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Powiat Policki

Nowy wzór dowodu osobistego
od 1 marca

27 lutego odbyła się V sesja 
Rady Powiatu w Policach. Gośćmi 
na sesji byli m.in.: wójt gminy 
Dobra Teresa Dera oraz komen-
danci: straży pożarnej i policji. 

Przewodniczący rady rozpoczął obrady 
od poinformowania zebranych o śmierci 
Jerzego Regulskiego-  doradcy społecz-
nego Prezydenta RP ds. samorządu, eks-
perta z zakresu samorządu terytorialne-
go, senatora I kadencji,  Kawalera Orderu 
Orła Białego. Jerzy Regulski od lat 80. or-
ganizował badania nad odtworzeniem 
samorządu terytorialnego. Podczas 

Dokończenie ze str.  4

rozmów Okrągłego Stołu w 1989 był jed-
nym ze współprzewodniczących zespo-
łu ds. samorządowych. W tym samym 
roku został senatorem I kadencji z wo-
jewództwa jeleniogórskiego z ramienia 
Komitetu Obywatelskiego i następnie 
Unii Demokratycznej. Kierował pracami 
parlamentarnymi nad pakietem refor-
my samorządowej, by następnie, jako 
pełnomocnik rządu ds. reformy samo-
rządu terytorialnego, koordynować od 
1990 wprowadzanie jej w życie. Pamięć 

Regulskiego uczczono chwilą ciszy.
W związku ze złożoną skargą na 

obecnego dyrektora Zespołu Szkół,  
starosta w ustnym uzasadnieniu po-
informował, że zarząd nie widzi 
żadnych podstaw do przeciwsta-
wiania się zaplanowanym przez dyrek-
tora decyzjom personalnym  w szkole.

Andrzej Zakrzewski- komendant 
Powiatowy Policji w Policach przed-
stawił radnym ocenę stanu bez-
pieczeństwa i porządku publiczne-
go na terenie powiatu polickiego 
w roku 2014. A oto kilka informacji 

statystycznych podanych w prezentacji:
-132 etaty policjantów w Mierzynie
-9 policjantów przyjęto do służby
-1505 wszczętych postępowań 

przygotowawczych (spadek o 160)
-1413 stwierdzonych prze-

stępstw (spadek o 1488)
- 69,5%- wykrywalność (spadek)

Stan bezpieczeństwa na drogach 
powiatu polickiego:
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Powiat Policki

V sesja Rady Powiatu w Policach

Podsumowanie pracy służb
Dokończenie ze str.  3

- 37 wypadków (wzrost o 6)
- 4 zabitych (wzrost o 1)
- 43 rannych (wzrost o 9)
- 574 kolizji (wzrost o 154!)
Zastępca Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej natomiast 
przedstawił sprawozdanie z całorocz-
nej działalności tych służb. W ramach 
profi laktyki przeciwpożarowej w 2014 
r. przeprowadzono łącznie 84 czynności 
kontrolno-rozpoznawcze w obiektach 
budowlanych, zaewidencjonowano 
łącznie 654 zdarzeń z udziałem straży. 
Z ważniejszych zdarzeń, odnotowano 
min.  pożar oprawy oświetleniowej w 
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Bezrzeczu, pożar budynku gospodar-
czego i mieszkalnego w Tanowie, szkody 
powstałe w wyniku występowania zja-
wisk atmosferycznych, pożar w tartaku w 
Dobrej oraz pożar dwukondygnacyjne-
go budynku mieszkalnego w Wieńkowie. 

Ważnymi wydarzeniami w funkcjo-
nowaniu jednostki  w 2014r. było nada-
nie sztandaru Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Policach, 
zakup podnośnika na podwoziu MAN 
z wyposażeniem, nowa strażnica w 

Trzebieży i 4 wozy bojowe w gminie 
Police, otwarcie nowej strażnicy OSP w 
Dobrej, przekazanie samochodów dla 
OSP w Policach, przekazanie ciągnika 
siodłowego marki Jelcz do Muzeum 
Techniki i Komunikacji- Zajezdni Sztuki 
w Szczecinie, zakup nowego ser-
wera marki HP o pojemności 2x3TB

INTERPELACJE I ZAPYTANIA 
RADNYCH:

Anna Rybakiewicz:
- wniosek o informację o stanie re-

alizacji porozumienia pomiędzy po-
wiatem a Grupą Azoty w zakresie 
utworzenia klasy technikum o specjal-
ności technik technologii chemicznej

- stan sprawy skargi na byłego dy-
rektora ZS (Chmielewska)o narusze-
nie dyscypliny fi nansów publicznych

- dlaczego na stronie  Zespołu 
Szkół nie ma informacji o przepro-
wadzonych kontrolach w 2015r.

- z XII 2014 r.- projekt umowy użycze-
nia lokalu w Kołbaskowie- jakie zarząd 
ma plany wobec fi lii wydziału komu-
nikacji w Kołbaskowie po 31.06.2015r.

- dot. wypowiedzi B. Chmielewskiej 
na sesji 30.01 15r.  w kwestii utworze-
nia gimnazjum mistrzostwa sporto-
wego- jaka idea przyświeca idei po-
wołania takiej szkoły w sytuacji gdy w 
Szczecinie na ul. Hożej taka szkoła istnie-
je, podać koszty, perspektywy, cele itd.
Zbigniew Kurowski:

-czy powiat policki uczestniczy 
w fi nansowaniu gazety "Głos Polic" 
(dodatek Głosu Szczecińskiego) i 
ile to kosztuje (odp. Bednarka: arty-
kuł kosztował ok. 1500 zł, przygo-
towujemy strategie promocyjną)
Tomasz Tokarczyk:

-proszę o uszczegółowienie try-
bu, w jakim będą prowadzone prace 
nowo powołanej komisji bezpieczeń-
stwa. Czy jest możliwe, aby radni mogli 

uczestniczyć w pracach tego zespołu?
Anna Ryl:

- czy w starostwie istnieje pro-
gram współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi, w jakim zakre-
sie i kiedy odbędą si,e konkursy?
Dominik Brzęcki:

- jak przebiega proces wymiany kart 
parkingowych? Czy i jak są realizo-
wane wnioski i czy osoby zaintereso-
wane są powiadamiane o konieczno-
ści składania nowych wniosków, czy 
gdzieś istnieje informacja na ten temat?

