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Blisko trzykrotny wzrost
„Police” informują o zysku

W trzecim kwartale 2015 roku Grupa Azoty Police zwiększyły przychody o 19 proc. do poziomu 600 mln złotych, 
osiągając blisko 3-krotny wzrost zysku netto. Znacząca poprawa wyników i efektywności operacyjnej spółki to efekt 
m.in. zwiększenia wolumenu sprzedanych nawozów i skutecznej realizacji działań związanych z optymalizacją kosztów 
i kluczowych procesów. 

W trzecim kwartale powo-
łano spółkę PDH Polska, reali-
zując kolejny krok w kierunku 
budowy historycznej inwestycji „Polic” – 
instalacji PDH wartej ok. 1,7 mld złotych.

- W każdym kwartale od początku roku 
poprawiamy rentowność, wypracowu-
jąc w efekcie 122 mln złotych zysku za 
9 miesięcy br. Bardzo dobre wyniki to 
efekt m.in. zwiększenia sprzedaży na-
wozów wieloskładnikowych o ponad 30 
proc. i skutecznego wdrażania progra-
mu doskonałości operacyjnej. Rezultaty 
programu Azoty PRO, który jest jednym 
trzech fi larów naszej strategii, już dziś 
zdecydowanie przekroczyły nasze zało-
żenia – powiedział Krzysztof Jałosiński, 
Prezes Zarządu Grupy Azoty Police, V-ce 
Prezes Zarządu Grupy Azoty. – Spółka 
znajduje się w przededniu rozpoczęcia 
budowy największej inwestycji w hi-
storii Grupy Azoty – instalacji PDH wraz 
z infrastrukturą, dlatego doskonała sy-
tuacja fi nansowa „Polic” pozwala z opty-
mizmem planować kolejne etapy inwe-
stycji – dodał Prezes Krzysztof Jałosiński.

Grupa Azoty Police w 3Q wypraco-
wały 15 mln złotych zysku netto, przy 
przychodach na poziomie 600 mln zło-
tych, co stanowi drugi wynik w Grupie 
Azoty, po „Puławach”. W porównaniu 
do analogicznego okresu w ub. roku 
wyniki te wzrosły odpowiednio o 150% 
i 19%. Głównymi źródłami wzrostu 

przychodów w relacji do 3Q 2014 roku 
są zarówno wyższy wolumen, jak i wyż-
sza cena sprzedaży nawozów NPK. 

Ponadto, pozytywny wpływ na wyni-
ki fi nansowe miały senegalskie złoża 
„Polic”, dzięki którym spółka jest za-
bezpieczona surowcowo i może także 
negocjować korzystniejsze ceny od 
pozostałych dostawców z Afryki Płn.

W 3Q 2015 roku powołano PDH 
Polska, spółkę która będzie realizo-
wać największą i najnowocześniej-
szą w Europie inwestycję w instala-
cję do produkcji propylenu metodą 
PDH - Strategiczne przedsięwzięcia 
Zakładów Chemicznych Police niosą 
za sobą wiele korzyści nie tylko dla 
samej spółki, ale również dla regionu 
i kraju. Instalacja PDH jest tylko po-
czątkiem długoterminowego procesu 
reindustrializacji, który przybliży nas 
do stworzenia w Polsce warunków sa-
mowystarczalności surowcowej – po-
wiedział Prezes Krzysztof Jałosiński.
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Konferencja w sprawie wywozu śmieci
Oświadczenie burmistrza

Podczas  swojej październikowej se-
sji Rada Miejska w Policach przyjęła 
trzy uchwały, wprowadzające nowe 
regulacje dotyczące opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w 
gminie Police, począwszy  od 1 stycz-
nia 2016 roku. Zmiany te spotkały się 
z krytyką mieszkańców. Takie sygna-
ły docierają do nas z różnych źródeł. 
Dlatego uznałem, że  konieczne jest wy-
jaśnienie kilku podstawowych kwestii. 

Chcę podkreślić, że wprowadzając 
zmiany chcieliśmy przede wszystkim 
chronić rodziny wielodzietne, wielooso-
bowe. W obecnym systemie opłata za 
wywiezienie i zagospodarowanie od-
padów posegregowanych wynosi 12 zł 
od osoby na miesiąc. Rodziny wielooso-
bowe muszą ponosić koszt odpowied-
nio zwielokrotniony: 4-sobowa = 48 zł, 
7-osobowa = 84 zł itd. Przyjęta przez 
Radę Miejską zmiana to maksymalnie 
40 zł na rodzinę w budownictwie wie-
lorodzinnym  i 50 zł na rodzinę w dom-
kach jednorodzinnych. System „od go-
spodarstwa domowego” uzupełniliśmy 
o opcję dla rodzin najmniejszych, czyli 
„od zużycia wody”: jeśli dane gospodar-
stwo domowe nie zużyje więcej niż 4 m3 
wody na miesiąc, wówczas zapłaci 5zł/
m3, czyli maksymalnie 20 zł na miesiąc. 

Metoda „od osoby”, którą wprowadzi-
liśmy w 2012 roku, była zgodna z wyni-
kiem konsultacji społecznych. Niestety 
– jak się okazało nie był to dobry wybór. 
Kalendarz wdrażania znowelizowanej  
ustawy wymagał od gmin najpierw okre-
ślenia metody i stawki opłat, a dopiero 
później – przyjmowania deklaracji od 
mieszkańców. W deklaracji miała być już 
określona stawka. Przy wyborze metody 
„od osoby” oznaczało to, że prognozu-
jąc wysokość opłat, wnoszonych przez 
mieszkańców, musieliśmy się oprzeć 
na liczbie osób zameldowanych, a nie 
faktycznie mieszkających. Dopiero z de-
klaracji wynika, ile osób jest w systemie. 

Nowy system wszedł w życie 1 lipca 
2013r. Już na starcie liczba osób zadekla-
rowanych jako zamieszkujące w gminie 

była o ok. 4,5 tys. mniejsza od liczby 
osób zameldowanych. Od tamtego 
momentu do dziś ubyło nam kolejnych 
ponad 1700 osób. Nie wiemy, dlaczego 
tak się dzieje. Nie wiemy też, dlacze-
go wraz z mniejszą liczbą osób – nie 
zmniejsza się ilość odpadów. Ale kon-
sekwencje są oczywiste: mniejsza licz-
ba mieszkańców to mniejsze wpływy, 
a tym samym – defi cyt w systemie. W 
2015 roku brakująca kwota to 600 tys. zł. 

