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Czarne chmury nad białą
Zespół Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza od lat jest chlubą Polic. Placówka, która może 
kształcić do tysiąca uczniów odniosła wiele sukcesów, także na skalę krajową. Policzanie 
chętnie posyłają swoje dzieci do szkoły „ Białej”-  jak ją nazywają. Równie dużą popularnością 
cieszy się  gimnazjum polsko- niemieckie w Loecknitz należące do zespołu, a Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego przyciąga młode siatkarki z całej Polski.

W ciągu ostatnich trzech lat nara-
stał konflikt między dyrektor szkoły, 
a starostwem powiatowym-organem 
prowadzącym jednostkę. Najogólniej 
rzecz ujmując Beata Golisowicznie 
zgadzała się-jak powiedziała TVP- 
na wszelkie oszczędności kosztem 

uczniów. 22 sierpnia  przeprowadzo-
no konkurs, w  wyniku którego na sta-
nowisko dyrektora powołano nową 
osobę. Na nic zdały się protesty na-
uczycieli, uczniów i rodziców. Beata 
Golisowicz została odwołana, czy 

22 sierpnia - chwilę po ogłoszeniu decyzji 
komisji konkursowej

Tomasz Drewniak - członek komisji konkur-
sowej, reprezentant rady pedagogicznej

jak kto woli, nie wybrana na następ-
ną kadencję. Aktem rozpaczy można 
nazwać uczestnictwo przedstawi-
cieli protestujących w posiedzeniu 
zarządu powiatu, na którym zapadła 
wspomniana decyzja. Wszystko to 
odbywało się w asyście oddziałów 

szturmowych policji, które cały dzień 
poświęciły na pilnowanie budynku 
starostwa powiatowego i obiektów ze-
społu szkół.  Wszystko to rejestrowały 
kamery stacji telewizyjnych i obiekty-
wy aparatów fotograficznych. Regio-
nalne  media na pierwszym miejscu 
w swoich serwisach podawały infor-
macje dotyczące protestu w polickim 
zespole szkół.

27 sierpnia - w godzinach wieczornych 
przed_Białą licznie zgomadzili się policza-
nie, których zjednoczył protest przeciwko 
poczynaniom władz powiatowych

W akcję protestacyjną czynnie_włączyli się 
rodzice, byli rodzice, absolwenci i byli_pra-
cownicy Białej. Na zdjęciu Krzysztof Kwinta 
i Beata Podobińska

WINNA PROCEDURA

Nikt z członków zarządu powiatu na 
czele ze starostą nie bierze odpowie-
dzialności   za tę sytuację.  Wszyst-
kiemu winna jest komisja konkursowa 
.Tak twierdzą przedstawiciele sta-
rostwa pytani przez protestujących 
i media,i nie chcą zdradzić jak gło-
sowali. Nie przyznają się do tego, że 
to oni zdecydowali owyborze  nowej 
dyrektor placówki. Wynik konkursu 

5 do 4 wskazuje na to, że za Agatą 
Markowicz - Narękiewicz głosowali 
przedstawiciele powiatu i kuratorium. 
Kuratorium w Szczecinie wystawia-
ło szkole zawsze najwyższe oceny, 
ale do komisji zostały wytypowane 

Pikieta przed starostwem w obronie Beaty 
Golisowicz

osoby z delegatury koszalińskiej. Na 
dziewięciu członków komisji sied-
mioro świetnie znało placówkę. Byli 
to przedstawiciele powiatu(3), rodzi-
ców(2) i związków zawodowych(2). 
Szalę na niekorzyść Beaty Golisowicz 
przeważyły 2 głosy osób z Koszalina  
nie mających nic wspólnego z zespo-
łem szkół. Przedstawiciele starostwa 
powiatowego nie przyznają się do 
żadnego sposobu głosowania. Staro-
sta Leszek Guździoł ma dobre zdanie 
na temat pracy dyrektor Golisowicz, 
a nowej dyrektorki nie zna. Można od-
nieść wrażenie, że za wynik konkursu 
od początku do końca odpowiedzial-
na jest procedura. Guździoł pytany 
przez dziennikarzy stwierdził, że nie 

Na potrzeby akcji uczestnicy przygotowali 
plakaty z dziesiątkami haseł

dok na str. 5

Andrzej Marek
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Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com
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

Potęga roweru
W sobotni  ranek 10 sierpnia ponownie ruszyłem rowerem przed siebie. Do pokonania miałem 
40 km. Za cel obrałem rzadko odwiedzane i znane policzanom wsie i osady. Choćby z tego 
względu, że leżą na obrzeżach gminy, okolone prastarą Puszczą Wkrzańską.

