
33
POLICKIEW escil

Puchar Polski dla Chemika
Konferencja 

We wtorek 5 kwietnia w Azoty 

Arenie odbyła się konferencja praso-

wa podsumowująca Puchar Polski, 

w którym zwyciężył Chemik Police.

 W konferencji udział wzięli pre-

zes Joanna Żurowska, dyrektor za-

rządzający Radosław Anioł oraz 

wszystkie zawodniczki i sztab szko-

leniowy. Na podeście ustawiony zo-

stał puchar zdobyty w niedzielę.

 - Serdecznie gratuluję całej drużynie, 
trenerowi i sztabowi szkoleniowemu. 
Dzięki wam możemy świętować duży 
sukces, jakim jest zdobycie Pucharu 

Polski – mówi Joanna Żurowska, prezes.

 O drodze Chemika do zwycię-

stwa opowiadał trener Głuszak.

 - Zwycięstwo w pucharze było na-
szym celem, cieszymy się, że go zreali-
zowaliśmy. Oba spotkania rozegrane 
w Kaliszu udowodniły, że jesteśmy 
silnym zespołem, w którym panuje 
dobra atmosfera. Przed turniejem mie-
liśmy bardzo dużo pracy – spotkań, 

analiz, rozmów. Po ostatnim gwizd-

ku arbitra do głowy przyszła mi myśl: 

warto było – wspomina szkoleniowiec.

 W imieniu zawodniczek głos 

zabrała Aleksandra Jagieło, kapitan.

 - Do Kalisza jechałyśmy w roli fawo-
ryta i na pewno gra pod presją nie była 
łatwa. Jesteśmy zadowolone, ponie-
waż osiągnęłyśmy to, czego nie udało 
nam się w zeszłym roku. Pokazałyśmy 
na prawdę fajną siatkówkę. Zagrałyśmy 
jak na początku sezonu – uważa.

 Po zakończeniu konferencji foto-

reporterzy zrobili siatkarkom zdjęcia 

z pucharem, a dziennikarze przeprowa-

dzili wywiady. Chwilę później zawod-

niczki udały się na trening w siłowni.

źródło: www.chemik-police.com

WDRAŻANIE ZMIENIONEJ USTAWY 

O SYSTEMIE OŚWIATY

Z analizy liczby dzieci, zamieszkałych 

w gminie Police oraz liczby miejsc, któ-

rymi dysponują placówki przedszkolne 

w gminie Police wynika, że pozostawie-

nie dzieci sześcioletnich w przedszko-

lach uniemożliwi przyjęcie do nich od 

1 września 2016 roku dzieci trzyletnich. 

Dlatego Gmina Police planuje dla dzieci 

sześcioletnich, których rodzice nie zapi-

szą do klas I szkół podstawowych, miej-

sca w oddziałach przedszkolnych w szko-

łach podstawowych. Rodzicom, którzy 

nie przyjmą tej propozycji i zdecydują o  

kontynuacji wychowania przedszkol-

nego w tym przedszkolu, do które-

go ich dziecko jest zapisane, zostanie 

Gmina informuje
Przedszkola, nowe mieszkania

zaproponowana możliwość edukacji 

od 1 września 2016 roku w tych od-

działach przedszkolnych, w których 

będą wolne miejsca. Jeżeli liczba sze-

ściolatków będzie na tyle duża, że nie 

wystarczy dla nich miejsca w grupach 

młodszych, to przedszkole zorgani-

zuje dla nich oddział przedszkolny w 

szkole podstawowej, dysponującej 

pomieszczeniami, które to umożliwią.

Wszystkie szkoły podstawowe, 

prowadzone przez Gminę Police, 

mają w swoich planach dni otwar-

te dla rodziców, w trakcie których 

istnieje możliwość  zapoznania  się 

z warunkami kształcenia dzieci 

w I klasach oraz z warunkami reali-

zacji obowiązku przedszkolnego w 

oddziałach przedszkolnych, mieszczą-

cych się w szkołach podstawowych.

Do dnia 19 lutego 2016r. rodzice 

dzieci sześcioletnich, uczęszczających 

do przedszkola publicznego w gmi-

nie Police, mieli możliwość złożenia 

deklaracji o kontynuowaniu edukacji 

przedszkolnej w placówkach, do któ-

rych dzieci były zapisane. Deklaracje 

takie złożono dla ok. 40% sześciolat-

ków, czyli dla ok. 150 dzieci. Liczba 

ta się zmienia, ponieważ niektórzy 

rodzice wycofują swoje deklaracje. 

Do końca marca 2016 r. trwa-

ją zapisy do przedszkoli (dotyczy 

to głównie dzieci trzyletnich, które 

Dokończenie na str. 4
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rozpoczynają edukację przedszkolną) 

i do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

Do końca kwietnia 2016 roku trwają 

zapisy do Żłobka Miejskiego w Policach.   

Dokończenie ze str. 3

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI   - 

IN HOUS  I  TRANS-NET

Burmistrz Polic Władysław Diakun 

i Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Policach Witold Król rozmawiali 

w poniedziałek, 14 marca 2016r, z przed-

siębiorcami, działającymi na terenie 

gminy Police, którzy zawnioskowali 

o takie spotkanie. Tematem był pro-

jekt uchwały Rady Miejskiej w Policach 

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu 

Użyteczności Publicznej „Trans-Net” 

SA w Policach zadań własnych Gminy. 

Uchwała ta miała być omawiana pod-

czas sesji Rady Miejskiej 23 lutego br., 

ale została zdjęta z porządku obrad. 

Spotkanie z przedsiębiorcami odby-

ło się w Urzędzie Miejskim w Policach. 

Uczestniczyło w nim ok. 20 osób. 

Gminę Police reprezentowali m.in. 

burmistrz Władysław Diakun, jego za-

stępcy Jakub Pisański i Maciej Greinert, 

Przewodniczący R.M. w Policach Witold 

Król, adwokat Michał Olechnowicz oraz 

prezes PUP „Trans-Net” SA Adam Pacholik. 

Przedsiębiorcy otrzymali wyjaśnienie, 

dlaczego Gmina musi powierzyć Spółce 

„Trans-Net” swoje zadania. Wynika to 

z odpowiedzialności Burmistrza Polic za-

równo za spółkę, której jedynym właści-

cielem jest Gmina, jak i za zadania, do któ-

rych realizacji jest Gmina zobowiązana. 

Od 2013 roku „Trans-Net” realizuje 

niektóre zamówienia Gminy w ramach 

procedury „in house”, czyli z możliwością 

pominięcia przetargu. Są to takie zada-

nia, jak utrzymanie czystości na terenie 

gminy czy drobne prace remontowe. 

Żeby móc korzystać z "in house", Spółka 

musi  wykonywać większą część swojej 

działalności (co najmniej 51%) na rzecz 

Gminy. W przypadku "Trans-Netu" po-

ziom ten obecnie wynosi 58%. Ale jest 

nowa dyrektywa Unii Europejskiej, któ-

ra to kryterium podnosi do minimum 

80%. Polski rząd przygotowuje ustawę, 

która ten próg może podnieść jeszcze 

wyżej. Nowe przepisy mają wejść w życie 

w kwietniu 2016r. To oznacza, że Spółka  

„Trans-Net”, aby móc nadal realizować 

zadania Gminy w ramach „in house”  bę-

dzie musiała przejąć więcej zadań od 

Gminy, niż to było do tej pory. I właśnie 

to zaniepokoiło polickich przedsiębior-

ców. Obawiają się, że stracą źródło do-

chodu, którym są zamówienia z Gminy. 

