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Umowa podpisana
Pogoń - Grupa Azoty

16 czerwca w siedzibie klubu pod-
czas konferencji prasowej zawar-
ta została nowa umowa partner-
ska Pogoni Szczecin z Grupą Azoty.

- To dla nas szczególny dzień. Grupa 
Azoty to nasz najważniejszy partner. 
Finansowanie ze strony Grupy Azo-
ty wzrośnie, co pozwoli nam lepiej się 
przygotować zarówno w sferze pierw-
szego zespołu, jak również mocno roz-
budowywać współpracę z młodzieżą 
- zaznaczył na początku prezes zarzą-
du Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek.

Nowa umowa obowiązywać bę-
dzie przez najbliższy rok. - Składa się z 
dwóch części. Pierwsza to kwota stała, 
niezależna od miejsca, a druga część 
to premie za zajęcie odpowiedniego 
miejsca - zaznaczał Jarosław Mroczek.

Dodatkowe środku zosta-
ną uruchomione w przypad-
ku zajęcia przez Pogoń miejsc 1-3 
w Ekstraklasie. Czwarta pozycja także 
będzie premiowana, ale tylko w przy-
padku, gdy pozwoli zagrać w europej-
skich pucharach. - Po analizie ostatnich 
sezonów zrezygnowaliśmy z premiowa-
nia awansu do pierwszej ósemki.

- To umowa reklamowo-pro-
mocyjna. Chcemy osiągnąć kon-
kretne korzyści dla naszej fi rmy, 
a takie osiągniemy, gdy Pogoń 
będzie osiągała sukcesy. Pra-
gniemy pokazać się w Europie 
i zwiększamy fi nansowanie, ale liczy-
my, że klub będzie grał przynajmniej w 
Lidze Europy- mówił dr Wojciech War-
dacki, prezes Zakładów Chemicznych 
Police, które są częścią Grupy Azoty, 
a wiceprezes Grupy Azoty Tomasz Hinc 

dodawał: - Grupa Azoty jest jednym z 
największych partnerów sportu w Pol-
sce. Poza aspektem wizerunkowym, są 
to dla nas także inne korzyści. Nasza fi r-
ma to nie tylko chemiczny lider w Polsce, 
ale także wicelider w Europie. Życzyliby-
śmy sobie, aby w przyszłym roku Pogoń 
Szczecin dołączyła do grona liderów. Za-
angażowanie Grupy Azoty wzrasta i ocze-
kujemy większego zwrotu marketingo-
wego, przynajmniej gry w Lidze Europy.

W czasie konferencji zaznaczano tak-
że kwestię szkolenia młodzieży. - Część 
środków, które otrzymamy zostanie 

przeznaczona na naszą akademię, dla 
naszego partnera to także istotna spra-
wa - powiedział Jarosław Mroczek.

- Wiemy, że nasz partner oczekuje 
efektów i wiemy jakich efektów. Chcemy 
promować i promujemy całą Grupę, nie 
tylko Zakłady Chemiczne Police. Będzie-
my działać na rzecz tej promocji w wie-
lu aspektach i na pewno efekty naszej 
pracy zobaczycie Państwo bardzo szyb-
ko - zapewniał prezes Dumy Pomorza.

W czasie konferencji podpisano także 
umowę o współpracy Pogoni Szczecin 
z piłkarskim Chemikiem Police. Dla klu-
bu z Polic ma to niebagatelne znaczenie. 
Borykający się z problemami fi nansowy-
mi Chemik Police stał na skraju bankruc-
twa. Teraz otwiera się nowa era, a dekla-
racje prezesa Wojciecha Wradackiego 
o przeniesieniu akcentów w stronę Po-
lic tylko pogłębiają nadzieję na dobre 
czasy dla lokalnej piłki nożnej. Prezes 
Wardacki podkreślał wielokrotnie, że 
zamierza dowartościować rozwój spor-
tu amatorskiego, dbać o nowe talenty, 
którym życzy występów w szczecińskiej 
Pogoni. - Chcemy tworzyć zaplecze 
dla piłkarstwa na poziomie mistrzow-
skim-mówił. Dla nas najwalniejsze są 
Police - podkreślił nie pierwszy raz.
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Bezrobocie spada

Pracownik poszukiwany

  
 
 
 

 
 

Najmniej bezrobotnych w historii Zachodniopomorskiego 
 
Według wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych na koniec maja br. w 
województwie zachodniopomorskim wyniosła 70 782 osoby. W porównaniu z majem 2015 roku liczba 
zarejestrowanych zmniejszyła się o blisko 15 tys. osób (17,4%), a w odniesieniu do kwietnia br. 
notowano spadek o 4 183 osoby (5,6%). Dane dotyczące bezrobocia w maju br. i ich porównanie z 
latami ubiegłymi pokazują, że sytuacja na rynku pracy w województwie wyraźnie się poprawiła i jest 
najkorzystniejsza od wielu lat. 
 

- Wróciliśmy do poziomu bezrobocia sprzed kryzysu gospodarczego. Dziś często to pracodawcy pytają o 

pracownika. Nadal musimy aktywizować osoby długotrwale pozostające bez pracy i te, które nie posiadają 

zawodu. Głównie na te grupy nakierowane jest nasze wsparcie. Nie rezygnujemy z aktywnej politykę 

promocji gospodarczej. Szukamy inwestorów, zachęcamy nasze firmy do eksportu  – mówi Marszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  

 

Opisując zachodniopomorski rynek pracy warto wrócić do momentu sprzed wejścia Polski do Unii 

Europejskiej. Statystyki dotyczące poziomu zatrudnienia wyglądały wtedy wręcz dramatycznie. W marcu 

2004 r. w województwie zachodniopomorskim bez pracy pozostawało aż 195 tys. osób, a poziom bezrobocia 

szacowano na 28,8%. Sytuacja znacząco poprawiła się już w październiku 2008 r., gdy ilość osób bez pracy 

wynosiła 74 313 osób a wskaźnik bezrobocia osiągnął najniższy w dotychczasowej historii poziom 12,2%.  

 

Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że maj 2016 r. jest najlepszy pod tym względem 

w historii. Liczba osób bez pracy to 70 782 osoby. By poznać stopę bezrobocia należy poczekać do 

oficjalnego komunikatu GUS w Warszawie. Można przypuszczać, że wyniesie ona około 11,9%. 

 
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w maju danego roku 
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 Wstępne dane dotyczące liczby bezrobotnych za maj br. Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-01 i danych 

GUS. 
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Masz problem z alkoholem? 

Zapraszamy na mityngi w Policach  

Grupy AA  „NOWY KIERUNEK” 

                   Czwartek - godz.18.00  

                     Police ul. Szkolna 2   
             w budynku Pow. Centrum Pomocy Rodzinie 

 

 
Zapraszamy na mityngi w Policach nowopowstałej   

Grupy AA  „NOWY KIERUNEK” 

Czwartek - godz.18.00 - wszystkie mityngi otwarte. 

Police ul. Szkolna 2  - Pow. Centrum Pomocy Rodzinie 

 /dawne warsztaty szkolne/.         