Pasje Jana Matury

 Trakty, którymi się porusza-
łem w skali szkolnej mogę ocenić od 
1 do 6. Z tym, że szóstkę wystawiam 
jedynie odcinkowi drogi między Nie-
kłończycą a Jasienicą, który przeje-
chałem. Pozostałe drogi to dziury, wy-
boje i wypukłości przez rozrastające 
się korzenie drzew.
 Z Tanowa via Tatynia ruszy-
łem do Jasienicy. Tam skręciłem na 
Karpin. Minąłem leśniczówkę Turzni-
ca i po kilku kilometrach dotarłem do 
Nowej Jasienicy. A w niej cisza, spo-
kój, zaledwie kilka domów. Niegdyś 
była tam smolarnia. W XVIII w. przy-
byli pierwsi koloniści. Dawniej i dziś 
w Nowej Jasienicy mieszkało i miesz-
ka zaledwie kilkadziesiąt osób. W tym 
miejscu odnosi się wrażenie, że czas 
stanął w miejscu.
 W Nowej Jasienicy przy dro-
dze stoi swoisty drogowskaz - krzyż. 
Od niego odbijają dwie drogi do Kar-
pina i do Drogoradza.
 Do Drogoradza dotarłem 
szybko wszak to niespełna 3 km. 
Na skraju wsi odwiedziłem przed-
wojenny cmentarz. Stoi tam krzyż 
z cyklu krzyży - pomników stojących 
w niektórych wsiach by przypomnieć 
żyjącym znaczenie miejsca. To inicjaty-
wa gminy porządnego załatwienia spra-
wy poewangelickich cmentarzy gminy.
 W cichym, sennym Drogora-
dzu, rozrzuconym po wielkiej pusz-
czańskiej polanie uwagę zwraca krzyż 
przydrożny, struga Karpina i rozpada-
jąca się dawna szkoła - Grundschule. 
Na łące dojrzałem żerujące krzykliwe 
żurawie. W Drogoradzu niegdyś po-
zyskiwano limonit, rudę darniową, 
którą kruszono w nieistniejącej dziś 
młotowni i wywożono do huty w Tor-
gelow. Jeszcze dziś w Karpinie moż-
na z dna potoku wydobyć bryły limo-
nitu. Kilka takich znajduje się w GHP. 
Po wyczerpaniu złóż, ludzie zajęli się 
pracami leśnymi, rolnymi. 
 Wracając w kierunku Tano-
wa zatrzymałem się w Niekłończycy. 
W pobliżu kościoła stoi budynek 
dawnej szkoły. Uczył się w niej znany 
w Policach Günter Schmidt, orędow-
nik pojednania niemiecko - polskiego, 

żach gminy, okolone prastarą Puszczą Wkrzańską.

były mieszkaniec Königsfelde - Nie-
kłończycy. To on ufundował pamiątko-
wą tablicę, która stoi obok kościółka 
opodal byłego okazałego postumen-
tu pamięci poległych mieszkańców 
wsi podczas I wojny światowej.  
 Potem szybko ca 3,20 min/
km pomknąłem do Tanowa przez Ja-
sienicę. Brakło czasu by odwiedzić 
Cześka Piekarskiego operatora TV 
Kablowej, który buduje kolejną ma-
kietę. Tym razem nieistniejącego po-
lickiego ratusza.

Czarne 
chmury 
nad białą

dok ze str. 3 Tego dnia pokonałem 41 km 
drogami gminy. Zabawa była świetna: 
dobry sportowo - rekreacyjny trening, 
wiele wrażeń i satysfakcji. Następnym 
razem chcę się wybrać nową drogą 
z Dobieszczyna do Nowego Warpna. 
A potem wzdłuż granicy po niemiec-
kiej stronie przez wsie byłego powia-
tu Randow.
Na zdjęciach kolejno: stary dom 
i przydrożny krzyż w Nowej Jasienicy,   
potok Karpina  w Drogoradzu, a na 
koniec budynek dawnej Grundschule 
- szkoły w Niekłończycy.

Jan Matura

było żadnego stanowiska zarządu 
powiatu w kwestii wyboru dyrektora, 
a teraz skoro wynik jest taki jaki jest, 
on musi go wykonać.Lokalna spo-
łeczność nie zgadza się takim stanem 

28 sierpnia - na godzinę przed głosowa-
niem zarządu w sprawie powołania nowej 
dyrektor starosta L.Guździoł odpowiadał 
na pytania dziennikarzy

28 sierpnia - gabinet dyrektora wypełniony 
po brzegi-nauczyciele, rodzice, media. Po 
środku zaskoczona pytaniami odpowiedzial-
na za oświatę wicestarosta A.Rybakiewicz

rzeczy. Domaga się przywrócenia Be-
aty Golisowicz na funkcję dyrektora. 
Zapowiada dalsze protesty; pierwszy 
z nich w dniu rozpoczęcia roku szkol-
nego 2.Września.

