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Mistrz Lewandowski
Złoto na Halowych Mistrzostwach Europy

Grupa Azoty Police
dwukrotny wzrost zysku

Rolkowe Police
Pierwsze warsztaty w OSiR

Greinert nowym zastępcą 
burmistrza Polic

Sportowe sukcesy policzan

Zagrodzka liderem PO

W dniach 6-8 marca odbyły się 
w Pradze Halowe Mistrzostwa Europy. 
W reprezentacji Polski wystąpiło aż 
czterech zawodników „LEWANDOWSKI 
TEAM” czyli podopiecznych trenera 
Tomasza Lewandowskiego. Jako li-
der teamu i faworyt do złota na 800 m 
pojechał do Pragi oczywiście Marcin 
Lewandowski. Wychowanek UKS 
„Ósemka”, od kilku lat zawodnik WKS 
„Zawisza” Bydgoszcz, ale i mieszkaniec 
Polic nie zawiódł kibiców. Z dużą satys-
fakcją  i podziwem obserwowałem mo-
jego niegdyś podopiecznego, jak już od 
eliminacji bez problemu pokonywał ko-
lejnych rywali. Bez problemu wygrał też 
półfi nał. Podobnie było w biegu fi nało-
wym i Marcin zdobył upragniony złoty 
medal, a tym samym tytuł Halowego 
Mistrza Europy. Wszystkie biegi nowy 
mistrz rozegrał doskonale taktycznie. 

Nareszcie widać było nie tylko jego wy-
soki poziom sportowy, ale i duże umie-
jętności taktyczne. Mam nadzieję, że to 
dobry prognostyk przed sierpniowymi 
Mistrzostwami Świata w Pekinie. Na po-
chwałę zasługuje też druga zawodnicz-
ka teamu Angelika Cichocka. Po ubie-
głorocznym halowym wicemistrzostwie 
świata została srebrną medalistką ME. 
Tytuł wicemistrzyni wywalczyła tym ra-
zem na dystansie 1500 m. Gratulujemy 
teamowi Lewandowskich 2 medali. 
Teraz z niecierpliwością i nadziejami 
czekamy na sierpień. Może spełnią się 
wreszcie marzenia obu braci i zdobędą 
w końcu upragniony medal Mistrzostw 
Świata? Szerzej o kończącym się sezo-
nie halowym napiszemy niebawem, gdy 
tylko zapracowany trener Tomasz zja-
wi się w swoim rodzinnym mieście, co 
obiecywał jeszcze przed mistrzostwami.

Janusz ChmielewskiJanusz Chmielewski
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Społeczeństwo

Guździoł zrezygnował

Magda Zagrodzka liderem
Policka Platforma Obywatelska poin-

formowała opinię publiczną, że z dniem 
14 marca 2015r. w związku z rezygnacją 
z funkcji przewodniczącego Platformy 
Obywatelskiej RP w Powiecie Polickim - 
Leszka Guździoła - obowiązki przewodni-
czącego przejęła Magdalena Zagrodzka. 

Rada Powiatowa PO RO w Powiecie 
Polickim ustaliła, że zjazd członków par-
tii, który wybierze nowego przewodni-
czącego, odbędzie się 19 czerwca 2015r.

Magdalena Zagrodzka
dotychczasowa wiceprzewodnicząca PO
w Powiecie Polickim, przewodniczą-
ca koła PO w Dobrej, radna powiatu 
polickiego, która uzyskała rekordowy 
wynik w wyborach samorządowych 
otrzymując 1205 co jest najwyższym 

wynikiem w historii tego powiatu, prze-
wodnicząca Komisji Promocji, Rozwoju, 
Sportu i Turystyki oraz wiceprzewodni-
cząca Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, 
Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej.

Prywatnie mieszkanka  gmi-
ny Dobra w miejscowości Mierzyn.

Zawodowo związana z Gminą Nowe 
Warpno, w której  pracuje na stano-
wisku kierownika działu promocji. 

Do 27 marca 2015 r. można skła-
dać wnioski o przyznanie stypen-
dium dla osób zajmujących się pro-
fesjonalnie twórczością artystyczną.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, 
które zajmują się profesjonalnie twór-
czością artystyczną na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego i jed-
nocześnie nie ukończyły 35 roku życia, 
są absolwentami uczelni artystycznej lub 
studentami ostatniego roku tej uczelni. 

