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Konsultacje w Szczecinie

500+ ma obowiązywać od kwietnia

500 zł na drugie dziecko dla każdej 

rodziny. Dla najbardziej ubogich rów-

nież na pierwsze - zapewniała we wto-

rek w Szczecinie minister Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. 

W spotkaniu towarzyszył jej wojewo-

da zachodniopomorski Piotr Jania.

W całej Polsce trwają konsultacje spo-

łeczne w sprawie programu „Rodzina 500 

plus”. W środę, 20 stycznia w hali Azoty 

Arena odbyło się spotkanie Elżbiety 

Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, z przedstawicielami 

gmin i organizacji pozarządowych z na-

szego regionu. Przez ponad dwie godzi-

ny trwała dyskusja na temat wątpliwości 

i uwag do tego rządowego projektu. 

Największe kontrowersje wzbudzi-

ło kryterium dochodowe na pierwsze 

dziecko. - Rodzina otrzyma 500 zło-

tych na pierwsze dziecko tylko wtedy, 

gdy jej dochód na osobę nie przekro-

czy 800 złotych. W przypadku dziecka 

niepełnosprawnego próg ten będzie 

wynosił 1,2 tys. zł - wyjaśniała Rafalska. 

Obecni na konsultacjach  mieli wąt-

pliwości, czy należy wspierać fi nansowo 

zamożne rodziny. Gorącą dyskusję wy-

wołał również problem uznaniowości, 

kiedy otrzymane przez rodziny wsparcie 

będzie wydatkowane w sposób właści-

wy, a kiedy nie i w jaki sposób urzędnicy 

mają to weryfi kować. Za przykład po-

dano utrzymanie konia dla dziecka czy 

dofi nasowanie wyjazdu do Tunezji. W 

tym zakresie pytań rodzi się wiele. - Jeśli 

pojawią się jakieś wątpliwości, to świad-

czenie będzie przekazywane w for-

mie rzeczowej - precyzowała Rafalska. 

Według zapewnień minister, program 

„Rodzina 500 plus” ruszy już w kwietniu. 

Wypłacaniem 500 zł na dziecko mają 

się zająć urzędy gmin. To tam zaintere-

sowani będą mogli składać wnioski. W 

związku z tym powstaną nowe stano-

wiska pracy dla urzędników. Pieniądze 

na procedury wdrażające nowy pro-

gram ma przeznaczyć Ministerstwo 

Finansów. Rodziny będą miały 3 miesią-

ce na złożenie wniosku. Jeśli program 

ruszy od 1 kwietnia- do końca czerwca 

będzie czas na złożenie dokumentów. 

Wsparcie będzie wypłacane wów-

czas z wyrównaniem od 1 kwietnia. 

- 500 zł będzie realnym wsparciem 

dla polskich rodzin. Jest to prece-

dens: po raz pierwszy powstaje usta-

wa, która jest adresowana do wszyst-

kich- mówiła minister na spotkaniu.  

Chemik vs Tauron
W pojedynku na szczycie

W meczu Chemika Police z MKS 

Dąbrowa Górnicza po 2 setach jest 

remis. Rozpoczyna się 3 partia me-

czu. Chemiczki grają bez Werblińskiej 

i Montano. Zawodniczki odpoczywają 

po meczu w Prostejowie. Od począt-

ku 3 seta gra jest wyrównana. W ze-

spole gości wyróżnia się Amerykanka 

Hancock. Przy stanie 11:7 na boisku 

pojawia się Izabela Bełcik zastępując 

Joannę Wołosz. Po chwili na boisko 

wchodzi Anna Werblińska. Na dru-

giej  przerwie technicznej jest 16:8 dla 

Dąbrowy. Oprócz Werblińskiej zespół 

Chemika zasila Dominikanka Isabel 

Pena. Wkrótce policzanki odrabiają 

straty zmniejszając przewagę gości 

do 1 punktu. Jest 17:16, kiedy tre-

ner Dąbrowy prosi o czas. Końcówka 

bardzo wyrównana- jest remis po 21. 

W końcu set wygrany do 22. Jest 2:1 

dla naszych. Wynik 3 seta  powtór-

ką z pierwszego. Końcówka Chemika 

znakomita. W czasie przerwy trybuny 

nie milkną. "Jeszcze raz!" taki okrzyk 

żołnierzy z wysokiej trybuny słychać po 

występie cheerleaderek. W 4 secie od 

początku mamy prowadzenie Chemika. 

Na pierwszej przerwie technicznej jest 

8:4. Sytuacja wydaje się być opanowana. 

Na 2 przerwie technicznej jest 16:12 dla 

mistrzyń Polski. Zagrywka za zagrywkę-  

tak wygląda dłuższy fragment meczu, w 

końcu jednak   na korzyść policzanek. 

Dąbrowa Górnicza dzielnie się broni, ale 

dziewczyny z Polic nie dają się dogonić. 

Jest 19:15, a za chwilę 16.  O godz.20 

jest 22:16 dla Chemika. Piłka meczowa 

przy stanie 24:16. Serwuje Kowalińska, 

atakuje Bednarek-Kasza. I jest 3:1 w se-

tach. Najlepsza na boisku Kowalińska.
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Policki Budżet Obywatelski
Edycja 2017 ze zmianami

1 marca ruszy II edycja Polickiego 

Budżetu Obywatelskiego. Korzystając 

z doświadczeń pierwszej edycji, 

urząd chciałby wprowadzić kil-

ka zmian w regulaminie budże-

tu obywatelskiego na rok 2017. 

Zgodnie z zeszłoroczną procedurą na 

temat zmienionego regulaminu wypo-

wiedzą się mieszkańcy gminy. W związku 

z tym, od 20 stycznia do 3 lutego zostaną 

przeprowadzone konsultacje społeczne 

dotyczące procedury przeprowadzenia 

budżetu obywatelskiego na rok 2017. 

Oto najważniejsze proponowane zmiany:

1. Podział kwoty przeznaczonej na re-

alizację budżetu obywatelskiego w 2017 

roku na zadania dotyczące terenu mia-

sta Police oraz sołectw w gminie Police. 

Podział jest następujący: 750.000 zł na 

projekty umiejscowione na terenie mia-

sta i 250.000 zł na projekty realizowane 

na terenie sołectw. Wiąże się z tym ogra-

niczenie wysokości składanych wnio-

sków do kwot wymienionych powyżej. 

Ponadto będą tworzone 2 rankingi dla 

projektów miejskich oraz wiejskich i do 

realizacji będą rekomendowane pro-

jekty z obu rankingów. Dzięki takiemu 

podziałowi środków na terenie sołectw 

na pewno w roku 2017 będą realizowa-

ne niektóre ze zgłoszonych projektów.

2. Zmiana sposobu i metody głosowa-

nia. W drugiej edycji całkowicie ma się 

zmienić sposób głosowania. Zamiast wy-

bierania jednego projektu, można będzie 

głosować na dowolną liczbę projektów, 

które według głosującego powinny być 

realizowane. Dzięki temu mieszkańcy nie 

muszą ograniczać się do wyboru jedne-

go zadania, a urząd dokładnie pozna, 

jakie są preferencje realizacji projektów 

zgłoszonych w budżecie. Mieszkańcy nie 

będą ograniczeni do głosowania tylko 

na projekty miejskie lub wiejskie – każ-

dy będzie mógł wybrać dowolną liczbę 

zadań ze wszystkich zgłoszonych i zwe-

ryfi kowanych do głosowania projektów. 

Aby nie dochodziło do nieprawidło-

wości w trakcie przeprowadzania gło-

sowania urząd proponuje, aby każdy 

uprawniony mieszkaniec mógł złożyć 

jedną kartę. Każdy mieszkaniec będzie 

mógł osobiście złożyć kartę w kancelarii 

Urzędu Miejskiego w Policach (w okre-

sie całego głosowania) oraz w trakcie 

wyznaczonych dyżurów w radach osie-

dlowych i sołectwach. Osobiste złożenie 

karty poprzedzone będzie weryfi kacją 

danych z dokumentu tożsamości. Nie 

zniknie możliwość głosowania przez 

formularz internetowy ani wysłania 

karty do głosowania e-mailem (zeska-

nowanej lub jej zdjęcia) lub pocztą tra-

dycyjną - natomiast z jednego adresu 

e-mail lub w jednej kopercie, będzie 

się mogła znaleźć tylko jedna karta.