Konieczna była reakcja z mojej 
strony. Zleciłem odpowiednim służ-
bom   przeprowadzenie symulacji 
różnych wariantów, które pozwoliły-
by nam zlikwidować tę lukę, a jedno-
cześnie – jak najmniej dotknąć rodzi-
ny wielodzietne oraz osoby samotne. 
Uznałem, że są to te grupy społeczne, 
które powinniśmy szczególnie chronić. 

Rozważaliśmy wiele opcji. Najprościej 
byłoby podnieść stawkę „od osoby” i 
nie zmieniać systemu. Oznaczałoby 
to jednak jeszcze wyższe opłaty dla 
dużych rodzin. Jak państwo wiedzą 

– dyskutowaliśmy w komisjach Rady 
Miejskiej. Jest wiele różnych opinii. 
Trudno przewidzieć wszystkie kon-
sekwencje, a wręcz niemożliwe jest 
zbudowanie takiego systemu, któ-
ry byłby sprawiedliwy dla każde-
go. Ostatecznie zaproponowaliśmy 
Wysokiej Radzie rozwiązanie, które 
zostało uchwalone 27 października. 

Wiele emocji wzbudza kwestia kon-
sultacji społecznych. Biorąc pod uwagę 
skalę zainteresowania mieszkańców, 
jaką teraz obserwujemy, musze przy-
znać, że pominięcie tego elementu 
przy wprowadzeniu zmian w systemie 
nie było słuszne. Dlatego postanowi-
łem, że zwrócę się do Rady Miejskiej 
o wycofanie podjętych uchwał. Jeśli 
Rada wyrazi na to zgodę – ogłoszę 
konsultacje społeczne. Przedstawimy 
mieszkańcom do wyboru cztery opcje. 
Każdą z nich opatrzymy komenta-
rzem, by była dobrze zrozumiała i by 
uczestniczący w konsultacjach miesz-
kańcy mieli lepszą świadomość kon-
sekwencji podejmowanych decyzji.
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Polickie Święto Niepodległości
Ułani, ułani...- wspólne śpiewanie

Śpiewnik Patriotyczny pt. „Ułani, 
ułani” już po raz trzeci został wy-
dany przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Policach z okazji Święta 
Niepodległości. Otrzymali go przyby-
li wieczorem do polickiego MOK -u.

Wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych oraz koncert arii operowych 
zachęciło wielu policzan do udziału 
w obchodach 11 Listopada. Frekwencja 
podczas koncertu była imponująca. 
Sala widowiskowa wypełniła się po 
brzegi zwolennikami pieśni patriotycz-
nych. Wśród gości był także Burmistrz 
Polic Władysław Diakun oraz policcy 
Radni. Po zaprezentowanym przez Chór 
Kameralny „Cantore Iuvenum” pieśni 
„Gaude Mater Polonia” Burmistrz Polic 
przywitał wszystkich zgromadzonych. 
Ze sceny podkreślał wagę i istotę obcho-
dów Święta Niepodległości. Zaś prowa-
dzący koncert, Piotr Szkocki, przybliżył 
słuchaczom genezę pieśni patriotycz-
nych. Po tym wstępie mógł już rozpo-
cząć się koncert i wspólne śpiewanie.

Arie operowe na 11 Listopada
Do świata arii operowych zaprosiła 

nas Ewa Filipowicz – Kosińska. Wszyscy 
goście wysłuchali wspaniałego koncertu 
w wykonaniu solistki związanej z Operą 
na Zamku w Szczecinie. Umiejętności 
i doświadczenie artystki sprawi-
ło, iż koncert od pierwszych chwil 
wzniósł się na bardzo wysoki poziom. 
Stworzony na ten wyjątkowy wie-
czór repertuar, prezentowali także ar-
tyści z Chóru Kameralnego „Cantore 
Iuvenum” pod dyrygenturą Julii Figiel. 
Na fortepianie akompaniował wykła-
dowca Akademii Sztuki w Szczecinie 
Krzysztof Figiel. Wszyscy wykonawcy 
zaprezentowali się perfekcyjnie, czym 
zasłużyli na gromkie brawa i słowa 
uznania publiczności, które rozbrzmie-
wały po zakończonej uroczystości.

Śpiewnik patriotyczny
Po wysłuchaniu licznych utworów ar-

tyści zaprosili publiczność do wspólne-
go śpiewu. Druga część koncertu, czyli 
wspólny śpiew, już po raz drugi okazał 
się być udanym pomysłem. Publiczność 
bowiem bardzo chętnie włączyła się do 
wspólnego śpiewu. Śpiewnik patrio-
tyczny ułatwiał wykonanie pieśni opie-
wających waleczność rycerzy, odwagę 
ułanów, męstwo polskiego żołnierza, dla 
którego najwyższym celem jest służenie 
Ojczyźnie. W taki sposób wykonano 

około 15 utworów o patriotycznej tema-
tyce, jak np. na rozpoczęcie zaśpiewano 
„Rotę”, następnie „My, pierwsza brygada”, 
„Piechota, ta szara piechota”, aby zakoń-
czyć utworem „Marsz, marsz Polonia”.

Wielki tort podkreślił uroczystość 

obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości. Wydarzenie uwieńczo-
ne było wspólnym toastem i poczęstun-
kiem w holu Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Wieczór był także okazją do rozmów 
w kontekście patriotycznej wspólnoty.

Tekst: Aleksandra Słowińska, foto:  Tomasz Łój
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Informacje prasowe 20. wieku
O czym pisano...

21 października 2015 r. w Dziale 
Regionalnym odbyło się otwar-
cie wystawy dokumentów praso-
wych, biuletynów i książek z pry-
watnej kolekcji Jacka Stasiaka. 

