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W numerze:
Ferie w bibliotece!

Ferie Zimowe, to czas przy-
gód, zabaw, śmiechu i wspa-
niałej beztroski. To czas, kiedy 
dzieci chcą uciec od szkolnych 
obowiązków, ocen, a poza 
szkołą od nudy. Wtedy biblio-
teka otwiera przed nimi swoje 
drzwi i zaprasza w świat cieka-
wych przygód…..

więcej str. 4

Kopernik w mojej wsi

Hajduki Nyskie są podnyską 
okazałą wsią, która szczyci się 
zabytkowym kościołem z XIV 
w. z cennymi freskami i pozo-
stałym unikalnym barokowym 
wyposażeniem wnętrza. Zanim 
osiadłem w mojej Kępnicy 1967-
1974, wcześniej w latach 1963-
1967 w nieodległych Hajdukach 
uczęszczałem do szkoły podsta-
wowej. Budynek placówki stał 
opodal przystanku kolejowego, 
przy którym zatrzymywała się 
lokomotywa z kilkoma wagona-
mi relacji Nysa - Ścinawa Nyska 
- Nysa.
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Żeglarz 
niestrudzony

We wtorek 20 stycznia 2013 roku w holu MOK zgromadziła 
się pokaźna grupa ludzi, którzy zapragnęli ponownie 
spotkać się z Aleksandrem Dobą oraz nabyć jego książkę 
„Olo na Atlantyku” opisującą 99 dób spędzonych w kajaku 
na oceanie podczas niesamowitej do wyobrażenia wyprawy 
na łupince z Afryki do Ameryki Południowej.

Aleksander Doba

Reklama

Wychodząc naprzeciw społecznościowym trendom komunika-
cji wirtualnej, uruchamiamy profil bloga Police750 na Facebooku.
Dla korzystających z tej platformy wymiany informacji będzie 
to zapewne wygodna forma śledzenia nowości z zakresu historii 
Polic. Oprócz zajawek najnowszych wpisów na blogu, na facebo-
okowym profilu pojawiać się będą także odniesienia do rozma-
itych wydarzeń, ciekawostek, odkryć dotyczących Ziemi Polickiej.

Zachęcam do polubienia www.facebook.com/Police750

Blog Police750 na Facebooku

czyt. str. 11
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KULTURA KULTURA

Ferie w bibliotece
Ferie Zimowe, to czas przygód, zabaw, śmiechu i wspaniałej beztroski. To czas, kiedy dzieci 
chcą uciec od szkolnych obowiązków, ocen, a poza szkołą od nudy. Wtedy biblioteka otwiera 
przed nimi swoje drzwi i zaprasza w świat ciekawych przygód…..

Udany wypoczynek

Podczas tegorocznych FERII ZI-
MOWYCH biblioteka zorganizowa-
ła zajęcia dla swoich czytelników. 
Zarówno w Oddziale dla Dzieci, jak 
i w Filii nr 6 czekało na uczestników 
wiele atrakcji i niespodzianek. Dzieci 
w różnym wieku i z wielu polickich 
szkół niezwykle chętnie uczestniczyły 
w zajęciach, które oferowała biblioteka.

W Filii nr 6, przy ul. Grzybowej 14, 
w Policach  Ferie Zimowe odbywały 
się pod hasłem: „ZIMOWE FERIE Z 
MUMINKAMI NIE GROŻĄ NUDAMI” 
i jak sama nazwa wskazuje bohatera-
mi były tam Muminki i ich przyjaciele.  
Wszystko zaczęło się od uroczystego 
założenia dziecięcego „KLUBU FA-
NÓW MUMINKA”. Po złożeniu „Mu-
minkowej przysięgi” wszyscy przystą-
pili do wspólnej zabawy, która trwała 
przez dwa tygodnie ferii. Dzieci wyko-
nały makietę Doliny Muminków i jej 

mieszkańców, a w ramach akcji Cała 
Polska Czyta Dzieciom wysłucha-
ły książeczki, pt. „Śnieżny poranek 
Muminka”. Poza tym uczestniczyły 
w wielu grach, zabawach zręczno-
ściowych, zgadywankach, quizach, 
zajęciach plastycznych – „Radosne 
robótki zimowe”, „By czytać się chcia-
ło, zakładkę zrób wspaniałą”, „Walen-
tynkowe ramki do zdjęć”. Ciekawym 
elementem było także niezwykle poży-
teczne spotkanie pod nazwą: „Wizyta 
Pani Zdrówko”, które prowadziła pani  
Ewa Skoczylas ze Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Policach. Dzię-
ki temu dzieci dowiedziały się wielu 
ciekawych informacji o sporządzaniu 
prawidłowego jadłospisu, zdrowej 
żywności oraz o podstawowych zasa-
dach bezpieczeństwa zimą. Ferie Zi-
mowe w Filii nr 6, zakończyły się roz-
daniem dyplomów oraz nagród dla 
uczestników oraz wspaniałą zabawą 
podczas  „Balu Postaci Bajkowych”.
Równie ciekawie czytelnicy spędzi-
li czas w Oddziale dla Dzieci, przy 
ul. Wojska Polskiego 15 w Policach, 
gdzie ferie przebiegały pod hasłem: 
„PRZYGODY WESOŁYCH PIRATÓW”. 
Zaczęło się od poszukiwania skrzyni 
skarbów na wyspie bibliotecznej, 

w którą zamienił się Oddział dla Dzie-
ci. Potem, każdego dnia w ramach 
akcji Cała Polska Czyta Dzieciom 
uczestnicy słuchali pirackich opowie-
ści opisanych w książce,  pt. „Przy-
gody Małego Pirata” Ulricha Heißa. 
Każdy dzień był nowym wyzwaniem 
dla czytelników, którzy na ten czas 

stali się piratami. Każdy dzień niósł 
nową przygodę i nowe zadania do 
wykonania, czego efektem były pi-
rackie atrybuty: opaska na oko, sta-
tek z surowców wtórnych, czapka 
piracka, czy papuga z butelki. Poza 
tym, biblioteczni piraci mieli przed 
sobą szereg zajęć umysłowych: po-

szukiwanie skarbów piratów wg mapy 
- wykonywanie poleceń, łamanie szy-
fru, rozwiązywanie zadań itp., „List 
w Butelce” – wykonywanie zadań po-
danych w liście, „Wielki quiz z przygód 
pirackich” – wszystko to wymagało od 
uczestników zaangażowania i nie lada 
wysiłku. Ferie w Oddziale dla Dzieci 
zakończyły się „Pirackim  balem” przy 
muzyce szantowej oraz rozdaniem 
nagród dla wszystkich uczestników. 
I choć nie było śniegu, by ulepić bał-
wana, nie było też śnieżnej bitwy, ani 
podwórkowego lodowiska, to o nu-
dzie podczas tych ferii nie może być 
mowy! W naszym mieście jest wiele 
miejsc, gdzie ciekawie można spę-
dzić czas wolny. Pośród nich jest tak-
że biblioteka - otwarta dla wszystkich! 
To właśnie w bibliotece dzieci miały 
możliwość spędzenia czasu na we-
soło, nawet bez śniegu, TV, kompute-
rowych gier, ale za to w towarzystwie 
rówieśników, przy muzyce, wśród 
książek, doświadczając wielu fascy-
nujących przygód!

Tekst i fot: Marta Juchnowicz
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Kopernik w mojej wsi
Hajduki Nyskie są podnyską okazałą wsią, która szczyci się zabytkowym kościołem z XIV 
w. z cennymi freskami i pozostałym unikalnym barokowym wyposażeniem wnętrza. Zanim 
osiadłem w mojej Kępnicy 1967-1974, wcześniej w latach 1963-1967 w nieodległych 
Hajdukach uczęszczałem do szkoły podstawowej. Budynek placówki stał opodal przystanku 
kolejowego, przy którym zatrzymywała się lokomotywa z kilkoma wagonami relacji Nysa - 
Ścinawa Nyska - Nysa.

Tajemnice II wojny światowej 

Dla nas chłopców było to prze-
życie nie lada. Jej przejazd zakłócał 
porządek lekcji. Na długiej przerwie 
(akurat zatrzymywał się pociąg) wyle-
galiśmy na peron podziwiając ogrom-
ną dla nas sapiącą lokomotywę z 
sympatycznymi, umorusanymi ma-
szynistami. Ludzie wsiadali, wysiadali, 
ruch był znaczny, gdyż było to jedyne 
połączenie z odległą o 5 km biskupią 
Nysą. My spóźnialiśmy się nagminnie 
na lekcję, za co otrzymywaliśmy sto-
sowne kary.