3. Tworzenie listy zadań rekomendo-

wanych do realizacji (czy to zadań na 

terenie miasta czy na terenie sołectw) 

rozpocznie się od zadań, które wygrały 

w głosowaniach. pomysodawcy założy-

li, że kolejne zadania w rankingach będą 

dopełniać kwotę przeznaczoną na bu-

dżet obywatelski, oczywiście, pomniej-

szoną o wartość projektu zwycięskiego.

4. Zmianie ulega karta do głosowania. 

Pojawi się na niej krótkie streszczenie 

każdego projektu (nie przekraczające 40 

wyrazów). Przy streszczeniu pojawi się 

informacja czy projekt umiejscowiony 

jest w mieście czy na terenie sołectwa. 

Zniknie konieczność podania nr PESEL 

– zamiast niego pojawi się miejsce na 

wpisanie wieku głosującego (głosować 

mogą osoby, które skończyły 16 lat).

5. Podanie nr PESEL zostaje usu-

nięte także z formularza popar-

cia projektu. Zamiast niego, tak 

samo jak i na karcie do głosowanie, 

umieszczone zostanie miejsce na 

podanie wieku osoby popierającej.

6. Projekty na karcie do głoso-

wania będą umieszczane zgodnie 

z datą wpływu do Urzędu Miejskiego 

w Policach. W pierwszej edycji również 

była zastosowana taka kolejność, nato-

miast teraz w regulaminie pojawia się 

zapis precyzujący kolejność projektów.

Pierwsza edycja Polickiego Budżetu 

Obywatelskiego trwała od 2 marca do 

29 czerwca 2015 roku. W ciągu dwóch 

pierwszych miesięcy mieszkańcy mo-

gli zgłaszać projekty. Łącznie wpłynęło 

46 wniosków. Po weryfi kacji wszyst-

kich złożonych projektów mieszkańcy 

w głosowaniu mogli wybierać spośród 

36 ocenionych pozytywnie. W ciągu 

głosowania, które trwało od 15 czerw-

ca 2015 oddano łącznie 8.390 gło-

sów, z czego 194 głosy były nieważne. 

Najwięcej, bo 1211 głosów, otrzymał 

projekt zagospodarowania terenu re-

kreacyjnego przyległego do budynku 

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła 

II w Policach. Oprócz tego projektu do 

realizacji zostały rekomendowane jesz-

cze 2 projekty: budowa siłowni plene-

rowej i doposażenie placu zabaw NIVEA 

osiedla Jasienica w Policach oraz sygna-

lizacja świetlna na ulicy Piaskowej przy 

Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. 

Wszystkie wyżej wymienione zada-

nia zostały wpisane do budżetu gminy 

Police na rok 2016 i będą zrealizowane.

h t t p : / / w w w . b o . p o l i c e . p l /
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Sprawozdanie burmistrza Polic 
od 22 grudnia do 26 stycznia

1. 29 grudnia 2015 r., w Urzędzie 

Marszałkowskim w Szczecinie zosta-

ła podpisana umowa ze Szczecińsko-

Polickim Przedsiębiorstwem Komunika-

cyjnym w Policach na dofi nansowanie 

projektu „Zakup taboru autobusowe-

go na potrzeby SPPK Sp. z o. o. etap II” 

z Regionalnego Programu Operacyj-

nego na lata 2007-2013.  Dzięki stara-

niom Gminy Police – Spółka otrzymała 

o  2,5 miliona zł większe dofi nanso-

wanie od pierwotnie planowanego: 

zamiast jednego dostanie 3,5 mln zło-

tych. Dodatkowe środki pochodzą 

z ostatecznego rozliczenia Programu. 

W ramach RPO od 2011 r. SPPK zaku-

piła  łącznie 22 autobusy.  Dzięki kolej-

nym  środkom unijnym oraz własnym 

Spółka planuje w bieżącym roku  za-

kupienie przynajmniej 5 nowych au-

tobusów. Całkowita wartość  projek-

tów wyniosła 25.745.768,85 zł, z czego 

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne Sp. z o.o. pozyska-

ło dofi nansowanie ze środków Unii 

Europejskiej w wysokości 13.335.690 zł.

2. 31 grudnia 2015 roku zakończy-

liśmy konsultacje  społeczne  w spra-

wie opłat za odpady komunalne. 

Mieszkańcy mogli się wypowiedzieć 

w kwestii wyboru jednego z czterech 

wariantów, przygotowanych przez 

Urząd Miejski. W konsultacjach wzię-

ło udział 1912 osób.  Większość, 67,2 

% ,  wybrało  wariant „od osoby”, przy 

stawce 15 zł miesięcznie za odpady 

segregowane i 25 za niesegregowane. 

Zgodnie z tym wynikiem  – przedkła-

dam dziś Wysokiej Radzie stosowną 

uchwałę. Różni się ona zasadniczo od 

uchwały, podjętej  i następnie uchylo-

nej pod koniec ubiegłego roku, która 

chroniła rodziny wielodzietne. Wynik 

konsultacji oznacza, że właśnie najbar-

dziej liczne rodziny  zapłacą najwięcej. 

Nie pozostawiam ich jednak z tym pro-

blemem. Proszę tylko o wyrozumiałość 

i cierpliwość. Pracujemy nad włączeniem 

ulgi do Karty Dużej Rodziny. Obejmuje 

ona rodziny z co najmniej trójką dzie-

ci. Mniej liczne, ale słabo uposażone, 

które korzystają ze wsparcia Ośrodka 

Pomocy Społecznej, też mogą liczyć na 

pomoc Gminy. Tu jednak każdy przypa-

dek będzie rozpatrywany indywidual-

nie. Protokół z konsultacji społecznych 

dostępny jest na stronie  internetowej 

gminy Police. Dziękuję mieszkańcom, 

którzy wzięli w nich udział, zarówno za 

dokonanie wyboru  wariantu jak i liczne 

opinie w tej sprawie. Dziękuję też sołty-

som i przewodniczącym rad osiedli za 

pomoc w przeprowadzeniu konsultacji, 

a pracownikom Wydziału Gospodarki 

Odpadami – za ich zorganizowanie.  

3. 9 i 10 stycznia wziąłem udział 

w imprezach, organizowanych w ra-

mach 24 Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W sobotę – 

w Radzie Osiedla nr 3 Police-Jasienica, 

w niedzielę – w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Policach oraz w rozgryw-

kach Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów, 

organizowanych  przez Gimnazjum 

nr 3 w Policach.  W tym roku Orkiestra 

w naszej gminie zebrała 87 039,38 zł,  

w tym  ponad 57 tys. zł zebrali mieszkań-

cy Jasienicy. Wielkie gratulacje!  Była też 

waluta obca, w tym: 217,59 euro i 196 

GBP, oraz 1 sztuka biżuterii w kolorze 

złota.  W Jasienicy tradycyjnie mieścił 

się sztab WOŚP dla całej gminy. Składam 

wyrazy  wielkiego uznania całemu szta-

bowi i serdecznie dziękuję za zaanga-

żowanie, szczególnie pani Mirosławie 

Butrym, przewodniczącej Rady Osiedla 

nr 3 w Policach Jasienicy i rodzinie pań-

stwa Paprockich. Dziękuję Miejskiemu 

Ośrodkowi Kultury, szkołom,  pracow-

nikom Urzędu Miejskiego, paniom 

i panom Radnym i  przedstawicielom po-

wiatu polickiego za organizację i uczest-

nictwo w imprezach. Przede wszystkim 

– dziękuję wolontariuszom i mieszkań-

com, którzy włączyli się do akcji, prowa-

dzonej  na rzecz najmłodszych i najstar-

szych mieszkańców naszego kraju. Do 

akcji włączył się także Aleksander Doba. 

W Internecie została przeprowadzona 

licytacja „Aleksander Doba  - 1 dzień 

z najsłynniejszym kajakarzem świata.” 