W N I O S K I :
-Beata Karlińska- zaproszenie na 

konferencję 16 marca w auli US 
ul. Krakowska godz. 10-15 podsu-
mowującą projekt "GPS dla rodziny"

- Magdalena Zagrodzka:
1. Wniosek o objazdowe po-

siedzenia obrad sesyjnych
2. Wniosek o to aby coroczne reali-

zacje zadań powierzać bibliotekom 
z różnych gmin, nie tylko Policom
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Policjanci z Komisariatu 
Policji w Mierzynie prowadzą 

postępowanie w sprawie 
wypadku drogowego, 

do którego doszło 
23 marca 2014 roku. 

Około godz. 13.00 w 
Kołbaskowie, na drodze 
krajowej nr 13 kierujący 
rowerem potrącił młodą 

kobietę przechodzącą wraz 
z koleżanką przez wyznaczo-

ne przejście dla pieszych. 

Świadek, jadący również 
na rowerze za rowerzystą 
proszony jest o kontakt                                   

z prowadzącym postępowa-
nie nr tel. 91 82 17 344 lub 

z dyżurnym KPMierzyn 
tel. 91 82 17 311. 

Komunikat
Policjanci z Komisariatu

Policji w Mierzynie prowadzą 
postępowanie w sprawie

wypadku drogowego, 
do którego doszło 

23 marca 2014 roku.

Około godz. 13.00 w
Kołbaskowie, na drodze
krajowej nr 13 kierujący
rowerem potrącił młodą 

kobietę przechodzącą wraz 
z koleżanką przez wyznaczo-

ne przejście dla pieszych. 

Świadek, jadący również
na rowerze za rowerzystą
proszony jest o kontakt                                   

z prowadzącym postępowa-
nie nr tel. 91 82 17 344 lub 

z dyżurnym KPMierzyn
tel. 91 82 17 311. 

Komunikat

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 
w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie w Policach

W dniach 23-27 lutego br. po raz pierwszy obchodzony był Tydzień Pomocy Ofi arom Przestępstw
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofi arom Przestępstw” zrodziła się w  roku 2000 w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Inicjatywa ta miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzo-
nych przestępstwem i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofi ar Przestępstw.  

W 2014 r. została otwarta fi lia Oddziału Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z ramienia 
Ministerstwa Sprawiedliwości, w której dyżuruje prawnik i psycholog w każdy czwartek w godzinach od 15.30-17.30. 

Zakres przestępstw w których udzielana jest pomoc jest szeroki – od uszkodzenia ciała, pobi-
cia, wypadku komunikacyjnego, poprzez groźby karalne, zgwałcenie, inne przeciwko wolności seksual-
nej, do przemocy w rodzinie,  nie alimentacji,  kradzieży, rozboju,  oszustwa uszkodzenie mienia i innych.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem miały możliwość skorzystania w czasie trwania „Tygodnia Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem” z bezpłatnych  porad i konsultacji oferowanych  przez przedstawicieli służb i instytu-
cji w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego. W tych dniach dyżurowali: komornik, radca prawny, notariusz i prokurator.
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Gmina Police

Sprawozdanie burmistrza Polic
11 lutego w Urzędzie 

Miejskim w Policach 
odbyło się spotkanie 
służb ochrony środo-
wiska Gminy Police 
i powiatu polickie-
go oraz władz Gminy 
i powiatu  z przed-

stawicielami Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska i Zachodniopo-
morskiego Urzędu Marszałkowskiego 
w Szczecinie. Tematem były planowa-
ne inwestycje przy ul. Piotra i Pawła 
w Policach-Jasienicy. Wymieniliśmy się 
informacjami i ustaliliśmy dalsze, wspól-
ne działania, m.in. w zakresie kontroli  
podmiotów, których działalność może 
stanowić zagrożenie dla środowiska na-
turalnego. Jedna z takich kontroli zosta-
ła przeprowadzona 12 lutego. Dotyczyła 
zanieczyszczenia rzeki Gunicy substan-
cjami ropopochodnymi. O ujawnieniu 
tych substancji Starostwo Powiatowe 
w Policach poinformowało WIOŚ pi-
smem z dnia 5 lutego br.    W czasie 
oględzin, w pobliżu jednego z zakładów, 
stwierdzono zanieczyszczenie gleby. 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Policach została  popro-
szona o założenie wałków sorpcyjnych 
na rzece.  Z miejsca oględzin pobrano 
próbki wody i gleby do badań laborato-
ryjnych.  Czekamy na wyniki ekspertyz. 

12 lutego w Urzędzie Miejskim 
w Policach odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Gminy Police  i powiatu po-
lickiego z przedstawicielami fi rm Eko 
Safe i Instytutu Naukowo-Badawczego, 
które prowadzą działalność  przy 
ul. Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy. 
Obecna była także reprezentacja miesz-
kańców Jasienicy, w tym – członkowie 
Stowarzyszenia „Duchowo”. Wyjaśnienia 
inwestorów, dotyczące planowanych 
przedsięwzięć, budzą różne wątpliwo-
ści. Nie chcemy powtórki z ulicy kamien-
nej w Policach, gdzie składowanych 
jest obecnie nielegalnie kilkanaście 
tysięcy ton odpadów. Ale nie możemy 
działać niezgodnie z prawem. Dlatego 
podejmujemy wszelkie możliwe kro-
ki, by chronić mieszkańców i środo-
wisko naturalne, a jednocześnie – nie 
blokować rozwoju przedsiębiorczości. 

4 lutego spotkałem się z przedsta-
wicielami Rady Osiedl nr 4 „Dąbrówka” 
oraz Klubu Seniora, działającego przy tej 

Radzie. W spotkaniu uczestniczyli także 
radni Rady Miejskiej: panowie Krystian 
Kowalewski, Adam Sobczyk i Grzegorz 
Ufniarz oraz dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Policach. Tematem była kwe-
stia sporna, dotycząca wykorzystywania 
pomieszczeń w budynku OSiR przez Klub 
Seniora i Klub Młodzieżowy, działające 
przy Radzie Osiedla nr 4. Po wysłucha-
niu argumentów wszystkich stron pod-
jąłem decyzję, że pomieszczenia te będą 
nadal użytkowane praz Radę Osiedla 
nr 4 na dotychczasowych zasadach. 

3 lutego w Urzędzie Miejskim 
w Policach odbyło się spotkanie organi-
zacyjne z osobami bezrobotnymi, które 
otrzymały skierowanie do prac społecz-
nie-użytecznych. Prace te są  organizo-
wane w ramach współpracy Gminy Police 
i Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. 