Hajduki Nyskie kryją nieopisa-
ną dotąd szerzej tajemnicę II wojny 
światowej. Opodal Hajduk, Kępnicy 
przebiegała linia broniących się hitle-
rowców i nacierających wojsk sowiec-
kich. Wprawdzie obie wsie nie do-
znały bezpośrednio zniszczeń, to już 

Nysa dawna twierdza - Fesstung Ne-
isse ucierpiała tak znacznie podczas 
walk, że stawia się ją w rzędzie naj-
bardziej zniszczonych miast polskich 
w II wojnie światowej - 65 %. I właśnie 
opodal przystanku kolejowego, mojej 
szkoły, w zaroślach podczas penetra-
cji terenu sowieci natknęli się nagle 
na niezwykłe znalezisko - skarb...dwa 
znane i cenne warszawskie pomniki! 
Powstanie Warszawskie zakończyło 
się wieloma stratami. Zginęli bohater-
scy powstańcy i mieszkańcy stolicy. 
Zniszczono połacie metropolii, zabyt-
ki, budynki użyteczności publicznej, 
infrastrukturę komunikacyjną. Po po-
wstaniu nagle zniknęły dwa pomniki: 
Chrystusa sprzed kościoła św. Krzyża 
i Mikołaja Kopernika. Oba były sym-
bolami miasta i Polski. Długo nie było 

wiadomo jaki jest ich los. Czy zostały 
bezpowrotnie zniszczone, przetopio-
ne lub tak schowane, by już nigdy ich 
nie odnaleziono?

We wrześniu 1944r. podczas walk 
figura Chrystusa upadła na bruk ulicy 
i leżała z ręką uniesioną w górę, wska-
zując na napis na cokole. 22.10.1944 
r. Niemcy wywieźli ją wraz z  pomni-
kiem Mikołaja Kopernika w nieznanym 
kierunku z Warszawy. Odnaleziono je 
właśnie w Hajdukach Nyskich w przy-
drożnych zaroślach około 400 km od 
Warszawy. Mówi się, że miały być 
przetopione na potrzeby kończącej 
się III Rzeszy. Po odzyskaniu zabyt-
ków statuy przywieziono do Warszawy 
i poddano renowacji w pracowni braci 
Łopieńskich. Posąg Jezusa ponownie 
stanął przed kościołem. 19.7.1945 r., 
został poświęcony w obecności Bole-
sława Bieruta i  przedstawicieli rządu 
przybyłych na odsłonięcie kilka dni 
później pomnika Mikołaja Kopernika.
Historia obu pomników jest nader 
ciekawa. Pierwotna rzeźba Chrystu-
sa odlana w cemencie w warsztacie 
Ferranto Marconiego stanęła przed 
kościołem w 1858r. Jej fundatorem 
był hrabia Andrzej Zamoyski. W 1889 
r. rzeźbę wykonano w brązie, a na 
cokole zapisano „Sursum Corda” - 
„W górę serca”.

Rzeźba Mikołaja Kopernika stoi na 
Krakowskim Przedmieściu przed Pała-
cem Staszica. Jest dłuta Bertela Tho-
rvaldsena. W 1830 r. odsłonił ją Julian 
Ursyn Niemcewicz. Podczas okupacji 
Niemcy zasłonili polskie napisy „Mi-
kołajowi Kopernikowi Rodacy” płytą 
z niemieckim tekstem. Ponowne od-
słonięcie wyremontowanego pomni-
ka nastąpiło 22.7.1949 r.  

Żeby było ciekawiej. Od średnio-
wiecza opodal Nysy istnieje wieś Ko-
perniki – Köppernig, wzmiankowana 
w 1272r. Twierdzi się, że z tej osady 
wywodzą się przodkowie astrono-
ma, którzy via Kraków udali się do 
Torunia. Faktem jest, że na 500-lecie 
Kopernika szkole nadano jego imię, 

Hajduki Nyskie-niegdyś świetnie zorganizowana wieś z pocztą, szkołą, kolejowym połączeniem z Nysą

Pomnik Kopernika-astronoma 
na znaczku pocztowym z lat 50. XX w.

Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com

a w centrum wsi postawiono pomnik 
jego czci.

Jan Matura

Powalony w ziemię Chrystus 
wskazujący niebo 
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SAMORZĄD LOKALNY SAMORZĄD LOKALNY

Sprawozdanie z pracy Sprawozdanie z pracy 
burmistrza Policburmistrza Polic

za okres od 21 grudnia 2012 r. do 29 stycznia 2013 r.
na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Policach

Burmistrz Polic Władysław Diakun
1. W IV kwartale 2012 r. w Urzę-

dzie Miejskim w Policach została  
przeprowadzona kontrola Najwyższej 
Izby Kontroli w zakresie wykonywania 
przez Gminę Police obowiązków wy-
nikających z ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwierząt. Kon-
trola została zakończona 31 grudnia. 
Najwyższa Izba Kontroli w wystąpie-
niu pokontrolnym pozytywnie oce-
niła działalność Urzędu Miejskiego 
w Policach w zakresie wykonywania 
zadań, związanych z ochroną bez-
domnych zwierząt oraz nie stwier-
dziła nieprawidłowości w zakresie 
legalności i gospodarności pono-
szonych wydatków w tym zakresie.  

2. 12 stycznia  w godzinach 
nocnych i porannych nastąpiło prze-
lanie wód z rzeki Łarpii na wyspę 
Policką przez koronę wału, będące-
go w trakcie odbudowy. Wodomierz 
w Trzebieży wskazywał w tym czasie 
poziom wody 565 cm. Tego samego 
dnia wykonawca podwyższył koro-
nę wału, wstrzymując tym samym 
przelew wody. Została też włączona 
przepompownia melioracyjna ce-
lem przerzucenia wód z wyspy do 
rzeki.  Nie było zagrożenia dla ludzi 
ani mienia na wyspie Polickiej. Od-
budowę wału przeciwpowodziowe-
go na odcinku 6,5 km prowadzi Za-
chodniopomorski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.  
14 stycznia wykonawca powrócił do 
planowego formowania korpusu wału. 

3. 11 stycznia otrzymaliśmy in-
formację z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Zachodniopomor-
skiego o przyznaniu dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego  Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2007-2013  - na 
realizację projektu pn.: „Przebudowa 
wiaduktu drogowego w ciągu ulicy 
Piotra i Pawła w ramach poprawy 
dostępności terenów inwestycyj-
nych w Policach.” W trakcie oceny 
merytorycznej projekt Gminy Police 
uzyskał łącznie aż 92,5 punktu. Dofi-
nansowanie wyniesie 4.328.540,00 zł. 

4. 22 stycznia w Pasewalku zo-
stał podpisany wniosek do Eurore-
gionu Pomerania  o dofinansowanie 
imprezy plenerowej, organizowanej 
wspólnie przez miejscowości Tanowo 
i Luckow. Będzie to Pierwszy Polsko-
Niemiecki Festyn Stowarzyszeń Spor-
towych i Kulturalnych. Odbędzie się  
w sierpniu 2013 roku, po stronie nie-
mieckiej, z okazji jubileuszu 65-lecia 
Klubu Sportowego „Traktor” Luckow 
i 40-lecia powstania Klubu Karnawa-
łowego Luckow. Będzie to kolejne, 
wspólne przedsięwzięcie Tanowa 
i Luckow. Miejscowości te współpra-
cują ze sobą od prawie 20 lat. Zostało 
to sformalizowane rok temu, podpisa-
niem listu intencyjnego o współpracy. 

5. W związku z dużym zaintere-
sowaniem przedsiębiorców z Polski 
i Niemiec udziałem w Polsko - Nie-
mieckich Targach Gospodarczych 
w Policach, podjąłem decyzję o 
zorganizowaniu szóstej edycji tej 
imprezy w dniach 20 i 21 kwietnia 
2013 roku. W chwili obecnej – wraz 
z właściwymi służbami Urzędu Miej-
skiego – pracujemy nad koncepcją 
przeprowadzenia tego przedsię-
wzięcia. Istotne jest to, że po raz 

pierwszy Targi będą organizowane 
samodzielnie przez Gminę Police. 

Do organizacji Targów planuję wy-
najęcie podmiotu zewnętrznego, który 
zajmuje się stymulowaniem rozwoju 
przedsiębiorczości i integracji lokal-
nej na polsko-niemieckim pograniczu. 

6. W dniach 08, 09 i 15 stycznia 
br. została przeprowadzona  kampa-
nia informacyjna w zakresie nowego 
systemu gospodarowania odpada-
mi i selektywnej zbiórki  odpadów. 
Nowe zasady  mają  obowiązywać 
w Gminie Police od 1 lipca tego roku.  
Kampania polegała na dystrybucji 
materiałów informacyjnych, prze-
znaczonych do rozpowszechniania 
wśród mieszkańców Polic.  Materiały 
te zostały przekazane do 50 podmio-
tów na terenie Gminy, tj. do spółdziel-
ni mieszkaniowych, placówek oświa-
towych, kulturalnych i sportowych, 
ZGKiM, Straży Miejskiej, sołectw 
i rad osiedlowych oraz do Starostwa 
Powiatowego. Ponadto w drugiej 
połowie grudnia  przeprowadziliśmy 
akcję informacyjną w TV POLICE 
w postaci plansz i spotu filmowego. 