Po powołaniu nowej dyrektorki, na polecenie 
starosty, zwołana została Rada Pedagogicz-
na. Na zdjęciu sekretariat w szkole i tłumy, 
które przyszły do wicestarosty z pytaniem 
dlaczego Beata Golisowicz ma odejść
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Szkoła za pasem
Szkoła za pasem. Moja ponad 50. letnia tanowska „buda”, przed inauguracją nowego roku 
szkolnego wyszlifowana jest przez panie woźne na błysk. Ja zaś w swoich archiwach znalazłem 
3 fotografie z dawnej szkoły.

Pasje Jana Matury

 Na pierwszej z nich ucznio-
wie klasy pierwszej. Na ścianie ilustra-
cje. Poznajecie psa Asa, Alę biegnącą 
oraz Alę i Asa? Pod ścianą liczydło, 
a w rogu „kącik czystości”. Dziew-
czynki i chłopcy odziani w fartuszki 
i koniecznie białe kołnierzyki. Łza się 
w oku kręci...
 
 Drugie zdjęcie przedstawia 
lekcję biologii, którą prowadzi Pani 
Aniela Ziemba. Z prawej strony piec 
kaflowy, który zimą, w chłodne dni 
ogrzewał klasę. Każda klasa miała 
swój piec kaflowy. Kto palił w pie-
cach? Oczywiście woźny(a) lub kon-
serwator, jeśli taki w szkole był.
 
 Zdjęcie trzecie - uczniowie 
klasy VII. Początek lat 60. Wyż demo-
graficzny. Klasy liczyły do 30. i więcej 
uczniów, były liczne.
 
 Tymczasem dopiero co wró-
ciłem z Kępnicy koło Nysy. Tam doko-
nałem  ostatniego  szlifu mojej „Kęp-
nicy” Książka już gotowa. Wykonałem 
ostatnie zdjęcia i na początku wrze-
śnia przejmie ją do składu syn Jakub. 
W listopadzie promocja monografii 
w wiejskiej świetlicy w Kępnicy. 
W chwilach wolnych w rodzinnej wsi 
wypoczywałem  w biegu, wędrów-
kach po okolicach i spotkaniach przy 
grillu z rodzeństwem i znajomymi. Po-
goda była wyśmienita!

Jan Matura
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Andrzej Rogowski
Bartłomiej Przybył
Władysław Borowski
Michał Rajewski

Adam Pacholik
Andrzej Partyka
Zofia Hlek
Tadeusz Koźluk

Mariusz Różycki
Witold Król
Grzegorz Ufniarz
Janusz Chmielewski
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Sprawozdanie z pracy Sprawozdanie z pracy 
burmistrza Policburmistrza Polic

za okres od 25 czerwca do 27 sierpnia 2013 roku

Burmistrz Polic Władysław Diakun

1. W lipcu zaczął funkcjonować nowy 
system gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Police. 
Nieruchomości zamieszkałe wyposażo-
ne zostały w pojemniki i worki do groma-
dzenia odpadów. Odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów od mieszkańców Gminy 
odbywa się bez zakłóceń. W Gminie 
Police 99% podmiotów złożyło deklara-
cję o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Na 39 350 
osób zameldowanych w Gminie, w sys-
temie gospodarowania odpadami zewi-
dencjonowanych zostało 35 350 osób. 

2. Dobiegła końca budowa Transgra-
nicznego Ośrodka Edukacji Ekologicz-
nej w Zalesiu. Aktualnie ośrodek jest 
wyposażany w  meble i urządzenia oraz 
w elementy wystroju wnętrz.   Uroczyste 
otwarcie placówki, na które już teraz za-
praszam Szanowną Radę,  odbędzie się 
12 września. Otrzymają Państwo imienne 
zaproszenia. Ośrodek powstał w ramach 
projektu unijnego „Życie nad Zalewem 
Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej 
– edukacja, ekologia i historia”, dofinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie.  Liderem 
projektu jest Tierpark Ueckermuende, 
partnerami Gmina Police i miasto Egge-
sin.  Ośrodek powstał na terenie Nadle-
śnictwa Trzebież, które użyczyło Gminie 
Police na potrzeby projektu budynek po 
stajni oraz przyległy teren. 

3. W połowie wakacji rozpoczęliśmy 
realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu uli-
cy Roweckiego w Policach”. W związku 
z tym powstały utrudnienia w ruchu pie-
szym i  kołowym na terenie osiedla Anny 
Jagiellonki, za co przepraszam użytkow-
ników drogi. Liczę na Państwa wyrozu-
miałość i cierpliwość.  Wykonawcą tej 
inwestycji jest firma Strabag z siedzibą w 
Pruszkowie, która wygrała przetarg skła-
dając ofertę z ceną ofertową brutto : 988 
321,30 zł. Prace potrwają jeszcze około 
pięciu tygodni, to jest do 6 października 
2013 roku.

4. Ponadto w czasie wakacji zostały roz-
strzygnięte przetargi: 

- przebudowa mostu na rzece Gunica
Jako  najkorzystniejszą wybrano ofertę 
złożoną przez  firmę F.H. „KOBRA” Bo-
rowski Jan z siedzibą w Policach, z ceną 
ofertową brutto: 129 150,00 zł. 
Termin wykonania zamówienia upływa 4 
października 2013 roku.