Wyłonionych zostanie trójka 

Ruszył nabór wniosków 
Stypendia artystyczne

stypendystów. Każdy otrzyma 12 tys. 
zł brutto na realizację opisanego 
we wniosku zadania artystycznego. 
Poprzednie edycje programu pokaza-
ły, że mogą być to najróżniejsze przed-
sięwzięcia, m.in. wydanie płyty, cykl 
spektakli teatralnych czy powstanie 
muralu na jednej z kamienic Szczecina. 

Stypendia Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego dla osób zaj-
mujących się profesjonalnie twórczo-
ścią artystyczną przyznawane są od 
2006 r. W tym roku na ten cel prze-
znaczonych zostanie łącznie 36 tys. zł.

W zeszłym roku stypendystami 
Marszałka zostali Łukasz Górewicz, Liliana 
Kostrzewa oraz Sabina Wacławczyk 
(więcej informacji o ich przedsięwzię-
ciach: http://www.wzp.pl/biuro-pra-
sowe/artykuly/oto-stypendysci-ar-
tystyczni-marszalka-w-2014-roku).

Szczegółowych informacji doty-
czących konkursu należy szukać na 
stronach Urzędu Marszałkowskiego: 
h t t p : / / k u l t u r a . w z p. p l / a k t u a l n o -
sci/503-stypendia-marszalk a-wo -
j e w o d z t w a - z a c h o d n i o p o m o r -
sk iego-w-dziedzinie -kultur y.html.

Marszałka
bip.wzp.pl

www.bip.wzp.pl
bip.rbip.wzp.pl

www.bip.rbip.wzp.pl

Maciej Greinert 
II zastępcą  

Maciej Greinert został
drugim zastępcą bur-
mistrza Polic. 
Funkcję tę objął 
1 marca 2015 roku. 
W Urzędzie Miejskim 
w Policach będzie
nadzorował wydziały:
Spraw Obywatel-

skich, Oświaty, Kultury i Sportu, Ochrony
Środowiska, Gospodarki Odpadami, Urbani-
styki i Architektury, Działalności 
Gospodarczej. 

Wcześniej, do 28 lutego br. , przez 27 lat 
(od 1988 roku) pracował w Zakładzie Bieli 

Tytanowej Zakładów Chemicznych 
,,Police". Zrezygnował z pracy w Grupie Azoty 
na rzecz samorządu, bo - jak mówi
lubi robić zawsze coś nowego i po-
dejmować nowe wyzwania, a gdy 
się osiągnie wiek 50+ jest to ostatni 
moment, by podjąć takie działania. 

Maciej Greinert był już związany
z samorządem polickim. W latach
1994-1998  był wiceprzewodniczącym
Rady Miejskiej w Policach.
Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wy-
dział Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz 
Zachodniopomorskiej Szkoły  Biznesu.
Ukończył też wiele kursów. Prywatnie: 
urodził się w 1961 roku w Koszalinie. 
Od 1990 roku mieszka w Policach. Żona 
Jolanta, dwoje dzieci: syn Dominik studiuje w 
Warszawie, córka Magda uczy się w Loecknitz.
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Kombinat

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA
Dwukrotny wzrost zysku

Blisko 2,4 mld zł przychodów oraz 
zysk netto w wysokości 83 milionów 
złotych wypracowała w 2014  r.
Grupa Azoty Police. 

Na tak dobre wyniki fi nansowe 
spółki przełożyły się wzrost sprze-
daży nawozów oraz wykorzystanie 
większego wolumenu produkcji tań-
szych fosforytów z własnej kopalni 
w Senegalu. Rekordowo wysokie były 
natomiast nakłady Polic na inwestycje – 
ponad 135 mln złotych. – Uzyskany 
wynik netto jest dwukrotnie wyż-
szy niż w 2013 roku. Jest to efekt 
m.in. skutecznych działań zarządu 
w kwestii poprawy efektywności
operacyjnej i optymalizacji kosztów.
Obniżyliśmy koszty produkcji nawozów
poprzez pozyskanie tańszych su-
rowców. Zwiększyliśmy zarów-
no wolumen gazu zakupionego 
na TGE, jak i ilość fosforytów sprowa-
dzanych z własnej kopalni z Senegalu – 
wyjaśnia prezes Grupy Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A., Krzysztof 
Jałosiński.

