aleksander Hall - wy-
kładowca akademicki, minister w rzą-
dzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na 
Sejm I i III kadencji oraz Jacek Ambroziak 
- szef Urzędu Rady Ministrów w rzą-
dzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł 
na Sejm X kadencji, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Skarbu Państwa w rzą-
dzie Jerzego Buzka. Wśród wyróżnio-
nych samorządowców naszego regionu 
znaleźli się m.in. wojewoda zachodnio-
pomorski Marek Tałasiewicz, marsza-
łek województwa zachodniopomor-
skiego Olgierd Geblewicz, prezydent 
Szczecina  Piotr Krzystek, prezydent 
Koszalina Piotr Mikietyński i prezy-
dent Świnoujścia  Janusz Żmurkiewicz. 
Uroczystość została połączona sesją 

Za zasługi dla samorządu
Burmistrz odznaczony

popularno-naukową „70-lecie admini-
stracji polskiej na Pomorzu Zachodnim”.

Jak informuje Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji na swojej stro-
nie internetowej - Odznaka Honorowa  
za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego 
jest zaszczytnym wyróżnieniem i może 
być nadawana za szczególne zasłu-
gi na rzecz samorządu terytorialne-
go. Została ustanowiona w roku 2015, 
w którym przypada 25 rocznica samo-
rządu terytorialnego w odrodzonej, 
wolnej Rzeczypospolitej Polskiej. W ten 
sposób podkreślono rangę i rolę pol-
skiej samorządności w rozwoju kraju. 

Dotychczas nie było wyróżnienia sta-
nowiącego nagrodę za pracę i służbę 
dla samorządu terytorialnego, trakto-
wanego jako część administracji i służ-
by publicznej, realizującego  znaczną 
część zadań publicznych – informuje 
Ministerstwo. Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 
r. w sprawie ustanowienia Odznaki 
Honorowej za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, za-
sad i trybu nadawania oraz noszenia 
(Dziennik Ustaw z dnia 10 lipca 2015 
r. poz. 969), weszło w życie 25 lipca br.

Burmistrz Polic, Władysław Diakun, został odznaczony przez ministra admi-
nistracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego Odznaką Honorową  za Zasługi dla 
Samorządu Terytorialnego. To nowe odznaczenie, ustanowione w  bieżącym 
roku.  Burmistrz Diakun znalazł się w gronie pierwszych samorządowców, 
którzy zostali wyróżnieni w ten sposób. Uroczystość odbyła się 18 września, 
w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.  

Od dnia 1 sierpnia
 2015 roku Urząd 

Miejski i Urząd Stanu 
Cywilnego w Policach 
pracują w godzinach: 

w poniedziałek od 8:00 
do 16:00, w pozostałe 
dni od 7:00 do 15:00. 

Urząd Stanu Cywilnego 
- w zależności 

od potrzeb - pracuje 
także w soboty.

Od dnia 1 sierpnia
2015 roku Urząd 

Miejski i Urząd Stanu 
Cywilnego w Policach 
pracują w godzinach: 

w poniedziałek od 8:00
do 16:00, w pozostałe
dni od 7:00 do 15:00.

Urząd Stanu Cywilnego
- w zależności

od potrzeb - pracuje 
także w soboty.
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Ogłoszenia

zaprasza na spektakl Francisa Vebera                                      

KKoollaaccjjaa  ddllaa  gg??uuppccaa    
ww rree yysseerriiii AAnnnnyy KK kkuu --PPookkss

KKoommeeddiiaa mmiissttrrzzaa ggaattuunnkkuu!!

i

.

Dekoracje i kostiumy: Jan Banucha             

Muzyka: utwory wybrane Krzysztofa Komedy

Adam Dzieciniak Jacek Polaczek Katarzyna Sadowska 

Zbigniew Filary 
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SKR też dla policzan
Sieciówka za złotówkę

Od 24 wrze-
śnia 2015 roku 
m i e s z k a ń c y 
gminy Police 
mogą skła-
dać wnioski 
o wydanie 
Szczecińskiej 
Karty Rodzin-

nej, uprawniającej do korzystania z ulg 
oferowanych przez jednostki organi-
zacyjne Gminy Miasto Szczecin oraz 
miejskie instytucje kultury, które przy-
stąpiły do programu „Szczecin Przyjazny 
Rodzinie”. Posiadanie Szczecińskiej 
Karty Rodzinnej uprawnia również do 
korzystania ulg i zniżek oferowanych 
w ramach współpracy przy realizacji pro-
gramu przez prywatne fi rmy, instytucje 
i organizacje. Aktualny wykaz pod-
miotów udzielających zniżek i ulg do-
stępny jest na stronie internetowej 
http://www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl .

Prawo do posiadania SKR przysłu-
guje członkowi rodziny wielodziet-
nej, zamieszkującej na terenie gminy 
Police, w której rodzic (rodzice) lub 
małżonek rodzica mają na swoim 
utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;
-w wieku do ukończenia 24 roku ży-

cia- w przypadku, gdy dziecko uczy się 
w szkole gimnazjalnej, ponadgimna-
zjalnej lub w szkole wyższej w trybie 
stacjonarnym;

- bez ograniczeń wiekowych - 

w przypadku dzieci legitymujących się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie Szczecińskiej 
Rodzinnej może złożyć nie tylko ro-
dzic, ale także inny pełnoletni członek 
rodziny. Wniosek można złożyć dro-
gą tradycyjną w Urzędzie Miejskim 
w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 
w pokoju nr 2b Można go też przesłać 
w formie dokumentu elektronicznego, 
opatrzonego bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, weryfi kowanym za po-
mocą ważnego kwalifi kowanego cer-
tyfi katu lub podpisem potwierdzonym 
profi lem zaufanym ePUAP, załączając 
do wniosku zeskanowane dokumenty.

Karty obierać należy w kasie 
ZDiTM przy ul. Wyszyńskiego 13 
(w centrum handlowym "Kinga").

WYMAGANE DOKUMENTY: 
-wniosek o wydanie Szczecińskiej 

Karty Rodzinnej (załącznik do pobrania 
- DOC, PDF)

-aktualne zdjęcia legitymacyjne (for-
mat 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o 
kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zo-
staną zwrócone,

- w przypadku, gdy wniosek dotyczy 
dziecka, które ma ukończone 18 lat: ak-
tualna legitymacja szkolna lub studenc-
ka lub aktualne zaświadczenie o konty-
nuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni,

-w przypadku osób zamiesz-
kałych na ternie gminy Police 
nieposiadających aktualnego 

zameldowania – dokument potwierdza-
jący zamieszkanie na terenie gminy Police.

OPŁATY: 
Za wyrobienie karty po raz 

pierwszy opłaty nie pobiera się. 
W przypadku utraty karty, za wtórnik 
pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Do 10 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Urząd Miejski w Policach (Wydział 

Spraw Obywatelskich) – przyjmowanie 
wniosków.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 
(ZDiTM) – produkcja i wydawanie kart.

Od 1 września 2015 r. uczniowie 
szkół podstawowych, posiadający SKR 
mogą zakupić bilet miesięczny lub 
trzymiesięczny imienny sieciowy na 
wszystkie linie: dzienne, pośpieszne 
lub nocne za symboliczną złotówkę.

