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W numerze:
DNI POLIC 

DNI CHEMIKA 2013 

Ubiegły weekend upłynął 
w Policach pod znakiem wielu 
atrakcji. Dni Polic – Dni Che-
mika po mimo kapryśnej aury, 
zostały pomyślnie zrealizowa-
ne z udziałem kilkutysięcznej 
publiczności.

więcej str. 4

Trzeci puchar świata 
Kacpra Narlocha

W dniach 16-19 maja od-
były się w węgierskim Szeged 
międzynarodowe zawody XIX 
Pucharu Świata w Kickboxingu 
WAKO. 
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„Wieści Polickie” 
dwutygodnik lokalny

Redaktor naczelny: Andrzej Marek 
Adres redakcji: 
ul. Łucznicza 12A/3
71-472 Szczecin
e-mail: wiesci@telvinet.pl, 
tel. 509-609-170

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

Badania 
spirometryczne

Gmina Police wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Policach serdecznie zapraszają 
wszystkich mieszkańców Gminy na badania objętości płuc 
(badania spirometryczne). Badania będą wykonywane 
w następujących terminach i miejscach:

Na zdrowie

W dniach 11 oraz 13 czerwca w godzinach 
15.00 – 17.00 w świetlicy Rady Osiedlowej nr 2 

przy ul. Marii Konopnickiej 2, 

w dniach 20 oraz 25 czerwca w godzinach 
15.00 – 17.00 w klubie Rady Osiedlowej nr 5 

(Klub Seniora) przy ul. Wróblewskiego 10, 

w dniach 26 oraz 27 czerwca w godzinach 
15.00 – 17.00 w klubie Rady Osiedlowej nr 4 

(Klub Seniora) przy ul. Piaskowej 97.

Badania są bezpłatne i dostępne dla wszystkich 
mieszkańców Gminy Police.
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DNI POLIC 
DNI CHEMIKA 2013 

Ubiegły weekend upłynął w Policach pod znakiem wielu atrakcji. Dni Polic – Dni Chemika 
po mimo kapryśnej aury, zostały pomyślnie zrealizowane z udziałem kilkutysięcznej 
publiczności.

Na polanie
KULTURA

Zabawa na polanie rozpoczęła 
się w piątkowe popołudnie 31 maja 
koncertami rockowych, młodych ze-
społów zaproszonych przez Polickie 
Stowarzyszenie „Dźwięki Polic”. Kon-
certowanie rozpoczęli: Floatin Band 
oraz State in Air. 

Od godzin porannych można było 
usłyszeć okrzyki fanek wywołujących 
Kamila Bednarka. Można, więc było 
się spodziewać, iż Kamil wraz z zespo-
łem będą gorąco przyjęci przez polic-
ką publiczność. Od pierwszych chwil 
koncertu w rytmach reggae widownia 
włączyła się do wspólnego śpiewu 
i radosnej zabawy. Artysta stale pod-
trzymywał dobry kontakt z publiką, 
która nie szczędziła braw i okrzyków. 
Ku widocznemu zadowoleniu Kamila 
Bednarka muzyka połączyła zgro-
madzonych na polane we wspólnej 
zabawie. Po mimo wyczerpującego 
koncertu i kilku piosenek na bis fani 
zespołu przez ponad kolejne dwie 
godziny fotografowali się z artystą, 
zbierali autografy i korzystali z możli-
wości spotkania się z piosenkarzem. 
Kiedy jedni tłoczyli się pod garderobą 
artysty inni gromadzili się pod sce-
ną, aby zobaczyć i usłyszeć kolejną 
gwiazdę Dni Polic- zespół Zakopo-
wer. Zespół muzyczny założony przez 
skrzypka Sebastiana Karpiela – Bu-
łeckę wzbudzał żywe reakcje i zain-
teresowanie. Zespół łączy tradycyjne 
góralskie melodie i nowoczesne klu-
bowe brzmienia. Nie rzadko wykony-
wane na scenie utwory były popisem 
umiejętności, zarówno, jeśli chodzi 
o grę na skrzypcach jak i wokalne. 
Piosenki mniej popularne wzbudzały 
uznanie, zaś te często słyszane w roz-
głośniach radiowych motywowały tłu-
my do śpiewu. Tak oto słynne wersy 
„pójdę boso” wykonywane były z du-
żym udziałem polickiej publiczności. 
Zespół zaprezentował się w Policach 