Przychody Grupy Azoty Police wynio-
sły 2,4 mld złotych. Spółka zanotowała 
znaczący wzrost zysków w porównaniu 
do roku ubiegłego – z 42 do 83 milionów 
złotych. Wpływ na to miał między innymi 
bardzo dobry wynik Polic w czwartym 
kwartale 2014 roku, który w porównaniu 
do analogicznego okresu rok wcześniej 
był wyższy o 40 milionów. 

Do najważniejszych dodatnich deter-
minantów wyników spółki należały ilość 

sprzedanych nawozów oraz niższa cena 
surowców, głównie dzięki pozyskiwaniu 
ich z własnych, tańszych źródeł. Koszty 
spółki spadły w ciągu roku o 7,6 proc.
Spółka stale realizuje założenia strategii 

Grupy Azoty na lata 2014-2020, któ-
rej jednym z istotnych elementów jest 
rozwój organiczny. Nakłady na inwe-
stycje wyniosły ponad 135 mln złotych. 
Dotyczyły one budowy oraz moderniza-
cji m.in. węzła oczyszczania spalin, ko-
tłów w Elektrociepłowni, instalacji amo-
niaku i reaktorów amoniaku. Inwestycje 
te mają służyć poprawie efektywno-
ści produkcji oraz dostosowaniu jej 
do unijnych wymogów związanych 
z ochroną środowiska. 

Równocześnie polickie Zakłady wdra-
żają program doskonałości operacyjnej 
– Azoty PRO, który realizowany jest w 
pięciu obszarach - Produkcja, Remonty, 
Efektywność Energetyczna, Zakupy i 
Logistyka oraz Funkcje Wsparcia. Celem 
projektu, który obejmuje całą Grupę 
Azoty, jest wypracowanie ponad 300 
mln zł oszczędności rocznie we wszyst-
kich zakładach. Dzięki dobrej organizacji 
programu i zespołowi liderów inicjatyw 
kwota ta wzrośnie jeszcze o około 30%.
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Reakreacja

Rolkowe Police
14 marca  miłośnicy jady na rol-

kach bez względu na wiek i umie-
jętności, dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe wzięli udział w pierwszych 
warsztatach organizowanych przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

Uczestnicy warsztatów zostali podzie-
leni pod względem zaawansowania i w 
swoich grupach mogli ćwiczyć poszcze-
gólne umiejętności według  osobistych 
potrzeb. Oprócz podstaw jazdy na rol-
kach, na warsztatach uczestnicy  mogli 
nauczyć się slalomu, jazdy szybkiej czy 
jazdy agresywnej, a wszystko to pod 
okiem wykwalifi kowanych instruktorów.

W programie organizatorzy przewi-
dzieli konkursy z nagrodami oraz
 słodki poczęstunek.

Pierwsze warsztaty za nami 

 Cel warsztatów:
 

-Popularyzacja aktywnego spędzania
wolnego czasu poprzez naukę jazdy
 na rolkach.
-Zwiększenie umiejętności jazdy
na rolkach poprzez uczestnictwo
 w warsztatach.
-Przedstawienie Polic jako miasta otwar-
tego na sport i dbającego o rozwój 
sportu.
-Zainteresowanie dzieci/młodzieży/
dorosłych jazdą na rolkach jako
sposobu na hobby .
-Pokazanie rolek jako sportu dla 
każdego bez względu na wiek.
-Edukacja w zakresie bezpiecz-
nego poruszania się na rolkach.
-Propagowanie zdrowego stylu życia.

Założone rezultaty z realizacji 
warsztatów:

 
-Zainteresowanie mieszkańców Polic 
jazdą na rolkach oraz nabycie nowych 
umiejętności, które będą mogli wyko-
rzystać latem jeżdżąc ulicami miasta.
-Zaszczepienie w mieszkańcach Polic 
aktywnego spędzania czasu wolnego.
-Pokazanie, że sport jest sposobem
na integrację.
-Zwiększenie liczby rolkarzy znają-
cych zasady bezpieczeństwa, po-
siadających podstawowe umie-
jętności, mogących uczestniczyć 
w przejazdach ulicami miasta.
-Zainteresowanie nowych osób
jazdą na rolkach.
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Ogłoszenia

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. 
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Gmina Police

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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Wspólnota Polska i MOK