Podczas spotkania przedsiębiorcy 

usłyszeli, że te obawy są nieuzasadnio-

ne. „Trans-Net”  przejmie część zadań  

Gminy, ale tylko niektóre z nich wykona 

we własnym zakresie (np. Akcja Zima), 

a inne powierzy  wykonawcom, których 

wybierze w przetargach lub konkur-

sach ofert (np. prace budowlane czy 

remontowe). Różnica dla prywatnego 

przedsiębiorcy będzie jedynie taka, że 

zamiast z Gminą, jak to było do tej pory, 

podpisze kontrakt z „Trans-Netem”.  

Jednocześnie, aby uzyskać poziom 

80% Spółka „Trans – Net” będzie musia-

ła z takiej samej części realizowanych 

prac, a pozyskanych z innych źródeł 

niż z Gminy, zrezygnować i zlecenia te 

pozostawić innym podmiotom, w tym 

przedsiębiorcom z terenu Gminy Police. 

Co ważne: „in house” obejmuje wy-

łącznie zadania w całości fi nansowane 

z budżetu Gminy. Nie obejmuje prac, 

realizowanych w ramach funduszy 

zewnętrznych. To oznacza, że przy 

realizacji tego rodzaju zadań, wyko-

nawcy będą wyłaniani w przetargach. 

ULGA 40% W OPŁATACH ZA ODPADY 

KOMUNALNE

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostaną 

wprowadzone częściowe zwolnienia 

z opłat za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi. Ulgi w wysokości 

40 %., przyznawane będą rodzinom 

wielodzietnym, o których mowa 

w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (co 

najmniej z trójką dzieci). Przyjmowanie 

dokumentów Urząd Miejski 

w Policach rozpoczął 10 marca. Z in-

formacją na ten temat docieraliśmy 

do mieszkańców na wiele sposobów: 

- telewizja kablowa,

 - prasa lokalna,

 - Radio Szczecin (wywiad) 

-rozwieszenie komunikatu ne wszyst-

kich klatkach schodowych Spółdzielni 

Mieszkaniowych CHEMIK i  ODRA, 

ZGKiM, NAUCZYCIEL i innych zarządców.

 - na tablicach i w gablotach rad sołec-

kich i osiedlowych, 

- poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej 

- ponieważ część rodzin wielodzietnych 

korzysta z pomocy OPS.

 Ponadto informacje o możli-

wości skorzystania z ulgi rozesła-

ne do wszystkich dyrektorów szkół 

i przedszkoli wiejskich w celu prze-

kazania rodzicom tych informacji.

Do 23 marca  wpłynęło 110 

wniosków o przyznanie tej ulgi.

W celu uzyskania zwolnie-

nia należy złożyć (jednorazowo):

1. Deklarację o wysoko-

ści opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (dotyczy wła-

ścicieli zabudowy jednorodzinnej);

2.Oświadczenie dla rodziny 

wielodzietnej;

3. Dokumenty potwierdzające liczbę 

i wiek dzieci (np. kopie aktu urodzenia 

lub kopie Karty Dużej Rodziny).

Powyższe dokumenty należy złożyć 

w w Wydziale Gospodarki Odpadami 

w pok. 2D lub 3A, do dnia 15-ego da-

nego miesiąca. Ulga przyznawana bę-

dzie od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym zostały złożone 

kompletne dokumenty.  Wyjątkowo, 

aby uzyskać ulgę od kwietnia 2016 r., 

dokumenty można składać do dnia 

25 marca 2016 r. Druki deklaracji oraz 

oświadczenia, o których mowa powy-

żej dostępne są do pobrania na stronie 

internetowej www.police.pl w zakładce 

Gospodarka Odpadami lub w pok. 2D 

lub 3A Urzędu Miejskiego w Policach 

przy ul. Stefana Batorego 3,  tel. 91 431 

18 38, 91 431 18 87 lub 91 431 18 89. 

KONCEPCJA WSPÓŁPRACY SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ „ODRA”

Z GMINĄ POLICE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” i 

gmina Police przygotowują się do współ-

pracy opartej na zasadach określonych 

w ustawie „O niektórych formach popie-

rania budownictwa mieszkaniowego”.

Podstawą współpracy będzie umo-

wa zawarta między stronami, na pod-

stawie której spółdzielnia nabędzie 

od gminy w trybie bezprzetargowym 

działkę gruntu przeznaczonego pod 

zabudowę budynkiem wielorodzin-

nym w Policach przy ul. Kołłątaja.

W ramach przygotowywane-

go przedsięwzięcia spółdzielnia 

wybuduje budynek z 24 mieszka-

niami, w którym 16 mieszkań ma 

być fi nansowanych przy wsparciu 

Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gmina wskaże najemców do 

8 z wybudowanych mieszkań.

Jednym z warunków przystąpienia do 

najmu będzie wychowywanie przez na-

jemców przynajmniej jednego dziecka.

POLICKIE  TARGI GOSPODARCZE 2016

Polickie Targi Gospodarcze 2016 od-

będą się w dniach 09-10 kwietnia, sobo-

ta i niedziela, w godzinach 10.00-18.00, 

w hali widowiskowo-sportowej Zespołu 

Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

w Policach, przy ul. Siedleckiej 6. Jak 

co roku – będzie wielu wystawców 

Dokończenie na str. 5
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Walka trwa:
Podraza vs zapomnienie

z polsko-niemieckiego pogranicza: 

przedsiębiorcy, instytucje i organizacje 

pozarządowe. W tym roku zaprezentu-

je się 65 wystawców z Polski, głównie 

z terenu gminy Police, i 10 z Niemiec, 

z zaprzyjaźnionych miast gminy Police. 

Zwiedzający będą mieli okazję zapo-

znać się z ich ofertą, nawiązać bezpo-

średni kontakt z przedstawicielami tych 

podmiotów.          Będą liczne konkursy 

z atrakcyjnymi nagrodami, ufundowa-

nymi zarówno przez Burmistrza Polic, 

jak i sponsorów.  Będzie sześć losowań 

kuponów konkursowych, a w każdym 

z nich główną nagrodą będzie rower. 

Będą występy artystyczne na scenie 

i kulinarne schow z degustacją potraw, 

w czasie którego zaprezentowane zosta-

ną kuchnie z różnych krajów. Zachęcamy 

do odwiedzenia Targów całe rodziny, bo 

dla każdego, bez względu na wiek, znaj-

dzie się coś ciekawego. Wstęp – wolny. 

PROGRAM

Sobota,  09 kwietnia 2016

10.00 -10.30 – otwarcie Polickich 

Targów Gospodarczych 

10.30 -11.00 – pokazy artystyczne

11.00 -11.30 – losowanie nagród 

(nagroda główna - rower)

11.30 -13.00 – pokazy artystyczne

13.00 -14.00 – SHOW kulinarne wraz 

z degustacją 

14.00 – 14.30 – losowanie nagród 

(nagroda główna - rower)

14.30 – 15.40 – pokazy artystyczne

15.40 – 16.40 – SHOW kulinarne wraz 

z degustacją

16.40 – 17.20 – losowanie nagród 

(nagroda główna - rower)

17.20-18.00 – występ zespołu CORD

Niedziela, 10 kwietnia 2016

10.00 – 11.00 – pokazy artystyczne

11.00-11.30 – losowanie nagród 

(nagroda główna - rower)

11.30 – 13.00 – pokazy artystyczne

13.00-14.00 – SHOW kulinarne wraz 

z degustacją

14.00-14.30 - losowanie nagród 

(nagroda główna - rower)

14.30 – 15.30 – pokazy artystyczne

15.30 -16.00 – rozstrzygnięcie konkursu 

na najładniejsze stoisko

16.00 – 17.00 – SHOW kulinarne wraz 

z degustacją

17.00 – 17.30 – losowanie nagród 

(nagroda główna - rower)

17.30 – 18.00 – zakończenie Polickich 

Targów Gospodarczych 

Dokończenie ze str. 4

Lista zasług Rafała Podrazy dla kul-

tury jest długa – nie tylko poeta, autor 

tekstów piosenek, aktor, ale przede 

wszystkim aktywny uczestnik życia lite-

racko-kulturalnego w mieście, regionie 

oraz kraju, członek Związku Literatów 

Polskich Oddziału w Szczecinie (wice-

prezes w latach 2011-2015), autor wie-

lu książek, dziennikarz i krytyk literac-

ki. Swoją działalnością ożywia pamięć 

o wielkich osobistościach ze świata litera-

tury, malarstwa, muzyki, a nawet sportu. 

