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African Investment Group
Zmiany we władzach spółki

50-letni Sławomir Lipkowski zo-
stał nowym dyrektorem generalnym 
spółki African Investment Group SA, 
w której Grupa Azoty Zakłady Chemicz-
ne „Police” SA  ma 55 proc. udziałów. 

Lipkowski zastąpił Tomasza Janickie-
go. Stosowną uchwałę w tej sprawie 
podjęła 30 czerwca Rada Zarządzająca 
senegalskiej spółki. Dzień wcześniej 
stanowisko przewodniczącego Rady Za-
rządzającej stracił Krzysztof Jałosiński. 
W ostatnim czasie zostali także wymie-
nieni inni członkowie tego gremium. 
Tworzą je obecnie: przewodnicząca 
Rady Ewa Góra, pełniąca także funk-
cję dyrektora Departamentu Zakupów 
Strategicznych w Grupie Azoty Police, 
pracownik Grupy Azoty Police Tomasz 
Szerszeń oraz dyrektor Departamentu 
Finansów polickiej fi rmy Ewa Sewerska.

Nowy dyrektor generalny spółki 
„Afrig”, z wykształcenia prawnik, od 
ponad 15 lat związany jest głównie 

z handlem międzynarodowym o zasię-
gu globalnym. Doświadczenie zdoby-
wał współpracując z kontrahentami ze 
wszystkich kontynentów, w tym także 
Azji. W Singapurze był dyrektorem za-
rządzającym spółki handlowej Ciech 
Polsin Private Ltd. W swojej dotychcza-
sowej pracy związany był także m.in. 
z fi rmami Zachem SA oraz Ciech SA.

W 2013 roku Grupa Azoty Police na-
była akcje senegalskiej spółki – intencją 
fi rmy był stały dostęp do własnych su-
rowców, głównie fosforytów, i uniezależ-
nienie się od dostawców zewnętrznych. 

Jednak od 2015 roku spółka zależ-
na African Investment Group SA nie 
wydobywała fosforytów z własnych 
złóż, a jedynie pośredniczyła w zaku-
pach surowca od podmiotów trzecich 
z Afryki. Jedno ze złóż zostało bowiem 
wyczerpane w 2014 roku, a wydoby-
tego surowca było znacznie mniej niż 
szacowano. Na drugim zaś złożu spółka 

poszukuje obecnie fosforytów, a prace 
geologiczne są na początkowym etapie.

Fosforyty to jeden z podstawo-
wych surowców służących do pro-
dukcji nawozów wieloskładniko-
wych, których sprzedaż stanowi 
znaczną część przychodów polickiej spółki.

Zarząd Grupy Azoty Police podkreśla, 
że w 2016 roku zakup fosforytów nie bę-
dzie zagrożony, a zamówienia surowca 
pozostaną na niezmienionym poziomie 
szacowanym na około 1 mln ton rocznie. 

W ostatnich dniach prowadzone były 
intensywne negocjacje handlowe. W ich 
efekcie udało się fi rmie uzyskać konkuren-
cyjne ceny u jej wieloletniego dostawcy 
z Maroka, który jest jednym z naj-
większych eksporterów fosforytów 
na świecie. Policka Spółka będzie 
sprowadzać także, w miarę potrzeb, 
fosforyty z innych regionów Afryki.

nowym prezesem Fundacji
Maria Liktoras

Maria Liktoras – wieloletnia siat-
karka- została nowym prezesem Fun-
dacji Grupy Azoty Police na rzecz 
rozwoju piłki siatkowej kobiet.   Była 
reprezentantka Polski, mistrzyni Euro-
py z 2003 roku, zastąpiła dotychcza-
sowego prezesa Rafała Kuźmiczonka.  

„Przyszłość dyscypliny zależy od 
szkolenia dzieci i młodzieży. Szkolenie 
polega na tym, żeby wyłowić perełki 
z głębokiego dna i stworzyć warunki 
rozwoju od małego dziecka aż do zawo-
dowej piłki siatkowej. Mam zamiar stwo-
rzyć piramidę, po której młody talent 
może przejść i okrzepnąć na tyle, aby 
w bardzo młodym wieku zostać warto-
ściowym zawodnikiem. Ważną rolą dla 
każdej dyscypliny jest jej popularyza-
cja”- podkreśla nowo wybrana  prezes.

Fundacja Grupy Azoty wspiera siat-
kówkę kobiet na Pomorzu Zachodnim, 
w tym m.in.  młodą ligę kobiet Chemika 
Police czy zespół siatkarski kobiet z Po-
lickiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej 
w Policach. Fundacja zaangażowała się 

w organizację przedsięwzięć sporto-
wych. W 2015 roku wygrała konkurs ofert 
na „Promocję Województwa Zachodnio-
pomorskiego poprzez rozgrywki ligowe 
najwyższych klas drużyn piłki siatkowej 
z Województwa Zachodniopomorskie-
go”.  

Fundacja jest także akcjonariuszem 
Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police - ak-
tualnego, kilkakrotnego Mistrza Polski 
oraz zdobywcy Pucharów i Superpucha-
rów Polski.  Policki zespół  dwukrotnie 
brał też udział w fi nale Ligi Mistrzyń. 
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zacieśniają współpracę

W czwartek 23 czerwca w siedzibie 
Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie prezesi Grupy Azoty i PKP CARGO 
podpisali dwuletni kontrakt na przewo-
zy ponad 4 mln ton produktów nawozo-
wych i chemicznych oraz surowców dla 
spółek z Grupy Azoty. Szacunkowa łącz-
na wartość kontraktu wynosi blisko 200 
mln zł. Współpracę między PKP CARGO 
a Grupą Azoty regulują umowa ramowa 
oraz oddzielne umowy wolumenowe 
z pięcioma spółkami chemiczno-nawo-
zowego potentata. Jest to kontynuacja 
dotychczasowej współpracy pomiędzy 
tymi podmiotami. Podpisanie kon-
traktu nastąpiło w obecności Dawida 
Jackiewicza, Ministra Skarbu Państwa.

W ramach nowego kontraktu PKP 
CARGO będzie świadczyć kompleksowe 
usługi transportowe na rzecz Grupy Azo-
ty. Największy w Polsce przewoźnik do-
starczy m.in. nawozy, wyroby chemiczne 
oraz ładunki w kontenerach do odbior-
ców w kraju oraz obsłuży połączenia 
w ruchu międzynarodowym. Te ostatnie 
dotyczą m.in. połączeń z polskimi porta-
mi. Część transportów obejmie przewo-
zy pomiędzy spółkami w ramach Grupy 
Azoty. Na podstawie nowego kontraktu 
przez dwa lata PKP CARGO będzie obsłu-
giwać pięć następujących spółek: Grupa 
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzie-
rzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemicz-
ne „Police” S.A., Grupa Azoty Kopalnie 
oraz Zakłady Chemiczne Siarki „SIAR-
KOPOL” S.A. z siedzibą w  Grzybowie.

- Współpraca spółek kluczowych dla 
polskiej gospodarki jest wyraźnym sy-
gnałem, wskazującym na realizację sta-

Grupa Azoty i PKP Cargo

wianych przez Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa założeń wzmacniania patriotyzmu 
gospodarczego. Cieszę się, że PKP Cargo 
i Grupa Azoty nawiązują ścisłą koope-
rację i jestem przekonany, że przyczyni 
się ona do wzmocnienia ich rynkowej 
pozycji nie tylko w Polsce, ale też w Eu-
ropie. Odbudowanie silnej i niezależnej 
rodzimej gospodarki jest priorytetem, 
jaki stawia przed sobą MSP. Wierzę że 
wymiana usług i doświadczeń w ramach 
spółek opartych na polskim kapitale, 
a tym samym zatrzymanie w kraju ich 
środków fi nansowych, będzie solidnym 
fundamentem w budowie zarówno 
zdrowego przemysłu, jak również za-
sobnego społeczeństwa – zaznacza Da-
wid Jackiewicz, Minister Skarbu Państwa.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy najwięk-
szy w Polsce towarowy przewoźnik kole-
jowy przetransportował na rzecz Grupy 
Azoty 3,5 mln ton towarów. Obsługa 
tych zleceń wiąże się z  uruchamianiem 
średnio prawie 10 pociągów dziennie.

- Od wielu lat z sukcesem współpra-
cujemy z PKP CARGO w obszarze trans-
portu kolejowego. Spółka ta dysponuje 
największym taborem kolejowym, obej-
mującym specjalistyczne wagony do 
przewozu chemii oraz cechuje się ela-
stycznym podejściem do tego ogrom-
nego przedsięwzięcia logistycznego, 
obejmującego transport do i ze spółek 
rozlokowanych na terenie całego kraju. 
Kontrakt ten zabezpiecza przewozy 60 
proc. naszych rocznych wolumenów. 
Poprzez ścisłą współpracę, jak w jednym 
zintegrowanym organizmie w ramach 
Grupy Azoty eliminujemy wiele rodza-
jów ryzyka związanego z  transportem 

na czas potężnych wolumenów produk-
tów i surowców – podsumowuje Ma-
riusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Transporty dla Grupy Azoty są re-
alizowane przede wszystkim w sys-
temie całopociągowym, jak również 
w  ramach przewozów rozproszonych 
(w małych grupach oraz w pojedyn-
czych wagonach). Wykorzystywane są 
do tego wagony należące do Grupy 
Azoty oraz własny tabor PKP  CARGO.

