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W numerze:
Wystawa 

Jerzego Undro 

Już wkrótce w polickiej Galerii 
OBOK odbędzie się wernisaż 
fotografii Jerzego Undro pt. 
„Moje wojny”.

więcej str. 5

Polickie Dni 
Muzyki 2013

Policki Festiwal muzyki sa-
kralnej, chóralnej i współcze-
snej, podczas którego prezentu-
ją się liczne chóry, zespoły oraz 
znani soliści z Polski i zagranicy 
odznacza się długą tra dycją 
i niezmiennie wysokim pozio-
mem artystycznym.

więcej str. 8

Z Polic 
do Kadry Narodowej

Jeszcze w czerwcu pisali-
śmy o powołaniu polickiej siat-
karki Justyny Raczyńskiej na 
zgrupowanie kadry narodowej. 
Po powrocie ze zgrupowania 
przeprowadziliśmy z naszą siat-
karką dłuższą rozmowę i teraz 
przybliżymy sportowym kibi-
com jej sylwetkę. 

więcej str. 19

Uwolniony
od zarzutów 

Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpatrzył wniosek w sprawie 
prawdziwości oświadczenia lustracyjnego Władysława 
Diakuna, burmistrza Polic.
Diakun twierdzi, że nigdy nie współpracował ze służbami 
specjalnymi PRL.

Lustracja burmistrza

Reklama

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

Zachęcam do polubienia www.facebook.com/Police750

Blog Police750 na Facebooku

CZYT. STR. 4
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KULTURA

Wystawa 
Jerzego Undro

Już wkrótce w polickiej Galerii OBOK odbędzie się wernisaż fotografii Jerzego Undro 
pt. „Moje wojny”.

Wstęp wolny

Uwolniony od zarzutów 
dok. ze str. 3

IPN ponad 5 lat temu złożył wnio-
sek o sprawdzenie prawdziwości 
oświadczenia Diakuna. Sąd Okręgo-
wy dwukrotnie uznawał Władysława 
Diakuna za kłamcę lustracyjnego. 
Jednakże w wyniku apelacji, w trze-
cim procesie Sąd Okręgowy niepra-
womocnym wyrokiem uznał, że bur-
mistrz Polic złożył zgodne z prawdą 
oświadczenie lustracyjne. W trakcie 
bardzo wnikliwe prowadzonego pro-
cesu przesłuchiwano wielu świadków. 
Byli to tylko i wyłącznie dawni funkcjo-
nariusze byłej służby bezpieczeństwa. 
Żaden z nich nie potrafił w sposób 
racjonalny poprzeć wniosku IPN. Nie 
udało się ustalić jak miała wyglądać 
ta rzekoma współpraca. Jeśli ktokol-
wiek miał wątpliwości co do postawy 
Władysława Diakuna w czasach PRL, 

to ten proces mógł je tylko rozwiać. 
Obserwując bacznie wydarzenia na 
sali sądowej można było tylko z roz-
prawy na rozprawę nabrać pewno-
ści, co do jego uczciwości . Z zeznań 
weteranów minionej epoki powstał 
niebywale chaotyczny mętlik . Jedy-
ny wniosek, jaki nasuwa się w takiej 
sytuacji, to absolutny brak dowodów 
na współpracę Diakuna z SB.

Przewodnicząca składu sędziow-
skiego sędzia Małgorzata Puczków 
stwierdziła, że koronna zasada do-
mniemania niewinności zasługuje tu-
taj na wszechstronne zastosowanie.

Nie ma zatem podstaw, aby uznać, 
że burmistrz Polic złożył niezgodne 
z prawdą oświadczenie lustracyjne. 
Jolanta Jędrzejowska, prokurator 
oddziałowy Biura Lustracyjnego przy 
IPN w Szczecinie, domagała się od 
sądu uznania burmistrza Polic kłamcą 
lustracyjnym i pozbawienia pełnienia 
funkcji publicznych przez 3 lata. Teraz 
zapowiada apelację.

Choć reakcja na taką decyzję sądu 
wydaje się być oczywista, osoby zbli-
żone do nowego kierownictwa PO 
w Policach informują o rozczarowaniu. 
Była nadzieja na to, że Diakun prze-
gra i zwolni stanowisko burmistrza. 
Nie pierwszy raz schładzano szampa-
na na tę okazję. Czyżby konfrontacja 
w rywalizacji wyborczej (został tylko 
rok) nie wystarczała lokalnej PO. Albo 
ta perspektywa ją przeraża.

