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Do 29 kwietnia przyjmowane były 
wnioski do Polickiego Budżetu Obywa-
telskiego na 2017 rok. Łącznie wpłynę-
ło 18 wniosków na łączną kwotę 2 826 
132,42 zł. W tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego kwota miliona złotych 
została podzielona na projekty, które 
mają być realizowane na terenie mia-
sta – na ten cel przeznaczono 750 000 
zł, oraz na terenie sołectw – 250 000 zł.

Policki Budżet Obywatelski
Wpłynęło 18 wniosków

Wpłynęło 6 wniosków z terenów so-
łeckich – na łączną kwotę 449 881 zł. 
Pozostałe 12 wniosków to projekty 
miejskie. Najwyżej wyceniony pro-
jekt ma wartość 746 000 zł (teren 
miejski) i 244 000 zł (tereny sołeckie). 

Wnioski dotyczą w dużej części moder-
nizacji placów zabaw oraz budowy si-
łowni plenerowych. Ponadto są projekty 
dotyczące miasteczek rowerowych, bu-

dowy boisk treningowych do piłki nożnej 
oraz tenisa ziemnego, budowy systemu 
roweru miejskiego oraz projekty trak-
tujące o bezpieczeństwie na drogach.

Do 1 czerwca zespół ds. budżetu oby-
watelskiego dokona oceny formalnej 
złożonych projektów, a od 15 czerwca 
do 8 lipca będzie można oddać głos na 
pozytywnie zweryfi kowane projekty.
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Regionalny Plan Działań
na Rzecz Zatrudnienia

Aktywizacja bezrobotnych, wsparcie 
młodych, kształcenie dorosłych Regio-
nalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia 
2016 r. 

Blisko 7,5 tysiąca osób bezrobotnych 
z Pomorza Zachodniego zostanie obję-
tych działaniami na rzecz zatrudnienia 
w ramach projektów z tegorocznych 
naborów. Szkolenia, staże, przygoto-
wanie zawodowe w miejscu pracy, ro-
boty interwencyjne – to tylko niektóre 
z instrumentów wsparcia dla bezrobot-
nych. Zarząd Województwa Zachodnio-
pomorskiego przyjął Regionalny Plan 
Działań na rzecz Zatrudnienia w 2016 
r. Dokument określa m.in. prioryteto-
we grupy wsparcia i formułuje główne 
kierunki przeciwdziałania bezrobociu. 

- W tym roku, w Zachodniopomor-
skiem powinniśmy osiągnąć najniższy 
poziom bezrobocia w historii. Jeśli nam 
się to uda, będzie to efekt konsekwent-

nej i długotrwałej pracy. Przed nami 
jednak wciąż stoją takie wyzwania jak 
zaktywizowanie długotrwale bezro-
botnych, czy zwiększenie szansy na za-
trudnienie dla wchodzących na rynek 
pracy. Tutaj nie ma prostych rozwiązań. 
Widzimy, że dla sporej grupy bezro-
botnych niezwykle ważne jest odbu-
dowanie poczucia własnej wartości. 
Często niezbędna jest wręcz zmiana 
dotychczasowej postawy społecznej – 
mówi Marszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Bezrobotni i poszukujący pracy, osoby 
korzystające z pomocy społecznej, wra-
cający na rynek pracy z zagranicy, osoby 
zamierzające rozpocząć działalność go-
spodarczą. To główne grupy bezrobot-
nych, których zidentyfi kowano jako wy-
magających wsparcia. Regionalny Plan 
Działania na rzecz Zatrudnienia wskazu-
je, że w szczególny sposób pomocy wy-
magają osoby do 30 i powyżej 50 roku 
życia, a także bezrobotni posiadający 
dzieci, długotrwale poszukujący pra-
cy, osoby niepełnosprawne i pozosta-
jący bez zatrudnienia byli więźniowie. 
Odbiorcami regionalnej polityki pracy 
będą także przedsiębiorcy tworzący 
nowe miejsca pracy oraz pracodawcy i 
pracownicy fi rm, w których wdrażane są 
procesy modernizacyjne i adaptacyjne. 

Plan na rzecz Zatrudnienia zakłada, 
że tylko w ramach aktywizacji osób 

bezrobotnych w tegorocznych nabo-
rach, wsparcie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego otrzyma 4 tys. osób. 
Równocześnie dzięki projektom w 
ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój, wsparcie trafi  do 
3590 osób. W Zachodniopomorskiem, 
Powiatowe Urzędy Pracy planują reali-
zację i kontynuację blisko 40 projektów 
oraz programów skierowanych do osób 
bezrobotnych. Przewidziano również 
organizację targów i wystawy zawo-
doznawczej. Ważnym elementem dzia-
łań na rzecz zatrudnienia jest również 
upowszechnianie kształcenia wśród 
dorosłych. W bieżącym roku wsparcie 
w tym zakresie ma otrzymać ponad 5 
tys. osób, z czego ponad 1 tys. będą 
stanowić bezrobotni po 50 roku życia.

Całość działań ujętych w Regionalnym 
Planie Działań na rzez Zatrudnienia na 
rok 2016 obejmuje siedem strategicz-
nych obszarów takich jak: aktywizacja 
osób pozostających bez zatrudnienia 
na regionalnym rynku pracy, wsparcie 
osób młodych, upowszechnianie kształ-
cenia wśród dorosłych, obsługę systemu 
zabezpieczeń społecznych, prowadze-
nie badań i analiz oraz diagnozowanie 
regionalnego rynku pracy, poradnic-
two oraz opracowanie informacji zawo-
dowych, tworzenie polityki migracyj-
nej dla potrzeb rynku pracy – EURES. 
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Chiny- gospodarka z potencjałem

Police jadą do Nadarzyna

To już kolejna edycja największych 

targów chińskich w Europie Środko-

wej i Wschodniej. Od 7 do 9 czerwca 

w Nadarzynie pod Warszawie będzie 

miała miejsce wielka impreza wysta-

wiennicza. 

Wezmą w niej udział przedsiębior-
cy z  europejskiej ściany wschodniej 
i Europy Centralnej. Najwięcej zwie-
dzających będzie oczywiście z Pol-
ski. Police i Szczecin także będą miały 
swoją reprezentację. Wieści Polickie są 
partnerem regionalnym targów i orga-
nizują wyjazd na to wydarzenie grupy 
przedsiębiorców z tego terenu. Każdy 
chętny do wzięcia udziału w charakte-
rze zwiedzającego/ kupującego może 
zgłosić swój udział poprzez stronę www.
wiescipolickie.pl. Dostępny jest tam for-
mularz akredytacyjny, przy pomocy któ-
rego, można zapisać się na wyjazd. Jest 
on całkowicie bezpłatny. Organizator 
pokrywa koszty transportu (pojedzie-
my 2 autokarami) oraz koszty noclegu 
w Warszawie i wyżywienia. Grupą 
będzie opiekowała się osoba odpo-
wiedzialna za polickich przedsię-
biorców- opiekun klienta- Karolina. 

Wyjazd wczesnym rankiem 8 czerw-
ca, powrót wieczorem 9 czerwca.  
Firmę mogą reprezentować maksy-
malnie 2 osoby. Więcej szczegółów 
na temat możliwości wzięcia udziału 
w targach na naszej stronie internetowej. 

W ubiegłym roku policcy przed-
siębiorcy biorący udział w tym 
wydarzeniu byli bardzo zadowo-
leni. W tym roku jadą ponownie zabie-

rając ze sobą biznesowych partnerów.
Chiny to druga po USA gospodarka 

świata, która, mimo niewielkiego spo-
wolnienia w 2015 roku, nadal może 
pochwalić się wysokim tempem roz-
woju na poziomie ok. 7% PKB rocznie. 
I jest to wynik imponujący na tle wie-
lu krajów europejskich, które o takich 
wskaźnikach mogą tylko pomarzyć.

Chiny bardzo dbają o swoją gospodar-
kę – tamtejszy rząd robi wszystko, aby 
utrzymać poziom wewnętrznych inwe-
stycji na najwyższym możliwym pozio-
mie. W praktyce oznacza to, że chiński 
przemysł nadal wyróżnia się ogromnym 
potencjałem, z którego Polska może 
korzystać poprzez korzystną dla obu 
stron wymianę handlową. Warto także 
dodać, że Chiny są drugim po Niem-
czech rynkiem, skąd sprowadzamy 
najwięcej towarów i usług, a dyna-
mika importu z Chin wykazuje stałą, 
dwucyfrową tendencję wzrostową.

Przeciętny polski konsument ocenia 
produkty z Chin raczej stereotypowo 
jako towary niskiej jakości. Niestety 
cierpią na tym rzetelne i dbające o ja-
kość chińskie fi rmy, które już od dawna 
produkują dla najlepszych światowych 
marek – od branży odzieżowej, przez 
meblarską i maszynową, po najbardziej 
zaawansowaną elektronikę. I właśnie 
z takimi fi rmami warto robić interesy. Co 
ważne, odległość dzieląca Chiny od Pol-
ski nie ma już tak wielkiego znaczenia, bo 
ofertę chińskiego rynku można zobaczyć 
np. na targach CHINA Homelife Show. 

W dniach 7-9 czerwca w Warsaw 

Expo Nadarzyn obecnych będzie po-
nad 800 starannie wyselekcjonowa-
nych chińskich wystawców, którzy za-
prezentują ponad 60 000 produktów 
z międzynarodowymi certyfi katami 
jakości. Targi CHINA Homelife Show to 
niewątpliwie duża szansa dla małych 
i średnich polskich fi rm działających w 
branży odzieżowej, meblarskiej, elek-
tronicznej, oświetleniowej, budowlanej, 
AGD, artykułów wyposażenia wnętrz 
i upominków. Udział w targach jest 
bezpłatny – wystarczy zarejestro-
wać się na stronie http://wiescipolic-
kie.szef.co/formularze/akredytacja/
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E-PUAP dostępny 
Podatki, opłaty przez internet

Burmistrz Polic informuje, że ist-

nieje możliwość złożenia deklaracji 

i informacji podatkowej do organu 

podatkowego Urzędu Miejskiego 

w Policach za pomocą środków komu-

nikacji elektronicznej,  z wykorzysta-

niem Platformy Usług Administracji 

Publicznej, zwanej „ePUAP2". Załą-

czony komunikat objaśnia szczegóły 

oraz instruuje, jak należy postępo-

wać, aby skorzystać z tej możliwości. 