Kontakt Tel:501-615-981 
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Baw się razem z nami
Czas na Trzebież

 ,,Baw się razem z nami, jeśli masz 
ochotę. Na wspólną zabawę, daj na-
mówić się."- pod tym hasłem razem z 
zespołem Czerwone Gitary i Radiem 
Szczecin zapraszamy już po raz dziesiąty 
na wspólną zabawę na terenie Komplek-
su Turystycznego w Trzebieży. Świetna 
impreza w stylu minionych 70 lat, kon-
certy znanych i lubianych, Poszukiwacze 
Skarbów, atrakcje dla Dużych i Małych, 
dioramy militarne, wystawa ,,Oldtime-
rów",  konkursy, zabawy i wiele nagród 
do wygrania. Zapraszamy serdecznie 

wszystkich w dniach 2-3 lipca 2016 r. 
do Trzebieży nad Zalew Szczeciński.

Tegoroczną imprezę "Czas na Trzebież" 
zaszczyci swoją obecnością istniejący od 
1965 roku zespół "Czerwone Gitary". Jest 
to jeden z najpopularniejszych zespołów 
lat sześćdziesiątych, który nieprzerwa-
nie koncertuje do dzisiaj. "Takie ładne 
oczy", "Matura" czy "Kwiaty we włosach" 
- to przeboje wszystkim znane, które 
swoją nostalgiczną nutą fantastycznie 
wpisują się w charakter naszej imprezy.

Zapraszamy wszystkich zaintereso-

wanych na koncert pełen wspomnień i 
wrażeń.

Zespół LORD - Sound of Queen to 
kolejny punkt sobotniego wieczoru, 
który zapewni nam nie tylko moc-
niejsze brzmienie ale również prze-
gląd utworów kultowego zespołu 
Queen orqz innych legend Rocka.

Zespół istnieje od 2002 roku i 
koncertuje na terenie całego kra-
ju i zagranicą, grając dziesiątki kon-
certów plenerowych i klubowych.
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Aktualnie dane GUS informują, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim 

w kwietniu br. wyniosła 12,5% wobec 14,9% rok wcześniej, co oznacza spadek o 2,4 pkt proc.1 Region jest 

rekordzistą pod względem wielkości spadku stopy bezrobocia w grupie województw w skali roku. W 

porównaniu z pozostałymi województwami pod względem wysokości stopy bezrobocia uplasował się na 

czwartej pozycji (dotychczas było to miejsce drugie lub trzecie) za województwami: warmińsko – mazurskim, 

kujawsko – pomorskim i podkarpackim.  

 

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia 2016 r.  
Opracowany na 2016 r. Regionalny Plan Działania na rzecz Zatrudnienia wskazuje, że w szczególny sposób 

pomocy wymagają osoby do 30 i powyżej 50 roku życia, a także bezrobotni posiadający dzieci, długotrwale 

poszukujący pracy, osoby niepełnosprawne i pozostający bez zatrudnienia byli więźniowie. Odbiorcami 

regionalnej polityki pracy będą także przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy oraz pracodawcy i 

pracownicy firm, w których wdrażane są procesy modernizacyjne i adaptacyjne.  

 

W sumie dzięki tegorocznym konkursom blisko 7,5 tysiąca osób bezrobotnych z Pomorza Zachodniego 

zostanie objętych wsparciem. To obejmuje szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 

roboty interwencyjne. Dokument określa m.in. priorytetowe grupy wsparcia i formułuje główne kierunki 

przeciwdziałania bezrobociu, został przyjęty przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

Sezonowa charakterystyka rynku pracy w regionie wskazuje, że znaczna ilość miejsc pracy powinna pojawić 

się w takich sektorach jak budownictwo, rolnictwo czy turystyka. Optymizm budzą również inwestycje i nowe 

miejsca pracy zapowiadane m.in. przez takie firmy jak Radiometer, sia Abrasives, Kalmar, Svendsen Sport, 

Marol, Tvilum czy Megaplast. Szansą na ożywienie obszarów o najwyższym poziomie bezrobocia jest 

również tak zwana Specjalna Strefa Włączenia, której stworzenie umożliwiło Samorządowi Województwa 

wydzielenie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 środków na interwencję w postaci 

aktywizacji infrastrukturalnej, gospodarczej i społecznej, obszarów wymagających specjalnego wsparcia.  

Po raz drugi w Szczecinie
Po raz drugi w historii bieg maratoń-

ski zawita do Szczecina. To kontynu-
acja ubiegłorocznego PZU Maratonu 
Szczecińskiego. Z królewskim dystan-
sem zmierzy się ponad tysiąc biegaczy. 

Do rywalizacji przystąpią oni w nie-
dzielę, 26 czerwca 2016 roku. Wydarze-
nie objęte zostało patronatem marszał-
ka województwa Olgierda Geblewicza. 
Jego organizacja otrzymała także wspar-
cie z Urzędu Marszałkowskiego. 

To duga edycja przedsięwzięcia. Wśród 
prawie 1100 nazwisk na liście startowej 
jest blisko 200 kobiet. Oprócz Polaków 
ze Szczecina, Poznania, Warszawy i Gdy-
ni do biegu przystąpią także: Niemcy, 
Szwedzi, Brytyjczycy, a nawet repre-

PZU Maraton Szczeciński

zentant Australii, Malezji i Wenezueli. 
Start i meta maratonu zlokalizowana 

została przy hali sportowej „Azoty Are-
na”. Trasa biegu prowadzi po obu brze-
gach Odry, m.in. ulicami: Wojska Pol-
skiego, Zaleskiego, Piotra Skargi, Struga, 
Gdańską. Ponadto zawodniczki i zawod-
nicy przebiegną wokół najbardziej re-
prezentacyjnych szczecińskich miejsc: 
Filharmonii Szczecińskiej, Zamku Książąt 
Pomorskich i Wałów Chrobrego. Hono-
rowym gościem imprezy będzie mistrz 
Polski w maratonie w roku 2016 Artur 
Kozłowski, który reprezentować będzie 
nasz kraj podczas zbliżających się Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. 

Oprócz biegu głównego, który wy-

startuje w niedzielę, 26 czerwca o go-
dzinie 9, nie zabraknie również bie-
gów dla najmłodszych. To Kids Fun 
Run na 195 m i Fun Run dla starszych 
na 4,2 km. Dzień wcześniej, w  sobotę, 
25 czerwca br., zaplanowano zaś im-
prezy towarzyszące maratonowi, czyli 
Pasta Party oraz spotkania z mistrza-
mi maratonów: Wanda Panfi l, Janem 
Hurukiem i Grzegorzem Gajdzisem. 

Więcej informacji o wydarzeniu: http://
www.pzumaratonszczecinski.pl/. 
„2. PZU Maraton Szczeciński”
Niedziela, 26 czerwca 2016 roku, start - 
godzina 9 oraz dekoracje 12:30-15

Szczecin, Hala Widowiskowo-Sporto
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Światowe Dni Młodzieży
Pomorze Zachodnie przygotowane

Dziewczyny na autobusy
Praca dla kobiet

Z okazji Światowych Dni Młodzieży do 
Polski może przybyć nawet 2 mln osób 
z całego świata. Część z nich odwie-
dzi Pomorze Zachodnie podczas Dni 
w Diecezjach organizowanych w ramach 
ŚDM. To okazja do promocji nie tylko 
walorów turystyczno-krajoznawczych 
naszego regionu, ale także bogactwa 
i dorobku kulturowego. 

XXXI Światowe Dni Młodzieży odbędą 
się w Polsce pod koniec lipca. Są one po-
dzielone na dwie części. Pierwsza z nich 
to „Dni w diecezjach” (20-25 lipca), kiedy 
młodzież przebywa na terenie całego 
kraju. Druga część to wydarzenia cen-
tralne, czyli tygodniowy pobyt w Krako-
wie (25.07-31.07).

