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W numerze:
Kronikarz 

Thomas Kantzow
By dobrze poznać historię 

kraju, regionu, ziemi należy 
korzystać ze źródeł historycz-
nych: pism, dokumentów, map, 
rycin, zdjęć, pieczęci, zapisów 
kronikarskich. Im bliżej czasów 
współczesnych takich źródeł 
jest więcej. Im dalej - mniej. 
Niektóre zdarzenia opisywane 
są jako prawdopodobne, moż-
liwe. Poddawane są analizom 
i przypuszczeniom historyków.

więcej str. 9

Rowerem śladami 
przeszłości

Ponownie znalazłem czas, 
by rano o 6.30 wyruszyć na 30 
km wycieczkę z Tanowa na Głę-
bokie i przez Wołczkowo, Do-
brą, Grzepnicę, Sławoszewo, 
Bartoszewo wrócić do miejsca 
zamieszkania. Pogoda była wy-
śmienita, poranny chłodek za-
chęcał do pedałowania i oglą-
dania się wokół siebie. Zrobiłem 
dwa przystanki by odwiedzić 
w Wołczkowie - cmentarz oraz 
kościół i w Dobrej kościół.

więcej str. 19

Czterosetowe 
derbowe spotkanie

Cztery sety trwało sobotnie 
spotkanie SMSu Police przeciw 
PSPS Police. Pierwsze ligowe 
punkty zdobyły starsze i bar-
dziej doświadczone zawodnicz-
ki trenera Zdzisława Gogola.

więcej str. 20

List otwarty
W sprawie Zespołu Szkół

Szanowny Panie Przewodniczący!
 

W związku z przebiegiem Nad-
zwyczajnej Sesji Rady Powiatu 
w Policach, która odbyła się 4 paź-
dziernika 2013r. w sprawie sytuacji 
w Zespole Szkół im. Ignacego Łu-
kasiewicza w Policach, proszę Pana 
Przewodniczącego o publiczne spro-
stowanie na najbliższej Sesji niżej 
wyszczególnionych nieprawdziwych 
informacji i niewybrednych ataków 
artykułowanych w trakcie obrad pod 
moim adresem. Obrady Rady Powia-
tu, w normalnym przypadku, są okazją 
do wyjaśnienia wątpliwości i udziele-
nia odpowiedzi na pytania, a nie, jak 
miało to miejsce, wygłaszania insynu-
acji, półprawd i jednoznacznie nega-
tywnych sugestii pod adresem osoby, 
która nawet nie może się obronić.

Można wziąć się do pracy i popra-
wiać czy udoskonalać, ale można też 
zacząć od oczerniania – wybór zależy 
od charakteru i honoru. Gdyby wystą-
pienie pani dyrektor Zespołu Szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza – Agaty 
Markowicz - Narękiewicz było jedynie 
uwypukleniem niedociągnięć i niepo-
rozumień, które zdarzają się podobno 
każdemu pracującemu człowiekowi, 
to nawet nazywanie ich błędami unie-
możliwiającymi normalne funkcjono-
wanie szkoły pewnie bym przemilcza-
ła. Posłużono się jednak informacjami 
nieprawdziwymi – a na to nie mogę 
sobie pozwolić. Moja ciężka praca 
przyniosła widoczne efekty i nie ma 
zgody na to, by ktoś rozpoczynający 
swoją kadencję „na gotowym” za-
czynał od oczerniania osoby, która, 
obiektywnie, stworzyła coś namacal-
nego. Efekty pracy pani dyrektor oce-
nią mieszkańcy Polic po jakimś czasie 
– ja nie ośmielam się tego robić. Sta-
nowczo żądam tego samego!

Stanowczo proszę o sprostowanie na-
stępujących informacji nieprawdziwych:

1. Nieprawdą jest, że w szkole nie 
ma pomocy naukowych! Nauczycie-
le fizyki, geografii, historii, matema-
tyki, języka polskiego, przedmiotów 
zawodowych itp. w ZS  mają wyma-
gany (zgłaszany przez nich) zestaw 
pomocy naukowych, które przecho-
wują na swoich zapleczach. To, że nie 
ma pracowni przedmiotowych wynika 
z filozofii szkoły, którą wprowadził jesz-
cze mój poprzednik, polegającej na 
tym, że  uczeń ma swoje stałe miejsce 
w szkole (swoją salę), gdzie odbywa 
wszystkie lekcje tak, by czuł się lepiej 
związany ze szkołą, by dbał o swoje 
stałe miejsce pracy. Nauczyciel ko-
rzysta z takich pomocy naukowych, 
jakie zgłasza dyrektorowi do zakupie-
nia i ma specjalnie utworzone miejsce 
w szkole (zaplecze przedmiotowe), 
gdzie może je przechowywać i ko-
rzystać w czasie lekcji wg własnego 
uznania. Nie pamiętam przypadku, 
bym odmówiła nauczycielowi, który 
zgłasza potrzebę zakupu pomocy 
naukowych. Ponadto, w szkole jest 

laboratorium chemiczne, językowe, 
pracownia hotelarska, trzy pracow-
nie gastronomiczne, siedem pracow-
ni komputerowych, z czego dwie na 
stałe są udostępnione nauczycielom 
różnych przedmiotów oraz zawierają 
wymagane przez nich oprogramowa-
nie. Wielokrotnie rozmawialiśmy z na-
uczycielami na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej o tym, co jest waż-
niejsze dla szkoły – wygoda ucznia 
czy nauczyciela. Szukaliśmy najlep-
szych rozwiązań przy wykorzystaniu 
bazy szkoły, ale nigdy nie przypusz-
czałabym, że dziś ktoś może rzucać 
tak absurdalne oskarżenie – wbrew 
oczywistym faktom. Na pytanie Pana 
Radnego Kardziejonka o pomoce na-
ukowe pani dyrektor odpowiada, że 
pracowni nie ma i nauczyciele przy-
noszą swoje pomoce z domu lub 
z uczelni – to nieprawda.

c.d. na str. 4
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2. Stwierdzenie, że pieczęcie po-
przedniego dyrektora zostały zwró-
cone 3 października jest wprawdzie 
prawdziwe, ale nie zawiera wyjaśnie-
nia przyczyn takiego stanu rzeczy. 
12 września 2013r. mój pełnomocnik 
spotkał się z panią dyrektor i panią 
Kropidłowską i chciał przekazać moje 
pieczęcie do zniszczenia. Ustalono 
jednak, z inicjatywy pani dyrektor, że 
pieczęcie pełnomocnik zatrzyma do 
czasu wyjaśnienia sprawy podpisu 
świadectw promocyjnych datowa-
nych na 30 sierpnia. Pani dyrektor 
twierdzi natomiast, że wcześniej nie 
otrzymała pieczęci, mimo wezwań, 
podczas gdy ja nie otrzymałam żad-
nego wezwania. 

3. Sprawa świadectw, która jest pod-
noszona przez panią dyrektor ma 
następujące tło. 30 sierpnia Rada 
Pedagogiczna ZS podjęła uchwałę 
o promocji uczniów do następnej kla-
sy po egzaminach poprawkowych. 
Dlatego świadectwa promocyjne 
muszą być datowane na 30 sierpnia. 
Wychowawcy klas nie pobrali druków 
świadectw 30 sierpnia (piątek), lecz 
już we wrześniu. 28 sierpnia uświada-
miałam organ prowadzący, że zgod-
nie z prawem, nie mogę podpisać 
żadnego dokumentu po 1 września. 
Druki świadectw są drukami ścisłego 
zarachowania. Inwentaryzację tych 
druków, podobnie jak innych doku-
mentów ścisłego zarachowania i kasy 
przeprowadzono, zgodnie z moim za-
rządzeniem, 30 sierpnia. Zatem druki 
świadectw, o które chodzi wydano 
z ewidencji do wypisania przez wy-
chowawców z datą wrześniową. 
Oznacza to, że nie mogłam ich podpi-
sać (twierdzenie, że nie chciałam jest 
nieprawdą), ponieważ we wrześniu 
nie byłam już dyrektorem ZS i użycie 
przeze mnie pieczątki i podpisu na 
druku, który wypisany był we wrze-