Najstarszą wystawioną prasą jest m. 
in. „Biesiada Literacka” 1905, nr 17–  
ilustrowany tygodnik literacki i poli-
tyczny, „Kurjer Lwowski” 1935, nr 113 – 
dziennik poranny, „Merkvryvsz Polski” 
1939, Nr 5 –  gazeta tygodnia. Można 
zobaczyć wiele tytułów z okresu II woj-
ny światowej i tej powojennej, a także 
z okresu przemian lat 80. oraz tej póź-
niejszej końca lat 20. wieku. Kolekcję 
wzbogaciła wystawka książek i biulety-
nów, wydawnictw podziemnych, m in. 
Stefana Kisielewskiego „Bez cenzury.” 

Otwarcie wystawy poprzedziła 
prezentacja multimedialna autora, 
który przybliżył sposoby jej zdoby-
wania, charakter oraz historię wy-
dawniczą najciekawszych tytułów 
gazet, prasy, książek i ciekawych 
dokumentów ze swojej kolekcji. 

Autor wystawy „O czym pisano …”, 
jest policzaninem i pasjonatem hi-
storii, zwłaszcza okresu II wojny świa-
towej. Od kilku lat jest członkiem 
Stowarzyszenia Ziemi Polickiej „Skarb”, 
obecnie pełni funkcję wiceprezesa.

Prasa jest cennym źródłem infor-
macji, obiektem badań wielu ośrod-
ków naukowych w Polsce i na świecie. 

Zapraszamy do obejrzenia cie-
kawych historycznych doku-
mentów prasowych i książek  z 
kolekcji pana Jacka Stasiaka. 

Wystawa otwarta będzie do połowy 
grudnia w godzinach otwarcia działu. 

Serdecznie zapraszamy

Oprac. i zdj. Elżbieta Kacprzak
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Spotkania autorskie
W Dziale Regionalnym

W ramach cyklu Regionalne spo-
tkania z ciekawymi ludźmi, twór-
cami Polic i okolic, 20 październi-
ka 2015 r. gościliśmy panią Barbarę 
Sowińską-Adamczyk z Podgrodzia 
koło Nowego Warpna, autorkę książ-
ki „Miasteczko Dziecięce. Monografi a 
Podgrodzia 1952-1973”, wydanej przez 
Regionalne Stowarzyszenie Literacko-
Artystyczne w Policach, 2015 r., która 
obudziła wspomnienia nie tylko ówcze-
snych dzieci, kolonistów, harcerzy …

Monografi a jest pracą naukową pani 
Barbary, która zdobywa uznanie, pozy-
tywne recenzje i grono zainteresowa-
nych tym tematem, nie tylko lokalnie. 

Przykładem jest felieton „Miasteczko 
radości”, Daniela Passenta w Polityce nr 
35/2015 i recenzja prof. dr hab. Stanisława 
Jankowiaka zamieszczona w książce. 

Podczas spotkania uczestnicy dowie-
dzieli się wiele o życiu i twórczości autor-
ki, która bardzo ciekawie opowiadała o 
dziejach kilku powojennych dziesięcio-
leci Podgrodzia, przedmieścia Nowego 
Warpna nad Zalewem Szczecińskim. 
Zaprezentowała swój debiutancki zbiór 
anegdot pt. „Tam, gdzie mewa zawra-
ca” z 2009 r., zbiór legend i opowieści 
pt. „Król Leszcz” z 2011 r., wybór legend 
dla dzieci pt. „Król Leszcz i mewy” z 2013 
r., wspomniała o wierszach zamiesz-
czonych w almanachu twórców po-
lickich pt. „Strofy znad Łarpii” z 2010 r. 

Autorka spotkanie wzbogaciła pre-
zentacją multimedialną zdjęć i doku-
mentów zamieszczonych w promo-
cyjnej książce, a także prezentacją z 
archiwów PKF z 1952 i 1956 r.,  które sta-
nowiły cenne źródło informacji o ośrod-
ku kolonijnym dla dzieci w Podgrodziu.

Na zakończenie spotkania moż-
na było zakupić książki autorki. 

W spotkaniu uczestniczyła mło-
dzież kl. 3 z Gim. Nr 4 i kl. 2 z Gim. Nr 
2 w Policach i osoby zainteresowane. 

Oprac. i zdj. Elżbieta Kacprzak
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Sezon biegowy w pełni
37. Ogólnopolski Ćwierćmaraton

LOKALNA GRUPA RYBACKA „SZTORM”

zaprasza wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe i osoby związane z sekto-
rem rybackim do konsultowania „Lokalnej Strategii Rozwoju”. Strategia obejmuje obszar 
funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej „Sztorm”, czyli gminy: Police, Goleniów, Nowe 
Warpno. Jest to szansa pozyskanie środków na realizację przedsięwzięć o charakterze in-
westycyjnym, gospodarczym i społecznym, które wpłyną na rozwój gospodarczy oraz 
przyczynią się do poprawy życia jakości mieszkańców.
Kontakt: Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana 
Batorego 3, tel. 91 431 18 52, e-mail: promocja4@ug.police.pl
Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza, w którym prosimy przedstawić po-
mysły do zrealizowania zgłaszane przez osoby fi zyczne, przedsiębiorców, rybaków, orga-
nizacje pozarządowe. Można zgłosić zadania inwestycyjne, inicjatywy kulturalne, eduka-
cyjne, sportowe i rekreacyjne oraz działania wspierające rozwój przedsiębiorczości. 
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cyjne, sportowe i rekreacyjne oraz działania wspierające rozwój przedsiębiorczości. 