KONTAKT:
Urząd Miejski w Policach
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Stefana Batorego 3
pokój 2B, tel. 91 431 18 56
e-mail: molejarnik@ug.police.pl

Sprawozdanie burmistrza
Sesja Rady Miejskiej w Policach

Sprawozdanie za okres 
od 25 sierpnia do 29 września 2015 roku

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016. W naszej 
gminie liczba dzieci w szkołach i przedszkolach jest następująca: 
- w szkołach podstawowych:  2672, 
- w gimnazjach:  921,
- w przedszkolach publicznych: 1100. 
Zorganizowaliśmy ponadto 5 oddziałów przedszkolnych. 

Do Żłobka Miejskiego zostało przyjętych 130 dzieci. 
W żłobkach niepublicznych i klubie dziecięcym mamy łącznie 
113 miejsc, dofinansowanych przez Gminę.  Przez całe 
wakacje prowadziliśmy remonty w placówkach oświatowych. 
Na prace remontowe prowadzone w tym roku wydaliśmy 
1.600.000,00 zł. Na inwestycje oświatowe wydaliśmy 

1.000.000,00 zł. Kontynuujemy budowę boiska sportowego 
w Pilchowie.  Wszystkim dzieciom, nauczycielom, 
wychowawcom, rodzicom i opiekunom oraz całemu personelowi 
i pracownikom oświaty życzę samych sukcesów i owocnej nauki. 

Gmina Police przystąpiła do programu Szczecin Przyjazny 
Rodzinie. Podpisaliśmy wszystkie zaplanowane umowy 
z Miastem Gminą Szczecin i poszczególnymi podmiotami, 
które uczestniczą w tym programie. Od tygodnia, a dokładnie 
od 24 września,  mieszkańcy składają wnioski o wydanie 
Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Beneficjentami są rodziny, 
w których jest dwoje lub więcej dzieci. Karta uprawnia 
do korzystania z ulg, oferowanych przez podmioty, które 
przystąpiły do programu: to są jednostki organizacyjne 
Gminy Miasto Szczecin, miejskie instytucje kultury,  prywatne 

Dokończenie na str. 10
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firmy, instytucje i organizacje. Wniosek o wydanie Karty 
można złożyć w Urzędzie Miejskim w Policach. Szczegóły na 
temat programu znajdują się na stronie internetowej Gminy 
Police. Chciałbym podkreślić, że Gmina Police jest pierwszą 
w naszym powiecie, która przystąpiła do programu. Dziękuję 
pani Sekretarz Agnieszce Komor za ogromne zaangażowanie 
w tej sprawie. Dziękuję też innym osobom, które przyczyniły 

się do zwieńczenia sukcesem tego przedsięwzięcia. 
18 września Gmina Police rozpoczęła realizację 

programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko 
grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia,  
zamieszkałych na terenie gminy Police. W ramach 
programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia 
poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim. 
Realizatorami programu są polickie przychodnie:  ZOZ 
„Consulta”, „Medika” Usługi Medyczne sp. z o. o. , „Polvita” 
sp. z o. o. Osoby kwalifikujące się do programu mogą być 
zaszczepione w tych placówkach bez względu na to, do 
jakiej placówki służby zdrowia są zadeklarowane. Program 
realizowany jest ze środków budżetowych gminy Police.

6 września br. odbyło się referendum ogólnokrajowe. 
W gminie Police  uprawnionych do głosowania było 
31.870  wyborców, którzy mogli oddać głos w jednym 
z 25 stałych i 1 odrębnym obwodzie głosowania. Do 
urn poszło  3.026 osób,  czyli  9,49% uprawnionych.  
W poszczególnych sprawach, których dotyczyło referendum,  
następujący  procent wyborców oddał głosy na „tak”:
- jednomandatowe okręgi wyborcze - 79,64%
- finansowanie partii politycznych z budżetu państwa - 13,68%
- przepisy prawa podatkowego - 96,52%.

26 sierpnia w sołectwie Tatynia odbyły się wybory 
sołtysa i rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji. 
Na sołtysa wybrana została Pani Mirosława Sadowska. 
Serdecznie gratuluję, dziękuję za podjęcie wyzwania i życzę 
wielu sukcesów. Sołectwo Tatynia zamyka  tegoroczne 
wybory w jednostkach pomocniczych Gminy Police.  

9 września podpisałem aneksy do porozumień 
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Tanowie 
i Trzebieży w sprawie włączenia jednostek do Krajowego 
Systemu Ratunkowo-Gaśniczego. Zmiany dotyczą:
- standardu wyposażenia w sprzęt, 
- zadań ratowniczych,
- wyszkolenia członków OSP,
- utrzymywania stanu gotowości,
- sposobów alarmowania jednostek OSP. 

W tym roku obchodzimy 20-lecie funkcjonowania jednostek 
OSP w Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Porozumienia 
wymagały aktualizacji z uwagi na dostosowanie zapisów do 
aktualnych potrzeb i możliwości.  

7 września został przeprowadzony drugi przetarg na 
sprzedaż zabudowanej nieruchomości określonej numerem 
działki 726/1    o powierzchni 1492 m2 z obrębu   nr 1- 
Police Jasienica. Do przetargu przystąpiły dwie  osoby. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 218 000,00 
zł., czyli o połowę mniej niż w pierwszym przetargu.  
W wyniku licytacji osiągnięto cenę  w wysokości  230.180,00 
zł. Nabywcą nieruchomości została firma DR KIM   Sp. z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie. Wspólnicy  spółki są obywatelami Korei 
Południowej, w związku z czym zostanie zawarta przedwstępna 
umowa sprzedaży, a do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne 
będzie uzyskanie przez spółkę  zezwolenia ministra spraw 
wewnętrznych na  nabycie tej nieruchomości.

7 września został przeprowadzony drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej 
w Policach przy ul. Marii Konopnickiej,  oznaczonej numerem 
działki 2155/4. Do przetargu  przystąpiła jedna osoba. 
Cena wywoławcza wynosiła 53 000,00 zł. W wyniku licytacji 
osiągnięto cenę  53 530,00 zł. Nabywcą nieruchomości został 
Pan Bartłomiej Puff prowadzący działalność gospodarczą 
Zakład Ślusarski Bartłomiej Puff,  z siedzibą w Policach.

12 września w Policach odbył się IX Piknik Organizacji 
Pozarządowych „Jesteśmy działamy”. W tym roku po raz 
pierwszy został połączony z festynem „Dzień Starego Miasta”. 
Festyn odbył się po raz czwarty. Impreza miała miejsce na 
dziedzińcu Gimnazjum nr 3 w Policach, które aktywnie 
włączyło się w jej organizację. Wspólny piknik był okazją do 
zaprezentowania  mieszkańcom starej części  Polic oferty 
stowarzyszeń, organizacji i instytucji, działających na terenie 
naszej gminy. Tego typu inicjatywy inspirują mieszkańców do 
wspólnego działania. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację imprezy, a są to: Ośrodek Pomocy Społecznej,  
Rada Osiedla Nr 2, Gmina Police oraz Gimnazjum Nr 3 
w Policach. 

28 sierpnia wraz z panem Przewodniczącym Witoldem 
Królem oraz innymi przedstawicielami samorządu gminnego 
i powiatowego uczestniczyłem w polickich obchodach 35 
rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. W kościele pod 
wezwaniem św. Kazimierza Królewicza została odprawiona 
msza święta pod przewodnictwem księdza Arcybiskupa 
Andrzeja Dzięgi, z udziałem pocztów sztandarowych. Po mszy 
w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert „Brzmienia 
wolności i Solidarności”. 

