Historia

Gawęda
Wiesława Gawła
W cyklu gawęd historycznych organizowanych przez Galerię
Historyczną w MOK, 18 czerwca tego roku zaprezentował
się ze swymi pasjami, wiedzą Wiesław Gaweł, człowiek
wielu talentów, zainteresowań.

W numerze:
Aktywni uczniowie
Gimnazjum nr 1
W Policach co jakiś czas
młodzi ludzie organizują interesujące imprezy, działania
o kolorycie tradycji, przeszłości, zainteresowania historią
i teraźniejszością Polic i okolic.

więcej str. 4
Tym razem Wiesiek zaprezentował
interesujący autorski cykl „Pomniki,
tablice, głazy pamiątkowe w Gminie
Police.” Prelegent zadał sobie wiele trudu, by dotrzeć, sfotografować,
utrwalić inskrypcje, tekst wielu przestrzennych form: pomników, cokołów, tablic, rzeźb, innych form przestrzennych, które trafił na swej drodze
wędrówki autem, rowerem, pieszo.
Spotkanie upłynęło szybko, a przekazaną wiedzę warto byłoby spisać
w formie książkowej, albumowej.
(j)

III Policki Festiwal
Teatralna Elipsa
Kreatywności
Wielu wspaniałych artystów
odwiedzi Police podczas kolejnej edycji Festiwalu Teatralnego. Gwiazdą tegorocznego
TEK-u będzie słynny aktor
teatralny i telewizyjny Cezary
Morawski.

więcej str. 6

Reklama

Blog Police750 na Facebooku
Wychodząc naprzeciw społecznościowym trendom komunikacji 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 facebookowym profilu pojawiać się będą także odniesienia do rozmaitych wydarzeń, ciekawostek, odkryć dotyczących Ziemi Polickiej.
Zachęcam do polubienia www.facebook.com/Police750
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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
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GMINA

Pasje Jana Matury

www.trans-net.pl

Aktywni uczniowie
Gimnazjum nr 1

Trans-Net w Policach
wygrał przetarg

W Policach co jakiś czas młodzi ludzie organizują interesujące imprezy, działania o kolorycie
tradycji, przeszłości, zainteresowania historią i teraźniejszością Polic i okolic.
Przykłady można mnożyć. Konkurs „Gryfik” dla najmłodszych - SP
8, Turniej Wiedzy o Policach i Samorządzie Terytorialnym - Gimnazjum nr
3, czy też zorganizowane przez Gimnazjum nr 1 w Klubie Nauczyciela 22
marca po raz pierwszy Polickie Targi
Projektów Edukacyjnych - „Żyjemy
w Policach”. Gimnazjum nr 1 zaprezentowało wyniki pracy nad w szkole
projektami edukacyjnymi realizowanymi przez klasy drugie. Uczniowie
przygotowali interesujące prezentacje: ikonograficzne, wirtualne, z użyciem rekwizytów po małe haeppeningi
i występy na żywo. Wszystko bardzo
interesujące i godne zauważenia.

Na terenie gminy Police odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych nadal będzie
zajmować się spółka gminna – Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Trans-Net S.A. Taki
jest wynik przetargu, który Gmina musiała przeprowadzić zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

W zamówieniu publicznym, w trybie przetargu nieograniczonego na
odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Police, wybrane zostało Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej ”TRANS-NET” S.A.
z siedzibą w Policach. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert zamawiający
podał kwotę w wysokości 8.600.000
zł brutto, jaką zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia. Oferta złożona przez P.U.P. „TRANS-NET” S.A.
była jedyną ofertą, która wpłynęła
do siedziby Zamawiającego i wynosi
8.573.882,85 zł brutto.
Nowy system gospodarowania odpadami zacznie funkcjonować od dnia
1 lipca 2013 r. Firma „TRANS-NET”,
w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyposaży

Gośćmi specjalnymi pełniącymi
rolę ekspertów oceniających pracę
młodzieży byli: Darek Szaliński - prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi

zamieszkałe nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zorganizuje
na swoim terenie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
przeznaczony
dla
mieszkańców

Gminy Police. Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych zmieszanych
oraz odpadów zbieranych selektywnie przekazany będzie właścicielom
nieruchomości oraz dostępny będzie
na stronie Gminy Police.