śniu, co widać w ewidencji druków 
ścisłego zarachowania, byłoby zła-
maniem prawa. Ponadto, 30 sierpnia 
zastępowała mnie pani wicedyrektor 
(o czym informowałam organ pro-
wadzący 29 sierpnia), do której nikt 
nie zwrócił się dotychczas o podpis, 
a tylko ona może go złożyć, po-
nieważ nadal jest wicedyrektorem 
(o czym chyba w szkole zapomniano, 
bo nawet zajęto jej gabinet). Pani Wi-
cestarosta podkreślała w czasie sesji, 
że świadectwa powinien podpisać 
wicedyrektor, który mnie zastępował, 
ale, mimo iż pani Wicestarosta od 29 
sierpnia wiedziała, kto to jest (ponie-
waż poinformowałam o tym na spo-
tkaniu) to nie zwrócono się do tego 
wicedyrektora o podpis, ale żądano 
podpisu od innych wicedyrektorów 
i dodatkowo wystąpiono do Kurato-
rium o interpretację w tej sprawie.  
Odbieram to jako celowe działanie 
mające podważyć zaufanie do po-
przedniego zespołu kierowniczego. 
Pani dyrektor twierdzi, że w szkole 
winny być opracowane procedury – 
otóż takie procedury są opracowane, 
a nawet w tym wypadku organ pro-
wadzący był powiadomiony o tym, 
kto mnie zastępuje. Wybrałam do 
zastępowania mnie jedynego wicedy-
rektora, który nie rezygnował z funkcji 
od 1 września. Zrobiłam to właśnie 
dlatego, by ktoś mógł podpisywać za 
mnie dokumenty z 30 sierpnia. Pani 
dyrektor natomiast, w obecności za-
interesowanego rodzica atakowała 
(namawiając, przy użyciu presji dobra 
ucznia, do złamania prawa) dwóch 
innych wicedyrektorów, którzy we 
wrześniu nie byli już wicedyrektorami 
i także nie mogli podpisać tych świa-
dectw, gdyż złamaliby prawo.
Sądzę, że znajomość przepisów, którą 
pani dyrektor posiada i podkreśla jako 
podstawowe zasady swojego działania, 
powoduje, iż pani dyrektor doskonale 
wie, że jest tylko jedna osoba, która 
może podpisać te świadectwa. Dlacze-
go zatem pani dyrektor nie zwróciła się 
do tej właśnie osoby, ale wyłącznie do 
tych osób, które podpisać świadectw nie 
mogły? Przypuszczam, że wynikało to 
z chęci udowodnienia, że poprzednie 
kierownictwo ZS pozostawiło bałagan 
i sprawy niezałatwione. Szkoda tyl-
ko, że takie dowodzenie odbyło się 
kosztem uczniów, którzy na te świa-
dectwa czekali. 

4. Na sesji pani dyrektor poinformo-
wała, że 12 września 2013r. otrzy-
mała pismo od Fundacji Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej z pytaniem 
o datę otwarcia hali. Zespół Szkół, za 
zgodą Zarządu Powiatu w Policach, 
złożył w 2012r. wniosek do Fundacji 
o dofinansowanie projektu pn. „Hurra 
die hale ist da!” i otrzymał dofinanso-
wanie do tego projektu w wysokości 
około 40tys. zł. – czyli zdobyliśmy te 
środki. Niestety, data realizacji pro-
jektu zależała od daty otwarcia hali. 
Przedłużająca się procedura oddania 
hali do użytku spowodowała, że nie 
można było tej daty ustalić, o czym 
Fundacja została poinformowana. 
Datę tę ostatecznie ustalił koordy-
nator ds. otwarcia hali, wyznaczony 
w uchwale Zarządu Powiatu z 3 lipca 
2013r. – Naczelnik Wydziału Promocji 
i Informacji. Data została przekaza-
na do ZS dopiero w sierpniu 2013r. 
Wówczas też przekazałam pani Wi-
cestaroście główne założenia tego 

projektu, a także osobiście przeko-
nywałam, że w związku z realizacją 
projektu pn. „Rozbudowa i moderni-
zacja bazy edukacyjnej i sportowej 
w Zespole Szkół im. Ignacego Łuka-
siewicza w Policach i Niemiecko-Pol-
skim Gimnazjum w L cknitz” otwarcie 
hali musi być jednocześnie zakończe-
niem projektu, tj. polsko-niemiecką 
uroczystością, a nie tylko turniejem 
o puchar prezesa ZCH Police. Nieste-
ty, po zmianie na stanowisku dyrek-
tora, nikt nie podjął się realizacji tego 
projektu, a ja nie mogłam go zreali-
zować 20 września, kiedy odbyło się 
otwarcie hali! Jakim zatem prawem 
fakt, że te środki przepadły, jest uży-
wany jako obciążająca mnie okolicz-
ność na sesji Rady Powiatu?

5. Pani dyrektor stwierdziła, że nie 
miała gdzie się podziać 2 września 

i było jej wstyd. 22 sierpnia w go-
dzinach popołudniowych, po roz-
strzygnięciu konkursu, posprzątałam 
gabinet i zabrałam moje prywatne 
rzeczy. Zrobiłam to, ponieważ sądzi-
łam, że skoro do rozpoczęcia roku 
pozostało tylko 6 dni, to nowa pani 
dyrektor wraz z przedstawicielami or-

ganu prowadzącego będzie chciała 
jak najszybciej dokonać przekazania 
szkoły i zorganizować rok szkolny. 
Myliłam się. Do 28 sierpnia organ pro-
wadzący nie przekazał żadnych wska-
zówek co do trybu i sposobu przeka-
zania szkoły. 28 sierpnia (środa) około 
godziny 16.00 doszło do spotkania 
w gronie: pani Wicestarosta, pani Na-
czelnik Wydziału Edukacji i Kultury, 
nowa pani dyrektor, główna księgowa 
ZS i ja (spotkanie odbyło się w środę 
z mojej inicjatywy, ponieważ pani Wi-
cestarosta proponowała czwartek, ale 
mnie się zdawało, że trzeba jak naj-
szybciej ustalić sposób przekazania 
szkoły). Na spotkaniu padły pytania 
pod moim adresem o scenariusz roz-
poczęcia roku szkolnego, na które wy-
czerpująco odpowiedziałam. Ku mo-
jemu zdziwieniu, nie zaproponowano 
żadnej procedury przejęcia szkoły, za 
którą przecież odpowiada organ pro-
wadzący. Na moje pytania odnośnie 
inwentaryzacji (którą zgodnie z pra-
wem musi zarządzić w takim przypad-
ku organ prowadzący), sposobu prze-
kazania hali, sposobu przekazania 
dokumentacji czy ewentualnej wizyty 
organu prowadzącego w szkole – nie 
otrzymałam odpowiedzi. Zaprosiłam 
też nową panią dyrektor na posiedze-
nie Rady Pedagogicznej 30 sierpnia, 
lecz otrzymałam odpowiedź, że w tym 
dniu pani dyrektor jest u siebie w Go-
leniowie. Nie otrzymałam także odpo-
wiedzi na pytanie, w jaki sposób mam 
przygotować do przekazania doku-
menty. Uświadomiłam ponadto obec-
nych na spotkaniu, że od poniedziałku 
2 września, nie będę mogła podpisać 
żadnych dokumentów jako dyrektor 
ZS, dlatego przekazanie szkoły jest 
pilne. Ponieważ nie uzyskałam odpo-
wiedzi na te pytania, w celu ochrony 
własnej, zgłosiłam się po osobistą 
pomoc prawną. Mój pełnomocnik  - 
adwokat Patryk Zbroja - doradził mi, 
by przygotować najważniejsze doku-

menty, spisać teczki i stworzyć oraz 
przekazać do organu prowadzącego 
propozycję protokołu przekazania 
tych dokumentów tak, by w ponie-
działek 2 września nowa pani dyrek-
tor mogła od rana pracować. Zrobi-
łam to w czwartek 29 sierpnia. Tego 
dnia o spotkanie poprosiła mnie tak-
że pani Wicestarosta. Na tym spotka-
niu, którego tematem był prośba pani 
Wicestarosty o uspokojenie nastro-
jów wśród nauczycieli, w obecności 
Pani Naczelnik Edukacji i Kultury po-
informowałam panią Wicestarostę, że 
przygotowałam dokumenty, zamknę-
łam gabinet i przekazałam klucze 
mojemu pełnomocnikowi, ponieważ 
od 30 sierpnia jestem na zwolnie-
niu lekarskim z powodu złego stanu 
zdrowia psychicznego. Poinformowa-
łam także, że 30 sierpnia zastępuje 
mnie wicedyrektor Bożena Pawełkie-
wicz, a szkoła jest przygotowana do 
rozpoczęcia roku szkolnego (powstał 
plan lekcji i przydział czynności dla 
nauczycieli). Pani Wicestarosta i Pani 
Naczelnik ustaliły termin przekazania 
gabinetu na poniedziałek 2 września 
o godzinie 8.00. Przekazałam także 
telefon do mojego pełnomocnika. 30 
sierpnia mój pełnomocnik przesłał 
propozycję protokołu przekazania 
dokumentów i czekał na kontakt ze 
strony organu prowadzącego. W ja-
kim zatem celu pani dyrektor poka-
zuje zdjęcie zaklejonych drzwi, a Pan 
Radny Sieredziński bezpodstawnie 
podejrzewa i wyraża to głośno, że 
pani dyrektor nie mogła wejść do ga-
binetu? Otwarcie gabinetu dopiero 2 
września nastąpiło na życzenie orga-
nu prowadzącego!
Ostatecznie, 2 września o godzi-
nie 8.00 gabinet został otwarty (nikt 
wcześniej o to nie prosił!), a przed-
stawiciele organu prowadzącego 
zgłosili (dopiero w poniedziałek 2 
września, mimo że w piątek 30 sierp-
nia otrzymali propozycje protokołu 
przekazania), że nie przyjmą teczek 
spisanych przeze mnie, lecz życzą 
sobie spisania każdego dokumentu 
znajdującego się w teczkach. Na ży-
czenie organu prowadzącego i nowej 
pani dyrektor (informację na czyje ży-
czenie to nastąpiło na sesji przemil-
czano) mój pełnomocnik zgodził się 
na takie rozwiązanie, a ja wyznaczy-
łam osoby, które miałyby spisywać 
te dokumenty. Dla mnie nie miało 
to znaczenia (a znacznie podnosi 
koszty ponoszone przeze mnie za 
obsługę prawną), ale znacznie utrud-
niło nowej pani dyrektor dostęp do 
dokumentów. Nieprawdziwe są więc 
zarzuty o utrudnianie wstępu do ga-
binetu lub do pism, a przemilczenie 
faktu, że to organ prowadzący chciał 
spisać każdy dokument z teczki, a nie 
ja, jest manipulacją.