Inicjator, realizator i współrealizator 

wielu przedsięwzięć – między innymi 

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 

im. Anny Jantar, którego nazwę w 2007 

roku zmieniono na Festiwal Twórców 

Polskiej Piosenki. Aktualnie zainicjował 

i współorganizuje pierwszą edycję ogól-

nopolskiego konkursu Zjazd Młodych 

Gwiazd, a jego młodzi uczestnicy zawal-

czą o „Nagrodę im. Heleny Majdaniec” 

oraz prawo do reprezentacji Polski w na 

Międzynarodowym Festiwali Piosenki. 

Jest autorem licznych książek: 

o Kossakach („Magdalena, córka 

Kossaka”, „Wojciech Kossak”, „Córka 

Kossaka. Wspomnienia o Magdalenie 

Samozwaniec”, „Moich listów nie 

pal! Korespondencja Magdaleny 

Samozwaniec do rodziny i przyja-

ciół”), pierwszej w Polsce pozycji lite-

rackiej o szczeciniance i piosenkarce 

„Helena Majdaniec. Jutro będzie do-

bry dzień”, zbioru trzynastu rozmów 

z ludźmi polskiego fi lmu, sportu i mu-

zyki („Rozmowy o Zmierzchu”), wy-

wiadu-rzeki „Janusz Kondratowicz 

w rozmowie z Rafałem Podrazą” 

i   „Przegrane medale. Jak Działacze nisz-

czyli sportowców”. Bibliografi a już jest 

bogata, a wkrótce dołączy do niej książ-

ka o Krzysztofi e Dzikowskim (poecie, au-

torze tekstów piosenek, kompozytorze 

i scenarzyście) pod tytułem  „Tekściarz”. 

Efekty działalności dziennikarskiej 

Rafała Podrazy możemy też zna-

leźć w: prasie (m. in. w „Konkretach”, 

„Rzeczpospolitej Jaworskiej”, „Pragnieniu 

Piękna”, „Kurierze Szczecińskim”, 

„Gazecie Piastowskiej”, „Prestiżu”), ra-

diu (współtwórca audycji o Kossakach, 

Magdalenie Samozwaniec, Helenie 

Majdaniec, Januszu Kondratowiczu – 

Polskie Radio Szczecin, Radio Koszalin), 

telewizji (na antenie TVP Szczecin pro-

muje książki, czytelnictwo oraz wyda-

rzenia literackie). Ale wszystko ma swoje 

początki, więc teraz na chwilę cofniemy 

się w czasie – oczywiście, nie tak moc-

no, bo nie zawędrujemy do momen-

tu jego narodzin w 1977 roku, ale do 

chwili, kiedy miał 15 lat. W tedy właśnie 

zadebiutował na łamach „Panoramy 

Legnickiej”. Zaczęło się od chęci oca-

lenia przez zapomnieniem wydarzeń 

i ludzi, listu do redakcji z pytaniem, czy 

mógłby napisać artykuł o Annie Jantar. 

Otrzymał telefoniczną odpowiedź 

z propozycją współpracy. Pół roku póź-

niej prowadził już własną rubrykę dla 

młodzieży „Przeczytaj, to dla ciebie”. 

Jest absolwentem historii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Po dzień dzisiejszy kon-

tynuuje walkę  o pamięć, którą rozpo-

czął w bardzo młodym wieku, o czym 

świadczą liczne działania i publikacje. 

Potrafi  zainteresować czytelnika, od-

biorcę tematem, a w jego przypadku 

drugim człowiekiem. Ludzie są wspól-

nym mianownikiem wielu publikacji 

Rafała Podrazy. Pojawiają się w książ-

kach, tekstach prasowych i innych prze-

kazach medialnych, a nawet w sposób 

bardziej pośredni w recenzjach lite-

rackich (często pisze w nich o literatu-

rze faktu). Jego wywiady, opracowane 

wspomnienia wciągają – w miarę czy-

tania apetyt na ciąg dalszy rośnie. Nie 

brakuje tutaj staranności, obiektywizmu 

oraz lekkiego dystansu do bohatera ma-

teriału, co w efekcie końcowym sprawia, 

że informacje są zaprezentowane w spo-

sób atrakcyjny dla odbiorcy. Publikacji 

na jeden temat może być wiele, ale 

tylko zawartość informacyjna starannie 

Dokończenie na str. 6
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opracowana, ciekawie ubrana skupia 

wokół siebie najwięcej uwagi, tym sa-

mym, zostając w pamięci czytelnika na 

dłużej. Brak tych ważnych detali może 

spowodować, że najciekawszy temat 

może wydać się odbiorcy mniej intere-

sujący. Często bywam zawiedziona, gdy 

zaglądam do publikacji, wybierając ją ze 

względu na tematykę, a potem czytanie 

idzie jak krew z nosa przez całokształt. 

Dla zobrazowania wspomnianej myśli, 

przywołam postać, która powinna być 

znana wszystkim miłośnikom trylogii 

„Millennium”: szwedzkiego pisarza, gra-

fi ka, fotografi ka, wydawcę i dziennika-

rza. Biografi ę „Stieg Larsson. Mężczyzna, 

który odszedł za wcześnie”, którą napisał 

Barry Farshow, czytałam z przyjemno-

ścią. Jednak już w „Millennium, Stieg i 

ja” (Eva Gabriellsson, Marie-Francoise 

Colombani) znalazłam portret- dla mnie 

- zbyt jednostronny. Z pewnością znajdą 

się miłośnicy tak ciepłej, gęsto usłanej 

uczuciami, a wręcz mętniejącej od nich  

literatury faktu, ale ja do nich nie należę. 

 Wracając do głównego wątku, 

moje spotkania z twórczością Rafała 

Podrazy rozpoczęły się w 2014 roku od 

książek biografi cznych. Pewnie znajdą 

osoby, które odsądzą mnie od czci i wia-

ry, ale – szczerze mówiąc – przed lekturą 

jego dzieł, nie poświęcałam zbyt wie-

le uwagi takim postaciom, jak Helena 

Majdaniec, Janusz Kondratowicz, 

Magdalena Samozwaniec, czy Wojciech 

Kossak. Z kolei sport nigdy nie na-

leżał do moich szczególnych fascy-

nacji, ale nie powstrzymało mnie to 

przed do książki „Przegrane medale. 

Jak działacze niszczyli sportowców”. 

Jednak za każdym razem chęć prze-

czytania książki Rafała Podrazy była 

spowodowana głównie pragnieniem 

poznania bohatera dzieła biografi cz-

nego. Tak też było i za pierwszym ra-

zem, kiedy podczas Szczecińskiego 

spotkania organizacji pozarządowych 

„Pod platanami” (maj 2014 r.) w Parku 

Kacprowicza Rafał Podraza rozmawiał z 

Różą Czerniawską-Karcz w ramach spo-

tkania promującego książkę „Helena 

Majdaniec. Jutro będzie dobry dzień”. 

 Wcześniej wspomniany obiek-

tywizm i dystans wpływa nie tylko na 

atrakcyjność formy, ale również na pre-

zentowane portrety bohaterów. Można 

śmiało powiedzieć, że uchwyceni przez 

autora, żyją na kartkach jego książek. 