- Wyposażenie wybranych pomieszczeń 
Transgranicznego Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Zalesiu.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę fir-
my: CUBICA SUDOŁ SJ ze Szczecina z 
ceną ofertową brutto 128.398,76 złotych. 
Wymagany termin wykonania zamówie-
nia – 30 sierpnia 2013 roku.

- opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy Bankowej w Policach
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
złożoną przez: Firmę ProjektowąJ. Na-
wrocki z siedzibą w Szczecinie,  z ceną 
ofertową brutto 34 378,50 zł. 
Wymagany termin wykonania zamówie-
nia – 30 listopada 2013 roku.

- Konserwacja urządzeń melioracji wod-
nych szczegółowych  utrzymywanych 
przez gminę Police.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
złożoną przez: Zakład Konserwacji Urzą-

dzeń Wodnych mgr inż. R. Łukasik z sie-
dzibą w Szczecinie.
Termin wykonania zamówienia – do 31 
października 2013 r. 

- Przewóz dzieci - uczniów niepełno-
sprawnych z Polic do szkół i placówek w 
Szczecinie
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 
3 złożoną przez: Turist – Police PaitoEu-
geniusz Witkowski z siedzibą w Policach. 
Cena wybranej oferty: 309,96 zł brutto za 
jeden dzień usługi dowozu zgodnie z wy-
znaczoną trasą.
Termin realizacji zamówienia od 2 wrze-
śnia 2013 roku do 27 czerwca 2014 roku. 

- Udzielenie  i  obsługę  bankowego  kre-
dytu  złotowego na pokrycie planowane-
go deficytu budżetu gminy Police, w tym 
na wyprzedzające finansowanie działań 
ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej.  Wybrano ofertę,  zło-
żoną  przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego Oddział w Szczecinie,  z marżą 
bankową wiążącą: 0,38 p.p. (cena mają-
ca charakter pomocniczy: 166.018,19 zł).
Wymagany termin realizacji zamówienia: 
- termin postawienia do dyspozycji środ-
ków finansowych: do 31.12.2013 r., 
- termin obsługi: od czasu uruchomienia 

kredytu (lub jego poszczególnych transz) 
do daty całkowitej spłaty kredytu, nie dłu-
żej jednak niż do dnia 31.12.2014 r. 

5. Zostały ogłoszone przetargi: 
- Termomodernizacja budynków miesz-
kalnych wspólnot mieszkaniowych  przy 
ulicy Bankowej 8, ulicy Odrzańskiej 14, 
ulicy  Odrzańskiej 20-24, administrowa-
nych przez ZGKiM w Policach, w podzia-
le na trzy części”. Oferty można składać 
do dnia dzisiejszego, do godziny 9.30.
Wymagany termin realizacji zamówie-
nia – dla budynków przy ul. Bankowej 8 
i Odrzańskiej 14 – do końca października, 
a dla budynku przy ul. Odrzańskiej 20-24 
do 15 listopada 2013 roku.  
- Termomodernizacja budynków miesz-
kalnych wspólnot mieszkaniowych przy 
ulicy Asfaltowej 33, ulicy Osadników 11 
w Trzebieży, ulicy Odrzańskiej 1-3-5 w Po-
licach, administrowanych przez ZGKiM 
w Policach, w podziale na trzy części. 
Termin realizacji zamówienia do 15 listo-
pada 2013 roku. 
Termin składania ofert -  do 29 sierpnia 
2013, godz.   09:30 
- Zagospodarowanie terenu polany re-
kreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 
w Policach, etap I. Przedmiotem  tego 
zamówienia jest  budowa  altany ogni-
skowej. Ma to być okrągły plac z trzema 
zadaszeniami. Na placu tym ma po-
wstać:  duże palenisko, ławki, trzy grille 
i trzy schowki na drewno, sześć betono-
wych koszy  na odpady i trzy pojemniki 
na piasek. Wymagany termin wykonania 
zamówienia – 31 październik 2013 rok
Termin składania ofert - do 5 września 
2013  09:30
- ogłosiliśmy też przetarg na ubezpicze-
nie gminy Police wraz z jednostkami 
organizacyjnymi, pomocniczymi oraz 
ochotniczymi strażami pożarnymi z włą-
czeniem ubezpieczenia wspólnot miesz-
kaniowych administrowanych przez 
ZGKIM na lata 2014-2016. 
Termin składania ofert do 23 września 
2013 godz.  10:00 
Więcej o przetargach – na stronie: 
www.bip.police.pl

6. W związku ze zbliżającym się rokiem 
szkolnym informuję, że rodziny, które 
spełniają odpowiednie kryteria, mogą 
ubiegać się o stypendia szkolne dla swo-
ich dzieci, udzielane w ramach pomocy 
materialnej. Bliższe informacje na ten 
temat można uzyskać w szkołach oraz 
w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefa-
na Batorego 3, pok. 7, Tel. 91/431-18-07. 
Druki do pobrania dostępne są też na 
stronie internetowej www.bip.police.pl 
w zakładce „druki do pobrania”. 