Niezrozumiała i pozbawiona podstaw 
prawnych jest dla mnie uwaga Pana 
Radnego Sieredzińskiego, że powin-
nam zorganizować inwentaryzację 
w ciągu dwóch tygodni – po pierw-
sze, to organ prowadzący w takich 
wypadkach organizuje inwentaryza-
cję, a poza tym nie było po konkursie 
dwóch tygodni tylko 6 dni!
Niezrozumiała jest także dla mnie 
uwaga Pana Radnego Kardziejonka 
o tym, że cyt. „myśmy włożyli w tę 
szkołę miliony na halę i boiska”. Przy-
pominam, że wszystkie inwestycje 
ZS oraz projekty dla młodzieży zo-
stały przeprowadzone z funduszy ze-
wnętrznych, o które występował Po-
wiat Policki z wnioskami aplikacyjnymi 
z inicjatywy ZS, przygotowanymi przez 
PRACOWNIKÓW ZS i rozliczane były 
przez PRACOWNIKÓW ZS. Powiat 
zapewniał jedynie wkład własny (pro-
jekty tzw. „miękkie” – wymiany mło-
dzieży i nauczycieli - o łącznej kwo-
cie dofinansowania – 1 711 184,17zł, 
przy wkładzie własnym 93 001,03; 
całkowita wartość zrealizowanych 
dla młodzieży i nauczycieli projektów 
w latach 2004-2012 wyniosła 1 804 
185,20zł, projekty inwestycyjne - 14 
776 915,81zł, co oznacza, że wartość 
inwestycji zrealizowanych przy udzia-
le środków zewnętrznych w latach 
2004-2013 wyniosła 20 400 755,09zł - 
wkład własny wynosi 5 623 839,26zł). 
Szkoła nie otrzymała żadnych innych 
środków na pracownie przedmioto-
we od Powiatu Polickiego. Środki na 
pomoce naukowe zawarte w planie 
finansowym zawsze były zbyt niskie 
na zorganizowanie pracowni przed-
miotowych. Ponadto, jak zapisałam 
w pkt. 1, szkoła przedkładała dobro 
i wygodę ucznia nad wygodę nauczy-
ciela i uczniowie są gospodarzami 
swoich sal, a nauczyciele muszą przy-
nosić pomoce naukowe (mapy, przy-
rządy) na lekcje z zapleczy do klasy. 
Na pewno niektórzy z nauczycieli nie 
są z tego zadowoleni, ale w szkole 
kierowanej przeze mnie zawsze liczy-
ło się najpierw dobro ucznia. Zaku-
py pomocy naukowych zawsze były 
uzgadniane z nauczycielami – usta-
lano priorytety i potrzeby. Dotyczy to 
także tzw. siłowni zewnętrznej, która 
tak bardzo przeszkadza organowi 
prowadzącemu. 
Wydaje się oczywiste, że szkoła zasłu-
żyła na pochwałę w zakresie zdoby-
wanie środków na jej funkcjonowanie. 
Podkreślanie wydatku poczynionego 
przeze mnie, rzekomo bez uzgod-
nienia z organem prowadzącym, na 
siłownię zewnętrzną w kontekście 
wielkości zdobytych środków, także 
na podstawowe zadania szkoły, jest 
niestosowne. Tym bardziej dziwi za-
fałszowanie wysokości kosztów siłow-
ni zewnętrznej dokonane przez panią 
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Wicestarostę – siłownia nie koszto-
wała bowiem, jak stwierdziła pani 
Wicestarosta 44 tys. zł, ale 33 338zł 
(sprzęt) 1 353zł transport, 4 218zł 
(montaż) co daje łącznie 38 910zł, 
a nie 44 tys. zł. Ponadto, na spotkaniu 
dyrektorów, które odbyło się z panią 
skarbnik w chwili, gdy rozpoczęły się 
kłopoty finansowe Powiatu Polickie-
go, a ja już podpisałam (w ramach 
swoich kompetencji) umowę na siłow-
nię, zapytałam, czy mam rozwiązać 
umowy, które już zawarłam. Usłysza-
łam odpowiedź, że „nie” – nie miałam 
zatem żadnego powodu, by wycofać 
się z podpisanej już wówczas umowy. 
Nie jest zatem prawdą, jak twierdzi 
pani Wicestarosta, że podjęłam de-
cyzję o zakupie siłowni zewnętrznej 
po uzyskaniu informacji o trudnej 
sytuacji finansowej Powiatu Polickie-
go – umowę podpisałam wcześniej. 
Nie jest też prawdą, jak twierdzi pani 
Wicestarosta, że cała pula środków 
finansowych przeznaczonych na po-
moce naukowe została wykorzystana 
na zakup siłowni zewnętrznej.  Zosta-
ło ponad 11 tys. zł, czyli niemal trzy 

razy więcej niż obecna pani dyrektor 
planuje na cały rok 2014 (w planie fi-
nansowym na rok 2014 jest zaplano-
wane 4 tys. zł na pomoce naukowe). 
Środki te zostały wydane na pomoce 
naukowe, na które nauczyciele zgło-
sili zapotrzebowanie.
Jestem też oburzona manipulacją ja-
kiej dokonała pani dyrektor w zakre-
sie ewaluacji zewnętrznej przeprowa-
dzonej w ZS w styczniu 2013r. przez 
Kuratorium oświaty. Pan Radny Bed-
narek zapytał o to, czy znane są pani 
dyrektor wyniki ewaluacji zewnętrznej, 
na co pani dyrektor odpowiedziała, 
cyt.: „(…) Chciałabym tylko zwrócić 
uwagę, że to nie jest ewaluacja ca-
łościowa tylko obejmująca dwa ob-
szary: współpraca ze środowiskiem, 
również zarządzanie placówką. Ewa-
luacja zewnętrzna nie została zrobio-
na w obszarze np. „efekty” ani „pro-
cesy”. Obszar, który mnie najbardziej 
interesuje to jest obszar „efekty”.”
Powyższa wypowiedź dowodzi albo 
niekompetencji (której nie zakładam), 
albo próby manipulacji, ponieważ 
właśnie ten najbardziej interesujący 

obszar EFEKTY BYŁ BADANY i szkoła 
uzyskała najwyższe wyniki. Pani dy-
rektor prawdopodobnie świadomie 
wprowadza Radnych w błąd, ponie-
waż nie zakładam, by jako specjalista 
od ewaluacji (co podkreśliła na sesji), 
nie potrafiła odczytać wyników ewaluacji. 

Przypominając skalę ocen:

• Poziom E - oznaczający niski 
stopień wypełniania wymagania przez 
szkołę lub placówkę.
• Poziom D - oznaczający pod-
stawowy stopień wypełniania wyma-
gania przez szkołę lub placówkę (wy-
magany przez MEN w każdej szkole).
• Poziom C - oznaczający 
średni stopień wypełniania wymaga-
nia przez szkołę lub placówkę.
• Poziom B - oznaczający wy-
soki stopień wypełniania wymagania 
przez szkołę lub placówkę.
• Poziom A - oznaczający bar-
dzo wysoki stopień wypełniania wy-
magania przez szkołę lub placówkę

podaję wynik ZS:

Ponadto, zwracam uwagę na szereg 
pomówień dokonanych poprzez za-
stosowanie niedomówień lub celowe 
pominięcie pewnych faktów. Człowiek 
obrzucający negatywnymi sugestiami 
innego człowieka może:
- poddać w wątpliwość czy uczeń był 
w tej szkole najważniejszy i…  nie 
podać żadnego faktu, który mógłby 
świadczyć, że tak nie było (sugestia 
nie poparta żadnym argumentem);
- powiedzieć, że Rada Pedagogiczna 
nie zatwierdziła zakresów obowiąz-
ków nauczycieli – a pominąć fakt, 
że nauczyciele otrzymali zakresy 
obowiązków 30 sierpnia i nie wnosili 
sprzeciwu;
- sugerować, że komuś coś obieca-
łam i nie dotrzymałam słowa – bez 
rozpoznania drugiej strony; sprawa 
dotyczy prawdopodobnie dwóch 
nowych wicedyrektorów, z których 
jeden ma uprawnienia emerytalne, 
a drugi pracuje w pełnym wymiarze 
czasu pracy w ZS i SOSW Nr1; już w 
maju 2013r. wiedziałam, że zabraknie 
godzin przedmiotów, których uczą te 
panie, dlatego porosiłam je o wyraże-
nie zgody na obniżenie wymiaru etatu 
po 1 września 2013r., lecz obie panie 
chciały pracować w pełnym wymia-
rze, dlatego postanowiłam rozstać się 
z jedną z osób (z zewnątrz) w interna-
cie, by przeznaczyć po pół etatu dla 
obu pań; jedna osoba straciła pracę, 
panie zachowały etaty – ale to się nie 
liczy, ważne jest tylko to, że nie chcą 

pracować w internacie; dziś płacę za 
to oskarżeniem, że obiecałam rzeko-
mo coś innego; wiem zatem, że nale-
żało robić tak, jak zapowiada obecna 
pani dyrektor – jeśli nauczyciel się nie 
godzi na obniżenie etatu – to wypła-
cana winna być 6-cio miesięczna od-
prawa i nastąpić rozwiązanie umowy 
– czy tak należało zrobić?;
- powiedzieć, że lekcje odbywały się 
o 7.30 do 17.30, a pominąć fakt, że 
nie dotyczyło to jednej klasy tylko ca-
łej szkoły, czyli, że pojedynczy uczeń 
nie miał zajęć tak długo,
- stwierdzić, że brak jest opinii Rady 
Pedagogicznej, a nie dodać, że po 
prostu nie można tych opinii znaleźć;