30 sierpnia, wraz z panem przewodniczącym Witoldem 
Królem, panem Starostą Polickim Andrzejem Bednarkiem, 
panem Przewodniczącym Rady Powiatu w Policach Cezarym 

Dokończenie na str. 11
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Samorząd

Arciszewskim  i innymi przedstawicielami polickiego 
samorządu, złożyłem hołd ofiarom walki o niepodległą Polskę 
podczas głównych, regionalnych uroczystości z okazji 35-lecia 
NSZZ „Solidarność”, które odbyły się przed bramą Stoczni 
Szczecińskiej. W uroczystości uczestniczył Prezydent RP  
Andrzej Duda. Gospodarzem był Przewodniczący „Solidarności” 
Pomorza Zachodniego pan Mieczysław Jurek.  

29 sierpnia odbył się IX Jarmark Augustiański w Jasienicy. 
Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Kultury wraz z Radą 
Osiedla nr 3 Jasienica i parafią p.w. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Jasienicy. Dziękuję organizatorom za to wspaniałe 
wydarzenie, które przenosi uczestników do dawnych czasów 
i inspiruje do poznawania historii naszej gminy. Dziękuję też 
wszystkim, którzy wzięli udział w Jarmarku.

23 września gminę Police odwiedziła 10-osobowa grupa 
samorządowców z Ukrainy. Spotkanie zostało zorganizowane 
na prośbę Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość. Celem 
wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania 
organizacji pozarządowych i Gminnej Rady Działalności  
Pożytku Publicznego. Nasi goście byli żywo zainteresowani 
współpracą gminy Police ze stowarzyszeniami i organizacjami. 
Cieszy mnie fakt, że dziś możemy służyć jako przykłada dla 
naszych wschodnich sąsiadów. Podobnie, jak 25 lat temu my 
czerpaliśmy wzorce z samorządów zachodnich. 

28 września, w sali sesyjnej Wysokiej Rady, odbyło 
się spotkanie na temat monitoringu  gminy Police. 
W rozmowie uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Policach 
z Przewodniczącym Witoldem Królem, radni powiatu 
polickiego z Przewodniczącym Cezarym Arciszewskim, Starosta 
Policki Andrzej Bednarek, pracownicy samorządu gminnego 
i powiatowego, przedstawiciele policji i Straży Miejskiej 
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z komendantami tych instytucji. Analizowaliśmy obecny 
system i szukaliśmy kolejnych rozwiązań w celu podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa w Gminie. Temat ten będzie 
kontynuowany. 

26 września została przeprowadzona akcja Rodzinne 
Malowanie Domu Dziecka w Policach, przy ul. Kresowej. Była 
to wspólna inicjatywa Gminy Police, powiatu polickiego, 
sklepu „Krystian” w Policach i producenta farb „Dulux”. 
Akcja połączona została z festynem rodzinnym. Do udziału 
zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców. Frekwencja była bardzo 
duża. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na 
nasz apel. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom, zgłaszanym 
przez pasażerów Linii Samorządowej, podjąłem decyzję 
o wprowadzeniu zmian w rozkładzie jazdy autobusów, 
łączących Police z miejscowością Trzebież. Część z nich 
wchodzi w życie już od 1 października,  a część – od nowego 
roku. 

Grupa Kapitałowa Synthos i wcho-
dzące w skład Grupy Azoty Zakłady 
Azotowe Chorzów podpisały  dwie umo-
wy handlowe dotyczące współpracy w 
zakresie oleochemii oraz chemii nawo-
zowej. Porozumienia te rozpoczynają 
ścisłą współpracę handlową dwóch naj-
większych polskich grup chemicznych.

 Pierwsza z umów dotyczy dostaw z 
Chorzowa kwasu stearynowego (ważny 
surowiec do produkcji kauczuku syn-
tetycznego) do spółek wchodzących 
w skład grupy kapitałowej Synthos.

 - Uzgodniliśmy szczegółowe warun-
ki dostaw do czeskich Kralup i oświę-
cimskich Dworów – informuje Marian  
Rybak, prezes Grupy Azoty Puławy, 
w skład której wchodzi chorzowska 
Spółka. - Jesteśmy zadowoleni, że cho-
rzowski produkt z jedynej w Polsce in-
stalacji do produkcji kwasu stearyno-
wego trafi a do największego w Europie 
producenta kauczuków syntetycz-
nych – podsumowuje prezes Rybak.

Druga umowa, dotyczy 

rozpoczynają współpracę
Synthos i Grupa Azoty

sprzedaży chorzowskiej Spółce siar-
czanu magnezu siedmiowodne-
go w jakości nawozowej, z nowo 
uruchomionej instalacji Synthos.

 - Jestem przekonany, że współpra-
ca handlowa Synthosu i Grupy Azoty 
przyniesie wiele korzyści obu stronom. 
Grupa Azoty posiada doskonałe kom-
petencje i wieloletnie doświadczenie 
w zakresie dystrybucji produktów 
nawozowych, z których chcielibyśmy 
skorzystać oferując w zamian produkt 
spełniający najwyższe wymagania ja-
kościowe – powiedział Tomasz Kalwat, 
prezes Grupy Kapitałowej Synthos.
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Inicjatywy obywatelskie

22 września 
grupa mieszkań-
ców Polic roz-
poczęła akcję 
„FreeWiFi”, mającą 
na celu urucho-

mienie punktów darmowego dostępu 
do Internetu w wybranych miejscach 
publicznych na terenie miasta oraz 
w autobusach Szczecińsko-Polickiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. 
Wśród inicjatorów akcji są radni 
Powiatu Polickiego, przewodniczący 

rad osiedli nr 6 i nr 7 oraz człon-
kowie rad i mieszkańcy wszystkich 
osiedli w Policach. Autorzy inicjaty-

wy chcą zmotywować władze Gminy 
do realizacji swojego pomysłu po-
przez złożenie petycji w tej sprawie. 

- Chcemy wykorzystać możliwości, 
jakie daje nam nowa ustawa o pety-
cjach, która promuje bezpośrednie za-
angażowanie mieszkańców w kształ-
towanie spraw lokalnej społeczności 
– mówi Dominik Brzęcki, radny Rady 
Powiatu. - Ideą tej zmiany było zachę-
cenie mieszkańców do wnoszenia do 
organów publicznych ciekawych po-
mysłów na rzecz dobra wspólnego 

Darmowy Internet na osiedlu i w autobusach
Free WiFi

i to właśnie chcemy zrobić, proponu-
jąc realizację sieci punktów darmo-
wego Internetu w Policach - dodaje.

Zgodnie z zapisami ustawy o pety-
cjach, która weszła w życie 6 września, 
każdy może złożyć do organu władzy 
publicznej petycję a organ ten jest zobo-
wiązany ją rozpatrzyć bez zbędnej zwło-
ki i nie później niż 3 miesiące od dnia 
złożenia. Dodatkowo rozpatrywanie 
petycji musi być teraz jawne, co znaczy, 
że petycja wysłana do Urzędu Miasta 
powinna być opublikowana na jego 
stronie internetowej a adresat będzie 
zobligowany do informowania co się 
z nią dalej dzieje, jak jest procedowana.