 

7. Z dniem 15 grudnia 2012 
roku upłynęła kadencja człon-
ków Powiatowej Rady Zatrudnienia 
w Policach. W związku z tym Staro-
sta Powiatu Polickiego zwrócił się do 
organów samorządowych powiatu 
o wytypowanie kandydata na kolejną 
kadencję. Zgodnie z sugestią pana 
Starosty, aby był to wspólny kandy-
dat obu organów samorządowych 
Gminy – wspólnie z Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Policach, pa-
nem Witoldem Królem,  ustaliłem, że 
naszym kandydatem będzie pan An-
drzej Bednarek, Sekretarz Gminy Po-
lice i radny Rady Powiatu Polickiego. 

8. Na  11-go stycznia został 
wyznaczony termin przeprowadze-
nia części jawnej przetargu pisem-
nego nieograniczonego na oddanie 
w dzierżawę na okres 30 lat gruntu 
o ogólnej powierzchni 2.531 m2  
z przeznaczeniem na działalność ga-
stronomiczną, stanowiącego część 
nieruchomości oznaczonej w ewiden-
cji gruntów numerami działek: 46/1, 
958/1 i 47/2 z obrębu    Trzebież 2. Jest 
to grunt położony na terenie gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, na 
skarpie nad Zalewem Szczecińskim. 
Informuję Wysoką Radę, że nikt nie 
wpłacił wadium, nie złożył pisemnej 
oferty i nie przystąpił do przetargu. 

9. 18 stycznia odbył się prze-
targ ustny nieograniczony na najem  
lokalu użytkowego w Trzebieży przy 
ul. Spacerowej 15, z przeznaczeniem 
do prowadzenia działalności   gospo-
darczej.   Do przetargu przystąpiła 
jedna osoba.  Cena wywoławcza mie-
sięcznego czynszu: 20,00 zł/m2 + 
23% VAT. Najwyższa osiągnięta cena 
w przetargu: 22,00 zł/m2 + 23% VAT. 
Nowym najemcą lokalu, będącego 
przedmiotem przetargu, został pan 
Arkadiusz Ziarkiewicz - firma „FUN”.

10. 31 grudnia 2012 roku zakoń-
czyliśmy realizację projektu unijnego 
„Zamierzenia modelowe – sieć atrak-
cji Pomerania”, realizowanego przez 

Gminę Police w ramach partnerstwa 
dziewięciu podmiotów. Liderem pro-
jektu jest Ogród Zoologiczny w Uec-
kermuende, partnerami są: Gmina 
Police, Zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinie, Nadleśnictwo Kliniska, 
Ogród Dendrologiczny Przelewice, 
miasto Ueckermuende, Ogród Zoo-
logiczny w Eberswalde, Park Dzikich 
Zwierząt Schorsheide (czyt. szor-
shajde) oraz Stowarzyszenie „Na-
tura nad Zalewem Szczecińskim” 
z siedzibą w Eggesin. W ramach 
projektu zostały podjęte działania, 
promujące region, między innymi 
– publikacja broszur, tablice i słu-
py informacyjne. Wszystko w wersji 
polsko- i niemiecko-języcznej. Koszt 
przedsięwzięcia to 57.873,87 zł. Na 
jego realizację otrzymaliśmy dofinan-
sowanie w wysokości 85% kosztów. 

11. Gmina Police – jak co roku 
– włączyła się do ogólnopolskiej ak-
cji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Zebraliśmy w sumie około 74 
tys. zł.  Z tej kwoty 31.050,08zł oraz  
48,94 EURO zebrał sztab w Jasieni-
cy, który przez wiele lat był jedynym 
sztabem w gminie, a działa już od 
19 lat. W tym roku mieliśmy też dru-
gi sztab: w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Policach, który zebrał 42.635,34 zł, 
w tym -  pieniądze zebrane przez filię 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach 
oraz podczas XII-go Orkiestrowego 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej Oldbo-
jów, zorganizowanego przez Gimna-
zjum nr 3 w Policach. Oldboje zebrali 
w tym roku rekordową kwotę: 7.560,00 
zł. Podczas XXI Finału, w niedzielę 13 
stycznia, w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry w Policach wystąpili nasi lokalni 
artyści – od przedszkolaków po se-
niorów. Tradycyjnie - było też wido-
wisko w wykonaniu  przedstawicieli 
instytucji i władz naszej gminy, Rady 
Miejskiej, Urzędu Miejskiego i Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. W tym roku 
zbieraliśmy pieniądze dla ratowania 
życia dzieci i godnej opieki medycz-
nej seniorów. Dziękuję wszystkim za 
udział i  zaangażowanie. Szczególne 

gratulacje i podziękowania kieruję 
do przewodniczącej Rady Osiedla 
nr 3 w Jasienicy, pani Mirosławy Bu-
tryn, oraz szefowej sztabu WOŚP 
w Jasienicy, pani Krystyny Paproc-
kiej-Socha, które włożyły ogrom-
ny wysiłek w przygotowanie akcji. 

12. W dniach 26 i 27 stycznia, 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Po-
licach, odbyły się Międzynarodowe 
Zimowe Prezentacje Taneczne, po-
łączone z warsztatami tanecznymi. 
Swoje umiejętności pokazali młodzi, 
utalentowali ludzie z Niemiec, Ukra-
iny i Polski. Jest to cykliczna impreza, 
organizowana przez Miejski Ośrodek 
Kultury w okresie karnawału. Inicja-
torką dorocznych spotkań tanecz-
nych jest pani Barbara Kamińska, 
która prowadzi w Policach Compa-
nię Baletową. Gratuluję pomysłu 
i dziękuję organizatorom za przygo-
towanie tego barwnego widowiska. 

13. W Miejskim Ośrodku Kultury 
w Policach oraz w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach organizowane 
są różnego rodzaju zajęcia  na czas 
ferii zimowych, które w naszym regio-
nie rozpoczęły się 28 stycznia. Dzieci 
z terenu Gminy Police będą mogły 
bezpłatnie korzystać z przedstawio-
nej oferty. Finansujemy im także na 
czas ferii korzystanie z lodowiska przy 
Zespole Szkół im. Ignacego Łukasie-
wicza w Policach. Szczegóły na temat 
oferty naszych placówek na ferie  zi-
mowe 2013 zostały opublikowane na 
stronie internetowej Gminy Police. 

14. Dziś o godzinie 17 w Miej-
skim Ośrodku Kultury odbędzie się 
prezentacja książki pana Aleksandra 
Doby – naszego polickiego, słynne-
go kajakarza. Książka jest bogatym 
zbiorem wspomnień pana Aleksandra 
o jego o samotnej wyprawie kajako-
wej przez Ocean Atlantycki. Panie 
i Panowie Radni otrzymali zaproszenia 
na tę prezentację. Jeszcze raz zapra-
szam i liczę na Państwa  obecność.

P A N T O M O G R A M

Police, ul. Spółdzielców 50
tel. 091 317 53 66

Czynne: Pon.- Pt. godz. 10-19

Gabinet RTG ZĘBOWE
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Gwiazdy 
polickiego sportu

W Policach istnieje kilka klubów sportowych. Prowadzą szczególnie ożywioną działalność 
z dziećmi i młodzieżą. Najlepsi z nich po przejściu do kategorii seniorów opuszczają 
jednak nasze miasto. Brak jest bowiem w klubach odpowiednich warunków finansowych 
i organizacyjnych, aby uprawiać sport na najwyższym poziomie. Najzdolniejsi chcąc skutecznie 
rozwijać się sportowo korzystają więc z okazji i emigrują w Polskę. W cyklu „Gwiazdy 
Polickiego Sportu” chcielibyśmy naszym czytelnikom zaprezentować tych sportowców, 
osiągnęli największe sukcesy na międzynarodowej arenie sportowej i przysporzyli wiele 
chwały naszemu miastu.

Podsumowanie

Kiedy  wyjechał z Polic najlepszy do 
niedawna sportowiec, dwukrotny 
już olimpijczyk i Mistrz Europy Mar-
cin Lewandowski, wydawało się, że 
trudno będzie znaleźć jego sporto-
wego następcę. Tymczasem w cieniu 
polickiego lekkoatlety wyrastał jego 
godny następca. Jest nim mieszka-
niec Przęsocina, wielokrotny medali-
sta Mistrzostw Polski, Europy i Świa-
ta Kacper Narloch. Swoją sportową 
przygodę rozpoczynał w młodszych 
klasach szkoły podstawowej w polic-
kiej pływalni. Na basen przyprowadził 
małego Kacpra nauczyciel wychowa-
nia fizycznego, dyrektor nieistnieją-
cego już Miejskiego Ośrodka Spor-
tu, tata Roman Narloch. Tu trenerzy 
„Wodnika” Piotr Zeissel i Grzegorz 
Musztafaga uczyli go pływać. Pod 
koniec pływania była też przygoda z 
baseballem w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i  start 
w Mistrzostwach Polski (XIX miejsce). 
Starsze klasy szkoły podstawowej to 
przerwa ze sportem klubowym. Za-
wsze jednak jak twierdzi interesowały 
go sporty walki. Jako 14-latek domo-
wym sposobem wykonał worek do 
ćwiczeń napełniając go dosłownie 
zwykłymi szmatami! Kopał go i ude-
rzał bez opamiętania, intensywnie 
rozciągał swoje ciało. Po rozpoczęciu 
nauki w szczecińskim XVIII LO mógł 
spełnić swoje marzenia. Kolega na-
mówił go do treningu i udał się na 
pierwsze zajęcia sekcji kickboxingu 
klubu sportowego ALKON Szczecin 
w szczecińskim WDS. Trening tak się 
spodobał, że nie opuszczał już żad-
nego. Początkowo ćwiczył tylko dla 
siebie,  nie myślał o sportowej rywa-
lizacji. W międzyczasie była też przy-