Sezon biegowy w pełni. W całej Polsce 
odbywa się szereg imprez biegowych. 
Jedną z nich jest „Ćwierćmaraton” 
Policki. Jest to jeden z najstarszych 
biegów ulicznych     w kraju, starsze są 
tylko 3 imprezy biegowe. Tegoroczny 

„Ćwierćmaraton” odbył się 17 paź-
dziernika. Policki festiwal (15 biegów) 
rozpoczął się o godzinie 11.00 biegiem 
na 10 km. Brało w nim udział 195 za-
wodników, w tym po latach przerwy 
Kenijczyk i po raz pierwszy przedsta-
wiciel Anglii z Norwich. Biegaczom 
sprzyjała bardzo dobra pogoda (brak 
wiatru, temperatura około 15 stop-
ni, słonecznie) i zgodnie z przewidy-
waniami zwyciężył kenijski faworyt. 
Najlepszymi zawodnikami okazali się:
1.Nduva Boniface        34.35         Kenia
2.Bieniek Kamil            35.11         Police
3.Maciejski Łukasz      35. 22         
Politolog Team Szczecin
4.Zabielski Józef          35.26         Szczecin
5.Bułatowicz Bartek   36.22         
UKL „Ósemka” Police
6.Rycak Bartosz           37.10         
UKL „Ósemka”
22. Romej Justyna     40.35          
LKS „Olimpic” Szczecin
38. Murawska Wioletta    42.36         
Szczecin
42. Kropidłowska Magdalena  42.43         
UKL „Ósemka”
52. Papierska Iwona   44.01
71. Kotarska Anna                   45.58         KB „Dzik” Police
75.Sobczak-Czynsz Anna      46.17
Fizjoline Szczecin

81.Dołżańska Sandra             46.34
KB „Dzik” Police
Po biegu głównym odbyły się biegi 
młodzieżowe. W poszczególnych ka-
tegoriach do najlepszych należeli:
Rocznik 2009 i młodsi  – 150m
1.Tamulonek Julia        SP 8 fi lia 
Opas Szymon            SP 56 Szczecin 
2.Liban Aleksandra SP 3                   
Holc Marcel                SP 3
3. Sterna Alicja        SP 8 fi lia             Kerl 
Kacper                PP 11
Rocznik 2007/8 – 550m
1.Jasiak Weronika SP 3-UKL „8”      
Buchowski Andrzej    SP 8-UKL „8”
2.Fila Amelia        SP 8-UKL „8”      Zapałowski 
Filip         SP 8-UKL „8”
3.Kozicka Victoria         SP 3                    Buchowski 
Błażej      SP 8-UKL „8”
Rocznik 2005/6 – 800m
1.Łużyńska Weronika    MKS „Kusy” Sz.  
Ficner Adrian             SP 1
2.Bogacka Wiktoria    SP 8-UKL „8”      
Kurek Alan                 SP 8
3.Czajkowska Wiktoria  SP 8-UKL „8”      
Serbinowski Kajetan  SP 8-UKL „8”

Rocznik 2003/4 – 1000m
1. Kucharska Bogumiła   SP 8-UKL 
„8”     Urtnowski Kacper      SP 3-UKL „8”
2. Rymarek Roksana SP 8                  
Staniszewski Oskar   SP 8-UKL „8”
3. Głusiec Natalia            Niekłończyca     
Pabin Krystian SP 8-UKL „8”

Rocznik 2000/2 -1000m
1.Sarnecka Oliwia          LKS „Olimpic”     
Wolender Jakub    RAZ Szczecin
2.Łużyńska Patrycja       UKL „Ósemka”   

Mierzowiec Mateusz  MKS „Kusy”
3.Murawska Nikola         MKL Szczecin    
Raczak Jakub            LUKS Przecław
Rocznik 1996/9 – 1000m
1.Korobejko Laura          UKL 
„Ósemka”   Murawski Jakub         MKL
2.Błachowicz Andżelika UKL „Ósemka”   
Wilk Adrian                 UKL „Ósemka”
3.Kurowska Teresa         LKS „Olimpic”    
Gorszka Damian        Szczecin

Policki maraton biegowy zakoń-
czyły zawsze emocjonujące biegi 
sztafetowe i rodzinne. W biegu szta-
fetowym 5x550m triumfowała sztafe-
ta ESSA Team Aglomeracja Szczecin, 
a w rodzinnym na 550m zwycię-
żyła familia Murawskich przed ro-
dzinami Łużyńskich i Waryszaków. 

Sponsorami „Ćwierćmaratonu” byli: 
Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, 
Rada Miejska, Sklepy Sportowe 
Wojciecha Dudka, Zachodniopomorska 
Rada Olimpijska, Dariusz Saniewski, 
Natur-Med, PPH Farmer, Kwiaciarnie 
Lawenda i Fantazja, Cafe Venezia, 
PHU Trans-Gum, Sklepy Baljo i 
Przemko, MZZPRC ZCH „Police”. 

Uczniowski Klub Lekkoatletyczny 
„Ósemka” (organizator) dzięku-
je  za pomoc            w organiza-
cji: Komendzie Powiatowej Policji, 
Straży Miejskiej, Polskim Agencjom 
Ochrony, Społecznemu Stowarzyszeniu 
Ratowniczemu, Trans-Net, Europa 
2006, Radzie Osiedla Nr 7, Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji, SKB Dzik oraz dzia-
łaczom           i sędziom UKL „Ósemka”.

Janusz Chmielewski
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Regiony partnerskie we Francji
Marszałek przesyła kondolencje

Zamachy terrorystyczne, do których 
doszło w piątek wieczorem w Paryżu, 
wstrząsnęły Europą i światem. Marszałek 
województwa Olgierd Geblewicz prze-
słał kondolencje na ręce Ambasadora 
Francji w Polsce, Pierra Buhlera. 
Województwo Zachodniopomorskie 
jest regionem partnerskim francuskich 
departamentów Loary Atlantyckiej i 
Gironde. Także władzom zaprzyjaźnio-
nych regionów, a za ich pośrednictwem 
– wszystkim mieszkańcom – marszałek 
przesłał słowa wsparcia i współczucia.  

„W imieniu władz i mieszkańców 
Pomorza Zachodniego proszę o przy-
jęcie kondolencji oraz wyrazów solidar-
ności i wsparcia w obliczu wielkiej tra-
gedii, która dotknęła Naród Francuski, 
wyznający szczytne hasła wolności, 
równości i braterstwa. Barbarzyński atak 
na Paryż jest tym bardziej bolesny, że 
stolica Francji oraz cały kraj gości ludzi 
wielu ras i wyznań stwarzając im warun-
ki rozwoju i godnego życia” – czytamy 
w listach do Ambasadora oraz do Phili-

ppa Grosvaleta, Przewodniczącego Rady 
Departamentalnej Loary Atlantyckiej
oraz  Jean-Luca Gleyze’a, Przewodni-
czącego Rady Departamentalnej 
Gironde. Marszałek podkreśla, że go-
ścinności i otwartości Francuzów do-
świadcza na co dzień  liczna Polonia za-
mieszkująca partnerskie departamenty. 