Andrzej Marek

Ekspozycja obejmuje blisko 60 
fotografii, ukazujących tereny obję-
te konfliktami zbrojnymi. Będzie to 
wyjątkowa okazja aby przyjrzeć się 
historii najnowszej, podglądając jak 
wygląda codzienność społeczeństwa 
Iraku, Afganistanu, Czadu oraz wojsk 
stacjonujących na tych terenach.

Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 
na piętrze Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Policach 08 listopada o godzinie 
19:00. Prace eksponowane będą do 
28 listopada 2013 r.

Jerzy Undro

Od przeszło 40 lat fotoreporter Pol-
skiej Agencji Prasowej PAP, wcze-
śniej Centralnej Agencji Fotograficz-
nej CAF. Uczestnik wielu konkursów 
i wystaw fotograficznych między inny-
mi zwycięzca Grand Press Foto 2007 
w kategorii ,,Wydarzenia’’. W Polsce 
fotografował najważniejsze wydarze-
nia minionych 40 lat, w tym sierpień 
80, wprowadzenie stanu wojennego, 
erupcję ropy pod Karlinem i tragicz-
ny pożar słynnej szczecińskiej Ka-
skady . W 1980 roku dokumentował 
wręczenie Literackiej Nagrody Nobla 
dla Czesława Miłosza  w Sztokholmie, 
a następnie jego podróż po kraju. 
Świadek „obalenia  Muru Berlińskie-
go” w 1989 roku. Ośmiokrotnie wy-
jeżdżał do Iraku, spędził tam ponad 
7 miesięcy utrwalając  życie miesz-
kańców i służbę polskich żołnierzy. 
Był z naszym wojskiem w Czadzie 
i wielokrotnie  w Afganistanie. Zajmu-
je się także fotografią krajoznawczą 
i użytkową. Efektem jego pracy są 
liczne publikacje w kraju i za granicą 
, wystawy i wydawnictwa albumowe, 
Jest autorem publikacji o Szczecinie 
i woj. zachodniopomorskim, a także 
albumu „Irak Misja Pokoju”. W archi-
wum Polskiej Agencji Prasowej zgro-
madzone jest kilkadziesiąt tysięcy 
zdjęć jego autorstwa.

Aleksandra Słowińskia
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SAMORZĄD LOKALNY SAMORZĄD LOKALNY

Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com

Sprawozdanie z pracy Sprawozdanie z pracy 
burmistrza Policburmistrza Polic

za okres od 24 września do 29 października 2013 roku na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Policach

Burmistrz Polic Władysław Diakun

1. Po przeprowadzeniu prac remonto-
wych – na jezdnię przy ulicy Rowec-
kiego w Policach powrócił ruch koło-
wy. W ramach modernizacji została 
wymieniona nawierzchnia jezdni, wy-
remontowane chodniki i parkingi. 
Cała inwestycja kosztowała ok. 980 
tys. złotych. Prace objęły odcinek po-
między ul. Rurową a 3 Maja. 

2. Z końcem października zakończy-
my realizację inwestycji pn. „Rewi-
talizacja serca Starego Miasta przez 
zagospodarowanie zielonej prze-
strzeni miejskiej wraz z przebudową 
fontanny”. W ramach tego przedsię-
wzięcia przebudowany został Plac 
Chrobrego w Policach. Elementem re-
prezentacyjnym będzie nowa fontanna 
z atrakcyjną iluminacją świetlną. Rzeź-
ba Sediny, po oczyszczeniu, została 
wkomponowana w tę instalację. Cał-
kowity koszt inwestycji: 2.052.000,00 
zł, z czego 50% tj. 1.026.000,00 zł sta-
nowi dofinansowanie z Regionalnego 
programu Operacyjnego.