w pełni profesjonalnie, gdzie wszyst-
kie elementy występu były dopra-
cowane i dobrze przemyślanie. Gra 
świateł, projekcji wideo i doskonale 
brzmiący zespół dał wspaniały efekt 
całości.

Po tak udanym pierwszym dniu 
zabawy wraz z ustaniem porannej ule-
wy polana znowu przyciągała dzieci, 
młodzież i dorosłych do korzystania 
z festynowych propozycji. Na scenie 
odbywały się kolejne występy z cyklu 
„Dźwięki Polic” – tym razem wystąpili 
Gravity of Feelings.

Organizatorzy nie zapomnie-
li również o najmłodszych i z okazji 
Dnia Dziecka propozycji było, co nie 
miara. Na polanie działał Floating 
Trippin’ Festival, czyli stanowisko 
animatorów z kilkoma otaczającymi 
go strefami zabaw dla najmłodszych. 
Animatorzy prowadzili zajęcia cyrko-
we i ruchowe jak pokazy i konkursy 
żonglowania, kręcenia talerzami, 
diabolo, skręcanie figur z balonów. 
Ponadto odbywały się szkolenia i po-
kazy tańca B-Boy i hip hop. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się także 
trampolina z zabawami.

Zabawy z fizyką i chemią odby-
wały się z udziałem najmłodszych 
w ramach programu „Szalony świat 
nauki” – „Zakazane eksperymenty”. 
Tam przy stoisku naukowców aż wrza-
ło od chemicznych wybuchów. Dzieci 
wraz z prowadzącymi uczestniczyli 
w fascynujących, zagadkowych do-
świadczeniach jak: zabawy z ciekłym 
azotem czy suchym lodem. Poszuki-
wano także odpowiedzi na pytania: 
jak może powstać ogień bez użycia 
zapałek czy dym bez ognia.

Jeszcze inną atrakcją była tzw. Po-
lana Dziecięca z animatorami z Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Policach. 
Tutaj odbył się pokaz mody dziecię-
cej firmy Coccodrillo, pokazy tańca 
w wykonaniu zespołu IMPULS, gry 
i zabawy animowane przez Teatr Elip-
sa, chodzenie na szczudłach, zabawy 
i rywalizacje sportowe, taneczne, wo-
kalne, malowanie twarzy, zajęcia rę-
kodzieła itp. Chętnych do wspólnych 
zabaw nie brakowało. Rozdano wiele 
nagród, pamiątek, a rozbrykane dzie-
ci przez ponad cztery godziny uczest-
niczyły w kolorowych atrakcjach. 

Tym czasem na scenie działo się 
wiele. Belgijska piosenkarka Axel-
le Goumas porwała publiczność do 
wspólnej zabawy. Zaś temperaturę 
ostatecznie podgrzał hiphopowy ze-
spół V-UNIT z gościnnym występem 
DONIA. Doskonały kontakt z publicz-
nością i niezwykle energiczne brzmie-

nia wprawiły widownię w iście rozryw-
kowy nastrój. Kolejny koncert, tym 
razem zespółu VIDEO również nie 
pozwalał się nudzić. Piosenki „Szmin-
ki róż” oraz „Papieros” zyskały wielu 
fanów, teraz i w Policach jest ich wie-
lu. Zespół już po pierwszym utworze 
pobudził wszystkich do zabawy i ten 
właśnie entuzjazm i energia nie słabły 
aż do końca występu. 