Marszałek Olgierd Geblewicz przy-
pomniał, że Polska została dotkliwie 
doświadczona dwoma wojnami świa-
towymi. „Dlatego stanowczo potępiamy 
terroryzm mając świadomość, że jest 
on zawsze orężem fanatyzmu. Trzeba 
zwalczać fanatyzm we wszelkiej posta-
ci. Należy z nim walczyć nie tylko na 
płaszczyźnie militarnej, lecz również 
edukacyjnej i informacyjnej. Ważną rolę 
odgrywa w tej kwestii współpraca re-
gionów partnerskich” – czytamy dalej. 

W związku z tym Województwo 
Zachodniopomorskie zadeklarowało 
gotowość podjęcia wspólnych działań 
wraz z partnerskimi departamentami. 

ImproBaja to propozycja dla 
najmłodszych widzów Festiwalu 
Komedii SZPAK, który od ubie-
głego roku rozszerza swoją for-
mułę także o spektakle dla dzieci. 
Maluchy wraz z improwizatorami 
z grupy Peleton w sobotę, 28 listo-
pada o godz. 12:00 w Domu Kultury 
13 Muz stworzą wymarzoną bajkę.

ImproBaja to spektakl, w którym nie 
ma gotowego scenariusza, a wszystko 
co dzieje się na scenie jest wymyślane na 
oczach widzów. Na początku, wspólnie 
z dziećmi, wymyślani są bohaterowie 
bajki. Następnie aktorzy - improwiza-
torzy z grupy Peleton, improwizują ich 
przygody. W trakcie spektaklu widzowie 
wielokrotnie proszeni są o pomoc - pora-
dę, wymyślenie kolejnej postaci, a nawet 
asystę na scenie. To czyni każdy spek-
takl wyjątkowym i niepowtarzalnym. 
Twórcami spektaklu jest grupa Peleton, 
czyli teatr improwizacji, który powstał 
w Gdańsku w 2013 roku. Tworzą go ak-
torzy niegdyś Teatru Wybrzeżak, a póź-
niej grupy improwizacyjnej W Gorącej 
Wodzie Kompani. Poza improwizowa-
niem na scenie zajmują się dramą, peda-
gogiką, psychologią, w składzie jest tak-
że muzyk oraz były aktor Kabaretu Limo. 

ImproBaja to zatem znakomita roz-
rywka nie tylko dla dzieci od 4 roku 
życia, ale i dla ich rodziców czy opie-
kunów, skład aktorski gwarantuje bo-
wiem wszystkim doskonałą zabawę.

Spektakl ImproBaja 
(dla widzów od lat 4)
Sobota, 28 listopada, godz. 12:00
Dom Kultury 13 Muz, Pl. Żołnierza 
Polskiego 2, Szczecin

Czas trwania spektaklu: 45 min 
Obsada: Ewa Czernowicz, Małgorzata 
Tremiszewska, Wojciech Tremiszewski
Muzyka: Hubert Świątek

Bilety w cenie 15/15 zł (dziecko/
opiekun) w przedsprzedaży oraz 
20/20 zł (dziecko/opiekun) w dniu 
przedstawienia dostępne są na: www.
bilety.fm/pl/scena/1141-bilety-na-
-impro-bajka-28-listopada-2015-o-
-12-00-w-13-muzach-w-szczecinie.html

ImproBaja
czyli dzieci 
tworzą bajkę

Akt solidarności przez francuską ambasadą w Warszawie. Foto: Wieści Polickie
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To pytanie było głównym te-
matem warsztatów, które od-
były się  w dniu 7 listopada br. 
w siedzibie Akademii Morskiej 
w Szczecinie w ramach drugiej edy-
cji Festiwalu Design Thinking Week.

Festiwal po raz pierwszy odbył się 
w dniach 20-24 października 2014 roku 
i wzięło w nim udział ponad tysiąc osób 
w 11 miastach Polski. Przedstawiciele 
różnych środowisk społecznych uczest-
nicząc w warsztatach Design Thinking 
mają możliwość wyzwolenia w sobie 
potencjału kreatywności, łamiąc sche-
maty i współpracując  z innymi w celu 
osiągnięcia wspólnego, nadrzędnego 
celu. Organizatorem głównym festiwalu 
jest Stowarzyszenie Top 500 Innovators. 
Organizatorzy szczecińscy to Studenckie 
Koło Naukowe SKN Innowatora "Ordo ex 
Chao" działające na Akademii Morskiej 
w Szczecinie i Akademia Morska 
w Szczecinie.  W tym roku partnerami 
lokalnymi przedsięwzięcia byli: Powiat 
Policki i Regionalne Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie .

Problemem z którym zmierzy-
li się uczestnicy warsztatów w dniu 
7 listopada br. była komunikacja 
Starostwa Powiatowego w Policach 
z mieszkańcami powiatu polickiego.                           
W spotkaniu udział brali przedstawi-
ciele sołectw oraz organizacji poza-
rządowych z terenu powiatu polickie-
go, studenci, nauczyciele jak również 
pracownicy Starostwa Powiatowego                         
w Policach. Moderatorami spotka-
nia byli eksperci: Dorota Idziaszczyk, 
Leszek Chybowski i Michał Twardochleb. 
Zdecydowanie była to niebywa-
ła okazja do poznania zdania każdej 
ze stron oraz do twórczej dyskusji.

Patronat honorowy nad Design 
Thinking Week 2015 objęli:

- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska 
- Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz
-Ministerstwo Gospodarki

Patronat honorowy nad Design 
Thinking Week 2015 w Szczecinie

objął J.M. Rektor Akademii 
Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. 
inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma.

Szkolenie urzędników
Jak poprawić komunikację
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Tytuł intryguje. O czym możemy prze- 
czytać w Twojej książce?
O tym, co niecodzienne, ale codziennie 
dziejące się w naszej rzeczywistości. To 
rónorodne spojrzenie na świat i niezwykłe 
wydarzenia, które choć niewygodne dla 
nauki - potwierdzone są dowodami. 