Polickie Kaziuki

Miejski Ośrodek Kultury

Aleksandra Słowińska
Foto: Tomasz Łój

Impreza podtrzymująca folklory-
styczne tradycje odbyła się w Policach 
już po raz siedemnasty. Z całym prze-
konaniem trzeba przyznać, iż popu-
larność tego wydarzenia nie słabnie…

Organizatorzy Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska koło w Policach oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 
zaprosili do udziału w KAZIUKACH 
Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Zgoda” 
z Wilna. Wszystkie dostępne bilety 
sprzedane były na długo przed reali-
zacją imprezy. Publiczność wypełniła 
salę widowiskową polickiego MOK-u 
po brzegi i wspólnie z dużym entuzja-
zmem reagowała na sceniczne występy. 

Koncert poprowadził słynny i lubiany 
gawędziarz Wileński. Pan Wincuk wpro-
wadzał publiczność w kontekst wyko-
nywanych pieśni i tańców. Młodzieżowy 
Zespół „Zgoda” w barwny sposób zapre-
zentował liczne narodowe i regional-
ne tańce Polski oraz sceniczne obrazki 
przybliżające folklor ziemi wileńskiej. 

Piękne kostiumy oraz sekcja instrumen-
talna dopełniła scenicznego programu. 

Ponad godzinny koncert zakończo-
ny był licznymi podziękowaniami ze 
strony organizatorów oraz wykonaw-
ców. Dużo ciepłych słów w kierunku 
artystów płynęło ze strony Władysława 
Diakuna Burmistrza Polic, Cezarego 
Arciszewskiego członka Rady Krajowej 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, 
Witolda Króla Przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz Anny Ryl dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. 

Mimo wyczerpującego koncer-
tu „Zgoda” wykonała utwór na 
bis, oczywiście na prośbę publiki. 

Wszyscy przybyli tego wieczoru do 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach 
mogli także uczestniczyć w tradycyj-
nym kiermaszu specjałów litewskich. 
Tu kupowano Kaziukowe serca, wi-
leńskie słodkości, także wyroby rę-
kodzielnicze frywolitki, decoupage.

Adam Tomaszewski

Młode Talenty
Fortepianowy koncert Adama 

Tomaszewskiego uświetnił rocznicę
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
 Wyklętych”.

Dzień 1 marca został ustanowiony 
polskim świętem państwowym, poświę-
conym pamięci żołnierzom antykomuni-
stycznego i niepodległościowego pod-
ziemia. Tego dnia w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Policach odbył się koncert 
fortepianowy Adama Tomaszewskiego. 
Inicjatywa  zrealizowana była przy 
współpracy z Europejskim Forum 
Muzyki Polskiej z Berlina. Muzyk jest 
stypendystą Europejskiego Forum, na 
swoim koncie ma także liczne impo-
nujące nagrody i wyróżnienia. Adam 
Tomaszewski prowadzi ożywioną 
działalność jako solista i kameralista 
występując w Niemczech w Polsce, 
we Włoszech, w Hiszpanii i w Belgii.

W niedzielny wieczór artysta zaprezen-
tował się przed policką publicznością, 

oczarowując ją swoim kunsztem i umie-
jętnościami. Koncert składał się z dwóch 
emocjonujących części, w których usły-
szeliśmy utwory: Fryderyka Chopina 
Polonaise as-dur op.53, Jana Sebastiana 
Bacha Preludium i fuga d-dur BWV 850, 
Johannesa Brahmsa Intermezza op.118, 
Ludwiga van Beethovena Sonatę 
e-moll op.90, Sergiusza Prokofi ewa 
Sonatę no 2 d-moll op 14. Wszystko 
wykonane z pietyzmem i wirtuozerią 
Adama Tomaszewskiego, co sądząc 

po reakcjach, bardzo podobało się pu-
bliczności. Po mimo ambitnego i wy-
szukanego repertuaru widzowie reago-
wali żywo, dziękując artyście za ponad 
godzinny koncert, gromkimi brawami.

Był to wspaniały wieczór pełen dosko-
nałej muzyki, która podkreśliła wyjątko-
wą atmosferę święta. Święta będącego 
zapisem bolesnej i złożonej historii, 
dwudziestoletniej walki polskiego pod-
ziemia o wolną, wymarzoną Ojczyznę.
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Ogłoszenia

;
WUP z PO WER-em z naborem wniosków

w ramach nowego 
programu – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pozyskane wsparcie 

na gospodarczej. 
Nabór potrwa do 27 marca br. 