7. 2 sierpnia uczestniczyłem w konferen-
cji z udziałem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, która odbyła się w Ba-
niach. Podczas tej konferencji podpisa-

łem w imieniu Gminy Police Deklarację 
Partnerstwa na Rzecz Rodziny. Wśród sy-
gnatariuszy deklaracji znalazło się osiem 
samorządów województwa zachodnio-
pomorskiego, które mają osiągnięcia 
w dziedzinie wspierania rodzin, zwłasz-
cza  wielodzietnych, i jednocześnie zobo-
wiązały się do dalszych działań w tym kie-
runku. Konferencja odbyła się z udziałem 
przedstawicieli władz samorządowych 
i ośrodków pomocy społecznej. 

8. W dniach od 4 do 7 sierpnia gościli-
śmy w naszej gminie przedstawicieli 
miast partnerskich gminy Police – Pase-
walku i Nowego Rozdołu, a także miast 
Korosteń (Ukraina) oraz  Grodno, So-
poćkinie i Raduń (Białoruś). W rozmo-
wach o międzynarodowej współpracy 
znalazła się kwestia  podpisania umowy 
o partnerstwie szkół w Policach i Nowym 
Rozdole. Spotkanie robocze w tej spra-
wie odbyło się 5 sierpnia w Urzędzie 
Miejskim w Policach. Udział wzięli m.in. 
zastępca dyrektora Kompleksu Szkol-
no-Wychowawczego Nowego Rozdołu 
„Lider”, pani Ievgeniia Cherniukh (czy-
taj: Jewgenia Czerniuk), nauczycielka 
języka angielskiego z Nowego Rozdołu 
pani Oksana Tuz oraz dyrektor Gimna-
zjum nr 3 w Policach pan Artur Zagórski.  
W ramach międzynarodowej wizyty od-
było się też spotkanie z panią Ludmiłą 
Mirzojan, Polką z Kazachstanu, w spra-
wie jej repatriacji  i możliwości zamiesz-
kania w Policach. Na dzisiejszą sesję 
został przygotowany projekt uchwały 
w tej sprawie. Wizyta gości zagranicz-
nych została zorganizowana przez Urząd 
Miejski w Policach i Koło w Policach Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”.  

9. 27 lipca po raz kolejny odbyły się Trze-
bieskie Neptunalia, w trakcie których zor-
ganizowano wiele konkursów dla dzieci 
i dorosłych oraz koncerty zaproszonych 
gwiazd. Za profesjonalną organizację 
dziękuję Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 
w Policach oraz sołectwu Trzebież. 

10. Miejski Ośrodek Kultury w Policach 
organizuje siódmy Jarmark Augustiański 
w Policach-Jasienicy. Impreza odbędzie 
się 31 sierpnia 2013r. w ruinach klasztoru 
w Jasienicy. Zacznie się od parady ulica-
mi Jasienicy w strojach historycznych, 
która wyruszy sprzed szkoły o godzinie 
13.00. Podczas Jarmarku – jak co roku 
– liczne atrakcje o charakterze historycz-
nym: widowiska teatralne, pokazy walk 
rycerskich, koncerty muzyki dawnej oraz 
stoiska z wyrobami rękodzielniczymi. Za-
chęcam do udziału i życzę miłych wrażeń. 

11. 25 lipca w Jasienicy odbyło się tra-
dycyjne spotkanie przedwojennych 
i obecnych mieszkańców  tej i pobliskich 
miejscowości.  Zostały złożone kwiaty 
przy pomniku w Jasienicy, następnie 
odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. 

Ta doroczna wizyta służy polsko-nie-
mieckiemu pojednaniu. 

12. 10 sierpnia uczestniczyłem w demon-
stracji przeciw nazizmowi, zorganizowa-
nej w Pasewalku pod hasłem „Karnawał 
demokracji”. Akcja odbyła się z inicjaty-
wy ruchu obywatelskiego „Vorpommern 
weltoffen, demokratisch, bunt“  - „Pomo-
rze Przednie otwarte na świat, demo-
kratyczne, barwne”.  Była to druga tego 
typu akcja. Pierwsza odbyła się spon-
tanicznie w ubiegłym roku, jako reakcja 
na nazistowski festyn, organizowany 
w jednej z niemieckich, przygranicznych 
miejscowości. Jak dowodzi tegoroczna 
demonstracja – ruch antyfaszystowski 
w Niemczech mocno przybiera na sile. 