Komunikat

w sprawie składania e-deklaracji/

informacji podatkowych za pomocą 

platformy ePuap2

Od 1 stycznia 2016r. istnieje możliwość 
składania do organu podatkowego 
Urzędu Miejskiego w Policach deklara-
cji i informacji podatkowych za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej 
z wykorzystaniem Platformy Usług 
Administracji Publicznej, zwanej „ePU-
AP2", tzn.: 

a) e-Informacja w sprawie podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1,

b)e-Deklaracja na podatek od nieru-
chomości DN-1,

c) e-Deklaracja na podatek rolny DR-1,
d) e-Deklaracja na podatek leśny DL-1 ,
e)e-Deklaracja na podatek od środków 

transportowych.

(Uchwała Rady Miejskiej w Policach 
Nr XII/107/2015 w sprawie wzorów for-
mularzy informacji i deklaracji podat-
kowych oraz sposobu i trybu składania 
deklaracji i informacji za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej. Uchwa-
ła  dostępna jest pod adresem: http://
bip.police.pl/resolutions/content/8384)

Dokumenty elektroniczne opa-

trywane są bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfi kowanym za 

pomocą ważnego kwalifi kowane-

go certyfi katu w rozumieniu prze-

pisów ustawy z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz.U. z 2013 r. poz.262 z późn. zm.), 

lub podpisem potwierdzonym pro-

fi lem zaufanym ePUAP w rozumie-

niu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.   

o informatyzacji działalności pod-

miotów, realizujących zadania pu-

bliczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 114).

Sposób postępowania na platformie 

ePuap2:

Wyszukaj w Internecie platformę  
ePuap2, np. wejdź na stronę: www.

epuap.gov.pl, kliknij ikonkę "ePuap2", 
kliknij  "zarejestruj się", wypełnij for-
mularz rejestracyjny i załóż konto. Mo-
żesz skorzystać też ze strony www.bip.
police.pl - ePUAP2. Potrzebne będą 
dane kontaktowe oraz identyfi kacyj-
ne. Po zarejestrowaniu używaj konta 
ePuap2 jako skrytki elektronicznej do 
odbierania korespondencji urzędowej. 
Składając deklaracje/informacje, wnio-
ski, podania  itp. do Urzędu Miejskiego 
w Policach wskaż adres skrytki ePu-
ap2 jako elektroniczny adres zwrotny.  

Instrukcję zakładania Profi lu Zaufa-
nego znajdziecie Państwo na stro-
nie głównej platformy ePuap www.
epuap.gov.pl w  zakładce „Pomoc”.

Sposób postępowania przy składaniu 
e-deklaracji/informacji podatkowych:

Zaloguj się  (na ePuap2) - znajdź urząd 
(Urząd Miejski w Policach) -pokaż sprawy 
wybranego urzędu - Podatki, opłaty, cła 
-wybierz odpowiedni formularz -załatw 
sprawę - wypełnij formularz (obowiąz-
kowo wypełnij wszystkie pola różowe) 
- Dalej - Podpisz - Wyślij -Pobierz UPO 
(Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

   

29 maja tego roku Aleksander Doba 
po raz trzeci zwoduje swój oceaniczny 
kajak zwany „OLO” na Atlantyku. W od-
różnieniu od dwóch poprzednich wy-
praw, kajakarz tym razem będzie płynąć 
w kierunku wschodnim, startując nie-
opodal Statuły Wolności w Nowym Jorku, 
a kończąc w znanym mu już przyczółku 
wielkich podróżników i odkrywców – w 
Belem, słynnej portowej dzielnicy Lizbo-
ny. W ten sposób zamierza dopełnić celu 
swojej atlantyckiej ekspedycji zakładają-
cego wykonanie zamkniętej pętli wiodą-

Zamykanie transatlantyckiego
kręgu- II wyprawa Olka

cej ze wschodu na zachód i z powrotem. 
- Od początku planowałem, by moja 

transatlantycka wyprawa składała 
się z trzech etapów. Pierwszy z Afry-
ki do Ameryki Południowej, drugi 
z Ameryki Południowej do Ameryki 
Północnej. I wreszcie trzeci, z Ameryki 
Północnej do Europy- przedstawia Olek 
ideę swojej wielkiej przygody, która 
zrodziła się podczas pierwszej przepra-
wy kajakiem przez ocean, w 2011 roku. 
Wówczas płynął najkrótszą trasą, rozpo-
czynając podróż w Senegalu, a kończąc 

w Brazylii. - Stamtąd dotarł do stolicy Sta-
nów Zjednoczonych, Waszyngtonu, by 
wziąć udział w organizowanym przeze 
mnie corocznie we wrześniu spotkaniu 
pasjonatów kajakarstwa na Potomacu 
– mówi Piotr Chmieliński, koordynator - 
na terenie USA i na oceanie – drugiej i 
trzeciej wyprawy Olka. Trzy lata później 
Aleksander Doba faktycznie dopłynął do 
wybrzeży Ameryki Północnej, choć dro-
gą wymagającą znacznie więcej wysiłku 
i czasu niż podróż z Ameryki Południo-

Dokończenie na str. 8
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Senior-WIGOR rusza w czerwcu
Rekrutacja zakończona

Dom mieści się przy ul. Korczaka 17 
w Policach, a głównym celem Dzien-
nego Domu „Senior-WIGOR” jest za-
pewnienie wsparcia dla osób po-
wyżej 60 roku życia, nieaktywnych 
zawodowo, zamieszkałych na terenie 
Powiatu Polickiego. Działalność bie-
żąca Domu związana będzie m.in. 
z zapewnieniem i zagospodarowa-
niem przestrzeni m.in. do: wspólnych 
spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu.

Jeżeli ukończyłeś 60 lat, mieszkasz na 
terenie Powiatu Polickiego, pragniesz 
żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz 
pomóc sobie lub innym, zostań uczest-
nikiem Dziennego Domu „Senior-WI-
GOR” – placówki wsparcia dziennego 
posiadającą infrastrukturę pozwalającą 
na aktywne spędzanie wolnego czasu, 
a także zaktywizowanie i zaangażowa-
nie seniorów w działania samopomo-
cowe na rzecz środowiska lokalnego.

Planowany termin otwarcia Dzienne-
go Domu „Senior-WIGOR” – czerwiec 
2016 r. Placówka będzie funkcjonowała 
od poniedziałku do piątku, w godzi-
nach od 7.00-17.00. Dom przeznaczony 
jest dla 16 seniorów. Rekrutacja od-
bywała się w dniach 5-16 maja 2016r. , 

Podstawowy zakres usług świad-
czonych przez Dom obejmo-
wać będzie w szczególności:

1)    usługi socjalne, w tym opiekuńcze 
i posiłki;

2)    minimum trzy razy w miesiącu 
usługi edukacyjne, np. warsztaty kom-
puterowe, zajęcia plastyczne, treningi 
pamięci, konsultacje lekarza geriatrii 
oraz gerontologa społecznego;

3)    minimum dwa razy w miesiącu 
usługi kulturalno-oświatowe, np. zaję-

cia biblioteczne, 
spotkania z kulturą, 
wyjścia do kina, te-
atru czy muzeum;

4)    minimum dwa 
razy w tygodniu 
usługi mające na 
celu zwiększenie 
aktywności rucho-
wej, np. ćwiczenia 
gimnastyczne, zaję-
cia taneczne, joga 
itp. lub usługi kine-
zyterapii;

5)    minimum raz 
w miesiącu usługi rekreacyjno-integra-
cyjne, np. pikniki, wycieczki, imprezy 
plenerowe, spotkania okolicznościowe 
itp.;

6)    usługi aktywizujące społecznie, 
w tym wolontariat międzypokoleniowy;

7)    usługi terapii zajęciowej grupowej 
i indywidualnej.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego 
Domu „Senior-WIGOR” będzie częścio-
wo odpłatne. Opłata obejmuje korzy-
stanie z miejsca pobytu wraz z wyży-
wieniem oraz usługi świadczone przez 
Dom. Wysokość opłat za pobyt usta-
lana będzie w drodze indywidualnych 
decyzji administracyjnych z uwzględ-
nieniem sytuacji materialnej seniora 
i zakresu świadczonych usług. Zasady 
odpłatności za pobyt uczestników okre-
śli Uchwała Rady Powiatu w Policach, 
w sprawie szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w Dzien-
nym Domu „Senior-WIGOR” w Policach.

Osoby zainteresowane tą formą 
wsparcia prosimy o kontakt z Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Policach ul. Szkolna 2, tel. 603 083 020.

4 maja br. w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Policach podpisano po-
rozumienie pomiędzy Powiatem Po-
lickim a Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Porozumienie polega na współ-
pracy partnerskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem włączenia się Powia-
tu Polickiego w realizację zadań Za-
chodniopomorskiej Komendy Ochot-
niczych Hufców Pracy w Szczecinie.

Zachodniopomorska Komenda nato-
miast zobowiązuje się do współdziała-
nia w zakresie realizacji działalności edu-
kacyjno-wychowawczej i profi laktycznej 
oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród 
młodzieży z terenu Powiatu Polickiego 
ze szczególnym uwzględnieniem mło-
dzieży zaniedbanej, niedostosowanej 

Współpraca z OHP
Powiat Policki

społecznie, a także pozostałej młodzieży 
ze szkół gimnazjalnych, ponadgimna-
zjalnych i bezrobotnych absolwentów.

To przede wszystkim podejmowanie 
wspólnych działań na rzecz diagnozo-
wania problemów i potrzeb społecz-
ności lokalnej, problemów rynku pracy 
i szkoleń oraz zatrudniania młodzieży. 
To także współpraca przy opracowy-
waniu i realizacji programów celowych 
na rzecz zaspokajania potrzeb mło-
dzieży zaniedbanej edukacyjnie i wy-
chowawczo, zagrożonej lub dotknię-
tej bezrobociem – wymienia Mateusz 
Frąckowiak koordynator ds. informacji 
Starostwa Powiatowego w Policach.

Porozumienie ze strony Powiatu Polic-
kiego podpisali Starosta Policki Andrzej 
Bednarek i Wicestarosta Policki Paweł Mi-
rowski, a ze strony Zachodniopomorskie-
go OHP Komendant Tomasz Namieciński.