- podkreślać, że podział na grupy języ-
kowe należy zgodnie z rozporządze-
niem przeprowadzić w przypadku kla-
sy powyżej 24 uczniów, a nie dodać, że 
podział musi być dokonany także ze 
względu na poziom wiedzy uczniów, 
co zawiera także rozporządzenie MEN 
oraz podstawa programowa);
- powiedzieć, że żaden nauczyciel 
nie ma uprawnień do nauczania 
w klasach dwujęzycznych i nie do-
dać, że nie dotyczy to nauczycieli ję-
zyka obcego, z których wszyscy mają 
pełne kwalifikacje, a tylko nauczycieli 
przedmiotów nauczanych dwuję-
zycznie (biologia, historia, chemia), 
czyli bardzo niewielkiej ilości godzin 
w tygodniu; niewielka ilość godzin 
w tygodniu oznacza, że nie ma możli-
wości zatrudnienia nowych osób (bo 
byłoby wymiar np. 2/18); nie warto też 
było podkreślić pozytywnego znacze-
nia faktu, że namówiłam nauczycieli 
ZS tych przedmiotów, by się rozwijali, 
chronili swoją przyszłość i rozpoczęli 
kursy językowe (które były także dofi-
nansowane przez szkołę), by te kwa-
lifikacje zdobyli nauczyciele ZS, a nie 
osoby z zewnątrz; ponadto, zgodnie 
ze stosowaną w takich przypadkach 
procedurą, Kurator Oświaty wyraził 
zgodę na zatrudnienie tych osób; czy 
Kurator łamie przepisy prawa czy wy-
dał swoją decyzję na podstawie faktu, 
że wszystkie osoby, których to doty-
czy kończą kursy uprawniające do 
uczenia w języku obcym? Kurator nie 
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widzi przeszkód, by te osoby uczyły 
w klasach dwujęzycznych;
- uwypuklić słabszy wynik zdawal-
ności matury w kontekście podziału 
na grupy językowe i zapomnieć po-
wiedzieć, że nie języki obce są przy-
czyną takich, a nie innych procentów 
zdawalności, ale matematyka, z której 
dodatkowo znaczna część osób zda-
wała w sierpniu poprawki, co może 
jeszcze znacznie podnieść ostatecz-
ne wyniki zdawalności;
- powiedzieć, że nie może stwierdzić, 
które zajęcia są pozalekcyjne, a które 
dodatkowe, ponieważ nie ma opinii 
Rady Rodziców i pominąć przy tym 
fakt, że jest to wyraźnie napisane 
w szkolnych planach nauczania zło-
żonych w maju w arkuszu organiza-
cyjnym i można to tam przeczytać; 
szkolne plany nauczania to podsta-
wowy dokument określający ilość 
i rodzaje zajęć edukacyjnych plano-
wanych w szkole;
- stwierdzić, że Rada Rodziców nie 
zgodziła się na wprowadzenie do jej 
budżetu środków pochodzących ze 
sprzedaży biletów na turniej otwiera-
jący halę – ale nie dodać, że dochód 
jednostki samorządu musi być obo-
wiązkowo odprowadzony do budże-
tu, a przekazywanie środków, które 
pochodzą z wynajęcia mienia powia-
towego na konto Rady Rodziców jest 
naruszeniem prawa, co oznacza, że 
Rada Rodziców miała całkowitą rację;
- zarzucić Radzie Rodziców brak opi-
nii dotyczącej kierownika internatu od 
1 września – a pominąć fakt, że to ja, 
na początku sierpnia, wystąpiłam do 
organu prowadzącego o uzyskanie 
opinii na temat powierzenia funkcji 
panu kierownikowi i nie otrzymałam 
odpowiedzi do końca sierpnia, a tylko 
informację, że nowy dyrektor będzie 
sam ustalał skład kadry; mój wniosek 
do organu prowadzącego zawierał 
pełną dokumentację (w tym opinię 
Rady Rodziców) i nawet jeśli organ 
prowadzący czekał w tej sprawie na 

opinię nowego dyrektora,  to na pew-
no nie musiał czekać na opinię Rady 
Rodziców;
- manipulować pojęciem usterek na 
hali sportowej – potrzebę przyznania 
środków na ich usunięcie zgłaszałam 
jeszcze w lipcu i organ prowadzący 
ich nie przyznał, natomiast profesjo-
nalny klub siatkarski mógł korzystać 
z hali mimo usterek?!;
- wytknąć drobne błędy w statucie 
(literówka, nazwisko wicedyrektora, 
zatwierdzenie programu wychowaw-
czego) a nie dodać np., że nazwisko 
wicedyrektora znajduje się w załącz-
niku do załącznika, który jest w każ-
dym roku odnawiany;

- powiedzieć, że kursy językowe dla 
klas piątych i szóstych są płatne, dlate-
go nie można dawać ich uczestnikom 
profitów przy naborze, a przemilczeć, 
że odkąd są płatne, nigdy ZS nie dawał 
profitów przy naborze; takie zachowa-
nie ma na celu wytworzenie przeko-
nania, że tak było, a teraz nie będzie, 
podczas, gdy nigdy tak nie było;
- powiedzieć, że w statucie w §25 - do-
datkowa działalność szkoły - nie jest 
napisane, że szkoła prowadzi płatne 
kursy dla klas szkół podstawowych 
i zapomnieć, że to organ prowadzą-
cy, wbrew zapisom w statucie, polecił 
zmienić na płatne zasady działania 
kursów, które wcześniej były bezpłat-
ne jako działania zmierzające do po-
prawy naboru,
- stwierdzić, że kursy dla klas piątych 
i szóstych prowadzi firma po to, by 
mogli zarobić nauczyciele ZS, a nie 
dodać, że jak prowadziła je szkoła 
to także zarabiali nauczyciele ZS; nie 
było tylko podmiotu, który osiągał zysk 
z działalności, ponieważ to szkoła, bez 
żadnego zarobku prowadziła kursy;
- można uwypuklić, że jest grzyb 
w internacie, a przemilczeć istniejącą 
nowoczesną bazę szkoły,
- niewybrednie i bezpodstawnie su-
gerować, że audytor znajdzie w szko-
le nieprawidłowości, podczas gdy 
w ostatnich latach w ZS odbyła się 
niezliczona ilość audytów i kontroli, 
w tym z Powiatu Polickiego, NIK i UKS, 
które nie wskazywały znaczących nie-
prawidłowości.
Nie wiedziałam także, że w Gimna-
zjum Nr 6 najważniejsza jest staty-
styczna Edukacyjna Wartość Dodana 
(która wskazuje na obszar niewyko-
rzystanych szans), a nie skala sta-
ninowa i wyniki w wartościach bez-
względnych, które są wyższe ze 
wszystkich przedmiotów od średniej 
krajowej, a niemal maksymalne z ję-
zyków obcych. Sądziłam także, że 
jest to gimnazjum językowe (co tak 
często podkreślał organ prowadzący, 
nawet nakazał wprowadzenie spe-

cjalnych testów umiejętności języko-
wych przy naborze). Tymczasem pani 
dyrektor pragnie zajęcia dodatkowe 
z języków obcych zabrać i przezna-
czyć na matematykę czy język polski. 
Zastanawiam się, co sądzi o tym Gmi-
na Police w kontekście porozumienia 
o prowadzeniu szkoły jako gimnazjum 
językowego.
Niemal cała Nadzwyczajna Sesja 
zawierała uwagi i stwierdzenia, któ-
re godzą w moje dobra osobiste. W 
moją godność znacząco uderza też 
stwierdzenie pani Wicestarosty o rze-
komym buntowaniu mnie przeciwko 
organowi prowadzącemu. Jestem 
osobą samodzielnie myślącą i wy-
znaczającą sobie zadania zgodnie 
z własnym sumieniem i przekona-
niem. Nikt mnie nigdy nie buntował, 
a odpowiedź udzielona przez panią 
Wicestarostę na sesji osobom, które 
pytały, kto rzekomo mnie buntował, 
jest otwartym lekceważeniem ludzi.
Ale nade wszystko godzi w moją god-
ność fakt, że niejednokrotnie pani dy-
rektor podkreślała, że nie uczeń był 
najważniejszy w tej szkole, nie była 
to szkoła dla ucznia! Takie oskarżenia 
godzą nie tylko we mnie, ale niweczą 
pracę setek ludzi, którzy przez 40 lat 
tworzyli ZS i trudno mi uwierzyć, że 
spokojnie znoszą takie obelgi. Na-
szym zadaniem zawsze była praca 
dla uczniów i rodziców. Nie pozwolę, 
by ktokolwiek niweczył lata pracy wie-
lu ludzi, tym bardziej, że mam obiek-
tywną wątpliwość, czy są podstawy 
do wygłaszania takich osądów, np. 
w kontekście uroczystości otwarcia 
hali szkolnej, na którym nie było żad-
nego ucznia szkoły. Na szczęście, 
w czerwcu to uczniowie przecinali 
wstęgę do hali. Ja wówczas nie uwa-
żałam siebie za osobę, która powinna 
to zrobić, ponieważ ta hala była budo-
wana dla uczniów. Natomiast na otwar-
cie hali organizowane przez Powiat 
Policki otrzymałam zaproszenie do-
piero 17 września. W zaproszeniu tym 
proszono mnie o dokonanie potwier-
dzenia przybycia do 9 września…
Stanowczo protestuję przeciwko wy-
rażaniu przez Radę Powiatu zgody na 
publiczny osąd i to pod nieobecność 
zainteresowanej osoby. Czy Radnym, 
Zarządowi i pani dyrektor nie wystar-
czy, że nie jestem już dyrektorem 
ZS, co przypłaciłam stanem zdrowia. 
Czy należy koniecznie mnie oczer-
nić? Zniszczyć mnie i moją rodzinę? 
Zniszczyć pracę moją i wielu ludzi? 
Pracę, którą wykonywałam dla dobra 
uczniów, rodziców, pracowników, ale 
również dla dobra i prestiżu organu 
prowadzącego. Chyba, że chodzi 
o oczyszczenie swojego sumienia…