4. 13 stycznia, wraz z panem 

Przewodniczącym Królem, gościłem  

w Urzędzie Miejskim sołtysów i prze-

wodniczących rad osiedli. Było to trady-

cyjne spotkanie noworoczne, podczas 

którego dokonujemy podsumowania 

roku minionego i mówimy o planach na 

rok bieżący.  Uczestniczyli w nim także 

moi zastępcy, naczelnicy wydziałów 

i szefowie jednostek organizacyjnych 

Gminy. W roku 2015 mieszkańcy wy-

bierali nowe rady osiedli, rady sołeckie 

i sołtysów. Zdecydowana większość 

nowo wybranych to osoby, po raz kolej-

ny obdarzone zaufaniem mieszkańców. 

5. 13 stycznia uczestniczyłem 

w uroczystości  podpisania poro-

zumienia pomiędzy Wydziałem 

Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie oraz 

Grupą Azoty Zakłady Chemiczne 

„Police” SA o wzajemnej współpracy 

w zakresie kształcenia studentów. Dzień 

później, 14 stycznia uczestniczyłem 

w uroczystym otwarciu  nowej i nowo-

czesnej pracowni chemicznej w Zespole 

Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

w Policach. Będzie ona służyć uczniom 

nowego kierunku – technika technolo-

gii chemicznej. Partnerami projektu są: 

Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police 

S.A., Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny oraz Powiat Policki, or-

gan prowadzący Zespołu Szkół. Oba te 

wydarzenia są efektem trafnej decyzji 

Dokończenie na str. 6
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prezesa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 

Police SA, Krzysztofa Jałosińskiego. Mają 

duże znaczenie dla młodzieży naszej 

gminy, która chciałaby połączyć edu-

kację z pracą i związać swoją przyszłość 

z naszym miastem i policką fabryką. 

6. 20 stycznia rozpoczęliśmy konsul-

tacje społeczne w sprawie regulami-

nu drugiej edycji Polickiego Budżetu 

Obywatelskiego, który będzie realizowa-

ny w 2017 roku. Konsultacje potrwają do 

3 lutego, a od 1 marca rozpocznie się pro-

cedura samego budżetu. Proponujemy 

wprowadzenie kilku zmian. Chcemy po-

dzielić kwotę jednego miliona złotych 

na część dla miasta (tj. 750 tys.) i część 

dla sołectw (tj. 250 tys. zł). Proponujemy, 

aby mieszkańcy mogli głosować nie na 

jeden, a na dowolną ilość zgłoszonych 

projektów. Ponadto – zamiast nume-

ru PESEL mieszkańcy podawaliby swój 

wiek. Wszystkie sugerowane przez nas 

zmiany wynikają z doświadczeń pierw-

szej edycji budżetu obywatelskiego. 

Ponieważ zainteresowanie okazało się 

bardzo duże – chcemy udoskonalić 

procedurę. Szczegóły można znaleźć 

na stronie internetowej Gminy Police, 

www.police.pl oraz na stronie www.

bo.police.pl  Uwagi w tej sprawie  nale-

ży zgłaszać na podany adres meilowy  

lub w Urzędzie Miejskim. Przypomnę: 

W pierwszej edycji Polickiego Budżetu 

Obywatelskiego wpłynęło 46 wniosków. 

Do głosowania zostało zakwalifi kowa-

nych 36. Zwyciężył projekt zagospo-

darowania terenu rekreacyjnego przy 

Szkole Podstawowej nr 8. Do realizacji 

zostały także rekomendowane 2 inne 

pomysły: budowa siłowni plenerowej 

i doposażenie placu zabaw w Jasienicy 

oraz sygnalizacja świetlna na ulicy 

Piaskowej. Wszystkie wymienione zada-

nia zostały wpisane do budżetu gminy 

Police na rok 2016 i będą zrealizowane.

7. 11 stycznia   został przeprowadzo-

ny   przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości określonej 

numerami działek 2659/27, 2659/31 

o powierzchni 366 m2 położonej 

w obrębie ulicy Kasprowicza w Policach 

przeznaczonej pod mieszkalnictwo jed-

norodzinne w zabudowie bliźniaczej. 

Cena wywoławcza nieruchomości wy-

nosiła 63 000,00 zł. W przetargu osią-

gnięto cenę  w wysokości 117 000,00 zł. 

8. Wojewoda Zachodniopomorski 

zwrócił się do mnie z prośbą o przy-

jęcie jednej polskiej rodziny z Ukrainy 

Wschodniej,  objętej działaniami wo-

jennymi. Przeprowadziłem w tej spra-

wie naradę z Zarządem Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” Koło w Policach. 

Uzyskałem akceptację dla przyję-

cia jednej, czteroosobowej rodziny. 

Tak też odpowiedziałem wojewodzie. 

9. Na tegoroczne ferie zimowe, które 

w naszym województwie rozpoczynają 

się   1 lutego, przygotowaliśmy ofertę 

dla uczniów pozostających w mieście, 

uwzględniając przede wszystkim po-

trzebę opieki nad najmłodszymi dzieć-

mi. We wszystkich szkołach podsta-

wowych czynne będą świetlice. Każda 

placówka we własnym zakresie ustaliła 

godziny pracy świetlic. Dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych 

Gmina wykupiła możliwość bezpłat-

nego korzystania z lodowiska Zespołu 

Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

w Policach, łącznie z wypożyczeniem 

łyżew. Wystarczy okazać legitymację 

szkolną. Dzieci i młodzież mogą też 

uczestniczyć w zajęciach, organizo-

wanych przez Miejski Ośrodek Kultury 

i Bibliotekę im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

10. Od 1 stycznia najstarsi, samotni 

i przewlekle chorzy mieszkańcy gminy 

Police mogą otrzymać tak zwaną koper-

tę życia. Zawiera ona dane, przydatne 

w razie interwencji pogotowia ratun-

kowego, gdy szybkość działania może 

mieć decydujące znaczenie. „Koperta 

życia” to akcja zainicjowana wnioskiem 

mieszkańca Polic, złożonym w ramach 

polickiego budżetu obywatelskiego na 

rok 2016. Pomysł nie uzyskał wystarcza-

jącej liczby głosów, ale ze względu na 

jego społeczną użyteczność realizujemy 

go z budżetu gminy. Więcej informacji 

na stronie internetowej gminy Police. 

11. Na zakończenie dwie smutne wia-

domości. 21 stycznia uczestniczyłem 

w ostatnim pożegnaniu zasłużonego 

mieszkańca gminy Police, pioniera zie-

mi polickiej i trzebieskiej, osadnika i ry-

baka, śp. Kazimierza Alksnina. Zmarł 16 

stycznia 2016r., w wieku 93 lat. Był wiel-

kim polskim patriotą. Jako były żołnierz 

Armii Krajowej – szykanowany przez 

komunistyczne służby bezpieczeństwa. 

W Trzebieży  przez pół wieku służył swo-

im muzycznym talentem jako organista 

w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Jego córka, pani Cecylia Łapko, 

była radną Rady Miejskiej w Policach. 

Z powodu śmierci ojca złożyłem jej wraz 

z panem Przewodniczącym Witoldem 

Królem oraz sołtysem Trzebieży pa-

nią Małgorzatą Siemianowską wyra-

zy głębokiego współczucia w imieniu 

mieszkańców gminy, Rady Miejskiej 

i Rady Sołeckiej w Trzebieży. 23 stycznia 

w wieku 85 lat zmarł Jan Walukiewicz, 

prezes Ogólnopolskiego Związku 

Osób Represjonowanych Politycznie 

„Bataliony Robocze” z siedzibą 

w Szczecinie. Był wyjątkowym patriotą, 

niestrudzenie walczył o prawa byłych 

żołnierzy  „Batalionów Roboczych”,  wy-

syłanych przez władze komunistyczne  

do pracy przymusowej w kopalniach. Był 

pełen energii i pogody ducha do ostat-

nich swych dni, pomimo ciężkiej choro-

by. Działacz społeczny, który zarażał nas 

swoim optymizmem. Kilkakrotnie gościł 

na obradach Rady Miejskiej w Policach. 