Porozumienie pomiędzy Powiatem Po-
lickim, a Zachodniopomorską Komendą 
Ochotniczych Hufców Pracy w Szczeci-
nie zostało zawarte na czas nieokreślony.
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wej. Realizując swoje postanowienie 
przemierzył po raz drugi Atlantyk, tym 
razem płynąc najdłuższą trasą łączącą Li-
zbonę z Florydą. Teraz zatem przyszła ko-
lej na domknięcie planowanej od dawna 
pętli, poprzez przepłynięcie Atlantyku 
stroną północną ze Stanów Zjednoczo-
nych do Europy. Tegoroczna wyprawa, 
z uwagi na obszar, przez który Olek bę-
dzie przepływać, może być dużo trud-
niejsza niż poprzednie. Charakterystycz-
ne dla tej części oceanu są zimno, częste 
sztormy oraz bardzo wysokie fale. Wyda-
je się jednak, że dla Aleksandra Doby to 
żadne przeszkody: zawsze podkreślał, że 
woli chłód od upałów, a po ostatniej wy-
prawie jest nieźle zaprawiony w bojach 
z atlantyckimi sztormami i wysoki-
mi falami, przez kilka tygodni wpadał 
z jednej zawieruchy w drugą, zachwyca-
jąc się ich żywiołowością i pięknem. Ze 
względu na ryzyko, jakie niesie mimo 
wszystko trzecia ekspedycja, niezwy-
kle istotne są doświadczenia Olka z po-

Zamykanie transatlantyckiego
kręgu- II wyprawa Olka

Dokończenie ze str. 6

Zdjęcie pochodzi ze strony www.aleksanderdoba.pl
przednich podróży po Atlantyku. Doty-
czą one zarówno dostosowania kajaka 

do warunków na oceanie, przygotowa-
nia urządzeń lokalizacyjnych i komuni-
kacyjnych, jak i zdolności do przetrwa-
nia w samotności wiele miesięcy. Trzecia 
wyprawa transatlantycka ma jeszcze 
jeden cel, dość nietypowy, ale godny 
pozazdroszczenia. Aleksander Doba 
chciałby uczcić nią swoje, obchodzone 
we wrześniu tego roku, 70. urodziny, 
udowadniając, że determinacją, konse-
kwentnym działaniem i uporem można 
pokonać czas i swoje słabości. Niezłom-
ny duch i młodzieńcza fantazja, pcha-
jąca do realizacji marzeń i planów, jak 
widać mimo upływu lat pozostają nie-
zmienne w odniesieniu do Olka, którego 
mottem życiowym powiedzenie: trzeba 
działać, być aktywnym, 95 proc. ludzi 
umiera w łóżku, to po co się kłaść. Wy-
prawa Olka to ogromne przedsięwzięcie. 

Tekst: Piotr Chmieliński 

Urodziłem się 9 września 1946 (zodiakalna 
Panna). Do 1975 roku mieszkałem w Swarzę-
dzu, koło Poznania. Ukończyłem Politechnikę 
Poznańską, a od roku 1975 mieszkam z rodzi-
ną w Policach k/Szczecinia. Jestem emerytem 
Zakładów Chemicznych Police. Mam żonę Ga-
brielę (Gabi) i dwóch synów Bartłomieja i Cze-
sława. Jestem też dziadkiem dwóch wnuczek: 
Olgi i Agaty (córek Bartłomieja i Katarzyny).

Sport kocham od dawna.
Jako szybownik mam wylatane 250 godzin, 
druga klasa wyszkolenia szybowcowego 
– srebrna odznaka szybowcowa z jednym 
diamentem. Mam oddanych 14 skoków 
spadochronowych i trzecią klasę wyszkole-
nia spadochronowego. Zdobyłem też zło-
tą odznakę turystyki kolarskiej. Jestem też 
żeglarzem i sternikiem jachtowym. Posia-
dam patent rozszerzony na rejsy morskie.
Turystykę kajakową zacząłem uprawiać w 
Klubie Kajakowym “Alchemik” Police oraz 
w Akademickim Klubie Turystyki Kajako-
wej “Pluskon” w Szczecinie. Dość szyb-
ko uzyskałem wszelkie odznaki kajakowe 
wszystkich stopni polskich organizacji oraz 
najwyższe międzynarodowe organiza-
cji ICF (złota ICF – jedna z kilku w Polsce).

Mistrz o sobie:

Urodziłem się 9 września 1946 (zodiakalna 
Panna). Do 1975 roku mieszkałem w Swarzę-
dzu, koło Poznania. Ukończyłem Politechnikę 
Poznańską, a od roku 1975 mieszkam z rodzi-
ną w Policach k/Szczecinia. Jestem emerytem 
Zakładów Chemicznych Police. Mam żonę Ga-
brielę (Gabi) i dwóch synów Bartłomieja i Cze-
sława. Jestem też dziadkiem dwóch wnuczek: 
Olgi i Agaty (córek Bartłomieja i Katarzyny).

Sport kocham od dawna.
Jako szybownik mam wylatane 250 godzin, 
druga klasa wyszkolenia szybowcowego 
– srebrna odznaka szybowcowa z jednym 
diamentem. Mam oddanych 14 skoków 
spadochronowych i trzecią klasę wyszkole-
nia spadochronowego. Zdobyłem też zło-
tą odznakę turystyki kolarskiej. Jestem też 
żeglarzem i sternikiem jachtowym. Posia-
dam patent rozszerzony na rejsy morskie.
Turystykę kajakową zacząłem uprawiać w 
Klubie Kajakowym “Alchemik” Police oraz 
w Akademickim Klubie Turystyki Kajako-
wej “Pluskon” w Szczecinie. Dość szyb-
ko uzyskałem wszelkie odznaki kajakowe 
wszystkich stopni polskich organizacji oraz 
najwyższe międzynarodowe organiza-
cji ICF (złota ICF – jedna z kilku w Polsce).
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Mobilny Punkt Informacyjny
Fundusze w zasięgu ręki

Chcesz wiedzieć gdzie i jak mo-

żesz skorzystać z funduszy unijnych? 

Jak rozliczyć projekt, który uzyskał 

wsparcie UE? Przyjdź do Mobilnego 

Punktu Informacyjnego Funduszy Eu-

ropejskich w Starostwie Powiatowym 

w Policach

W wyniku nawiązanej przez Powiat 
Policki współpracy z Głównym Punktem 
Informacyjnym Funduszy Europejskich 
funkcjonującym w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Zachodniopomor-
skiego w Szczecinie, w Starostwie Powia-
towym w Policach odbywają się dyżury 
konsultantów, którzy w bezpośredniej 
rozmowie przekazują zainteresowanym 
osobom wszelkie niezbędne informa-
cje na temat możliwości otrzymania 

wsparcia oraz dalszej realizacji projek-
tów w ramach Funduszy Europejskich.

Na pomoc mogą liczyć wszyscy 
z terenu powiatu polickiego (osoby 
fi zyczne, przedsiębiorstwa, organiza-
cje pozarządowe i samorządy), któ-
rzy planują realizować projekty przy 
wsparciu fi nansowym pochodzącym ze 
środków unijnych, jak i ci co już otrzy-
mali dofi nansowanie, a mają pytania 
dotyczące zasad rozliczenia projektu.

Dyżury konsultantów odbywają się 
raz w miesiącu, zgodnie z poniższym 
harmonogramem,   w godzinach od 
10:00 - 13:00 w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Policach przy ul. Tanow-
skiej 8,  na parterze urzędu pokój Nr 18 .

Najbliższy dyżur 9 czerwca br. Zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych!

Harmonogram dyżurów

• 9 czerwca 2016 r.
• 8 września 2016 r.
• 6 października 2016 r.
• 10 listopada 2016 r.
• 8 grudnia 2016 r.

Koordynatorem ds. funkcjono-
wania Mobilnego Punktu Informa-
cyjnego Funduszy Europejskich po 
stronie Powiatu Polickiego  jest Wy-
dział Rozwoju, Informacji i Promocji  
Starostwa Powiatowego w Policach 
tel. 91-4328-130 lub 91-4328-134.

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział 
Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiato-

wego w Policach

Od 4 stycznia uprawnieni mieszkań-
cy Powiatu Polickiego mogą skorzystać 
z nieodpłatnej pomocy prawnej udziela-
nej w wyznaczonych do tego celu Punk-
tach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługu-
je osobie, która spełni kilka warunków:

1) w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających zwrócenie się o udzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej zosta-
ło przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej  i wobec której w tym okre-
sie nie wydano decyzji o zwrocie nie-
należnie pobranego świadczenia, lub

2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, 
lub

Nieodpłatna pomoc prawna
Punkty w całym powiecie

3) uzyskała zaświadczenie, o którym 
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofi arami represji 
wojennych i okresu powojennego lub

4) która posiada ważną legitymację 
weterana albo legitymację weterana po-
szkodowanego, lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski 

żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazła się w sytuacji 
zagrożenia lub poniosła straty.

Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie http://www.powiat.policki.

bip.net.pl/?a=6881
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Praw-

nej zlokalizowane na obszarze Po-
wiatu Polickiego funkcjonują we-
dług następującego harmonogramu:
Starostwo Powiatowe w Policach ad-
res: Police, ul. Tanowska 8; parter, pokój 
nr 19
telefon nr: 91 43 28 154
poniedziałek, środa i czwartek w godz. 
od 14:00 do 18:00
wtorek i piątek w godz. od 9:00 do 13:00

Gmina Dobra

adres: Dobra, ul. Graniczna 24a 

Dokończenie na str. 10
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307 mln zł zysku netto

Grupa Azoty(w budynku Urzędu Gminy w Dobrej)
telefon nr: 91 311 33 04
środa w godz. od 13:00 do 17:00
piątek w godz. od 9:00 do 13:00

Gmina Kołbaskowo

adres: Kołbaskowo 106 (w budyn-
ku Urzędu Gminy w Kołbaskowie)
telefon nr: 91 884 90 24
poniedziałek w godz. od 13:00 do 17:00
czwartek w godz. od 11:30 do 15:30

Gmina Police

adres: Police, ul. Piaskowa 97 (w budynku 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach)
telefon nr: 91 424 13 60
od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 16:00 do 20:00

Gmina Nowe Warpno

adres: Nowe Warpno, Plac Zwy-
cięstwa 1 (w budynku Urzę-
du Gminy w Nowym Warpnie)
telefon nr: 91 312 96 60 wew. 14
wtorek w godz. od 13:00 do 17:00

Dokończenie ze str.  9

Grupa Azoty zakończyła pierwszy 

kwartał 2016r. z porównywalnym 

do ubiegłorocznego zyskiem netto 

na poziomie 307 mln zł (306 mln zł 

w analogicznym okresie roku ubie-

głego). Na poziomie zysku z działal-

ności operacyjnej EBIT wynik wzrósł 

o ponad 25 mln zł względem roku 

ubiegłego przy niższych o blisko 

360 mln zł przychodach ze sprze-

daży na poziomie 2,47 mld zł (wo-

bec 2,83 mld w 1Q roku ubiegłego). 