Autorzy inicjatywy chcieliby aby tzw. 
„hotspoty” powstały na każdym polickim 
osiedlu: Anny Jagiellonki, Bogusława X, 
Dąbrówki, Gryfi tów i na Starym Mieście. 
– Chodzi o to, żeby zapewnić darmowy 
dostęp do sieci w miejscach, które są 
przez mieszkańców uczęszczane, czyli 
w pobliżu placów zabaw, na skwerach 
i na głównych deptakach – tłumaczy 
Elżbieta Sobczak, przewodnicząca rady 
osiedla nr 7. - Wiele osób z pewnością 
chętnie połączyłoby przyjemne z po-
żytecznym: odpoczynek na świeżym 
powietrzu z możliwością korzystania 

z zasobów Internetu - wyjaśnia.
Drugim postulatem petycji jest zain-

stalowanie hotspotów w autobusach ko-
munikacji miejskiej. – To ważny element 
naszego pomysłu – twierdzi Tomasz 
Tokarczyk, radny Powiatu. – Wiele osób 
spędza w autobusach znaczną część 
swojego dnia, więc chcielibyśmy im za-
oferować możliwość konstruktywnego 
wykorzystania tego czasu, poprzez pod-
pięcie do sieci. W ten sposób można by 
było np. skasować bilet w internetowej 

aplikacji, sprawdzić następne połą-
czenia jadąc do Szczecina lub poszu-
kać potrzebnych informacji w drodze 
do szkoły, czy na uczelnię - uzasadnia.

Inicjatorzy akcji chcą pod przygo-
towaną petycją pozbierać podpisy 
mieszkańców. – Wiemy, że nie ma ta-
kiego wymogu i petycję można złożyć 
nawet jednoosobowo, ale najpierw 
chcemy zapytać mieszkańców mia-
sta, co sądzą o tym pomyśle – mówi 
Remigiusz Wiśniewski, członek zarządu 
rady osiedla nr 2. – Na pewno liczymy 
na wsparcie i chęć wpływu mieszkań-
ców na to, co się wokół nich dzieje. 
Mamy też nadzieję, że dzięki naszej ini-
cjatywie poziom zaangażowania ludzi 
w sprawy publiczne choć trochę wzro-
śnie – dodaje. Pierwsza akcja zbiera-
nia podpisów odbyła się we wtorek 22 
września na deptaku przed CHU „Kinga”.

W Policach nie ma obec-
nie ani jednego punktu darmo-
wego dostępu do Internetu. 

W Szczecinie w ciągu ostatnich 
dwóch lat uruchomiono ich ponad 300.

Zbieranie podpisów pod petycją

Dziękuję za zamieszczenie w Wieś-
ciach Polickich z dnia 1 września 2015 
r. (nr 373) artykułu 20 lat Niemiecko-
Polskiego Gimnazjum Löcknitz/
Police. Byłem twórcą tego projektu 
i z radością odebrałem informację 
o jego ukazaniu się. Jednak po jego 
przeczytaniu  ze smutkiem zauważyłem, 
że artykuł ten nie we wszystkich frag-
mentach opisuje faktyczny przebieg re-
alizacji tej współpracy.  Pisze Pan, że: „Po 
czterech latach młodzież delegowana 
z Polic otrzymała niemieckie świadec-

List Czytelnika twa”. Sformułowanie „oddelegowanie” 
pojawia się w Pana artykule jeszcze 
w kilku miejscach. A przecież uczniowie 
polscy nie byli i nie są oddelegowani do 
Gimnazjum w Löcknitz. Są jednocześnie 
uczniami szkoły polskiej i niemieckiej. 
Realizują dwa programy nauczania  - 
polski i niemiecki. W przypadku, gdy 
treści programowe są tożsame, oceny 
z tych przedmiotów wpisywane są za-
równo do polskiej dokumentacji szkol-
nej, jak i niemieckiej. Jeżeli w niemiec-
kim programie brakuje polskich haseł 
programowych, to polscy uczniowie 
realizują je w czasie dodatkowych zajęć 
w Polsce. Taka organizacja zapewnia 

pełną realizację polskiego programu 
nauczania i daje uczniom gwarancję 
i poczucie bezpieczeństwa, a jedno-
cześnie umożliwia wystawianie, po 
ukończeniu każdej klasy, polskich 
świadectw. Bez tych stwierdzeń nie-
pełna i całkiem niezrozumiała, sta-
je się zamieszczona w artykule in-
formacja, że uczniowie zdają polski 
egzamin gimnazjalny i polską maturę. 

Brak jest też informacji o fakcie, że to 
z Zespołu Szkół delegowani są polscy 
nauczyciele do prowadzenia wymienio-
nych w artykule polskich przedmiotów. 

Mało precyzyjne jest też stwierdzenie, 
że: „Niemiecka matura pozwala podjęcie 
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Komunikacja

Wkrótce wyjadą na ulice
Trzy MAN-y  już w Policach

studiów w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, 
Francji.”[pisownia oryginalna]. Odnosząc 
się do tych stwierdzeń należy uzupeł-
nić, że zarówno polska, jak i niemiecka 
matura upoważnia polskich uczniów 
do podejmowania studiów w całej Unii 
Europejskiej, a nie tylko w tych krajach.

Szkoda, że artykuł nie do koń-
ca ukazał prawdziwą ideę tego 
pomysłu i nie stanowił rzetelne-
go źródła wiedzy na ten temat. 

Z poważaniem 
Jerzy Kliszewski

Od redakcji: Dziękujemy za cenne uwagi, 
zwłaszcza, że treść artykułu zweryfi kowała osoba 
niegdyś najbliżej związana ze szkołą- jej były , wie-
loletni dyrektor.

Od dnia 01.10.2015 nastąpi zmiana w rozkładzie 
jazdy Linii Samorządowej w dzień powszedni.
Dotychczasowy kurs z przystanku Trzebież Pętla 
w kierunku Polic o godzinie 9:30 przesunięty 

zostaje na godzinę 9:10.
Zmiana wprowadzona została decyzją Burmistrza 

Polic na wniosek mieszkańców Trzebieży.

Od dnia 01.10.2015 nastąpi zmiana w rozkładzie 
jazdy Linii Samorządowej w dzień powszedni.
Dotychczasowy kurs z przystanku Trzebież Pętla 
w kierunku Polic o godzinie 9:30 przesunięty

zostaje na godzinę 9:10.
Zmiana wprowadzona została decyzją Burmistrza

Polic na wniosek mieszkańców Trzebieży.

W dniach 24-26 września na te-
ren zajezdni Szczecińsko-Polickiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
trafi ły trzy, fabrycznie nowe auto-
busy, dostarczone przez fi rmę MAN.

Dostawa jest efektem postępo-
wania przetargowego, która prze-
prowadzono w tym roku. Spółka 
zamówiła trzy, fabrycznie nowe au-
tobusy, dwa przegubowe o długości 
18 m i jeden solowy, dwunastometrowy.

Zgodnie z umową dostawy, produ-
cent za te trzy autobusy wraz z wypo-
sażeniem otrzymał wynagrodzenie 
w kwocie 3.950.760 zł brutto (1.038.120 
zł brutto za solowy i 2.912.640zł brutto 
za dwa przegubowe).