Potrafi  ich pokazać wraz ze wszystkim, 

co ich tworzy (historiami, pasjami, oso-

bowościami, charakterami itd.) Ludzie 

nie  są ani sprowadzonymi do poziomu 

Dokończenie ze str. 5 bóstwa ikonami, ani też nie znajdziemy 

tam wyjaskrawionego życia osobistego 

ze szczególnym uwzględnieniem bru-

dów, co często pojawia między innymi na 

portalach plotkarskich.  We wspomnie-

niach są ukazywani z wielu perspektyw 

(w różnych sytuacjach, środowiskach). 

Z kolei wywiady mogłabym czytać bez 

końca. Rozmowy płyną wartko, natu-

ralnie, wciągają, wręcz można odnieść 

wrażenie, że – tu i teraz w trakcie lektu-

ry – jest się świadkiem tej konwersacji. 

W wielu książkach znajdziemy też liczne 

materiały fotografi czno-grafi czne (np. 

zdjęcia, plakaty), twórczość bohaterów. 

 Na początku krótko wspomnia-

łam o recenzjach Rafała Podrazy -  teraz 

wrócimy do tego wątku. Jest nie tylko 

autorem żywych portretów, ale również 

krytykiem i wymagającym czytelnikiem 

literatury faktu. Złośliwi pewnie by za-

tytułowali ten fragment „Czego czepia 

się Podraza”, ale ja nie wyobrażam so-

bie funkcjonowania takiej dziedziny, jak 

pisarstwo bez krytyki literackiej. To nie 

tylko popularyzuje czytelnictwo i daje 

możliwość wypowiedzenia się na temat  

utworu, ale przede wszystkim sprawia, 

że literatura się rozwija. W przypadku 

dzieł, które są też nośnikiem wiedzy 

wydaje się to szczególnie ważne. Bez 

niej świetność książki mogłaby zacząć 

polegać na samym fakcie ukazania się 

jej na rynku. Jaka powinna być, a czym 

nie powinna się cechować literatura fak-

tu zdaniem Rafała Podrazy, można wy-

wnioskować z jego tekstów recenzenc-

kich. Przywołam rubrykę „Prestiżowe 

książki” z miesięcznika „Prestiż”, którą 

dziennikarz prowadzi od 2011 roku. 

Zacznę od tego, co powinno być waż-

ne dla każdego dziennikarza i autora 

tego rodzaju publikacji, czyli rzetelności 

zawartości informacyjnej. Przykładem 

może być fragment wypowiedzi na 

temat tytułu „Tyle słońca. Anna Jantar. 

Biografi a” Marcina Wilka: „(...) bardzo 

mnie drażni zachowawczość autora. 

Bardzo, ale to bardzo drażnią mnie tak-

że błędy rzeczowe... (…) biografi a ma 

to do siebie, że jest szczera i nie pomija 

wątków niewygodnych, tutaj szczero-

ści brakuje. (...)”. Krytykuje również  po-

dobne zjawisko przy książce „Mahatma 

Witkac” Joanny Siedleckiej: „Gdyby au-

torka, szykując kolejne wznowienie (...) 

troszeczkę doczytała to, co od momen-

tu pierwszego wydania swojej książki, 

o Kossakach się ukazało, to na pewno 

nie byłoby w tym wydaniu tylu nieści-

słości i przekłamań. Badania bowiem 

na temat na temat Kossaków dzisiaj są 

nieporównywalne do tych sprzed lat. 

Niestety, Joanna Siedlecka nie odrobiła 

lekcji , efekt: poprzekręcane nazwiska, 

wypaczone fakty.” Pozostając dalej przy 

zawartości informacyjnej, ceni też poja-

wianie się tych do tej pory niepubliko-

wanych w postaci tekstowej i nie tylko, 

co widać tutaj: „(...) Przepięknie wydana, 

pełna ilustracji, także ciekawych, a cza-

sem nieznanych faktów z życia Anny 

Jantar, (…) Autorka nie unika także trud-

nych tematów. (…) Ogromna ilość zdjęć, 

dokumentów, dyplomów związanych 

z bohaterem książki.” („Bursztynowa 

Dziewczyna. Anna Jantar we wspomnie-

niach”, Mariola Pryzwan). Pomimo to 

nie jest zwolennikiem przesady w wy-

ciąganiu ciekawostek z cudzego życia. 

Jak rozpoczyna recenzję pozycji „Villas. 

Nic nie mam przecież do ukrycia” Izabeli 

Michalewicz i Jerzego Danilewicza, „Nie 

lubię, nie cierpię, wręcz nienawidzę, 

kiedy ktoś, bez pardonu, wchodzi ko-

muś z butami w życie. (...)”. Preferuje  też 

stosowny umiar i staranny dobór zdjęć: 

„(...) Efekt, piękne zdjęcia, które można 

Dokończenie na str. 7
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Sprawozdanie burmistrza
23 lutego - 29 marca

Dokończenie ze str. 6

było sprzedać na całą książkową stronę 

mają rozmiar znaczków pocztowych 

– szkoda. Uważam, że czasem należy 

postawić na jakość, a nie ilość. Ponadto 

uważam, że nie każde opublikowane 

zdjęcie, winno być opublikowane. Karin 

na wielu, bowiem wygląda bardzo źle... 

(...)” („Karin Stanek. Autostopem z malo-

waną lalą”, Anna Kryszkiewicz). Chwali 

dobrą narrację i lekkość publikacji, 

a przykładem będzie już wcześniej 

przywołana recenzja publikacji Marcina 

Wilka. Nie można go też uznać za miło-

śnika patosu. O książce Konrada Wojtyły 

„Rewersy. Rozmowy literackie” pisze, że 

są „(...) Zbyt majestatyczne, zbyt nauko-

we. Plejada wielkich nazwisk (Mrożek, 

Degler, Kutz, Stasiuk), niewątpliwi ar-

cymistrzowie w swych dziedzinach, 

mający przecież na co dzień poczucie 

humoru, tutaj są ukazani w rozmowach 

z autorem jako chodzące pomniki, 

mówiące o sobie, o swojej twórczości, 

o otaczającym nas świecie tylko z pa-

tosem. (...)” Ponadto zaznacza też, że 

wywiad powinien być dynamiczny. 

W tekstach krytycznych Rafała Podrazy 

postulatów znajdziemy jeszcze wiele. 

Jest autorem, który świadomie dba 

o własny warsztat, wymaga od in-

nych i od siebie tego samego, ponie-

waż wiele z przytoczonych wymagań 

z recenzji pokrywa się z charakterystyką 

jego twórczości. Na koniec dodam jesz-

cze, że na tym etapie walka zapomnie-

niem się kończy. Już w środę (06.04.2016 

r.) o godzinie 11.00 odbędzie się 

kolejne spotkanie autorskie Rafała 

Podrazy. Tym razem odwiedzi policką 

bibliotekę im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

   

1 marca,  na prośbę rodziców dzieci 

sześcioletnich, zorganizowałem spotka-

nie, podczas którego zainteresowani ro-

dzice usłyszeli wyjaśnienia w sprawie te-

gorocznego naboru do przedszkoli. Na 

pytania odpowiadali także mój zastęp-

ca Maciej Greinert, naczelnik Wydziału 

Oświaty i Kultury Witold Stefański 

oraz pan Przewodniczący Witold Król.  

Spotkanie odbyło się w sali widowisko-

wej Miejskiego Ośrodka Kultury. Trwało 

około dwóch godzin. Znowelizowana 

w styczniu br. ustawa o systemie oświaty 

zniosła obowiązek szkolny dla sześcio-

latków. Powstał problem zapewnienia 

miejsc w przedszkolach publicznych. 

Propozycja naszej Gminy to m.in. od-

działy przedszkolne w szkołach. Obecnie 

trwa nabór dzieci do przedszkoli i szkół 

podstawowych. Od wyników rekru-

tacji uzależniamy dalsze kroki. Ale już 

dziś planujemy rozbudowę Przedszkoli 

Publicznych nr 5 i 8 tak, aby od roku 

szkolnego 2017/2018 wszystkie dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat miały zapewnio-

ne miejsce w placówce przedszkolnej. 