- Pozytywnie oceniamy I kwartał 2016 
i zrealizowane wyniki, które na poziomie 
operacyjnym EBITDA osiągnęły poziom 
517 mln zł, wykazując  wzrost o 31 mln r/r 
i realizując przy tym wyższą, 21 proc. 
marżę. Mamy jednak świadomość ro-
snących wyzwań jakie stoją przed nami 
w całym 2016 roku. Premie realizowane 
do tej pory w obszarze surowcowym 
spotkają się z rosnącym oczekiwaniem 
korekty naszej polityki cenowej, co już 
zauważamy w segmencie nawozowym 
oraz chemicznym - komentuje rapor-
towane wyniki Andrzej Skolmowski, 
Wiceprezes Grupy Azoty. W segmencie 

Tworzyw, w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego, zmagamy się ze 
skokowym wręcz wzrostem presji ceno-
wej na rynku, zarówno w obszarze po-
liamidu 6 jak i kaprolaktamu. Sytuacja ta 
jednoznacznie wskazuje jak ważne jest 
ukierunkowanie biznesu na produkcję 
wyrobów bardziej przetworzonych. Jest 
to tym samym dla nas priorytet zarówno 
inwestycyjny jak i organizacyjny w obec-
nym roku – uzupełnia Prezes Skolmowski. 

Segment Nawozy-Agro pomimo 
spadku sprzedaży o ponad 220 mln zł 
w efekcie rosnącego importu, wygenero-
wał wyższy wynik EBITDA o blisko 5 mln 
zł i osiągnął poziom niemalże 380 mln zł. 
Segment znacząco poprawił rentowność 
wskutek realizacji premii surowcowej, 
w efekcie blisko 40 proc. obniżki cen gazu 
ziemnego w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego. W odpowiedzi 
na oczekiwania rynku i napływ produk-
tów z importu Grupa Azoty realizowała 
skuteczną strategię sprzedażową, któ-
ra pozwoliła osiągnąć marżę  EBITDA 
na poziomie 24 proc. (wobec 21 proc 
w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Przychody za 1 kwartał 2016r.
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Segment Tworzyw niestety zmagał 
się i zmaga w dalszym ciągu się z silną 
presją cenową ze strony nabywców. 
Wyraźnie zarysowana dominacja ku-
pujących na rynku wpływa na ostrą 
konkurencję cenową producentów na 
rynku europejskim i azjatyckim. Efek-
tem tej sytuacji jest ujemna EBITDA na 
poziomie minus 13 mln zł z przychoda-
mi ze sprzedaży na poziomie 278 mln 
zł, mniejszymi  o blisko 62 mln zł r/r.

W Segmencie Chemia nastąpiła wy-

raźna poprawa wyników i rentowności 
w głównej mierze za sprawą sprzedaży 
melaminy, która realizuje solidną zwyż-
kę rentowności wskutek wahań podażo-
wych na rynku europejskim, wynikają-
cymi z problemów instalacji w Holandii 
i Niemczech, oraz premii surowcowej 
uzyskanej z obniżki cen wspomnianego 
gazu ziemnego. Powodów do zadowo-
lenia dostarcza segment OXO, wyraź-
nie notując wzrost sprzedaży nowego 
produktu fl agowego Oxovifl ex z wyższą 

premią do propylenu. W obszarze siarki 
zauważalny jest spadek notowań siar-
ki na rynkach światowych, co znalazło 
odzwierciedlenie w niższych wynikach 
Siarkopolu w sprzedaży eksportowej. 
Ostateczne skonsolidowany segment 
Chemia zakończył kwartał ze sprzedażą 
na poziomie 535 mln zł, notując spadek 
o ok 12 proc. r/r oraz EBITDA na pozio-
mie blisko 87 mln zł, co oznacza wzrost 
rentowności o 7 proc. w stosunku do 
analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Puławy 

Puławska Spółka osiągnęła w IQ 2016r. zysk netto na poziomie 161 mln zł wobec 175 mln zł w analogicznym okre-
sie  roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 952 mln zł wobec 1070 mln zł w IQ 2015 r..

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Police 

Policka Spółka osiągnęła w IQ 2016r. zysk netto na poziomie 68 mln zł wobec 51 mln zł w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 687 mln zł (746 mln zł w IQ 2015).    

Wyniki jednostkowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

W ujęciu jednostkowym kędzierzyńska Spółka osiągnęła w IQ 2016r. zysk netto na poziomie 66 mln zł wobec 60 mln 
zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 441 mln zł (543 mln zł w IQ 2015).

Wyniki według segmentów

Akredytacja na www.wiescipolickie.pl
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Idzie nowe
Inaugauracyjna konferencja

Idzie nowe, tak w skrócie można podsu-
mować inauguracyjną konferencję pra-
sową. Nowe czyli niewiadome. Wszyst-
ko, co kryje się za takim stwierdzeniem 
wiąże się z emocjami. Nowemu towa-
rzyszy ekscytacja ale również i strach. 

Konferencja niewątpliwie rozłado-
wała te nastroje. Wszystko odbyło się 
w biurowcu Zakładów Chemicznych 
w przeciwieństwie do zwyczaju z ostat-
nich lat. Spotkania z dziennikarzami 
od czasów Żyndula organizowano 
w eleganckich lokalach w Szczecinie. 
Prezes Wardacki podkreślił, że dla nie-
go centrum wydarzeń będą Police. - Tu 
zamawiamy catering, tu chcemy płacić 
podatki – tak uzasadnił zmianę lokali-
zacji. Wypowiadający się prezesi zro-
bili dobre wrażenie na dziennikarzach. 

Wycieczka po fabryce, od której rozpo-
częto konferencję, przydała się jako wy-
darzenie poznawcze nie tylko dziennika-
rzom, ale i nowemu kierownictwu fi rmy.

Z wypowiedzi prezesów Bobera i War-
dackiego należy zapamiętać kilka wąt-
ków. 

Inwestycja PDH trwa i nie planuje się 
żadnej zmiany strategii w jej przedmiocie.

Kopalnia w Seneglu pod lupą. Trzeba 
sprawdzić jak jest na prawdę z opłacal-
nością utrzymywania w Afryce własne-
go wydobycia surowców. Decyzje w tej 
sprawi zapadną po dokładnej analizie. 

Kontrola wewnętrzna to ujawnienie 
nie ujawnionej wiedzy nt. nadużyć 

w wydatkach służbowych osób peł-
niących wysokie funkcje w struktu-
rze zarządzania różnymi jednostkami. 

W sferze pracowniczej – Wojciech 
Wardacki podkreślił kilkukrotnie rolę 
związków zawodowych i zapowiedział 
realizację postulatów pracowniczych. 
Na przykładzie, jak to powiedział, skan-
dalicznego zaniedbania w postaci 
nieczynnej windy wieży na wytwór-
ni mocznika widać jak troszczono się 
o pracownika. Żartował, że wędrówka 
po schodach na mniej więcej 11 piętro 
kilka razy na zmianie wygląda na przy-
gotowanie do maratonu w Bostonie. 

- Nowy zarząd lepiej będzie dbał 
o warunki pracy, a współpraca ze 
związkami jest jednym z jego priory-
tetów – zapewniał nowy prezes „Polic”.

Współpraca z władzą municypalną, jak 
powiedział Wardacki, jest dla niego bar-
dzo ważna, a na przykład remont wiaduk-
tu byłby się już rozpoczął we współpracy 
z burmistrzem Polic gdyby nie obstruk-
cja ze strony marszałka województwa. 
Z uznaniem mówił o Władysławie Dia-
kunie i władzach powiatu polickiego.

Sponsorowanie sportu – w tej spra-
wie wypowiedział się prezes Mariusz 
Bober. Ważny jest bowiem interes całej 
skonsolidowanej chemii. Przez sport 
promowane jest logo Grupy Azoty. Oce-
nił pozytywnie wyniki marketingowe 
w kontekście nakładów na kluby spor-
towe, docenił wysokie wyniki i podkre-

ślił, że jest kibicem. - Dla nowego za-
rządu liczy się wartość marketingowa 
– podkreślił. Jeśli chodzi o szczegóły 
w sprawie Pogoni i Chemika Mariusz 
Bober unikał jednoznacznych deklara-
cji. Twardo stwierdził, że nie przewiduje 
zakupu szczecińskiego klubu piłkarskie-
go. To byłaby inwestycja – powiedział, 
a w kwestii sportu mówi się o sponso-
ringu.

Promocja – nie będziemy promować 
siebie – podkreślił prezes Wojciech 
Wardacki.

Prezes Grupy Azoty Mariusz Bober i Anna Zarzycka - Rzepecka- wiceprezes Grupy Azoty Police

Rozmowa z

Aniołem

Media jak jeden mąż uznały, że 

miniony sezon był udany w kontek-

ście polskich rozgrywek i nieuda-

ny w kontekście Ligi Mistrzyń. Czy 

można na sytuację spojrzeć inaczej?

 

- Można. Zgadzam się, że sezon w Pol-
sce był dla nas bardzo udany. Zdobyli-
śmy potrójną koronę, czyli wszystko, co 
można zdobyć w naszym kraju. Przegra-
liśmy zaledwie dwa spotkania. Mieliśmy 
najmocniejszy skład w lidze, nie ulega to 
wątpliwości. W Lidze Mistrzyń zaważyło 
grupowe spotkanie z Pomi Casalmag-
giore. Wiele osób mówiło, że na własne 
życzenie utrudniliśmy sobie życie, ale 
później okazało się, że Pomi zdobyło 
złoty medal. Wyszliśmy z grupy śmier-
ci, dotarliśmy do play off ów. Losowanie 
nie było dla nas korzystne, trafi liśmy na 
Fenerbahce, późniejszego uczestnika 

Dokończenie na str. 13

dyrektorem zarządzającym Chemika 

Police.
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turnieju fi nałowego i brązowego me-
dalistę. Turczynki okazały się silniejsze. 
Być może to nie był jeszcze nasz czas. 
Jednak nie zgadzam się ze stwierdze-
niem, że rozgrywki europejskie były dla 
nas porażką. Media idą o krok za daleko.