Spółka zakupiła te autobusy ze 
środków własnych. Zgodnie ze spe-
cyfi kacją określoną przez SPPK 
nowe autobusy są wyposażone:

• Niskopodłogowe na całej 
długości

• Automatyczna skrzynia biegów
• Silniki spalinowe na olej na-

pędowy, spełniające najwyższą normę 

emisji spalin Euro 6
• Silnik umieszczony w komorze 

wyposażonej w automatyczny system 
wykrywania i gaszenia pożaru

• Zawieszenie pneumatyczne 
z funkcją tzw. przyklęku podczas posto-
ju na przystanku

• Klimatyzacja na całej przestrze-
ni pasażerskiej

• Rampa dla wózków inwalidz-
kich przy drugich drzwiach opuszczana 
manualnie

• zabezpieczenia przeciw przy-
trzaśnięciu pasażera drzwiami autobusu

• urządzenia informacji pasażer-
skiej – elektroniczne tablice świetlne 
wyświetlające numery linii, kierunek 
jazdy i przystanki

• autobusy pomalowane są 
w tradycyjne barwy SPPK

Przed Spółka czynności admini-
stracyjne w związku z nowymi auto-
busami – rejestracja, ubezpieczenie 
,zgłoszenie do umowy przewozowej, 
oklejenie oznaczeniami taborowymi. 

Autobusy mają tez kil-
ka praktycznych funkcji dla 

kierowców. Wskaźnik temperatury 
i bardzo ważny, wskaźnik zużycia pa-
liwa. Dzięki temu kierowca może na 
bieżąco kontrolować „ekonomię” jazdy.

SPPK planuje, że autobusy wyjadą na li-
nie od 1 października 2015. Będą obsługi-
wać wszystkie linie, które realizuje SPPK.
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Nowy sezon w MOK-u
Moc propozycji dla dzieci i młodzieży

Chór Cantore Iuvenum 
Chór Kameralny „Cantore Iuvenum” 

powstał w styczniu 2013 roku z inicja-
tywy pierwszego dyrygenta – Kamila 
Szałaty. Od października 2013 rok ze-
spół objęła obecna dyrygentka Julia 
Figiel. Skład chóru ulega ciągłym zmia-
nom, bowiem zespół tworzą studenci, 
uczniowie szkół średnich, jak i osoby 
pracujące zawodowo. Obecnie jeste-
śmy szesnasto-osobowa grupą, która 
mimo codziennych obowiązków i na-
tłoku pracy ma ogromną pasję jaką jest 
muzyka. W trakcie swojej stosunkowo 
niedługiej działalności chór uczest-
niczył w wielu konkursach w Polsce 
jak i w festiwalu międzynarodowym. 

W swoim repertuarze ze-
spół posiada utwory a’ cappel-
la z okresu renesansu i baroku, 
współczesne kompozycje polskich i za-
granicznych twórców, jak również opra-

cowania chóralne muzyki rozrywkowej.
Nagrody:

2013- Srebrny dyplom na XII 
Międzynarodowym Festiwalu 
Pieśni Chóralnej w Barczewie
2013- Brązowy Dyplom na 48 
Międzynarodowym Festiwalu 
Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach 
w kategorii Musica Sacra
2013- II miejsce w Łódzkim Festiwalu 
Chóralnym CANTIO LODZIENSIS
2014- II miejsce na Konkursie 
Kolęd i Pastorałek w Szczecinie
2014- SREBRNĄ MUCHĘ w Konkursie 
Chórów Amatorskich w Międzyrzeczu
2015- Srebrne Pasko w Ogólnopolskim 
Konkursie Kolęd i pastorałek w Chełmnie

Dyrygent:
Julia Figiel – Absolwentka Akademii 

Sztuki w Szczecinie na Wydziale 
Edukacji Muzycznej. Klasę dyrygentu-
ry chóralnej ukończyła z wyróżnieniem 

u prof. Ryszarda Handke. W ramach dy-
plomu magisterskiego poprowadziła 
prawykonanie utworu bydgoskiego 
kompozytora Szymona Godziemba- 
Trytek „Canticum Canticorum”.

W 2011 r. odbyła staż artystyczny jako 
asystent chórmistrza w Operze na Zamku 

w Szczecinie. W 2013 r. otrzyma-
ła nagrodę Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego za osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej. Obecnie pracuje w Akademii 
Sztuki w Szczecinie i w Szczecińskiej 
Szkole Wyższej Collegium Balticum. 
Jako pedagog współpracuje rów-
nież z Zwspołem Szkół Muzycznych 

im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie. 
Obecnie studentka Podyplomowych 
Studiów Chórmistrzostwa i Emisji 
Głosu w Akademii Muzycznej 
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Formacja Wokalna 
PP66 

PP66 młodzieżowa grupa wokalna 
powstała wiosną 2009 r. Repertuar ze-
społu to: klasyka polskiej muzyki roz-
rywkowej, standardy muzyki jazzowej 
i fi lmowej oraz współczesne przeboje.

Młodzi wokaliści mają na swoim 
koncie wyróżnienia zdobyte na festi-
walach w Białymstoku, Trzebiatowie i 
Moryniu oraz na przeglądach w Policach 

i Szczecinie. Występują na imprezach or-
ganizowanych przez Gminę Police, rady 
osiedlowe i u niemieckich sąsiadów. 
Razem z grupą teatralną Elipsa przygo-
towali wspólne przedstawienie „ A teraz”.

W 2011 grupa nagrała teledy-
sk do piosenki „Dreamer” z rep. 
Ozzy’ego Osbourne’a. /do obej-
rzenia w serwisie Youtube/

 Zapraszamy młodzież do sali 8 we wtor-
ki i czwartki w godzinach 17.00-19.00.

Michał Pawłowski 
nowym instruktorem 

tańca w MOK- u! 
Założyciel i nauczyciel w Replay 

Dance Studio, fi nalista 3. edycji You Can 
Dance – Po Prostu Tańcz!, półfi nalista 
Mam Talent! i uczestnik Got to Dance.

Tworzył choreografi e do spekta-
kli “Dzieci Przełomu” oraz “Exkurs”, 
otwierający szczecińską Trafostację 
Sztuki. Wicemistrz Świata w street 
dance show. Choreograf bicia rekor-
du Świata w ilości osób jednocześnie 
tańczących robot dance wspólnie 
z TVN oraz fi rmą iRobot. Brał udział 
w teledyskach Mariny oraz Baltic 
Neopolis Orchestra. Współpracował 
z Egurrola Dance Studio w Warszawie.

Tańczy od 20 lat, swoją taneczną przy-
godę rozpoczął od tańca towarzyskiego, 

poprzez taniec nowoczesny i disco 
dance, aż w końcu odnalazł się w tech-
nikach hip-hop i new age. Po udziale 
w programie You Can Dance postano-
wił założyć studio tańca, aby tworzyć 
w Szczecinie możliwości dla tanecz-
nego rozwoju, których sam nie posia-
dał chcąc tańczyć hip-hop i new age.