1 marca rozpoczęło się przyjmowanie 

wniosków do drugiej edycji Polickiego 

Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. 

Przypomnę, że w stosunku do roku ubie-

głego jest kilka ważnych zmian w regu-

laminie: milion złotych, przeznaczony na 

ten cel, został podzielony na część dla 

miasta (750 tys. zł) i część dla sołectw (250 

tys. zł) Ponadto można będzie glosować 

nie na jeden, a na dowolną liczbę projek-

tów. Zachęcam do zgłaszania pomysłów. 

Wszystkie szczegóły są dostępne na spe-

cjalnej stronie internetowej www.bo.po-

lice.pl lub w Wydziale Organizacyjno-

Prawnym Urzędu Miejskiego  w Policach. 

3 i 4 marca uczestniczyłem wraz 

z panem Przewodniczącym Rady 

Miejskiej Witoldem Królem w XXXVII 

Zgromadzeniu Ogólnym Związku 

Miast Polskich w Dąbrowie Górniczej. 

Z naszej inicjatywy Związek wydał sta-

nowisko w sprawie zmian w systemie 

edukacji. Wyrażamy w nim sprzeciw 

wobec pochopnej propozycji likwida-

cji gimnazjów. Zwracamy też uwagę 

na problem, z jakim zderzyły się gminy 

w związku ze zmianą ustawy o syste-

mie oświaty i likwidacją obowiązku 

szkolnego dla sześciolatków. Krytycznie 

odnosimy się także do listu pani mini-

ster edukacji narodowej w tej sprawie, 

skierowanym do samorządów. List ten 

– naszym zdaniem – próbuje ograni-

czać kompetencje władz lokalnych.   

Stanowisko Związku Miast Polskich zo-

stało udostępnione Wysokiej Radzie.

6 marca w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Policach odbyły się Polickie Kaziuki. 

W związku z dużym zainteresowaniem 

mieszkańców tym wydarzeniem, po 

raz pierwszy zorganizowaliśmy dwa 

koncerty. W minionych latach kon-

cert był tylko jeden i dla wielu osób 

brakowało biletów wstępu. Dlatego 

w tym roku artyści wystąpili dwukrot-

nie. Naszym gościem był Zespół Pieśni 

i Tańca „Wilenka” z Wilna. Przyjechał 

na zaproszenie  Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Policach i Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” Kołow Policach. 

Podziękowania Zespołowi za wspa-

niałe przeżycia złożyłem wraz z pa-

nem Przewodniczącym Witoldem 

Królem, panem Przewodniczącym 

Rady Powiatu w Policach Cezarym 

Arciszewskim i panią Anną Ryl, dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, 

której także dziękuję za zorganizo-

wanie tego wyjątkowego widowiska.

9 marca uczestniczyłem w Walnym 

Zebraniu Członków Stowarzyszenia 

„Konwent Współpracy Samorządowej 

Polska-Ukraina”. Podczas spotka-

nia między innymi zostało nada-

ne członkostwo honorowe panu 

Henrykowi Kołodziejowi, Konsulowi 

Honorowemu Ukrainy w Szczecinie. 

9 marca uczestniczyłem w uroczystości 

otwarcia pracowni dla dzieci i młodzieży 

„Sala Ognik” w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Policach, 

przy ul. Tanowskiej. Sala ta będzie służyć 

edukacji wśród najmłodszych w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

7. 10 marca Urząd Miejski w Policach 

rozpoczął przyjmowanie dokumentów, 

na podstawie których od 1 kwietnia 

2016 r. będzie przyznawana 40-procen-

towa ulga w opłatach za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi. Zgodnie 

z decyzją Wysokiej Rady – uprawnione 

do tej zniżki są rodziny wielodzietne, 

o których mowa w ustawie o Karcie 

Dużej Rodziny, czyli z co najmniej trój-

ką dzieci. Z informacją o możliwości 

składania dokumentów i skorzystania 

ze zniżki docieraliśmy do mieszkańców 

na wiele sposobów: poprzez telewizję 

kablową, prasę lokalną, szczecińskie 

Dokończenie na str. 8
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radio, rozwieszenie komunikatu na 

wszystkich klatkach schodowych w bu-

dynkach komunalnych oraz polickich 

spółdzielni mieszkaniowych, a także na 

tablicach i w gablotach rad sołeckich 

i osiedlowych. Przekazywaliśmy też 

informację poprzez Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz szkoły i przedszkola 

w sołectwach. Do dnia dzisiejszego 

wpłynęły 122 wnioski o przyznanie tej 

ulgi. Wszystkie formalności prowadzone 

są przez Wydział Gospodarki Odpadami. 

14 marca wraz z panem 

Przewodniczącym Rady Miejskiej 

Witoldem Królem, moimi zastępcami, 

Prezesem Spółki Trans-Net Adamem 

Pacholikiem i pracownikami Urzędu 

Miejskiego rozmawiałem z przedsię-

biorcami, którzy zawnioskowali o ta-

kie spotkanie. Tematem był projekt 

uchwały Rady Miejskiej w Policach 

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu 

Użyteczności Publicznej „Trans-Net” 

SA w Policach zadań własnych Gminy 

w trybie zamówienia „in house”. 

Uchwała ta miała być omawiana pod-

czas sesji Rady Miejskiej 23 lutego 

br., ale na mój wniosek została zdjęta 

z porządku obrad. Spotkanie odbyło 

się w Urzędzie Miejskim w Policach. 

Przedsiębiorcy otrzymali szczegóło-

we wyjaśnienia w sprawie koniecz-

ności powierzenia Spółce „Trans-Net” 

zadań Gminy. Rozmawialiśmy też 

o nowej dyrektywie unijnej dotyczą-

cej „in house” oraz o planowanej usta-

wie polskiego rządu w tej sprawie.  

15 marca odbyło się Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

SA. Uchwałą Zgromadzenia zysk 

netto Spółki za rok obrachunkowy 

2015 w kwocie 247.456,53 zł w ca-

łości został przeznaczony na zwięk-

szenie kapitału zapasowego Spółki. 

Także w dniu 15 marca odbyło się 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Spółki Zarząd Morskiego Portu Police 

Sp. z o.o. Uchwałą Zgromadzenia zysk 

netto Spółki w kwocie 630.117,25 zł 

został w całości  przeznaczony na ka-

pitał rezerwowy z przeznaczeniem na 

budowę, rozbudowę i modernizację 

infrastruktury portowej oraz realizację 

zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 

2 i 4 ustawy o portach i przystaniach 

morskich, w tym na realizację inwesty-

cji pn. “Rozbudowa terminalu morskie-

go – poprawa dostępu do terminalu 

od strony lądu oraz budowa nabrzeży”.

Oceniam, że obie Spółki są bardzo do-

brze kierowane. 

19 marca w Jasienicy odbyło się już 

po raz czwarty widowisko „Misterium 

Męki Pańskiej” w reżyserii Marioli 

Skrobania, będące inscenizacją wyda-

rzeń biblijnych. Zostało zorganizowane 

przez parafi ę p.w. Świętych  Apostołów 

Piotra i Pawła oraz Zespół Szkół nr 2 

w Jasienicy. W organizację włączyło się 

wielu mieszkańców i wiele instytucji. 

Wszystkim – serdecznie dziękuję za za-

angażowanie i niepowtarzalne emocje. 