W tym roku skierowania otrzyma-
ły 42 osoby, rekomendowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Mają 
możliwość pracy przez 10 godzin ty-
godniowo. Powiatowy Urząd Pracy 
pokryje  60 % kosztów, resztę zapłaci 
Gmina. Program potrwa do końca li-
stopada br. Jest to jedna z form wal-
ki  z bezrobociem w naszej gminie.

20 lutego spotkałem się ze Społeczną 
Komisją Mieszkaniową poprzedniej ka-
dencji. Złożyłem podziękowania człon-
kom Komisji za pracę w latach 2011-
2015. Po spotkaniu Komisja po raz ostatni 
w tym składzie przeprowadziła losowa-
nie dwóch ostatnich mieszkań w no-
wym budynku przy ulicy Bankowej 5B 
w Policach. Oba lokale znalazły najem-
ców. 

13 lutego na terenie Gminy Police 
przeprowadzono kontrolę,  dotyczącą 
prawidłowości wykorzystania dotacji 
udzielonej na usuwanie azbestu w 2014 
r. Kontrola prowadzona była przez pra-
cowników Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. W protokole nie 
wskazano uchybień i  nie wniesiono za-
strzeżeń do wykonanego przez Gminę 
zadania.  W tym roku będziemy konty-
nuować usuwanie azbestu. Zapraszam 
wszystkich zainteresowanych do skła-
dania wniosków w Urzędzie Miejskim 
w Policach. Termin mija 29 maja 2015r.

W połowie lutego rozpoczęliśmy akcję 
informacyjno-promocyjną pod hasłem 
Policki Budżet Obywatelski „Sposób na 
milion”. Powstała specjalna strona in-
ternetowa, wydaliśmy gazetkę, a także 

plakaty i ulotki. Są też banery na tere-
nie gminy i doniesienia w mediach. Na 
stronie internetowej jest do pobrania 
regulamin i formularz wniosku, któ-
ry jest załącznikiem do regulaminu. 
Wniosek można też  otrzymać w kan-
celarii Urzędu Miejskiego. Konsultacje 
z mieszkańcami rozpoczynamy 2 marca. 
Propozycje do budżetu obywatelskie-
go mogą składać mieszkańcy, którzy 
ukończyli 16 lat i zdobędą  poparcie dla 
swojego pomysłu co najmniej piętnastu 
osób. Najważniejsze terminy dla zain-
teresowanych udziałem w programie: 

• Od 2 marca do 30 kwietnia 
składanie wniosków z propozycjami 
zadań,

• Od 1 maja do  5 czerwca 
weryfi kacja złożonych wniosków przez 
Zespół ds. budżetu obywatelskiego

• 5 czerwca 
udostępnienie protokołu z weryfi kacji 
zadań

• Od 15 do 29 czerwca
głosowanie

• 7 lipca 2015 r.
ogłoszenie wyników głosowania. 

Zachęcam uprawnione osoby 
do partycypowania w wydatkowa-
niu pierwszego w naszej gminie bu-
dżetu obywatelskiego. Wspólnie 
– poszukajmy sposobu na milion. 

12 lutego, wraz z moim zastępcą pa-
nem Jakubem Pisańskim, pracownikami 
Wydziału Organizacyjno-Prawnego i rad-
nym Rady Miejskiej w Policach panem 
Grzegorzem Ufniarzem spotkałem się  
z Zastępcą Prezydenta Miasta Szczecin, 
panem Krzysztofem Soską, w sprawie  
objęcia programem Szczecińskiej Karty 
Rodzinnej mieszkańców gminy Police.  
W chwili obecnej wyjaśniane są kwestie 
proceduralne, w tym forma fi nanso-
wania uczestnictwa Gminy Police
w tym programie.

Został rozstrzygnięty konkurs na re-
alizację w 2015 roku programu pro-
fi laktyki zakażeń pneumokokowych 
wśród dzieci,  zamieszkałych na terenie 
gminy Police. Szczepienia rozpoczną 
się 2 marca i obejmą dzieci urodzone 
w 2013 roku.  Realizatorami programu są: 

- „Medika” Usługi Medyczne 
sp. z o. o. z siedzibą w Policach 

- „POLVITA” sp. z o. o. z siedzibą w Policach
Program realizowany jest ze środ-

ków budżetowych gminy Police
Straż Miejska w Policach prowadzi ak-

cję  edukacyjna „Bądź bezpieczny – noś 
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Gmina Police

27 stycznia-24 lutego
odblaski”.  Na poszczególnych osiedlach 
i w sołectwach organizowane są spotka-
nia, podczas których strażnicy informują 
mieszkańców o zasadach bezpieczeń-
stwa na drogach i rozdają opaski odbla-
skowe. Pierwszą partię takich opasek 
zakupił powiat policki. Straż Miejska 
w Policach otrzymała ich 200 sztuk.  
Gmina Police zakupiła 2 tysiące opasek. 
Cieszą się one ogromnym zaintereso-
waniem. Apeluję do mieszkańców, aby 
rzeczywiście  nosili je po zmroku. Taka 
opaska czy inna forma odblasku może 
państwu uratować życie, bo po prostu 
będziecie lepiej widoczni na drodze. 

W lutym uruchomiliśmy system in-
formacji mobilnej sms. Zainteresowani 
mieszkańcy mogą otrzymywać bez-
płatne  sms-y na swoje telefony komór-
kowe z informacjami o zagrożeniach, 
awariach, utrudnieniach na drogach 
czy imprezach i ważnych wydarzeniach 
w naszej gminie. Trzeba tylko zareje-
strować się do systemu zgodnie z wy-
tycznymi, o których informujemy na na-
szej stronie internetowej i na ulotkach. 

Z dniem 1 marca 2015 r. zostanie 
uruchomiony nowy system informa-
tyczny,  obejmujący ewidencję ludno-
ści, dowody osobiste oraz Urząd Stanu 
Cywilnego. Zmiany dotyczą gmin 
w całym kraju, w związku z tym w pierw-
szych dniach funkcjonowania nowego 
systemu mogą wystąpić utrudnienia 
w obsłudze interesantów. Za ewentual-
ne niedogodności  z góry przepraszam. 

Od dnia 1 marca 2015 roku obowią-
zywać będzie nowy wzór dowodu oso-
bistego, m.in. nie będzie w nim adresu 
i zmienią się zasady, dotyczące fotogra-
fi i. Obowiązuje takie zdjęcie, jak do pasz-
portu.  Wniosek będzie można złożyć 
w dowolnej gminie. Obecnych dowodów 
nie trzeba wymieniać. Są ważne do koń-
ca swojego terminu.  Szczegóły podaje-
my na stronie internetowej Gminy Police.  