PKP CARGO uruchamia również dla 
Grupy Azoty transporty z ładunkami 
eksportowanymi do Szwecji. Łączą 
one przewozy kolejowe, promowe i sa-
mochodowe. Nawozy polskiego pro-
ducenta są przewożone w  wagonach 
kolejowych do portu w Świnoujściu, 
skąd są transportowane promem do 
portu w Ystadt. Stamtąd wagony jadą 
do terminalu przeładunkowego, z któ-
rego samochody ciężarowe rozwożą 
nawozy do odbiorców  końcowych.

Na podstawie osobnej umowy 
z Grupą Azoty PKP CARGO obsługuje 
także przewozy węgla ze śląskich ko-
palń i lubelskiej Bogdanki. Podpisany 
w marcu kontrakt obejmuje trans-
port blisko 900 tys. ton tego surowca.

- Grupa Azoty jest naszym wielolet-
nim, strategicznym klientem, które-
go obsługa wymaga od przewoźnika 
dużego potencjału i doświadczenia. 
Podpisane dziś umowy przedłużające 
naszą współpracę potwierdzają wy-
soką jakość usług PKP CARGO i jed-
nocześnie potwierdzają istotną rolę 
towarowego transportu kolejowego 
w Polsce. Jesteśmy gotowi do dalsze-
go wzmacniania partnerstwa z Grupą 
Azoty i świadczenia najwyższej jakości 
usług na rzecz jej spółek – mówi Maciej 
Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.
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uzyskał absolutorium
Burmistrz Polic

Burmistrz Polic Władysław Diakun podczas XX 
sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 21 czerwca 
2016r. otrzymał absolutorium za 2015 rok. – Dzię-
kuję Radzie Miejskiej za udzielenie absolutorium. 
To nie jest moja zasługa, tylko całego zespołu, 
z którym pracuję – mówił burmistrz Diakun. – Sta-
ramy się pracować bezpiecznie, w najgorszych 
wypadkach brać kredyt, ale nieduży. Po prostu, 
roztropna gospodarka – wyjaśniał burmistrz. 

- Gratuluję panu Burmistrzowi i całemu zespo-
łowi, którym tak świetnie kieruje. Pieniądze gmin-
ne są wydawane rozsądnie, budżet jest stabilny 
i bezpieczny – oceniał Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Policach Witold Król. Zastępcy Burmistrza, 
Jakub Pisański i Maciej Greinert, omówili zreali-
zowane zadania. O liczbach szczegółowo mówił 
Skarbnik Gminy Janusz Zagórski.  Wykonanie 
budżetu na podstawie przedłożonych materia-
łów, w tym opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Szczecinie, pozytywnie zaopiniowała 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach. 
Dlatego skierowała do Rady Miejskiej wniosek 
o udzielenie Burmistrzowi Polic Absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok. 

Podczas sesji Rada Miejska podjęła 
uchwały sprawach: 

- zmian budżetu i w budżecie Gminy Police.
-  udzielenia pomocy fi nansowej Powiatowi Po-

lickiemu.
- zmiany uchwały w sprawie przyję-

cia i wdrożenia do realizacji   „Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Gminy Police”.

- upoważnienia Burmistrza Polic do złożenia 
wniosku o dofi nansowanie do Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia 
do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza.

- określenia szczegółowego sposobu i za-
kresu odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych i zagospodarowania tych odpadów.

- przyjęcia Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Police.

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifi ka-
ty od ustalonej ceny przy sprzedaży na rzecz 
Powiatu Polickiego udziału ½ części w pra-
wie własności nieruchomości niezabudowa-
nej określonej numerem działki 23/6 o pow. 
579 m2 z obrębu ewidencyjnego 16 - Police.

- przyjęcia nieruchomości od Powiatu Po-
lickiego, jako nieruchomości zamiennych.

- zatwierdzenia sprawozdania fi nanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Gminy Police za 2015 rok.

- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.

1. W dniach 4 i 5 czerwca odbyły się Dni Polic - 
Dni Chemika 2016. Impreza zgodnie z tradycją 
odbyła się na polanie za Szkołą Podstawową nr 
8. Na scenie zaprezentowały się zespoły muzycz-
ne i piosenkarze. Wokół sceny było wiele atrakcji 
dla całych rodzin. To największa impreza plenero-
wa w naszej gminie. Organizowana jest wspólnie 
przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Gminę 
Police i Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" 
SA. Otworzyłem  Dni Polic - Dni Chemika 2016 
wspólnie z nowym prezesem Grupy Azoty Police 
panem Wojciechem Wardackim. Dziękuję za zorga-
nizowanie imprezy i za liczny udział mieszkańców. 

2. W tym samym czasie, gdy w Policach odbywały 
się  „Dni Polic – Dni Chemika”,  miały miejsce dwa 
inne ważne wydarzenia. 4 czerwca uczestniczyłem 
w uroczystościach z okazji 70-lecia Sołectwa Pil-
chowo i znajdującej się w tym sołectwie fi lii Szkoły 
Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie. 
Obecnie sołtysem miejscowości Pilchowo jest Ire-

31 maja- 21 czerwca
Sprawozdanie

neusz Todorski. Szkołą Filialną  w Pilchowie kieru-
je  pani  Aleksandra Wojciechowska.  W imieniu 
Gminy Police złożyłem sołtysowi i dyrekcji Szkoły 
gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia. 

3. Tego samego dnia,  4 czerwca,  wraz z dele-
gacją Gminy Police uczestniczyłem w dorocznym, 
trans-granicznym festynie Haff  Seil, czyli Dni Że-
glarstwa w Ueckermuende. Jak zawsze rozegrany 
został turniej „Smoczych łodzi”, w którym bierze 
udział drużyna polickich samorządowców. Pod-
czas festynu na scenie prezentują się zespoły ar-
tystyczne i soliści z Polic. Wszystkim uczestnikom, 
którzy reprezentowali nasza gminę, serdecznie 
dziękuję za udział w wydarzeniu.  Spotkania tego 
typu mają na celu integrację Polaków i Niemców. 
W tym roku mają szczególny wymiar, bowiem 
obchodzimy 25 rocznicę podpisania Polsko-
Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie.

Dokończenie na str. 6
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Dokończenie ze str. 5

31 maja- 21 czerwca
Sprawozdanie

4. W dniach 7-8 czerwca, wraz z de-
legacją Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Urzędu Miejskiego w Policach, odbyłem 
podróż do Archidiecezjalnego  Ośrodka 
Charytatywnego CARITAS Archidiecezji 
Warmińskiej w Rybakach. Jest tam ośro-
dek dla uchodźców, w który zatrzymały 
się polskie rodziny, przesiedlone  z Ma-
riupola na Ukrainie. Czekają na przyjęcie 
przez polskie samorządy. Jest wśród nich 
rodzina, która wkrótce sprowadzi się do 
Polic. Nasza wizyta w ośrodku miała na 
celu zapoznanie się z nią i rozpytanie 
o jej najpilniejsze potrzeby, które Gmi-
na powinna zaspokoić w pierwszej ko-
lejności. Chciałbym przekazać Wysokiej 
Radzie bezgraniczną wdzięczność tej 
rodziny za wyrażenie zgody na przyjęcie 
jej do polickiej wspólnoty. Przyjedzie do 
Polic po zakończeniu roku szkolnego. 

5. 11 czerwca uczestniczyłem wraz 
z innymi przedstawicielami polickiego 
samorządu  w  spotkaniu z Aleksan-
drem Dobą, który zmuszony był prze-
rwać swoją Trzecią Wyprawę Transatlan-
tycką z  Ameryki do Europy. Wypłynął 
zgodnie z planem, 29 maja. Jednak na 
oceanie pojawił się huragan, który cof-
nął kajak do brzegu. Zniszczeniu ule-
gły antena i urządzenia elektroniczne, 
bez których dalsza podróż nie byłaby 
możliwa. Aleksander Doba, Honoro-
wy Obywatel Gminy Police, postanowił 
kontynuować Wyprawę za rok. Spotka-
nie z kajakarzem po powrocie do domu 
odbyło się na Przystani Miejskiej przy 
ulicy Marii Konopnickiej w Policach.  

6. 13 czerwca uczestniczyłem wraz 
z moim zastępcą panem Maciejem Gre-
inertem w uroczystości odznaczenia 
pani Gabrieli Doba, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Policach, Meda-
lem Złotym Za Długoletnią Służbę, który 
na mój wniosek został nadany postano-
wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Odznaczenie zostało przyznane 
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wy-
konywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej. Uroczystość od-
była się w Sali Rycerskiej Zachodnio-
pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie. Pani Dyrektor serdecznie 
gratuluję i dziękuję za wspaniałą pracę 
na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców. 