Na przykład?
Szanowany lekarz z USA zapada w śpiącz-
kę, i to dość paskudną, bo spowodowaną 
przez pałeczkę okrężnicy. Z takich 
śpiączek się nie wychodzi, a jeśli już, to 
wegetacja do końca dni. On po tygodniu 
się wybudza i mało tego: wraca do pracy. 
Wcześniej był totalnie sceptycznym 
naukowcem, a po „powrocie” napisał 
książkę o tym, że „odkrył niebo”. Z ogrom-
nym zaskoczeniem zaczął też odkrywać 
literaturę na temat z jego dowiadczenia,     
a znajdującą się daleko poza zaintereso-
waniem nauki akademickiej. Inny lekarz, 
holenderski kardiolog, jak i wielu innych, 
od lat bada relacje pacjentów ze stanu 
tzw. śmierci klinicznej; i to w bardzo 
naukowy sposób. Dalej: pewien wiekowy 
dziś Hindus twierdzi, że nie spożywa 
pokarmów od ósmego roku życia. Był 
dokładnie badany przez kilkuset lekarzy 
cywilnych i wojskowych. Oni nadal nie 
wiedzą, jak to możliwe, że on żyje, choć 
przynajmniej podczas wielodniowych 
doświadczeń nic nie jadł, ani nie pił. Są też 
historie osób z Polic, które opowiedziały 
mi o spotkaniach z duchami ich zmarłych 
bliskich. Jedna z relacji mówi np. o prze- 
powiedni sytuacji, która miała się dopiero 
stać i wydarzyła się tak, jak została przepo-
wiedziana. Są też treści motywacyjne, 
które mogą pomóc zmienić siebie czy sy- 
tuacje, z którymi chcemy sobie poradzić. 
Są przykłady niezwykłych zdarzeń intu- 
icyjnych... Mogę przytaczać jeszcze 
naprawdę długo, ale zamiast tego 
polecam sięgnąć po Lekcję Paranormal-
ności i samemu zatopić się w lekturze.

Słyszę, że lektura może być ciekawa.
Na pewno miejscami jest niepokorna             
i zadziorna. Raz się uśmiejesz, a kiedy 
indziej trzeba się trochę skupić. Czasem 
wskazuję błędy w tym, jak nauka widzi 

świat, aby nieco dalej przejść do łagodnej 
konkluzji. Wyraziście i rozsądnie prezentu-
ję moje zdanie. Dołożyłem też starań, aby 
treść była zrozumiała.

Zdrowy rozsądek i takie tematy?
A czemu nie? Jak mawiał Einstein: 
„Zdrowy rozsądek jest zbiorem uprze-
dzeń nagromadzonych przez człowieka 

przed osiemnastym rokiem życia”. Jeśli 
młody, chłonny i nieco naiwny umysł 
uprzedzi się do pewnych rzeczy, to zosta-
je mu to na lata. Ja uważam, że dobrze jest 
być życzliwie i otwarcie nastawionym do 
świata zamiast blokować się na niego. Bo 
dobrze jest spotykać miłych ludzi, otaczać 
się pięknymi rzeczami i przeżywać przy- 
jemne sytuacje. Czy to nie jest rozsądne?

A opinie czytelników są miłe?
Przyznam, że docierają do mnie przyjazne 
informacje o lekturze. Być może są i mniej 
przychylne, ale wiadomo: co odbiorca, to  
i inna opinia. Życzę sobie jednak jak 
najwięcej reakcji typu: „Rzeczywistość nie 
jest tak oczywista jakby się zdawało. 
Twoja książka może otworzyć oczy 
ludziom, którzy jeszcze tego nie widzą”. 
Albo: „Ciekawe, filozoficzne i dowcipne. 

Jest takie angielskie określenie: 'eye ope- 
ner'. Oby jak największe rzesze czytelni- 
ków zechciały po lekturze Twojej książ-
ki oczka przetrzeć”. Cieszę się, że takie są 
reakcje na wiedzę zawartą w książce. To 
właśnie było moje założenie: dać radość 
świeżego spojrzenia na świat, który zdało 
by się, że znamy na wylot.

A jakie reakcje mogą pojawić się ze 
strony świata nauki?
Zapewne różne. Reakcja zaley od tego, 
kim jesteś, a nie jakie piastujesz stanowi-
sko. Wiesz: nauka lubi korzystać z tego, co 
już zostało powiedziane, napisane, zrobio- 
ne. Jest konserwatywna, a przez to mam 
wrażenie, że i zbyt wygodnicka. Bo nie 
wyściubiasz nochala spoza regułek, które 
sprawnie wyklepałeś, i z którymi czujesz 
się, jak pączek w maśle. Poznałem jednak 
wiele osób życzliwych, radosnych i pokor-
nych, choć z tytułami profesorskimi.

A Ty wierzysz w to, o czym piszesz?
Po pierwsze: to kwestia wiedzy, a nie 
wiary. Są tacy, co albo zachłystują się 

tajemniczymi zjawiskami, albo skrajną 
logiką. Jak nie czarne, to białe. A przecież 
jest masa niezwykłych kolorów! O tym 
piszę właśnie: o normalności w paranor-
malności. Po drugie, lecz przede wszyst-
kim: to moja szczera i wielka pasja. Uwa- 
żam, że skoro wiem coś na ten temat, to 
warto podzielić się tym z ludźmi. 

Gdzie książkę można kupić?
Na pewno w wydawnictwie Arcanus, 
dzięki któremu esej się ukazał, a od kilku 
dni także w internetowej Księgarni-Gale-
rii Nieznanego Świata.

Czego chcesz życzyć czytelnikom?
Aby sięgali po wiedzę, która pozytywnie      
i przyjemnie wzbogaca. Bo warto żyć 
pełnią życia. 

„Ludzie książki piszą, książki polecane...”

Każdy widzi świat inaczej. Jeden dostrzeże szansę rozwoju w inedii,            
a inny wyśmieje czyjś sukces. Ludzie „kanalizują” się w swoich zacho-
waniach i nabywają blokujących ich przekonań. O tym, co nieoczywi-
ste i warte poznania rozmawiamy z Lessem R. Hoduniem, polickim 
autorem wydanego niedawno eseju „Lekcja Paranormalności”.