Jest instruktorem z 8-letnim do-
świadczeniem, mimo tego sam stara 
się rozwijać jako tancerz i nauczyciel, 
aby przekazywana przez niego wiedza 
i umiejętności były zawsze aktualne 
i na czasie. W myśl tworzenia możliwości 
rozwoju, regularnie organizuje warsz-
taty z najlepszymi tancerzami z Polski 
i zagranicy. Zajęcia prowadzi w sposób 
wesoły i przystępny, dostosowując tre-
ning do poziomu i potencjału grupy. 
W tańcu najważniejsza jest dla niego mu-
zykalność, jakoś ruchu oraz tworzenie 

niepowtarzalnego stylu, co też z suk-
cesami egzekwuje u swoich tancerzy.
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Smokuś to zajęcia dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym i młodszych. Dzięki 
nim najmłodsi poszerzają swoje słow-
nictwo, rozwijają poczucie rytmu 
i koordynację ruchowo-wzrokową.

Półgodzinne spotkania to: piosen-
ki, tańce, granie na instrumentach 
perkusyjnych i kreatywne zabawy.

Zapraszamy dzieci wraz z opieku-
nami do sali 125: we wtorki o 10.00 
i 15.30, czwartki o 15.30, piątki o 10.00.
Opłata wynosi 5 zł. 

„Smokuś” 
– rytmika dla dzieci

Zapraszamy serdecznie!
Instruktor: Piotr Szkocki
Kontakt: +48 600 036 868
Wiek uczestników: 3-6 lat

Nauka gry na gitarze

Na zajęcia zapraszamy dzie-
ci od lat 7, młodzież i dorosłych.

Rodzaje instrumentów 
– gitara elektryczna, gita-
ra akustyczna, gitara klasyczna

Nauka gry prowadzimy w oparciu 
o repertuar preferowany przez uczniów
 i dostosowany do ich poziomu zaawan-
sowania. Zajęcia przewidziane są dla 
osób na różnych poziomach zaawanso-
wania – również dla początkujących a 
program nauczania ukierunkowany jest 
na szeroko pojętą muzykę rozrywkową.

W ramach zajęć proponujemy;

– naukę podstawowych technik 
gitarowych

– naukę czytania nut, zasad muzy-
ki i harmonii (stosowanej w muzyce 
rozrywkowej)

– naukę gry solowej i akompaniamen-
tu gitarowego

– naukę popularnych współczesnych 
systemów notacji muzycznej

KURS PROWADZONY JEST 
W SYSTEMIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH.

Zajęcia są prowadzone w ramach 
kursu trwającego 10 miesięcy od 
7 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 
r. Kurs kończy się koncertem uczniów 
podsumowującym rok nauki (udział 

uczniów w koncercie nie jest obowiąz-
kowy). Po zakończeniu kursu uczest-
nicy otrzymują potwierdzenie uczęsz-
czania na zajęcia. Spotkania w trakcie 
kursu odbywają się raz w tygodniu.

Dni wolne od zajęć obowiązują 
zgodnie z aktualnym kalendarzem 
szkolnym. Zajęcia, które nie odbyły 
się z powodu dni wolnych od szko-
ły nie są odrabiane oraz odliczane od 
płatności. Zajęcia, które nie odbyły się 
z przyczyn losowych są „odrabiane” 
w indywidualnie ustalanych terminach.
ZAPISY I NA ROK SZKOLNY 2015/16  
ORAZ INFORMACJE – 519 172620
Zajęcia prowadzi Seweryn Ptaszyński.

Teatr Elipsa rusza 
po wakacjach!

Miejski Ośrodek Kultury w Policach 
zaprasza na zajęcia teatralne w 
roku szkolnym 2015/2016. Zajęcia 
Teatru Elipsa odbywać się będą:
we wtorki godz. 18:00 – 20:00 
sala 125,126
czwartki godz. 18:00 – 20:00 
sala kinowa
niedziele godz. 10:00- 13:00 
sala kinowa
Zajęcia są nieodpłatne, od 13 roku życia.
Zajęcia w roku szkolnym 2015/2016 
rozpoczną się otwartymi warsztatami 
teatralnymi dla wszystkich zaintere-
sowanych!
24 września (czwartek) godz. 18:00- 20:00 
(sala kinowa)

oraz
29 września (wtorek) godz. 18:00- 20:00 
(sala 125)
wstęp wolny
(konieczny będzie wygodny strój do 
ćwiczeń)
Zajęcia teatralne to doskonała forma 
wszechstronnego rozwoju. Grupie 
od siedmiu lat towarzyszy entuzjazm 

i zapalał do działania zaś na zajęciach 
panuje doskonała twórcza i pozy-
tywna energia. Grupa zgłębia teatr 
przede wszystkim poprzez wspólną 
zabawę. Młodzież nieustannie uczest-
niczy w festiwalach, warsztatach, 
konkursach, wspólnych wyjazdach 
i międzynarodowych wymianach mło-
dzieżowych. Teatr Elipsa prezentuje 

spektakle dramatyczne, bajki dla dzieci, 
spektakle plenerowe, etiudy, organizu-
je warsztaty wokalne, taneczne, aktor-
skie, recytatorskie. Jest gospodarzem 
corocznego polsko – niemieckiego 
Festiwalu Teatralnego TEK w Policach 
oraz Nocy świętojańskiej na plaży 
w Trzebieży. Niektórzy z grupy teatral-
nej są stypendystami Burmistrza Polic. 
Instruktorem jest Aleksandra Słowińska.
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Lekcje z policjantem
Bezpieczna droga do szkoły

Wieści 997

mł. asp. Małgorzata Litwin

Zawinił motocyklista
Na drodze Tanowo-Dobieszczyn

Lekcje prowadzone przez policjanta 
to dla uczniów szczególne przeżycie.  
Takie zajęcia największą radość przydają 
pierwszoklasistom, którzy dopiero za-
czynają swoją przygodę ze szkołą. Dzisiaj 
i w poniedziałek pierwszoklasistów ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach od-
wiedzili mundurowi z naszej komendy.

Od pierwszych dni września poli-
cjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Policach spotykają się z pierwszo- 
klasistami w ramach akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły". W ten sposób pro-
mują m.in. zasady właściwego poru-
szania się po drogach i ulicach. Każde 
dziecko, które chodziło do przedszko-
la, zapewne doskonale wie, jak należy 
się zachowywać na drodze, ale spotka-
nie z policjantem utrwala tą wiedzę.

Najmłodsi niechronieni uczestnicy ru-
chu drogowego oprócz tego jak być bez-
piecznym na drodze uczą się w trakcie 
tych spotkań także tego jak zachować 
się w trudnych sytuacjach, nabywają 

umiejętności zareagowania w spotka-
niu z nieznanym zwierzakiem, czy też 
obcą osobą proponującą podwiezienie 
ucznia do szkoły. Tematy te choć cza-
sem niełatwe w przekazie są niezbęd-
ne dla wpojenia dzieciom już od naj-
młodszych lat prawidłowych zachowań 
związanych z ich bezpieczeństwem.

Na pożegnanie w podziękowaniu 
za chęć zdobywania wiedzy ucznio-
wie klasy I d zostali obdarowane ufun-
dowanymi przez Urząd Gminy Police 
„radosnymi” ołówkami, a I a otrzy-
mała naklejki z numerami telefonów 
do najważniejszych służb oraz ulot-
ki dot. bezpiecznej jazdy na rowerze.

19 września około godz. 16.00 na 
drodze pomiędzy Dobieszczynem 
a Tanowem doszło do wypadku dro-
gowego z winy motocyklisty. Do szpi-
tal dowiezione zostały dwie osoby.