Przed rozpoczęciem sezo-

nu medale wisiały już na szy-

jach siatkarek Chemika? 

- Wiele osób właśnie tak myślało. Na-
kładanie presji jeszcze przed sezonem 
na pewno trochę ciążyło, ale mamy 
zbyt doświadczone siatkarki, aby nie 
potrafi ły sobie z tym poradzić. Grają 
u nas gwiazdy europejskiej siatkówki 
i najlepsze zawodniczki z Polski, które 
z presją mają do czynienia od wielu lat. 
Wiedzą, jak sobie z nią poradzić. Po-
nadto mamy również bardzo kompe-
tentny sztab szkoleniowy i medyczny, 
który pomaga dziewczynom w wielu 
kwestiach, nie tylko tych sportowych. 

Wiadomo było, że walka rozegra się 
pomiędzy Chemikiem, Atomem i Im-
pelem. Ja byłem przekonany i czę-
sto powtarzałem, że żadna druży-
na w Polsce nie jest w stanie wygrać 
z nami trzech spotkań w play off ach.

PGE Atom Trefl  Sopot i Impel Wrocław 

wycofali się z rozgrywek Ligi Mistrzyń. 

Chemik nic takiego nie planuje?

- Chemik złożył już wszystkie wy-
magane dokumenty do Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej. PZPS przesłał 
dokumenty do CEV, więc karuzela ru-
szyła. Teraz czekamy na losowanie, któ-
re odbędzie się w czerwcu w Rzymie. 

Czy dla Chemika zmienia 

coś fakt wycofania się Ato-

mu i Impela z Ligi Mistrzyń? 

- Oba zespoły będą miały więcej oka-
zji na spokojny trening. My w tym cza-
sie będziemy podróżować i grać me-
cze. Liga Mistrzyń jest jednak bardzo 
prestiżowym turniejem, w którym za-
wodniczki mogą zebrać doświadcze-
nie, pokazać klasę i udowodnić swoją 
wartość. Każde zwycięstwo w tak elitar-
nych zawodach pomaga rozwojowi pol-
skiej siatkówki, a na tym zależy wszyst-
kim - trenerom, działaczom i kibicom. 

Od trzech lat Chemik występuje 

w najwyższej klasie rozgrywkowej 

w Polsce. Czy udało się już osiągnąć 

równowagę organizacyjną, taki spo-

kój, który pozwala funkcjonować 

drużynie na odpowiednim poziomie?

- Przez trzy lata staraliśmy się zbudo-
wać klub, który organizacyjnie nie bę-
dzie się różnił niczym od największych 
i najbardziej utytułowanych zespołów 
w Europie. Pierwszy rok był dość trud-
ny, musieliśmy jakoś się odnaleźć. Te-
raz już wszystko jest dopięte na ostatni 
guzik. To nie jest tylko moja ocena, ale 
również supervisorów z Europy. Wie-
lokrotnie byliśmy doceniani za wysoki 
poziom organizacyjny. Począwszy od 
pojedynczych spotkań Ligi Mistrzyń, 
skończywszy na Final Four, które odbyło 
się w tamtym roku. Udało nam się stwo-
rzyć dobrze funkcjonującą maszynę. 

Kibice w minionym sezonie spi-

sali się na medal? Powiedzenie 

nabrało dosłownego znaczenia, 

kiedy w trakcie mistrzowskiej 

fety wręczyłeś klubowi kibica zło-

ty medal za mistrzostwo Polski. 

- Kibice są ważnym czynnikiem funk-
cjonowania klubu. To dla nich zawod-
niczki grają, to dla nich pracują wszy-
scy ludzie w klubie. Mamy najwyższą 
frekwencję w ORLEN Lidze i Lidze Mi-
strzyń, z czego jesteśmy dumni. Nasz 
klub kibica był obecny na wszystkich 
spotkaniach wyjazdowych. Pojawił się 
nawet w Rzeszowie, choć do przeje-
chania miał całą Polskę. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wspierali nas w mi-
nionym sezonie i mamy nadzieję, że 
w kolejnym spotkamy się w Azoty Arenie. 

Na koniec, w imieniu całego klubu, 
chciałbym podziękować wszystkim 
sponsorom i partnerom. To dzięki wam 
jesteśmy w stanie osiągać wszystko, 
o czym była mowa w tym wywiadzie - 
potrójna korona w Polsce, dominacja 
w kraju od trzech lat, organizacja Final 
Four, uczestnictwo w Lidze Mistrzyń. 
Bez pomocy sponsorów profesjonalny 
sport nie ma racji bytu, dlatego dzię-
kujemy, że umożliwiacie nam pracę na 
najwyższym poziomie. Postaramy się 
odwdzięczyć sukcesami sportowymi.

Dokończenie na str. 13

Biegam

Bo Lubię
Nadeszła  wiosna, a wraz z nią roz-

kręca się sezon biegowy. Z modą na 
bieganie przybywa niczym grzybów po 
deszczu imprez biegowych. Co tydzień 
można więc brać udział  w zawodach, 
z czego skrzętnie korzystają członkowie 
aktywnego stowarzyszenia BiegamBo 
Lubię Police. Tak też było 23 kwietnia, 
gdy odbyły się w naszym wojewódz-
twie przynajmniej 2 imprezy biegowe, 
w których brali udział policzanie. 
W Wapnicy niedaleko Międzyzdrojów 
odbyły się kolejne Wiosenne Biegi Prze-
łajowe. Bardzo dobrze spisała się tam ro-
dzinna trójka   Pałosz - Daniel, Edek, Igor, 
która ukończyła rywalizację na wysokim 
III miejscu w klasyfi kacji biegu rodzin. 

Liczniejszy skład pojechał do Miesz-
kowic (23 osoby) na XIV Mieszkowicką 
Nadodrzańską Dziesiątkę pod kierow-
nictwem samego Prezesa Zbyszka Po-

krzywińskiego. Chętnych było tak wielu, 
że pojechały 2 pojazdy. W busie pierw-
sza niespodzianka, na każdego czekało 
energetyczne wzmocnienie czyli napój 
izotoniczny i baton energetyczny. Po 
przyjeździe do Gozdowic, odebraniu 
pakietów startowych odbyły przed mu-
zeum i przy pomniku się uroczystości 
z okazji 71 rocznicy forsowania Odry. 
Niestety nie braliśmy w nich udziału, 
czekała nas rozgrzewka przed dystan-
sem 11,9 km. Uroczystości opóźniły 
start, ale w końcu pobiegliśmy pod wiatr 
na pagórkowatą trasę do Siekierek. Na 
półmetku była runda przed cmenta-
rzem poległych przy forsowaniu Odry 
i powrót do Gozdowic. Na mecie wszy-
scy otrzymali zasłużone okoliczno-
ściowe medale za ukończenie biegu. 
W oczekiwaniu na dekoracje skonsumo-
waliśmy pyszną wojskową grochówkę 
i bigos. Mimo, że bieg był obsadzony 
mocniej niż w roku ubiegłym, z niecier-

Dokończenie na str. 14
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Aktywny weekend
Biegam Bo Lubię Police

pliwością czekaliśmy na wyniki. Po ich 
ukazaniu sprawdziły się nasze ocze-
kiwania. Odnieśliśmy kilka sukcesów, 
a startowało przecież wielu czołowych 
biegaczy amatorów województw za-
chodniopomorskiego i lubuskiego, 
a nawet goście z Ukrainy. W klasyfi kacji 
open na wysokim VIII miejscu przybiegł 
Prezes Z. Pokrzywiński (45.50 i II miejsce 
w kategorii), a na VII wśród kobiet  nowa 
trenerka Magdalena Kropidłowska (55 w 
open-54.15, jeszcze nie w pełni spraw-
na po kontuzji kolana). Trzecie miejsca 
w swoich kategoriach zajmowali też:  
Mateusz Moskalik  (22-48.59, ciekawost-
ka - z Dębna), Janusz Chmielewski (66-

Dokończenie ze str. 13 55.34) i Anna Madrak (102-59.45).  Gratu-
lacje należą się też i pozostałym naszym 
reprezentantom, którzy ukończyli nie-
łatwy bieg w gronie 182 biegaczy. Po 
pamiątkowej fotografi i u stóp wzgórza 
z pomnikiem  wracaliśmy więc w do-
brych nastrojach, zwłaszcza, że jeden 
z zawodników (na co dzień cukiernik) 
miał dla wszystkich niespodziankę - syte 
pączki! Mieszkowicki wyjazd zakończył 
się w polickiej pizzerii, gdzie świętowano 
nie tylko sportowe sukcesy, ale i „18-te” 
urodziny naszej koleżanki. Na zakończe-
nie dodam jeszcze, że 24 kwietnia po-
licki BBL miał też swoją reprezentantkę 
w Warszawie. W gronie kilkunastu tysięcy 

na biegowe trasy wróciła Agnieszka Mil-
ler, która ukończyła tam bieg na 10km. 

Jak widać rozwija się działalność polic-
kiego BBL. Policzanie (i nie tylko) coraz 
bardziej się aktywizują ruchowo. Wspól-
nie trenują (poniedziałki 20.00, sobo-
ty 9.30, stadion OSiR na ul. Piaskowej), 
startują, morsują zimą, spotykają się 
i świętują. W imieniu Prezesa Zbyszka za-
praszam wszystkich chętnych do aktyw-
ności ruchowej czyli biegania w BBL Poli-
ce, którego szeregi rosną z dnia na dzień.

 Z tego miejsca członkowie BBL serdecz-
nie dziękują za pomoc fi nansową udzie-
loną  przez Zarząd Morskiego Portu Poli-
ce Sp. z o.o. i Prezesa Rafała Zielińskiego.

J. Chmielewski
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Baltic Neopolis Orchestra
wystąpi w Policach

Obchody 75 rocznicy polskiej admi-
nistracji w Policach rozpocznie koncert 
Baltic Neopolis Orchestry z portugal-
skim skrzypkiem Emanuelem Salvado-
rema, który odbędzie się już 26 czerw-
ca w polickim Parku Staromiejskim.