Dwudniową imprezę zakończył kon-
cert legendarnej grupy WILKI z woka-
listą Robertem Gawlińskim. Przeboje 
grupy od lat zajmują mocne pozy-
cje na listach przebojów, teraz roz-
brzmiewały na polickiej polanie. Swo-
boda, artystyczny luz i dobry kontakt 
z publiką zapewniły sukces Wilkom. 
Artyści nie żałowali publiczności zna-
nych kawałków i okazji do wspólnego 

śpiewu. „Baśka”, „Urke”, „Here I Am”, 
„Słońce pokonał cień” i wiele innych 
utworów sprawiło, iż było to mocne 
zakończenie tegorocznych Dni Polic- 
Dni Chemika. 

Bogaty program artystyczny zrealizo-
wany dokładnie tak jak planowano, 
doskonała atmosfera i frekwencja, 
mimo pogodowych zawirowań, sta-
nowi o sukcesie wydarzenia. Imprezę 
w lekko freestylowym stylu popro-
wadził, wzbudzający dużą sympatię, 
raper z Poznania Okar Lepczyński. 
Artysta sprawnie i urokliwie prowadził 
publiczność przez kolejne punkty pro-
gramu, zapraszając na policką polanę 
już za rok. 

Aleksandra Słowińska 
MOK Police
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Możliwa istotna 
inwestycja kapitałowa

Grupa Azoty S.A. parafowała ze Skarbem Państwa projekt umowy sprzedaży 85 proc. akcji 
spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie.

4 czerwca br. w Ministerstwie Skar-
bu Państwa przedstawiciele Grupy 
Azoty S.A. zaparafowali projekt umo-
wy sprzedaży 85 proc. akcji spółki 
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 
„Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzy-
bowie pomiędzy Skarbem Państwa 
a Grupą Azoty S.A. z siedzibą w Tar-
nowie. Grupa Azoty S.A. wielokrotnie, 
także w  w Prospekcie emisyjnym z 
2012 roku, informowała, że uczestni-
czy w procesie prywatyzacji KiZCHS 
”Siarkopol” S.A.  i zamierza nabyć 
od Skarbu Państwa 85 proc. akcji tej 
spółki. Obecnie po parafowaniu pro-
jektu umowy sprzedaży przez Skarb 
Państwa akcji spółki Kopalni i Zakła-
dów Chemicznych Siarki „Siarkopol” 
S.A. z siedzibą w Grzybowie a także 
uzyskaniu zgody UOKiK na prze-
prowadzenie transakcji, Grupa Azo-
ty S.A. dokona istotnej dla swojego 
rozwoju akwizycji. Zamiar nabycia 85 
proc. akcji spółki KiZCHS ”Siarkopol” 
S.A.  podyktowany jest konieczno-
ścią zabezpieczenia dostaw płynnej 
siarki, która jest jednym z podsta-
wowych surowców wykorzystywa-
nych w procesach produkcyjnych 
prowadzonych w Grupie Azoty S.A.

SPORT KOMBINAT

Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com

Trzeci puchar świata 
Kacpra Narlocha 

W dniach 16-19 maja odbyły się w węgierskim Szeged międzynarodowe zawody XIX Pucharu 
Świata w Kickboxingu WAKO. 

W szczytowej formie

WAKO jest jedną z kilku organi-
zacji kickboxingu, ale największą 
i najbardziej liczącą się na świecie. 
W zawodach brało udział 827 zawod-
ników 19 państw, w tym reprezentacja 
Polski. Debiutował w niej, ale tylko 
w nowej kategorii 63 kg, dwukrotny 
już zdobywca Pucharu Świata Kacper 
Narloch. Najlepszy aktualnie sporto-
wiec naszej gminy mimo zmiany ka-
tegorii wagowej doskonale spisał się 
na Węgrzech. Z reguły po zmianie 
kategorii wagowej sportowcy muszą 
stracić trochę czasu, aby na dobre 
zaaklimatyzować się wśród cięższych 
zawodników. Ich wyniki są wówczas 
skromniejsze. Nasz kickboxer nie 
odczuł specjalnie tej zmiany i po raz 
trzeci w swojej sportowej karierze wy-
walczył złoty medal Pucharu Świata. 
Gratulujemy naszemu mistrzowi i cze-
kamy na potwierdzenie tego wyniku 
w kolejnych zawodach, a w szczegól-
ności Mistrzostwach Europy i Świata. 