Organizatorzy szacują, że do naszego 
regionu przybędzie około tysiąca piel-
grzymów z zagranicy oraz kilka tysięcy 
młodzieży z kraju. Do dwóch diecezji 
zachodniopomorskich: Szczecińsko-Ka-
mieńskiej oraz Koszalińsko-Kołobrze-
skiej zawitają goście z różnych stron 
świata: z Kanady, Anglii, Włoch, Francji, 
Ukrainy, Szwajcarii, Niemiec, Brazylii, 
Malty, Boliwii, Nikaragui, Kolumbii i RPA.

Dni w Diecezjach to czas na wzajemne 
poznanie się, integrację, poznanie kul-
tury i topografi i regionu. To czas wycie-
czek, wspólnych zabaw i udziału w pro-
jektach społecznych.

Województwo wesprze organizację 
regionalnej odsłony Światowych Dni 

Młodzieży poprzez zorganizowanie 
przejazdów grup pielgrzymów. Oprócz 
autobusów na trasach Szczecin-My-
ślibórz-Szczecin, Warszawa – Koszalin 
oraz Koszalin – Darłowo – Koszalin, 
województwo uruchomi specjalne po-
łączenie kolejowe na trasie Szczecin
-Świnoujście-Szczecin. Ponadto Urząd 
Marszałkowski zapewni wyżywienie 
pielgrzymów diecezji Koszalińsko-Koło-
brzeskiej.

Światowe Dni Młodzieży to wyjątkowa 
szansa na promocję nie tylko walorów 
turystyczno-krajoznawczych naszego 
regionu, ale także bogactwa i dorobku 
kulturowego. To również okazja do za-
poznania młodzieży z ciekawą historią 
Pomorza Zachodniego i jego szczegól-
ną rolą w walce o wolność i demokrację 
w Polsce.

Jedną z idei Światowych Dni Mło-
dzieży jest promowanie rodziny jako 
najważniejszej wartości, fundamentu 
społeczeństwa rozwoju człowieka. Idea 
ta zbieżna jest z zadaniami Samorządu 
Województwa zawartymi w Wojewódz-
kim Programie Wspierania Rodziny i Sys-
temu Pieczy Zastępczej „Region dla Ro-
dziny”, realizowanym przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie 
integracji społecznej, umacniania tożsa-
mości kulturowej i społecznej oraz pro-
mocji wartości prorodzinnych.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o. o. rozpoczyna 
realizację projektu „Dziewczyny na au-
tobusy”.

Projekt skierowany jest do ko-
biet, które chcą uzyskać uprawnienia 
i wykonywać zawód kierowcy auto-
busu. Jedyny wymóg formalny, to 
posiadanie już prawa jazdy kat. B.

W ramach projektu Spółka:
1. sfi nansuje koszt zdobycia 

uprawnień do wykonywania zawodu 

kierowcy w wysokości 95%, w tym: pra-
wo jazdy kat D, kwalifi kacja wstępna, ba-
dania lekarskie i psychologiczne

2. po uzyskaniu uprawnień za-
trudni przeszkolone Panie na umowę 
o pracę na stanowisku kierowcy autobu-
su na minimum 3 lata

3. Panie przyjęte do pracy w ra-
mach tego projektu objęte zostaną spe-
cjalnym programem wspierania nowo-
zatrudnionych pracowników Spółki

„Jedną z barier, które potencjalni kie-
rowcy muszą pokonać przy uzyskiwaniu 

uprawnień do wykonywania zawodu 
kierowcy autobusu, jest wysoki koszt 
kursów. Osoby młode albo poszukują-
ce pracy zwykle nie dysponują wystar-
czającymi środkami fi nansowymi aby 
przejść kursy, których koszt, to ok. 10 tys. 
złotych.” – Prezes SPPK Kazimierz Trzciń-
ski – „Dlatego zdecydowaliśmy się wyjśc 
naprzeciw naszym potencjalnym pra-
cownikom. Spółka sfi nansuje im uzyska-

Dokończenie na str. 7
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Głosowanie rozpoczęło się
Policki Budżet Obywatelski

Od 15 czerwca do 7 lipca 2016 roku 
każdy mieszkaniec gminy Police, któ-
ry ukończył 16 lat, będzie mógł oddać 
swój głos na dowolną ilość projektów 
zgłoszonych do Polickiego Budże-
tu Obywatelskiego 2017. W obecnej 
edycji do wyboru jest 17 pomysłów. 
Ze wszystkimi wnioskami można za-
poznać się na stronie internetowej 
http://www.bo.police.pl/wnioski.html. 

Na realizację projektów Gmina prze-
znaczyła jeden milion złotych. Kwo-
ta została podzielona na dwie części: 
projekty, które miałyby być realizowa-

ne na terenie miasta, tj. 750 tys. zł oraz 
projekty, które miałyby być realizowa-
ne na terenie sołectw, tj. 250 tys. zł.

W głosowaniu na projekty zgłoszo-
ne do Polickiego Budżetu Obywatel-
skiego 2017 zostało wprowadzonych 
kilka istotnych zmian. Wszystkie bie-
żące informacje na temat PBO dostęp-
ne są na stronie www.bo.police.pl .

W bieżącej edycji Polickiego Budże-
tu Obywatelskiego głos będzie można 
oddać za pomocą aktywnego formula-
rza na stronie http://www.bo.police.pl 

(formularz będzie aktywny od 15 czerw-
ca w zakładce „Głosowanie”) lub na 
przygotowanej karcie do głosowania. 
Kartę będzie można pobrać ze strony 
internetowej PBO i wydrukować, lub 
wydrukowaną otrzymać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Policach. Karty 
będą także dostępne w trakcie dyżu-
rów pracowników Urzędu w świetlicach 
rad osiedli oraz w sołectwach. Harmo-
nogram dyżurów dostępny jest poni-
żej. Swój głos można również wysłać 
pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Kartę do głosowania należy czytel-
nie wypełnić w miejscu, gdzie wyma-
gane są dane osoby głosującej. Należy 
też podpisać oświadczenie, usytuowa-
ne na dole strony. W przypadku braku 
którejkolwiek z wymaganych informa-
cji głos będzie uznany za nieważny.

Sposoby głosowania: 
1. OSOBIŚCIE. Osoba uprawnio-

na do głosowania może oddać tylko 
jedną kartę. W przypadku karty papie-
rowej powinna to zrobić osobiście – w 
kancelarii Urzędu Miejskiego w Poli-
cach (w godzinach pracy Urzędu) lub w 
trakcie dyżurów pracowników w świe-
tlicach rad osiedli oraz w sołectwach. 

2. FORMULARZ NA STRONIE 
INTERNETOWEJ. Mieszkaniec, który 
zdecyduje się na oddanie głosu za po-
średnictwem formularza na stronie in-
ternetowej, powinien wypełnić wszyst-
kie wymagane pola w tym podać adres 
e-mail, na który zostanie przesłany odno-
śnik w celu potwierdzenia oddania głosu.

3. POCZTA TRADYCYJNA. Kartę 
w formie papierowej można też wysłać 
pocztą tradycyjną, ale należy pamiętać, 
że w jednej kopercie może znajdować się 
tylko jedna wypełniona karta, a przesył-
ka musi zostać dostarczona przed zakoń-
czeniem głosowania, czyli do 8 lipca br.