Badania spirometryczne
Polickiej
„Skarb”,
Grzegorz
Ufniarz
- radny Rady Miejskiej oraz ja - Galeria Historyczna Polic. Koordynatorami
i organizatorami z ramienia Gimnazjum nr 1
im. Polskich Noblistów była Ewa Misztalska
i Zbigniew Wojciechowicz. Nad realizacją
projektu czuwali nauczyciele: Joanna Kowalczyk, Ewelina Szydłowska, Anna Dzikowska,
Rafał Spychała, Joanna Mieczkowska, Natalia Michałowska i Piotr Zwoliński.
jan
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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
14.00 – 16.00 w klubie Rady Osiedlowej nr 4
(Klub Seniora) przy ul. Piaskowej 97.
Badania są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Police.
5
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11-14 lipca 2013

PROGRAM III FESTIWALU „TEK”

III Policki Festiwal
Teatralna Elipsa
Kreatywności im. Zygmunta Zdanowicza
Wielu wspaniałych artystów odwiedzi Police podczas kolejnej edycji Festiwalu Teatralnego.
Gwiazdą tegorocznego TEK-u będzie słynny aktor teatralny i telewizyjny Cezary Morawski.

W Festiwalu uczestniczyć będzie
dziesięć amatorskich zespołów teatralnych z Polski i z Niemiec, które
zaprezentują się na polickiej scenie.
Obok niech wystąpią goście festiwalu
którzy zaprezentują wspaniałe spektakle. Będą to: CEZARY MORAWSKI
z monodramem „Aktor to aktor to
aktor”, GRUPA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO „KIOSK RUCHU” ze spektaklem „Julian to wiem”, ELIZA HOŁUBOWSKA zagra monodram „Umbra”,
ZESPÓŁ PARANOJA wystąpi ze spektaklem improwizacyjnym.
W Festiwalu uczestniczyć będzie
wielu wspaniałych artystów, którzy
zasiądą w Festiwalowym jury: akto-
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rzy Wojciech Wysocki, Przemysław
Walich oraz scenarzysta i reżyser filmowy Andrzej Fader. Festiwal to nie
tylko prezentacje ale także wyjątkowe, intensywne i niesłychanie twórcze
warsztaty z mistrzami. W tym roku odbędą się warsztaty aktorskie prowadzone przez aktora Teatru Cinema
Tadeusza Rybickiego, reżysera Daniela Jacewicza, warsztaty tańca Afro
poprowadzi Wioletta Wojciechowska
zaś w warsztaty teatru impro wciągnie
pedagog teatralny Simon Blaschko.
Festiwal będzie łączył różne formy
wyrazu artystycznego wydobywające
wszelkie pokłady kreatywności z młodych zarażonych teatrem ludzi.

Festiwal rozpocznie się 11 lipca spektaklem „Julian to wiem”, kierowanym
również do dzieci, następnie odbędzie się kolorowy huczny przemarsz
na plac przy ul. Zamenhoffa by dokonać oficjalnego otwarcia Festiwalu.
Organizatorzy zachęcają do włączenia się w akcje plenerową.
Warto przypomnieć, iż Festiwal poświęcony jest pamięci Zygmunta
Zdanowicza, zaś całe wydarzenie dofinansowane zostało przez Fundację
Współpracy Polsko – Niemieckiej.
Na wszystkie Festiwalowe
wydarzenia wstęp wolny!
Serdecznie zapraszamy!
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Na polickim Festiwalu

„JULIAN TO WIEM”
Spektakl poetycko-taneczny JULIAN TO WIEM to odkrycie tegorocznego Kontrapunktu
– jednego z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce. Teraz grany będzie na Polickim
Festiwalu Teatralna Elipsa Kreatywności – w skrócie TEK!