Wsparcie skierowane jest przede wszystk nieucz ,

do tzw. kategorii NEET, czyli „ani w pracy, ani w szkole, ani na kursach”. 

osób do 29 roku 

Program

w Szczecinie pod adresem: http://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/program-wiedza-edukacja-rozwoj-

2014-2020/aktualnoci/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-pozakonkursowych-powiatowych-urzd/.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

17 grudnia ub.r. 

ponadnarodowa oraz wsparcie dla zdrowia. Na Pomorze Zachodnie trafi prawie 

70 milionów euro.

 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego 
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W Policach i województwie

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

Sport

W ostatnich WP zdaliśmy relację z XXX Mistrzostw Polic 
w Biegach Przełajowych. Podaliśmy tylko wyniki biegu główne-
go, czas więc na biegi młodzieżowe i MW. w ramach Mistrzostw 
Polic dzieci startowały w 6 biegach. Były to biegi przedszkola-
ków, uczniów klas I-II i III-IV szkół podstawowych. W biegach 
tych królowali najmłodsi policzanie, a najlepszymi okazali się:

Przedszkolaki – 300m
1.Piekarska Natalia      SP 8                    Holc Marcel            PP 6
2.Ceniuch Urszula        SP 2                    Czerwiński Rafał     PP 8
3.Subocz Karolina        PP Tanow o      Płudowski Henryk  Police

Rocznik 2006/7 – 500m
1.Jasiak Weronika        UKL „8” (SP 3)   Kurek Alan               SP 8
2.Bogacka Wiktoria     SP 6                 Dobieżyński Alan     UKL „8”
3.Godlewska Ola         SP Pilchowo   Zapałowski Filip      UKL „8”

Rocznik 2004/5 – 600m
1.Balon Nikola    Mokasyn Płoty    Urtnowski Kacper    UKL „8” 
(SP 3)
2.Adamska Marta    Kusy Szczecin     Białek Radosław     Delf 
Gryfi no
3.Łużyńska Weronika  UKL „8”           Zaduszko Piotr         SP 6
4.Ludwig Nikola          UKL „8”              Brzeziński Kamil       SP 6
6.Borejza Martyna     UKL „8”

Kolejne biegi odbyły się już w ramach Mistrzostw 
Województwa. Wyniki:

            Rocznik 2002/3 – 800m
1.Maniecka Julita        Hanza Goleniów        Wałęga Krystian    
Chrobry Gryfi ce
9.  Malicka Paulina       UKL „8” (SP 2)      
15.Cichocka Klaudia      UKL „8” (SP 2
17.Prabucka Weronika  UKL „8” (SP 8)  
16. Początek Tobiasz   SP 1
19. Mordas Jarosław  SP 6
20. Surma Bartosz      SP 2

             Młodzicy – 1000m
1.Sarnecka Oliwia        Olimpic Szczecin        Łysoń Marcel           
Pomorze Stargard
2.Zając Oliwia              UKL „8”      
3.Łużyńska Patrycja      UKl „8”   
10. Najberek Dawid       KB Dzik Police 
12. Olender Rafał          UKL „8”                                                              
16. Zaborowski Bartosz G 1 Police

Młodzicy – 1500m
1.Potomska Daria       Hanza         Wiśniewski Kacper    KB „10” 
Białogard
 5. Raczek Jakub             Przecław
18. Wiktorowicz Artur     UKL „8”
19. Olejnik Bartłomiej    Przecław

Juniorzy młodsi – 2000m, 3000m
1.Rudnikowicz Aleksandra   Barwice              Jakubik Sławomir      
Hermes Gryfi no
7. Porosiński Damian    G 1 Police
9. Pieróg Karol              MOW Trzebież
10. Klimuszek Damian    MOW

            Juniorzy młodsi – 3000m, 5000m
1.Wiktorczyk Aleksandra     Pomorze              Wróbel Jakub           

Bałtyk Koszalin
7. Wilk Adrian              UKL „8”
10. Goc Adrian                UKL „8”  

           Juniorzy – 2000, 3000m
1.Mińczuk Alicja                  Olimpic               Pietrak Piotr              
Chrobry
2.Adamczyk Emanuela        UKL „8”