Informacje nt. książki „Lekcja Paranormalności” można znaleźć tutaj:
www.less.info.pl/lekcja

Lekcja normalności
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Akcja sztuki rozpoczyna się nocą na tytułowym balu, na którym 
to manekiny – krawieckie i wystawowe – zapominając o towarzy-
szącym im na co dzień bezruchu, zatracają się w tańcu. Tę upojną 
zabawę przerywa przybycie manekina damskiego, za którym to 
- przekonany, że śledzi piękną kobietę - pojawia się mężczyzna, 
w którym inny z manekinów rozpoznaje posła, lidera robotniczej 
partii socjaldemokratycznej. Taki jest punkt wyjścia sztuki, która 
w rzeczywistości okazuje się być metaforyczną opowieścią uka-
zującą mechanizmy władzy i drogę prowadzącą ku rewolucji. 
reżyseria: Adam Opatowicz
scenografi a: Mariusz Napierała
muzyka: Andrzej Mikosz „Webber”
teksty piosenek: Adam Zieliński „Łona”
choreografi a: Paulina Andrzejewska
reżyseria świateł: Krzysztof Sendke
asystent reżysera: Zbigniew Filary
premiera: 10 grudnia 2011

Teatr Polski zaprasza
Bal Manekinów

Karolina Chapko i Jakub Sokołowski
Romeo i Julia 1939

Spektakl Romeo i Julia 1939 Williama 
Shakespeare’a przygotowywany 
w szczecińskim Teatrze Polskim jest 
przedstawieniem o miłości   i nienawiści. 
O ile miłość, abyśmy w nią uwierzyli, nie 
potrzebuje żadnego kontekstu i obroni 
się swoją szczerością, oddaniem i zaan-
gażowaniem, o tyle nienawiść, zdaniem 
twórców spektaklu, winna być skanali-
zowana i skonkretyzowana. Nienawiść 
w naszym spektaklu to nienawiść do 
innego. Innych poglądów politycznych 
i religijnych, innej narodowości, koloru 
skóry i orientacji seksualnej. Nienawiść 
jest ucieczką przed wymykającym się 
schematom naszego myślenia innym.

Akcję sztuki przenieśliśmy do wielo-
kulturowej i wielowyznaniowej Polski 
roku 1939, na dwa tygodnie przed wy-
buchem II wojny światowej    i Krwawą 
Niedzielą w Bydgoszczy. Julia to Polka 
pochodzenia niemieckiego, a Romeo to 
rdzenny Polak. Gdy indoktrynowany na-
zizmem Tybalt wraca właśnie z Berlina, 
na drodze staje mu gej Merkucjo. Parys 
to ofi cer WP, niania Marta to prawo-
sławna Polka  z kresów wschodnich, 
natomiast aptekarz to Żyd. Ingerencja 
w tekst wybitnego dramatopisarza to 
zamiana mieczy i szpad na noże oraz 
Księcia na Burmistrza. Poza tym pozo-
stajemy wierni tłumaczeniu Stanisława 
Barańczaka i z dbałością o wiersz 

pracujemy nad rzeczą od której zaczyna 
się wszystko, także konfl ikty - słowem.

Scena balu, dzięki wszechstronnym 
talentom aktorów Teatru Polskiego bę-
dzie prawdziwym popisem taneczno 
- wokalnym. Nie zabraknie przebojów 
polskiego kina przedwojennego: Miłość 
ci wszystko wybaczy, Zimny drań, 
Umówiłem się z nią na dziewiątą, Bal na 
Gnojnej, Baby, ach te baby, Sex appe-
al, Już nigdy, Na cześć młodości. Dzięki 
Jackowi Skowrońskiemu i grupie jego 
muzyków usłyszymy je w nowocze-
snych, przebojowych aranżach. Trzeba 
również wspomnieć, że w dziełe genial-
nego Anglika oprócz najważniejszych 
dla tego dramatu scen tragicznych, ist-
nieją wątki komediowe, erotyczne, a tak-
że wręcz nieobyczajne. Wszystkie pie-
czołowicie inscenizujemy, gdyż widzów 
chcemy zapoznać  z całym tekstem.

Dzięki projekcjom multimedialnym 
wzbogacona zostanie nietypowa sceno-
grafi a. Kostiumy nawiązywać będą do 
mody przedwojennej, a w scenie balu 
do światowego kina z lat 30-tych XX 
wieku. Całość dopełnią efekty specjalne.

Do roli Julii dała namówić się 
Karolina Chapko, popularna aktorka 
krakowskiego teatru Bagatela, znana 
z fi lmów Oszukane i Yuma oraz serialu 
Wojna i miłość 1920, z racji jej zajęto-
ści występować będzie na zmianę z 

utalentowaną etatową aktorką Teatru 
Polskiego - Martą Uszko. Rolą Romea 
zadebiutuje przystojny absolwent 
PWST  w Krakowie - Jakub Sokołowski. 
Poza nimi plejada znakomitych  i lu-
bianych szczecińskich aktorów na cze-
le z Jackiem Polaczkiem, Michałem 
Janickim i Adamem Dzieciniakiem, tym 
razem w zaskakujących epizodach.