goda z AIKIDO w klubie Kombat 56. 
Dopiero po 3 latach treningu dał się 
namówić do udziału w zawodach. Był 
to udział w eliminacjach strefowych 
Mistrzostw Polski, ale bez większe-
go powodzenia. Dopiero pierwszy 
start w MP zakończył się sukcesem. 
Kacper został brązowym medalistą 
w taekwondo. Ponieważ uprawiał 
już kickboxing i taekwondo, winien 
jestem czytelnikom krótkie wyjaśnie-
nie o tych dyscyplinach sportu. Jak 
powiedział Kacper w kickboxingu 
uderzają ręce i nogi, są też rożne 
odmiany kickboxingu. Podobnie jest 
w taekwondo, ale tu kładzie się więk-
szy nacisk na uderzenia nogami i wię-
cej jest kopnięć. W pierwszym starcie 
MP w kickboxingu powtórzył swój 
sukces i wywalczył ponownie medal 
brązowy. Kolejny rok to srebrny me-
dal MP i po raz pierwszy awans do ka-
dry narodowej seniorów. W kolejnym 
(2006) roku dalszy postęp i pierwsze 
złoto w MP. W 2007 roku wystąpił po 
raz pierwszy w Mistrzostwach Świata, 
ale jeszcze bez sukcesu. Międzynaro-
dowe sukcesy zaczęły się w 2009 roku. 
Po raz pierwszy wrócił z medalem MŚ 
i zajął III miejsce. Po 2 latach awans 

na II miejsce podium MŚ i zwycięstwo 
w Pucharze Świata. Największe sukce-
sy odniósł nasz zawodnik w ostatnim 
roku. Było to ponownie zwycięstwo 
w Pucharze Świata, brązowy me-
dal Mistrzostw Europy w taekwondo 
i złoty w kickboxingu. W międzyczasie 
było też wiele medali Mistrzostw Pol-
ski. Zapytany o ilość medali w zawo-
dach mistrzowskiej rangi (MP, PP, ME, 
PŚ, MŚ) Kacper powiedział, że zdo-
był ich już 53! Medale te zdobywał nie 
tylko w kickboxingu czy taekwondo, 
ale również w K-1 (odmiana kickbo-
xingu) i muy-thai (boks tajski). W tym 
ostatnim dozwolone są też uderzenia 
z kolana, łokcia, walka w klinczu na 
stojąco. Warto dodać, że równolegle 
ze sportem nasz bohater studiował 
w szczecińskim Instytucie Kultury Fi-
zycznej i jest magistrem wychowania 
fizycznego. Od 5 lat jest nie tylko czyn-
nym zawodnikiem, ale prowadzi jako 
trener zajęcia kickboxingu i taekwon-
do w klubie sportowym Cholew-Sport 
Police. Jest też wiceprezesem tego 
klubu. Zajęcia odbywają się w siłow-
ni Butterfly (ul. Barnima, za Klubem 
Nauczyciela). Nasz mistrz zaprasza 
na nie wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby spróbować swoich sił. Jak 
mówi trener Narloch do rekreacji nie 
trzeba szczególnych predyspozycji, 
wystarczą tylko zdrowie i chęci. Jeże-
li natomiast myśli się o sporcie, nie-
zbędne są wytrwałość, pracowitość 
i odrobina talentu. Jak widać multime-
dalista z Przęsocina posiada te cechy 
i mamy nadzieję, że pozwolą mu one 
na kolejne medale, w tym upragnione 
złoto Mistrzostw Świata.

J. Chmielewski

Żeglarz niestrudzony
Aleksander Doba

Gdybyśmy zapytali dziś młodego 
człowieka nawet kilkulatka co to jest 
smart-phone, i-phone, i-pad,  tablet, 
notebook, mc book, wiedziałby o tych 
urządzeniach niemal wszystko! Ale 
w dobie wszechstronnego rozwoju 
cywilizacyjnego, cyfryzacji nic nie za-
stąpi książki, która dzielnie trwa przez 
wieki do dziś!  

Na przełomie roku przybyła nam 
cenna pozycja książkowa wzboga-
cająca policką bibliografię. Dotąd pu-
blikowane były drobne opracowania, 
monografie naszego miasta, małych 
miejscowości, wspomnienia, albumy 
fotograficzne, poezje i proza polickich 
autorów. Książka Aleksandra Doby 
jest swoistym dziennikiem podróży. 
Opisywany jest każdy dzień wyprawy, 
szczegółowo, wnikliwie. Autor z deta-
lami opisuje swój kajak, jego wnętrze, 
przygotowania do wyprawy i wreszcie 
po perturbacjach ulgę, gdy odbił od 
wybrzeża Senegalu. Opisuje radość 
podróży, którą po kilkunastu dniach 
zmienia pojawiające się powoli zmę-
czenie, problemy zdrowotne (otar-
cia, pęcherze, wysypka). Wspomina 
wielu ludzi, dzięki którym znalazł się 
w groźnym żywiole. Z książki wynika, 
że osobą nader ważną dla podróżni-
ka jest jego żona Gabriela. Dużo o niej 
pisze w kontekście jej rozterki przed 
początkiem ryzykownej podróży życia.

Wyraża to w dedykacji na począt-
ku książki poświęconej jej.

Olek wspomina swoje początki 
fascynacji podróżami kajakowymi. 
Zaczynał w 1980 r. spływem na Dra-
wie potem stawiał sobie coraz więk-
sze wyzwania: -kajakiem Przemyśl 
- Świnoujście w poprzek Polski, ka-
jakiem przez Niemcy i dookoła Danii 
z Polic do Polic - 55 dni - 2714 km, 
kajakiem dookoła Bałtyku z Polic do 
Polic 80 dni - 4227 km, kajakiem za 
koło podbiegunowe północne z Po-
lic do Narviku - 101 dni - 5369 km, 
po Bajkale-Morzu Syberii –2010. Po 
takich dokonaniach można było po-
dróżnikowi zadać zasadne pytanie 
czy to już nie wystarczyło? Po takich 
podróżach, takim doświadczeniu nie 
można było szkolić innych adeptów 
wiosłowania na elitarnych kursach 
i kroić przy tym niezłe pieniądze?

Po otwarciu spotkania przez sym-
patyka polickiego kajakarza burmi-
strza Władysława Diakuna, rozpoczę-

liśmy rozmowę, która potoczyła się 
wartko. Przez blisko półtorej godziny 
rozmawialiśmy m. in. o tym, że żona 
Olka Gabriela była przeciwna wypra-
wie, o wątpliwościach przed wyprawą, 
o wyposażeniu kajaku, sprzęcie nie-
zbędnym podczas wyprawy, pertur-
bacjach w Senegalu w Dakarze przed 
wypłynięciem, początku wyprawy po 
odbiciu od afrykańskiego brzegu, 
pierwszym odczuwalnym zmęczeniu, 
burzach, których przeżył niezliczo-
na ilość, atlantyckim menu, wodzie...
z odsalarki, gościach w kajaku: owa-
dach, rybach, , Punkcie zwrotnym, 
Tropikalnej strefie zbieżności Rów-
nikowym Prądzie Wstecznym, który 
tak Olkiem kręcił zwiększając go do 
wysiłku nie tylko fizycznego ale także 
intelektualnego, Bożym Narodzeniu, 
i nowym roku na oceanie, i wreszcie 
o reakcji gdy po raz pierwszy ujrzał 
amerykański ląd. Podróż policzanina 
w linii prostej wyniosłaby 3,200 km To 
jak stąd do... w rzeczywistości ile to 
było prawie 5.400 km. 
Określenie „wyprawa” to rzeczow-
nik. Pisze się go z małej litery. Autor 

czyni to odwrotnie, pisze z dużej „w”. 
To zapewne oznacza ważność - war-
tość tego określenia. Ta wyprawa 
zabrała Olkowi 3 miesiące życia na 
bezwzględnym dla każdego Atlanty-
ku, była wielka, najważniejsza w ży-
ciu podróżnika. Stąd ta emocjonalna 
podmiotowość określenia.

O Olku Dobie mawia się, że jest 
pogromcą oceanu, desperatem ka-
jakowym, niestrudzonym podróżni-
kiem, twardzielem, samotnikiem. Dla 
mnie Olek jest niekwestionowanym 
ambasadorem Polic, Ziemi Polickiej 
człowiekiem niezwykłym, któremu 
przypisana jest niestrudzona wędrów-
ka przez życie w sposób niekonwen-
cjonalny, ekstremalny!

Zachęcam do nabycia książki 
autorstwa Aleksandra Doby. Są jesz-
cze egzemplarze, które można kupić 
w MOK w Centrum Informacji Kultural-
nej i Turystycznej. Wystarczy podejść 
do recepcji, by cenną pozycję, której 
okładkę prezentuję nabyć i przeczy-
tać. Warto, bowiem jej nakład kurczy 
się wyjątkowo szybko.