Pogrzeb 27 stycznia w Szczecinie. 

Sprawozdanie burmistrza Polic 
od 22 grudnia do 26 stycznia

Dokończenie ze str. 5
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Wniosek „Animatora”
Śmieci poruszyły różne środowiska 

W związku z podjętymi przez radę 

miejską w Policach uchwałami dotyczą-

cymi zmian opłat za wywóz nieczysto-

ści, Stowarzyszenie  Animator  wystą-

piło do burmistrza Polic  z wnioskiem 

o zróżnicowanie stawek opłat za śmieci 

i udzielenie ulg rodzinom wielodziet-

nym. 

- Opłaty śmieciowe dla rodzin wielo-

dzietnych bardzo obciążają budżet do-

mowy np. przy stawce 15zł/os w rodzinie 

z 6 dzieci daje 120zł miesięcznie (1440zł 

rocznie) za same tylko śmieci. Do tego na-

leży doliczyć resztę opłat czynszowych, 

za wodę, gaz, energię elektryczną, przed-

szkola i szkoły - czytamy we wniosku.

 „Dzięki znowelizowaniu przepisów, 

gminy mogą udzielać wsparcia rodzi-

nom wielodzietnym na podstawie art. 

6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Dlatego propo-

nujemy wprowadzenie do tzw. „uchwały 

śmieciowej” zapisu o brzmieniu: „zwal-

nia się z opłaty trzecie i każde następ-

ne dziecko w rodzinie, nie podlegające 

obowiązkowi szkolnemu lub uczące się 

i niepracujące, w wieku do ukończenia 

25 roku życia w rodzinach posiadają-

cych Kartę Dużej Rodziny”- uzasadniają 

swój wniosek przedstawiciele stowarzy-

szenia Animator. Autorzy pisma powo-

łują się w piśmie na badania naukowe, 

które wykazały, że zdecydowanie wię-

cej odpadów produkują gospodarstwa 

małe, jednoosobowe, bo o 51,2% wię-

cej niż gospodarstwa 2-osobowe i o 

67,4% więcej niż gospodarstwa 3-oso-

bowe oraz o 57,4% więcej niż gospo-

darstwa 4-osobowe. Gospodarstwa 

wieloosobowe już przez sam fakt kupo-

wania pojemniejszych opakowań (gdyż 

nieekonomicznym jest kupowanie 

w mniejszych), produkują mniej odpa-

dów, niż mniej liczebne rodziny. Wniosek 

zawiera również propozycję, aby roz-

ważyć ulgę dla najstarszych miesz-

kańców gminy powyżej 75 roku życia.
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Sylwetki polickiego sportu
Jolanta Majka jedzie na IV Igrzyska

Już tylko kilka miesięcy dzieli nas 

od kolejnej dużej imprezy sporto-

wej – Igrzysk Olimpijskich. Odbędą się 

w sierpniu w dalekim Rio de Janeiro. 

Gdy jedni sportowcy ciężko trenują na 

sportowych obozach, inni już startu-

ją i zdobywają olimpijskie nominacje. 

Wśród tych , którzy takie nominacje 

zdobyli jest już Jolanta Majka – Pawlak. 

Zawodniczka Klubu Sportowego 

Inwalidów „Start” Szczecin jest pierwszą 

policzanką,  która jest już pewna wyjaz-

du do Rio na Igrzyska Paraolimpijskie.  

Będzie nas reprezentować w dwójce 

wioślarskiej z Michałem Gadowskim, 

który to awans zapewniło im VIII miej-

sce w MŚ 2015. Droga Joli do Rio była 

daleka. Przyjechała do Polic aż spod 

Warszawy w 1987 roku, aby w Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo  kontynu-

ować edukację szkolną od II klasy szkoły 

podstawowej. Swoją sportową przygo-

dę rozpoczęła od nauki pływania pod 

kierunkiem Witolda Kwiatkowskiego. 

Na pierwsze zawody pojechała w 1994 

roku, a jej trenerem był już Edward 

Jędruch. We wszystkich Mistrzostwach 

Polski zdobyła przysłowiowy worek 

czyli ponad 50 medali. Na pierwsze za-

wody międzynarodowe pojechała w 

1997 roku, gdy prowadził ją już trener 

Piotr Zeissel. Oprócz worka medali MP 

wypływała też 3 medale Mistrzostw 

Europy (2 srebrne i brązowy), IV miej-

sce w Mistrzostwach Świata, IX miejsce 

na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. 

Gdy zakończyła przygodę z pływaniem, 

od 2006 roku rozpoczęły się sportowe 

zmagania z wioślarstwem. Jej trene-

rem klubowym (i kadry) został Tomasz 

Kaźmierczak. W ostatnich latach wspo-

maga go też trener Marka Kolbowicza 

(4-krotny mistrz świata i mistrz olimpij-

ski) i kierownik wyszkolenia Krzysztof 

Krupecki, a na siłowni nadal P. Zeissel. W 

wioślarstwie nasza Mistrzyni osiągnęła 

jeszcze większe sukcesy. Najważniejsze 

to: 3 medale Mistrzostw Świata (srebr-

ny i 2 brązowe) w dwójce z mężem  

Piotrem Majką, VI miejsce w Igrzyskach 

Paraolimpijskich Pekin 2008 z P. Majką, 

IX w IP Londyn 2012 z M. Gadowskim, 

3 srebrne medale MŚ na ergometrze, 

7 złotych i srebrny         w ME na ergo-

metrze! W kolekcji medalowej brakuje 

jeszcze tylko medalu Igrzysk, który Jola 

będzie gonić już po raz czwarty. Tu jest 

rekordzistką naszego miasta! Oddajmy 

teraz głos naszej 4-krotnej olimpijce: 

„Medalu olimpijskiego bardzo mi bra-

kuje, chociaż i tak osiągnęłam w sporcie 

wiele.     A wszystko zaczęło się w Policach, 

gdy trafi łam tu do Ośrodka. Wdzięczna 

jestem wielu pracownikom, bo dzięki 

ich pracy dosłownie wyszłam na ludzi. 

Ukończyłam tu też liceum, zajęłam się 

sportem, a teraz jeszcze pracuję i po-

magam w pracy z dziećmi. Pomagało mi       

w Ośrodku wielu ludzi, ale musze jed-

nak wymienić tego, któremu zawdzię-

czam najwięcej. Piotr Zeissel nie tylko 

mnie wychowywał, prowadził i nadal 

pomaga jako trener, ale i często bardzo 

pomagał w rozwiązywaniu codziennych 

trudności. Miałam ogromne szczęście, 

że spotkałam na drodze swojego życia 

tak wspaniałego człowieka. Dziękuję 

też dyrekcji Ośrodka, która umożli-

wia mi godzenie sportu ze sportem. 

Olbrzymie podziękowania należą się i 

moim trenerom wioślarstwa Tomaszowi 

Kaźmierczakowi i Krzysztofowi 

Krupeckiemu. Dziękuję Wam wszystkim”. 

Teraz Jola ciężko trenuje przed sezo-

nem 6 razy w tygodniu (siłownia, rower, 

ergometr, basen). Przerywnikami są star-

ty na ergometrze. Pracuje też w Ośrodku, 

a wspólnie z mężem prowadzi naukę 

pływania dla polickich dzieci.  Zajęcia te 

sprawiają jej dużo satysfakcji i cieszą się 

tak dużym powodzeniem, że niektóre 

z podopiecznych pływają z Państwem 

Majka nawet i po kilka lat.  Sportowe 

osiągnięcia naszej olimpijki zostały do-

cenione w 2015 roku przez PZSN „Start”. 

Po raz pierwszy „Start” ogłosił plebiscyt 

na sportowca roku, a wśród kandyda-

tów znalazła się Jolanta Majka-Pawlak. 

Od 18 stycznia odbędzie się głosowa-

nie          i każdy z policzan, który docenia  

sportowe osiągnięcia naszej Mistrzyni 

będzie mógł oddać na nią swój głos. 