3. Gmina Police otrzymała dofinan-
sowanie na realizację inwestycji 
„Modernizacja boiska do piłki nożnej 
z trawy syntetycznej i bieżni okrężnej 
na terenie kompleksu sportowo – re-
kreacyjnego w Policach”. Dotyczy to 
boiska przy ul. Piaskowej 97 w Poli-
cach. Inwestycja otrzymała 42 % do-
finansowania z Programu Rozwoju 
Inwestycji Sportowych Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

4. 7 października do Gminy Police 
wpłynęła korzystna dla Gminy decy-
zja Samorządowego Kolegium Od-
woławczego w Szczecinie w sprawie 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi, nałożonej w trybie administracyj-
nym na Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Chemik” w Policach. Decyzję tę 
wydałem na początku lipca, ponie-
waż Zarząd Spółdzielni Chemik nie  
złożył  ustawowej deklaracji. O tej 
sprawie informowałem Wysoką Radę 
na bieżąco. Przypomnę tylko, że wy-
dana przeze mnie  decyzja admini-
stracyjna przewiduje  korzystniejszy 
dla mieszkańców Spółdzielni wariant 
opłat, to znaczy stawkę 12 zł od oso-

by na miesiąc. Od tej decyzji Zarząd 
Spółdzielni odwołał się do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego 
w Szczecinie. Kolegium przyznało 
rację Gminie i podtrzymało wydaną 
przeze mnie decyzję, a odrzuciło za-
skarżenie Spółdzielni.  Spółdzielnia 
ma prawo wniesienia skargi do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego. 

5. Rozstrzygnięte zostały przetargi: 
- Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wspólnot mieszka-
niowych przy ulicy Nowopol 27 
w Policach i ulicy  Osadników 11 
w Trzebieży wraz z robotami towa-
rzyszącymi, administrowanych przez 
ZGKiM w Policach, w podziale na dwie 
części. W części I zamówienia został 
wybrany Zakład Ogólnobudowlany 
Mirosław Zieliński, z siedzibą w Ska-
linie, miasto Stargard Szczeciński. 
Wartość oferty - 151.333,33 zł. Ter-
min realizacji inwestycji  to 9.11.2013; 
Dla części  II zamówienia  wybrany 
wykonawca to: “POL-BUD”Wiesław 
Łokucjewski, z siedzibą w Policach. 
Wartość zamówienia: 129.929,28 zł, 
Termin realizacji zadania: 29.11.2013;
- Termomodernizacja budynku miesz-
kalnego wspólnoty mieszkaniowej  

przy ulicy Palmowej 17, wraz z robo-
tami towarzyszącymi, administrowa-
nego przez ZGKiM w Policach, Wy-
brana została oferta firmy “TARAN” 
Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie. 
Wartość oferty 145.863,53 zł. Termin 
realizacji zadania: 29.11.2013. Szcze-
gółowe informacje o przetargach 
dostępne są na stronie internetowej 
Gminy Police. 

6. 15 października odbyło się spotka-
nie wszystkich samorządów, wcho-
dzących w skład Szczecińskiego Ob-
szaru Metropolitarnego, poświęcone 
planowanej Karcie Rodzinnej. Prezy-
dent Szczecina określił zasady współ-
pracy w ramach Programu Szczecin 
Przyjazny Rodzinie. W odniesieniu do 
mieszkańców naszej gminy – współ-
praca ta ma obejmować ulgi i zniżki 
w zakresie transportu zbiorowego 
oraz w dostępie do instytucji kultury, 
sportu i turystyki na terenie Szczeci-
na. Wsparciem mają być objęte ro-
dziny, związki i osoby samotne,  wy-
chowujące co najmniej dwoje dzieci. 
Według naszych szacunków - koszty 
wprowadzenia tych ulg mogą wynieść 
dla gminy Police ok. 500 000 zł. rocz-
nie. Termin wdrożenia tego programu 

i wyrobienia kart dla Rodzin polickich 
uzależniony jest od harmonogramu 
prac magistratu szczecińskiego, który 
musi uregulować te kwestie.  

7. 11 października uczestniczyłem 
wraz z panem Przewodniczącym 
Rady Miejskiej i innymi przedstawicie-
lami władz Gminy w uroczystościach, 
związanych z Dniem Edukacji Naro-
dowej. Było to doroczne spotkanie 
w Klubie Nauczyciela, z udziałem 
dyrektorów i nauczycieli gminnych 
placówek oświatowych. Wyróżniają-
cym się nauczycielom i dyrektorom  
złożyłem podziękowania i gratulacje 
oraz wręczyłem nagrody. Korzystając 
z okazji – jeszcze raz składam najlep-
sze życzenia wszystkim pracownikom 
placówek oświatowych naszej gminy. 