Jan Matura

Zdjęcia - niezawodny Wiesław Gaweł
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Egzaminy

Każdy z nas w swoim życiu zdawał różne egzaminy, przechodził wielokrotnie przez wszystkie 
etapy stresu egzaminacyjnego i po-egzaminacyjnego, i to z różnym skutkiem. Pierwszą wprawką 
było przygotowanie się do Pierwszej Komunii Świętej, gdzie jako młody – mały człowiek trzeba 
było nauczyć się bardzo wielu modlitw na pamięć i odpowiedzieć na wiele niezrozumiałych dla 
dziewięciolatka pytań. Potem była matura (dziś młodzież ma jeszcze egzaminy szóstoklasisty i testy 
gimnazjalne!) i choć kwitły kasztany, nawet one nie łagodziły związanego z nią stresu. Potem przy-
szły kolejne egzaminy na studiach – niestety nie da się ich już zliczyć. 

Mnie w tym roku spotkała przyjemność zdawania egzaminu adwokackiego. Wybrałam opcję pi-
sania na komputerze a nie ręcznie z tego względu, że piszę jak „kura pazurem”, prawdopodobnie 
mam dysgrafię (za moich czasów badań w tym kierunku nie przeprowadzano). W związku z powyż-
szym, przygotowałam laptopa według wskazówek umieszczonych na stronie Ministerstwa Sprawie-
dliwości. 

Pierwszego dnia rozwiązywaliśmy test. W drugim dniu egzaminu, przy zadaniu z prawa karnego, 
nie udało mi się otworzyć programu z pendrive’a (urządzenie to zawierało program, w którym można 
było pisać pracę oraz zabezpieczenie uniemożliwiające korzystanie z pulpitu komputera). Powyższy 
problem zgłosiłam Komisji Egzaminacyjnej. Informatyk pełniący funkcję pomocniczą na tym egza-
minie poinformował mnie, iż nie mam wgranej wersji NET Framework 3.5 SP1, tylko 4.0. Ogólnie 
byłam zestresowana egzaminem, ale ta sytuacja sprawiła, że nawet myślałam, czy nie zrezygnować 
z egzaminu. Jednak wzięłam się w garść i pisałam ręcznie – potem nawet nie pamiętałam, co pod-
niosłam w apelacji. Informatycy bardzo przejęli się moją sytuacją - jeden z nich zadeklarował się, że 
mi wyżej wymieniony program wgra, tylko żebym w dniu następnym przyszła na egzamin z prawa 
cywilnego wcześniej. Tak też zrobiłam. Mój komputer w ogóle nie chciał zadziałać - nie łączył się ze 
stroną internetową Microsoftu, nie mogłam więc pobrać wymaganego programu - coś go blokowało 
(miałam odinstalowany program antywirusowy i inne zabezpieczenia). Podkreślam, że w laptopie 
miałam i mam legalne oprogramowanie. Na moją usilną prośbę jeden z informatyków pożyczył mi 
swój laptop, ale i tym razem pendrive nie odpalił – informatycy nie mogli ustalić przyczyny takiego 
stanu rzeczy. Myślałam, że dostanę zawału. Znowu pisałam ręcznie będąc coraz bardziej przekonana, 
że na pewno nie zdam, bo nikt się nie rozczyta. 

Najgorzej było ostatniego dnia, podczas którego należało rozwiązać zadanie z prawa administra-
cyjnego i gospodarczego. Pomyślałam, że ręcznie nie dam rady napisać skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego i umowy, w związku z czym pożyczyłam od koleżanki laptopa - nowego, na 
którym zainstalowana była wersja Windows 7, a nie XP jak na moim laptopie. Przy zainstalowanej 
Windows 7 program NET Framework 3.5. SP1 jest już dodany automatycznie. Na początku pendrive 
zadziałał, ale po chwili ekran zrobił się czerwony. Wymieniono mi pendrive’a. Niestety, ekran zrobił 
się ponownie czerwony i musiałam pisać ręcznie. Informatyk nie bardzo potrafił uzasadnić, jaka jest 
tego przyczyna, próbował coś mówić o programie, ale zwróciłam mu uwagę, że wgrana jest wersja 
Windows 7. W końcu przyjęto, że to wina pendrive’ów. Mój laptop po tym egzaminie nie nadawał 
się do niczego, został zainfekowany przez robaka Koobface. 

Na szczęście udało mi się uratować laptopa i co najważniejsze - zdać egzamin adwokacki.
Mając na uwadze wszystkie te egzaminy, z którymi mieliśmy przyjemność w życiu się zmierzyć, 
podkreślić należy, iż najważniejszym z nich, jest egzamin z życia. Jednakże z jego wynikami nigdy 
nie uda się nam zapoznać – ocena zostanie dokonana, jak nas już tu nie będzie.
Poniżej przedstawiam naszym stałym czytelnikom opowiadanie o egzaminie życia, jaki musiał zdać 
jeden z naszych nieznanych bohaterów narodowych. 

Lucyna Anna Kwoszcz

Obrońcy Płocka

Ciepły sierpniowy dzień chylił się ku zmierzchowi, z zakamarków powolutku wypełzał mrok, 
ogarniając swoim czarnym ramieniem coraz większe połacie przestrzeni. Jeszcze tylko nad brzegiem 
Wisły w ostatnich promieniach zachodzącego słońca, złociły się ogromne liście łopianów. W powie-
trzu czuć było woń polnych kwiatów i ostry zapach dzikiej mięty. W oddali do snu układał się cały 
świat, powolutku milkły głosy przyrody. Zachód słońca poprzedzała uroczysta cisza. Przyglądający 
się temu pięknemu zjawisku jedenastoletni chłopiec, spojrzał jeszcze na płynącą rzekę, która niczym 
purpurowa wstęga wiła się przed nim, znikając w oddali w ramionach nocy.
– Szkoda, że to już koniec dnia – pomyślał rozżalony, po czym odwrócił się w stronę miasta i pobiegł 
przed siebie. Zatrzymał się niedaleko Katedry, z zachwytem spojrzał na jej strzeliste mury i posta-
nowił dostać się do jej wnętrza. Podszedł do ogromnych katedralnych drzwi, które z łoskotem otwo-
rzyły się przed nim i wszedł do środka. W blasku świec dostrzegł lewy filar przy wejściu do prezbi-
terium, na którym umieszczona była figura Matki Bożej Mazowieckiej, podszedł bliżej i z bojaźnią 
uklęknął, czyniąc znak krzyża. Z czułością zaczął się modlić, prosząc Najświętszą Panienkę o opiekę 
i ochronę przed wojskami bolszewików, które zbliżały się do miasta od strony Warszawy. Po skoń-
czonej modlitwie spojrzał na białą marmurową twarz Madonny i ujrzał jak z jej posągowych oczu 
płyną kryształowe łzy. Przestraszył się tego widoku i chciał jak najszybciej opuścić bazylikę, lecz 
jakaś dziwna moc zniewoliła jego ciało, i nie pozwoliła mu wykonać choćby najmniejszego ruchu. 
Chłopiec usłyszał za sobą szelest i czyjeś kroki, odwrócił z wysiłkiem głowę i ujrzał zbliżającego 
się doń mężczyznę. Sam strój nieznajomego oznajmiał, iż jest on rycerzem z zamierzchłych czasów. 
W blasku świec lśniła na nim złocista zbroja łuskowa, chroniąca tułów i nogi owego męża. Na głowę 
założony miał hełm w kształcie żelaznego stożka, zaopatrzonego w nosal. Z hełmu opadała mu na 
kark siatka kolcza, spod której na szerokie ramiona wypadały złociste pukle. W lewej dłoni trzymał 
tarczę kolistą, zrobioną z drewna i obitą w skórę, w prawej zaś miecz obusieczny, prosty z głownią 
długości 80 centymetrów i krzyżowym jelcem. Chłopiec ze strachu zamknął oczy, spodziewając się 
zadania ciosu. Mężczyzna zaś dostojnym krokiem podszedł do niego, położył swoją ciężką dłoń na 
jego ramieniu i przemówił:
- Jakeście wy?
- Ja jestem Tadek – odpowiedział chłopiec.
Rycerz spojrzał na chłopca, przyklęknął na lewym kolanie i uczynił znak krzyża, po czym skierował 
swoje oblicze na święty ołtarz i zanucił rycerską modlitwę:
- Królu Wielki nasz, przydaj rozumu k mej rzeczy. Me sierce bostwem obleczy, bych mógł prawić. 
Jakeście Wy, zda się to przecie! Jestże Ci Królu, Wasz ci ja kneź. Pomnij Panie, że Lechia Twą ojczy-
zną, czy mamyż my tak cierpieć Ano, wola Twoja nie moja. Bywajcie jeno zgodni, żem przybył tu 
nie nadaremno. Królewicu miły, Miłość waszą pozdrawiam! Bywajcie mi w dobrą godzinę!
Zamilkł rycerz, spojrzał ponownie na młodzieńca, wydobył zza pasa srebrzysty krzyż nasadzony 
złotymi ozdobami i zawiesił go na szyi chłopca. Przysunął się bliżej, ujął w dłonie jego chłopięcą 
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twarz i pocałował w czoło, życząc odwagi i męstwa w jutrzejszej bitwie. Tadek pragnął podziękować 
nieznajomemu za prezent, ale ten zniknął niczym zjawa. Oszołomiony chłopiec chciał wybiec ze 
świątyni, ale pomylił drogi i trafił do Kaplicy Królewskiej, w której umieszczono czarny sarkofag 
ze zwłokami królów polskich. Spojrzał na alabastrowego orła umieszczonego na przedzie sarkofagu 
i znieruchomiał. Ptak ożył i uniósł się wysoko, szybując pod kopułą kaplicy; jego ogromne skrzy-
dła dźwigały złote insygnia królewskie. Młodzieniec usłyszał za sobą kroki, obejrzał się i dostrzegł 
poznanego przed chwilą rycerza. Podszedł on do sarkofagu, czarna krypta rozsunęła się, wszedł do 
środka, położył się, spojrzał jeszcze po raz ostatni na chłopca i zasnął. Czarna płyta powoli zakrywała 
jego królewską postać; orzeł zniżył lot, po czym umieścił złote insygnia na krypcie, a sam spoczął na 
przedzie czarnego sarkofagu. Chłopiec zrozumiał, że sam król Bolesław Krzywousty mu się ukazał, 
nie mógł jedynie pojąć, co to wszystko miało znaczyć. Przestraszony wybiegł ze świątyni kierując 
się do kamienicy w której mieszkał. 