Należy znaleźć w internecie „Plebiscyt 

na sportowca 2015 roku PZSN Start” 

(http://pzsnstart.eu/plebiscyt-2015) i 

oddać głos pod fotografi ą Joli, która 

wróciła właśnie z Węgier z kolejnym ty-

tułem Mistrzyni Europy na ergometrze!  

Federico Garcia Lorca
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Rozmowa z Giuseppe Cuccarinim

- Minął już jakiś czas  od porażki 

z Pomi Casalmaggiore, więc przy-

szła chwila na refl eksje. Co pan myśli 

o tym pojedynku? 

- Przede wszystkim, w imieniu swoim 

i sztabu, chcielibyśmy przeprosić kibi-

ców za styl, w jakim przegraliśmy spo-

tkanie z Pomi. To był mecz, który mu-

sieliśmy wygrać. Zaprezentowaliśmy 

się jednak bardzo źle. Zabrakło nam 

pewności siebie. Drużyna jest dobra, 

sztab jest dobry, zawodniczki są do-

bre. Trenujemy sumiennie i pracowi-

cie. Jednak niedopuszczalne jest, żeby 

Chemik pokazał taką grę jak w meczu 

z Pomi. Bardzo ważne, żeby błyska-

wicznie przewrócić stronę na kolejną 

i skupić się na następnych pojedynkach.

- Uważa pan, że przegraliśmy spo-

tkanie ze względu na słabszą grę 

w końcówkach setów?

-Nie. Przy stanie 23:23 wszystko może 

się zdarzyć. Kluczem jest, aby wcześniej 

zabezpieczyć sobie możliwość wygrania 

partii. Przegraliśmy, ponieważ fragmen-

tami nasza forma falowała. Niestety, falo-

wała nie ze względu na lepszą grę rywa-

lek, tylko na nasze błędy. Włoszki zagrały 

spotkanie na swoim standardowym po-

ziomie, wykonały zaplanowaną pracę.

- Co się stało w trzecim secie? 

Chemik prowadził 18:12, a na koniec 

zszedł z parkietu pokonany. 

- Zbyt duża ilość błędów popełnia-

nych z rzędu. Nie tyko jednej siatkar-

ki, a całego zespołu. Wspomniałem na 

początku, że brakowało nam pewności 

siebie. Jeśli nie jest się przekonanym 

o własnej wartości, utrata kilku punk-

tów z rzędu może zdemotywować. 

Wciąż jesteśmy w grze
- Zazwyczaj spokojnie obserwuje 

pan losy spotkania, nawet jak druży-

na przegrywa. W pojedynku z Pomi 

był pan jednak bardzo nerwowy. 

- Momentami byłem zdenerwo-

wany, ponieważ nie mogłem zrozu-

mieć niektórych decyzji i zachowań 

swoich zawodniczek. Starałem się 

je zmotywować, ponieważ widzia-

łem, że nie wszystkie były mentalnie 

przygotowane do walki na takim poziomie. 

- Czy długa przerwa jest przyczyną 

takiego podejścia? 

- Mógłbym wymienić kilka czynni-

ków mających wpływ, ale nie chcę. 

Przegrani się tłumaczą, my nie może-

my się czuć jak przegrani. Owszem, nie 

wygraliśmy z Pomi, ale wciąż jesteśmy 

w grze i musimy skupić się na przy

szłości. 

Werblińska po kontuzji

W piątym secie przyjmująca Che-

mika Police dostała piłkę do ataku. Po 

zbiciu upadła na ziemię, przez dłuższą 

chwilę nie mogła podnieść się z par-

kietu.

- W trakcie meczu nic nie wskazy-

wało na to, że coś może się stać. Przy 

ostatniej piłce wyskoczyłam do ataku. 

Mocno się wygięłam i poczułam nagłe, 

silne spięcie w plecach. Zrobiło mi się 

trochę słabo i straciłam kontrolę nad 

ciałem. Spadłam, dodatkowo uderzy-

łam kręgosłupem o ziemię - opowiada.

Jeszcze tego samego dnia Werblińska 

znalazła się w gabinecie klubowych fi zjote-

rapeutów, którzy starają się pomóc zawod-

niczce w powrocie do pełnej sprawności. 

- Stivi (Rafał Antczak, fi zjoterapeuta 

dop.red), ksywa ,,magiczne ręce”, od 

razu się mną zajął. Nie będę zdra-

dzała, jak dokładnie wyglądają za-

biegi, bo to nasza tajemnica. On ma 

swoje sztuczki. Ufam mu i wiem, że 

jego praca przyniesie efekty - dodaje. 

- Czuję się coraz lepiej. Ciągle pracu-

jemy z Rafałem i wracam do zdrowia. 

Jestem dobrej myśli - kończy Werblińska.

Wołosz wraca do zdrowia

Joanna Wołosz, rozgrywająca 

Chemika Police, opowiada o swojej 

kontuzji, której nabawiła się w trakcie 

kwalifi kacji do igrzysk olimpijskich. 

Wołosz kontuzji stopy dozna-

ła w pierwszym meczu kwalifi ka-

cji olimpijskich. Uraz wykluczył ją 

z dalszego udziału w turnieju oraz 

dwóch spotkań Chemika Police. 

- Rok zaczął się dla mnie bardzo 

pechowo. Ostatnio żartuję, że być 

może powinnam pomyśleć o zosta-

niu trenerem, bo w trakcie meczu 

więcej czasu spędzam na ławce tre-

nerskiej niż na boisku. Kwalifi kacje 

do igrzysk przeszły mi koło nosa, 

nie mogłam pomóc dziewczynom 

w walce o awans. Nie zagrałam również 

w bardzo ważnym spotkaniu z Pomi 

Casalmaggiore - opowiada rozgrywająca.

Siatkarka Chemika wróciła już do tre-

ningów i z dnia na dzień czuje się coraz 

lepiej. W spotkaniu ORLEN Ligi Chemik 

zmierzyła się z Impelem Wrocław, jedną 

z czołowych drużyn polskiej ekstraklasy. 

- Kontuzja na pewno nauczyła mnie 

cierpliwości i pokory. Nie ukrywam jed-

nak, że brakuje mi meczowej adrenaliny 

i chcę już wrócić na parkiet. Nie wiem, 

czy zagram z Impelem, to zależy do tre-

nera. Ja ze swojej strony zrobię wszyst-

ko, żeby być gotowa - deklaruje Wołosz. 

Nie zagrała z Pomi
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Współzawodnictwo sportowe 
dzieci i młodzieży 2015

Za nami rok 2015, czas więc na pod-

sumowanie sportowe młodych spor-

towców powiatu       w „Ogólnopolskim 

współzawodnictwie sportu dzieci 

i młodzieży”. Odbywa się pod egi-

dą Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Do rywalizacji brane są pod uwagę wy-

niki rywalizacji  w zawodach ogólnopol-

skich rangi mistrzowskiej. Ministerstwo 

prowadzi klasyfi kacje województw, 

powiatów, gmin i klubów. Sportowcy 

zdobywają punkty za zajęte miejsca 

w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

(MMP), Mistrzostwach Polski Juniorów 

(MPJ), Mistrzostwach Polski Juniorów 

Młodszych (MPJMł) i Mistrzostwach 

Makroregionu Młodzików (MMM). 

  We współzawodnictwie od lat uczest-

niczą też sportowcy naszego po-

wiatu, a praktycznie gminy Police. 

W minionym roku po raz pierwszy 

(symbolicznie) pokazali się sportowcy 

gminy Kołbaskowo (Przecław), bo po-

zostałe gminy (Dobra, Nowe Warpno) 

tradycyjnie nie biorą udziału. Jak 

wypadli nasi najmłodsi sportowcy?

W klasyfi kacji powiatów na 9 miej-

scu najlepszy z zachodniopomorskich 

Powiat Szczecin (3099,52p), zaś po-

wiat policki sklasyfi kowany jest na 233 

miejscu (114,08 i awans z 247 w 2014).  

Punkty dla naszego powiatu zdobyły 

gminy Police (111,08) i Kołbaskowo (3).  