J. Chmielewski
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„A teraz” 
Premiera spektaklu pt. „A teraz” połączona z koncertem będącym kolażem piosenek oraz 
teatralnych etiud okazała się być dużym sukcesem młodych artystów z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Policach.

Premiera teatru ELIPSA

To był wieczór pełen wrażeń. Licz-
nie zgromadzona widownia została 
wprowadzona w magiczny świat te-
atru poprzez film, a dokładnie po-
przez kino. Na scenie pojawił się kino-
operator (rola odegrana przez Jana 
Maturę), który za pomocą zabytko-
wych szpul filmowych rozpoczął wi-
dowisko. Nagle na scenie pojawili się 
akompaniator Piotr Szkocki i zespół 
PP66 z piosenką „New York” oraz Te-
atr Elipsa, który etiudami teatralnymi 
opowiadał muzyczne historie. Całość 
dopełniona była poprzez wizualizacje 
- kinowe projekcje. Tak oto widownia 
prowadzona była poprzez różne miej-
sca, zdarzenia, historie. Wszystko 
spójnie utrzymane w konwencji czar-
no - białego filmu. Usłyszeliśmy tak-
że m.in. „Hit the Road Jack”, „Moon 
river”, „Singin’ in the Rain”, a każda 
piosenka zinterpretowana i zainsceni-
zowana oryginalnie, według wspólnej 
wizji zespołu teatralnego. Pełne pasji i 
zaangażowania wykonawstwo wzbu-

dziło wśród publiczności duże uzna-
nie. Atmosferę podgrzało „Fever” z 

akompaniamentem Tomasza Budzy-
nia, grającego na kontrabasie.

Koncert miał swój finał 
podczas subtelnego przej-
ścia do części teatralnej. Na 
scenie kolejno pojawiali się 
aktorzy, którzy z lekkością 
i swobodą opowiadali o świe-
cie teatru i świecie telewizji. 
Temat traktujący o miałko-

ści telewizji znany dobrze każdemu 
z nas niósł ze sobą przede wszystkim 
ciekawą formę ukazania tematu. Mło-
dzież oraz widownia świetnie bawili 
się podczas parodii seriali „Słonecz-
ny patrol”, „Moda na sukces”, „Ostry 
dyżur”, a i znalazły się w spektaklu 
chwile refleksji.

Spektakl na podstawie scenariu-
sza Anatola Wierzchowskiego, w re-
żyserii Aleksandry Słowińskiej z mu-
zyką Piotra Brody zdobył już swoje 
pierwsze nagrody tj. tytuł Laureata 
na Przeglądzie Teatralnym na etapie 
powiatowym, a następnie na etapie 
wojewódzkim. Zespół zakwalifikował 
się tym samym do Ogólnopolskich 
Konfrontacji Teatralnych. To duże 
osiągniecie dla Teatru, zwłaszcza, iż 
w obecnym składzie ćwiczy od tego 
roku. Sam Teatr Elipsa działa w polic-
kim MOK od sześciu lat, rokrocznie 
zapraszając na swoje premiery i wi-
dowiska. Kolejne spotkanie z teatrem 
będzie 22 czerwca podczas Nocy 
Świętojańskiej w Trzebieży oraz 11-14 
lipca, kiedy to odbywać się będzie III 
Policki Festiwal Teatralny „TEK”, któ-
rego zespół jest inicjatorem. 