Wczesnym rankiem obudziła go matka, prosząc żeby poszedł kupić chleb w pobliskiej piekarni. 
Tadek po przebudzeniu był tak bardzo oszołomiony nocną przygodą, że przez chwilę myślał, iż to 
wszystko mu się przyśniło. Jednakże zawieszony na jego szyi przez króla Polski złoty łańcuch ze 
srebrnym krzyżem dawał świadectwo prawdzie. Chłopiec ubrał się i wyszedł z domu kupić matce 
chleb. Od samego rana na ulicach było gwarno, ludzie biegali w pośpiechu, ktoś z tłumu oznajmił, 
że do miasta zbliżają się bolszewicy, siejąc tym samym większą między nimi panikę. Przez ulice 
przetaczały się także oddziały wojska polskiego, które chłopiec witał serdecznie. W końcu chłopak 
kupił matce chleb, zaniósł go do domu i wrócił na rynek, gdzie budowano barykady. Obserwował 
jak mieszkańcy miasta przygotowują się do obrony; znudzony wkrótce sam przystąpił do budowy 
barykad. Z wielkim impetem układał worki z piaskiem jeden na drugim, próbował też w między 
czasie dotknąć broni, którą rozdawało miedzy sobą zgromadzone wojsko. Czas mu szybko upłynął, 
zmęczony i głodny postanowił wrócić do domu. Kiedy już zbliżał się do kamienicy, nadeszła wiado-
mość od kogoś z tłumu, że od strony rogatek Dobrzyńskich i Bielskich nastąpiło natarcie oddziałów 
sowieckich pod wodzą Gaj Bżyszkiana. Wojsko polskie wycofało się z miasta. Przerażeni miesz-
kańcy kierując się w stronę drewnianego mostu także próbowali uciec z miejsca krwawej potyczki. 
Tadek dostrzegł, że w uciekającym tłumie była jego matka i siostra, próbował więc je dogonić. Jed-
nakże natłok ludzi nie pozwolił odnaleźć chłopcu swojej rodziny. Zrezygnowany wrócił na barykady, 
gdzie pozostała w mieście ludność szykowała się do obrony. Próbowano odesłać Tadka w bezpieczne 
miejsce, ale on się uparł, że jest harcerzem, - więc będzie walczyć do ostatniej kropli krwi. W końcu 
postanowiono, że będzie roznosił meldunki między walczącymi barykadami. Chłopcu spodobało się 
to zadanie, i z niecierpliwością czekał na rozkazy. W końcu wysłano go z ważną wiadomością do 
majora Janusza Mościckiego, który z żandarmami zorganizował obronę na przedmieściach. Tadek 
pod ostrzałem bolszewickiej artylerii pędził przed siebie, nie zważając na spadające cegły i wybuchy 
pożarów. Wojska nieprzyjaciela dostrzegły biegnącego chłopca, naprzeciw mu wysłano radziecką 
konnicę. Małojacy w baranich czapach z szablami w dłoniach próbowali go zatrzymać. Jeden z nich 
zamachnął się szablą na chłopca, lecz on odskoczył na bok i drżącą dłonią wydobył zza koszuli srebr-
ny krzyż. Blask klejnotu oślepił nacierającego, w górze zaś ukazała się jasna postać Świętej Panienki, 
która pod złocistą szatą skryła chłopca i bezpiecznie przeprowadziła go przez wojsko nieprzyjaciela. 
Tadek zauważył, że w wojska wroga wkroczył spotkany nocą rycerz. Jego miecz unosił się w górze, 
siekając nieprzyjaciela. Chłopiec poczuł jak w jego sercu rośnie odwaga, zrozumiał że nie tylko ci 
odważni mieszkańcy Płocka są jego obrońcami, ale że sam król i Najświętsza Panienka bronią jego 
murów. Co tchu pobiegł więc do majora i złożył mu odpowiednie meldunki oraz opowiedział, o tym, 
co wydarzyło się w nocy, i na ulicach Płocka. W zebranych obrońcach wskrzesiła się wola walki, 
zaczęli oni zaciekle bronić swoich barykad. Wojsko polskie, które skryło się za miastem, wróciło 
zawstydzone bohaterską walką ludności cywilnej, i zaczęło również walczyć. Nieprzyjaciel został 
pokonany i odparty. Tadek po zaciekłych walkach odnalazł szczęśliwie swoją rodzinę. W podzięko-
waniu za ocalenie życia jemu i jego rodzinie oraz za uratowanie miasta ofiarował Matce Bożej złoty 
łańcuch ze srebrnym krzyżem.

Wiosną następnego roku do miasta przybył Józef Piłsudski, ażeby podziękować jego mieszkańcom 
za bohaterską obronę. Tadek za męstwo i odwagę otrzymał z jego rąk Krzyż Walecznych. Podniecony 
tymi wydarzeniami udał się do bazyliki, aby w ciszy rozważać o tym, co go spotkało. Będąc już we-
wnątrz zauważył, że na tronie biskupim ktoś siedzi. Zaciekawiony wszedł dalej i ujrzał Najświętszą 
Panienkę, która uśmiechała się do niego i gestem ręki zachęciła go, żeby podszedł. Tadek zbliżył 
się i uklęknął. Schylił głowę. Poczuł, że ktoś dotknął jego ramię. Odwrócił głowę i zobaczył króla, 
który postanowił pasować Tadka na rycerza. Kiedy dotknął ostrzem miecza jego głowy, rozległy się 
dźwięki organów, a Aniołowie ożywszy, wtórowały im w rytm „Te Deum”. Chłopiec ścisnął w dłoni 
Krzyż Walecznych i przyłożył go do serca, po czym chwyciwszy amarantową wstążkę z jedwabnej 
mory, podniósł go do góry i obrócił, tak by wszyscy zgromadzeni mogli dostrzec, co zostało na nim 
umieszczone. W blasku świec połyskiwały na jego rewersie gałązki wawrzynu z owocami, przez 
które przechodził miecz, skierowany sztyletem ku górze. Na poziomych ramionach jaśniał zaś na-
pis WALECZNYM. Tadek z zachwytem spoglądał na order, a po policzkach płynęły mu gorzkie 
łzy szczęścia, które spadając na posadzkę świątyni przemieniły się w białe perły. Chłopiec pozbierał 
drogocenne klejnoty i umieścił je na ołtarzu, pozostawiając dla proboszcza wiadomość, ażeby ten 
przeznaczył je na odbudowę miasta i pomoc biednym. Proboszcz spełnił życzenie Tadka i zgodnie z 
jego wolą oddał klejnoty na szczytny cel. Jedną zaś z pereł umieścił w koronie Najświętszej Panienki. 
Owa perła posiada cudowną moc – jeżeli ktoś zwątpi w swoje siły i odwagę, by zdobyć świat, to musi 
koniecznie udać się do Katedry Płockiej, odszukać owego klejnotu. potrzeć go trzy razy serdecznym 
palcem i pomyśleć o zamierzonym zadaniu, a na pewno uda się mu je zrealizować!

Lucyna Anna Kwoszcz
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UŁATWIENIA W MELDUNKACH
W dniu 31.12.2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7.12.2012 r. 

o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz 
niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1407) na mocy której wprowadzono 

szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m. in.:

- zniesienie obowiązku zameldowania do 3 miesięcy,
- likwidacja obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,
- likwidacja obowiązków właścicieli, dozorców, 
  administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy 
  do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego 
  przez mieszkańców lub pracowników,
- możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez 
  ustanowionego pełnomocnika,
- możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu 
  w nowym miejscu,
- wydłużenie terminu realizacji obowiązku meldunkowego 
  z 4 do 30 dni,
- zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku 
  meldunkowego,
- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu 
  obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, 
  obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,
- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających 
  zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Terminarz LUTY 2013r.