Beata Golisowicz

Kronikarz 
Thomas Kantzow

By dobrze poznać historię kraju, regionu, ziemi należy korzystać ze źródeł historycznych: 
pism, dokumentów, map, rycin, zdjęć, pieczęci, zapisów kronikarskich. Im bliżej czasów 
współczesnych takich źródeł jest więcej. Im dalej - mniej. Niektóre zdarzenia opisywane są 
jako prawdopodobne, możliwe. Poddawane są analizom i przypuszczeniom historyków.

Pasje Jana Matury

Kronikarze Gal Anonim, Ibrahim ibn 
Jakub i wielu innych są autorami jed-
nych z najcenniejszych źródeł infor-
macji. Do tego grona trzeba dołączyć 
Thomasa Kantzowa, autora dzieła 
Chronik von Pommern - 1535.

Tomasz Kantzow 1505-1542 po 
ukończeniu studiów w Rostocku zo-
stał pisarzem na dworze książąt po-
morskich Barnima IX oraz Jerzego I, 
oraz Filipa I Wołogoskiego. Między 
1538 a 1542 r. przebywał w Witten-
berdze u Filipa Melanchtona. Tam 
nieoczekiwanie zmarł. Został pocho-
wany w szczecińskim kościele NMP. 
Thomas Kantzow  wysoce wykształco-
ny kronikarz w swoim dziele - Kronice 
Pomorza pisze dużo o Ziemi Pomor-
skiej. Wśród opisów zamierzchłych 
czasów rozprawia m.in. o Odrze,  Za-
lewie Szczecińskim, Policach, Nowym 
Warpnie, Pilchowie, Tatyni, Jasienicy, 
Trzebieży. Informacje te są z reguły 
krótkie, epizodyczne, wkomponowa-
ne w wielką historię Pomorza.

W Kronice mnóstwo opisów, cie-
kawostek. Między innymi barwna 
przypowieść o dwóch braciach, opis 
śmierci księcia Barnima pod Do-
bieszczynem, problemach księcia 
Filipa zagrożonego przez dzika, czy 
moment gdy ks. Bogusław X popadł 
w nałogi pewnej niewiasty.

foto: Tomasz Łój

Jest wiele informacji o władcach 
pomorskich. Opisane są urodziny, 
zgony książąt. Bardzo interesujące 
są informacje o Pomorzanach ich 
kulturze, łowiectwie, wierzeniach, 
wojskowości i uzbrojeniu, władzy, 
ziemiaństwie, poddanych, prawach, 
zwyczajach. Pisze o gniazdach roz-
bójniczych, chorobach, pomorach, 
o reformacjach na Pomorzu, wojnach, 
sporach, wyprawie do Ziemi Świętej.

oto: ToToooooommmmmmmmmasz Łój

Jest wiele informacji o władcach
Uff! Kronikę Kantzowa czyta się jak 

baśń, cięgiem, nieustannie do przy-
słowiowej „ostatniej deski”. Barwny 
język przenosi czytelnika w niezwy-
kły świat, tygiel zdarzeń, w którym 
ludzie są jak pionki na szachownicy. 
Są a potem systematycznie opusz-
czają pole zdarzeń.

Jan Matura

na rycinie z  XVI w. - budowa kościoła
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Sprawozdanie z pracy Sprawozdanie z pracy 
burmistrza Policburmistrza Polic

za okres od  27 sierpnia do 24 września 2013 roku

Burmistrz Polic Władysław Diakun

1. 12 września został uroczyście 
otwarty Transgraniczny Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. 
To jedna z największych  inwestycji  
o charakterze międzynarodowym, 
w jakich uczestniczyła nasza gmina. 
Koszt całości przekroczył 7 mln. zł. 
Większość tej kwoty to dofinanso-
wanie z  Unii Europejskiej w ramach 
programu INTERREG IV A i z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Szczecinie. Liderem proje 
ktu jest Ogród Zoologiczny w Uecker-
muende, partnerami – Gmina Police 
i Miasto Eggesin. Ośrodek powstał na 
nieruchomości, użyczonej przez Nad-
leśnictwo Trzebież. Organizacyjnie 
został włączony w struktury Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Policach. Jest 
to nowocześnie urządzona i wyposa-
żona placówka, gdzie odwiedzający  
będą mogli zapoznać się m.in. z histo-
rią i prehistorią Puszczy Wkrzańskiej, 
która jest wspólnym dobrem Polaków 
i Niemców. Pierwsze grupy dzieci 
i młodzieży odwiedziły Ośrodek już 
w pierwszych dniach po jego otwarciu. 
Za ogromne zaangażowanie pracow-
ników samorządowych oraz za wielką 
życzliwość Nadleśnictwa Trzebież – 
serdecznie dziękuję. Słowa wdzięcz-
ności kieruję też do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie oraz 
do niemieckich uczestników projektu: 
Ogrodu Zoologicznego w Uecker-
muende i Miasta Eggesin. Obecnie 
trwa rozliczanie projektu. Informacje 
o funkcjonowaniu Ośrodka zaintere-
sowane osoby znajdą w Internecie, 
na stronie  www.toee.pl. 

2. 29 sierpnia  spotkałem się 
z dyrektorami placówek oświatowych 
Gminy Police. Było to tradycyjne spo-
tkanie, organizowane w ramach inau-
guracji nowego roku szkolnego. Wrę-
czyłem powołania dyrektorskie dla 
dwóch osób i odebrałem  ślubowanie 
od nowych nauczycieli mianowa-
nych. Nowo powołanym dyrektorom 
i mianowanym nauczycielom ser-
decznie gratuluję i życzę sukcesów. 
Podczas spotkania zostały też omó-
wione najważniejsze zadania na nowy 
rok szkolny. Wśród priorytetów znala-

zła się między innymi kwestia wyko-
rzystania szansy edukacyjnej, jaką 
jest Transgraniczny Ośrodek Eduka-
cji Ekologicznej w Zalesiu. Spotkanie 
z dyrektorami placówek oświatowych 
tradycyjnie zostało zakończone sym-
bolicznym dzwonkiem, inaugurują-
cym nowy rok szkolny.  Wszystkim 
uczniom i nauczycielom życzę powo-
dzenia, a rodzicom i opiekunom – sa-
tysfakcji z wyników ich dzieci. 

3. Informacja o liczbie dzieci, 
przyjętych do placówek oświatowych 
na rok szkolny 2013/2014
- żłobek miejski:  131, 
- żłobki  niepubliczne:  55, 
- niepubliczny klub dziecięcy: 13
-  przedszkola: 1191 
- oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych: 243 - szkoły podsta-
wowe:  2197 uczniów 
- klasy pierwsze w szkołach podstawo-
wych: 373, w tym sześciolatków: 79 
- gimnazja:  935 uczniów 
- klasy pierwsze gimnazjalne:  327 

4. W czasie wakacji zostały przepro-
wadzone remonty w placówkach oświa-
towych. Przeznaczyliśmy na ten cel mi-
lion złotych. Zostały wykonane prace: 

-  docieplenie budynku Szkoły 
Podstawowej w Niekłończycy 
- docieplenie sali gimnastycznej 
w Gimnazjum nr 3 w Policach 
- malowanie sali gimnastycznej 
w Gimnazjum nr 2 w Policach 
- budowa parkingu przy Szkole 
Podstawowej nr 3
- remont dachu w Filii Szkoły 
Podstawowej nr 8
-  poprawa warunków lokalowych 
w Szkole Podstawowej w  Pilchowie
- dokończenie wymiany instalacji C.O. 
w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży.