W klasyfi kacji gmin również na 9 miej-

scu sklasyfi kowano gminę Szczecin, 

na 216 Police (awans z 237), a na 775 

debiutujące Kołbaskowo. Szczegółowe 

wyniki, w tym i klubowe, przedsta-

wia poniższa tabela, w której dla po-

równania są też dane z 2014 roku:

Janusz Chmielewski

Jak widać nastąpiła zmiana na po-

zycji lidera w naszym sporcie młodzie-

żowym. Miejscami zamienili się cięża-

rowcy z siatkarkami, które wiodą teraz 

prym. Punkty dla siatkarek Polickiego 

Stowarzyszenia Piłki Siatkowej „Chemik”

zdobywały: Bohdanowicz Karolina 

i Białek Weronika (po 1), Długosz 

Aleksandra i Kosobucka Marta (po 

4), Latkowska Natalia (4) – wszystkie 

w siatkówce plażowej, drużyny junio-

rek młodszych (22,58) i młodziczek (9). 

Drugie miejsce przypadło najsil-

niejszym policzanom czyli ciężarow-

com Atletycznego Klubu Sportowego 

„Promień”. Punkty dla naszych siłaczy 

zdobywali: Misztal Jakub (1), Nowicki 

Jakub (10), Roczniewski Marcel (5), 

Sikorski Dominik (4), Sikorski Piotr (3), 

Waszkiewicz Damian (2), Wojcieszak 

Wiktoria (4). Na miejscu trzecim upla-

sowali się zawodnicy Uczniowskiego 

Klubu Lekkoatletycznego „Ósemka”. 

Punkty dla popularnej „Ósemki” wy-

walczyli: Konasiuk Konrad (4), Goc 

Adrian (3), Wilk Adrian (5) – triatloniści, 

Łużyńska Patrycja (3), Mikulska Gabriela 

(1), Słowińska Joanna (1) – lekkoatletki. 

Na miejscu czwartym uplasowali się pił-

karze Klubu Piłkarskiego „Chemik”, któ-

rego młodzicy zdobyli 15 pkt  w ligowych 

rozgrywkach. Miejsce piąte przypadło 

tenisistom stołowym Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Champion” za udział 

Moskwy Martyny w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski. Na kolejnych 

miejscach uplasowali się debiutanci. 

Lekkoatleci z Ludowego Uczniowskiego 

Klubu Sportowego Przecław wywal-

czyli 3 punkty. Pierwsze punkty dla 

Przecławia zdobyli Troć Daniel, Zieliński 

Stanisław i Raczek Jakub (po 1). Za nimi 

plasuje się Integracyjny Uczniowski Klub 

Pływacki „Wodnik”, dla którego 2 punkty 

zdobył junior młodszy Leśniewski Paweł. 

Jak ocenić udział zawodników i klu-

bów Powiatu Polickiego w rywalizacji 

2015 roku? Kluby nasze wypadły chy-

ba na miarę swoich skromnych (fi nan-

sowych) możliwości. Miłym zaskocze-

niem jest po raz pierwszy Przecław. 

Normalnym jest brak Gmin Dobra i Nowe 

Warpno. Gmina Police jak co roku wypa-

dła na miarę swoich możliwości. Z zesta-

wienia widać też, że najwięcej punktów 

zdobywamy w młodszych kategoriach 

wiekowych. Z wiekiem niestety ubywa 

punktów. Na młodsze kategorie wieko-

we są skromne środki przede wszystkim 

z budżetów gminnych. Na starsze kate-

gorie niestety wystarczających  środków 

brak i stąd nie mamy już od lat sukce-

sów w Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski. Realia są takie, że bez silnego 

wsparcia sponsorów kluby nie są w sta-

nie utrzymać u siebie zdolnej młodzie-

ży. Przyszłością dla najzdolniejszych są 

tylko silne i renomowane kluby, w któ-

rych można rozwijać swoje sportowe 

umiejętności (np. Marcin Lewandowski).  

FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE!

Podczas tegorocznych Ferii Zimowych w FILII NOVEJ i ODDZIALE DLA DZIECI 

odbędą się zajęcia dla dzieci pełne wspaniałych atrakcji!

W dniach 1 – 12 lutego 2016 (od poniedziałku do piątku) 

zapraszamy do nas!

W Oddziale dla Dzieci każdego dnia nowe gry, zabawy i zadania – wszystko pod 

hasłem: „PRZYGODA W KOSMOSIE”. 

Uczestnicy będą przenosić się do kosmicznego świata planet, gwiazd, zgłębiając wie-

dzę odległej galaktyki. 

Zajęcia w godz. 12.00 – 14.00, ul. Wojska Polskiego 15, tel. 91 3 175 776.

W Filii Novej na dzieci będzie czekał autor legend naszego regionu, 

który opowie najciekawsze z nich. Oprócz tego w programie: występ Teatru Elipsa, 

warsztaty plastyczne, zabawy 

integracyjne i zręcznościowe, gry PlayStation. 

Zajęcia w godz. 11.00 – 13.00, ul. Bankowa 5b/u9, tel. 91 3 170 192.

Regulaminy i szczegółowe plany zajęć dostępne w bibliotece i  na naszej stronie www.

biblioteka.police.pl 
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Terminarz luty 2016 r.

1 – 14 lutego Ferie Zimowe.
11.00.

13 lutego „Katarzyna Groniec ZOO piosenkami Agnieszki Osieckiej”.
18.00

Bilet w cenie: normalny – – www.mok.police.pl

23 lutego

Organizator: PUTW

Festiwal komedii:

25 lutego „One Man Show –
Magdalena Godlewska.

widowiskowa, godz. 19.00.
Bilety w cenie: normalny – –

26 lutego

Bilety w cenie: normalny – 30 -

27 lutego

Bilety w cenie: normalny – –

28 lutego „Pelcia, czyl

Bilety w cenie: normalny – – 40

Bilety do nabycia w kasie MOK oraz na www.mokpolice.pl.
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Transport dla niepełnosprawnych
PCPR dla mieszkańców powiatu

Zarządzeniem dyrektora z 5 stycznia 

2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Policach świadczy nieregu-

larne usługi transportowe dla niepełno-

sprawnych mieszkańców powiatu polic-

kiego. Usługi świadczone są pojazdem 

8-osobowym, przeznaczonym do prze-

wozu osób niepełnosprawnych poru-

szających się na wózkach i o kulach. 

Do korzystania z usług transportowych 

uprawnione są odpłatnie osoby nie-

pełnosprawne, mieszkające na terenie 

powiatu polickiego, posiadające waż-

ne orzeczenie, o którym mowa w ust. 

5 Regulaminu, które ze względu na ro-

dzaj niepełnosprawności nie są w sta-

nie korzystać z przewozów wykonywa-

nych pojazdami komunikacji miejskiej:

·poruszające się na wózku inwalidzkim,

·poruszające się o kulach lub przy

pomocy balkonika, które potrzebują 

dojechać na teren gmin Police, Dobra, 

Kołbaskowo, Nowe Warpno lub do 

Miasta Szczecin.

Usługi świadczone są przez 7 dni 

w tygodniu przez całą dobę według ko-

lejności zgłaszanego zapotrzebowania. 

Zapotrzebowanie na przewóz zgłaszać 

można w dni powszednie od ponie-

działku do piątku, z co najmniej jedno-

dniowym wyprzedzeniem w godzinach 

od 7:30 – 15:00 – telefonicznie pod nu-

merem telefonu 609 804 036 lub oso-

biście do Działu Aktywizacji Społecznej 

i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2. 

Zasady odpłatności za usługi transpor-

towe reguluje cennik oraz regulamin 

dostępne na stronie www.pcpr.police.pl.

W środę 13 stycznia 2016 r. w Urzędzie 

Miejskim  w Policach Burmistrz Polic 

Władysław Diakun i Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Policach Witold Król 

spotkali się z sołtysami i przewodniczą-

cymi rad osiedli gminy Police. Było to tra-

dycyjne spotkanie noworoczne.  Jak co 

roku było okazją do podsumowania dzia-

łań na przestrzeni ostatnich miesięcy, 

jak również omówienia wyzwań i celów 

na nowy 2016 rok. W spotkaniu uczest-

niczyli również zastępcy burmistrza, 

Spotkanie noworoczne z sołtysami
i przewodniczącymi rad osiedlowych

naczelnicy wydziałów UM oraz kierow-

nicy jednostek organizacyjnych Gminy. 