17 lutego Jakub Rawizo. Koncert muzyki klasycznej. 
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 16.00.
  Bilety w cenie: 15 zł – normalny, 10 zł – ulgowy.

19 lutego Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 16.00.
  „Police, Szczecin okresu II Wojny Światowej”, gawęda historyczna.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala konferencyjna, godz. 17.00
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Czternasty dzień lutego serwu- je nam wyśmienitą okazję 
do ogrzania wyziębionych już nieco pragnień, oczekiwań, 
nadziei. Choć zima nie popi- sała się w tym roku i mróz 
doskwierał nieznacznie, zdą- żyliśmy już na tyle wtopić 
się w bezsłoneczną aurę, żeby z utęsknieniem oczekiwać 
każdego przejawu zbliżającej się wiosny, dyskretnie po-
jawiającego się ciepła. Natura nie próżnuje: ptaki powra-
cają do domu w bratnich, pod- niebnych kluczach, ziemia 
zaczyna delikatnie parować i drażnić zmysły, nawet burza 
przemknęła już przez Polskę mieszając się z płatkami śniegu. Natura w gotowości, a my lekko już 
zniecierpliwieni, zabieramy się do wiosennych porządków. Najpierw odkurzamy swoje serca, które 
na szczęście, biją nieustannie...

Lucyna Kwoszcz

Czy możesz?
Czy możesz mnie kochać,
jak wiatr kocha ptaki,
jak ziemia spragniona – wodę.

Czy możesz mnie kochać,
jak słońce kocha kwiaty,
jak morze – fale wzburzone.

Bo, ja cię tak kocham,
jak wiatr kocha ptaki
a ziemia spragniona –wodę.

Bo, ja Cię tak kocham,
jak słońce kocha kwiaty,
a morze – fale wzburzone.

Lucyna Kwoszcz

Do Ciebie
Pragnę tak mało
tylko jednego
byś mnie przytulił 
do serca swego.

Tak bardzo mocno
z ogromną siłą
by serce moje
przy Twoim biło.

By dłoń swą wcisnąć
w Twe ciepłe ręce
by czuć Twój dotyk
i nic już więcej.

Lucyna Kwoszcz

Kocham Cię
Kocham Cię od pierwszego ujrzenia
Kocham Cię od „dzień dobry” do „zobaczenia”
Kocham Cię od wieczora do rana 
i pytam: Czy jestem kochana?

Zbigniew Szyrwiel

Erotyk
Jak ciężko jest kochać w skrytości ,
I nie powiedzieć niczego światu .
Bo Ty też nie lubisz kochać na pół ,
A tak nie chcę Cię spisać na straty .
Gdybym mógł kochać Ciebie normalnie ,
Dręczyć Cię kwiatem i pocałunkiem ,
Wziąć na kolana , zabawić słowem ,
I pieścić ciało czułym dotykiem .

Zbigniew Szyrwiel

Tak bardzo lubię .
Lubię, jak układasz nóżki – jak motyl skrzydła .
Twoje ciepłe , czułe usta na moim czole .
Dwie lampki szampana . I dwie świece na stole .
Słowa niewypowiedziane , a tak spragnione .

. . . . .

Jak wiersz powstaje ? Ja tego nie wiem .
Słowa się same w rytm układają .
Ale wiem jedno , potrzebny jest impuls .
A tym największym jest – zakochanie

Renata Dwornik

Nie tak miało być
Czyja to wina kto popełnił błąd
zapisane na płytach chodnika nasze spotkania
rozdeptał czas pokrył kurz
wiatr rozwiał szept
a przecież nie tak miało być

została pamięć
zapach ziół na zboczach gór senny szum fali
rozmazany makijaż plaży
tajemnica tamtego szarego dnia
a przecież nie tak ...
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Renata Dwornik

Rendez-vous

otworzyłam wyjęłam
sukienka czerwona pognieciona
wyprasowałam ubrałam
źle

wybiorę tę
w błękitnym kolorze tamtych dni
zapachem lata
pończochy szpilki szminka perfumy lustro
drzwi

wiatr we włosach
chodnik ulica mijam
witryna krzesło stolik
dłoń usta podniecenie
dwie kawy zamówił
spełnienie

Renata Dwornik

Dobranoc

tak zwyczajnie chciałam
powiedzieć ci dobranoc
to nie prawda że pomyliłam numery
zadzwoniłam nie w porę

żadna nie byłaby odpowiednia
bo słowa i tak nie przejdą
przez zaciśnięte gardło komórki
napiszę e-maila

a jeżeli
więc tylko dobranoc
i tak to skasuję

Renata Dwornik

Czekanie

moje czekanie na miłość
jest odliczaniem zrobionego prania
obranych ziemniaków
skoszonej trawy

a jednak
wciąż zaparzam kawę
poleruję stare srebra
czeszę włosy
czekam

Renata Dwornik

Osobna miłość
jeszcze rozmawiają ze sobą
wciąż mają wspólnego kota
mówią że się kochają
razem parzą herbatę

wieczorem w osobnych pokojach
zasypia ich miłość
tak wielka że nie mieści się już
w jednym łóżku

Agnieszka Przybylska

Przedwalentykowy blues

Dojrzała Miłość
przycupnie 
na progu
i będzie czekać
aż wróci kochany

Słowik przeczeka
świt i dzień
świetlany
rozkwitnie 
w mroku

Rytm wystukuje
niecierpliwe
serce
bo tęskni

Helena Pilarska

***
Walentynki?
- ja nie z tej epoki
........................
No, dobrze, dobrze..
Może wierzgnie coś w biodrze
ożywi zegar stary,
iskrę wykrzesze, rozpali...
Wtedy na skróty...
Za pierwszym rogiem stanę
kolanko odsłonię
twarz schowam w dłonie,
poczekam,
choćby do rana
Może spóźniony Walenty 
jak ja na głodzie
ze mną swój głód podzieli

Helena Pilarska

To nie mój czas...

Walentynki?
Nie dla mnie.
Trzeba by było wpierw
skreślić ten dzień z kalendarzy
mojej biografii.
Bo to był dzień
wbrew i na przekór
codziennego pędu
w nakreślonym kręgu.
Ósmy marca...
Dzień na grzech otwarty
włosy u jednych w kok spięte
u innych spływające w rzęsistej ulewie,
i róż obfity na wargach
kusił brzydką stronę.
 
Goździk...rąsia...buzi...
rajstopki w nagrodę
i uprzejmości nadmiar
z wszystkich ust się leje,
i bal i wódzia...
Bo to Dzień Kobiet - bawią się panowie.

Stanisław Rapior

Dedykacja pisana 
nieznajomej... w „Neptunie”
Czasami idziesz taką drogą
na której nie spotkasz
swojego przeznaczenia.
Wystarczy jednak chwila
by stała się ona jedynym
wyśnionym traktem szczęścia.
Wtedy nieprzytomnie
nierozważnie biegniesz
w nieskończoność uczuć
aż po samozatracenie.
 
Dlatego rozglądaj się,
bo nawet wtedy gdy pijesz wino
i jubileuszowo się śmiejesz
możesz znaleźć serdeczne 
nieośmielone spojrzenia.

Numer Pegaza Polickiego przygotowała 
Marzena Rafacz (redaktor odpowiedzialny) 
Lucyna Kwoszcz, 
Zbigniew Szyrwiel, 
Renata Dwornik,  
Agnieszka Przybylska, 
Helena Pilarska, 
Stanisław Rapior.
e-mail Stowarzyszenia: star20@onet.pl



22 23

SPORTSPORT

Mistrzostwa Polski 
ergometr 2013

PZTW w 2006 roku wraz z PKPar i PZSN START założyło w Polsce wioślarstwo osób 
niepełnosprawnych i przez cały okres wspiera działania na rzecz rozwoju wioślarstwa osób 
niepełnosprawnych w Polsce i na świecie. 

Niepełnosprawni w akcji

Osoby niepełnosprawne startowały 
w oddzielnych kategoriach sporto-
wych wg. przepisów FISA:

- ręce z barkami
- Ręce z tułowiem
- ręce tułów nogi zawodnicy ruchowi
- ręce tułów nogi zawodnicy niedowi-
dzący i niewidomi.

Po raz pierwszy od kilku lat na  za-
wodach w Polsce, pojawiła się duża 
grupa zawodników niepełnospraw-
nych. Cieszy to bardzo nas trenerów, 
ponieważ wioślarstwo osób niepeł-
nosprawnych staje się coraz bardziej 
popularne w Polsce. Cieszy też fakt 
że zawodnicy startowali w wszystkich 
konkurencjach sportowych. 

Podczas zawodów wiodącym 
ośrodkiem Polsce okazała się KSI 
START Szczecin który zdobył 8 me-
dali, następnie UKS Salwator Kraków 
3 medale, Lotto Bydgostia  3 medale 
, KNS START Kalisz 2 medale, SRS 
Szansa START Gdańsk 1 medal. 
Udział brali także zawodnicy WTW 
WARSZAWA, którzy  zajęli miejsca 
poza podium.