5. Zostały ogłoszone przetargi nie-
ograniczone: 
- „Modernizacja boiska do piłki noż-
nej i bieżni okrężnej na terenie kom-
pleksu sportowo-rekreacyjnego przy 
ul. Piaskowej w Policach”.  Termin 
składania ofert: do 27 września 2013r. 
Wymagany termin wykonania zamó-
wienia –  do 30 czerwca 2014 roku, 
w tym wymiana nawierzchni boiska 
do piłki nożnej do 30 listopada 2013r. 
- „Termomodernizacja budynku 
mieszkalnego wspólnoty mieszka-
niowej  przy ulicy Palmowej 17, wraz 
z robotami towarzyszącymi, admini-
strowanego przez ZGKiM w Policach” 

termin składania ofert: do 27 września 
2013.  Termin wykonania zamówienia: 
do 29.11.2013r.
- „ Ułożenie nakładki asfaltowej w cią-
gu ulicy Kościelnej w miejscowości  
Przęsocin ”. Termin składania ofert: 
do 30 września 2013r.  Termin wy-
konania zamówienia: 30 dni od dnia 
podpisania umowy.  
- „Dostawa samochodów ratowni-
czo-gaśniczych dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych - czterech fabrycz-
nie nowych średnich samochodów 
ratowniczo-gaśniczych z napędem 
4x4”. Termin składania ofert: do 14 
października 2013 roku, g. 09.30. 
Termin wykonania zamówienia: do 
30.12.2013 r. 

Szczegółowe informacje o przetar-
gach dostępne są na stronie interne-
towej Gminy Police, w BIP-ie. 

6. Od 5 sierpnia prowadzony jest 
remont nawierzchni jezdni, chodni-
ków i parkingów przy ulicy Roweckie-
go w Policach. Prace będą kosztować 
ponad 998 tys. zł. Wykonawcą jest 
firma Strabag. Zakończenie robót pla-
nowane jest na 6 października, czyli 
za niecałe dwa tygodnie. Za powstałe  
utrudnienia w ruchu kołowym i pie-
szym przepraszam. Remont poprawi 
bezpieczeństwo i  jakość użytkowa-
nia  drogi. 

7. 19 września uczestniczyłem 
w otwarciu Międzygminnego Zakła-
du Aktywności Zawodowej w Dobrej. 
Zakład został zbudowany z inicjatywy 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 
koło w Szczecinie. Inwestycję zreali-
zowano w ramach projektu, dofinan-
sowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachod-

niopomorskiego na lata 2007-2013. 
Gmina Police jest jednym z partnerów 
projektu. Nasz wkład to 263.852,13 
zł. W zakładzie tym osoby niepełno-
sprawne będą mogły uczyć się samo-
dzielności życiowej, zwłaszcza – pod 
kątem zawodowym. 

8. 15 września zostały poświęcone 
dwa krzyże, upamiętniające miejsca 
spoczynku przedwojennych miesz-
kańców gminy Police: w Drogoradzu 
i w Tatyni. Budowa krzyży realizowana 
jest sukcesywnie przez Urząd Miejski 
w Policach. 

9. 23 września spotkałem się 
z przedstawicielami Rady Osiedla 
nr 1 w Policach - Mścięcinie i innymi 
osobami, z których inicjatywy został 
zbudowany pomnik, upamiętniający 
nieistniejący już kościół w Mścięcinie. 
Świątynia była ważna dla przedwo-
jennych mieszkańców tej dzielnicy. 
Ci, którym zdrowie na to pozwala, 
chętnie odwiedzają swoje dawne stro-
ny. Wzięli też udział w odsłonięciu 
pomnika. Za inicjatywę i realizację 
przedsięwzięcia serdecznie dziękuję 
państwu Ewie i Andrzejowi  Bareckim 
oraz wszystkim innym osobom, które 
poświęciły swój czas, energię i środki 
finansowe na zorganizowanie miejsca 
tak ważnego dla budowania dobrych, 
polsko-niemieckich relacji.   

10. 31 sierpnia odbył się siódmy 
Jarmark Augustiański w Jasienicy. 
Imprezę tradycyjnie rozpoczął prze-
marsz w strojach historycznych uli-
cami Jasienicy od szkoły do polany 
przy ruinach klasztoru augustiańskie-
go. Jak co roku – były pokazy walk 
rycerskich, sztuki rękodzielniczej, 
koncerty i widowiska o charakterze hi-
storycznym oraz konkursy dla dzieci 

i dorosłych. Za przygotowanie impre-
zy dziękuję pracownikom Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego 
oraz Radzie Osiedla nr 3 w Jasienicy 
i parafii p.w. Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła w Jasienicy.

11. 20 września, wspólnie z człon-
kiem Zarządu PZPN, Prezesem Za-
chodniopomorskiego Związku Piłki 
Nożnej panem Janem Bednarkiem 
otworzyliśmy Finał Ogólnopolskie-
go, XVIII Turnieju im. Marka Wielgusa 
w Policach. Udział w rozgrywkach 
wzięły 32 drużyny dziewczęce i chło-
pięce, to jest prawie 400 młodych 
zawodników.  Było to prestiżowe 
wydarzenie sportowe. Za możliwość 
jego zorganizowania w naszej gmi-
nie  dziękuję Prezesowi PZPN panu 
Zbigniewowi Bońkowi. Dziękuję też 
panu Janowi Bednarkowi oraz panu 
Waldemarowi Echaustowi, dyrektoro-
wi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poli-
cach, za wzorową organizację rozgry-
wek. Zawodnikom gratuluję udziału 
i zwycięstw oraz  życzę kolejnych suk-
cesów.  

12. 18 września, w  naszym Urzę-
dzie, odbyło się spotkanie z Aleksan-
drem Dobą. Nasz policki kajakarz 
wyrusza w kolejną, odważną  podróż. 
Zamierza ponownie przepłynąć Atlan-
tyk, ale tym razem start będzie z Li-
zbony, a meta na Florydzie. Trasa bę-
dzie liczyć ok. 8,5 tys. km. Wyprawa 
potrwa 4 miesiące. Gmina Police jest 
głównym sponsorem tej ekspedycji. 
Przeznaczyła na ten cel 100.000 zł. 
Spotkanie pożegnalne z panem Dobą 
przed podróżą odbyło się wczoraj, 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Po-
licach. Panu Aleksandrowi życzę 
osiągnięcia zamierzonego celu i bez-
piecznego powrotu do domu.

18 października  „Małe ojczyzny – powroty, pojednania” Gawęda Historyczna,
    prowadzący ks. Waldemar Szczurowski.
    Miejski Ośrodek Kultury, sala konferencyjna, godz. 18.00
    Organizator: MOK Police.

25 – 27 października  Polickie Dni Muzyki
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„Szlacheckie śpiewanie” 
Sobotni wieczór w Policach upłynął w klimacie ludowych pieśni białoruskich. Były to 
mało znane i wręcz zapomniane utwory, które wykonane w wyjątkowej aranżacji zachęciły 
publiczność do tańca. 

W polickim MOK-u

Zespół „Tutejsza szlachta” działa-
jąca od 21 lat przy Białoruskim Uni-
wersytecie Państwowym przyjechał 
do Polic aby zaprezentować wyci-
nek szlacheckich tradycji. Na występ 
składały się bowiem pieśni, tańce ale 
także stroje czy rekwizyty blisko 20 
młodych artystów. Zespół pragnie po-
pularyzować muzykę, która brzmiała 
w pałacach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego i Rzeczypospolitej oraz pieśni 
popularne wśród drobnej szlachty. 
Pieśni zostały odnalezione wśród 
dzieł literatury starożytnej w bibliote-
kach Mińska i Pragi, a wszystkie wy-
konane we własnej aranżacji. 

Założycielem i kierownikiem zespołu 
jest doktor nauk chemicznych Liawon 
Machnacz, wielbiciel i badacz białoru-
skiej muzyki ludowej. Zaś liderem ze-
społu i autorem większości aranżacji 
jest Olga Gryszczanka, absolwentka 
Białoruskiej Akademii Muzycznej.

„Tutejsza szlachta” popularyzuje wy-
jątkowe pieśni oraz muzykę w stylu 
folk i folk-rock w wielu ośrodkach, 
podczas festiwali folkowych na Litwie, 
Ukrainie, Estonii, Białorusi. Teraz tak-
że w Policach, skąd mieszkańcy przy-

foto: Tomasz Łój

byli bardzo licznie. Wśród publiczno-
ści obecni byli także przedstawiciele 
Gminy Police. Ponad godzinny kon-
cert nagrodzony był dużym aplauzem. 
Prezentowane utwory przyjmowane 
były z dużą uwagą i zainteresowa-
niem. Finałem koncertu był udział pu-
bliczności w tańcach ludowych pro-
ponowanych przez artystów. 

„Tutejsza szlachta” spotkała się w Po-
licach z ciepłym przyjęciem. Pasja 
i zaangażowanie białoruskich arty-
stów odzianych w średniowieczne 
stroje szlachty litewskiej, nadało wy-
stępowi szczególnego uroku.

Aleksandra Słowińska
MOK Police

Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com

Rowerem śladami przeszłości
Ponownie znalazłem czas, by rano o 6.30 wyruszyć na 30 km wycieczkę z Tanowa na 
Głębokie i przez Wołczkowo, Dobrą, Grzepnicę, Sławoszewo, Bartoszewo wrócić do 
miejsca zamieszkania. Pogoda była wyśmienita, poranny chłodek zachęcał do pedałowania 
i oglądania się wokół siebie. Zrobiłem dwa przystanki by odwiedzić w Wołczkowie - cmentarz 
oraz kościół i w Dobrej kościół.