Gmina Police organizuje Targi 
Gospodarcze. Odbędą się  18 i 19 kwiet-
nia, w nowej hali sportowej Zespołu 
Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 
w Policach. Zapraszam fi rmy i orga-
nizacje do udziału. Stoiska dla wy-
stawców są bezpłatne. Informacje 
i zgłoszenia - w Wydziale Rozwoju 
i Funduszy Pomocowych Gminy Police.  

Miło mi poinformować, że pan 
Aleksander Doba, mieszkaniec Polic 
i Honorowy Obywatel Gminy Police, zo-
stał odznaczony przez  prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
za rozsławianie Polski na całym świecie. 
Ponadto pan Aleksander jako pierwszy 
Polak został wybrany przez internatów 

na całym świecie Podróżnikiem Roku 
2015 w konkursie, organizowanym przez 
"National Geographic".  To w związku 
z jego Drugą Wyprawą Transatlantycką.  
Panu Aleksandrowi serdecznie gratuluję. 

Zdjęcia z sesji Rady Miejskiej w Policach z 24.02.2015r.
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Nowy dowód osobisty od 1 marca

Co się zmieni?

Od 1 marca 2015 r. będzie obo-
wiązywał nowy wzór dowodu oso-
bistego obsługiwany przez nowy 
System Rejestrów Państwowych.

Co nowego będzie zawierać 
dowód osobisty

 Pojawi się szereg nowych zabezpie-
czeń. m.in. dwukrotnie powtórzone 
zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tło-
czenia i specjalne farby. Dzięki temu 
znacznie trudniej będzie go sfałszować.

Na dowodzie znajdą się infor-
macje o polskim obywatelstwie.

Czego nie będzie zawierać 
dowód osobisty

Zniknie adres zameldowania. Dzięki 
temu, przy każdej zmianie meldunku 
nie trzeba będzie wymieniać dowodu.

Nie będzie także informacji o ko-
lorze oczu i wzroście ani skanu pod-
pisu posiadacza. Zrezygnowano z 
wszelkich danych, które nie są nie-
zbędne albo polegają na subiektyw-
nej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografi a do dowodu
Fotografi a, która będzie wyko-

rzystywana w dowodzie osobi-
stym będzie taka sama jak ta, któ-
ra obowiązuje w paszportach.

Zdjęcie dołączone do wniosku powin-
no być wykonane nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy 
w dowolnej gminie

 Dowód będzie można wyrobić w naj-
bliższym urzędzie gminy, niezależnie od 
meldunku. Dotychczas mogliśmy to zro-
bić tylko w urzędzie właściwym dla na-
szego miejsca zameldowania. Nasz nowy 
dokument odbierzemy w tym samym 
urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu osobiste-
go złożymy na nowym, bardziej przej-
rzystym wniosku. Prace nad wnioskiem 
poprzedziliśmy badaniem, z którego 
wynika, że obywatele w nowym formu-
larzu popełniają 5 razy mniej błędów.

Czy musisz wymienić stary dowód
Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu ter-

minów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.
Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

NOWOŚCI W DOWODACH OSOBISTYCH, EWIDENCJI LUDNOŚCI I USC
Urząd Miejski w Policach informuje, że z dniem 1 marca 2015 r. zostanie uruchomiony nowy system infor-

matyczny,  obejmujący ewidencję ludności, dowody osobiste oraz USC. W związku z tym, że zmiany dotyczą 
gmin w całym kraju, w pierwszych dniach funkcjonowania nowego systemu mogą wystąpić utrudnienia w ob-
słudze interesantów ewidencji ludności i dowodów osobistych. Za zaistniałe niedogodności  przepraszamy. 

Od dnia 1 marca 2015 roku obowiązywać będzie nowy wzór dowodu osobistego, w tym
nowe zasady, dotyczące fotografi i.  Szczegóły – poniżej. 
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Polsko-łotewska wymiana młodzieży

Sport i integracja

Integracja kultur

Marcin Głuszyk

Dlaczego uprawiam sport? Jak powinna wyglądać lekcja w-f? Czym dla mnie jest 
aktywność fi zyczna? Na te pytania starali się wspólnie odpowiedzieć uczestnicy pol-
sko - łotewskiej wymiany młodzieży pn. "CULTURball" która odbyła się w Zakopanem. 

Uczestniczyli w niej młodzie ludzie z Polski i Łotwy mający wspólne, spor-
towe zainteresowania. Polską grupę uczestników stanowili wychowanko-
wie MOW Trzebież i uczennice SMS Police. Program wymiany obejmował 
poznawanie różnych - lubianych i uprawianych przez uczestników - form ak-
tywności sportowej, warsztaty kompetencji międzykulturowych, wspólne wie-
czory narodowe. Uczestnicy wymiany spotkali się też ze znanymi sportowcami. 

Podczas podsumowania młodzież wyraziła opinię, iż projekt był dla nich dobrą 
okazją do integracji i weryfi kacji postrzegania innych, nie znanych wcześniej osób. 

Projekt zrealizowany został przez Akademię Młodzieży w ramach Programu Erasmus+



1010
POLICKIEW escil

Integracja kultur

Polsko-ukraińskie spotkania młodych

Nie strzelajcie
Zapra szamy do obej rze nia klipu do 

utworu “Nie strze laj cie”, nagra nego 
przez uczest ni ków pol sko — ukra iń-
skiego spo tka nia mło dzieży w Zako pa-
nem. Czym jest dzi siaj wol ność? Gdzie 
są nasze gra nice i kto nam je wyzna cza? 
Jak prze ży wamy pra gnie nie wol no ści? 
Czy ma ono wymiar oso bi sty czy spo-
łeczny? I co dla tej wol no ści jeste śmy 
gotowi poświę cić?  Na te pyta nia pró-
bo wali odpo wie dzieć uczest nicy pol sko 
— ukra iń skiego spo tka nia mło dzieży 
“Prze strzeń WOLNOŚCI”, które odbyło 
się w lutym 2015 r. w Zako pa nem. Pod-
czas warsz ta tów arty stycz nych teatral-
nych wspól nie pra co wali pod opieczni i 
wolon ta riu sze Mło dzie żo wego Ośrodka 
Wycho waw czego w Trze bieży two rzący 
grupę Art Crew, ucznio wie Spe cjal nego 
Ośrodka Szkolno — Wycho waw czego nr 
1 dla dzieci nie peł no spraw nych rucho-
wo w Poli cach, mło dzież z Trze bieży two-
rząca zespół muzyczny NOName oraz 
grupa stu den tów z Ode ssy zwią zana z 
dzia ła ją cym tam Sale zjań skim Cen trum 
Mło dzie żo wym. Jed nym z efek tów tej 
współ pracy jest pio senka „Nie strze laj-
cie” nagrana w Zako pa nem i nakrę cony 
tam tele dysk, który pre zen tu jemy niżej.