Koncert będzie pierwszym z cyklu kil-
ku innych wydarzeń organizowanych 
w Policach. Miejski Ośrodek Kultury 
w Policach zaprasza do Parku na kon-
cert muzyki klasycznej w wykonaniu 
znanych i poważanych artystów z ze-
społu Baltic Neopolis Orchestra. Jako 
solista wystąpi z Orkiestrą znakomity 
skrzypek z Portugalii Emanuel Salvador.

Artyści przy-
jadą do Polic 
w ramach II orga-
nizowanego Baltic 
Neopolis Festival, 
czyli Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki. Festiwal za-
kłada organizację 19 koncertów w całym 
regionie zachodniopomorskim, w tym: 
koncerty międzynarodowych artystów 
oraz zespołów kameralnych, rezyden-
cję Baltic Neopolis Orchestry, występy 
Baltic Neopolis Virtuosi (międzynaro-
dowej orkiestry). Jeden z tych koncer-
tów odbędzie się właśnie w Policach.

Zapraszamy serdecznie!

26 czerwca 2016 r. 
godz. 17:00

Parku Staromiejskim w Policach 
Wstęp wolny 

Dobry wieczór, Muzo!
wystąpi w Policach

Rusza nowy cykl koncertów muzyki 
„wysokiej” w Policach. Po raz pierwszy po-
liczanie będą mieli okazję, uczestniczyć 
w spotkaniach z różnorodną muzyką 
w wyjątkowej, kawiarnianej atmosferze.

Już w maju, przy Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Policach, odbę-
dzie się pierwszy kameralny kon-
cert z cyklu „Dobry wieczór Muzo!”. 

Koncert smyczkowy rozbrzmiewać bę-
dzie przy stolikach obok kawiarni polic-
kiego MOK-u, przy lampce wina, kawie 
w blasku świec. Atmosferę umili wyjątko-
wy repertuar. Zespół A.Quartet z Katowic 
zaprezentuje dla kameralnej publiczno-
ści muzykę fi lmową. Usłyszymy utwory 

znanych produkcji, jak np.: „Skrzypek 
na dachu”, „Pretty Woman” czy „Janosik”.

A.Quartet w składzie: dwoje skrzy-
piec, altówka, wiolonczela w swym 
repertuarze ma muzyczne hity róż-
nych stylów i epok. Na koncertach 
A.Quartet można usłyszeć: jazz, blues, 
muzykę z fi lmów, musicali i operetek, 
muzykę pop, lat 60-tych, taneczną, 
w tym latino oraz muzykę klasyczną.

Koncert poprowadzi Witold Pełka - 
konferansjer o kabaretowym zacięciu.

Zapraszamy!
27 maja 2016r. godz. 19:00 bilety w 

cenie: 20 zł 
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Kids Love Design
w polickim MOK

KIDS LOVE DESIGN to ogólnopolski 
projekt oswajający w kreatywny i przy-
stępny sposób, z pojęciem designu. 
W realizację projektu włączył się tak-
że Miejski Ośrodek Kultury w Policach, 
dzięki czemu również rodziny miesz-
kające w naszym mieście, będą mia-
ły szansę uczestniczyć w ciekawych, 
rozwojowych warsztatach twórczych.

Wydarzenie organizowane w polic-
kim MOK-u, będzie okazją do wspólnej 
zabawy, nauki oraz doświadczania tego, 
że każdy przedmiot, który nas otacza, 
został kiedyś zaprojektowany. Inicjaty-
wa  Fundacji ARTmosphepre pokazuje 
jak mądrze wykorzystany design potra-
fi  odmienić jakość życia młodych ludzi. 

Co nas czeka?

Cykl warsztatów odbywających się 
w Miejskim Ośrodku Kultury, w któ-
rych uczestniczyć mogą dzieci wraz 
z rodzicem. Uczestnictwo we wszyst-
kich warsztatach jest bezpłatne, 
o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

„Muffi  nka i spółka” - WARSZTATY 

KULINARNE

Prowadzący: Piotr Frąckiewicz
Wspólne gotowanie to okazja do 

poznania nowych zapachów, smaków 

i przepisów, a także doskonała lekcja 
odpowiedzialności i samodzielności 
w kuchni. Poprzez wspólne gotowanie, 
naukę i zabawę powstaną ciastka, dese-
ry, delicje… Warsztaty będą upowszech-
niały zasady zdrowego odżywiania.   

Wiek uczestników: 8 - 12 lat
Czas trwania: 2 - 3h

Grupa: 15 osób

„Jak dać o sobie znać”  - WARSZTATY 

FASHION

Prowadząca: Emilia Łapko
Warsztat dotyczyć będzie wyko-

rzystania zmysłów w świecie fashion. 
Uczestnicy będą wykonywać pra-
ce będące kreacjami różnych zmy-
słów: wzroku, węchu, słuchu i smaku, 
z użyciem nietypowych materiałów. 

Wiek uczestników: 10 - 13 lat
Czas trwania: 3-5h

Grupa: 8 osób

„Na pieńku malowane” – WARSZTATY 

MALOWANIA NA DREWNIE

Prowadząca: Paulina Skarżyńska
Podczas warsztatów plastycznych 

malowania kwiatów na pniu, dzie-
ci poznają surowy fragment ścięte-
go pnia. Uczestnicy poprzez dotyk 
zapoznają się z jego fakturą drewna, 
poprzez węch poznają jego zapach, 

a wzrok oraz wyobraźnia podpowie-
dzą jak przekształcić taki plaster drew-
na w małe kolorowe dzieło sztuki.

Wiek uczestników: 7 - 12 lat
Czas trwania: 3h

Grupa: 7 osób

Klub Fanów Gier Planszowych - IM-

PREZA TOWARZYSZĄCA

Do wspólnej zabawy zapraszamy 
wszystkich fanów gier planszowych. Aby 
włączyć się do gry nie obowiązują zapi-
sy. Klub będzie działał w holu MOK-u.

Wiek uczestników: bez ograniczeń
Czas trwania: 3h
Grupa: 16 osób

Warsztaty odbywać się będą od go-
dziny 10:00. Zapraszamy do zapisów 
w sekretariacie MOK od poniedział-
ku do piątku (godz. 9.00 – 15.000 lub 
telefonicznie pod nr 91 312-10-55.

„Design dla dzieci, znaczy design 

 w służbie dzieciom”

Miejski Ośrodek Kultury w Policach 
ul. Siedlecka 1A

7Police

Aleksandra Słowińska 
MOK Police

Dni Polic- Dni Chemika
Blu Cafe, Piersi, Sarsa i inni

Blue Cafe, LemOn, Piersi, Sar-
sa, Bubliczki na Dniach Polic!
Dwa dni pełne atrakcji: koncerty gwiazd 
muzycznych, obchody dnia dziecka, 
liczne działania pozasceniczne oraz 
atmosfera sprzyjająca wyłącznie za-
bawie… Tak zapowiadają się nad-
chodzące Dni Polic- Dni Chemika.
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 
zaprasza 03 i 04 czerwca na uwiel-
bianą przez policzan imprezę. Jak 
co roku będziemy bawić się na po-
lanie za Szkołą Podstawową nr 8.
Bogaty  program artystyczny z pew-
nością przyciągnie tłumy. Głównym 

punktem programu będą fanta-
styczne koncerty. Na polickiej scenie 
wystąpią bowiem m.in.: Blue Cafe, 
LemOn, Piersi, Sarsa, Bubliczki.
Dodatkowymi atrakcjami będzie 
różnorodny program dla dzieci, 
wesołe miasteczko, stoiska gastro-
nomiczne, dmuchane urządzenia roz-
rywkowe. A na zakończenie odbędzie 
się tradycyjnie pokaz sztucznych ogni.

Zapraszamy!
03.06.2016r. /piątek / 

od godz. 17:00

koncert zespołu Oho!Koko
koncert Moniki „Mony” Wierciak – 

skrzypce elektryczne
koncert zespołu Long and Junior

godz. 20:00
OFICJALNE OTWARCIE DNI POLIC – DNI 

CHEMIKA 2016
koncert Sarsa z zespołem

koncert zespołu Piersi
 

4.06.2016 /sobota/ 
od godz. 15:00
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Dni Polic- Dni Chemika
Blu Cafe, Piersi, Sarsa i inni

Program artystyczny dla dzieci oraz wy-
stępów młodzieżowych zespołów arty-
stycznych Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Policach koncert zespołu Centrum 
Uśmiechu

godz. 18:30
koncert zespołu Bubliczki
koncert zespołu Blue Cafe
koncert zespołu LemOn

godz. 23:30
pokaz pirotechniczny

 
Atrakcje pozasceniczne:

Wesołe Miasteczko
Escape Room

Bike Show!
Wyścigi dronów

Policka Parada Oldtimerów

3 - 4 czerwca 2016r.
Polana za Szkołą Podstawową nr 8 w Po-

licach 
przy ul. Piaskowej

Wstęp wolny

Noc Świętojańska w Trzebieży
24 czerwca na plaży

Już 24 czerwca na plaży przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Trzebieży odbędzie 
się impreza z okazji Nocy Świętojańskiej.

Zabawa rozpocznie się wspólnym 
tworzeniem wianków. Wianki będzie 
można puścić na Zalew Szczeciński, 
aby rozświetliły go w porze wieczornej. 
Na oświetlonej ogniskiem i pochod-
niami plaży będzie można obejrzeć i 
uczestniczyć w plenerowym widowi-
sku teatralnym opartym na ludowych 
obrzędach, tradycjach, zaklęciach. W 
spektaklu pt. „W tę Świętojańską Noc!” 
w reż. Aleksandry Słowińskiej wystą-
pią aktorzy Teatru Elipsa oraz z Trzebie-
skiej grupy teatralnej „Niezalewamy” z 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
Do wspólnej zabawy będą także 
zapraszać muzycy zespołu „Djem-

be”. Podczas grania na plaży aktorzy 
będą zachęcać do wspólnej zabawy.