4. POCZTA ELEKTRONICZNA. Przy 
wyborze poczty elektronicznej należy 
wypełnioną, papierową wersję karty do 
głosowania zeskanować i wysłać na ad-
res e-mail: bo@police.pl. Decydując się 
na ten sposób głosowania należy pamię-
tać, że z jednego adresu e-mail można 
przesłać tylko jedną kartę do głosowania.

Jeszcze raz przypominamy, że 
w bieżącej edycji Polickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego głos moż-
na oddać na dowolną ilość projek-
tów dopuszczonych do głosowania!

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW UM  

Nazwa jednostki Data  Godzina 
dyżuru 

Miejsce Adres 

Rada Osiedla Nr 1 21.06.2016  16:00-19:00 Świetlica Rady Osiedla nr 1 ul. Nadbrzeżna 43a/4 
Rada Osiedla Nr 2 30.06.2016  16:00-19:00 Świetlicy Rady Osiedla nr 2 ul. M. Konopnickiej 2 
Rada Osiedla Nr 3 23.06.2016  16:00-19:00 Świetlica Rady Osiedla nr 3 ul. Piastów 46a 
Rada Osiedla Nr 4  30.06.2016  16:00-19:00 Klub Młodzieżowy Rady Osiedla 

nr 4 w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji 

ul. Piaskowa 97 

Rada Osiedla Nr 5 23.06.2016  16:00-19:00 Świetlica Rady Osiedla nr 5 ul. Wróblewskiego 
11/2 

Rada Osiedla Nr 6 28.06.2016  16:00-19:00 Świetlica Rady Osiedla nr 6 ul. Bankowa 6a/2 
Rada Osiedla Nr 7 16.06.2016  16:00-19:00 Świetlica Rady Osiedla nr 7 ul. Roweckiego 40 
Sołectwo Uniemyśl 16.06.2016  17:00-19:00 Świetlica wiejska w Uniemyślu Uniemyśl 3 

Sołectwo Siedlice 20.06.2016  17:00-19:00 „Karczma Jana” Siedlice 12 c 
Sołectwo Trzeszczyn 21.06.2016  16:00-19:00 Świetlica wiejska w Trzeszczynie ul. Kościuszki 34a 

Sołectwo Trzebież 21.06.2016  16:00-19:00 Zespół Szkół w Trzebieży ul. WOP 19a 
Sołectwo Tanowo 22.06.2016  16:00-19:00 Szkoła Podstawowa w Tanowie ul. Szczecińska 31 

Sołectwo Niekłończyca 23.06.2016  17:00-19:00 Szkoła Podstawowa w 
Niekłończycy 

Niekłończyca 

Sołectwo Drogoradz 23.06.2016  17:00-19:00 Świetlica wiejska w Drogoradzu Drogoradz 54 

Sołectwo Pilchowo 28.06.2016  16:00-19:00 Świetlica wiejska w Pilchowie ul. Spacerowa 13 a 

Sołectwo Tatynia 28.06.2016  17:00-19:00 Świetlica wiejska w Tatyni Tatynia 38 
Sołectwo Dębostrów 28.06.2016  17:00-19:00 Świetlica wiejska w 

Dębostrowie 
Dębostrów 30 

Sołectwo Przęsocin 30.06.2016  17:00-19:00 Świetlica wiejska w Przęsocinie ul. Centralna 20 
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nie uprawnień i stworzy warunki, dzięki 
którym pracownik może się związać na 
dłużej z zakładem pracy”.

Dlaczego oferta skierowana jest do Pań?
„SPPK nie ma oporów przed za-

trudnianiem kobiet na stanowisku 
kierowcy autobusów. Byliśmy pionie-
rami w tej dziedzinie. To u nas praco-
wały dwie pierwsze Panie kierowczynie 
w komunikacji miejskiej. Kobiety ocze-
kują stabilnych warunków pracy. SPPK 
takie oferuje.” – Grzegorz Ufniarz Kie-
rownik Działu Przewozów w SPPK.

Kandydatki, które zgłoszą się do 
udziału w projekcie przejdą rozmo-
wę kwalifi kacyjną. Jeżeli nie będzie 
przeciwwskazań formalnych, zostaną 
skierowane na kurs, a po uzyskaniu 
uprawnień zostaną pracownicami SPPK.

Dokończenie ze str. 6

Miarą Twojego człowieczeństwa 

jest wielkość Twojej troski o drugiego 

człowieka…
Mieczysław Maliński

Szkoła, ucząc mądrości i piękna, wy-
znacza sobie szereg zadań i celów, 
których realizacja jest możliwa dzięki 
pomocy, wsparciu i ofi arności ludzi do-
brej woli i wielkiego serca. Takich lu-
dzi w naszej gminie jest wielu. To Oni 
konsekwentnie i z dużym zaangażo-
waniem wspierają formy działalności 
szkolnej: wychowawczą, edukacyjną 
oraz krajoznawczo - turystyczną. Bez-

Przyjaciele szkoły
Koncert dla nich

interesownie ofi arowują fundusze, czę-
sto niewidoczni, skromni, „z tyłu sceny”. 
Nadeszła pora, żeby wyszli z ukrycia 
i pokazali jakże szlachetne oblicza. 

Pan Jan Ziętek, właściciel Zakładu 
Kamieniarskiego LASTRICO, wspiera 
naszą szkołę od 12 lat, dofi nansowując 
wyjazdy turystyczno - krajoznawcze. To 
dzięki Niemu każdego roku na wycieczki 
jeżdżą dzieci, które ze względów fi nan-
sowych musiałyby pozostać w domu. 
Dzieci te mają szansę zobaczyć i zwie-
dzić miejsca ważne, związane z historią 
Polski, których być może bez pomocy 

Pana Jana nie zobaczyłyby nigdy. Każ-
dego roku kolejne roczniki uczniów 
zwiedzały  polskie miasta. Nasi pod-
opieczni byli w Krakowie, Zakopanem, 
Wieliczce, Trójmieście, Toruniu, Warsza-
wie, Poznaniu, Gnieźnie i Biskupinie. 

Jeszcze jednym darczyń-
cą, dzięki któremu możliwy 
jest udział wszystkich uczniów 

w wycieczkach szkolnych, jest 
Pan Grzegorz Kapinos, właściciel fi r-
my MANUS – MEBEL. Od trzech lat 
dofi nansowuje On wyjazdy dzieci. 

Pan Jan Ziętek pamięta o naszej szko-
le nie tylko w związku z wycieczkami. 
Ilekroć zwróciliśmy się z prośbą, nigdy 
nam nie odmówił. Ufundował m.in. 
tablicę pamiątkową z okazji nadania 
imienia naszej szkole oraz granitowe 
serduszko na licytację podczas WOŚP. 

Duży wkład w życie szkoły ma rów-
nież Pan Arkadiusz Faluta, właściciel 
fi rmy instalacyjno – produkcyjnej MON-
TERKA, który przekazuje środki pie-
niężne na różne cele. Ma największy 
wkład fi nansowy w rozbudowywany 
na terenie szkoły plac zabaw, sponso-
ruje nagrody (np. w formie biletów 
na koncerty), dofi nansowuje różne-
go rodzaju imprezy okolicznościowe. 

Wymieniając naszych darczyńców, 
nie sposób pominąć Rady Sołeckiej 
oraz jej Przewodniczącego, Pana Zyg-
munta Kołackiego. Dzięki bezintere-
sownemu wsparciu fi nansowemu w 
szkole mogły odbyć się konkursy czy-
telnicze, wycieczki i zabawy dla dzieci. 

Pragnąc wyrazić wdzięczność 
wszystkim darczyńcom, 8 czerw-
ca organizujemy dla Nich Koncert. 