Premierowy pokaz spektaklu 12 kwietnia br. otworzył Mały Kontrapunkt
w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie. Widzowie nagrodzili nową sztukę
owacjami na stojąco, a szczecińskie
środowisko kulturalne uhonorowało
twórców pochlebnymi recenzjami.
Obsada spektaklu została zaproszona przez Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie na scenę główną Dziedzińca Zamku, gdzie 26 maja wystawiła spektakl dla ponad trzystuosobowej publiki.
Teraz spektakl odbędzie się w Policach! Jest to zachęta również dla
młodszej części publiczności wraz
z ich rodzicami do udziału w Festiwalu Teatralnym w Policach.

11 lipca 2013
CZWARTEK
Godz. 16.00
sala widowiskowa
MOK Police
Ul. Siedlecka 1a
Wstęp wolny.

W tym niecodziennym widowisku
w wykonaniu Grupy Tańca Współczesnego Kiosk Ruchu, ponad dwudziestka najlepszych szczecińskich
tancerzy wraz z dwójką aktorów zabiera widza w magiczną podróż przez
życie jednego z najlepszych polskich
poetów – Juliana Tuwima, którego nazwiskiem opatrzono rok 2013.
Scenariusz sztuki JULIAN TO WIEM
oparty jest na biografii poety. Główną
osią fabuły jest spotkanie Pchły Rymizy (która przez przypadek ląduje na
włosach poety) i czarodzieja Strofallusa, który za pomocą swoich tancerek Tempolin pokazuje główne wątki
z życia poety.
Oprócz tańca w sztuce pojawiają się
wiersze Tuwima dla dzieci, jego autorskie teksty z listów i pamiętników
oraz dialogi dwóch głównych postaci,
których kwestie są w większości wierszowane.
Spektakl trwa ok. 50 minut, kierowany
jest do dzieci w wieku przedszkolnym,
młodzieży szkolnej i dorosłych.
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Grupa Tańca
Współczesnego
Kiosk Ruchu
Grupa powstała w 2009 roku
w Szczecinie. Jako Kiosk Ruchu debiutowali na deskach konińskiego
domu kultury w ramach 11 Ogólnopolskich Konfrontacji Tańca Współczesnego. Twórcy festiwalu tańca
współczesnego NIEWAŻKOŚCI, którego coroczne edycje odbywają się
w Teatrze Polskim w Szczecinie.
Współpracują m.in. z: Dom Kultury 13
Muz w Szczecinie (Freedom Symphony, Festiwal 13 Sphere), Teatr Kana
w Szczecinie (premiera spektakli tanecznych: „Primitive” i „Oj, Kraju miły,
gdzie się urodziłem”), Dom Kultury
Skolwin (spektakle taneczne podczas
corocznej inscenizacji Drogi Krzyżowej). Grupa Tanca Współczesnego
Kiosk Ruchu gościła także w Pasewalku, gdzie spektaklem: „- Wariacja
na temat kobiet” otworzyła transgraniczną część festiwalu PTMF Kontrapunkt - Szczecin/Pasewalk.
Aleksandra Słowińska
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Na polickim Festiwalu

Cezary Morawski
gwiazdą tegorocznego
Festiwalu TEK

Spektakl „UMBRA”

Słynny aktor Cezary Morawski będzie gościem tegorocznego Festiwalu TEK w Policach.
Przyjedzie do MOK -u aby zagrać swój monodram i spotkać się z polsko – niemiecką
publicznością biorącą udział w teatralnym wydarzeniu.
„Aktor... to aktor... to aktor...”
czyli one man show
Cezarego Morawskiego
Błyskotliwa, zwariowana komedia,
jedyny w swoim rodzaju monolog
o magii aktorstwa. Podczas tego
one man show w ciągu kilkudziesięciu minut widz może spotkać się
z całą galerią postaci, mistrzostwem
przeobrażeń, wachlarzem konwencji
i stylów. Publiczność ma wpływ na
przebieg zdarzeń, co jeszcze bardziej czyni spektakl niepowtarzalnym
przeżyciem. Refleksje na temat procesu twórczego przetykane są licznymi, oscylującymi wokół absurdu
uwagami na temat braku funduszy
na kulturę. Zaskakujące zwroty akcji,
dowcip i ironia, tajniki i wyżyny sztuki
aktorskiej. Teatr określony w tekście
jako „artystyczny raj” i aktor z godną
podziwu wirtuozerią wcielający się
w wiele postaci zestawieni są z pełną
paradoksów rzeczywistością. Co wynika z tego zderzenia? Przyjdź i przekonaj się sam.