Wyniki zawodów:

Kategoria  ręce z barkami kobiety:

1. Magdalena Stawiarz 
    KSI START Szczecin 6:17,6
2. Katarzyna Grobelna 
    KSI START Szczecin 8:13,7
3. Agata Bogdanowicz 
    KSI START Szczecin 9:47,3

Kategoria ręce z barkami mężczyźni:

1. Leszek Niewiarowski Lotto 
    Bydgostia 4:51,4

Kategoria ręce z tułowiem kobiety:

1. Jolanta Pawlak KSI START 
    Szczecin 4:22,7
Kategoria ręce z tułowiem mężczyźni:

1. Michał Gadowski KSI START 
    Szczecin 3:54
2. Janelt Krystian SRS Szansa 
    START Gdańsk 3:55,1
3. Nogaj Sebastian KNS START 
    Kalisz 4:23,1
4. Biskup Patryk  KNS START 
    Kalisz 4:31,5

Kategoria ręce tułów nogi zawodnicy 
ruchowi kobiety:

1. Joanna Hantzshel  
    KSI START Szczecin 4:27,4
2. Joanna Czarnecka 
    KSI START Szczecin 4:50

Kategoria ręce tułów nogi zawodnicy 
ruchowi mężczyźni:
1. Piotr Błażejczyk KSI START 
    Szczecin 3:26,7
2. Jakub Dąbrowski Lotto 
    Bydgostia 3:34,9

3. Ireneusz Łuszczyński  
    KNS START Kalisz 3:35,9
4. Adrian Sławiński KNS START 
    Kalisz3:52,4
5. Jakub Gwóźdź KSI START 
   Szczecin 4:00,3

Kategoria ręce tułów nogi zawodnicy 
niedowidzący i niewidomi kobiety:

1. Barbara Borkowska Lotto 
    Bydgostia 3:49,6
Kategoria ręce tułów nogi zawodnicy 
niedowidzący i niewidomi mężczyźni:

1. Józef Ignaciak UKS Salwator 
    Kraków 3:13,2
2. Robert Niesyczyński  UKS 
    Salwator Kraków 3:13,4
3. Rafał Sitek UKS Salwator 
    Kraków 3:16,9
4. Karol Jaskólski Lotto 
    Bydgostia 3:18
5. Michał Kotra UKS Salwator 
    Kraków3:22,9
6. Cezeary Skrzyński WTW 
    Warszawa 3:34,8
7. Jakub Nowak WTW 
    Warszawa 3:41
8. Karol Urbaniak WTW 
    Warszawa 3:42,6

Obecnie kadra Polski wioślarzy 
niepełnosprawnych przebywa na 
zgrupowaniu w Ośrodku Przygoto-
wań Paraolimpijskich w START Wisła. 
Zawodnicy Jolanta Pawlak i Michał 
Gadowski przygotowują się do star-
tu w Mistrzostwach Świata na ergo-
metrze, które odbędą się 17 lutego 
w Bostonie.

Podziękowania dla sponsorów ka-
dry polski wioślarzy niepełnospraw-
nych:
BRENDA, 4F, Citroen Peugeot  Drew-
nikowski, Miastu Szczecin
Trener koordynator kadry Polski wio-
ślarzy niepełnosprawnych Tomasz 
Kaźmierczak.
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KULTURAKULTURA

LUTY 2013  

MAYDAY 2
Ray Cooney                                    

w reżyserii Stefana Szaciłowskiego

„Mayday 2” to dalsze perypetie taksówkarza – bigamisty. Od wypadku, który nieomal doprowadził do końca 
szczęśliwego życia u boku dwóch żon mija kilkanaście lat …. Córka z jednego małżeństwa i syn z drugie-
go przez przypadek poznają się w Internecie. Zawartą tam znajomość postanawiają kontynuować w „realu”. 
I znów straszliwa tajemnica taksówkarza może ujrzeć światło dzienne….

Dekoracje i kostiumy – Jan Banucha

OBSADA:
Adam Dzieciniak
Katarzyna Bieschke
Małgorzata Chryc-Filary

Sławomir Kołakowski
Jacek Polaczek
Michał Janicki
Dorota Chrulska

KONIOM I ZAKOCHANYM SIANO 
PACHNIE INACZEJ

Znany z ekscentryczno-dekadenckiej atmosfery Czarny Kot Rudy zaprasza na kolejne stopnie 
kabaretowego wtajemniczenia, czyli na nowy program o tytule tyleż tajemniczym, 

co prowokującym - Koniom i zakochanym siano pachnie inaczej. 
Który trop interpretacyjny okaże się prawdziwy i jakiego rodzaju humoru* 

można się spodziewać?
Przekonajcie się - Nasza Droga Publiczności - sami!

*możliwe odmiany humoru w kolejności alfabetycznej: abstrakcyjny, absurdalny, czarny, 
finezyjny, frywolny, ironiczny, nonsensowny, nonszalancki, surrealistyczny

 
scenariusz, reżyseria, scenografia: Adam Opatowicz

kostiumy: Daria Friedrich
kierownictwo muzyczne: Krzysztof Baranowski

TEATR POLSKI
UL. SWAROŻYCA 5
71-601 SZCZECIN

WWW.TEATRPOLSKI.SZCZECIN.PL
rezerwacje@teatrpolski.szczecin.pl
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WIEŚCI 997

Kradł torebki z otwartych 
mieszkań

Kryminalni z Polic zatrzymali 30 – latka, który kradł torebki z otwartych mieszkań. Mężczyzna 
w ten sposób okradł cztery mieszkania na jednym z polickich osiedli.   

Uwaga złodziej mł. asp. Jolanta Szalińska 
oficer prasowy KPP Police

W ostatnim czasie do polickiej 
policji zgłaszały się osoby, którym z 
mieszkań zostały skradzione torebki. 
Jak wynikało z policyjnych ustaleń, 
sprawca, za każdym razem działał 
w podobny sposób, wykorzystywał 
otwarte drzwi, wchodził do mieszka-
nia i kradł damskie torebki. 

Intensywne działania polickich 
kryminalnych doprowadziły do za-
trzymania 30 – letniego mieszkańca 

Szczecina. Jak się okazało mężczy-
zna przyjeżdżał do Polic na tzw.  „go-
ścinne występy”. 

Jak ustalono, podejrzany od 7 do 
11 stycznia okradł 4 mieszkania na 
jednym z polickich osiedli. 30 – latek 
był już wcześniej notowany, odbywał 
nawet  karę pozbawienia wolności za 
przestępstwa przeciwko mieniu.  

Mężczyzna z kradzionych tore-
bek zabierał pieniądze oraz telefony 

komórkowe, pozostałe rzeczy go nie 
interesowały. 

Sprawca usłyszał cztery zarzuty 
kradzieży. Za popełnione przestep-
stwa odpowie w warunkach recydywy.  
Po raz kolejny apelujemy do miesz-
kańców naszego miasta, aby nie uła-
twiali złodziejowi przestępczej dzia-
łalności i zamykali na zamek drzwi 
mieszkania.

Kolejny włamywacz usłyszał zarzuty
Policjanci z Polic ustalili i zatrzymali kolejnego sprawcę kradzieży mieszkaniowych 
dokonywanych w centrum Polic. Sprawca usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniami. W grudniu 
zatrzymany został jego 30 – letni wspólnik wobec którego prokuratura zastosowała już dozór 
policyjny. Za kradzież z włamaniem grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W listopadzie ubiegłego roku do 
policjantów z Polic zaczęły docierać 
informacje o włamaniach do miesz-
kań w centrum Polic. Policjanci ustali-
li, iż prawdopodobnie sprawców było 
dwóch. Wybierali oni mieszkania usy-
tuowane na parterze wielorodzinnych 
budynków. Ustalenie sprawców było 
o tyle trudne, iż na miejscu włamania 
nie pozostawiali oni praktycznie żad-
nych śladów. 

Jednak intensywne działania ope-
racyjne polickich kryminalnych nie 

poszły na marne. W grudniu zatrzy-
many został 30 – letni mieszkaniec 
Polic. Mężczyzna dobrze znany był 
polickim funkcjonariuszom. Wcze-
śniej był już notowany i odbywał karę 
pozbawienia wolności za przestęp-
stwa przeciwko mieniu. Prokuratura 
po przesłuchaniu  30 – latka zasto-
sowała wobec niego dozór policyjny. 
Sprawca nie wydał jednak swojego 
wspólnika. 

Kryminalni dalej prowadzili roz-
poznanie i zbierali informację w celu 

ustalenia drugiego sprawcy. W wy-
niku tych czynności wytypowali i za-
trzymali 34 – letniego mieszkańca 
Szczecina. Mężczyzan został przesłu-
chany i przyznał się do popełnionych 
czynów.   

Mężczyźni włamywali się do 
mieszkań i kradli z nich głównie lap-
topy, aparaty fotograficzne, telefo-
ny, bizuterie i pieniądze. Za kradzież 
z włamanie grozi im  nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności.
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