7. 14 czerwca na zaproszenie Księ-

dza Kardynała Stanisława Dziwisza 
i Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Mi-
łosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 
uczestniczyłem w przekazaniu relikwii 
św. Jana Pawła II i św. Faustyny Ko-
walskiej dla parafi i p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Trzebieży, która 
w tym roku obchodzi 70-lecie swojego 
istnienia. Relikwie zostały przekazane 
na ręce proboszcza, księdza kanonika 
Mieczysława Wdowiaka. W uroczystości 
uczestniczyli także m.in.  mój zastępca 
pan Maciej Greinert, radna Rady Miej-
skiej pani Zofi a Hlek i pani mecenas Be-
ata Szewczyk, radczyni prawna naszego 
Urzędu. Parafi a ma teraz trzy relikwie, 
w tym Błogosławionego Michała Sopoćki.   

8. 15 czerwca rozpoczęło się głoso-
wanie na wnioski, zgłoszone i zakwalifi -
kowane do Polickiego Budżetu Obywa-
telskiego 2017. Głosowanie potrwa do 
8 lipca. Każdy mieszkaniec może oddać 
tylko jeden głos, ale może zagłosować 
na dowolną liczbę wniosków. Jest ich 17 
i każdy został skrótowo opisany na kar-
cie do głosowania. Wszystkie informacje 
na temat Polickiego Budżetu Obywatel-
skiego są dostępne na stronie interneto-
wej www.bo.police.pl. Już dziś dziękuję 
wszystkim autorom projektów i wszyst-
kim, którzy wezmą udział w głosowaniu.

9. 16 czerwca, na zaproszenie Dowód-
cy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych gen. broni Marka Tomaszyckiego  
uczestniczyłem wraz z moim zastępcą 
panem Maciejem Greinertem w Dniu Do-
stojnych Gości, zorganizowanym pod-
czas ćwiczeń ANAKONDA-16 w Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. 
Były to największe ćwiczenia wojskowe 
w najnowszej historii Polski. Odbywały 
się w dniach od 7 do 17 czerwca. Uczest-
niczyło w nich 31 tysięcy żołnierzy z 24 
państw sojuszniczych i partnerskich, w 
tym 12 tysięcy z Polski i tyle samo z USA.  
To była szósta w ogóle i trzecia w wy-
miarze międzynarodowym edycja ćwi-
czeń „Anakonda”. Chciałbym podkreślić 
i wyrazić słowa uznania dla wysokiego 
profesjonalizmu żołnierzy i ofi cerów.

10. 19 czerwca uczestniczyłem w do-
rocznym, polsko-niemieckim rajdzie 
rowerowym "Mobilny bez Samochodu". 
Organizowany jest wspólnie przez Gmi-
nę Police oraz Policki Klub Cyklistów 
Sama-Rama, którego prezesem jest 

nasz radny pan Wiesław Gaweł,  i Mia-
sto Partnerskie  Polic Pasewalk. Impreza 
odbywa się na przemian: jednego roku 
po polskiej, drugiego – po niemieckiej 
stronie. W tym roku rajd odbył się po na-
szej stronie, na trasie z miejscowości Buk 
do Zalesia. Jak zawsze – uczestniczyli 
w nim polscy i niemieccy rowerzyści 
oraz przedstawiciele obu  samorządów.  
Jest to m.in. praktyczne wykorzysta-
nie ścieżek rowerowych, budowanych 
z udziałem funduszy Unii Europejskiej. 
Dziękuję organizatorom, za wspaniałą 
imprezę i uczestnikom za udział w niej.  

11. 20 czerwca uczestniczyłem wraz 
z moim zastępcą Maciejem Greinertem, 
panem Przewodniczącym Rady Miejskiej  
Witoldem Królem oraz innymi przedsta-
wicielami naszego samorządu  w uro-
czystym spotkaniu z  laureatami konkur-
sów przedmiotowych, organizowanych 
dla uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Wszystkim wyróżnionym 
– serdecznie dziękuję za zaangażowa-
nie i wysiłek w podnoszenie poziomu 
wiedzy oraz gratuluję osiągnięć i życzę 
kolejnych sukcesów.  Uroczystość odby-
ła się w Klubie Nauczyciela w Policach. 

12. Dziś, 21 czerwca, również w Klu-
bie Nauczyciela, dyplomy i nagrody 
odbiorą zwycięzcy uczniowskich roz-
grywek sportowych. Zakończenie Spor-
towego Roku Szkolnego rozpocznie 
się o godzinie 14:00. Serdecznie zapra-
szam wszystkie Panie i Panów Radnych. 

13. 27 czerwca, na moje zaproszenie 
przyjedzie do Polic 40-osobowa gru-
pa dzieci i młodzieży z Nowego Roz-
dołu na Ukrainie, Partnerskiego Mia-
sto Polic. Będą u nas odpoczywać do  
7 lipca. Zamieszkają w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Trzebieży. Prze-
widujemy dla nich szereg atrakcji. 
Wizyta zostanie złożona w ramach 
współpracy Gimnazjum nr 3  w Policach 
i Noworozdolskiego Kompleksu Edu-
kacyjnego "Lider" w Nowym Rozdole. 

14. 23 lipca planowany jest start Piel-
grzymki Biegowej Police-Kraków 2016. 
Organizowana jest dla uczczenia pa-
mięci świętego Jana Pawła II w związku 
ze Światowymi Dniami Młodzieży. Bie-
gacze zawiozą dar dla Ojca Świętego 
Papieża Franciszka: wizerunek  Papieża 
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Dokończenie ze str. 6

Bohaterowie
z sąsiedztwa

Polaka w postaci tej oto drewnianej fi -
gury. Autorem rzeźby jest mieszkaniec 
Polic, Marek Bibrowski. Kierownikiem 
Pielgrzymki podobnie jak w ubie-
głych latach jest pan Wiesław Kotar-
ski. Inicjatywa zostanie sfi nansowana 
wspólnie przez Grupę Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” SA i Gminę Police. 
W sztafecie pobiegnie 16 biegaczy, w 
tym pracownicy Zakładów. Życzę im 
powodzenia i bezpiecznego dobie-
gnięcia do celu, a Panów i Panie Radne 
oraz wszystkich mieszkańców zapra-
szam na uroczysty start. Poprzedzi 
go  msza święta w intencji biegaczy, 
która zostanie odprawiona  23 lipca, 
o godz. 18:00 w kościele p.w. św. Ka-
zimierza Królewicza w Policach. Po 
mszy świętej przemarsz  pod Figurę 
Świętego Jana Pawła II. Stąd biegacze 
wystartują w trasę, liczącą 1300 km. 

15. Wysoka Rado. W roku 2016 gmi-
na Police obchodzi 70-lecie polskiej 
administracji. Organizowane przez 
nas w tym roku imprezy mają akcen-
ty jubileuszowe. Zaplanowaliśmy też 
specjalny, okolicznościowy koncert 
w Parku Staromiejskim. Odbędzie się 
26 czerwca o godzinie 17:00. Wystąpi 
Baltic Neopolis Orchestra z portugal-
skim skrzypkiem Emanuelem Salva-
dorem. W najbliższym czasie czeka 
nas także kilka dorocznym imprez:

24 czerwca – „Noc Świętojańska”  
w Trzebieży 

30 czerwca start VI Festiwalu  Te-
atralna Elipsa Kreatywności (TEK) 
pt. "RETRO-TEK", który potrawa do 3 lipca  

2 i 3 lipca „Czas na Trzebież”  
w Trzebieży. Gwiazdą wieczo-
ru będzie zespół Czerwone Gitary 

30 lipca „Trzebieskie Neptunalia”.  
Już dziś serdecznie zapraszam Panie 

i Panów Radnych oraz  wszyst-
kich mieszkańców do udzia-
łu w tych  wydarzeniach.  Szcze-
góły na plakatach i na stronach 
internetowych Gminy i Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Życzę dobrej zabawy.

16. W związku ze zbliżającą 
się przerwą wakacyjną dzięku-
ję Paniom i Panom Radnym za 
współpracę w minionym okre-
sie, życzę dobrego odpoczynku 
i nabrania sił do dalszej pracy na rzeczy 
Gminy. Uczniom życzę dobrych świa-
dectw, a wszystkim mieszkańcom gmi-
ny – udanych i bezpiecznych wakacji.  

Tomasz Płudowski, kierowca  i  Ma-
rian Piasek, konduktor - tego dnia pra-
cowali  razem. Pan Tomasz prowadził 
autobus Linii Samorządowej, a pan Ma-
rian – sprzedawał w nim bilety.  Jechali 
w kierunku Trzebieży. Nagle przed auto-
busem pojawił się samochód osobowy, 
który  gwałtownie zjechał na pobocze 
i zaczął koziołkować. Zatrzymał się na 
drzewie, kołami do góry. Kierowca wy-
leciał z pojazdu niczym szmaciana lalka. 
Życie zachował dzięki interwencji pa-
nów  Tomasza i Mariana. W czwartek 22 
czerwca, na zaproszenie burmistrza Polic 
Władysława Diakuna,  wszyscy trzej spo-
tkali się w Urzędzie Miejskim w Policach. 