13. Urząd Miejski w Policach podjął dzia-
łania zmierzające do uporządkowania te-
renu byłego cmentarza poniemieckiego 
przy ul. Klonowej w Policach. W związku 
z tym  proszę osoby, które posiadają in-
formacje o zmarłych, pochowanych na 
tym cmentarzu we wczesnym okresie 
powojennym, o zgłaszanie się do Za-
kładu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Policach  w celu wskazania 
dokładnego miejsca pochówku oraz 
podania danych personalnych osoby 
zmarłej.  Na informacje te czekamy do 
końca sierpnia bieżącego roku.  Zgło-
szenia przyjmowane są w Dziale Ob-
sługi Urządzeń Komunalnych ZGKiM 
w Policach przy ul. Tanowskiej 8 pok. 1 
i 2 lub telefonicznie 91 31212 81 i 82 
w dni powszednie w godzinach urzędo-
wania. 

14. W dniu 18.08.2013 roku o godzi. 
23.23 otrzymałem zgłoszenie o pożarze 
pustostanu na posesji przy ul. Kołłątaja. 
Był to obiekt prywatny, przylegający do 
zabudowy mieszkaniowej – budynków 
komunalnych przy ul. Kościuszki 7a i 7b. 
W akcji gaszenia pożaru uczestniczyło 
11 jednostek gaśniczych, między innymi 
Państwowa Powiatowa Straż Pożarna, 2 
jednostki OSP – z Tanowa i Polic, Straż 
Zakładowa Zakładów Chemicznych 
oraz jednostki ze Szczecina. Akcja ga-
szenia trwała do godziny 4.56. W wyniku 
zagrożenia ewakuowano 4 osoby, któ-
rym Gmina zapewniła noclegi w Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji oraz w Hotelu „Do-
bosz”. Straty i przyczyny pożaru badane 
są przez Policję i Straż Pożarną.

15. W dniu 19.06.2013 roku powoła-
łem zespół do przeprowadzenia analizy 
ewentualnego przejęcia przez Gminę 
Police Zespołu Szkół im. Ignacego Łuka-
siewicza. W wyniku prac zespołu w dniu 
30 lipca br. wystosowałem do Starosty 
Polickiego prośbę o udostępnienie do-
kumentów niezbędnych do dokonania 
rzetelnej analizy. W chwili obecnej cze-
kamy na udostępnienie przez Starostę 
materiałów.
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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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Mógł być  
srebrny medal

W ostatnim numerze WP pisaliśmy o udanym starcie naszego biegacza Marcina 
Lewandowskiego w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata. Po powrocie z mistrzostw 
spotkałem się z twórcą jego sukcesów , bratem i trenerem Tomaszem Lewandowskim:

Czwarty po raz drugi

„Zacznijmy od perypetii ze startem. 
Po przymusowej 7-tygodniowej prze-
rwie w treningach powodu przeziębie-
nia i kontuzji byliśmy pełni obaw czy 
zdołamy uzyskać minimum kwalifi-
kacyjne. Na szczęście udało się i do 
Moskwy Marcin miał polecieć prosto 
z obozu w Szwajcarii. Na obóz przy-
leciał bez problemu, ale nie mógł od-
lecieć! Szwajcarzy mieli obiekcje do 
jego paszportu. Dwa dni spędził na 
lotnisku. Tylko przychylność naszego 
konsula i jego wielkie zaangażowanie 
pozwoliły w ostatniej chwili wyrobić 
nowy paszport. W  przeddzień startu 
otrzymał w końcu paszport i po wiel-
kich emocjach mógł w końcu opuścić 
Szwajcarię. Po przylocie do Moskwy 
Rosjanie nie chcieli z kolei wpuścić 
Marcina, bo wizę miał przecież w sta-
rym a nie nowym paszporcie. Czas 
naglił, czekały jeszcze przecież akre-
dytacja i badania antydopingowe. 
Skończył się ten niesamowity dzień 
jednak szczęśliwie o pierwszej w nocy, 
a o piątej rano pobudka na elimina-
cje. W eliminacjach brat miał pobiec 
z najmniejszym wysiłkiem, aby tylko 
awansować dalej. Z czasem 1.47,83 
zajął II miejsce i bez problemu dostał 
się do półfinału. Ten bieg był biegiem 
„śmierci”. Startował w biegu pierw-
szym, a obsada była bardzo mocna. 
Musiał nadrabiać dużo dystansu, aby 
nie zostać zablokowanym. Do fina-
łu awansowało tylko dwóch pierw-
szych z każdego biegu i 2 z najlep-
szymi czasami. Zajął 3 miejsce, były 
chwile niepewności, ale czas 1.44,56 
okazał się trzecim czasem półfinałów 
i oczywiście dał awans do finału. Bieg 
finałowy to olbrzymie emocje. Były 
umiejętności nawet na medal srebr-
ny. Zaważyły dwie sytuacje. Przed 
końcem pierwszego okrążenia chciał 
wypracować lepszą pozycję do ata-
ku. Atakował z 7 pozycji, ale musiał 