Aktor związany jest z warszawskimi
teatrami: Współczesnym i Powszechnym. Jest absolwentem a obecnie
wykładowcą w warszawskiej PWST.
W 2000 roku został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na
rzecz środowiska artystycznego. Grał
w licznych spektaklach teatralnych,
teatru telewizji, w filmach serialach.
Morawki ma na swoim koncie wiele
znaczących ról w filmowych u takich
reżyserów jak: Krzysztof Zanussi, Jan
Łomnicki, Janusz Zaorski, Krzysztof
Gruber, Filip Bajon.

Monodram w wykonaniu tancerki Elizy Hołubowskiej wzbudza dużo emocji
i znaczące uznanie publiczności. Artystka zaprezentuje swoje wspaniałe
umiejętności odsłaniając oryginalny punkt widzenia.
Materia...
Pod wpływem czynników zewnętrznych deformuje się. Zostaje zatruta.
Już nie jest tym samym. już nigdy nie
będzie tym samym.
Choreografia, taniec
- Eliza Hołubowska
Muzyka - Przemysław Waszak,
Vivaldi
ELIZA HOŁUBOWSKA - zawodowy
tancerz, instruktor, choreograf, mgr
animacji społeczno- kulturalnej, fizjoterapeuta, wykładowca Zespołu Szkól
Artystycznych TOP-ART i Studiów Podyplomowych na kier. Pedagogika
Tańca w Szczecinie, juror i instruktor
na festiwalach tanecznych.
Eliza tańcem zajmuje się od wielu lat.
Specjalizuje się w tańcu współczesnym. Ciągle poszerza swoją wiedzę
biorąc udział w różnych projektach

i szkoleniach zarówno w tańcu współczesnym, jak i improwizacji. Choreografie Elizy prezentowane są i doceniane na najbardziej prestiżowych
festiwalach w Polsce. Jako tancerz
i choreograf od kilku lat współpracuje
z Teatrem KANA w Szczecinie i Ośrodkiem Działań Twórczych - Zamek Broellin w Niemczech. Jest twórcą ruchu
do spektaklu „I było wolno” w Teatrze
im. Stefana Jaracza w Olsztynie, konsulat tańca w przygotowaniach do
musicalu „Noc w środku dnia” Anny
Dramowicz w Olsztynie i spektaklu
„Dzikie Łabędzie” w Teatrze PLECIUGA w Szczecinie. Obecnie na stałe
współpracuje jako tancerka i choreograf z Teatrem Uckermärkische Bühnen w Schwedt w Niemczech. Brała udział w kilku międzynarodowych
projektach: dwukrotnie z Be van Vark
Niemcy, Hilke Diemer –Holandia, Kenneth Flak - Szwecja, Leszek Mądzik

– Polska, Henrik Kaalund – Dania,
Niemcy, Mademoiselle Cinema –Japonia, Teatr Chorea - Polska.

12 lipca 2013 (piątek)
Godz. 20.30
sala widowiskowa
MOK Police
ul. Siedlecka 1a
Wstęp wolny
Aleksandra Słowińska

Aleksandra Słowińska

Już 13 lipca 2013r
(sobota)
Godz. 20.30
sala widowiskowa
MOK Police
Wstęp wolny
CEZARY MORAWSKI - aktor, reżyser,
pedagog w Akademii Teatralnej im. A.
Zelwerowicza w Warszawie. Rodowity
Szczecinianin.
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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 warsztaty słowa, a także rzeźby, malarstwa i fotografii. Można przynieść własne prace, przeczytać ulubione utwory, poradzić się, podyskutować. WSTĘP WOLNY.
14
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Festyn