Zapraszamy!
24 czerwca 2016
start godz. 18.00
plaża w Trzebieży

Program:
18:00 „Plećmy wianki w Świętojanki” 
(wspólne plecenie wianków)
20:00 Spektakl plenerowy „W TĘ ŚWIĘTO-
JAŃSKĄ NOC!” reż. Aleksandra Słowińska
w wykonaniu artystów:
Teatr Elipsa z MOK Police
 Grupa Teatralna „Niezalewamy” 
MOK fi lia Trzebież
 Zespół bębniarski DJEMBE z Pa-
łacu Młodzieży w Szczecinie
 Tancerze z Pracowni Tańca Et-
nicznego z Pałacu Młodzieży w Szczeci-

nie
21:00 Puszczenie wianków na wody Za-
lewu Szczecińskiego

21:15 Pokaz Teatru Ognia „Piromancja” 
ze Szczecina

21:30 Zakończenie imprezy
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Retro tek- retro szał!
Znów zawita do Polic

Teatralny szał znów zawita do 
Polic! Ponad 200 artystów z róż-
nych miast Polski i Niemiec będzie 
działać artystycznie w Policach. 

VI Festiwal Teatralna Elipsa Kreatyw-
ności znany w kraju jako TEK rusza 
30 czerwca i trwać będzie do 3 lipca. 

Teatralna Elipsa Kreatywności – czy-
tajcie cztery dni warsztatów, spek-
takli, i wspaniałej twórczej zabawy! 

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Polic i okolic do włączenia 
się w tę młodzieżową inicjatywę. 

Wyruszcie z nami w happeningu! 
Pierwszego dnia zapraszamy do prze-

marszu ulicami Polic. Będzie głośno, ko-
lorowo i teatralnie! Happening podob-
nie jak cały Festiwal odbywać się będzie 
pod hasłem „RETRO-TEK”. Czym dla nas 
jest retro? Może powrotem do dawne-
go teatru, kina, sztuki? Bez względu na 
interpretacje happeningowe działania 
w mieście będą ucieczką od sza-
blonów, barier i granic. Poprowa-
dzi nas niezawodny i niesłychanie 
energetyczny zespół BLOCO POME-
RANIA. Dostarczymy energii sobie 
i wszystkim, którzy się do nas przyłą-
czą: posłuchać, potańczyć, zagrać…

Korowód doprowadzi jego uczest-
ników na plac z fontannami przy ulicy 
Zamenhofa, gdzie odbędzie się spektakl 
plenerowy. Wszystko to w czwartek, zaś 
w piątek również pokazy plenerowe. Po-
południe umili spektakl dla dzieci, który 
odbędzie się  na Starym Rynku w Policach.

Festiwal to także  moc warsztatów, 
spektakli w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Policach. Co dzień występować będą 
amatorskie zespoły z Polski i z Niemiec, 
które zakwalifi kowały się do konkursu 
Festiwalowego oraz Goście Festiwalu, 
wspaniali aktorzy, ciekawi artyści. Do 
tej pory na Festiwalu wystąpili Joanna 
Szczepkowska, Andrzej Pieczyński, Ra-
fał Rutkowski, Cezary Morawski i wielu 
innych. W tym roku kolejne atrakcje. 

Zacznij z nami wakacje. Czterod-
niowa magia teatru, miła atmosfera 
i jeszcze wspanialsi ludzie sprawią, 
że tego lata nie zapomnisz długo.

Na wszystkie wydarzenia podczas 
festiwalu wstęp wolny. A już wkrót-
ce szczegółowe informacje nt. Pro-
gramu VI Polickiego Festiwalu TEK. 
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Historyczny awans SMS
do ogólnopolskiej gimnazjady

Gimnazjalne zawodniczki SMS Po-
lice zwyciężyły w Finale Wojewódz-
kiej Gimnazjady. Tym samym awan-
sowały do Ogólnopolskich zawodów.

Po raz pierwszy w historii zawodnicz-
ki SMS Police wywalczyły tytuł Mistrza 
Województwa Zachodniopomorskiego 
w kategorii szkół gimnazjalnych. W roz-
grywanym 13 maja w Szczecinie Finale 
Województwa nie miały sobie równych 
i zasłużenie zajęły pierwsze miejsce.

Drużyna trenera Wojciecha Kaszy 
w pierwszym fi nałowym meczu zagra-
ła przeciw Gimnazjum nr 9 z Kosza-
lina. Mimo początkowych kłopotów, 
SMSki wygrały pierwszą partię 25:22, 
w drugiej natomiast przewyższyły ry-
wala kilkukrotnie, wygrywając 25:9.

W drugim meczu policzanki gra-
ły z gospodarzem turnieju – Gimna-
zjum nr 9 ze Szczecina. Pokaz umie-
jętności i wielka chęć zwycięstwa 
pozwoliły SMSkom wypracować kil-

kupunktowe przewagi, by ostatecz-
nie wygrać wysoko – 25:16 i 25:14.

Zawodniczki SMS Police/Gim 6 Po-
lice z kompletem zwycięstw zajęły 
pierwsze miejsce w Finale, zdobyły 
tym samym tytuł Mistrza Wojewódz-
twa i uzyskały awans do Ogólnopol-
skiej Gimnazjady, która odbędzie się 
w połowie czerwca w Kołobrzegu.

- Bardzo nas cieszy postawa naszych 
uczennic. SMS na poziomie gimnazjum 
funkcjonuje w naszej szkole od 2015 
roku. Dziewczyny w ciągu tych dziewię-
ciu miesięcy zrobiły ogromne postępy 
i dzisiaj widzieliśmy tego efekty. Dyspo-
nujemy świetnymi warunkami trenin-
gowymi, naprawdę nie mamy się czego 
wstydzić. Dyrekcja Zespołu Szkół w Po-
licach i Starostwo Powiatowe dokładają 
wszelkich starań, abyśmy mogli odnosić 
takie sukcesy jak dzisiaj. Za to im dzięku-
jemy –mówi Mateusz Frąckowiak ze Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego w Policach.

Teraz przed zawodniczkami SMS Police 
miesiąc ciężkiej pracy. W połowie czerw-
ca uczennice Zespołu Szkół wezmą udział 
w zawodach Ogólnopolskiej Gimnazja-
dy, która odbędzie się w Kołobrzegu.

SMS Police – Gim 9 Koszalin 2:0 (25:22, 
25:9)

SMS Police – Gim 9 Szczecin 2:0 (25:16, 
25:14)

Końcowa klasyfi kacja:

1. SMS Police/Gim 6 Police – awans
2. Gim 1 Wałcz

3. Gim 9 Szczecin
4. Gim 9 Koszalin

SMS Police: Bałuk, Stysiak, Szper-
lak, Wawrzoła, Świątek, Jarzemb-
ska, Banasiak, Dziewit, Bartniczuk, 
Grzebuła, Świech, Bik, Andrzejewska
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Aresztowany za posiadanie
kilkuset sztuk amunicji

60 – letni mieszkaniec Polic decyzją 
sądu został aresztowany na 3 miesiące 
pod zarzutem posiadania elementów 
broni palnej, kilkuset sztuk amunicji, 
substancji pirotechnicznych i wybucho-
wych oraz wyrabiania broni palnej i amu-
nicji. Wszystkie przedmioty znajdowały 
się w jego mieszkaniu. Mężczyźnie grozi 

kara pozbawienia wolności do lat 10.
Działania operacyjne funkcjonariu-

szy Wydziału Kryminalnego polickiej 
komendy zakończyły się zatrzymaniem 
60 – letniego Policzanina. Mężczyzna 
w jednym z mieszkań znajdujących się 
w centrum Policj posiadał liczne elemen-
ty broni, kilkaset sztuk różnego rodzaju 
magazynków, amunicji, lufy i proch. Po-
licjanci ustalili, że mężczyzna bez wyma-
ganego zezwolenia nie tylko posiadał 
ale i wyrabiał broń palną i amunicję.

 W toku przeszukania mieszkania poli-
cjanci ujawnili substancje wybuchowe w 
postaci zapalników, które mogły sprowa-
dzić niebezpieczeństwo dla życia i zdro-
wia innych osób. Przedmioty te zostały 
zabezpieczone i przekazane do Zakładu 

Balistyki Laboratorium Kryminalistycz-
nego celem przeprowadzenia badań 
czy były kiedykolwiek użyte do dokona-
nia innych przestępstw. Mężczyzna był 
wcześniej wielokrotnie karany m.in. tak-
że za posiadanie broni bez pozwolenia.

 60 – latek został zatrzymany. Usły-
szał zarzuty wyrabiania i posiadania 
elementów broni palnej i amunicji oraz 
gromadzenia substancji wybuchowych 
i przyrządów wybuchowych. Na wnio-
sek prokuratora Prokuratury Rejonowej 
Szczecin-Zachód wczoraj sąd zastosował 
wobec sprawcy środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego areszto-
wania na okres 3 miesięcy od dnia 
zatrzymania. Za przestępstwa, któ-
rych się dopuścił grozi mu kara 
pozbawienia wolności do lat 10.

Nietrzeźwy kierowca skazany
w trybie przyspieszonym

Kara 5 lat pozbawienia wolności gro-
zi mężczyźnie zatrzymanemu 2 maja 
w Buku. 22 – latek po wypiciu kilku piw 
po kolejne pojechał na stację paliw. Sa-
mochodem. Mężczyzna został zatrzy-
many i osadzony w policyjnym aresz-
cie, wczoraj, w trybie przyspieszonym 
odpowiadał za swój czyn przed sądem.

2 maja funkcjonariusze z KP w Mie-
rzynie dokonali kontroli kierującego 
fi atem tipo. Już we wstępnej rozmo-
wie okazało się, że mężczyzna nie 
posiada uprawnień do kierowania 
pojazdami. Badanie na zawartość al-
koholu w wydychanym powietrzu 
wskazało ponad pół promila alkoholu.

 
Młodzieniec został zatrzymany i osa-

dzony w policyjnym areszcie. Po wy-
trzeźwieniu usłyszał zarzut prowadze-
nia pojazdu w stanie nietrzeźwości, 
przy czym przestępstwa dopuścił się 
w czasie obowiązywania już wcze-
śniej nałożonego na niego zakazu.

 
22 – latek został przesłuchany i wyja-

śnił, ze przez cały dzień spożywał alko-

hol. Wieczorem kiedy alkoholu zabra-
kło pojechał na stację benzynową. Nie 
obawiał się, jak wyjaśnił, że straci pra-
wo jazdy bo i tak go przecież nie miał.