Ofi arą wypadku był mieszkaniec Trze-
bieży pan Stefan Snopkiewicz. – Otrzy-
małem drugie życie – mówił ze łzami 
w oczach. Tak naprawdę – otrzymał je 
po raz kolejny, bo w minionych latach 
przeszedł dwa zawały serca. Feralne-
go dnia, w Wielką Środę 2016 roku, też 
miała wiele szczęścia. Tak się złożyło, 
że kierowca autobusu, Tomasz Płudow-
ski, pracownik Szczecińsko-Polickiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. 
z o.o., był świeżo po kursie pierwszej po-
mocy przedmedycznej. – Cały czas mia-
łem w głowie to, czego uczono nas na 
kursie. Dzięki tej wiedzy miałem więcej 
pewności siebie w tym, co robię. To mi 
bardzo pomagało  – relacjonował pan 
Tomasz. A pan Marian wspomina chwi-
le zagrożenia dla wszystkich. – W sa-
mochodzie był karnister na paliwo. Po-
czułem silny zapach benzyny. W każdej 
chwili mogło dojść do eksplozji – mówił. 

To był chłodny, dżdżysty dzień. Auto-
bus był pełen pasażerów.  Pan Tomasz, 
po zatrzymaniu autobusu, poprosił pa-
sażerów o wezwanie pomocy, po czym 
wraz z panem Marianem  podszedł do  
ofi ary wypadku. Sprawdzili, czy w po-
jeździe nie ma innych osób. Zabezpie-
czyli  auto, żeby nie doszło do wybuchu. 
Zanim przyjechały służby pan Tomasz 
zajął się poszkodowanym. Usunął li-
ście i ziemię z jego ust. – Zobaczyłem, 
że złapał oddech. Powiedziałem sobie 
w myślach: to już jesteś nasz, nie damy 
ci odejść – wspomina. Nawiązał kon-
takt z mężczyzną. Sprawdził, czy może 
poruszać głową i kończynami.     – Ni-
czego z tych momentów nie pamiętam 
– mówił podczas spotkania w Urzędzie 

ocalały z wypadku pan Stefan. Wszyst-
ko, co robił kierowca autobusu, było 
podyktowane instrukcjami z niedawne-
go kursu ratownictwa medycznego. – 
W pewnym momencie podniosłem 
wzrok i zobaczyłem nad sobą księ-
dza. Udzielał pokrzywdzonemu na-
maszczenia – opowiadał. To był 
ksiądz z trzebieskiej parafi i, który 
często korzysta z  Linii Samorządo-
wej. Tego dnia też  był wśród pasaże-
rów  i zarazem świadków wypadku..

Pan Stefan słuchał ze wzruszeniem re-
lacji  ludzi, dzięki którym zachował życie 
i zdrowie. Prawie już doszedł do siebie, 
choć ciągle odczuwa bóle głowy. W wy-
niku wypadku doznał pęknięcia czaszki 
w dwóch miejscach, pojawił się duży 
krwiak. Miał połamane żebra.  Dziś, trzy 
miesiące po tym wypadku, znów siada 
za kierownicą. Nie wiadomo, czy było-
by to możliwe, gdyby nie interwencja 
kierowcy i konduktora LS. – Mogło dojść 
do eksplozji uszkodzonego samocho-
du, ale z narażeniem własnego życia, 
zachowując rozwagę i zimną krew, z 
pełnym profesjonalizmem zaopieko-
waliście się Panowie pokrzywdzonym. 
Wykazaliście odwagę i wspaniałą, oby-
watelską postawę. Dziękuję Wam za to 
– mówił burmistrz Diakun. W spotkaniu 
uczestniczyli też przedstawiciele  SPPK 
Sp. z o.o., Prezes  Zarządu Kazimierz 
Trzciński i kierownik Działu Przewozów 
Grzegorz Ufniarz. – Jesteśmy dumni, że 
mamy takich pracowników – podkreślali . 

Na zakończenie spotkania bur-
mistrz Władysław Diakun wręczył 
panom Tomaszowi  Płudowskiemu 
i Marianowi Piaskowi listy z podzięko-
waniami i skromne upominki. Otrzy-
mali też gorące podziękowania i uści-
ski wdzięczności od pokrzywdzonego 
w wypadku  Stefana Snopkiewicza. 
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Czas na Trzebież
To już 10 taki festyn

„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-

..

PEC S.A. Police

certy znanych i lubianych, Poszukiwa-
cze Skarbów – Złote Piaski, atrakcje dla 
Dużych i Małych, dioramy militarne, wy-
stawa „Oldtimerów”,  konkursy, zabawy i 
wiele nagród do wygrania. Atrakcją bę-
dzie spotkanie z naszym podróżnikiem 
Aleksandrem Dobą i możliwość prze-
płynięcia się z nim kajakiem po Zalewie 

Szczecińskim. Dla miłośników piłki noż-
nej specjalna atrakcja oglądania meczu 
ćwierćfi nałowego EURO 2016 w sobotę 
o godz. 21.00 na telebimie pod chmur-
ką, na leżakach. Zapraszamy serdecz-
nie 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 zainteresowa-
nych 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 kon-
certuje na terenie całego kraju i 
zagranicą, grając dziesiątki kon-
certów plenerowych i klubowych.

STRAŻ MIEJSKA: 986

Straż Miejska w Policach ma nowy numer alarmowy: 986. 
To numer ogólnopolski, ale dzwoniąc z terenu gminy Police - 
połączymy się z polickimi strażnikami. Od poniedziałku, 27 
czerwca 2016 r., mają też nową siedzibę: z ulicy Grunwaldz-
kiej w Policach Straż Miejska przeniosła się do budynku przy 
ul. Tanowskiej 8. Godziny urzędowania pozostają bez zmian.

STRAŻ MIEJSKA: 986

Straż Miejska w Policach ma nowy numer alarmowy: 986.
To numer ogólnopolski, ale dzwoniąc z terenu gminy Police -
połączymy się z polickimi strażnikami. Od poniedziałku, 27
czerwca 2016 r., mają też nową siedzibę: z ulicy Grunwaldz-
kiej w Policach Straż Miejska przeniosła się do budynku przy
ul. Tanowskiej 8. Godziny urzędowania pozostają bez zmian.
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Nastroje zatrudnieniowe
cały czas na plusie

Po wakacjach zachodniopomorscy 
pracodawcy mogą potrzebować pra-
cowników biurowych, a także operato-
rów i monterów maszyn oraz urządzeń. 
To wynik przeprowadzonego przez Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ba-
dania dotyczącego nastrojów zatrudnie-
niowych pracodawców w województwie 
zachodniopomorskim. Z analizy wynika, 
że aż co czwarty pracodawca przewidu-
je zwiększenie zatrudnienia w III kwar-
tale bieżącego roku. Prognozę netto 
zatrudnienia oszacowano na 10,6%.

Prognoza netto zatrudnienia to wyra-
żona w procentach różnica, pomiędzy 
liczbą respondentów przewidujących 
wzrost zatrudnienia, a liczbą podmio-
tów deklarujących jego spadek. Spośród 
225 podmiotów gospodarczych, które 
wzięły udział w czerwcowym badaniu 
prowadzonym przez WUP w Szczecinie, 

zwiększenie całkowitego zatrudnienia 
planuje 25,3% pracodawców, natomiast 
odsetek podmiotów przewidujących 
redukcję liczby pracowników wynosi 
14,7%, niezdecydowanych było 8,9% 
przedsiębiorców. Prognoza netto za-
trudnienia wyniosła 10,6%. W ujęciu 
kwartalnym odnotowano spadek de-
klarowanej przez pracodawców pro-
gnozy zatrudnienia o 4,6 punktu pro-
centowego, natomiast w porównaniu 
do analogicznego okresu roku poprzed-
niego zmiana ta wyniosła -0,1 punktu 
procentowego. Oznacza to utrzymanie 
na Pomorzu Zachodnim pozytywniej 
tendencji zwiększonego zapotrzebo-
wania pracodawców na pracowników. 

Optymizm w kwestii zatrudnienia 
wykazują fi rmy działające w branżach: 
transport/logistyka, fi nanse/ ubezpie-
czenia/nieruchomości/usługi a także 

przedsiębiorstwa produkcyjne. Wraz 
z końcem wakacji można się spodzie-
wać zmniejszenia zatrudnienia na ta-
kich stanowiskach jak pracownicy usług 
i sprzedawcy. Jest to naturalny proces 
związany w znacznej mierze z końcem 
sezonu turystycznego. Redukcje pra-
cowników zapowiadają instytucje sekto-
ra publicznego oraz oświata i edukacja. 

Prognozy szczecińskiego WUP-u znaj-
dują swoje odzwierciedlenie w zmniej-
szającej się liczbie zarejestrowanych 
osób bezrobotnych w regionie. Na ko-
niec maja w Zachodniopomorskiem 
bez pracy było 70  737 osób (blisko 15 
tys. mniej niż w roku ubiegłym), to naj-
niższa wartością  w historii. Efektem jest 
stopa bezrobocia na poziomie 11,9%. 
Najnowsze badanie WUP w Szczecinie 
przewiduje dalszy spadek liczby osób 
bezrobotnych w III kwartale 2016 r.
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Cztery pory muzyki
Koncert w Parku Staromiejskim

Ponad trzystu osób zgromadził nie-
dzielny koncert „Cztery pory muzyki”. 
W polickim Parku Staromiejskim za-
brzmiała muzyka z czterech epok: ba-
roku, klasycyzmu, modernizmu i współ-
czesności. W wykonaniu szczecińskiej 
orkiestry kameralnej Baltic Neopolis 
Orchestra, publiczność wysłucha-
ła utworów z czterech krajów:Austrii, 
Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski.