W okresie sprawozdawczym pod-

jęliśmy rozmowy ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową „Odra” w zakresie współ-

pracy, opartej na zasadach określo-

nych w ustawie „O niektórych formach 

popierania budownictwa mieszka-

niowego”. Przygotowujemy się do za-

warcia umowy, na podstawie której 

spółdzielnia nabędzie od gminy w try-

bie bez-przetargowym działkę gruntu 

przy ul. Kołłątaja w Policach, przezna-

czonego pod zabudowę budynkiem 

wielorodzinnym. W ramach przygoto-

wywanego przedsięwzięcia spółdziel-

nia wybuduje budynek z 24 miesz-

kaniami na wynajem, przy czym 16 

z tych mieszkań ma być fi nansowanych 

przy wsparciu Banku Gospodarstwa 

Krajowego.  Gmina wskaże najemców 

do 8 mieszkań. Jednym z warunków 

przystąpienia do najmu będzie wycho-

wywanie przez najemców przynajmniej 

jednego dziecka. Obecnie przygoto-

wujemy projekt uchwały w tej sprawie. 

21 marca rozpoczęliśmy realizację ko-

lejnej edycji programu profi laktyki za-

każeń pneumokokowych wśród dzieci,  

zamieszkałych na terenie gminy Police. 

Są to bezpłatne szczepienia, poprzedza-

ne badaniem lekarskim. Do programu 

mogą przystąpić dzieci w wieku 2 lat 

(urodzone w 2014 roku). W tym roku re-

alizatorami programu są przychodnie:

- „Medika” Usługi Medyczne 

sp. z o. o. w Policach

- „POLVITA” sp. z o. o. w Policach. 

Wszystkie dzieci,  kwalifi kujące się 

do programu,  mogą być zaszczepione 

w tych placówkach bez względu na to, 

do jakiej placówki zdrowia są zadekla-

rowane. Program realizowany jest ze 

środków budżetowych gminy Police.

21 marca rozpoczęliśmy wydawanie 

wniosków w ramach programu rzą-

dowego „Rodzina 500+” Gmina Police 

jest bardzo dobrze przygotowana  do 

realizacji  tego programu. Zajmuje się 

tym Ośrodek Pomocy Społecznej, który 

przygotował już pomieszczenia i zakupił 

sprzęt komputerowy. W porozumieniu 

z Powiatowym Urzędem Pracy zosta-

li zatrudnieni na staż dodatkowi pra-

cownicy. Wnioski od uprawnionych 

mieszkańców będą przyjmowane 

od 1 kwietnia w czterech punktach: 

dwa z nich są w siedzibie OPS przy 

ul. Siedleckiej, na parterze i na piętrze. 

Dwa dodatkowe punkty zlokalizowa-

ne są na terenie miasta: w nowej bi-

bliotece przy ul. Bankowej i w Ośrodku 

Sportu i Rekreacji przy ul. Piaskowej. 

W sumie w tych czterech lokalizacjach 

będzie  10 stanowisk do przyjmowania 

wniosków od mieszkańców. Wszystkie 

szczegóły na ten temat dostępne są 

na stronach internetowych Gminy 

i OPS. Można je też uzyskać bezpośred-

nio w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

24 marca zorganizowałem wraz 

z panem Przewodniczącym Królem 

i moimi zastępcami konferencję pra-

sową w Urzędzie Miejskim w Policach. 

Przekazaliśmy dziennikarzom infor-

macje o bieżącej działalności Gminy. 

Zgodnie z ar. 37 ust 8 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym przedkładam Wysokiej 

Radzie sprawozdanie z renty plani-

stycznej za rok 2015. W terminie od 

1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 

r. została wydana 1 decyzja, w któ-

rej ustalono jednorazową opłatę           

z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-

ści w związku z uchwaleniem lub zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na kwotę 1 220,00 zł.

Ogłosiliśmy przetarg na „Przebudowę 

wiaduktu drogowego w ciągu 

ul. Kuźnickiej w Policach”. Termin wy-

konania zamówienia: 30.11.2016r. 

Warunkiem udziału w przetargu jest 

wniesienie wadium w wysokości  

200.000,00 zł. Oferty należy składać 

w sekretariacie Urzędu Miejskiego 

w Policach,  do  4  kwietnia.  Więcej o przetar-

gach w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie internetowej Gminy Police. 

W styczniu i lutym 2016 roku 

Regionalna Izba Obrachunkowa pro-

wadziła kontrolę kompleksową go-

spodarki fi nansowej gminy Police 

za lata 2012 -2016. Z treści proto-

kołu pokontrolnego wynika, że go-

spodarka gminy Police prowadzona 

była w sposób prawidłowy. Obecnie 

czekamy na zalecenia pokontrolne. 

W dniach 9 i 10 kwietnia, w hali wi-

dowiskowo-sportowej Zespołu Szkół 

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, 

odbędą się Polickie Targi Gospodarcze 

2016. Będzie to już dziewiąta edycja 

tej imprezy. W tym roku zaprezentu-

je się 65 wystawców z Polski, głównie 

z terenu gminy Police, i 10 z Niemiec, 

z zaprzyjaźnionych miast gminy Police. 

Dokończenie ze str. 7

Dokończenie na str. 9
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Będzie wiele konkursy z atrakcyjnymi 

nagrodami. Będzie sześć losowań ku-

ponów konkursowych, a w każdym z 

nich główną nagrodą będzie rower. 

Jak zawsze – zwiedzanie stoisk uprzy-

jemnią artyści, którzy zaprezentują się 

na scenie. Zachęcam do uczestnictwa 

całe rodziny, bo dla każdego znajdzie 

się coś ciekawego. Wstęp – wolny. Już 

teraz zapraszam do udziału w Targach 

panie i panów radnych oraz wszyst-

kich Państwa obecnych na dzisiej-

szych obradach i wszystkich mieszkań-

ców gminy Police wraz z ich gośćmi.  

Dokończenie ze str. 8

31 marca w Zespole Szkół im. I. 

Łukasiewicza w Policach odbyły się po-

wiatowe eliminacje Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież 

Zapobiega Pożarom". W rywalizacji wzię-

ło udział 57 uczestników, reprezentują-

cych cztery gminy powiatu polickiego.

Eliminacje przeprowadzono w 

trzech kategoriach: szkoły podsta-

wowe, gimnazja i szkoły ponadgim-

nazjalne. Zawodnicy wzięli udział 

w części pisemnej, która polegała na 

rozwiązaniu testu składającego się 

z pytań zamkniętych. Pięciu najlep-

szych w tym etapie wzięło udział 

w części ustnej. Polegała ona na udziele-

niu odpowiedzi na trzy zadane pytania.

Zwycięzcy z każdej katego-

rii awansowali do eliminacji wo-

jewódzkich, które odbędą się 

23 kwietnia w Połczynie-Zdroju.

Organizatorem powiatowych eli-

minacji była Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Policach, 

Powiatowe eliminacje
Młodzież zapobiega pożarom

Nadleśnictwo Trzebież oraz Zarząd 

Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Policach. Turniej w Policach oce-

niała komisja sędziowska w składzie: 

Jolanta Michnowicz z Nadleśnictwa 

Trzebież, mł. bryg. Przemysław 

Grzybowski, kpt. Piotr Zaręba - z KP 

PSP w Policach oraz dh Zbigniew 

Wyrębski i dh Eugeniusz Wawrzoła.

Umiejętności uczestników obser-

wowali między innymi starosta po-

licki Andrzej Bednarek oraz komen-

dant powiatowy PSP w Policach bryg. 

Marek Gendek. Zwycięzcom turnieju 

wręczono atrakcyjne nagrody ufun-

dowane przez Nadleśnictwo Trzebież 

i Starostwo Powiatowe w Policach.

Lista laureatów znajduje się 

na stronie Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Policach – www.straz.police.pl

tekst: Mateusz Frąckowiak

foto: www.straz.police.pl

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie 

Dziennego Domu Senior WIGOR

Zarząd Powiatu w Policach ogło-

sił konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie pomocy spo-

łecznej polegającego na prowadzeniu 

ośrodka wsparcia – Dziennego Domu 

Senior WIGOR w Policach.