Wczoraj działając w trybie przyspie-
szonym sąd zastosował wobec męż-
czyzny karę bezwzględnego pozba-
wienia wolności na okres 2 miesięcy.
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Patrole policji konnej
w Trzebieży

Zdradziła ich żółta drzazga
Kto niszczy wiaty

O to, by majowy weekend miesz-
kańcy gminy Police spędzili bez-
piecznie troszczyli się nie tylko po-
licjanci polickiej komendy. W te dni 
wspierali nas mundurowi z Referatu 
Konnego Komendy Miejskiej Policji 
w Szczecinie patrolując rejony Trzebieży.

Szczecińscy policjanci 
pełniąc służbę na koniach 
w pierwszych dniach maja pa-
trolowali lasy i plażę w Trzebie-
ży. Działania skierowane były 
głównie w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa wypoczy-
wającym podczas majówki.

 Funkcjonariusze w patro-
lach konnych wykonują ta-
kie zadania jak patrole pie-
sze czy zmotoryzowane. Ich 

atutem jest to, że są w stanie dotrzeć 
w miejsca trudno dostępne, nieosią-
galne dla zwykłych patroli. Można 
ich najczęściej spotkać na skwerach, 
w parkach, lasach czy nad jeziorami. Tam 
właśnie policjanci na koniach zazwyczaj 
pomagają wypoczywającym turystom.

Policjanci w weekend majowy peł-
nili służbę w Trzebieży z uwagi na 
przyjeżdżających tam licznie wcza-
sowiczów. Trudno w tłumie ludzi za-
uważyć policjantów, a patrol kon-
ny jest widoczny. Wszystko to dla 
bezpieczeństwa wypoczywających.

Patrole konne są też nie lada atrakcją 
dla turystów. Podczas służby policjan-
ci wzbudzają ogólne zainteresowa-
nie, szczególnie dzieci, które bardzo 
chętnie pytają o służbę w Policji kon-
nej i fotografują się z policjantami – 
tymi w mundurach i czworonożnymi.

Patrole Policji wzmacniają także po-
licjanci pełniący słuzbę na łodzi patro-
lowej. Podczas patrolowania terenów 
Zalewu Szczecińskiego  policjanci zwra-
cają uwagę głównie na trzeźwość innych 
sterników oraz osób już kąpiących się.

Nocny pościg funkcjonariuszy Ogni-
wa Patrolowo-Interwencyjnego za 
trojgiem młodych Policzan zakończył 
się zatrzymaniem sprawców uszko-
dzenia wiaty przystankowej z ul. Pił-
sudskiego w Policach. Dwaj mężczyźni 
rozbijali szyby w wiacie, niszczyli przy-
należna jej ławkę, a wszystkiemu przy-
glądała się ich 17 – letnia koleżanka. Gro-
zi im kara pozbawienia wolności do lat 5.

Kilkanaście minut po północy polic-

cy mundurowi podczas patrolowania 
ulic miasta na skwerze Jana Pawła II 
zauważyli dwóch młodych mężczyzn 
i dziewczynę. Osoby te na widok pa-
trolu szybko zaczęły się oddalać w 
głąb parku. Policjanci zauważyli jed-
nocześnie, że pobliska wiata przystan-
kowa ma uszkodzone 4 szyby i ławkę. 
Ławka była żółta – co za dwie godziny 
stało się wielce istotnym... Na miejscu 
zniszczeń znajdowały się ślady krwi.

 Po około 2 godzinach w okolicach 
targowiska policjanci zauważyli tych 
troje ludzi. Tym razem nie zdążyli oni 
uciec przed policjantami. We wstępnej 
rozmowie żadna z osób nie przyzna-
wała się do dokonania przestępstwa. 
Dociekliwość policjantów jednak do-
prowadziła do udowodnienia im spraw-
stwa. Mundurowi zauważyli bowiem 
żółtą drzazgę wbitą pod paznokieć 
jednego z mężczyzn. Żóltą identycznie 
jak uszkodzona przystankowa ławka.

 I tak jak dotąd 18 – latek i 20 - la-
tek zaprzeczali swojemu związkowi 
z uszkodzeniem wiaty tak drzazga 
przypomniała im o tym, że chcąc wy-
ładować swoje emocje rozbijali szyby 
przystankowe i niszczyli ławkę. Tak tłu-
maczyli swój huligański czyn – chęcią 
rozładowania emocji. Ich 17 – letnia 
koleżanka przyglądała się wszystkie-
mu. Cała trójka to mieszkańcy Polic.

 Mężczyźni zostali zatrzymani. Straty 
oszacowano na 1400 zł. Podejrzanym 
oprócz obowiązku naprawienia szkody 
grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.
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Alarm o incydencie bombowym
Jak postępować

Pojawiające się co jakiś czas zgłosze-
nia o podłożeniu ładunku wybuchowe-
go wymagają działania na miejscu wie-
lu służb – Policji, Straży Pożarnej, służb 
medycznych i technicznych (Pogotowie 
Gazowe, Pogotowie Energetyczne) etc. 
Dodatkowo wskazać należy także na 
inne koszty „fałszywych alarmów”, jak m. 
in.: zakłócenia normalnego toku pracy 
(odwołanie odlotów, wyjazdów, produk-
cji), utrudnienia w załatwieniu codzien-
nych spraw (zamknięcie urzędu, wy-
proszenie interesantów czy klientów).

Sprawdzenie pirotechniczne bu-
dynku wspomagane pracą policyjne-
go psa specjalnie przeszkolonego na 
wykrywanie materiałów wybucho-
wych koordynowane jest z działaniem 
służb kryminalnych, które weryfi kują 
realność zagrożenia i ustalają spraw-
ców wywołania alarmu, gdy kontekst 
wskazuje, że może on być fałszywy. .

Najczęściej alarmy takie wywoływane 
są w budynkach użyteczności publicz-
nej. Działania podejmowane przed przy-
byciem na miejsce służb koordynowane 
są przez administratorów obiektów, któ-
rzy – w wielu przypadkach – prawidłowo 
szacują ryzyko prowadzenia ewakuacji 
(na przykład w placówkach medycz-
nych) i uciążliwość dezorganizacji funk-
cjonowania instytucji spowodowanej 
odwoływaniem zaplanowanych na dany 
dzień zadań i obowiązków urzędowych. 

Jak powinni postępować admini-
stratorzy budynku po uzyskaniu in-
formacji o tym, że w obiekcie może 
znajdować się ładunek wybuchowy? 

* Administrator obiektu (terenu) 
lub osoba odpowiadająca za jego 
bezpieczeństwo kieruje akcją do 
czasu przybycia na miejsce Policji,

* O otrzymaniu zgłoszenia lub odnale-
zieniu podejrzanego przedmiotu należy 
niezwłocznie powiadomić Policję. Można 
dzwonić na numer alarmowy 997 lub 112,

* Na miejsce zagrożenia „incyden-
tem bombowym” należy wezwać także 
służby pomocnicze, takie jak: pogoto-
wie ratunkowe, straż pożarną, pogo-
towie gazowe, pogotowie wodno-ka-
nalizacyjne, pogotowie energetyczne.

Zawiadamiając Policję o pozyskaniu in-
formacji o możliwości podłożenia „bom-
by” należy podać przede wszystkim :

- rodzaj wskazanego w otrzy-

manym zgłoszeniu zagrożenia (na 
przykład „ma wybuchnąć bomba”)

- źródło informacji o zagrożeniu 
(informacja telefoniczna, ujawnie-
nie podejrzanego przedmiotu – na 
przykład pozostawionej walizki);

- w przypadku zgłoszenia telefo-
nicznego o podłożeniu „bomby” treść 
rozmowy ze zgłaszającym, w przy-
padku informacji otrzymanej drogą 
elektroniczną – treść komunikatu,

- numer telefonu, na który przekazano 
informację o zagrożeniu oraz dokład-
ny czas jej przyjęcia lub adres mailowy 
(pocztowy) na który wpłynął komunikat,

- w przypadku odnalezienia niepoko-
jącego przedmiotu - opis miejsca jego 
odnalezionego oraz opis przedmiotu,

- adres, numer telefonu i nazwisko oso-
by przekazującej otrzymaną informację.

Dyżurny potwierdzając przyjęcie 
zgłoszenia, może pozostawać w kon-
takcie z przedstawicielem instytucji 
przekazującym zgłoszenie, aby po-
informować o tym, jaka rekomen-
dacja funkcjonariusza Centralne-
go Biura Śledczego została wydana 
w zakresie przeprowadzania ewakuacji.

Co można zrobić, pozostając w kon-
takcie z ofi cerem dyżurnym Policji? 

- Jeżeli w informacji o podłożenia 
"bomby" nie wskazano konkretnego 
miejsca, na polecenie kierownika (ad-
ministratora) obiektu użytkownicy po-
szczególnych pomieszczeń (pracowni-
cy instytucji) powinni sprawdzić swoje 
miejsca pracy i bezpośrednie otoczenie, 
pod kątem ujawnienia przedmiotów 

„podejrzanych” - nieznanego pochodze-
nia, których dotychczas tam nie było,

- Pomieszczenia ogólnodostępne (ko-
rytarze, klatki schodowe, windy, toalety, 
piwnice, pomieszczenia gospodarcze, 
strychy) oraz najbliższe otoczenie ze-
wnętrzne obiektu, sprawdzają osoby 
wyznaczone przez administratora obiek-
tu lub służby ochrony odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo w danej instytucji,

- W przypadku ujawnienia podej-
rzanego przedmiotu nie należy zbli-
żać się bezpośrednio do niego ani 
dotykać go. Natychmiast informację 
o odnalezieniu przedmiotu przeka-
zać trzeba administratorowi obiektu 
lub osobom  (służbom) odpowiadają-
cym za bezpieczeństwo na tym tere-
nie. (dążyć do ustalenia ewentualnego 
właściciela ujawnionego przedmiotu)

Identyfi kacją zagrożenia związa-
nego z odnalezieniem podejrzane-
go przedmiotu oraz jego ewentualną 
neutralizacją zajmują się wyłącznie 
wyspecjalizowane jednostki Policji. 

Wykonane powyżej czynności zwykle 
pozwalają właściwie ocenić sytuację 
i wyeliminować zagrożenie – bez ko-
nieczności przeprowadzenia ewakuacji.

- Jeżeli jednak administrator obiektu 
zdecyduje o ogłoszeniu ewakuacji, nale-
ży zachować spokój, sprawnie opuszczać 
wskazany teren zabierając rzeczy osobiste.

Po przybyciu Policji na miejsce „in-
cydentu bombowego”, policjanci 
przejmują kierowanie akcją. Należy 
wykonywać polecenia policjantów.