Czyli W.A.Mozarta, A.Vivaldiego, 
K.Jenkinsa, G.Holsta oraz polickiego 
kompozytora Piotra Brody. Bardzo do-
brze dobrany i wykonany program zo-
stał nagrodzony brawami na stojąco.Go-
rące przyjęcie przez Policzan, świadczy o 
tym, że chcemy również słuchać muzyki 
klasycznej.Niewątpliwym atutem wy-
darzenia była także jego lokalizacja, co 
sprawiło, że w polickim parku dźwięków 

orkiestry słuchali nie tylko melomani. 
Koncert rozpoczął cykl uroczy-

stości, upamiętniających 70 lat 
polskiej administracji w Policach.

Piotr Szkocki
MOK Police

Teatr Scena Kalejdoskop
Widowiska dla najmłodszych

Organizatorzy VI Festiwalu Teatral-
na Elipsa Kreatywności zapraszają na 
spektakle i widowiska dla najmłod-
szych. W tym roku na rozpoczęcie 
wakacji wystąpi w plenerze wystąpi 
krakowski Teatr Scena Kalejdoskop. 

,,Eunika w krainie cyrku’’ to porywają-
ce widowisko plenerowe z elementami 
cyrku, oparte na motywach powieści 
Lewisa Carrolla ,,Alicja w  Krainie Cza-
rów”. Eunika wędruje z widzem przez 
cyrkowe krainy swojej wyobraźni, na-
potyka na swojej drodze, nieziemskie 
zwierzęta i inne wręcz surrealistyczne 
istoty. ”Eunika” ma nie tylko zachwycać 
obrazem, dźwiękiem, plastyką ciała, 
grą aktorów czy efektami specjalny-
mi, ale przede wszystkim ma uczyć.

Zapraszamy!

30 czerwca  2016r. (czwartek) 
godz. 17:30

Plac z fontannami przy ul. Zamenhofa 
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Spektakle plenerowe dla dzieci
Graal na Placu Chrobrego

Spektakle plenerowe dla dzieci w Policach

Organizatorzy VI Festiwalu Teatralna Elipsa Kreatyw-
ności zapraszają na spektakle i widowiska dla najmłod-
szych. W tym roku na rozpoczęcie wakacji wystąpi 
w plenerze wystąpi krakowski Teatra Scena Kalejdoskop. 

Spektakl ,,Graal’’ to dynamiczna akacja prowadzona przez 10 
tańczących aktorów wykorzystujących 5 metrowe instalacje.

Widowisko to, jest niezwykłą historią dwóch skonfl iktowa-
nych rodów winiarskich Jotti i Notti. Ich odwieczna rywalizacja 
stała się kołem zamachowym istnienia dwóch wrogich winnic. 
Jest jednak coś co może pokrzyżować szyki przywódcom rodów. 

Jak potoczą się losy obu rodów? Przekonajcie się o tym sami! 

Zapraszamy!

1 lipca 2016r. (piątek) 
godz. 14:00

Plac Bolesława Chrobrego w Starych Policach

IMPRO z Policacmi
i grupa „Pod Pretekstem”

Zazwyczaj jest tak: scenariusz, ak-
torzy i reżyser, scena. Później po-
jawia się scenografi a, światła, pró-
ba generalna i spektakl. Zatem co 
będzie, gdy zostaną sami aktorzy i sce-
na, a reżyserami będzie publiczność?

Teatr improwizacji to forma, którą 
 dużym powodzeniem uprawia szczeciń-
ska grupa „Pod Pretekstem”. To właśnie 
ten zespół będzie gościł podczas VI edy-
cji Festiwalu Teatralnego TEK w Policach. 

Młodzi artyści, specjalnie dla po-
lickiej publiczności przygotowali 
wiele prześmiesznych impro - gier, 
którymi będą bawić widownię. To 
nie wszystko! Bowiem niekiedy to 
właśnie widzowie będą aktorami!

Grupa Impro „Pod Pretekstem” – są 
najbardziej leniwymi artystami jakich 

znacie! Dlaczego? Bo nawet nie myślą 
o tym, by przygotować się na występy! 
Nie piszą tekstów, nie mają określonej 
formy, a wszystko co pokazują na scenie 
wychodzi prosto z ich głów, na pocze-
kaniu! Właśnie tak działa improwizacja. 
Za nimi wiele występów na różnych sce-
nach Szczecina i innych miast. Myślicie, 
że są rzeczy których nie dadzą rady po-
kazać na scenie? Przyjdźcie i sprawdź-
cie, z pewnością podejmą wyzwanie!

2 lipca 2016r. (sobota) 
godz. 15:30

Miejski Ośrodek Kultury w Policach
Ul. Siedlecka 1a 

wstęp wolny
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Kobieta do zjedzenia
Magdalena Smolar

Magda Smalara w spektaklu „Kobieta 
do zjedzenia” opowie w zabawny i arty-
styczny sposób o jednej z największych 
namiętności – jedzeniu. Będzie o sma-
kach, o apetytach, o fi lozofi i jedzenia, o 
proteinach, białkach, skrobiach i o die-
tach, bo aktorka temat zna od podszewki.

Magdalena Smalara znana z takich 
produkcji jak: „Przepis na życie”, „1920 
Bitwa warszawska”, gdzie grała Mary-
nię Łasiakówną, czy serialowa Kinga w 
,,Samo życie”, uświetni swoim występem 
drugi dzień Festiwalu VI edycji Teatralnej 
Elipsy Kreatywności. Recital zainteresuje, 

rozbawi, dostarczy pięknych wrażeń es-
tetycznych wszystkim zgromadzonym.

Wprawdzie nie wszyscy ludzie za-
stanawiają się nad tym, co jedzą, 
wprawdzie niektórym jest wszystko 
jedno, ale warto uświadomić sobie, 
że o jedzeniu pisali najwięksi, nada-
jąc mu rangę niemalże metafi zyczną.

1 lipca 2016r. (piątek) godz. 20:30 , 
cena biletu: 10 zł
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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 
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Teatralny szał znów zawita do Polic

Ponad 200 artystów
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 to 
cztery dni warsztatów, spektakli ple-
nerowych, widowisk dla dzieci, spek-
takli scenicznych, występów Gości Fe-
stiwalu i wspaniałej twórczej zabawy!

Organizatorzy zapraszają do włącze-
nia się w inicjatywę!

30 czerwca zapraszamy do prze-
marszu ulicami Polic. Będzie głośno, 
kolorowo i teatralnie! Happening po-
dobnie jak cały Festiwal odbywać się 
będzie pod hasłem „RETRO-TEK”. Arty-
stów poprowadzi niesłychanie ener-
getyczny zespół  BLOCO POMERANIA.

Korowód doprowadzi jego uczest-
ników na plac z fontannami przy ulicy 
Zamenhofa, gdzie odbędzie się spektakl 

plenerowy. Wystąpi dla nas  Krakowski 
Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop”  ze 
spektaklem „Eunika w krainie cyrku”. Te-
atr zaprezentuje się dla dzieci również 
w piątek 1 lipca, tym razem ze spekta-
klem „Graal” 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 Festiwa-
lu, wspaniali aktorzy, ciekawi artyści.

W tym roku na polickiej scenie zapre-
zentuje się ceniona  Magdalena Sma-
lara.  W zabawnym recitalu „Kobieta do 
zjedzenia” opowie o jednej z najwięk-
szych ludzkich namiętności. Będzie 
o smakach, o apetytach, o fi lozofi i jedze-
nia. Spektakl już 1 lipca o godz. 20:30.

W sobotę Gościem Festiwalu będą 
artyści Skin the Cat & Movytza z Krako-
wa  ze spektaklem ,,It’s all about brave-
ry”. Będzie to elektryzujący spektakl 

teatru tańca i teatru tzw. fi zycznego.
Podczas festiwalu będą odbywać się 

liczne happeningi, wernisaże, działać bę-
dzie także grono dyskutantów nt. obej-
rzanych spektakli. Na wszystkie wydarze-
nia podczas festiwalu jest wstęp wolny.

Projekt międzynarodowego Festi-
walu Teatralnego w Policach został 
dofi nasowany przez Fundację Współ-
pracy Polsko – Niemieckiej oraz Polsko 
– Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Retro- TEK staruje w ostatni dzień 
czerwca. Szczegółowe informacje na 
temat spektakli i całego wydarzenia 
mona znaleźć na www.mok.tek.police.pl

Do zobaczenia na polickim Festiwalu 
TEK!