Tuż za miedzą

Te dwie świątynie są zabytka-
mi dużej klasy. Kościoły kamienne, 
w Wołczkowie z dobudowaną ce-
glaną wieżą. Pochodzą z XIII w. Oba 
mają portale uskokowe. W Dobrej 
przebudowany w 1875 r. o czym infor-
mują metalowe cyfry wkomponowane 
w cegły. W Wołczkowie kościół jest 
odnawiany w ramach projektu unij-
nego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Efekty już widać: brukowy 
trotuar wokół kościoła, świeżo odno-
wione ściany, prace na placu przyko-
ścielnym. W rogu pod murem dojrza-
łem resztki płyt nagrobnych sprzed 
1945 r. W Wołczkowie jest wiele sto-
dół sygnowanych datą budowy i ini-
cjałami posiadacza. Jedna z nich jest 
„moja” - „1902 JM”.

W Dobrej na przykościelnym pla-
cu widnieje dzwonnica z niewielkim 
dzwonem wykonanym w pracowni 
Vossa w Szczecinie, tablica pole-
głych mieszkańców gminy Dobra 
w wojnie 1914-1918. Niestety oba ko-
ścioły były zamknięte i pewnie moż-
na ujrzeć ich wnętrze tylko podczas 
mszy i nabożeństw. W tym momencie 
wielki ukłon w stronę mojego tanow-
skiego proboszcza Marcina Madeja, 
który zamontował kratę ochronną by 
w każdym momencie można zatrzy-
mać się, i pomodlić się spoglądając 
na wnętrze.

Jan Matura

ściół.

18

Jan Matura

mini lapidarium

szczyt jednej ze stodół

kościół w Wołczkowie i Dobrej
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Czterosetowe 
derbowe spotkanie 

Cztery sety trwało sobotnie spotkanie SMSu Police przeciw PSPS Police. Pierwsze ligowe 
punkty zdobyły starsze i bardziej doświadczone zawodniczki trenera Zdzisława Gogola.

SMS Police - PSPS Police 1:3 

Pierwszy set SMS zagrał koncerto-
wo. Rywalki mając problemy z przebi-
ciem się przez blok SMSek, nie potra-
fiły wyjść w tej partii na prowadzenie. 
SMS Police dobrze radził sobie także 
na zagrywce i w ataku. Efekt - wygra-
na 25:19 i prowadzenie 1:0.

Druga partia była wyrównana. Za-
wodniczki PSPSu zaczęły grać lepiej 
i skuteczniej. Zawodniczki trenera Je-
rzego Taczały długo nie odpuszczały 
rywala na krok. Ostatecznie drugą 
partię wygrał PSPS 25:21 i po dwóch 
setach zrobiło się 1:1. 

W trzeciej i czwartej partii wygrało 
doświadczenie. SMSowi Police, któ-
ry każdego roku buduje nowy skład 
zabrakło siatkarskiego zgrania. Dużo 
błędów własnych gospodyń pozwo-
liło PSPSowi wygrać te dwie partie, 
odpowiednio do 16 i 9 i całe spotka-
nie 3:1.

SMS Police - PSPS Police 1:3 
(25:19, 21:25, 16:25, 9:25)

SMS Police: Bartkiewicz, Jakóbiak, 
Karsztun, Oktaba, Tymosiewicz, Woj-
tanek, Elko (l) oraz Abramajtys, An-
tosiak, Chmielnicka, Paluszkiewicz, 
Wachel

PSPS Police: Matusz, Karpicz, Warze-
cha, Oleksy, Sowa, Kazaniecka, Ro-

bel (l) oraz Sadowska, Boguszewska, 
Jarosławska, Suwała, Babczyńska (l)

Spotkanie sparingowe przeciw VC 
Olympia Berlin SMS Police rozegra 
w środę 2 października w hali Zespołu 
Szkół w Policach. Początek o godzi-
nie 16:00.

Kolejny ligowy mecz zawodniczki 
SMSu Police rozegrają 12 październi-
ka. Przeciwnikiem policzanek będzie 
zespół Jokera Świecie. SMS Police 
będzie gospodarzem tego spotkania.

*******
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Poli-
ce powstała w 2007 roku. Od samego 
początku istnienia działa przy Zespole 
Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. 
Uczennice szkoły rywalizują na par-
kietach II i III ligi oraz w Szczecińskiej 
Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej. Ce-
lem szkoły jest profesjonalne szko-
lenie zawodniczek grających w piłkę 
siatkową. 

Zapraszamy na naszą stronę: 
www.smspolice.pl

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 siatkówki 
zagrały charytatywnie

To było widowisko, jakiego świadkami chcieliby być kibice w całej Polsce. Jednak 
wybrańcami, którzy mogli podziwiać gwiazdy męskiej i żeńskiej siatkówki było niespełna 
tysiąc osób, które wykupiły bilety – cegiełki na piątkowy mecz charytatywny ZAKSA 
Kędzierzyn Koźle – Chemik Police i zasiadły na trybunach nowej hali przy Zespole Szkół im. 
Ignacego Łukasiewicza w Policach. Obie drużyny wspierane są przez spółki wchodzące 
w skład Grupy Azoty.Pokazowe spotkanie, drużyny reprezentujące głównego sponsora, 
Grupę Azoty, rozegrały dla podopiecznych Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci 
i Dorosłych.

ZAKSA Kędzierzyn Koźle – Chemik Police

Zabawa, zarówno na parkiecie 
jak i na trybunach była wspaniała, 
a uczestnicy na pewno zapamiętają 
ją na długo. Nie zdarzyło się bowiem 
dotychczas, aby drużyny, posiadają-
ce w swoich składach tak wybitnych 
przedstawicieli tej dyscypliny, rywa-
lizowały na boisku.Jak zdradził roz-
grywający ZAKS-y, Paweł Zagumny, 
choć prywatnie doskonale zna Mał-
gorzatę Glinkę – Mogentale, nigdy nie 
przypuszczał, że spotkają się na bo-
isku. Tymczasem mieli okazję zagrać 
razem i przeciwko sobie.

W pierwszym secie obie drużyny 
miały za zadanie grać tylko sposo-
bem dolnym, przy czym zawodniczki 
i zawodnicy musieli po kolei przebijać 
piłkę w pierwszym uderzeniu na stro-
nę przeciwnika. Zabawa dostarczyła 
sporo emocji, a przy okazji można 
było ocenić technikę graczy. 

W drugim secie drużyny wymieniły 
się rozgrywającymi i libero, a w trze-
cim składy zostały całkowicie wymie-
szane.

O grze na serio nie było mowy, 
bowiem zawody rozgrywano w jednej 
rodzinie, w Grupie Azoty, a ponadto 
siatka zawieszono  na wysokości 2,24 
i dla panów z ZAKS-y, zdecydowanie 
przewyższających warunkami fizycz-
nymi panie z Chemika, nie stanowiła 
specjalnego utrudnienia. Ale dzięki 
temu kibice mieli okazję podziwiać 
wiele finezyjnych, a nawet akroba-
tycznych zagrań.Drużyny umówiły się 
już na następny mecz, w którym obie 
zamierzają wystąpić jako medaliści 
mistrzostw Polski. 

W sobotę i niedzielę (21 – 
22.09.2013) w nowej hali sportowej 
Chemika Police przy ul. Siedlec-
kiej 6E odbył się II Turniej o Puchar 
Prezesa Grupy Azoty w Policach 
z udziałem gospodyń oraz zespołów 
Dresdener S.C. (Niemcy) i BKS Aluprof 
Bielsko-Biała. W pierwszym meczu, 
siatkarki Chemika Police pod-
jęły zespół z Niemiec, w sobo-
tę o godz. 19:00. Po meczu, 
odbyła się oficjalna prezentacja siat-
karek z Polic.
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XXVII edycja 
akcji Żółty Tydzień

Jesienna edycja Żółtego Tygodnia potrwa w tym roku od 14 do 25 października. To już 
XXVII odsłona ogólnopolskiej akcji, której ideą jest edukacja na temat zagrożeń związanych 
z wirusowym zapaleniem wątroby typu A i typu B oraz popularyzacja szczepień ochronnych 
jako skutecznej metody profilaktyki tych chorób. Do punktów szczepień na terenie całego 
kraju zapraszamy osoby dotychczas niezaszczepione oraz te, które rozpoczęły cykl szczepień 
wiosną. Aktualna lista punktów szczepień biorących udział w akcji jest dostępna na stronie 
www.zoltytydzien.pl. 

Zadbaj o zdrowie, zaszczep się! 

Wirusowe Zapalenie Wątroby – 
mnie to nie dotyczy?

Wirusowe zapalenia wątroby typu 
A i typu B to jedne z najczęściej wy-
stępujących chorób zakaźnych na 
świecie, które nadal stanowią poważ-
ne i realne zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi. 

Czasem pozornie bezpieczna 
przyjemność może nieść za sobą fa-
talne konsekwencje. Podczas podróży 
czy tylko wizyt na basenie, po wypiciu 
schłodzonego kostkami lodu drinka 
czy spożyciu owocu zaraz po zaku-
pie, na treningu sportowym, podczas 
którego może dojść do przerwania 
ciągłości skóry podejmując przygod-
ne kontakty seksualne, korzystając 
z usług fryzjera czy salonów kosme-
tycznych, odwiedzając gabinet sto-
matologiczny – w tych wszystkich sy-
tuacjach istnieje ryzyko zakażenia się 
wirusowym zapaleniem wątroby typu 
A lub typu B. 