Premierowy wieczór upłynął 
w miłej artystycznej atmosferze, któ-
ra udziela się widzom bardzo zróżni-
cowanym wiekowo. I dzieci i dorośli 

z zaciekawieniem oglądali sceniczne 
popisy młodych artystów, których pa-
sja i ciężka praca przyniosła wspania-
łe efekty. 
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Za nami II młodzieżowy 
przegląd artystyczny

W dniach 17-18 maja odbył się II Młodzieżowy Przegląd Artystyczny organizowany przez 
MOW Trzebież i Akademię Młodzieży. Uczestnicy zaprezentowali spektakle teatralne, pokazy 
taneczny, skecze kabaretowe oraz występy muzyczne.

Podopieczni placówek resocjalizacyjnych na scenie

Ta wyjątkowa w skali ogólnopol-
skiej impreza gromadzi podopiecz-
nych Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych i Młodzieżowych 
Ośrodków Socjoterapii. Są to pla-
cówki resocjalizacyjne działające 
w systemie oświaty – tłumaczy Hen-
ryk Pietruczuk, vice Dyrektor MOW 
w Trzebieży. 

Na scenie polickiego MOKu pre-
zentowała się młodzież z całej polski, 
przebywająca obecnie w ośrodkach 
w Trzebieży, Szczecinie, Kaliszu, 
Trzcińcu, Rzepczynie, Ustce. Pro-
gram Przeglądu to nie tylko prezen-
tacje sceniczne – w holu MOKu obej-
rzeć można było bogatą galerię prac 
wystawienniczych wychowanków: 
relacje z warsztatów fotograficznych, 
witraże, rękodzieło z gliny, prace pla-
styczne, autorskie teksty wierszy. 

Uczestnicy Przeglądu uczestniczy-
li również w koncercie BUKI oraz 
spotkaniu z artystą oraz warsztatach 
teatralnych, muzycznych, rękodzie-
ła, bębniarskich, światło – dźwięk. 
Ostatnim punktem programu było 
spotkanie z artystami Kabaretu Pa-
ranienormalni, którzy ponad godzi-
nę opowiadali o swojej pracy oraz 
odpowiadali na pytania młodzieży. 
Uczestnicy Przeglądu obejrzeli też 
występ Kabaretu.

Przegląd nie ma formuły konkur-
su. Naszym celem nie jest wyłanianie 
zwycięzców – chodzi nam o stworze-
nie młodzieży możliwości prezentacji 
swoich osiągnięć w profesjonalnych 
warunkach scenicznych, możliwości 
wzajemnego uczenia się od siebie. 
W perspektywie długofalowej Przegląd 
ma wspierać motywację młodzieży do 
samorozwoju i wspierać szeroko rozu-
miany rozwój naszych podopiecznych 
– tłumaczy Marcin Głuszyk, pomysło-
dawca i główny organizator Przeglądu.

II Młodzieżowy Przegląd Arty-
stycznych został objęty honorowym 
patronatem przez Starostę Polic-
kiego oraz Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty. Wsparcia orga-
nizacyjnego i rzeczowego udzielił 
Miejski Ośrodek Kultury w Policach, 
zaś finansowa pomoc pochodziła 
od Starostwa Powiatowego w Poli-
cach oraz Fundacji TESCO Dzieciom 
w ramach programu „Pracownia Ta-
lentów”. Organizatorzy za naszym 
pośrednictwem składają serdeczne 
podziękowania wszystkim osobom 
i instytucjom które umożliwiły i wspar-
ły realizację tego przedsięwzięcia.
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Finał V powiatowego Konkursu 
Literackiego „O Prawo Jazdy na Pe-
gazie” zorganizowanego przez Re-
gionalne Stowarzyszenie Literacko-
Artystyczne w Policach odbył się 28 
maja 2013 r., już po raz drugi w Gim-
nazjum nr 2 w Policach. Prowadzenie 
finału wzięły na siebie Magdalena 
Kamola-Wasielewska – nauczyciel ję-
zyka polskiego oraz pisząca te słowa.