Aleksandra Słowińska
MOK Police

Skin the Cat & Movytza

It’s all about bravery
Teatralno - taneczne show, które 

powstało podczas spotkania dwóch 
teatrów Skin the Cat oraz Movy-
tza z pewnością pozostanie z pa-
mięci widzów, na bardzo długo… 

Organizatorzy VI Festiwalu Teatral-
na Elipsa Kreatywności (TEK) za-
praszają na wyjątkową opowieść o 
tym, jak w ludziach rodzi odwaga.  

Grupa tancerzy i aktorów z Krakowa 
realizuje swoje pasje poprzez intensyw-
ne praktyki ruchowe. Zawodowi aktorzy, 
zajmujący się teatrem fi zycznym, zapre-
zentują dla festiwalowej publiczności 
spektakl „It’s all about bravery’’ (Wszyst-
ko o odwadze). Ta emocjonująca opo-
wieść przeniesie nas do świata ludzkich 
słabości, samotności, a także woli walki. 
Fabuła przedstawiona za pomocą cho-
reografi i tanecznych, gry świateł i ener-
getycznej gry aktorskiej poruszy do głębi. 

Na polickiej scenie wystąpią: Katarzy-

na Baran choreografka, reżyserka, ab-
solwentka Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie, Paweł Głowaty 
student I roku aktorstwa w Państwowej 
Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej im. Leona Schillera w Łód-
zi, Anna Kasprzak - Chowaniec założy-
cielka zespołu Movytza - absolwentka 
PWST w Krakowie wydziału Teatru Tańca 
w Bytomiu, Wojciech Chowaniec - stu-

dent Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

  Zapraszamy!
2 lipca 2016r. (sobota) 

godz. 20:30
sala widowiskowa 

Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Policach wstęp wolny
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W sali odpraw w Komendzie Powiato-
wej Policji w Kołobrzegu, Wiceminister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Ja-
rosław Zieliński w towarzystwie Wicewo-
jewody zachodniopomorskiego Marka 
Subocza i Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Szczecinie podinsp. Jacka Cegie-
ły, wręczył rozkazy 11 funkcjonariuszom 
garnizonu zachodniopomorskiego, któ-
rzy zostali powołani na stanowiska Ko-
mendantów Powiatowych lub zastęp-
ców Komendantów Powiatowych Policji.

- To ważny moment, kiedy ofi cer 
policji otrzymuje awans i staje wśród 
osób zarządzających Polską Poli-
cją. Te stanowiska zobowiązują. Nie 
wolno zawieść zaufania obywateli 
i państwa, któremu służymy - powie-
dział podczas uroczystości Sekretarz 
Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

Wiceszef MSWiA pogratulował funk-
cjonariuszom awansów. Podkreślił, że 
przed policją stoją ważne zadania - Świa-
towe Dni Młodzieży oraz szczyt NATO. 

Rozkazy powołania wręczone

Zmiany w Policji

Powiedział także o  planie modernizacji 
służb, który zakłada m.in. rozbudowę 
i modernizację infrastruktury, zakup 
wyposażenia oraz podwyżki dla funk-
cjonariuszy i pracowników cywilnych. 
Minister Jarosław Zieliński przypomniał, 
że w ostatnim czasie wzrosło zaufanie 
do funkcjonariuszy. Zaznaczył, że to 
wielki kapitał, ale i wielkie wyzwanie.
Gratulacje również złożył szef zachod-
niopomorskich policjantów podinsp. 
Jacek Cegieła, życząc funkcjonariuszom 
wielu sukcesów z służbie ale też w ży-
ciu prywatnym. Podkreślił, że służba to 
wielkie wyzwanie i duży zaszczyt,   ale 
też ogromne poświęcenie dla innych.  
Powołania otrzymali :
- młodszy inspektor Mariusz Bajor -   Ko-

mendant Powiatowy Policji w Policach

- mł. insp. Krzysztof Sieląg - Komen-
dant Miejski Policji w Koszalinie
- mł. insp. Zbigniew Podhorodecki - Ko-
mendant Powiatowy Policji w Wałczu
kom. Zbigniew Dankowski -   Komen-

dant Powiatowy Policji w Sławnie
- podinsp. Krzysztof Dębiński -  Komen-
dant Powiatowy Policji w Pyrzycach
-młodszy inspektor Krzysztof Bo-
guszewicz - Komendant Po-
wiatowy Policji w Gryfi cach
inspektor Piotr Krakowski -  Komendant 
Powiatowy Policji w Kamieniu Pomor-
skim- młodszy inspektor Jerzy Kitowski 
-  Komendant Powiatowy Policji w Biało-
gardzie
- podinsp. Tomasz Piętal - I Za-
stępca   Komendanta Powia-
towego Policji w Gryfi cach
- nadkomisarz Mariusz Łętow-
ski - Zastępca Komendanta Po-
wiatowego Policji w Gryfi nie
- podinspektor Dariusz Hoc 
-   Zastępca Komendanta Powia-
towego Policji w Kołobrzegu
 

 kom. Przemysław Kimon

Trzy najbliższe miesiące spędzi 
w areszcie 18 – letni mieszkaniec Po-
lic za dokonanie kilka dni temu roz-
boju na 77 – letniej Szczeciniance. 
Działał wspólnie i w porozumieniu 
z 20 – letnim kolegą, a ich łupem padł 
m.in. telefon komórkowy i 300 zł.

18 czerwca br przed bramą wejściową 
na policki cmentarz od strony ul. Wró-
blewskiego trzech młodych mężczyzn 
napadło na starszą kobietę. Na skutek 
napadu 78 – letnia Szczecinianka złama-

Wakacje spędzi w areszcie

Napadli 77-latkę
ła nogę. Sprawcy uciekając wyrwali po-
krzywdzonej torebkę, w której znajdowa-
ły się m.in. telefon komórkowy o wartości 
100 zł, dokumenty i 300 zł. Dokumenty 
wyrzucili po kilkudziesięciu metrach.

  Trwające kilka dni czynności po-
zaprocesowe, analizowanie po-
dobnych przypadków napaści, 
sposobu działania sprawców, dopro-
wadziły do ustalenia sprawców. Oka-
zali się nimi być 18 i 20 letni Policzanie 
oraz ich nieletni kolega. Mężczyźni 

zostali zatrzymani 5 dni po zdarzeniu.
 Obaj dorośli usłyszeli zarzut dokona-

nia rozboju, które to przestępstwo za-
grożone jest karą pozbawienia wolności 
do lat 12. młodszy z mężczyzn decyzją 
sądu na wniosek Prokuratora został 
aresztowany na trzy miesiące. 20 – latek 
z kolei dwa razy w tygodniu musi stawiać 
się do KPP w Policach w związku z zasto-
sowaniem wobec niego dozoru Policji.
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Uciekają nawet 10-latki
Wakacje na gigancie

Wakacje to czas, kiedy młodzież naj-
częściej ucieka z domu. Bywa, że lato "na 
gigancie" spędzają już nawet dzieci poni-
żej 10 roku życia. Wtedy, zawiadamiając 
Policję o zaginięciu okazuje się jak nie-
wiele wiemy o swoim dziecku, jego zna-
jomych, miejscach, w których najchęt-
niej przebywa. Rozmawiajmy z dziećmi 
to bardzo pomaga w jego odnalezieniu.

Powody ucieczek są przeróżne: kłót-
nie z rodzicami, zakazy czy kłopoty 
w szkole. Młodzież po otrzymaniu świa-
dectw na zakończenie roku w obawie 
przed karą za wyniki w nauce, podej-
muje decyzję o ucieczce. Również bra-
wura i chęć popisania się przed kole-
gami, że "mogę wszystko", to kolejny 
powód wyjazdów poza dom. Kłopoty 
rodzinne i zawody miłosne, jak rów-
nież forma protestu, to problemy z ja-
kimi zmagają się rodzice uciekinierów.

Przebywanie "na gigancie" w mie-
siącach letnich daje większe możliwo-
ści znalezienia noclegu i pożywienia 
- łupem uciekinierów padają warzywa 
i owoce z ogródków działkowych. Pod-
czas wakacji znacznie łatwiej nawią-
zuje się też kontakty z rówieśnikami, 
łatwiej ukrywa się przed organami ści-

gania i szybciej znajduje osoby, które 
można okraść. W te sposób zaczynają 
się problemy młodych ludzi z prawem.

Dlatego ważne jest, aby rodzice roz-
mawiali ze swoimi pociechami i prze-
strzegali przed niebezpieczeństwami, 
jakie czyhają na nie, kiedy będą pozba-
wione opieki dorosłych. Bardzo ważnym 
elementem, który wpływa na czas odna-
lezienia pociechy to rozmowa. Zdarza 
się, że rodzice w rozmowie z policjantem 
przyjmującym zawiadomienie o zaginię-
ciu dziecka nie potrafi ą podać żadnych 
informacji na temat jego znajomych, 
miejsc, w których przebywa w wolnym 
czasie, pasji itp. Rozmawiajmy z dzieć-
mi, zapiszmy numery telefonów do jego 
kolegów, adresy najbliższych przyjaciół.

Rodzice powinni pamiętać, że rozma-
wiamy, aby pomóc, a nie karać dzieci za 
ucieczki. Tak samo jest w przypadku kon-
taktu z Policją po ucieczce. Rozmowa ma 
na celu ustalenie przyczyny i rozwiązania 
problemów dziecka oraz jego rodziny.