Sołectwa i rady osiedli to jednostki 

pomocnicze Gminy. Ich zadaniem jest 

troska o sprawy najmniejszych grup 

społecznych w strukturze organiza-

cyjnej administracji samorządowej, 

czyli wiosek i osiedli w mieście. Dzięki 

współpracy z przedstawicielami tych 

rad sołeckich i osiedli Burmistrz ma lep-

szą wiedzę o potrzebach mieszkańców, 

a mieszkańcy – o możliwościach realiza-

cji tych potrzeb. Podczas tegorocznego 

spotkania poruszano takie problemy, 

jak komunikacja autobusowa do od-

dalonych miejscowości, prowadzenie 

świetlic wiejskich i osiedlowych czy 

sposób fi nansowania działalności rad. 

Został też podjęty temat Straży Miejskiej 

w Policach – uczestniczy spotkania bar-

dzo pozytywnie wyrażali się o pracy funk-

cjonariuszy. Na koniec został wzniesiony 

tradycyjny toast z najlepszymi życzenia-

mi dla wszystkich mieszkańców gminy. 
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Ferie zimowe w MOK
Moc atrakcji czeka na dzieciaki

Miejski Ośrodek Kultury w Policach, jak co roku, przygotował bardzo ciekawą ofertę dla dzieci

i młodzieży spędzających ferie zimowe w mieście. 

Ferie tematyczne stały się w Policach tradycją. Rokrocznie organizatorzy przygotowują moc atrakcji:

występy sceniczne, warsztaty oraz ofertę kinową, a odbiorców tychże rozrywek nie brakuje. Zawsze policki MOK po 

brzegi wypełnia się żądnymi wrażeń, dziećmi. 

                                      Program sceniczny:

I tydzień

1 lutego „Łupinką przez Atlantyk” z Aleksandrem Dobą+ fi lm            

2 lutego   Karaoke - muzyczne podróże + fi lm

3 lutego   "Wielka tajemnica" spektakl Teatru Trójkąt + fi lm            

4 lutego „Rowerowy skok przez świat” (akrobacje MTB/ BMX) + fi lm             

5 lutego "Przygoda życia - Wielki Włóczęga" + fi lm

             

II tydzień

8 lutego  „Po Policach i okolicach - lokalne podróże z Przemkiem Głową"

9 lutego   Karaoke - muzyczne podróże + fi lm       

10  lutego  "Szewc Dratewka" spektakl Teatru Trójkąt + fi lm

11 lutego „W poszukiwaniu wiatru” Snowkite, Kitesurfi ng, Landkite i nie tylko... + fi lm

12 lutego „B-Boy'ing, czyli pasja, muzyka, taniec i podróże” + fi lm

                 

Warsztaty:

 Hand made 

- Moja własna planeta, 

- Walentynki

Klub fanów gier planszowych

Zespół bębnów afrykańskich – drugi tydzień

Zapraszamy!

Start godz. 11.00

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Siedlecka 1a

72-010 Police

wstęp wolny

W lutym na polickiej scenie wy-

stąpi Katarzyna Groniec. Koncert 

będzie spotkaniem z nieśmiertel-

nymi utworami Agnieszki Osieckiej.

Katarzyna Groniec to znakomita ar-

tystka, wielokrotnie nagradzana i ko-

chana przez publiczność za wdzięk, 

ironię, liryzm, pazur sceniczny. Artystka 

wyróżnia się przede wszystkim za wy-

bitne umiejętności interpretacyjne. 

Zapraszamy na wyjątkowy koncert pt. 

„ZOO z piosenkami Agnieszki Osieckiej”.

13 lutego 2016r.

godz. 18:00

sala widowiskowa MOK

bilety: 30 zł, 40zł

Katarzyna
Groniec

Spotkanie z kulturą i tradycją Wileńszczyzny odbędzie się już 6 marca

w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców

gminy i okolic.

Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” to zespół tworzy od ponad 40 lat, 

działa przy Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli. Prezentuje tradycyj-

ny repertuar – folklor regionów Polski i Wileńszczyzny, oraz obraz-

ki sceniczne (min.„Wesele wileńskie”). Kierownikiem jest Janina Łabul.

Zapraszamy!

6 marca 2016r.

godz. 17:00

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Siedlecka 1a

72-010 Police

bilety: 20 zł, ulgowe: 15 zł

Kaziuki i Wilenka
Spotkanie z Wileńszczyzną
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Kobieta pierwotna

Miejski Ośrodek Kultury w Policach 

znalazł na to niezawodną receptę! 

Festiwal Komedii! To wydarzenie bę-

dzie balsamem dla duszy i umysłu. 

Doskonała rozrywka pobudzająca skry-

wane pokłady poczucia humoru oraz 

mądrej refl eksji. Wszystko za sprawą 

wspaniałych artystów i ich spektakli. 

Wśród nich m.in. Joanna Szczepkowska, 

Hanna Śleszyńska i Rafał Rutkowski.

Od 25 do 28 lutego br. na scenie 

polickiego MOK-u dziać się będą hi-

storie niezwykle. Takiego wydarzenia 

nie można przegapić. Bilety oraz pro-

mocyjne karnety są już w sprzedaży!

25 lutego 2016

godz. 19:00

One Man Show – To nie jest kraj 

dla wielkich ludzi  w wykonaniu 

Rafała Rutkowskiego we współpra-

cy z STARWAY Magdalena Godlewska

Festiwal komedii
W lutym wiele się wydarzy

Ilu ludzi mieści się w jednym Polaku? 

One Man Show to godzina perwersyj-

nej, niepoprawnej politycznie rozrywki...

Bilety: 25zł / 35zł

26 lutego 2016

godz. 19:00 

Szalone Nożyczki w wykonaniu 

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

Akcja toczy się w salonie fry-

zjerskim mistrza grzebienia i no-

życzek. Pewnego dnia kobieta 

zostaje zamordowana w swoim miesz-

kaniu, znajdującym się tuż nad salonem.

Bilety: 20zł / 30 zł

27 lutego 2016

godz. 18:00

Kobieta Pierwotna w wykonaniu Hanny 

Śleszyńskiej we współpracy z I love Stage

Kim jest mistyczna „Kobieta 

Pierwotna”? To prawdziwa kobieta z krwi 

i kości. Zwierza się widzom ze wszystkich 

swoich sekretów, przedstawia aneg-

doty, które rozśmieszają ich do łez. 

Bilety: 40zł / 55zł

28 lutego 2016

 godz. 18:00

Pelcia, czyli jak żyć żeby nie 

odnieść sukcesu w wykona-

niu Joanny Szczepkowskiej oraz 

Jana Jurkowskiego we współpra-

cy z Media Obok Cezary Łazarewicz

Dwa zupełnie odmienne spojrze-

nia, dwie różne epoki, dwa pokole-

nia, koncertowo prowadzące ze sobą 

osobliwą grę, w której ścierają się: 

samotna z wyboru i nieodnajdująca 

się we współczesnym świecie Marta 

oraz goniący za sukcesem, rozgło-

sem i ciągłym „dzianiem się” Piotr.

Bilety: 40zł / 55zł

Kim jest mistyczna „Kobieta 

Pierwotna”? To prawdziwa kobieta z krwi 

i kości. Zwierza się widzom ze wszyst-

kich swoich sekretów, przedstawia 

anegdoty, które rozśmieszają ich do łez. 

Kolejne nieudane związki szufl ad-

kuje gdzieś w podświadomości i wy-

trwale próbuje znowu. Z kimś no-

wym. Inaczej. A potem budzi się rano 

i po raz nieskończony powtarza swoje 

ulubione „nigdy więcej”. Nigdy wię-

cej tyle alkoholu, nigdy więcej an-

gażowania się, nigdy więcej seksu z 

Hanna Śleszyńska

przypadkowo poznanymi mężczyznami, 

nigdy więcej rozczulania się nad sobą. 