Koncert przygotowany przez Gro-
no Pedagogiczne oraz Radę Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej w Tanowie. 

Przedstawiamy osoby pry-
watne oraz fi rmy, które prze-
kazały naszej szkole darowiznę 

i które zaszczycą nas swoją obec-
nością w tym wyjątkowym dniu. 

• Jan Ziętek – Za-
kład Kamieniarski LASTRICO

• Sławomir Ka-
pinos  - MANUS-MEBEL

• Arkadiusz Faluta – fi rma in-
stalacyjno – produkcyjna MONTERKA

• Rada Rodzi-
ców SP Tanowo 2014/2015 

• Magdalena Jackowska – 
Dudek – PIEKARNIA JACKOWSCY

• Izabela Gruca, Anna Drezner 
- DG Architekci Pracownia Projektowa 

• Norbert Dempc - Zakład Stolarski
• Piotr Chałustowski - SYSTEM  BUD 
• Nadleśnictwo Trzebież 
• Jolanta Kawecka - AK – PAK
• Izabela Grzesik – Bin-

Go Szkoła Języków Obcych
• Piotr Głażewski - MOTO - TEST 
• Agnieszka Głażewska 

- Ośrodek Szkolenia AUTO TEST
• Państwo Bożena Birkenfeld i Le-

szek Nagay Indywidualna Specjalistycz-
na Praktyka Lekarska Bożena Birkenfeld

• Marek Zimnicki - CAR – LINE
• Krzysztof Sadowski - Zakład 

Wulkanizacyjny Wymiana i Wyważanie 
Kół Samochodowych Krzysztof Sadowski

• Zygmunt Kołacki – Prze-
wodniczący Rady Sołeckiej

• Piotr Kołacki - Usługi Ogól-
nobudowlane i Drogowe KOŁ-BUD

• Gabriela i Janusz Pająk - DRE-
TAN Gabriela Pająk, Maciej Pająk

• Jolanta Lęcznar - Górecka 
• Monika Marin – pisarka
• Kazimierz Mardziń-

ski- MAR SZCZECIN Place zabaw
• Tomasz Nowacki Opti-

ma Usługi Reklamowe Szczecin
• Grażyna Bojda i Urszula Grzyw-

niak – Gospoda Zjawa Sławoszewo

Wdzięczność często wyraża się w trafi o-
nym prezencie, który nie jest banalnym 
podarkiem, ale „strzałem prosto w serce”. 
Takim podarkiem, mamy nadzieję,  bę-
dzie nasz „Koncert dla Przyjaciela”. Chce-
my wyrazić podziękowania najpiękniej, 

jak potrafi my, czyli przez śpiew, 
taniec i na różne inne sposoby. 

Myślimy, że się spodoba…
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Dokończenie na str. 9

W dniach 25-27 kwietnia 2016 roku 
w Międzynarodowym Centrum Spo-
tkań i Studiów im Dietricha Bonho-
eff era w Szczecinie dobyła się II wio-
senna edycja polsko niemieckich 
warsztatów plastycznych. Uczestnika-
mi warsztatów była młodzież z Euro-
paschule w Pasewalku i z Gimnazjum  
nr 1 im. Polskich Noblistów  w Policach.

Spotkanie miało na celu pogłębianie 
przyjaźni młodzieży z Polski  i Niemiec, 
propagowanie aktywności twórczej 
uczniów,  poszerzanie znajomości  ję-
zyków: niemieckiego, angielskiego 
oraz polskiego,  zapoznanie się z kultu-
rą i obyczajami  w Niemczech i Polsce.

Młodzież podczas projektu została 
podzielona na 4 polsko-niemieckie gru-
py 5-6 osobowe. Każda grupa wspólnie 
ustaliła nazwę swojej grupy i przez 3 dni 

Połączyła nas sztuka
Polsko-Niemieckie Warsztaty

tworzyła, bawiła się i integrowała. Zaję-
cia integracyjne prowadzili pracowni-
cy Centrum Spotkań w Szczecinie oraz 
opiekunowie z Polski i Niemiec. Każde-
go dnia grupy pracowały nad różnymi 
technikami artystycznymi. Pierwszego 
dnia zapoznała się z techniką - mono-
typia, w której wykonywała odbicie ry-
sunku z użyciem kalki maszyn opisowej 
z użyciem różnych narzędzi (patyczki, 
ołówki, pióro) oraz wykonywały rysunki 
w plenerze. We wtorek uczestnicy zaj-
mowali się tworzeniem rysunku- grafi ki 
przy użyciu wybielacza.           W ostat-
nim dniu powstały rysunki za pomocą 
wydrapywani na tęczowym rysunku. 
Każdą z tych technik dokładnie oma-
wiała   współprowadząca warsztaty 
pani Birgit   Schroeder nauczycielka 
plastyki z Europaschule z Pasewalku. 

Poza pracą twórczą młodzież samo-
dzielnie w swoich grupach przygo-
towywała posiłki (śniadania i kolacje) 
ucząc się wzajemnie od siebie słow-
nictwa związanego z gotowaniem. 
Ponadto uczestniczyła w zajęciach re-
kreacyjnych, zajęciach językowych, 
rajdach pieszych po Szczecinie  i wiele 
innych wspólnych działaniach. Dodat-
kową atrakcją pobytu było zwiedze-
nie Muzeum Techniki w Szczecinie. 

Realizatorem projektu było stowa-
rzyszenie „ALFA” działające na rzecz 
Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich 
w Policach a  fi nansowego wsparcia 
udzieliła jednostka PNWM  w  Szczecinie.

organizatorzy:
Rafał Spychała 

Ilona Bednarek 
Katarzyna Nyczke-Klim
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Po raz pierwszy
Dzień historii w Białej

W Zespole Szkół im Łukasiewicza 3. 
czerwca od godz. 9.30 do popołudnia na 
parkingu przy hali sportowej trwał  wy-
jątkowy festyn. Pieczenie podpłomyków 
z możliwością własnoręcznego utarcia 
mąki na żarnach, wykopaliska dla dzieci 
i młodzieży w teorii i praktyce wraz z wy-
stawą sprzętu, prezentacja multimedial-
na o rycerstwie średniowiecznym,  eks-
pozycja Muzeum Historycznego SKARB 
w Policach, wraz z możliwością obejrze-
nia prezentacji multimedialnej „Hydrier-
werke Pölitz - historia a skrywane ta-
jemnice” to tylko niektóre z atrakcji tego 
wydarzenia. Czyżby zamiast nauki? - Nie 
- odpowiada Gabriela Zalewska - anima-
torka całego zamieszania. To jest lekcja 
historii w ramach planowej edukacji. 
Młodzież lepiej chłonie i rozumie histo-
rię  tak podaną, a na  rozumieniu tej naj-
nowszej szczególnie  mi zależy. Stąd pre-
zentujemy w hali i na parkingu wystawy 
ze zbiorów szkoły i uczniów: klamoty 
z PRL-u , wystawa prac uczniów z historii 
XVII wieku, mini wystawa narzędzi fry-
zjerskich z  XIX wieku. Wystawa sprzętu 
prasowalniczego z dawnych lat; żelazka, 
magle. Biblia luterańska z XVII wieku.