Juniorzy – 3000, 5000m
1.Lenartowicz Eliza             Pomorze              Teofi lak Kamil           
Bałtyk
3. Przybysz Adrian         UKL „8”
4. Onyśk Przemysław    MOW

W Mistrzostwach Polic i Województwa startowało ogółem 362 
zawodników. Z uwagi na brak miejsca podaję tylko zwycięz-
ców poszczególnych biegów młodzieżowych oraz po trzech 
najlepszych policzan. Po zawodach nasunęło mi się kilka uwag. 
Należy pochwalić kilka szkół polickich za udział: SP Nr 1, 2, 
3, 6, 8, Pilchowo, G 1, MOW Trzebież. Ale gdzie są pozostałe 
nasze szkoły? W MW wywalczyliśmy wprawdzie 4 medale (po 2 
srebrne i brązowe), ale mimo, iż byliśmy ich gospodarzami zbyt 
mało widzieliśmy na starcie naszych zawodników. Kilka uwag 
nasunęło mi się też do MP. Brało w nich udział wprawdzie 32 
policzan, ale sądziłem, że będzie ich więcej. Gdzie byli człon-
kowie nowych biegowych stowarzyszeń – KB Dzik i BBL Team 
Police (startowało ich zaledwie kilku)? Zabrakło mi też kilku 
znanych polickich biegaczy. Szkoda, bo wszak były to jubile-
uszowe mistrzostwa, chociaż nie było to widoczne w organi-
zacji. Tego akcentu też mi brakowało, podobnie jak większej 
reklamy imprezy. Nie widziałem też żadnych przedstawicieli 
władz samorządowych. Czyżby tak bardzo byli zajęci? Na 
koniec słowa pochwały dla polickich działaczy z UKL „Ósemka”               
i sędziów lekkoatletycznych za dobrze zorganizowane zawody. 
Jak zawsze stanęli na wysokości zadania. Mam też nadzieję, że 
organizatorzy nie wezmą mi za złe tych kliku uwag, ale będą o 
nich pamiętać przy kolejnych imprezach.

Podium biegu młodziczek Zając, Sarnecka, Łużyńska

Dokończenie na str.  16
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Biegi przełajowe 
W Policach i województwie

Dokończenie ze str.  15

Adrian PrzybyszEmanuela Adamczyk

Oliwia Zając

Patrycja Łużyńska
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MMaayyddaayy  22
Ray Cooney                                    

ww rree yysseerriiii SStteeffaannaa SSzzaaccii oowwsskkiieeggoo  

„Mayday 2” to dalsze perypetie taksówkarza – bigamisty.

mija k ….

Dekoracje i kostiumy – Jan Banucha

OBSADA:
Adam Dzieciniak

Katarzyna Bieschke
-Filary

Jacek Polaczek

Dorota Chrulska
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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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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; 

 
 
 
 
 

w w w. w i e s c i p o l i c k i e. p lw w w. w i e s c i p o l i c k i e. p l

1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI 
posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu 
zasiądą w ławach poselskich, wykona-
ją zadanie rekrutacyjne, którego temat 
brzmi: „Miejsca młodych - jakiej prze-
strzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Celem tegorocznej edycji SDiM jest za-
angażowanie uczniów i uczennic w dzia-
łania na rzecz swojego najbliższego oto-
czenia, nauka postaw obywatelskich oraz 
współodpowiedzialności za przestrzeń 
publiczną i promowanie aktywnej po-
stawy względem społeczności lokalnej.

Do projektu mogą zgłosić się 
dwuosobowe zespoły uczniów 
i uczennic wszystkich klas gimna-
zjum i szkół ponadgimnazjalnych. 

Sejm Dzieci i Młodzieży jest pro-
jektem Kancelarii Sejmu RP organi-
zowanym we współpracy z Fundacją 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
Ministerstwem Edukacji Narodowej 
oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Więcej informacji znajdzie-
cie na stronie internetowej: http://
www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy.

W tym roku przygotowaliśmy również 
Przewodnik uczestnika i uczestniczki, 
który ułatwi rekrutację: http://issuu.com/
fundacjaceo/docs/przewodnik_sdim

Sejm dzieci
i młodzieży

W  dniu 19 marca 2015 r. (czwar-
tek) o godz. 17.00 w Szkole Filialnej w 
Niekłończycy odbędzie się zebranie 
mieszkańców Sołectwa Niekłończyca 
w celu  przeprowadzenia wybo-
rów sołtysa i członków rady sołec-
kiej, w związku z upływem kadencji.