Kon takt: tel. 536 700 501, gincol@wp.pl

Marcin Głuszyk

Teledysk można obejrzeć pod adresem:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = e m t T _ - H 8 4 c s
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XXX Mistrzostwa Polic

Biegi przełajowe
Relacja: Janusz Chmielewski
Foto: Ryszard Kamiński
Relacja: Janusz Chmielewski
Foto: Ryszard Kamiński

Już po raz 30. spotkali się miło-
śnicy biegania, aby wziąć udział 
w Mistrzostwach Polic w Biegach
Przełajowych. 

Zawody odbyły na polanie za Szkołą 
Podstawową Nr 8, a ich organizatorem 
od lat jest Uczniowski Klub Lekko-
atletyczny „Ósemka”. 

Najpierw nieco historii o mistrzo-
stwach, które rozpoczęły się w 1986 
roku. Ich pomysłodawcą i pierwszym 
organizatorem był popularny niegdyś 
biegacz Jan Matura. Pierwszym i histo-
rycznym Mistrzem Polic został Wiesław 
Kotarski, a startowało nas wówczas dzie-
więciu. Z tamtych lat zostało nas jeszcze 
tylko  trzech na biegowych trasach – 
W. Kotarski, Jerzy Ochota i piszący te sło-
wa. Bieganie nie było wówczas tak po-
pularne jak obecnie, gdy w polickich la-
sach widać liczne grono miłośników tej 
najprostszej formy ruchu. Początkowo 
w mistrzostwach startowali tylko poli-
czanie, a organizowaliśmy je my, policcy 
biegacze. Rekordzistami w ilości zdoby-
tych tytułów są W. Kotarski (1986, 88, 90) 
i Jarosław Cichocki z Białogardu (2000-
02). Kolejnymi rekordzistami, tym razem 
w ilości udziału są J. Ochota  i  autor tego 
artykułu (14 startów i ponad 20 lat orga-
nizator). Z biegiem lat mistrzostwa zmie-
niały swoje oblicze, startowali też biega-
cze spoza Polic, a nawet i zza granicy. Do 
programu doszły biegi młodzieżowe, 
a w 1996 roku ich organizację przejął już 
Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”. 

W tegorocznych mistrzostwach wy-
startowało 67 zawodników, w tym 18 ko-
biet. Mężczyźni mieli do pokonania dy-
stans 6 km (3 x 2000m), a kobiety 4 km (2 
x 2000m). Zgodnie z przewidywaniami
faworytem mistrzostw był srebrny 
medalista Mistrzostw Europy w bie-
gu na 3000 metrów z przeszkodami 
Krystian Zalewski z Goleniowa i po 
raz trzeci zwyciężył w naszych mi-
strzostwach. Najlepszymi zawod-
nikami XXX mistrzostw okazali się:

Mężczyźni - 6 km
1. Zalewski Krystian           UKS Barnim 
Goleniów    17.48
2. Kabat Damian     
                    18.26
3. Skorupa Marek              UKS Barnim 
Goleniów   18.55
8. Bułatowicz Bartosz         UKL Ósemka 

Police                    22.06
11. Rycak Bartosz                 UKL Ósemka 
Police                    22.59
12. Prabucki Jarosław          UKL Ósemka 
Police                    23.02
15. Zapałowski Krzysztof     UKL Ósemka 
Police                    24.40  
19. Langiewicz Jacek            Police  
                    26.04
20. Krasnodębski Konrad      KB Dzik 
Police                       26.21 

Kobiety - 4km
1. Kaczyńska Paulina                 WMLKS 
Pomorze Stargard Szcz.        14.03
2. Wilkosz Natalia                     WMLKS 
Pomorze Stargard Szcz.        14.43
3. Romej Justyna                       LKS 
Olimpic Szczecin      15.19
4. Łada Aleksandra                    UKL 
Ósemka Police                      16.49
6. Wasielewska Paulina       UKL Ósemka 
Police                       17.10            

8. Królak Aleksandra            UKL Ósemka 
Police                      18.15
9. Chmielewska Agnieszka   BBL Team 
Police                 21.41
10. Kamińska Adriana            BBL 
Team Police      21.42
11. Łempkowska Beata          KB Dzik 
Police           22.15

Trzej najlepsi w poszczególnych kate-
goriach otrzymali medale i puchary, a 
wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale 
i dyplomy. Okolicznościową statuetkę 
otrzymał też Jerzy Ochota (rekordzista 
w ilości startów – 28!). Za tą wyjątko-
wą długowieczność  w  mistrzostwach
otrzymał z moich rąk okolicznościową
 statuetkę.

Po biegu głównym odbyły się biegi 
młodzieżowe dla dzieci i Mistrzostwa 
Województwa Zachodniopomorskiego 
w Biegach Przełajowych. Ich wyni-
ki podamy w kolejnym numerze. 

Sport
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Pasje Jana Matury

Spotkanie z Michałem Rembasem

Gawęda historyczna Jan Matura

20 marca w piątek zapra-
szam na spotkanie z Michałem 
Rembasem (plakat obok)  szcze-
cińskim dziennikarzem, krajo-
znawcą. Michał jest autorem kil-
ku pozycji: współautorem Dąbie, 
prawobrzeże wielkiego Szczecina 
- 2010, Zachodniopomorskie ta-
jemnice - 2011, Nekropolie - za-
bytkowe cmentarze wielokultu-
rowej Polski - 2014,  przewodnika 
Śladami Lubinusa, przewodnik 
niezwykły - 2014. Ostatnio na 
rynku ukazała się kolejna po-
zycja Cuda na fasadach - 2015.

Gość opowie o sobie, o swo-
ich pasjach, tajemnicach, które 
poznał, a  których my nie znamy. 
Opowie o swoich planach wy-
dawniczych i wyzwaniach jakie 
go czekają w najbliższym cza-
sie. Będzie można nabyć książkę 
i uzyskać dedykację od autora

Na spotkanie zapraszam 
wszystkich miłośników 
przeszłości z Polic i okolic!