Frekwencja na uroczystości bar-
dzo ucieszyła organizatorów, sala 
audiowizualna wypełniona była po 
brzegi nauczycielami, rodzicami i co 
najważniejsze - głównymi zaintere-
sowanymi – uczestnikami konkursu, 
czyli uczniami szkół podstawowych 
i gimnazjalnych powiatu polickiego. 
Z władz pojawił się niezawodny Na-
czelnik Wydziału Kultury i Sportu – pan 
Witold Stefański. Przybyła też grupa 
Telewizji. Z ramienia Stowarzyszenia 
obecna była pani Helena Pilarska – 
Skarbnik Zarządu oraz zasiadająca 
w jury – pani Marzena Rafacz.

Na ekranie przygotowano prezen-
tację dotyczącą pegaza, jako stwo-
rzenia uskrzydlającego piszących, 
ale też sztuki i literatury. Nagrodzeni 
i wyróżnieni w konkursie wychodzili 
na środek i czytali swoje wiersze oraz 
fragmenty prozy. Gwoli urozmaice-
nia cztery uczennice wykonały kilka 
piosenek porywając publiczność do 
wspólnej zabawy. Następnie głos za-
brała pani Róża Czerniawska-Karcz 
– Prezes szczecińskiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich zasiadają-
ca w jury konkursu obok pani Elżbiety 
Kacprzak – pracownika Biblioteki Pu-
blicznej w Policach. Podsumowanie 
konkursu miało wymowę gratulacji 
i uznania z merytorycznym jednak 
wskazaniem głównych błędów oraz 
prośbą do opiekunów o wsparcie 
przy sprawdzaniu poprawności prac.
W powietrzu wisiało zniecierpliwienie 
i rodzące się wielu głowach pytania – 
kto wygrał, kto jest wyróżniony, które 
zajmę miejsce? Wręczeniem nagród, 
wyróżnień i dyplomów zajęło się całe 

V Finał konkursu „O prawo Jazdy na Pegazie”

jury i pisząca te słowa, i każdy miał 
co robić. Nagrody ufundowane przez 
Gminę Police oraz Stowarzysze-
nie były, jak zresztą co roku, bardzo 
bogate. Każdy z uczestników, bez 
względu na zajęte miejsce, otrzymał 
książkę - almanach z wydrukowanym 
imieniem i nazwiskiem. Wyróżnieni 
i nagrodzeni otrzymali kubki i magne-
sy z motywującym hasłem „siadaj 
i pisz”, a także gry słowne, logicz-
ne, towarzyskie, książki i puzzle. We 
wspomnianym almanachu, ukazu-
jącym się po każdej edycji konkur-
su, znalazły się wyróżnione zarówno 
w prozie jak i w poezji prace podzie-
lone na dwie kategorie wiekowe. Do-
datkowo, w tym roku zamieściliśmy 
w nim archiwum ze zdjęciami z po-
przednich edycji.

Co ciekawe – Stowarzyszenie, jako or-
ganizator, co roku powołuje inne jury, 

a jednak niektóre nazwiska powtarza-
ją się na liście laureatów. Są to: Marta 
Bajer, Julia Bienias, Katarzyna Malic-
ka, Kacper Maryś, Marcin Pleskacz, 
Joanna Słowińska, Kamila Splinter, 
Daria Wolańska i Liwia Wójcicka. 
Osoby te potwierdzają tym samym 
opanowany już kunszt pisania prac 
błyskotliwych, ciekawych i dojrzałych, 
a także dają świadectwo, że przyzna-
ne im prawo jazdy na skrzydlatym ko-
niu było w pełni uzasadnione.