8. 16 października, podczas spotka-
nia w Urzędzie Miejskim w Policach, 
w obecności moich zastępców i in-
nych przedstawicieli samorządu Gmi-
ny, wręczyłem stypendia i nagrody 
mieszkańcom, którzy w szczególny 
sposób przyczyniają się do promocji 
naszej gminy pod względem działań 
artystycznych i upowszechniania kul-
tury. W tym roku stypendia przyzna-
łem jedenastu osobom – w dziedzinie 
plastyki, tańca nowoczesnego, teatru, 
śpiewu, baletu i śpiewu klasycznego.  
Nagrody otrzymali  dwaj miłośnicy 
Polic, którzy mają na swoim koncie 
znakomite publikacje na temat historii 
naszej gminy: pan Jan Matura i pan 
Bartosz Sitarz. Wszystkim stypendy-
stom i nagrodzonym – dziękuję, gratu-
luję i życzę wielu dalszych sukcesów.  

9. Do końca października Urząd 
Miejski w Policach przyjmuje wnioski 
o przyznanie stypendiów i nagród 
sportowych zawodnikom oraz tre-
nerom za osiągnięte wysokie wyniki 
sportowe. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Wydziale Oświaty, 
Kultury i Sportu. Są też dostępne są 

na stronie internetowej Gminy Police. 

10. W dniu 6 października 2013 r. 
przedstawiciele Gminy Police w tym 
delegacja Sołectwa Trzebież i Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Trzebieży 
wzięli udział w „II Festynie Regio-
nów” organizowanym przez Gminę 
Hintersee. Uczestnicy  wzięli udział 
w polsko – niemieckich zawodach 
sportowych dla dorosłych oraz uro-
czystym nabożeństwie dziękczynnym. 
Przedstawiciele Straży Pożarnych 
Hintersee i Trzebieży porozumieli się 
w sprawie zintensyfikowania współ-
pracy w zakresie wspólnych ćwiczeń 
pożarniczych. Wszystkim osobom, 
które reprezentowały Gminę Police w 
rywalizacji sportowej – serdecznie dzię-
kuję za poświęcenie i zaangażowanie. 

11. 9 października w Policach przyją-
łem delegację z Niemiec, w skład któ-
rej wchodzili ostatni żyjący pracowni-
cy nieistniejącej już Fabryki Benzyny 
Syntetycznej „Hydrierwerke” Poelitz. 
Spotkanie zostało zorganizowane 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Przy-
jaciół Ziemi Polickiej „Skarb”. Goście 
zwiedzili teren byłej fabryki i Muzeum 
Historyczne. Podzielili się swoimi 
wspomnieniami z okresu pracy w fa-
bryce. Spotkanie było ważne zarów-
no w aspekcie pojednania polsko-nie-
mieckiego, jak i poszerzania wiedzy 
historycznej. Relacje  autentycznych 
świadków wydarzeń z lat 30-tych 
i 40-tych ubiegłego wieku uważam za 
bezcenne. Składam wyrazy uznania 
i podziękowania dla członków Stowa-
rzyszenia Skarb, którzy przygotowali 
to spotkanie. 

12. 25 października przyjąłem wraz 
z moimi zastępcami i panem Przewod-
niczącym Witoldem Królem ponad 
40-osobową delegację z belgijskiego 
miasta Halen oraz przedstawicieli mia-
sta Pasewalk. Oba miasta mają pod-
pisaną umowę partnerską, natomiast 

Police są miastem partnerskim Pase-
walku. Belgowie zwrócili się do strony 
niemieckiej z prośbą o zorganizowa-
nie wspólnego spotkania w Policach. 
Przychyliłem się do tej prośby mając 
na uwadze rozwijanie dobrej współ-
pracy międzynarodowej naszej gminy. 

13. W związku ze zbliżającym się 
Dniem Wszystkich Świętych Gmina 
Police wraz ze Szczecińsko-Polickim 
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym  
zorganizowała dodatkowe kursy au-
tobusów linii 102 i 107. Wprowadzo-
ny też został dodatkowy autobus 
bezpłatny. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie internetowej 
Gminy Police. 