Co robić, gdy Twoje dziecko 
uciekło z domu:

- Natychmiast zgłoś zaginięcie Policji 
- zabierz ze sobą zdjęcie zaginionego 
dziecka. Jeśli to jedyne zdjęcie jakie po-

siadasz nie zostawiaj go w komendzie. 
Wcześniej idź do najbliższego fotografa. 
On zrobi reprodukcje (także z dokumen-
tów, bez konieczności ich niszczenia). 
Przypomnij sobie, jak Twoje dziecko było 
ubrane, czy ma jakieś znaki szczegól-
ne, które go wyróżniają wśród innych,

- Sprawdź, czy w pokoju Twojego 
dziecka jest coś, co mogłoby dać Ci 
informacje o motywach jego uciecz-
ki lub o miejscu jego pobytu - możesz 
sprawdzić ostatnio odwiedzane przez 
Twoje dziecko strony internetowe, 
pocztę elektroniczną. Może to da Ci 
jakąś wskazówkę w poszukiwaniach,

- Przygotuj listę kolegów i koleża-
nek swojego dziecka, postaraj się usta-
lić ich adresy lub numery telefonów,

- Ustal miejsca, gdzie najczęściej 
Twoje dziecko spędza wolny czas.

Jeśli dziecko wróci do domu po-
informuj o tym najbliższą jed-
nostkę Policji i odwołaj zaginięcie.

Pamiętaj, że powrót Twojego 
dziecka do domu to ważny mo-
ment. Również od tego, w jaki spo-
sób przyjmiesz uciekiniera, zależy czy 
nie będzie chciał uciec ponownie.
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w Zachodniopomorskiem
Współpraca Policji z oświatą

Policja Zachodniopomorska podsu-
mowała współpracę z placówkami oświa-
towymi w roku szkolnym 2015/2016

Uroczyście w Teatrze lalek "Pleciu-
ga" w Szczecinie, 23 czerwca 2016 
roku podsumowano współpracę Policji 
zachodniopomorskiej z placówkami 
oświatowymi współpracującymi w ra-
mach programu "Bezpieczna Szkoła.

Program "Bezpieczna Szkoła"   jest 
realizowany cyklicznie od trzynastu 
lat i ma na celu stałe podnoszenie bez-
pieczeństwa w placówkach oświato-
wych oraz inspirowanie do nowator-
skich działań profi laktycznych.   Łączy 
on w sobie edukację kierowaną do 
dzieci i młodzieży, nauczycieli i peda-
gogów, a także rodziców zgłoszonych 
do programu placówek oświatowych. 
Docenia również profesjonalną profi -
laktykę, która po zdiagnozowaniu za-
grożeń w szkole ma im przeciwdziałać.

W bieżącej edycji w programie uczest-
niczyło 135 placówek oświatowych, 
z których 13 zostało narodzonych za 
ich wytrwałość oraz zaangażowanie 
w działania profi laktyczne w całej spo-
łeczności szkolnej. Podczas uroczysto-
ści podsumowano również współpracę 
z nauczycielami podczas Policyjnego 
Studium Bezpieczeństwa. 53 osoby 
otrzymały dyplom ukończenia, który 
wraz z przekazanymi materiałami profi -
laktycznymi będzie z pewnością wspar-
ciem edukacji w obszarze bezpieczeń-
stwa dla całej placówki oświatowej.

W roku szkolnym 2015/2016 tytuł Bez-
piecznej Szkoły spośród 13 nagrodzo-
nych aż dwie placówki są z powiatu po-
lickiego:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Rzędzinach

2. Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w 

Policach

Realizacja kolejnej edycji wspomniane-
go wyżej programu była możliwa dzięki 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego.
W imieniu organizatorów oraz insty-

tucji wspierających, serdecznie gratulu-
jemy laureatom, wyróżnionym i wszyst-
kim, którzy w kończącym się właśnie 
roku szkolnym zaangażowali się w dzia-
łania profi laktyczne ukierunkowane na 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Ser-
decznie Państwu gratulujemy.   Szersze 
informacje o przebiegu i realizacji ini-
cjatyw profi laktycznych można uzyskać 
pod numerem telefonu 91 82 12054 w 
Wydziale Prewencji KWP w Szczecinie.

 Wydział Prewencji KWP w Szczecinie/
ML

20 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród zwycięzcom     II etapu 
konkursu fotografi cznego „Cztery Pory 
Roku w Powiecie Polickim – pod nazwą 
„Wiosna”. Na konkurs wpłynęły 32 foto-
grafi e. W spotkaniu uczestniczyli licznie 
przybyli autorzy zdjęć wraz z rodzicami 
i opiekunami. Zgodnie w decyzją ko-
misji konkursowej nagrody otrzymali:

1. KATEGORIA WIEKOWA od 7 do 15 lat
Miejsce I   - Emma Gryczman
Miejsce II - Sabina Łagodzka
Miejsce III - Amelia Rau
1. KATEGORIA WIEKOWA powyżej 15 lat

4 pory roku

Konkurs
z wizytą

Ukraińcy

21 czerwca br. w Starostwie Powia-
towym w Policach odbyła się kolej-
na wizyta studyjna samorządowców 
z obwodu dniepropietrowskiego.

Spotkanie zorganizowane było w ra-
mach realizowanego przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Gospodarczego Gmin 
projektu pn. "Wspólnie dla rozwoju 
- aktywizacja lokalnych społeczności 
nowopowstałych jednostek terytorial-
nych obwodu dniepropietrowskiego 
w procesie decentralizacji i planowa-
nia rozwoju", współfi nansowanego 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych RP w ramach Polsko-Kanadyjskie-
go Programu Wsparcia Demokracji.

Wizyta w naszym urzędzie była jed-

ną z kilku zaplanowanych w ramach 
ww. projektu w polskich samorządach.

Obwód dniepropietrowski to je-
den z 24 na Ukrainie, która prowa-
dzi przygotowania do zmian praw-
nych w funkcjonowaniu samorządów.

Z samorządowcami spotkali się 
przedstawiciele władz Powiatu Polic-
kiego, a także komórek organizacyjnych 
Starostwa Powiatowego w Policach.

Dyskusję poprzedziła prezentacja 
Cezarego Arciszewskiego Przewodni-
czącego Rady Powiatu w Policach, doty-
cząca założeń i realizacji reformy samo-
rządowej w Polsce, oraz praktycznych 
aspektów związanych z realizacją zadań 
samorządu gminnego i powiatowego.

Celem wizyty w starostwie było zapo-
znanie się z modelem zarządzania po-
wiatem, a największe zainteresowanie 
gości budziły kwestie dotyczące m.in.: 
struktury demografi cznej, dochodów i 
wydatków Powiatu Polickiego, oświaty, a 
także zarządzania drogami i zasobami le-
śnymi i gospodarka nieruchomościami.
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Uroczyste otwarcie
dziennego domu dla seniorów

20 czerwca odbyło się uroczyste 
otwarcie Dziennego Domu Senior-WI-
GOR w Policach. Wśród licznie przy-
byłych na tą uroczystość gości był re-
prezentant Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, przedstawicie-
le władz gminnych i powiatowych oraz 
kierujący instytucjami pomocy społecz-
nej działającymi na terenie powiatu.

W gronie gości nie zabrakło również 
przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych oraz wszystkich tych osób, któ-
re od początku podjęcia przez powiat 
koncepcji utworzenia Domu byli w nią 
zaangażowani, doradzali i pomagali 
na co dzień w działaniach, które były 
niezbędne do wykonania, aby inicja-
tywa ta znalazła swój pozytywny fi nał.

Gospodarzami spotkania był Zarząd 
Powiatu w Policach oraz Szczecińskie Sto-
warzyszenie „Złoty Wiek” – organizacja 
prowadząca Dom na zlecenie powiatu.

Najcenniejszym faktem była jed-
nak obecność samych Seniorów 
i towarzyszących im rodzin oraz bli-
skich. Placówka bowiem działa od 
1 czerwca, oferując szerokie wspar-
cie i pomocy dla pierwszych swoich 
podopiecznych – 10 seniorów bę-
dących mieszkańcami Gminy Police.

W czasie uroczystych przemówień ze 
strony gospodarzy nie zabrakło słów 
podziękowania dla wszystkich, którzy 
swoją pracą i zaangażowaniem przy-
czynili się do powstania tego miejsca.

- Otwarcie Dziennego Domu Se-
nior-WIGOR to owoc wspólnych sta-

rań wszystkich gmin i powiatu polic-
kiego - mówiła Beata Chmielewska 
Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Ryszard Budzisz Prezes Stowarzy-
szenia „Złoty Wiek” zapewniał wszyst-
kich obecnych, że podjęcie się przez 
organizację prowadzenia Domu nie 
jest rzeczą przypadku. Stowarzyszenie 
ma wieloletnie doświadczenie w dzia-
łalności w sferze pomocy społecznej, 
realizuje szereg inicjatyw w tym zakre-
sie i przede wszystkim prowadzi tego 
typu i podobne placówki na terenie 
regionu. Stąd też poczucie satysfakcji 
i jednocześnie nowe wyzwanie dla or-
ganizacji, aby tak prowadzić policki dom 
dla seniorów, by przynosiło to jak naj-
lepsze korzyści i spełniało oczekiwania 
zarówno uczestników, jak i ich rodzin.