Szanujmy wątrobę

Wątroba jest bardzo ważnym 
i skomplikowanym narządem układu 
trawiennego. Stanowi ważny przysta-
nek podczas wędrówki krwi (zawiera-
jącej zarówno substancje odżywcze, 
jak i toksyczne) przez przewód pokar-
mowy. Pełni różnorakie funkcje m.in. 
odtruwające – dotyczy to neutraliza-
cji różnych toksyn, w tym alkoholu 
i amoniaku; przemiany leków itp. 
W wątrobie zachodzi przemiana wie-
lu substancji: lipidów, węglowoda-
nów i białek. Jest również narządem 
o istotnych własnościach odporno-
ściowych. 

Więcej o  wirusowych 
zapaleniach wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby typu 
A (WZW A), potocznie nazywane 
przez pacjentów chorobą brudnych 
rąk lub żółtaczką pokarmową, jest 
jedną z najczęściej diagnozowanych 
chorób zakaźnych na świecie, wywo-
łuje ją wirus zapalenia wątroby typu 
A (HAV). Do zakażenia może dojść 
poprzez bezpośredni kontakt z osobą 
zakażoną lub przez spożycie zanie-
czyszczonej wirusem żywności oraz 
wody (nawet w postaci kostki lodu). 
Do pierwszych objawów klinicznych 
rozwoju tej choroby w organizmie za-
licza się bóle brzucha, wymioty i nud-
ności czy apatię.
Wirusowe zapalenie wątroby typu B 
(WZW B), nazywane często żółtaczką 

wszczepienną jest dużo poważniejszą 
i bardziej dolegliwą chorobą zakaźną. 
Wywołuje ją wirus zapalenia wątroby 
typu B (HBV) – do zakażenia wystar-
czy już bardzo niewielka ilość krwi, 
dlatego niebezpieczne mogą być wi-
zyty w salonach kosmetycznych, fry-
zjerskich, gabinetach stomatologicz-
nych, medycyny estetycznej, a nawet 
w placówkach medycznych, gdzie 
przyczyną zakażenia może być nie-
dostatecznie zdezynfekowany sprzęt. 
Także kontakty seksualne z osobami 
zarażonymi mogą powodować zaka-
żenie się wirusem HBV.
„Ostre wirusowe zapalenie wątroby 
typu B przebiega najczęściej bez-
objawowo, niestety nie gwarantuje 
wyleczenia. U części osób dochodzi 
do rozwoju przewlekłego zapalenia 
wątroby. Na tle toczącego się proce-

su zapalnego, może dojść do rozwoju 
marskości wątroby, a w konsekwen-
cji nawet nowotworu tego narządu” 
– przestrzega prof. Alicja Wiercińska-
Drapało z Kliniki Hepatologii i Naby-
tych Niedoborów Immunologicznych 
Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, i dodaje: „Dzisiaj już wie-
my, że wirus HBV jest wymieniany 
na liście WHO wśród karcynogenów, 
czyli wirusów, które powodują choro-
by nowotworowe. Także zapobieganie 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu 
B to zapobieganie występowaniu raka 
wątrobowo - komórkowego”.
Dopiero rutynowe badania krwi pro-
wadzą do wykrycia w organizmie 
wirusa HBV. Czasami objawy wiru-
sowego zapalenia wątroby typu B 
nie różnią się od symptomów typo-
wej grypy – chory obserwuje ogólne 
osłabienie organizmu, utratę apety-
tu, wymioty, stany podgorączkowe 
i bóle brzucha.

Liczby nie kłamią

2 miliardy osób, czyli ludności na 
świecie uległo zakażeniu wirusem 
HBV18, a 350 milionów jest przewle-
kłymi jego nosicielami. Szacuje się, 
że co roku z powodu WZW typu B 
600 tys. osób. Do 25% dorosłych, u 
których w dzieciństwie zdiagnozowa-
no przewlekłe WZW typu B, umiera 
w wyniku rozwoju pierwotnego raka 
wątroby lub marskości wątroby.
W Polsce szacowana liczba nosicieli 
HBV wynosi 500 tys. osób, natomiast co 
roku zgłaszanych jest 1,5 tys. nowych 
zachorowań na wirusowe zapalenie wą-
troby typu B. Według badań HBV jest 
stokrotnie bardziej zakaźny niż HIV. 

Nie czekaj, 
zabezpiecz się już dziś!

Biorące udział w akcji Żółty Tydzień 
punkty szczepień, oferują szczepion-

ki skojarzone zabezpieczające jedno-
cześnie przed HAV i HBV jak również 
monowalentne, czyli chroniące przed 
jednym z typów wirusa. Standardo-
wy schemat szczepienia składa się 
z trzech dawek – pierwszą podaje 
się w dowolnym terminie, drugą po 
upływie miesiąca, natomiast trze-
cią po upływie pół roku od przyjęcia 
pierwszej dawki. Tylko w przypadku 
szczepienia przeciwko WZW typu A 
przyjmuje się dwie dawki w odstępie 
6 miesięcy.
Tylko przyjęcie pełnego cyklu 
szczepienia zapewnia długotrwałą 
ochronę przed zakażeniem wirusem 
zapalenia wątroby typu A i typu B3.
„Jedynie szczepienia zapewniają peł-
ną ochronę przed zachorowaniem. 
Oczywiście możemy unikać pewnych 
ryzykownych zachowań, ale nigdy 
nie jest to zabezpieczenie stuprocen-
towe.  Szczepienie polecam każdej 
osobie, która świadomie dba o swoje 
zdrowie, a szczególnie osobom cier-
piącym na choroby przewlekłe, gdzie 
kontakt z placówkami medycznymi 
jest znacznie częstszy, a choroba 
wątroby może zdecydowanie pogar-
szać przebieg choroby podstawowej” 
- podkreśla prof. Alicja Wiercińska-
Drapało.
Warto również pamiętać, że obowiąz-
kowe szczepienia przeciwko WZW 
typu B wśród niemowląt zostały wpro-
wadzone w Polsce w 1994 roku. Zatem 
wszystkie osoby urodzone wcześniej 
oraz te, które do tej pory nie zaszcze-
piły się, powinny w trosce o własne 
zdrowie rozważyć taką możliwość.   
Więcej informacji na temat wiruso-
wych zapaleń wątroby oraz dostępnej 
profilaktyki na stronie 
www.zoltytydzien.pl

ZBYCH-BUD
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SM Chemik – Gmina Police: 
spór o opłaty za śmieci

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie podtrzymało decyzję administracyjną 
Burmistrza Polic w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach. Decyzję tę burmistrz wydał na początku 
lipca bieżącego roku. Była konieczna, ponieważ Zarząd Spółdzielni „Chemik” – jako jedyny 
zarządca nieruchomości -  nie  złożył  stosownej deklaracji. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację 
burmistrzowi Polic w sprawie śmieci 

Decyzję burmistrza Polic Władysława 
Diakuna poprzedził szereg rozmów  
z przedstawicielami  Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Po-
licach. Spór toczył się głównie wokół 
kwestii podpisania deklaracji o wybo-
rze stawki za odbiór i wywóz śmieci 
z budynków, należących do S.M. 
„Chemik”. Przedstawiciele Spółdzielni 
nie godzili się na podpisanie zbiorczej 
deklaracji. Powoływali się na prawo 
o spółdzielniach mieszkaniowych.  
Wobec takiej postawy – 6 czerwca 
2013r. zostało wszczęte z urzędu po-
stępowanie w tej sprawie. W rezulta-
cie – Burmistrz Polic decyzją admi-
nistracyjną z dnia 5 lipca 2013 roku 
nałożył na Spółdzielnię obowiązek 
dokonywania opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi  według 
korzystniejszej dla mieszkańców staw-
ki, to jest 12 zł. Miesięcznie od osoby. 
Zarząd S.M. „Chemik” odwołał się 
od tej decyzji do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego. Analizując 
sprawę – Kolegium skupiło się głów-
nie na zdefiniowaniu pojęcia „wła-
ściciel nieruchomości zamieszkałej” 
w świetle istniejących przepisów. 
Ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach nakłada bowiem 
na właściciela nieruchomości obo-
wiązek złożenia deklaracji w sprawie 

opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Według Zarządu 
Spółdzielni „Chemik” – spółdzielnia 
nie może wziąć na siebie tego obo-
wiązku. Według Gminy Police – jest 
dokładnie przeciwnie. Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w tym sporze 
przyznało rację Gminie i podtrzymało 
decyzję Burmistrza.  Decyzja SKO jest 
ostateczna, ale Spółdzielnia ma pra-
wo wniesienia skargi do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego. 
Nowy system gospodarowania od-
padami komunalnymi funkcjonuje 
od lipca 2013 roku. Zgodnie ze zno-
welizowaną  ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach – 
samorządy lokalne miały do wyboru 
różne warianty naliczania opłat i same 
decydowały o ich wysokości. Gmina 
Police jako jedna z pierwszych przy-
jęła stosowne uchwały już w ubie-
głym roku. Przychylając się do woli 
większości mieszkańców, którzy wy-
powiedzieli się na ten temat  – został 
wybrany system naliczania od osoby.  
Stawki w gminie to: 12 zł miesięcznie 
od osoby za śmieci posegregowane 
i 20 zł za zmieszane. W gminie Police 
prawie 100 % właścicieli nieruchomo-
ści  zamieszkałych złożyło deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi . Spo-

śród wszystkich  zarządców  – jedy-
nie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Chemik” nie złożył tej deklaracji. 
Tym samym – co potwierdza SKO 
w Szczecinie –  Spółdzielnia nie do-
pełniła ustawowego obowiązku. Bur-
mistrz  Polic został więc zmuszany do 
działań w trybie administracyjnym.