Oferty konkursowe należy skła-

dać osobiście lub pocztą na adres:

Wydział Spraw Społecznych 

 Obywatelskich (pok. nr 21 lub 22) 

Starostwo Powiatowe w Policach 

ul. Tanowska 8 72-010 Police

w terminie do dnia 21 kwietnia 2016 r., 

w zamkniętych kopertach z dopisanym 

tytułem konkursu „Dzienny Dom Senior-

WIGOR w Policach”, opatrzonych pie-

częcią fi rmową oferenta(-ów) lub z do-

piskiem identyfi kującym oferenta(-ów). 

Konkurs
na prowadzenie

domu seniora
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500+ w powiecie polickim
Dodatek wychowawczy

1 kwietnia br. rozpoczęło się przyjmo-

wanie wniosków o świadczenia wycho-

wawcze z rządowego Programu ,,500 +”.

W każdej z czterech gmin powiatu 

polickiego wyznaczono punkty przyjęć.

W Policach głównym punktem przyj-

mowania wniosków jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej przy ul. Siedleckiej 

2a – Dział Świadczeń Rodzinnych – 

I piętro i parter – pokój nr 10 ( w godz. 

od 8.00 do 18.00). Dodatkowo utwo-

rzono dwa punkty: Biblioteka Filia Nova 

przy ul. Bankowej 5b/9 (wejście od ul. 

Bankowej, w godz. – w poniedziałek od 

10.00 do 15.00, od wtorku do piątku od 

10.00 do 18.00) oraz Ośrodek Sportu 

i Rekreacji przy ul. Piaskowej 97 (od po-

niedziałku do piątku w godz. od 10.00 

do 18.00 ). We wszystkich wymienionych 

punktach działa łącznie 10 stanowisk.

Wypełnione wnioski można składać 

osobiście lub pocztą tradycyjną na ad-

res Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział 

Świadczeń Rodzinnych, ul. Siedlecka 

2a, 72-010 Police. Wniosek można 

również złożyć za pośrednictwem ze-

wnętrznych serwisów: Empatia, PUE 

ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wniosków nie należy przesyłać pocztą 

elektroniczną. Więcej informacji - www.

police.pl 

W Dobrej punkt przyjmowania wnio-

sków znajduje się w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dobrej pok. nr 5. Więcej 

informacji - www.dobragmina.pl 

W Kołbaskowie punkt przyjmo-

wania wniosków znajduje się w sie-

dzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kołbaskowie. Więcej 

informacji - www.kolbaskowo.pl 

W Nowym Warpnie punkt przyj-

mowania wniosków znajduje się 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 3. Więcej 

informacji - www.nowewarpno.pl 

Informacje na temat rządo-

wego Programu "500+" znajdu-

ją się na ofi cjalnej stronie interne-

t o w e j - w w w. p r o g r a m 5 0 0 p l u s . p l

tekst: Mateusz Frąckowiak

Ostatnie dni dla uczniów szkół pod-

stawowych z terenu Komisariatu Policji 

w Mierzynie wypełnione były wizyta-

mi polickich mundurowych. Główną 

atrakcją tych spotkań był czworonoż-

ny funkcjonariusz Oro. Łącznie od-

wiedzono 8 placówek oświatowych.

W ubiegłą środę oraz wczoraj funk-

cjonariusze z KPP Police odwiedzali pla-

cówki oświatowe z terenu Komisariatu 

Mierzyn i przeprowadzali tam zajęcia 

profi laktyczne. Zajęcia te były nietypo-

we albowiem ich bohaterem był po-

licyjny pies patrolowo- tropiący ORO.

Łącznie Oro i jego przewodnik 

st.post. Mateusz Garbaciak z polic-

kiej komendy odwiedzili 8 placówek. 

Kilkuset uczniów najmłodszych klas 

i kilkudziesięciu przedszkolaków 

ORO - policyjny pies
odwiedza dzieci

poznało arkana pracy przewodnika psa, 

zobaczyło jak Oro pokonuje przeszkody.

Funkcjonariuszka z Zespołu ds. 

Nieletnich opowiadała o tym jak na-

leży ustrzec przed ewentualnymi ata-

kami psów, jakich zachowań psy nie 

lubią oraz wyjaśniła co oznacza czer-

wona wstążeczka przy psiej obroży.

Dzieci słuchały z ogromnym za-

ciekawieniem. Jedne uczyły się 

a inne powtarzały ćwiczenia z obrony 

przed psem. Aktywnie włączali się w 

rozmowę dzieląc się swoimi doświad-

czeniami i wiedzą na temat psów.

Kiedy Oro zmęczony głaskaniem 

prze dzieci udał się na odpoczynek mi-

lusińscy zaczynali zabawę w grę pro-

fi laktyczną o nazwie „Zagraj ze mną 

w Bezpieczeństwo”. W czasie gry 

powtórzono zasady bezpiecznego prze-

chodzenia przez jezdnię, ogólnie poję-

tego bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego, a także 

zasady bezpiecznego korzystania ze 

środków transportu miejskiego, zabaw 

czy kontaktów z nieznanymi osobami. 
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Mobilny Punkt Informacyjny
w Starostwie Powiatowym

Chcesz wiedzieć gdzie i jak możesz 

skorzystać z funduszy unijnych? Jak 

rozliczyć projekt, który uzyskał wspar-

cie UE? Przyjdź do Mobilnego Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich  

w Starostwie Powiatowym w Policach

W wyniku nawiązanej przez Powiat 

Policki współpracy z Głównym Punktem 

Informacyjnym Funduszy Europejskich 

funkcjonującym w Urzędzie Marszał-

kowskim Województwa Zachodniopo-

morskiego w Szczecinie, w Starostwie 

Powiatowym w Policach będą odbywały 

się dyżury konsultantów, którzy w bez-

pośredniej rozmowie przekażą zaintere-

sowanym osobom wszelkie niezbędne 

informacje na temat możliwości otrzy-

mania wsparcia oraz dalszej realizacji pro-

jektów w ramach Funduszy Europejskich.

Na pomoc będą mogli liczyć wszyscy 

z terenu powiatu polickiego (osoby fi -

zyczne, przedsiębiorstwa, organizacje 

pozarządowe i samorządy), które pla-

nują realizować projekty przy wsparciu 

fi nansowym pochodzącym ze środ-

ków unijnych, jak i te które otrzymały 

już dofi nansowanie, a mają pytania 

dotyczące zasad rozliczenia projektu.

Dyżury konsultantów będą od-

bywały się raz w miesiącu, zgodnie 

z poniższym harmonogramem, 

w godzinach od 10:00 - 13:00 w sie-

dzibie Starostwa Powiatowego 

w Policach przy ul. Tanowskiej 8, 

na parterze urzędu w pokoju nr 18.

Pierwszy dyżur już 14 kwietnia br.

Zapraszamy wszystkich zaintere-

sowanych!

Harmonogram dyżurów

- 14 kwietnia 2016 r.

- 12 maja 2016 r.

- 9 czerwca 2016 r.

- 8 września 2016 r.

- 6 października 2016 r.

- 10 listopada 2016 r.

- 8 grudnia 2016 r,

Koordynatorem ds. funkcjonowania 

Mobilnego Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich jest 

Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Policach 

tel. 91-4328-130 lub 91-4328-134.

Tekst/ Agnieszka Rychlik-Bakalarz 

Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Policach

Nowa droga do parku przemysłowego
Alternatywna trasa nad morze

Problem transportu elementów wiel-

kogabarytowych z Goleniowskiego 

Parku Przemysłowego rozwiązany. 

W Goleniowie oddano nową dro-

gę łączącą tamtejszą strefę prze-

mysłową z drogą S3. Zdecydowana 

większość z wartej ponad 17 mln zł 

inwestycji, pochodziła ze środków wo-

jewództwa w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2007-2013. 