14. Zgodnie z regulaminem cmenta-
rzy komunalnych w Policach – z dniem 
pierwszym października cmentarze 
w naszej gminie pozostają otwarte 
w czasie krótszym o dwie godziny, to 
jest do godziny 18.00. Skrócony czas 
obowiązywać będzie do 31 marca 
przyszłego roku. Wyjątkiem są dni: 
1 i 2 listopada, kiedy to cmentarze 
będą otwarte do chwili ich opuszcze-
nia przez ostatniego odwiedzającego. 
Jak co roku – bezpieczeństwa odwie-
dzających strzec będą wzmocnione 
patrole Straży Miejskiej. 

15. W dniach od 25 do 27 paździer-
nika odbyły się Polickie Dni Muzyki, 
organizowane każdego roku przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 
przy współpracy z parafiami policki-
mi. Jak zawsze – mieszkańcy Polic 
i inne zainteresowane osoby miały 
okazję uczestniczyć w wyjątkowych 
wydarzeniach muzycznych. Koncerty 
odbyły się w polickich kościołach p.w. 
św. Kazimierza i p.w. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny 
oraz w Miejskim Ośrodku Kultury. Or-
ganizatorom, a zwłaszcza pani Annie 
Ryl, dyrektorce Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Policach  – gratuluję i dziękuję. 
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KULTURA KULTURA

Polickie Dni 
Muzyki 2013

Policki Festiwal muzyki sakralnej, chóralnej i współczesnej, podczas którego prezentują się 
liczne chóry, zespoły oraz znani soliści z Polski i zagranicy odznacza się długą tra dycją 
i niezmiennie wysokim poziomem artystycznym.

Aleksandra Słowińskia

Było wspaniale

Tegoroczne obchody Polickich 
Dni Muzyki przypadały na dni 25-27 
października, podczas których w po-
lickich kościołach oraz w MOK- u od-
bywały się koncerty z udziałem wielu 
wykonawców, artystów: profesora 
Andrzeja Białko i Jadwigi Kowalskiej- 
wybitnych muzyków grających na or-
ganach, chórów: Akademii Morskiej 
w Szczecinie, Postscriptum z Polic, 
Kantorei z Pasewalku, zespołu Con-
sortium Sedinum oraz zespołu Voice 
Band z Sonią Bohosiewicz.

Inauguracyjny koncert organowy

Popis umiejętności doskonałych, 
wielokrotnie nagradzanych muzyków, 
mistrzów gry na organach: Andrzeja 
Białko oraz Jadwigi Kowalskiej uka-
zał publiczności wybitny repertuar.

W piątkowy wieczór w Kościele św. 
Kazimierza w Policach rozbrzmiewały 
utwory z repertuaru m.in.. Johanna 
Sebastiana Bacha, Samuela Wesleya, 
Johanna Ludwiga Kerbsa, Wojciecha 
Kilara. Artyści udowodnili jaka siła 
drzemie w zabytkowym i rzadkim in-
strumencie. Organy znajdujące się 
w Kościele św. Kazimierza w Policach 
od 1873 roku budowała firma Meztler 
Co. Orgelbau Dietikon. Polickie orga-
ny zostały ocenione, jako drugie w Ar-
chidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 
pod względem ilości głosów, szafa 
organowa mieści około 3500 pisz-
czałek, zaś stół gry posiada 3 manu-
ały (klawiatury ręczne), a także pedał 
(klawiaturę nożną). Podczas trwania 
koncertu publiczność miała okazję 
podziwiać instrument oraz przebieg 
całego koncertu. A to za sprawą sy-
temu kamer otaczającego muzyków, 
dzięki którym możliwe było wyświe-
tlanie na ścianach Kocioła projekcji 
przedstawiających popisy artystów 
oraz wnętrze organów. Zatem koncer-
tu można było nie tylko wysłuchać, 
ale także go obejrzeć.