„Dzień Starego Miasta”
Pół tysiąca osób bawiło się na festynie „Dzień Starego Miasta”, zorganizowanym przez policki
Ośrodek Pomocy Społecznej i Radę Osiedla nr 2. Impreza odbyła się 15 czerwca 2013
r. na placu szkolnym przy Gimnazjum nr 3 w Policach. Została zorganizowana w ramach
projektu „Pobudka, obudź swój potencjał”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Na scenie zaprezentowali swoje
umiejętności uczniowie z Gimnazjum
Nr 2, Gimnazjum Nr 3, młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży przedszkolaki z Przedszkola „Calineczka” oraz Centrum
Edukacyjnego „Urwisek”.Wystąpiły
także dzieci z Rady Osiedla Nr 2 orazczłonkinie Polickiego Uniwersytetu III
Wieku i chór „Marzenie” ze Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W związku z tym, że rok 2013 został ogłoszony rokiem Tuwima, Biblioteka im. Marii Skłodowskiej – Curie
przedstawiła uczestnikom festynu
twórczość tego poety w programie
pod nazwą „Tuwimlandia w Policach
i w Świecie”. W podwójnym brzmieniu, polskim i hiszpańskim, wyrecytowany został jeden z najbardziej
rozpoznawanych wierszy tego poety,
a mianowicie „Lokomotywa”. W języku polskim wiersz przedstawiony
został przez Panią Itę Słodzińską,
mieszkankę Osiedla Stare Miasto.
Natomiast po hiszpańsku wiersz odczytał Gość Specjalny – Pan Harold
Pena Bastidas rodem z Kolumbii, który związany jest z Polską od 20 lat.

20

Festyn wypełniony był atrakcjami.
Odbyły się konkursy przygotowane przez Stowarzyszenie „Łarpia”,

Agencje Ochronyw Policach. Natomiastzawody sportowe przygotowane zostały przez Grupę Pomagaczy – czyli uczniów-wolontariuszy
z Gimnazjum Nr 1 w Policach. Wśród
licznych konkurencji znalazł się konkurs o dźwięcznej nazwie „Rzut kaloszem Sołtysa na odległość”. Jego
pomysłodawcą był Michał Rajewski,
sołtys Pilchowa, który bierze aktywny udział w organizowaniu Festynu.
Ponadto została zorganizowana wystawa fotograficzna Tomasza Łoja pt.
„Stare Miasto wczoraj i dziś”. Była
też prezentacja historycznych pojazdów, broni i mundurów, przygotowana przez członków Stowarzyszenia
„Skarb”. Każdy uczestnik Festynu
mógł zasiąść za kierownicą starego
pojazdu i zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Dla najmłodszych uczestników wystąpił klaun oraz animatorzy przebrani
w znane postaci z bajek.
Nagrody dla uczestników festynu
zostały ufundowane przez organizatorów i lokalnych przedsiębiorców.
Podczas zabawy rozdawane były balony oraz słodycze, natomiast kolorowe kwiaty, które stanowiły ozdobę
festynowego placu, wykonały dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 1. Na podkreślenie zasługuje fakt, że do zorganizowania imprezy aktywnie włączyli
się mieszkańcy Osiedla Stare Miasto.
To była druga edycja Festynu, organizowanego w ramach Czerwca Aktywnych Społeczności. Celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska
lokalnego poprzez wspólną zabawę.
Była to też okazja do zaprezentowania mieszkańcom stowarzyszeń i instytucji, mających siedziby na terenie
Starego Miasta.

studentów Wydziału Humanistycznego z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie
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Ponad 160 mln zł
w ekologię w Z.Ch. „Police” S.A.
Ponad 163 mln zł kosztuje nowa, proekologiczna inwestycja Zakładów Chemicznych „Police” S.A. – węzeł oczyszczania spalin. To druga, po Gazoporcie Świnoujście, inwestycja tej skali w Zachodniopomorskiem. W dzisiejszej
uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego udział wzięli Jerzy Buzek Premier
RP w latach 1997-2001, Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorski,
Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Arcybiskup
Andrzej Dzięga i Krzysztof Jałosiński prezes Zarządu Zakładów Chemicznych
„Police” S.A.