Swoje słowa uznania i podzięko-
wania dla podjętej inicjatywy wyra-
ził również Cezary Arciszewski Prze-
wodniczący Rady Powiatu w Policach.

- Niezwykle ważne i cenne jest, 
aby samorząd zauważał i odpowied-
nio reagował na potrzeby wszystkich 
mieszkańców powiatu. Tak też się sta-
ło w tym przypadku, gdy mając świa-
domość potrzeby stworzenia domu 
pobytu dla osób starszych, władze 
podjęły i zrealizowały inicjatywę, któ-
rej wymiernym efektem jest dzisiejsze 
otwarcie Dziennego Domu Senior-WI-
GOR – wskazał Cezary Arciszewski.

Dopełnieniem otwarcia placówki 
było uroczyste przecięcie wstęgi, które-
go dokonali przedstawiciele lokalnych 

samorządów przy udziale prezesa sto-
warzyszenia. Nie zabrakło też akcentu 
istotnego dla Domu, którego dokonał 
ks. kan. dziekan Waldemar Gasztkow-
ski poświęcając jego pomieszczenia. 
W trakcie uroczystości przybyli goście 
mieli również okazję posłuchać koncer-
tu muzycznego przygotowanego przez 
nauczycieli i uczniów Pierwszej Prywat-
nej Szkoły Muzycznej „Tosca” w Policach. 

Spotkanie zakończyło się słod-
kim tortem i „domowym” poczę-
stunkiem dla wszystkich gości.

Dzienny Dom Senior-WIGOR w Po-
licach działa już w swoim codzien-
nym rytmie. Placówka znajduje się 
przy ul. Korczaka 17. Jest czynna od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00 – 17.00. Kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu 91  486 59 81.

Placówka dysponuje jeszcze kilko-
ma wolnymi miejscami dla seniorów.

Wszelkie informacje o naborze do niej 
są dostępne w samej placówce lub w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Policach (kontakt z Anną Zaśko tel. 91 317 
02 28 wew. 207) oraz w Wydziale Spraw 
Społecznych i Obywatelskich Starostwa 
Powiatowego w Policach pod numerami 
telefonów 91 43 28 143 i 91 43 28 116.

Fotogaleria
Tekst: Edyta Rudecka/Naczelnik 

Wydziału Spraw Społecznych i Obywa-
telskich

Foto: Agnieszka Rychlik/Zastępca 
Naczelnika Wydziału Rozwoju 

Informacji i Promocji
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Absolutorium 
dla Zarządu Powiatu

Podczas czerwcowej XX se-
sji Rady Powiatu w Policach Za-
rząd Powiatu jednogłośnie otrzy-
mał absolutorium za wykonanie 
budżetu za 2015 rok. Za udzieleniem 
absolutorium głosowało 16 radnych.

Radni Rady Powiatu w Policach po 
zapoznaniu się:ze „Sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Powiatu Polickiego 
w 2015 roku”; ze „Sprawozdaniem fi -
nansowym Powiatu Polickiego za 2015 
rok”; z uchwałą Nr LXXXIX.155.2016 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 
15 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania 
opinii o przedłożonym przez Zarząd 
sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Powiatu Polickiego za 2015 wraz z in-
formacją o stanie mienia; z „Informacją 
o stanie mienia Powiatu Polickiego”; z 
„Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Po-

wiatu w Policach w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu w Policach absoluto-
rium za 2015 rok” z dnia 18 maja 2016 r.; 
udzielili jednogłośnie Zarządowi Powia-
tu w Policach absolutorium za 2015 rok.

Dziękujemy Paniom i Panom Radnym 
za udzielenie nam absolutorium. Cóż by-

śmy zrobili, gdyby nie nasi pracownicy. 
Bardzo wam dziękujemy, bo dzisiejszy 
wynik to jest również wyraz sympatii 
i uznania dla Waszych działań - mó-
wił w imieniu Zarządu Powiatu w Poli-
cach Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Mariusz Sarnecki zastąpił
Pawła Mirowskiego

Fotogaleria
Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/

koordynator ds. informacji

Podczas czerwcowej sesji Rady 
Powiatu w Policach, Radni przyję-
li rezygnację Pawła Mirowskiego 
z funkcji Wicestarosty Polickiego. 
Jego miejsce zajął Mariusz Sarnecki.

Paweł Mirowski był Wicestarostą 
Polickim od 8 grudnia 2014r.  30 maja 
2016 r. do Biura Rady Powiatu w Po-
licach wpłynęła rezygnacja Pawła 
Mirowskiego z pełnienia funkcji Wi-
cestarosty Polickiego oraz członko-
stwa w Zarządzie Powiatu w Policach. 

Powiatowi Radni podczas XX se-
sji Rady Powiatu w Policach przyję-
li uchwałę w sprawie przyjęcia re-
zygnacji Pawła Mirowskiego. Były 
Wicestarosta Policki nadal będzie peł-
nić funkcję Radnego Rady Powiatu.

Podczas swej kadencji, wraz 
z pracownikami wydziałów wpro-
wadził między innymi zmiany w pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego oraz uporządkował sprawy 
z dziedziny gospodarki odpadami.

Przez półtora roku nie pojawił się ża-
den przypadek,  który spowodowałby 

powtórzenie tematu ulicy Kamiennej i 
powstałego składowiska odpadów przez 
fi rmę Ecorama. Decyzje nie są wydawa-
ne zza biurka. Są wydawane poprzez 
wizje lokalne, rozmowę z podmiotami, 
które się ubiegają o nie. Możemy obser-
wować znaczną poprawę - mówił były 
już Wicestarosta Policki Paweł Mirowski.

Jedynym kandydatem na nowe-
go Wicestarostę Polickiego był Ma-
riusz Sarnecki, który w tajnym głoso-

waniu uzyskał 14 głosów "za". Dwie 
karty do głosowania były puste.

Zarząd Powiatu w Policach two-
rzą: Andrzej Bednarek Starosta Po-
licki, Mariusz Sarnecki Wicestaro-
sta Policki i Beata Chmielewska 
Członek Zarządu Powiatu w Policach.

F o t o g a l e r i a
Tekst i Foto: Mateusz Frącko-

wiak/koordynator ds. informacji
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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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Zawodniczki SMS Police wywalczyły 
tytuł Mistrza Polski szkół gimnazjalnych!

Drużyna trenera Wojciecha Kaszy, któ-
rą w zawodach prowadził w zastępstwie 
trener Leszek Piasecki nie miała sobie 
równych w Kołobrzegu. SMSki rozegra-
ły sześć meczów - wszystkie wygrały nie 
tracąc przy tym seta. W spotkaniach gru-
powych policzanki trafi ły na drużyny z 
Olsztyna, Jarosławia i Warszawy. Z kom-
pletem zwycięstw awansowały do nowej 
grupy, w której pokonały Poznań i Legio-
nowię. W meczu o pierwsze miejsce SM-
Ski mierzyły się z drużyną z Tychów. W 
pierwszym secie uczennice SMS Police 
zdeklasowały rywala wygrywając 25:13. 
W drugim natomiast gra się wyrównała, 
a emocje trwały do samego końca. Poli-

Szkół Gimnazjalnych
SMS Mistrzem Polski

czanki miały kilkukrotnie w górze piłkę 
meczową, jednak tyskie zawodnicz-
ki wyrównywały. W końcu przy stanie 
27:26 policzanki zdobyły kolejny punkt i 
wygrały 28:26, a w całym spotkaniu 2:0. 
Tym samym policka drużyna wywalczyła 
tytuł Mistrza Polski szkół gimnazjalnych.

Wyniki SMS Police

SMS Police - Olsztyn 2:0 (25:17, 25:12)
SMS Police - Warszawa 2:0 (25:22, 25:11)
SMS Police - Jarosław 2:0 (25:18, 25:14)

SMS Police - Poznań 2:0 (25:10, 25:17)
SMS Police - Legionowo 2:0 (25:21, 25:21)

SMS Police - Tychy 2:0 (25:13, 28:26)
SMS Police: Oliwia Bałuk, Zuzanna 

Szperlak, Eliza Wawrzoła, Magda Sty-
siak, Lidia Jarzembska, Gosia Bana-
siak, Martyna Świech, Żaneta Świątek, 
Kalina Bik, Julia Bartniczuk, Natalia 
Andrzejewska, Dominika Grzebuła 

- Pokazaliśmy naprawdę wielką klasę. 
Na ogólnopolską gimnazjadę pojecha-
liśmy po raz pierwszy. Wygraliśmy sześć 
meczów, nie tracąc żadnego seta. Trener 
Wojciech Kasza znakomicie przygotował 
zespół do rozgrywek, a trener Leszek 
Piasecki pomógł drużynie już na miej-
scu, w Kołobrzegu. Jesteśmy najlepsi w 
Polsce! - mówi Mateusz Frąckowiak ze 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Police.
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