Galeria Historyczna Polic  

 

 

Szczeci skie „„CCuda na fasadach”” 
Promocja ksi ki

    

sala konferencyjna MOK 

p  -  

 

Gdzie to jest?
Police zmieniają się na lepsze jak w kalejdosko-

pie. Miasto lat powojennych ma się nijak do współ-
czesnego. Na zamieszczonym zdjęciu widnieje 
obiekt, budynek, którego w pejzażu grodu już nie 
uświadczysz. Czy wiecie, w którym miejscu on stał?

fot. jan
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BibliotekaBiblioteka

Filia Nova
Biblioteka przy Bankowej

Pomysł, aby w Policach, na nowym 
osiedlu otworzyć całkowicie nową, 
przestronną i w pełni udoskonalo-
ną bibliotekę, zrodził się już dawno. 
Potrzeby te wynikały zarówno z tego, 
że dotychczasowe placówki posiadały 
wiele barier  architektonicznych, loka-
le bibliotek były albo zbyt ciasne, albo 
na piętrze, ale także stan lokali biblio-
tecznych wymagał remontu.  Jednakże 
tak duże przedsięwzięcie jak budowa 
nowej biblioteki wymagało ogromne-
go zaangażowania wielu osób. Czas 
pokazał, że nie jest to niemożliwe i 
plany budowy nowej placówki bi-
bliotecznej stały się całkiem realne.

Ostatecznie udało się tego doko-
nać dzięki włodarzom naszego miasta: 
Burmistrzowi Polic, Radzie Miejskiej, 
którzy zdecydowali, że w nowo powsta-
jącym kompleksie budynków miesz-
kalno - usługowych, przy ul. Bankowej 
będzie miejsce także dla biblioteki. 
Dzięki tej decyzji oraz zaangażowaniu 
zarówno Naczelnika Wydziału Kultury i 
Oświaty Urzędu Miejskiego w Policach, 
jak i Dyrektora Biblioteki w Policach, 
mogła powstać nowoczesna placów-
ka biblioteczna dla dzieci i dorosłych. 
Ofi cjalne otwarcie fi lii miało miejsce 
w październiku 2014 roku, wraz z uro-
czystym otwarciem całego kompleksu 
budynków. Wówczas fi lia nie posiadała 
jeszcze nazwy, gdyż przywilej nazwania 
nowej placówki bibliotecznej dano czy-
telnikom. Ogłoszono konkurs: „Nazwij 
swoją bibliotekę”, w którym przyjmowa-
no propozycje nazw dla fi lii. W drugim 
etapie konkursu czytelnicy wypożycza-
jący zbiory głosowali na zaprezentowa-
ne wcześniej nazwy. Ostatecznie głosa-
mi czytelników zwyciężyła : FILIA NOVA. 

Od początku fi lia cieszyła się 

Tekst i fot.:  Marta JuchnowiczTekst i fot.:  Marta Juchnowicz

ogromnym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców naszego miasta, każde 
kolejne miesiące pokazują, że jest to naj-
chętniej odwiedzana placówka biblio-
teczna w Policach. Filia jest placówką 
nowoczesną, bez barier architektonicz-
nych, jest przestronna – podzielona na 
czytelnię, kącik malucha, kącik z dostę-
pem do Internetu - każdy znajdzie coś 
dla siebie. W swojej ofercie Filia Nova ma 

ponad 37 tys.  książek i 3,5 tys. zbiorów 
specjalnych (w tym płyty CD z muzy-
ką i audiobooki). Filia oferuje książki ze 
wszystkich dziedzin wiedzy dla dzieci, 
młodzieży  i dorosłych: literatura piękna 
polska i obca (poezja, dramat, publicy-
styka, lektury szkolne), literatura popu-
larnonaukowa. Filia Nova posiada duży 

Dokończenie na str. 18
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Biblioteka

Biblioteka przy Bankowej

Filia Nova

wybór audiobooków i płyt CD z 
muzyką, oprócz tego że zbiory 
te można wypożyczać, istnieje 
także możliwość przesłuchania 
ich na miejscu, co niewątpliwie 
ułatwia dobór odpowiednich 
treści.  W fi lii znajduje się czytel-
nia prasy, w której do dyspozy-
cji czytelnika są wygodne fote-
le i  8 tytułów prasy codziennej 
oraz czasopism: „Głos szczeciń-
ski”, „Gazeta Wyborcza”, „Dobre 
Rady”,  „Kubuś i przyjaciele”, 
„Victor”, „Zdrowie”, „Wprost” i 
„Polityka”. Poza tym fi lia posia-
da wyodrębnione stanowiska 
komputerowe z bezpłatnym 
dostępem do Internetu oraz 
możliwością wydruku lub kse-
ro potrzebnych materiałów. 
Specjalnie dla potrzeb naj-
młodszych użytkowników bi-
blioteki zorganizowano tzw. 
„kącik malucha”, gdzie każde 
dziecko spędzi miło czas mając 
poczucie, że to miejsce stwo-
rzono z myślą o nich – niskie 
krzesełka, gry, klocki, puzzle 
i przede wszystkim mnóstwo 
pięknych, kolorowych książek. 
Tam dzieci mogą wypożyczać 
lub skorzystać na miejscu ze 
zbiorów biblioteki, istnieje 
także możliwość posłuchania 
bajki na stacji odsłuchowej 
dostosowanej dla potrzeb naj-
młodszego czytelnika. W Filii 
Novej jest niezwykle szeroka 

Dokończenie na str. 18

oferta imprez kulturalno – oświatowych , organi-
zowane są spotkania autorskie, warsztaty, ferie dla 
dzieci oraz lekcje biblioteczne. Z uwagi na ogrom-
ne zainteresowanie ze strony szkół i przedszko-
li, na zajęcia do fi lii trzeba się zapisywać z dużym 
wyprzedzeniem. Natomiast informacje na temat 
otwartych imprez lub spotkań autorskich moż-
na otrzymać na miejscu, bądź na stronie biblio-
teki: www.biblioteka.police.pl i na  Facebooku. 

17 lutego odbyło się kolejne spotkanie 
z cyklu „Przystanek w Podróży“. Tym razem 
jego gościem był Marek Ratajczak - podróż-
nik, pisarz, człowiek pełen pasji i odwagi. 