W sobotnie popołudnie dyżurny po-
lickiej komendy został powiadomiony 
o wypadku drogowym,      do którego 
doszło na drodze wojewódz-
kiej 115. Na miejsce udali się 
funkcjonariusze Wydziału Ru-
chu  Drogowego. 

Na poboczu drogi pomiędzy 
Dobieszczynem a Tanowem leżał prze-
wrócony motocykl yamaha, a obok 

na pasie ruchu znajdował się passat.
Policjanci ustalili, że kierujący mo-

tocyklem, jadąc od strony Nowego 
Warpna na łuku drogi stracił panowanie 
nad pojazdem i zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu. Od strony Dobieszczyna 
tymczasem jechał prawidłowo osobowy 
passat. Doszło do zderzenia pojazdów.

W wyniku zdarzenia 33 – letni 
kierowca yamahy i 47 – letnia pa-
sażerka samochodu zostali odwie-
zieni do szpitala. Przybyła na miej-
sce grupa dochodzeniowo-śledcza 
wykonała oględziny pojazdów. Sprawa 
prowadzona jest przez KPP Police.



1717
POLICKIEW escil

Wieści 997/Sport

Najlepsze w Bydgoszczy
VIII Ogólnopolski Turniej

Zatrzymany z narkotykami
Nie pierwszy raz

Kara nawet 3 lat więzienia grozi 
26 - letniemu mężczyźnie, który posiadał 
przy sobie narkotyki w postaci amfeta-
miny i marihuany. Policjanci przy zatrzy-
manym ujawnili 9 porcji z nielegalnym 
środkiem. Podejrzany został zatrzyma-
ny i osadzony w policyjnym areszcie. 

Wczoraj w godzinach wieczornych 
policjant z Ogniwa Kryminalnego 
Komisariatu w Mierzynie podjął na ul. 
Mierzyńskiej czynności służbowe wobec 
znanego mu z wcześniejszych interwen-
cji 26-letniego mieszkańca Szczecina. 
Funkcjonariusz miał podejrzenie, że 
mężczyzna może posiadać przy sobie 

narkotyki, bowiem  w lipcu br zatrzymał 
go za posiadanie środków odurzających.

W trakcie podjętej w środę interwen-
cji przy 26-latku ujawniono kilka wo-
reczków z narkotykami. Badania wy-
kazały, że była to amfetamina w ilości 
ponad 3 gram i prawie półtora grama 
marihuany. Mężczyzna został zatrzy-
many i osadzony w policyjnym areszcie.

Szczecinianin dziś usłyszał zarzut 
posiadania środków odurzających 
wbrew ustawie o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Za to przestępstwo gro-
zi kara pozbawienia wolności do lat 3 

Zawodniczki Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Police wygrały VIII 
Ogólnopolski Turniej Juniorek 
w Bydgoszczy. 

W pięciu spotkaniach nie miały sobie 
równych i z kompletem punktów zajęły 
pierwsze miejsce. W bydgoskim turnie-
ju wzięło udział sześć drużyn. Oprócz 
gospodyń: Pałacu I i II, na parkiecie hali 
Pałacu Młodzieży zagrały ekipy PTPS 
Piła, Orła Malbork, Impelu Wrocław 
i SMSu Police. SMSki w pięciu meczach 
nie przegrały ani razu i straciły tylko 
trzy sety. Zdobyły komplet punktów 
i zasłużenie wygrały VIII Ogólnopolski 
Turniej Juniorek w Bydgoszczy.

Poniżej wyniki spotkań w wykonaniu 
siatkarek SMS Police:
SMS Police - Pałac II Bydgoszcz 3:0 
(25:23, 26:24, 16:14) (MVP: Abramajtys)
SMS Police - PTPS Piła 2:1 (25:27, 
25:17, 15:9) (MVP: Wróblewska)
SMS Police - Orzeł Malbork 3:0 
(25:20, 25:23, 15:11) (MVP: Bałuk)

SMS Police - Pałac I Bydgoszcz 2:1 
(26:24, 25:15, 14:16) (MVP: Bimkiewicz)
SMS Police - Impel Wrocław 2:1 (25:27, 
25:22, 15:12) (MVP: Bohdanowicz)

Najlepszą zawodniczką drużyny zo-
stała Ewa Bimkiewicz. 

SMS Police: Abramajtys, Wachel, 
Muszyńska, Tomaszewska, Wróblewska, 
Malon, Mendowska, Bimkiewicz, 
Maksym, Nowacka, Kobus, Bałuk, 
Drosdowska (l), Bohdanowicz (l)

Dla zawodniczek SMS Police był to 
trzeci przedsezonowy sprawdzian for-
my przed startem rozgrywek II ligi.

Klasyfi kacja końcowa:
1. SMS Police 10 pkt
2. Impel Wrocław 9 pkt
3. Pałac II Bydgoszcz 8 pkt
4. Pałac I Bydgoszcz 7 pkt
5. PTPS Piła 6 pkt
6. Orzeł Malbork 5 pkt
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Pływacy  IUKP  „Wodnik”  
w  kadrze  narodowej

Sport

Wraz z początkiem roku szkolnego roz-
począł się też nowy sezon dla pływaków 
Integracyjnego Uczniowskiego Klubu 
Pływackiego „Wodnik”. Z uwagi na okres 
wakacyjny dopiero teraz możemy przed-
stawić osiągnięcia polickich pływaków 
w ubiegłym sezonie. Podsumowaniem 
jak co roku był miesiąc czerwiec, w któ-
rym odbyły się zawody centralne      o 
randze Mistrzostw Polski organizowane 
przez Polski Związek Pływacki. Z du-
żym powodzeniem startowali w nich 
podopieczni trenera Tomasza Dembka. 

Już 1-2 czerwca odbyły się w 
Szczecinie Ogólnopolskie Drużynowe 
Zawody Dzieci 10-11 lat. Spośród 4 pod-
opiecznych najlepiej spisał się w nich 
Kacper Czapla. Wywalczył po 2 złote 
i srebrne medale, za co został uznany 
najlepszym zawodnikiem zawodów. 
Podobna rywalizacja toczyła się na 15 
innych pływalniach. We wszystkich za-
wodach startowało 1500 pływaków ze 
170 klubów. Po podsumowaniu wy-
ników przez PZP okazało się, że nasz 
zawodnik w gronie ponad 700 zawod-
ników zajął VIII miejsce w kraju w wielo-
boju pływackim! Kolejne zawody miały 
miejsce 20-21 czerwca w Gorzowie, 
a były to Drużynowe Mistrzostwa 
Młodzików 13-letnich. W Gorzowie star-
towali zawodnicy 7 województw pół-
nocnych (350    z 35 klubów), pozostali 
w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Wodnika reprezentowała czwórka za-
wodników. Ustanowili 12 rekordów ży-
ciowych, ale najlepiej z nich wypadła 

Janusz Chmielewski

Maja Skowron. Jej trofea to 4 medale: 
srebrny na 100m stylem motylkowym i 
3 brązowe – na 100m stylem grzbieto-
wym i dowolnym, 200m stylem grzbie-
towym. Po zweryfi kowaniu wyników ze 
wszystkich zawodów (772 zawodników 
z 99 klubów) uzyskane czasy uplasowały 
Majkę na miejscach V, V, X i XI w Polsce. 