W roku 2014 przypadają rocznice: 75-
ta wybuchu II Wojny Światowej i 100-na 
wybuchu        I Wojny Światowej. Mamy 
nadzieję, że rok aktualny nie przejdzie 
do historii jako data rozpoczęcia kolej-
nego globalnego konfl iktu. W naszej 
inscenizacji zakochani Romeo i Julia 
symbolizują wszystkich ludzi, którzy 
niezależnie od narodowości, kolo-
ru skóry i wyznania umierają młodo, 
bo tak chciała Historia. Za wszystkimi 
anonimowymi milionami poległych lu-
dzi kryją się konkretne osoby, które są 
czimś synem, córką, żoną, mężem, bra-
tem i siostrą. To co zrobią stojący nad 
trupami Julii, Romea, Tybalta, Parysa i 
Merkucja, żywi: Capuletti, Montecchi, 
Burmistrz, Ojciec Laurenty – zadecydu-
je o znaczeniu bezsensownej śmierci 
młodych ludzi. Ci żywi to również my… 
współcześni   widzowie i słuchacze pięk-
nej i mądrej tragedii Shakespeare’a.
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Zawodniczki SMS Police w miniony
weekend rozegrały dwa spotkania
ligowe. W Elblągu i Starogardzie 
Gdańskim. Piątkowe spotkanie roz-
grywane w Elblągu okrzyknięte zo-
stało meczem na szczycie II ligi
kobiet. Lider - Orzeł Elbląg, po-
dejmował wicelidera - SMS Police.
Mimo jednostronnego widowiska 
w pierwszej partii, wygranej przez Orła 
25:11, później zaczęła się prawdziwa
walka o każdy punkt. Trzymające 
w napięciu siatkarskie akcje, długie
wymiany i wielkie emocje. Zawodniczki 
Orła dopiero pod koniec drugiej par-
tii odskoczyły SMSkom i wygrały
25:21. W trzeciej SMSki w korzystały 
swoje umiejętności, zagrały odważnie
i wygraływysoko 25:14. Czwarta par-
tia to ponownie wyrównana gra. Akcje 
punkt za punkt, widowiskowe wymiany 
i bliskie wygranej SMSki. Przy stanie 22:21 
dla Orła gospodynie zdobyły trzy punkty 
z rzędu i wygrały 25:21 i całe spotkanie 3:1.
Orzeł Elbląg - SMS Police 3:1 

Sukcesy SMS Police
Wicelider zostaje w Policach

(25:11, 25:21, 14:25, 25:21)
Dzień później policzanki zagra-
ły w Starogardzie Gdańskim 
z miejscowym Libero. Faworytem
meczu były SMSki. Udowodniły to, wy-
grywając zasłużenie w trzech setach.
Libero Starogard Gdański - SMS 
Police 0:3 (17:25, 8:25, 16:25)
SMS Police: Wróblewska, Mendowska, 

Bimkiewicz, Tomaszewska, Wachel,
Abramajtys, Kobus, Maksym, Malon,
Paluszkiewicz, Bohdanowicz (l), 
Drosdowska (l)

Po rozegraniu siedmiu spo-
tkań zawodniczki SMS Police mają 
na swoim koncie 15 punktów 
i zajmują drugą pozycję w ligowej tabeli.

Zdarza się najlepszym
Pierwsza porażka w sezonie

Culmen Chełmno jest pierwszym zes-
połem, który pokonał SMS Police
na parkietach ligowych. W sobotę
wygrał z policzankami 3:2. Przed sobot-
nim spotkaniem SMSki nie zaznały jesz-
cze smaku porażki. Wyższość policzanek
musiały uznać UKŻPS Kościan, Orzeł 
Malbork, Gedania Gdańsk i APS Rumia.
Culmen Chełmno to zespół am-
bitny, co pokazał już od pierw-
szych minut spotkania. Podjął
walkę z niepokonanymi i już w pierw-
szej partii prowadził 16:11 
Na taki obrót sprawy nie godziły się 
SMSki. Mozolnie odrabiały straty, aż w 
końcu wyszły na 1-punktowe prowadze-
nie (21:20). Nie oddały go już do końca 
i w pięknym stylu zakończyły pierwszą 
odsłonę spotkania.

W drugim secie gra się nieco wyrów-
nała. Tak było do stanu 13:13.
Później lepsze zawody rozegrały przy-
jezdne, były bardziej konsekwentne i 
popełniły mniej błędów. Ostatecznie
wygrały 25:18. W trzeciej par-
tii znów role się odwróciły. Mimo 

początkowych akcji punkt za punkt, 
SMSki oddalały się rywala (17:14, 
22:19) i wygrały 25:22. W kolejnej
partii znów przyjezdne miały więcej 
do powiedzenia. Mimo, że SMSki pro-
wadziły 8:6 i 17:13, to zawodniczki
trenera Karola Rosołowskiego odrobiły
straty i prowadziły 23:20. SMSki zdo-
łały zdobyć jeszcze dwa punkty, ale ze 

zwycięstwa cieszyły się culmenianki. O 
tym, że wygrana uskrzydla przekonały 
się SMSki w tie'breaku. Przyjezdne pro-
wadziły już 8:0. Policzanki nie mogły 
przebić się przez blok rywala i miały 
problemy w przyjęciu. Przegrana 4:15 
oznaczała, że pierwsza porażka w sezo-
nie stała się faktem, a Culmen Chełmno 
pokonał niepokonany zespół.
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Widocznie- ekologicznie
Akcja „Znicz” z uczniami LO

W piątek 30 listopada mundurowi 
z KPP Police wspólnie z uczniami klas 
policyjnych z polickiego LO rozpoczę-
li akcję Znicz. W okolicach cmentarza 
oraz w centrum Polic zażółciło się od 
kamizelek i odblasków, które ucznio-
wie rozdawali wraz z funkcjonariusza-
mi. Wszystko w ramach akcji „Znicz” 
połączonej z programem profi laktycz-
nym Policji „Widocznie - Ekologicznie”

Podczas trwającej od piątku akcji 
„Znicz” oprócz wielu patroli Policji na 
ulicach Polic można było zauważyć 
młody narybek policjantów. Uczniowie 
I i II klasy o profi lu policyjnym z Liceum 
Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. 
I. Łukasiewicza w Policach pod opieką 
Jarosława Szurko - nauczyciela zajęć 
policyjnych wspomagali funkcjona-
riuszy w działaniach prewencyjnych.

Przyszli policjanci wspólnie z funkcjo-
nariuszami Ogniwa Ruchu Drogowego 
na głównych ulicach Polic i w rejonie 
cmentarza rozdawali elementy odbla-
skowe: kamizelki, nakładki na plecaki, 
opaski, zawieszki oraz ulotki  profi laktycz-
ne. Akcja „Znicz” stała się „Widocznie – 
Ekologiczna” dzięki Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie, która wsparła Policję.

Wspólne działania Policji i przyszłych 
policjantów będą realizowane częściej, 
tak by w młodych ludziach zaszczepić 
choć niektóre z elementów tworzących 
służbę w Policji, a przy okazji wpły-
wać na bezpieczeństwo w regionie.  
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21353 punkty _ to jest I miejsce! 

 
„Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce”

Cyprian Kamil Norwid 
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