W pierwszej części niemal trzygodzinne-
go spotkania uczestnicy usłyszeli niezwy-
kłą historię samotnego zdobycia najwyż-
szego szczytu Europy – Mont Blanc. Wśród 
wielu w większości samotnych wypraw 
Ratajczaka to właśnie ta stała się inspi-
racją do napisania książki. Brak wsparcia 
współtowarzysza, niewystarczająca akli-
matyzacja i niewyobrażalne zmęczenie 
mimo wszystko nie stanęły na przeszko-
dzie by dotrzeć na Dach Europy.  Chociaż 
jak podkreśla autor książka to „nieporad-
nik”, a jednak tego wieczoru mogliśmy 
dowiedzieć się, jak używać raków, jakich 
błędów w górach nie powinniśmy popeł-
niać, jak ważny jest odpowiedni sprzęt, a 
także odpowiedzialność za swoje życie 
i pomoc spotkanych po drodze ludzi. W 
górach nieodłącznie towarzyszyła mu 
muzyka, to ona bardzo często dawała mu 
„kopa” i podnosiła do dalszej drogi. Nie 
zabrakło jej również podczas prezentacji.

Druga część spotkania przeniosła słu-
chaczy w odległe Himalaje Nepalu. Nasz 
gość podzielił się przepięknymi widoka-
mi, przygodami i zabawnymi historiami 
jakich stał się częścią podczas tej wypra-
wy. Opowieści o poszukiwaniu yeti, „miłe” 
przywitanie przez nepalskie dzieci, nie-
typowe warunki noclegowe, poszukiwa-
nie bazy wypadowej na Everest, a także 
skutki pozostawienia nieodpowiedniej 
wysokości napiwku w nepalskiej restau-
racji to tylko kilka z ciekawostek, którymi 
podzielił się z nami podróżnik. Bywało 
groźnie i zabawnie, ale takich „atrak-
cji” dostarczają nam właśnie podróże.  

Wytrwali i aktywni słuchacze otrzymali 
od autora w prezencie książkę pt. „Krew 
Bacy czyli zakrapiana relacja z samotnej 
szarży na Mont Blanc” wraz z dedykacją. 

Do zobaczenia na kolejnym „Przystanku…”
Justyna Celary

organizator spotkań podróżniczych,  MOK 
Police

„Krew Bacy”
spotkanie 

z podróżnikiem
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Miejski Ośrodek Kultury

Festiwal za pasem
V TEK im. Zygmunta Zdanowicza

Będzie to piąta edycja 
Festiwalu – tak wyjątkowego 
wydarzenia w naszym mieście!

Festiwal składać się będzie ze wspól-
nego happeningu, intensywnych 
warsztatów teatralnych (wraz z po-
kazem powarsztatowym), prezenta-
cji spektakli teatralnych z Polski oraz 
z Niemiec oraz bloków dyskusyjnych.

Na scenie polickiego MOK- u przez trzy 
dni prezentować się będą polsko- nie-
mieckie zespoły teatralne oraz profesjo-
nalne zespoły i aktorzy będący mistrzami 
w dziedzinie monodramu czy pantomi-
my. Festiwal rozpocznie się wielkim hap-
peningiem na ulicach Polic, w którym 
udział może wziąć absolutnie każdy! 
Tegoroczne hasło przemarszu ulicami 
Polic to „TEK V –HISTERIA PRAWDZIWA!”. 

Polickiemu Festiwalowi towa-
rzyszyć będą spotkania z akto-
rami, dyskusje, a także plenero-
we koncerty i spektakle znanych 
artystów. Dotychczas w naszym festi-
walowym jury zasiadali uznani i cenieni 
artyści, jak: Cezary Morawski, Joanna 
Szczepkowska, Wojciech Wysocki, 
Rafał Rutkowski, Arkadiusz Buszko, 
Andrzej Pieczyński, Robert Kanaan.

Celem festiwalu jest prezentacja do-
robku artystycznego teatrów niepro-
fesjonalnych z Polski oraz z Niemiec, 
inspirowanie do poszukiwań no-
wych form pracy artystycznej oraz 
promowanie przedsięwzięć teatral-
nych, kultury, obyczajów i trendów 
artystycznych, a przede wszystkim 
ciekawego i aktywnego stylu życia.

Zapraszamy do udziału w 
Festiwalu! Szczegóły już wkrótce!

Pierwszy weekend lipca w Policach!
Zachęcamy zespoły teatralne do 

nadsyłania kart zgłoszeń! (karty do-
stępne na www.tek.mok.police.pl) 

Festiwal TEK dofi nasowany 
jest przez Fundację Współpracy 
– Polsko Niemieckiej (FWPN) 
oraz przez Polsko -Niemiecką 
Współpracę Młodzieży (PNWM).

 
 
 

REGULAMIN 
V Policki Festiwal TEATRALNA ELIPSA KREATYWNOŚCI (TEK)  

im. Zygmunta Zdanowicza 
 

I IDEA FESTIWALU 
1. Organizatorem Festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Policach. 
 
2. Festiwal odbędzie się w Miejskim Ośrodku w Policach w dniach:  

02-05 lipca 2015r. 
 

3. Festiwal jest imprezą o zasięgu międzynarodowym.  
 
4. Celem festiwalu jest:  
 prezentacja dorobku artystycznego teatrów nieprofesjonalnych z Polski i Niemiec, 
 inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej, 
 możliwość wymiany doświadczeń,  
 integracja młodzieżowego środowiska artystycznego, 
 promowanie przedsięwzięć teatralnych. 

 
5. Festiwal składa się z czterech części programu:  
 happening inaugurujący Festiwal, 
 warsztaty teatralne, 
 konkursowe i pozakonkursowe prezentacje spektakli teatralnych, 
 dyskusje na temat obejrzanych prezentacji. 