„Kobieta Pierwotna” to sztuka wybit-

nego litewskiego poety i dramaturga, 

Sigitasa Parulskisa w adaptacji zna-

nego scenarzysty i aktora – Cezarego 

Harasimowicza. Spektakl porusza sze-

reg kwestii, stanowiących sedno pro-

blemów międzyludzkich, które niewąt-

pliwie są ponadczasowym tematem. 

Zagadnienie braku porozumienia mię-

dzy kobietą, a mężczyzną nie jest nikomu 

obce, a jednocześnie wydaje się, że jest 

to kwestia nie do rozwiązania. Twórcy 

sztuki podjęli trud ukazania tego pro-

blemu w „krzywym zwierciadle” – z dużą 

dozą humoru i z ogromnym dystansem. 

Tytułową bohaterką monodramu 

jest legenda polskiej sceny teatral-

nej i kabaretowej - Hanna Śleszyńska. 

Aktorka rewelacyjnie wciela się w 

postać, wydaje się wręcz, że sztuka 

została napisana specjalnie dla niej! 

Wiarygodność artystki podkreślona 

jest przez jej sceniczny seksapil, fry-

wolność i wrodzone uwodzicielstwo.

Sztuka jest doskonałą odskocznią od 

codziennej rutyny życia. Jest to przed-

stawienie zarówno dla kobiet, jak i dla 

mężczyzn - w końcu skąd można się 

dowiedzieć więcej o kobietach niż od 

nich samych? Gwarantujemy popra-

wę humoru i zapadającą na długie lata 

lekcję o damsko-męskich relacjach!

Zapraszamy serdecznie!

27 lutego 2016

godz. 18:00

Bilety: 40zł / 55zł /w kasie MOK oraz 

na www.mokpolice.pl/

Karnet na wszystkie spektakle w ra-

mach Festiwalu Komedii w cenie 100 

zł/ 140 zł do nabycia w kasie MOK.
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Pelcia, czyli jak żyć żeby nie odnieść sukcesu

W autorskim spektaklu Joanny 

Szczepkowskiej, 60-letnia kobieta 

przypadkowo spotyka młodego li-

dera ekstrawaganckiego zespołu 

muzycznego. Dla chłopaka wejście 

w świat bohaterki jest jak przekro-

czenie magicznego progu, za którym 

znajduje się nierealne doświadczenie 

i zaczyna wchodzenie w szaleństwo.

Kiedy artysta podejmuje decyzję 

o wycofaniu ze świata, zaczyna się do-

chodzenie: czy to kwestia nieprzysto-

sowania? Utraty talentu? Wyniosłości? 

I przede wszystkim: czy ma do tego 

prawo? Przywykliśmy do nieprze-

rwanej obecności gwiazd przestrzeni 

medialnej, do ciągłych wiadomości 

na temat ich życia prywatnego i do 

Joanna Szczepkowska

konieczności bycia dostępnym dla 

widzów oraz dziennikarzy. Ale czy 

naprawdę jest to obowiązek artysty.

Dwa zupełnie odmienne spojrzenia, 

dwie różne epoki i przede wszystkim 

– dwa pokolenia, koncertowo prowa-

dzące ze sobą osobliwą grę, w której 

ścierają się dwie odmienne osobowo-

ści: samotna z wyboru i nieodnajdują-

ca się we współczesnym świecie Marta 

oraz goniący za sukcesem, rozgłosem 

i ciągłym „dzianiem się” Piotr. Co wynik-

nie z tego spotkania? Jaką tajemnicę 

kryje Marta? I kim jest tytułowa Pelcia?

Autor i reżyseria: JOANNA 

SZCZEPKOWSKA

scenografi a: AGNIESZKA 

KRUPIEŃCZYK

występują: JOANNA SZCZEPKOWSKA 

I JAN JURKOWSKI

Zapraszamy serdecznie!

28 lutego 2016

godz. 18:00

Bilety: 40zł / 55zł /w kasie MOK oraz 

na www.mokpolice.pl/

Karnet na wszystkie spektakle w 

ramach Festiwalu Komedii w cenie 100 

zł/ 140 zł do nabycia w kasie MOK.

Tajemnicze morderstwo… Mamy  po-

dejrzanych, dwóch policjantów, narzę-

dzie zbrodni i publiczność za świadków!

 „Szalone nożyczki” Paula Pörtnera 

to niezwykła komedia kryminalna, 

rozgrywająca się w wyjątkowym salo-

nie fryzjerskim, prowadzonym przez 

Antoniego Kędziorka. Nad salonem fry-

zjerskim  mieszka mistrzyni fortepianu 

Izabela Czerny, a dokładniej mieszkała, 

ponieważ pewnego dnia zostaje… za-

mordowana. Ten nieoczekiwany zwrot 

wydarzeń ujawni wiele skrywanych ta-

jemnic, których rozwiązaniem zajmie się 

profesjonalny śledczy w asyście samych 

widzów. Autor sztuki bowiem, główną 

rolę powierzył właśnie publiczności.

Doskonała zabawa, w której można

brać udział wielokrotnie!

„Szalone nożyczki” Bałtyckiego Teatru 

Dramatycznego – tego nie można 

przegapić!

Reżyseria: Andrzej Chichłowski,

Scenografi a: Tadeusz Smolicki,

Opracowanie muzyczne: 

Adrian Adamowicz,

26 lutego 2016

godz. 19:00

Bilety: 20zł / 30zł /w kasie MOK oraz 

na www.mokpolice.pl/

Karnet na wszystkie spektakle w 

ramach Festiwalu Komedii w cenie 100 

zł/ 140 zł do nabycia w kasie MOK.

Szalone nożyczki
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To nie jest kraj dla wielkich ludzi

Rafał Rutkowski

RUTKOWSKI ONE MAN SHOWW 

ramach Festiwalu Komedii w 

Policach wystąpi wspaniały Rafał 

Rutkowski. I jedno jest pewne – swo-

im występem będzie bawił do łez!

Ilu ludzi mieści się w jednym Polaku? 

One Man Show to godzina perwersyjnej, 

niepoprawnej politycznie rozrywki…

Z recenzji:

„Aktor Teatru Montownia i autor 

tekstu Michał Walczak tworzą polską 

stand-up comedy od zera. Efekt jest 

porażający. Przede wszystkim Walczak 

(jeden z najlepszych dramaturgów 

młodego pokolenia) is back. Skecze 

o zakompleksionym księdzu udzie-

lającym ślub ukochanej, wojskowym 

teście na geja czy prywatnym, eksklu-

zywnym przedszkolu dla dzieci „wiecie 

kogo” to polskie szaleństwo w pigułce. 

Rutkowski zdolny zmiąć, wygiąć i wy-

wrócić swoją twarz na wszelkie sposoby 

doprowadza publiczność do spazmów.

Joanna Derkaczew, Gazeta Wyborcza 

– Wysokie Obcasy

Tekst i reżyseria: Michał Walczak, 

premiera: 2008r.

Zapraszamy serdecznie!

25 lutego 2016

godz. 19:00

 

Bilety: 25zł / 35zł /w kasie MOK oraz 

na www.mokpolice.pl/

Karnet na wszystkie spektakle w 

ramach Festiwalu Komedii w cenie 100 

zł/ 140 zł do nabycia w kasie MOK.
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Współpracownicy:

Janusz Chmielewski 

sport

Jan Matura

historia, edukacja, kultura

Edyta Rauhut

kultura, sztuka

Waldemar Wasilewski

grafika, fotografia

Adam Siedlecki 

literatura

Aleksandra Słowińska 

kultura, sztuka

Małgorzata Litwin

bezpieczeństwo

Marcin Głuszyk 

edukacja, integracja

Dwutygodnik lokalny 

wydawany od 1999 r.    

ISSN 2353-2963

Redaktor naczelny:  

Andrzej Marek

Adres do korespondencji:

71-472 Szczecin, 

ul. Łucznicza 12a/3

e-mail: wiesci@telvinet.pl

www.wiescipolickie.pl

MotocykliściMotocykliści
TaksówkarzeTaksówkarze

EmeryciEmeryci

Strzyżenie 10 zł !Strzyżenie 10 zł !