- Cieszę się, że tak ważna polska spółka
jak Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,
ogranicza do minimum swój wpływ
na środowisko naturalne. Dzięki temu
pokolenia naszych dzieci i wnuków
będą mogły cieszyć się zieloną Polską
– dodał.
Modernizacja istniejącej infrastruktury ECII obejmuje unowocześnienie
dwóch kotłów oraz budowę węzła oczyszczania spalin. W jego skład wejdą instalacja odazotowania oraz instalacja
odsiarczania spalin dla kotłów.
„W ciągu najbliższych dwóch lat Grupa
Azoty przeprowadzi szereg inwestycji w ekologię. Będą to przedsięwzięcia ograniczające emisję gazów
cieplarnianych, zgodnie z polityką
klimatyczną Unii Europejskiej” – dodał
Krzysztof Jałosiński, prezes Zarządu
Zakładów Chemicznych „Police” S.A..

Inwestycja jest częścią modernizacji polickiej elektrociepłowni II (ECII).
Po zakończeniu prac w 2015 roku,
Z. Ch. „Police” S.A. znacząco zmniejszą
emisję niektórych składników uwalnianych do atmosfery i spełnią wyższe
standardy, jakie na polską energetykę
nakłada Unia Europejska. Jest to jeden
z elementów ważnych zmian w polskiej energetyce, która przechodzi
obecnie transformację.
- To ważna inwestycja, która będzie
kosztować 163,7 mln zł i pokazuje,
że Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
biorą pełną odpowiedzialność za stan
środowiska naturalnego. Nowy węzeł
oczyszczania spalin zapewni zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu oraz
pyłu do wyśrubowanych norm unijnych
– powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes Zarządu Zakładów Chemicznych
„Police” S.A.
- Unia Europejska określa wymogi
w zakresie ochrony środowiska, które
są szczególnie ważne przy prowadzeniu
działalności przemysłowej o dużym potencjale zanieczyszczeń – powiedział
obecny na uroczystości Jerzy Buzek
Premier RP w latach 1997-2001.

W latach 2013-2015 Grupa Azoty planuje zrealizować w sumie 11 inwestycji proekologicznych. Na terenie
przodujących pod względem działań
na rzecz ochrony środowiska Zakładów
Chemicznych „Police” S.A. rozpocznie
się m.in. budowa instalacji do neutralizacji ścieków przemysłowych z instalacji bieli tytanowej, a także modernizacja systemu oczyszczania gazów
porozkładowych. W Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
zostanie przeprowadzona modernizacja elektrociepłowni EC-2 oraz instalacji
oczyszczania spalin w celu dostosowaniu obecnej instalacji do nowych
standardów emisji. Również Zakłady
Azotowe Kędzierzyn S.A. przeznaczą
znaczne środki na inwestycje proekologiczne. Przeprowadzona zostanie
modernizacja Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków. Unowocześniona zostanie także instalacja elektrociepłowni
czego efektami będzie zwiększenie
sprawności wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej oraz ograniczenie emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.
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mł. asp. Jolanta Szalińska
oficer prasowy KPP Police

POLICJA i WOPR

o bezpiecznych wakacjach
Policcy policjanci wspólnie z ratownikami polickiego WOPR-u, w ramach działań
„Bezpieczne wakacje”, przeprowadzili prelekcje na temat bezpiecznych zachowań podczas
wypoczynku nad wodą.
Policjanci wspólnie z ratownikami WOPR, w ramach działań
„Bezpieczne wakacje” rozmawiali
z sześciolatkami z Przedszkola Publicznego Nr 10 w Policach o bezpiecznym zachowaniu podczas wypoczynku nad wodą.
Akcja miała miejsce na przystani
Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Policach. Funkcjonariusze razem z ratownikami przekazywali informacje na temat tego,
w jaki sposób uniknąć zagrożeń
związanych z wypoczynkiem nad
wodą oraz aktywnym korzystaniem
z akwenów.
Ratownicy WOPR-u pokazali najmłodszym sprzęt ratunkowy, który
na codzień wykorzystują na naszych
akwenach wodnych.
Na koniec spotkania wszystkim
uczestnikom wręczono materiały
edukacyjne oraz opaski związane
z bezpieczeństwem.

PANTOMOGRAM
Gabinet RTG ZĘBOWE
Police, ul. Spółdzielców 50
tel. 091 317 53 66
Czynne: Pon.- Pt. godz. 10-19
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