 
6. W festiwalu uczestniczyć mogą grupy nieprofesjonalne prezentujące różne nurty teatralne. 
 
7. Zespoły profesjonalne mogą wystąpić w części pozakonkursowej.  
 
8. Udział w Festiwalu oznacza pobyt całej grupy na całym festiwalu oraz udział w 
zaplanowanych wydarzeniach. 
 
 
 

II ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
1. Podstawą zgłoszenia się na Festiwal jest: 
 nadesłanie karty zgłoszenia kompletnie wypełnionej do dnia 10 maja 2015r . 
 nadesłanie kilku zdjęć ze spektaklu, o ile to możliwe zarejestrowanego spektaklu lub jego 

fragmentów na DVD lub innych materiałów przybliżających organizatorom warunki 
techniczne i formę spektaklu; 
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Teatr Polski

TEATR POLSKI W SZCZECINIE 
MARZEC 2015 

 
DATA 

G 
O 
D 
Z 

 
 

G 
O 
D 
Z 

 
 

G 
O 
D 
Z 

CZARNY KOT RUDY 

01.03. nd. 16:00 

URODZINOWY 

    

02.03. pn. 19:00 50 LAT PRACY ARTYSTYCZ
PIOTRA RUTKOWSKIEGO 

    

03.03. wt. 19:00 RECITAL SZYMONA ZYCHOWICZA     

04.03. . 19:00 MONDAY - DAY 
 

 

    

05.03. cz.   19:45 PRYWATNA KLINIKA 
 

  

06.03. pt. 19:00 STACYJKA ZDRÓJ   21:30 GWIEZDNY SATURATOR 
MODIGLIANIEGO 

07.03. sb.  
16:00 

 
 

19:00 PRYWATNA KLINIKA 21:30 GWIEZDNY SATURATOR 
MODIGLIANIEGO 

08.03. nd. 16:00 STACYJKA ZDRÓJ   19:00 GWIEZDNY SATURATOR 
MODIGLIANIEGO 

09.03. pn. 18:00 KAZIUKI     

10.03. wt.       

11.03. .       

12.03. cz.       

13.03. pt. 19:00 ROSYJSKA NOC     

14.03. sb. 19:00  
PREMIERA 

    

15.03. nd. 16:00 ROSYJSKA NOC 19:00 PRYWATNA KLINIKA   

16.03. pn. 19:00 

18:00 
20:00 

  POLKOWICE 

OBIETNICA PORANKA 
OBIETNICA PORANKA 

    

17.03. wt.     19:00 GWIEZDNY SATURATOR 
MODIGLIANIEGO   POLKOWICE 

18.03. .     19:30 DROGA PANI KALINO 

19.03. cz. 19:00 MAYDAY 2   19:30 DROGA PANI KALINO 

20.03. pt. 19:00 MAYDAY 2     

21.03. sb. 19:00 MAYDAY 2 21:30 MUZYKA WIECZOREM   

22.03. nd. 16:00 MAYDAY 2 18:00 MUZYKA WIECZOREM 
 MUZEUM im. A. i . 

 w STAWISKU 

  

23.03. pn. 17:00 
ZASP  

    

24.03. wt.       

25.03. .       

26.03. cz. 19:00 OPERA ZA TRZY GROSZE     

27.03. pt. 19:00 OPERA ZA TRZY GROSZE     

28.03. sb. 19:00 OPERA ZA TRZY GROSZE     

29.03. nd. 19:00 OPERA ZA TRZY GROSZE     

30.03. pn. 18:00 
20:30 

 
 

    

31.03. wt. 19:00 OPERA ZA TRZY GROSZE     
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Wieści 997

Wypad po papierosy na gazie

Policja w szkole

Odpowie za kilkanaście przestępstw

Włamywacz ze skuterem 

Policja z wizytą w szkole podstawowej 
Z uwagi na wszechobecność Internetu 

w życiu każdego człowieka, funkcjona-
riusze z Komendy Powiatowej Policji w 
Policach spotkają się z najmłodszymi 
odbiorcami mediów elektronicznych..

Wczoraj rozmowę na ten temat, na za-
proszenie wychowawczyni - Pani Danuty 
Kozub, przeprowadzono z uczniami 
klasy IVd Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Policach. Spotkanie dotyczyło bezpie-
czeństwa związanego z używaniem 
Internetu i telefonów komórkowych. 

Policjant szczególną uwagę zwrócił 
dzieciom na fakt, że prócz zalet korzy-
stania z mediów elektronicznych, wiążą 
się z nimi również zagrożenia. Podjęto 
temat cyberprzemocy i cyberprzestęp-
czości oraz konsekwencji                                 i 
cyberprzemocy dla ofi ary oraz odpo-
wiedzialności sprawcy.

Dzieci chętnie słuchały rad, brały 
udział w rozmowie. Poznały zasady 

bezpiecznego surfowania po Internecie, 
usłyszały o tym jakie niebezpieczeń-
stwa czyhają na nie w Sieci i czego nie 
robić by nie paść ofi arą cyberprzestępcy. 

Uczniowie mieli okazję zapoznać się 

z wszelkimi nowościami w dziedzinie 
przeciwdziałania i ścigania przestępstw, 
które mają miejsce w sieci. Pogadanka 
miała charakter aktywny, a uczniowie 
bardzochętnie włączali się do dyskusji. 

25 letni policzanin już wkrótce od-
powie za kilkanaście przestępstw, 
w wyniku których straty wynio-
sły conajmniej kilka tysięcy złotych.

W poniedziałek nad ranem dwaj 
funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo 
Interwencyjnego Komendy Powiatowej 
Policji w Policach patrolując ulicę 
Wróblewskiego zauważyli młodego 
mężczyznę pchającego skuter. I właści-
wie nic w tym dziwnego. Policjantów 
jednak zaintrygowało to dlaczego męż-
czyzna na skuterze nie jedzie a go pcha. 
Postanowili przyjrzeć się bliżej sytuacji. 

Mężczyzna widząc nadjeżdżający 

w jego kierunku radiowóz pozosta-
wił skuter a sam rzucił się do ucieczki. 
Szybko został zatrzymany. Następnie 
mundurowi idąc po nitce do kłębka 
ustalili do kogo należy skuter i po-
twierdzili tym samym u zdziwionego 
właściciela, że kilka godzin wcześniej 
został mu on skradziony z garażu. 

Sprawca włamania został zatrzyma-
ny. Przedstawiono mu zarzut włamania 
i kradzieży skutera. W toku składanych 
wyjaśnień  25-latek przyznał się do kil-
kunastu innych włamań i kradzieży 
m.in.elektronarzędzi i roweru. Co więcej 
wskazał policjantom miejsce, w którym 

przechowywał skradzione przedmioty. 
O karze dla niego zadecydu-

je wkrótce Sąd. A zapewne nie bę-
dzie łaskawy gdyż mężczyzna do-
puścił się wszystkich przestępstw 
w warunkach recydywy co zgodnie z ko-
deksem karnym zwiększa wymiar kary. 

ofi cer prasowy KPP Police
mł.asp.Małgorzata Litwin

Komenda Powiatowa Policji 
w Policach

Alarmowy numer telefonu:   
997  lub  112

Komenda Powiatowa Policji 
w Policach

Alarmowy numer telefonu:  
997  lub  112
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