wyhamować wpadając na plecy rywa-
li. Przeczekał wiraż na trzecim torze 
i ponownie musiał nabierać większej 
prędkości. Został lekko przyblokowa-
ny i ponownie stracił prędkość, była 
walka bark w bark i trzecia próba ata-
ku i walka o medal. Zabrakło jednak 
już dystansu. Trzykrotna zmiana ryt-
mu i nadrobione 7 metrów dystansu 
po biegu na 2 i 3 torze dały tylko 4 
miejsce z czasem 1.44,08. Medalu 
znowu nie udało się zdobyć. Jako 
ciekawostkę dodam, że ten czas 
w ostatnich latach dawał medale na 
Mistrzostwach Świata. Mimo tylko 
czwartego miejsca start w mistrzo-
stwach uważam za udany, wszak Mar-
cin był najlepszym europejczykiem. 
Był to jego czwarty finał Mistrzostw 
Świata. Pierwszy jeszcze w katego-
rii juniorów, trzy kolejne już w senio-
rach. Jest więc bardzo skuteczny 
w finałowych startach podobnie jak 
Jurij Borżakowski. Oceniając jeszcze 
całe mistrzostwa należy powiedzieć, 
że w niektórych konkurencjach po-
ziom był bardzo wysoki. Polscy biega-
cze wypadli jednak poniżej oczekiwań, 
a Marcin był najwyżej z nich sklasyfi-
kowanym. Jego wynik jest czwartym 
w naszej reprezentacji, przed nim 
tylko trzej medaliści. Na koniec jesz-

cze słowo o organizacji mistrzostw. 
Bardzo dobre obiekty sportowe, ale 
małe zainteresowanie publiczności 
i słaba organizacja – olbrzymie proble-
my z porozumiewaniem się w języku 
angielskim. Po mistrzostwach jeszcze 
kilka startów i zasłużony odpoczynek 
przed kolejnym sezonem”.
Tyle o mistrzostwach przekazał tre-
ner Tomasz Lewandowski. W ko-
lejnym numerze WP postaramy się 
o ich ocenę przez samego Marcina 
Lewandowskiego. Na koniec jeszcze 
kilka ciekawostek. Jak wyliczyłem, te 
nadrobione 7 metrów w finale to 0,9 
sekundy. Medaliści osiągnęli czasy 
1.43,31 – 1.43,76. Medal był więc 
bardzo realny, ale 800 metrów to naj-
trudniejszy z dystansów biegowych 
i tu zawsze wszystko może się zda-
rzyć. Dla sympatyków lekkiej atletyki 
mam też kolejną wiadomość. Mimo, 
że Marcin reprezentuje barwy WKS 
Zawisza Bydgoszcz, po rocznym za-
mieszkiwaniu w Szczecinie wrócił 
w rodzinne strony i zamieszkał w Po-
licach. Będzie więc wiele okazji, aby 
spotkać najlepszego europejczyka 
na stadionie lub w polickich lasach, 
a przy odrobinie szczęścia nawet i po-
biegać z nim. 

J. Chmielewski

http://marcin-lewandowski.pl
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TEATR POLSKI W SZCZECINIE

zaprasza na spektakl

Raya Cooneya  -  Mayday

w reżyserii 

Stefana Szaciłowskiego

Mayday grany jest w Teatrze Polskim 
z niesłabnącym powodzeniem już od 
wielu sezonów! Autorem tej niezwykle 
zabawnej komedii pomyłek jest mistrz 
współczesnej farsy - Ray Cooney.
Mayday to historia pechowego taksówka-
rza-bigamisty, którego szczęśliwe życie 
u boku dwóch kobiet przerywa niespo-
dziewany wypadek. Następujące po nim 
lawinowo dziwne zbiegi okoliczności, 
omyłkowo zrozumiane przez bohaterów 
wypowiedzi  i błędnie zinterpretowane 
przez nich wydarzenia doprowadzają do 
absurdalnego zawikłania sytuacji.

KULTURA KULTURA

Dekoracje i kostiumy - Jan Banucha
Muzyka – Adam Opatowicz
Obsada: 
Katarzyna Bieschke, 

Małgorzata Chryc-Filary, 
Adam Dzieciniak, 
Mirosław Kupiec, 
Michał Janicki, 

Zbigniew Filary, 
Adam Zych, 
Karol Gruza/Mateusz Kostrzyński, 
Piotr Emanuel Kraus

Samuel Jokic

„Kogut w rosole”

Sztuka Samuela Jokica jest komedią, któ-
ra w lekki, niewymuszony sposób, bez 
grożącego palca mówi o egzystencjal-
nych problemach, z którymi konfronto-
wane są wszystkie współczesne społe-
czeństwa przemysłowe w Europie i na 
całym świecie, Chciałbym, aby sprawiła 
Państwu dużo radości, a równocześnie 
była okazją do refleksji. Nie lubię teatru, 
który poucza, nudzi i udaje, że zna recep-
ty na poprawienie świata…
Zapraszam wszystkich Szczecinian na 
moją drugą – po „Bogu mordu” Yasminy 
Rezy – realizację w Teatrze Polskim…