22-23 czerwca startowali 12-lat-
kowie w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików. Odbyło się 

11 takich zawodów w kraju i startowa-
ło w nich 1300 zawodników ze 130 klu-
bów. Policzanie startowali w Szczecinie 
i zdobyli 13 medali (11 indywidualnie 
i 2 w sztafetach). Ich zdobywcami zo-
stali: Weronika Garbarczyk (4 złote, 
srebrny i brązowy w sztafecie), Damian 
Wojnowski (2 złote i 2 w sztafecie), 
Roksana Rymarek (1 złoty i 2 w sztafecie), 
Joanna Jankowska (1 srebrny i brązowy, 
brązowy w sztafecie) i Dawid Sporek 
(srebrny         w sztafecie). Gdy podsu-
mowano wyniki uzyskane w całym kra-
ju okazało się, że Weronika      i Damian 
należą do czołówki pływaków w Polsce. 
W. Garbarczyk plasuje się na I miejscu    

w stylu dowolnym (100m), IV w stylu 
klasycznym (100m) i dowolnym (400m) 
oraz VI        w stylu zmiennym (200m). 
D. Wojnowski plasuje się na V miejscu w 
stylu grzbietowym (100 i 200m), VI miej-
scu w stylu zmiennym (200m) i IX w stylu 
dowolnym (400m). Wyniki te są potwier-
dzeniem, że nie przypadkowa jest ich 
przynależność do kadry województwa. 

Dobrze spisali się też na zawo-
dach podopieczni trenera Grzegorza 
Musztafagi. W dniach 3-5 lipca starto-
wali w Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych. W Olsztynie startowało ich 
6   i ustanowili aż 21 rekordów życio-
wych. Najlepiej z nich zaprezentował 
się Paweł Leśniewski. W fi nałach na 
100 i 200m stylem grzbietowym upla-
sował się dwukrotnie na VII miejscu. 

Bardzo dobre występy zawodników 
IUKP „Wodnik” zaowocowały powoła-
niem M. Skowron i P. Leśniewskiego do 
kadry narodowej juniorów młodszych 
na sezon 2015/16. Gratulujemy zawod-
nikom i trenerom. Czekamy teraz na uda-
ne starty w białoczerwonych barwach.   
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4 października godz. 18:00
Jaromir Nohavica

JAROMIR NOHAVICA – 4 października 2015 r. godz. 18:00
Piosenki Nohavicy mają bardzo różny charakter. Są wśród nich 

zarówno poetyckie, pełne zadumy ballady, jak i wesołe, wręcz 
rubaszne pieśni. Początkowo pisał teksty dla innych wyko-
nawców. Zasłynął w tamtych czasach głównie piosenką Lásko, 
voníš deštěm (Miłości, pachniesz deszczem) dla Marii Rottrovej. 
Dopiero od 1982 roku, namówiony przez przyjaciół, zaczął sam 
wykonywać swoje utwory. Od tej pory stał się popularnym wy-
konawcą, a od lat 90 jest stale w czołówce najpopularniejszych 
czeskich pieśniarzy.  Poza Czechami i Słowacją sporą popular-
nością cieszy się również w Polsce, gdzie koncertuje od 1997 
roku. Twórczość Nohavicy, mieszkającego na pograniczu kultur 
na Śląsku Cieszyńskim, przesiąknięta jest również polskimi ak-
centami. Artysta swobodnie mówi po polsku. Niektóre piosenki, 
zwłaszcza na koncertach, wykonuje w polskiej wersji językowej. 
Swój pierwszy autorski album wydał w 1988 roku. Darmodziej 
to album dojrzały i wyważony, złożony z zapisów koncertów 
z przełomu lat 1987/88. Reprezentuje on pierwszy szczytowy 
okres piosenkarskiej drogi Nohavicy. W 1989 roku ukazał się 
wybór piosenek pod tytułem Ósmy kolor tęczy, a o rok później 
W tym głupim roku. Pierwszy projekt studyjny Nohavicy za-
tytułowany Mikimauzoleum powstał w 1993 roku. Stał się on  
jednym z najpopularniejszych czeskich albumów muzycznych. 
Nowatorskie jak na owe czasy aranżacje stworzył Karel Plíhal. 
Kolejny projekt studyjny Dziwny wiek otrzymał Czeskie Gramy 
za płytę roku 1996. W 2009 roku ukazał się dwupłytowy album 
Świat według Nohavicy, z piosenkami Nohavicy w polskim tłu-
maczeniu i wykonaniu polskich Artystów. Na początku 2013 
roku jego utwór Minulost (w języku czeskim) trafi ł na pierwsze 
miejsce Listy Przebojów Programu III Polskiego Radia i pozo-
stawał tam przez kilka tygodni. W październiku 2013 Nohavica 
został uhonorowany nagrodą Diament Trójki. Nohavica jest 
człowiekiem wyjątkowo utalentowanym. Jego koncerty sta-
ją się dla słuchaczy jedynym w swoim rodzaju przeżyciem.
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„MUZYKA WIECZOREM”
Koncert Mirosława 

Czyżykiewicza
W programie piosenki 
do wierszy Jarosława 

Iwaszkiewicza z muzyką Adama 
Opatowicza

Jacek Skowroński (fortepian)
Krzysztof Baranowski (instru-

menty klawiszowe)
Bogdan Szczerkowski 

(skrzypce)
Marcin Chenczke (kontrabas)

Koncert odbywa się w ra-
mach FESTIWALU CZYTANIA – 

ODKRYWCY WYOBRAŹNI

Ceny biletów – pazdziernik 2015:
MUZYKA WIECZOREM (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 20zł
IIm (rząd XIII – XIX) normalny 15zł
KONCERT JAROMIRA NOHAWICY (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 170zł
IIm (XIII – XIX) normalny 150zł
CZYTANIE SZTUKI DOROTY MASŁOWSKIEJ
DWOJE BIEDNYCH RUMUNÓW MÓWIĄCYCH PO 
POLSKU (Duża scena)
Normalny 5zł
WARIACJE TISCHNEROWSKIE (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 35zł, ulgowy 30zł
IIm (XIII – XIX) normalny 30zł, ulgowy 25zł
MAGIA OBŁOKÓW (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 35zł, ulgowy 30zł
IIm (XIII – XIX) normalny 30zł, ulgowy 25zł
PODWIECZOREK U ŁAZARZA (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny - 35zł, ulgowy - 30zł
IIm (rząd XIII – XIX) normalny - 30zł, ulgowy - 25zł
MAYDAY (Mała scena)
Normalny 40zł
Ulgowy 30zł
PRYWATNA KLINIKA (Mała scena)
Normalny 40zł, 
Ulgowy 30zł
BÓG MORDU (Mała scena)
Normalny 40zł, 
Ulgowy 30zł
JESIENNIK SALONOWY ALBO INTYMNE ŻYCIE 
MIKOŁAJA KOPERNIKA (Klub Świętokradców Parafi i 
Czarnego Kota Rudego „Dekadencja”)
40zł – bilet normalny
POJEDYNEK – ZABAWA W DETEKTYWA (Agencja 
Artystyczna Monolit) (Duża scena)
Im (rząd I – XII) normalny 100zł
IIm (XIII – XIX) normalny 90zł
WSZYSTKO O MĘŻCZYZNACH (Mała Scena)
Scena Poniedziałek
Normalny 45zł
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