Gratuluję! Szybujcie dalej!
Dziękuję w imieniu całego Stowa-
rzyszenia, czekamy na Wasze prace 
w przyszłym roku! W każdym almana-
chu znajduje się regulamin VI Konkur-
su rozpisanego na lata 2013/2014

Anna Słowińska
Prezes RSL-A w Policach
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Poniedziałki z muzami 

Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach zaprasza na 
cykl spotkań w każdy drugi poniedziałek miesiąca, spotkania zapowiadane będą 
plakatami. Przy herbatce, kawie i ciasteczkach można będzie posłuchać tekstów 
lokalnych twórców, ale i innych zaproszonych gości, obejrzeć artystyczne zdjęcia, 
ciekawe rzeźby, zobaczyć artystów przy pracy. Będą to w pewnym sensie warsz-
taty słowa, a także rzeźby, malarstwa i fotografii. Można przynieść własne pra-
ce, przeczytać ulubione utwory, poradzić się, podyskutować. WSTĘP WOLNY.
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Pani Lidii Kałamarz
oraz całej rodzinie i bliskim

 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

Pana 
Witolda Konopackiego

Składają
Zarząd, koleżanki i koledzy 

z P.U.P „ TRANS-NET „ S.A.
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Upojona alkoholem 
13-latka

13-letnia dziewczyna upojona do nieprzytomności alkoholem trafiła do Szpitala w Szczecinie. 
We krwi miala 1,6 promila. Wcześniej uciekła z Domu Dziecka. 

mł. asp. Jolanta Szalińska 
oficer prasowy KPP Police

W piątek 31.05.13 r. około godz. 
15.00 policjanci zostali wezwani do 
jednego z bloków mieszkalnych, 
gdzie młodzież miała głośno zacho-
wywać się. Gdy policjanci przyjechali 
na miejsce na klatce schodowej za-
stali jedynie leżącą młodą dziewczy-
nę. Wyraźnie była od niej wyczuwalna 
silna woń alkoholu. Nie można było 
z nią nawiązać kontaktu. Policjanci 
natychmiast na miejsce wezwali po-
gotowie ratunkowe. Lekarz pogotowia 
stwierdził upojenie alkoholowe nasto-
latki i zadecydował o przewiezieniu jej 
do Szpitala Dziecięcego przy ul. Św. 
Wojciecha 1 w Szczecinie. 

Policcy funkcjonariusze ustalili, 
że 13 – latka dwie godziny wcześniej 
uciekła z Domu Dziecka. Sprawa 
13 – latki trafi do sądu rodzinnego 
i nieletnich, a ten, kto poczęstował 
ją alkoholem, odpowie przed sądem 
karnym. Za podanie alkoholu niepeł-
noletnim grozi kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

Napadł na taksówkarza 
i ukradł 100 zł

Policcy policjanci zatrzymali 24 - latka, który napadł na jednego z polickich taksówkarzy. 
Mężczyzna najpierw zamówił kurs. Kiedy dojechał na miejsce, kilkukrotnie uderzył taksówkarza, 
zabrał mu 100 zł i uciekł. 

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

Do napadu doszło 1 czerwca o 
godz. 3.00 nad ranem. 24 - letni Irene-
usz B. zamówił kurs przy ul. Dworco-
wej. Kiedy dojechał na miejsce, zaczął 
szarpać się z kierowcą taksówki. Póź-
niej kilka razy go uderzył. Ukradł mu 
100 zł i uciekł w stronę ul. Tanowskiej.

Jak się okazało, to niejedyne prze-
winienie 24 – latka. Wcześniej wiele 
razy wchodził w konflikt z prawem. 
Był już karany m. in. za pobicie. Męż-
czyzna nie przyznał się do sobotnie-
go napadu na taksówkarza. 

Za rozbój w warunkach recydywy 
grozi mu nawet 18 lat więzienia. Sąd 
przychylił się do wniosku policji i pro-
kuratury i zastosował wobec niego 
areszt tymczasowy.
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