Marek Gierszał, reżyser

przekład: Herbert Kaluza, Marek Gierszał
reżyseria: Marek Gierszał
scenografia: Hanna Sibilski
choreografia: Grzegorz Suski
reżyseria światła: Peter Mayer
asystent reżysera: Jacek Piotrowski
premiera: 29 grudnia 2012

obsada: Adam Dzieciniak, Filip Cembala
Zbigniew Filary, Sławomir Kołakowski 
Mateusz Kostrzyński, Dariusz Majchrzak
Jacek Piotrowski
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Książnica Pomorska w Szczecinie we współpracy z Archiwum Archidie-

cezjalnym w Szczecinie organizuje w dniach 17-18 października 2013 r. 
konferencję pt. Turystyka i sakroturystyka.

Będzie to już IV konferencja z cyklu:

„Kultura umysłowa, a tożsamość narodowa i europejska”

Miejsce konferencji: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Tematyka konferencji
1. Sakralne obiekty zabytkowe
2. Sakroturystyka jako forma duszpasterstwa
3. Szlaki pielgrzymkowe – współczesne i historyczne
4. Osoby i instytucje organizujące ruch turystyczny 
    na Pomorzu Zachodnim
5. Literatura krajoznawcza na Pomorzu Zachodnim: wydawnictwa, autorzy

Czas trwania wystąpienia: komunikat - do 10 min., referat – 20 min. Pla-
nowana jest publikacja wydawnictwa pokonferencyjnego. Serdecznie za-
praszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w sympozjum. 
Kolejna konferencja z tego cyklu odbędzie się w 2014 r.

Imprezy towarzyszące – 18. października

1 Panel autorów regionalnych wydawnictw krajoznawczo-turystycznych.
2 Prezentacja regionalnych biur podróży.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania wystąpień konferencyjnych (tytuł, ro-
dzaj wystąpienia, potrzeba wykorzystania urządzeń multimedialnych itd.), 
uczestnictwa w panelu autorskim lub prezentacji biura (liczba osób, krót-
ka charakterystyka itd.) – do 20 września 2013 r. godz. 15.00 na adres: 
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16 , 70-205 Szczecin z dopiskiem: 
„Turystyka i sakroturystyka” lub mailem na adres: e’mail: c.judek@ksiazni-
ca.szczecin.pl;
Informacje: Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej, 
91 48 19 315; 510161778; e’mail: c.judek@ksiaznica.szczecin.pl;

Uwaga: koszt dojazdu na konferencję we własnym zakresie
Prace do druku w formie elektronicznej w postaci pliku z rozszerzeniem 
.doc, wraz z przypisami bibliograficznymi - wytyczne na stronie redakcji 
„Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” -http://www.ksiaznica.szczecin.pl/
www/wytyczne-dla-autorow oraz indeksem i kilkuzdaniowym streszcze-
niem w języku angielskim - do 31.10. 2013 r.

INFORMACJA O UTRUDNIENIU 

W RUCHU DROGOWYM 

NA UL. ROWECKIEGO W POLICACH

Burmistrz Polic informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ulicy 

Roweckiego w Policach” mogą wystąpić utrudnienia w ruchu kołowym 

i pieszym na terenie osiedla Anny Jagielonki.  

Wykonawcą robót jest firma STARBAG. 

Termin realizacji zadania określony jest od 05.08.2013r do 06.10.2013r. 

Burmistrz Polic prosi wyrozumiałość i przeprasza 

za utrudnienia.

Panu Sylwestrowi Kotniewicz

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

MAMY

Składają

Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy 

P.U.P „ TRANS-NET „ S.A.

ZBYCH-BUD

Wszelkiego rodzaju 
roboty ogólnobudowlane

505 431 996
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Adres do korespondencji:
71-472 Szczecin, ul. 
Łucznicza 12a/3

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie w ramach prowadzonego śledztwa w sprawie 

smierci Macieja Putresza, proszą o kontakt osoby, 
które w dniu 23 lipca 2013 r. widziały w/w, 

bądź posiadają wiedzę dotyczącą miejsc w jakich przebywał. 
Kontakt pod numerem telefonu 

91-82-11-832 lub 695-911-282

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję wszystkim ludziom i instytucjom, z którymi miałam zaszczyt współpracować 

przez ostatnie 10 lat. To były piękne i twórcze lata, w czasie których, dla dobra młodzieży, 

wspólnie zrealizowaliśmy wiele pięknych przedsięwzięć. Dziękuję także za pomoc i wsparcie, 

które pozwoliły mi przetrwać najtrudniejsze chwile. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.

Beata Golisowicz