Wybory
sołtysa
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Wieści 997

Przyłapani z rana

Nietrzeźwy poranek

Sfałszował „przegląd”

Prowadzone 9 marca na terenie Polic 
działania o nazwie Trzeźwy Poranek 
zakończyły się zatrzymaniem pięciu 
nietrzeźwych kierowców. Przeciwko 
trzem z nich sporządzone zostaną akty 
oskarżenia i sprawy będą skierowane 
do Sądu. Dwóch zaś za swoje nieroz-
sądne zachowanie zostanie ukara-
nych zgodnie z Kodeksem Wykroczeń.

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej 
Policji w Policach  wczoraj rano zatrzy-
mali trzech nietrzeźwych kierowców. 
31 letni mieszkaniec Polic, kierujący 
Fordem Transitem, o godzinie 05.40 
miał prawie 1,5 promila w organizmie 

Od kontrolowanego w tym samym 
miejscu kierowcy Skody Octavia wy-
czuwalna była wyraźna woń alkoholu. 
Badanie na urządzeniu pomiarowym 
wykazało w organizmie Policzanina pra-
wie półtora promila alkoholu. 36 letni 
zaś kierowca Nissana Almery miał pra-
wie 0,6 promila alkoholu w organizmie.. 

Wszyscy trzej mężczyźni  jechali do pra-
cy i wszystkim zatrzymano prawo jazdy. 

Teraz usłyszą oni zarzut kierowania 
pojazdami w stanie nietrzeźwości, za 
co zgodnie z kodeksem grozi kara na-
wet do 2 lat pozbawienia wolności.

 Dwaj pozostali nietrzeźwi, z czego 

jeden to rowerzysta, dzięki niższej za-
wartości alkoholu  w organizmie odpo-
wiedzą za swoje czyny jako za wykrocze-
nie. Rowerzyście grozi areszt, grzywna 
do 5000 zł ewentualnie zakaz prowadze-
nia pojazdów. Minimalna kara jaka grozi 
za prowadzenie pojazdów w stanie po 
spożyciu alkoholu to zakaz prowadze-
nia pojazdów  od 6 miesięcy do 3 lat . 

Nadto w trakcie działań funkcjona-
riusze ujawnili przerobiony dowód 
rejestracyjny. Kara za przerabianie 
dokumentów, a także używanie ta-
kiego blankietu jako autentycznego 
to nawet 5 lat pozbawienia wolności. 

mł. asp. Małgorzata Litwin

Funkcjonariusz polickiej dochodze-
niówki uzyskał informację o tym, że w 
dowodzie rejestracyjnym chryslera znaj-
duje się podrobiona pieczątka wpisu z 
badań technicznych oraz podrobiony 
podpis diagnosty. Wykonywane w spra-
wie czynności doprowadziły do ustale-
nia sprawcy fałszerstwa i postawienia 
go przed wymiarem sprawiedliwości. 

 Policjant z Zespołu Dochodzeniowo 
- Śledczego Komendy Powiatowej 
Policji w Policach uzyskał informację o 
tym, że właściciel chryslera posługuje 
się dowodem rejestracyjnym z podro-
bionym badaniem diagnostycznym.

 Przesłuchany w charakterze świadka 
właściciel pojazdu zeznał, że kupił go 
już z takimi wpisami. Nic nie wskazy-
wało na to kto może być fałszerzem i w 
jakim celu to zrobił. Tym bardziej dzi-
wił ten fakt, gdyż pojazd był sprawny i 
przeszedłby każde badanie techniczne.

 Sprawcą podrobienia okazał się 
poprzedni właściciel auta, który jak 
ustalono zeskanował pieczątkę nie-
istniejącej już stacji diagnostycznej 

po czym nadrukował ją na dowo-
dzie rejestracyjnym i złożył nieczytel-
ny podpis uprawnionego diagnosty.

 Właściciel swój czyn tłumaczył 
brakiem pieniędzy na opłacenie 

legalnego przeglądu auta. Mężczyzna 
przyznał się do zarzutu. Kara jaka 
grozi 35-latkowi za to przestęp-
stwo to 5 lat pozbawienia wolności. 
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