Wykłady to drugi element Dnia Histo-
rii. Wygłosili je dr Tomasz Ślepowroński /
ISHiM/ Die neuen Pommern nt. Miejsce 
polskiego Pomorza w wystawie histo-
rycznej Muzeum Pomorza W Greifswal-
dzie dla grup i osób niemieckojęzycznych 
i Krystyna Milewska/Muzeum Narodo-
we/, Bogusław X Wielki i jego czasy. Po-
nadto od piątku do niedzieliwieczorem 
w westybule hali sportowej czynne były 
wystawy: IPN 1989. Narodziny wolności.

Wybory czerwcowe 1989 roku 
w Szczecinie. Imprezie towarzyszyła do-
bra pogoda i liczne rzesze zainteresowa-
nych 

9

VI Spartakiada Karate
Klub Karate Kamikaze

Dnia 28.05.2016 na hali sportowej 
Pogoni przy ul. Twardowskiego12/b 
odbyła się VI Szczecińska Spartakiada 
Karate Dzieci i Młodzieży organizowa-
na przez Klub Karate Samuraj Szczecin. 
W klasyfi kacji ogólnej 1 miejsce zajął 
Klub Karate Kamikaze, którego fi lia 
jest również w  Policach w szkole nr 
8. Oto miejsca zajęte przez zawodni-
ków(bo tak ich można nazwać) z Polic.

KATA chłopców 9 lat                                      TOR PRZESZKÓD chłopcy 9 lat   
  II m.   Dawid Kandar                                      II m. Dawid Kandar  (28,57s)
KATA chłopców 10 lat                                    TOR PRZESZKÓD chłopcy 10 lat
  III m.  Maksymilian Laszczyk                         V m. Maksymilian Laszczyk  (30,99s)
KATA chłopców 11 lat                                    TOR PRZESZKÓD chłopcy 11 lat
  III m. Piotr Nowak                                          II m. Piotr Nowak  (30,63s)
  IV m. Adrian Lisiecki                                      V m. Adrian Lisiecki  (34,85s)
KATA dziewcząt 11 lat                                    TOR PRZESZKÓD dziewcząt 11 lat
II m.  Julia Podgórska                                      VI m. Julia Podgórska  (37,52s)
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Spektakl „Jak tu pięknie”, to ujęcie 
tego jak chcielibyśmy aby było, a nie 
jest. Nasza interpretacja – diagnoza 
relacji wielopokoleniowej rodziny. To 
głos młodych, wołających „wybaw pa-
nie od zła wszelkiego i obdarz Moje 
czasy pokojem”. Zaczęło się to od po-
trzeby, ona zamieniła się w pojedyncze 
słowa, które skleiły się w zdania. Sce-
nariusz to wypadkowa tego wszyst-
kiego co rodziło się w nas od dawna.

Spektakl zdobył tytuł Laureata na 
Wojewódzkim Przeglądzie Ama-
torskich Zespołów Artystycznych.

Wieczór obfi tować będzie w niespo-
dzianki dla publiczności. Poza premierą 
spektaklu widzowie będą uczestniczyć w 

Jak tu pięknie
Teatr Elipsa przedstawia

teatralnych akcjach grupy szczecińskich 
aktorów pod nazwą IMPROSKRYPTY.

Zapraszamy!

18.06.2016 godz. 18:00

„Jak tu pięknie” reż. Aleksandra Sło-

wińska

wstęp wolny

Teatr Elipsa działa w Policach od 
2007 roku. Teatr Elipsa prezentuje 
spektakle dramatyczne, bajki dla dzie-
ci, spektakle plenerowe, organizuje 
warsztaty wokalne, taneczne, aktor-
skie, recytatorskie. Jest gospodarzem 
corocznego polsko – niemieckiego 
Festiwalu Teatralnego TEK w Policach 
oraz Nocy Świętojańskiej na plaży 

w Trzebieży. Niektórzy z grupy teatral-
nej są stypendystami Burmistrza Polic.

Grupa bierze udział w wymianach 
młodzieżowych, podczas artystycznych 
działań w Hiszpanii, Turcji, we Wło-
szech. Grupa zrealizowała spektakle 
m.in. „A teraz, „Pif Paf” „Czar Sobótki” 
nagradzane na Festiwalach np. Młodo-
ści Teatralnej ŁAKNIENIA w Goleniów, 
„Marcinek” w Poznaniu, WTOOPA w Kra-
kowie, podczas Przeglądu Amatorskie-
go Ruchu Artystycznego i wiele innych.

Gospodarz Festiwalu Teatralna Elipsa 
Kreatywności TEK im. Zygmunta Zdano-
wicza w Policach. www.tek.mok.police.pl

Blisko kultury i sztuki
Propozycje MOK w Policach

Wszechstronna edukacja kultural-
no – artystyczna w Policach to warsz-
taty, liczne grupy zainteresowań dla 
dzieci i młodzieży w każdym wieku. 

Propozycje polickiego MOK-u obej-
mują działania z zakresu sztuk pla-
stycznych, edukacji tanecznej, te-
atralnej, muzycznej, fotografi cznej. 
Blisko 15 różnych grup i zespołów 
skupiających ponad 400 osób, to 
efekt działalności artystów, instrukto-
rów, pedagogów, pasjonatów sztuki.

Centrum polickiej kultury zachęca 
do udziału w zajęciach m.in.: zespołów 
wokalnych Out Loud, PP66, Zespołu 
Pieśni i Tańca „Policzanie, Teatru Elip-
sa, Companii Baletowej, Studia Tańca 
Replay, warsztatów plastycznych, rę-
kodzielniczych, fotografi cznych, zajęć 
chóralnych, gry na keyboardzie, gita-
rze, perkusji, etc. Prowadzone są rów-
nież zajęcia muzyczno-rytmiczne dla 
najmłodszych dzieci w wieku 2- 4 lat.

W strukturach MOK-u działa tak-
że Transgraniczny Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej.TOEE, czyli wspólne od-
krywanie tajemnic świata przyrody.

Interaktywne warsztaty oraz zajęcia 
terenowe w Transgranicznym Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej przeznaczone 

są dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Zajęcia dosto-
sowane są do programu dydaktycz-
nego na każdym szczeblu edukacji.

Prezentowane są tutaj wystawy, dzięki 
którym można poznać różne dziedziny 
nauk przyrodniczych. Tu nauka staje się 
zabawą! Każdy samodzielnie może od-
być podróż w nieznane, zgłębiając taj-

niki świata przyrody. Uczestnicy naszych 
wystaw korzystają z sal laboratoryjnych 
przeprowadzając doświadczenia, pro-
wadzą obserwacje w terenie, zwiedza-
ją interaktywne ekspozycje. Bawią się 
zdobywając przy tym nową wiedzę.

Zapraszamy młodych hodowców buj-
nej wyobraźni, amatorów dobrej zabawy 
do Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach!
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się topić nie było nikogo kto sprawnie 
mógłby mu udzielić pomocy. To były 
ostatnie wakacje Pawła, który nie zdążył 
już powiedzieć Marioli co do niej czuje.