Inwestycja stworzyła również nową 

- alternatywną trasę nad morze.

- Pierwotnie droga miała być zrealizo-

wana przy 50% udziale środków z bu-

dżetu państwa będących w dyspozycji 

GDDKiA. Negocjacje w których uczestni-

czyłem wspólnie z parlamentarzystami 

trwały bardzo długo i ostatecznie zdecy-

dowaliśmy się ją sfi nansować ze środków 

RPO i Gminy Goleniów. Dzięki tej drodze 

znacząco polepszy się skomunikowanie 

Goleniowskiego Parku Przemysłowego,  

możliwe będzie bezkolizyjne prze-

wożenie elementów wielkogabaryto-

wych. Poza lepszym skomunikowa-

niem strefy osiągnęliśmy dodatkowy 

efekt - ograniczymy korki w drodze nad 

morze poprzez przejazd drogą woje-

wódzką nr 113  - powiedział Marszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego 

Olgierd Geblewicz. 

Droga wspomagająca Goleniowski 

Park Przemysłowy znacząco ułatwi 

transport obiektów wielkogabaryto-

wych produkowanych w strefi e prze-

mysłowej. Inwestycja pozwoli na po-

łączenie drogi wojewódzkiej nr 113, 

prowadzącej z Goleniowa w stronę 

Stepnicy niedaleko węzła drogowego 

„Święta”, z drogą wiodącą z Goleniowa 

w stronę Lubczyny. Nowa trasa prze-

biega niemal równolegle do drogi 

krajowej nr 3 Szczecin-Świnoujście, 

przecinając rzekę Inę nowym mostem 

w okolicy Domastryjewa. Brak właściwej 

infrastruktury drogowej był m.in. prze-

szkodą dla fi rmy LM Wind Power Blades 

w uruchomieniu produkcji dłuższych 

modeli łopat do elektrowni wiatrowych. 

Wartość inwestycji to ponad 17 mln zł, 

z czego aż 14,5 mln zł pochodzi z RPO 

WZ. Pozostałe środki zapewniła Gmina 

Goleniów. Tak wysokie wsparcie środka-

mi województwa było konieczne z powo-

du wycofania się z inwestycji Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
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Trwa nabór na festiwal TEK 2016
Polskie i niemieckie grupy teatralne

Pokazy zespołów MOK
podczas polickich targów

TRWA nabór amatorskich grup teatral-

nych na VI Policki Festiwal Teatralny 

TEK im. Zygmunta Zdanowicza 

Einladung deutscher und polnischer 

Wśród wykonawców prezentują-

cych się 09 i 10 kwietnia będą ze-

społy z Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Policach: Compania Baletowa, 

Zespół Pieśni i Tańca „Policzanie”

wokalne zespoły Out Loud, PP66, 

ale także Zespół perkusyjny Djembe 

z Pałacu Młodzieży w Szczecinie, 

czy Almas Belly Dancing z Polic.

W sobotę publiczność będzie mia-

ła okazję obejrzeć dzieci i młodzież z 

Replay Dance Studio prowadzone przez 

Michała Pawłowskiego, fi nalistę 3. edy-

cji You Can Dance - Po prostu Tańcz!, 

półfi nalistę Mam Talent! i uczestnika 

Got to Dance. Zobacz co nas czeka
http:// replay- dance.pl/ instruktor z y/

michal-pawlowski 

Również w sobotnie popołudnie 

wysłuchamy wyjątkowego koncertu 

skrzypcowego. Specjalnie dla naszej 

publiczności wystąpi Monika MoNa 

Amateurtheatergruppen zum VI TEK 

2016.

Zapraszamy polskie i niemieckie gru-

py teatralne do nadsyłania zgłoszeń! 

Schickt uns eure Anmeldungen zu!

Festiwal składać się będzie z: happe-

ningu artystycznego, pracy warsztato-

wej wraz z pokazem powarsztatowym, 

artystycznych prezentacji amatorskich 

zespołów teatralnych z Polski i Niemiec 

oraz bloków dyskusyjnych.

Das Festival besteht aus einem 

Happening, Werkstätten, Diskussionen 

und Präsentationen eurer Stücke.

Zapraszamy serdecznie.

Herzliche Einladung.

VI Policki Festiwal TEATRALNA ELIPSA 

KREATYWNOŚCI (TEK)

im. Zygmunta Zdanowicza

30.06 - 03.07.2016r.

CZEKAMY NA WAS!

Wierciak! Najbardziej elektryzująca 

polska skrzypaczka. Artystka łączy no-

woczesne bity z dźwiękami skrzypiec. 

Umiejętność swobodnej improwiza-

cji, doskonały kontakt z publiczno-

ścią, charyzma, temperament, wdzięk 

i kobiecość to tylko niektóre z ele-

mentów elektryzującego show 

MoNy! MoNa porzekonaj się sam!

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

MoNaViolin/videos/vb.2031316097916

47/345441172227356/?type=2&theater

W niedzielę na wszystkich przyby-

łych czekać będą kolejne atrakcje. Na 

scenie zagrają m.in. Pingwiny Wojny. 

Zespół rockowy założony w 2015 

roku w Szczecinie to grupa młodych 

i ambitnych ludzi, którzy mają je-

den wspólną pasję, jaką jest muzyka.

Warto też przyjść na bardzo energe-

tyczne spotkanie z tańcem prezento-

wanym przez Dance Factory. Zespół 

prowadzi dobrze znana Paulina Woźniak. 

Policzanka, tancerka, instruktorka, 

uczestniczka 8 edycji You Can Dance- 

Po prostu tańcz. Tańcem zajmuje się od 

2009 roku. Style w jakich się specjalizuje 

to dancehall i hip hop. Jej osiągnięcia 

to przede wszystkim występ z polski-

mi wykonawcami: TEDE oraz z Mariką.

Serdecznie zapraszamy!

9-10 kwietnia 2016r.

hala Zespół Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza

w Policach

Siedlecka 6

Wstęp wolny
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Benefi s Aloszy Awdiejewa
75. rocznica urodzin

W koncercie jubilatowi towarzy-

szyć będą aktorzy sceny kabareto-

wej Teatru Polskiego, goście spe-

cjalni - Henryk Sawka i Stanisław 

Tym oraz zespół Aloszy Awdiejewa 

- Kazimierz Adamczyk i Marek Piątek.

Aleksy Awdiejew

Człowiek-instytucja, człowiek-or-

kiestra. Człowiek kultury i nauki. Jest 

wyjątkowym artystą estradowym i jed-

nocześnie wybitnym naukowcem – pro-

fesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Do tego para się aktorstwem fi lmowym, 

pisze popularne felietony, tłumaczy 

poezję. Rosjanin z polskim obywatel-

stwem, który przybył do Krakowa, po 

raz pierwszy w 1967 r. Mówi o sobie: 

jestem Polakiem z wyboru i dodaje 

przewrotnie, że to bardziej komfortowo 

niż być kimkolwiek z przymusu. Urodził 

się w Stawropolu (wtedy Woroszyłowsk), 

na północnym Kaukazie w 1940 r. Już 

w dzieciństwie zaczął występować pu-

blicznie śpiewając wraz z matką na 

amatorskich koncertach. Ukończył śred-

nią szkołę muzyczną w Moskwie, gdzie 

osiadł na stałe i prowadził amatorskie 

chóry. Później studiował anglistykę na 

Uniwersytecie Moskiewskim. W tym cza-

sie występował w kabaretach studenc-

kich, w teatrze i uprawiał pantomimę. 

Na drugim roku studiów uzyskał stypen-

dium Radia Moskiewskiego i rozpoczął 

studia na fi lologii polskiej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Tak zaczęła się przy-

goda z Polską, która z czasem przemie-

niła się w drogę życia trwającą do dziś. 
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