 
Historia Pana Wojtka

Pasją pana Wojtka było wędkarstwo. 
Uwielbiał w ciszy w towarzystwie przy-
rody relaksować się na swojej łódce. 
W trakcie wędkowania zapominał o ca-
łym świecie. Najważniejsze były ryby 
i kolejne sukcesy wędkarskie. Takie chwi-
le były dla niego ucieczką od codzienno-
ści. Wiedział że wypływając na wodę, 
ryzykuje. Nigdy nie nauczył się pływać. 
Zawsze starał się być w towarzystwie ko-
legów, jednak tego dnia wyprawa była 
całkowicie spontaniczna. Nieoczekiwa-
nie dostał wolne z pracy. Nie mówiąc 
nic bliskim postanowił spędzić te czas 
na wodzie. Był sam. Pogoda sprzyjała. 
Idealne warunki do wymarzonego hob-
by. Pana Wojtka pochłonęła jego pasja. 
Po kilku godzinach pogoda się zmieniła. 
Jednak takiego wytrwałego wędkarza 
nie zraził pojawiający się wiatr i deszcz. 
W pewnym momencie silny podmuch 
wiatru przewrócił łódkę. Pan Wojtek 
wraz z całym swoim sprzętem znalazł się 
w wodzie. Starał się krzyczeć i wzywać 
pomocy. Przypomniał sobie wtedy, że 
dziś wyjątkowo wybrał odludną część 
jeziora. Nikogo w okolicy nie było. Przed 

Dokończenie na str. 15 tym jak pochłonęła go woda zdążył po-
myśleć, że rodzina nawet nie wie gdzie on 
jest, nie będą wiedzieć gdzie go szukać...

Tego typu historie mimo, że przytoczo-
ne wyłącznie ku przestrodze odzwier-
ciedlają realne zagrożenie i sytuacje, 
które niestety zdarzyły się naprawdę. Do 
śmiertelnych wypadków dochodzi naj-
częściej na niestrzeżonych kąpieliskach 
i  jeziorach. Zazwyczaj wśród tych, któ-
rzy rekreacyjnie spędzając czas wolny 
nad wodą spożywają alkohol. Małe przy-
domowe stawy, sadzawki i oczka wodne 
również mogą stać się miejscem tragedii.

Łączenie kąpieli i alkoholu jest bar-
dzo niebezpieczne. Ogranicza to ko-
ordynację ruchową, a osoby w takim 
stanie stają się bardziej rozluźnione, 
a co za tym idzie - lekkomyślne. Szcze-
gólnie nad morzem, gdy woda jest bar-
dzo wzburzona i powstają duże fale, 
osłabieni alkoholem mogą po prostu 
nie poradzić sobie z tym żywiołem 
i utonąć. Alkohol podczas upałów pro-
wadzi często do problemów z krąże-
niem, a nawet do utraty przytomności.

 Ratownicy często powtarzają, że przy-
czyną większości utonięć jest nasza wła-
sna głupota i brak odpowiedzialności. 
Inną  przyczyną utonięć, która zbiera nie 
mniejsze żniwa niż alkohol, są obfi te po-
siłki przed kąpielą. Nad morzem kuszą 
nas zapachy smażonej ryby, kiełbaski 
z grilla czy gotowanej kukurydzy z ma-
sełkiem. Nie musimy sobie tego wszyst-
kiego odmawiać. Wystarczy, że po po-

siłku, zwłaszcza obfi tym i kalorycznym, 
przez godzinę nie będziemy wchodzić 
do wody. Śmiertelna okazuje się tez na-
sza brawura - często przeceniamy wła-
sne umiejętności i po prostu odpływamy 
za daleko od brzegu. Warto mierzyć siły 
na zamiary. Oprócz tego należy obser-
wować pogodę i wyciągać wnioski. Nie-
trudno przewidzieć, że przy silniejszym 
wietrze, fale sprawią, że zmęczymy się 
szybciej. Jeśli wiatr jest zbyt silny, kąpie-
liska są zamykane - nie należy wtedy pod 
żadnym pozorem wchodzić do wody.

Przez cały okres letni i wakacyjny Poli-
cja będzie przestrzegała i przypominała, 
że nasze bezpieczeństwo zależy przede 
wszystkim od nas samych. To my mamy 
największy wpływ na to co się wydarzy 
podejmując ryzykowne decyzje. Jak po-
kazują przytoczone powyższe historie 
czasami wystarczy pomyśleć i zachować 
zdrowy rozsądek aby uniknąć tragedii.   

Pamiętaj, jeśli spędzasz wakacje nad 
wodą korzystaj tylko z kąpielisk strzeżo-
nych. Obecność ratownika, innych osób 
zwiększa twoje szansę w przypadku 
zagrożenia.  Bezwzględnie przestrze-
gaj zasad plażowania i kąpieli, a także 
pilnuj swoich dzieci, jeśli są z tobą! Je-
śli zauważysz, że ktoś tonie, zachowu-
je się bardzo ryzykowanie nie czekaj 
aż inni to zauważą. Działaj, wezwij ra-
townika lub gdy go nie ma w pobliżu, 
telefonuj pod nr 601 100 100 lub 112.

nadkom. Marzena Maćkowiak-Pluta / IK
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Policjanci konno

Dostojne patrole

Są dobrze wyszkolone, budzą respekt 
ale swą łagodnością i dostojnością 
wzbudzają podziw. Bywa, że pasą się 
w miejscu pracy, a w ostatnich dniach 
można je było spotkać w Nowym Warp-
nie. Mowa o patrolach konnych Policji.

W skład takiego patrolu wchodzą 
funkcjonariusze wraz z końmi z Sekcji 
Konnej Wydziału Prewencji Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 
Ich zadaniem jest pilnowanie ładu 
i porządku na terenie miasta oraz te-
renach do niego przyległych. Wspie-
rają oni funkcjonariuszy prewencji 
pełniących służbę na tym terenie.

 Sekcja Konna Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Szczecinie coraz częściej 
wspiera swoimi działaniami policką 
patrolówkę. Konie te mają łagodne 
usposobienie i chętnie pracują z czło-
wiekiem. Odznaczają się masywną, 
lecz harmonijną budową ciała. Są wy-
sokie, w kłębie mierzą do 175 cm. 

 Koń, który pełni służbę w policji uczy 
się cały czas, a raz zdobytą przez niego 
umiejętność trzeba ciągle utrwalać. Lu-
dzie i zwierzęta muszą umieć jeździć 
w szykach, w różnego rodzaju konfi gu-
racjach w grupie, jak i indywidualnie. 

 Konie muszą przywyknąć np. do wybu-
chu petard, poruszania się w dymie, sko-
ków przez nietypowe przeszkody i ogień. 
Nie mogą negatywnie reagować na ha-
łas lub agresywnie zachowujący się tłum. 

 Zgodnie z ustawą o Policji koń służ-
bowy może być używany jako środek 
przymusu bezpośredniego. Szczeciń-
scy jeźdźcy i konie przede wszystkim 
jednak pełnią służbę patrolując miasto, 
biorą udział w przywracaniu porządku, 
uczestniczą w akcjach poszukiwaw-
czych, w zabezpieczaniu imprez ma-
sowych. Ostatnio można ich zobaczyć 
w Nowym Warpnie, gdzie wzbudzali za-
interesowanie i podziw mieszkańców.

Brak rozsądku i alkohol głów-
nymi przyczynami utonięć

Podczas upalnych dni odpoczynek 
nad wodą jest jedną z najczęstszych 
form spędzania czasu wolnego. Należy 
jednak pamiętać o tym, aby przyjem-
ność z kąpieli wodnych połączona była 
przede wszystkim z bezpieczeństwem.

W większości przypadków główną 
przyczyną  utonięć jest nieprzestrzega-
nie obowiązujących zasad i lekceważące 
podejście do własnego bezpieczeństwa. 
Często przyczyna tkwi również w nieod-
powiedzialnej opiece nad dziećmi, ry-
zykownym zachowaniu osób dorosłych 
i ogólnie pojętym  braku wyobraźni. Łą-
czenie kąpieli ze spożywaniem alkoholu 
lub innych substancji odurzających rów-
nież może wpłynąć na tragiczny fi nał.

Na przełomie dwóch ostatnich lat, tyl-
ko podczas okresu letniego, na różnego 
rodzaju akwenach wodnych utopiło się 
w całym ponad 437 osób ( dane KGP maj 
- wrzesień 2015 i maj -czerwiec 2016 ). 
W naszym województwie w 2014 roku 
utonęło 50 osób, a w 2015 roku 44. Od 
początku tego  roku woda pochłonę-
ła już 13 ludzkich istnień. Jak docho-
dzi do tragedii? Każdy przypadek jest 
inny, jednak każdy z nich jest tragedią 
dla całej rodziny i osób najbliższych.

 
 Historia Pawła

W końcu upragnione wakacje. Pa-
weł wraz ze swoimi przyjaciółmi zdał 
wszystkie egzaminy. Rok akademicki za-
kończony i można myśleć o odpoczynku 
i zabawie.  Wspólnie ze swoimi znajomy-
mi postanowił odpocząć nad morzem. 
Towarzyszyła mu Mariola dziewczyna, 
która była jego skrywaną miłością. Po 
krótkim odpoczynku wszyscy mieli za-
miar podjąć wakacyjną pracę sezonową. 
Niestety plany uległy zmianie, a zmienił 
je jeden wieczór. Plaża, wesoła zabawa 
i alkohol. Wszystko to w połączeniu z bra-
kiem wyobraźni doprowadziło do trage-
dii. Paweł chcąc zaimponować kolegom 
postanowił sprostać wyzwaniu i przepły-
nąć wyznaczony przez kolegów odcinek, 
chciał zaimponować również Marioli.  
Wcześniej pił alkohol, jednak był młody 
i zdrowy. Wydawało mu się, że również 
trzeźwy. Niestety koledzy byli równie pi-
jani jak Paweł i w momencie kiedy zaczął 

Utonięcia
Policja ostrzega

Dokończenie na str. 15
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Tegoroczne Dni Polic
w obiektywie MOK
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SMS Wicemistrzem Polski
Zawody w Wieliczce

Zawodniczki Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Police wywalczyły ty-
tuł Wicemistrza Polski szkół ponad-
gimnazjalnych. Zawody odbyły się 
w Wieliczce w dniach 3-5 czerwca.

Drużyna trenera Jerzego Taczały 
każdego roku plasuje się w czołów-
ce drużyn występujących podczas 
Ogólnopolskiej Licealiady. W 2015 
roku policzanki zajęły czwarte miej-
sce – w tym chciały wrócić na podium. 

Przydzielone do grupy z Sulechowem 
i Skarżyską-Kamienną SMSki bez pro-
blemu zajęły pierwsze miejsce i dostały 
się do rozgrywek półfi nałowych. W nich 
mecze były trudniejsze i bardziej wyma-
gające. Uczennice Zespołu Szkół im. I. 
Łukasiewicza w Policach pokonały wy-
soko Ostrowiec Świętokrzyski i stoczyły 
wyrównany, emocjonujący, a co najważ-
niejsze wygrany pojedynek z Dąbrową 
Górniczą. W trzecim meczu, przeciw Ło-
dzi, policzanki musiały wygrać jednego 
seta by zagrać w Wielkim Finale. Dokona-
ły tego i następnego dnia walczyły o ty-
tuł Mistrza Polski z drużyną z Rzeszowa. 
W meczu tym lepsze były rzeszowianki 
które wygrały dopiero w tie-break'u. 

Wyniki: 

SMS Police - Sulechów 2:0 (25:20, 25:10)
SMS Police - Skarżysko-Ka-

mienna 2:0 (25:14, 25:10)
SMS Police – Ostrowiec Świętokrzyski 
2:0 (25:11, 25:12)
SMS Police – Dąbrowa Górnicza 2:0 
(25:23, 31:29)
SMS Police – Łódź 1:2 (24:26, 25:18, 
12:15) 

SMS Police – Rzeszów 1:2 (10:25, 25:18, 
7:15)

Podium Ogólnopolskiej Licealiady w 
Wieliczce:

1. Rzeszów
2. SMS Police
3. Dąbrowa Górnicza

Organizatorzy zawodów przyznali tak-
że nagrody indywidualne. Najlepszą libe-
ro turnieju została Karolina Bohdanowicz, 
a najlepszą blokującą Nikola Abramajtys. 

Po roku przerwy drużyna Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego Police wró-
ciła na podium i jest drugą najlepszą 
szkołą ponadgimnazjalną w Polsce!

SMS Police: Wachel, Abramajtys, 
Mendowska J., Bimkiewicz, Mak-
sym, Kondla, Tomaszewska, Boh-
danowicz, Kobus, Gliniecka, Wasiel, 
Bohdanowicz (l), Drosdowska (l)

Trenerzy: Jerzy Taczała, Mateusz Sylla
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TEATR POLSKI W SZCZECINIE 
SIERPIEŃ 2016 

 
DATA 

G 
O 
D 
Z 

 
SCENA DUŻA 

G 
O 
D 
Z 

 
SCENA MAŁA 

G 
O 
D 
Z 

KLUB ŚWIĘTOKRADCÓW 
CZARNY KOT RUDY 

01.08. pn.       

02.08. wt.       

03.08. śr.       

04.08. cz.       

05.08 pt.     21:30 PIF! PAF! PAPUGA I PAW! 
ŚWINOUJŚCIE 

06.08. sb.   19:00 KOBIETA, KTÓRA  
UGOTOWAŁA MĘŻA 

21:30 PIF! PAF! PAPUGA I PAW! 
 

07.08. nd.   16:00 KOBIETA, KTÓRA… 19:00 PIF! PAF! PAPUGA I PAW! 
 

08.08. pn.       

09.08. wt.       

10.08. śr.       

11.08. cz.       

12.08. pt. 18:00 KAWIARENKA HEMAR 
Spektakl przedpremierowy 

    

13.08. sb. 18:00 KAWIARENKA HEMAR 
PREMIERA 

    

14.08. nd. 16:00  16:00 

19:00 

KOBIETA, KTÓRA… 

KOBIETA, KTÓRA… 

  

15.08. pn.       

16.08. wt. 19:00 KAWIARENKA HEMAR     

17.08. śr. 19:00 KAWIARENKA HEMAR     

18.08. cz. 19:00 KAWIARENKA HEMAR     

19.08. pt. 19:00 MAYDAY 2   21:30 PIF! PAF! PAPUGA I PAW! 

20.08. sb. 19:00 MAYDAY 2   21:30 PIF! PAF! PAPUGA I PAW! 

21.08. nd. 16:00 MAYDAY  
200. PRZEDSTAWIENIE 

  19:00 PIF! PAF! PAPUGA I PAW! 

22.08. pn.       

23.08. wt.   19:00 BÓG MORDU   

24.08. śr.   19:00 BÓG MORDU   

25.08. cz.   19:00 BÓG MORDU   

26.08. pt. 19:00 KOGUT W ROSOLE 
100. PRZEDSTAWIENIE 

    

27.08. sb. 19:00 KOGUT W ROSOLE     

28.08. nd. 19:00 KOGUT W ROSOLE 16:00 PRYWATNA KLINIKA   

29.08. pn.       

30.08. wt.   19:00 PRYWATNA KLINIKA 
400. PRZEDSTAWIENIE 

  

31.08. śr.   19:00 PRYWATNA KLINIKA   

 
DYREKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REPERTUARZE 