„Pozdrowione bądźcie  morza”

Drugiego dnia Polickich Dni Mu-
zyki odbyły się koncerty chóralne. Na 
przywitanie zaprezentowali się pa-
sjonaci muzyki chóralnej z zespołów 
„Postscriptum” z Polic oraz Kantorei 
z Pasewalku. Występ był swoistym 
finałem międzynarodowego projektu 
pt. „Polsko – Niemieckie Warsztaty 
Chóralne”. Uczestnicy z obu chórów 
przez rok odbyli cykl dziesięciu spo-
tkań- warsztatów zgłębiając wybrany 
przez siebie repertuar. Tak oto mogli-
śmy wysłuchać pięciu utworów, m.in. 
„Ave Verum”, „Pie Jesu”, „Dona No-
bis”. Zespołom dyrygowali Marzena 
Więch oraz Firmino Dias.
Rozśpiewany, podniosły, a zarazem 
radosny nastrój zdecydowanie pod-

trzymany był przez Chór Akademii 
Morskiej ze Szczecina pod kierow-
nictwem dyrygentki Sylwii Fabiańczyk 
– Makuch. W repertuarze tej licznej 
grupy studentów i absolwentów m.in. 
Akademii Morskiej, znajduje się muzy-
ka sakralna, oratoryjno- kantatowa, lu-
dowa i rozrywkowa. Chór specjalizuje 
się również w wykonywaniu utworów 
o tematyce marynistycznej, o czym 
z dużym entuzjazmem przekonała się 
policka publiczność. Artyści mają na 
swoim koncie wiele prestiżowych na-
gród i osiągnięć, to jednak, jak sami 
przekonują, kwintesencją zespołu jest 
wspólny entuzjazm, pasja do śpiewu, 
talent, młodość i pozytywna energia. 
Wszystkie te elementy zdecydowanie 
można było dostrzec i poczuć pod-
czas koncertu. Blisko 19 wykonanych 

przez Chór utworów zdobyło serca 
publiczności, która owacjami na sto-
jąco zachęcała chór do bisowania. 
Warto dodać, że zespół wyróżniał się 
także strojami – marynarskie mundu-
ry przyciągały spojrzenia i sprawiały, 
że zespołu nie tylko miło się słuchało, 
lecz także oglądało.

Gwiazda Festiwalu

Koncert zespołu VOICE BAND 
był okazją aby poczuć stylistykę po-
pularnych chórów męskich okresu 
międzywojennego, która stała się 
inspiracją do stworzonych przez gru-
pę nowoczesnych aranżacji znanych 
piosenek. Ku zadowoleniu licznie 
zgromadzonej widowni do męskiego 
grona dołączyła słynna aktorska i pio-
senkarka Sonia Bohosiewicz
Podczas wieczornego koncertu 
w polickim MOK-u, publiczność miała 
do czynienia z odtwarzaniem i oży-
wianiem dawnych przebojów polskiej 
sceny teatralnej, kabaretowej, filmo-
wej, tekstów pisanych przez Juliana 
Tuwima, Mariana Hemara, Andrzeja 
Własta, Ludwika Starskiego, piose-
nek, których pierwszymi wykonawca-
mi byli Eugeniusz Bodo, Mieczysław 
Fogg. Nie zabrakło humoru i zabawy 
artystów z widzem, jak choćby pod-
czas wykonywania: „Pijackiego tan-
ga” czy „najbardziej świńskiej piosen-
ki z repertuaru zespołu”, czyli utworu 
o „Trzech świnkach”. Słowem, nieza-
pomniana muzyka w Voice Band -wy-
konaniu.

Koncert uświetniła swoją obecnością 
Sonia Bohosiewicz, która z nieod-

partym urokiem wykonała wraz z ze-
społem kilka piosenek zamykających 
sobotni koncert. Oryginalna muzyka, 
lekki nieco kameralny klimat koncertu 
został gorąco przyjęty przez publicz-
ność.

„Muzyczne medytacje”

Koncert pod takim właśnie tytułem 
był finałem tegorocznych Polickich Dni 
Muzyki 2013r. Sopranistka Maria Rozy-
nek z zespołem Consortium Sedinum 
pod dyrygenturą Pawła Osuchow-
skiego wprowadzili słuchaczy w świat 
instrumentów i muzyki barokowej.

Artyści w profesjonalny, pełen kunsztu 
i umiejętności sposób, zaprezentowa-
li wybitne utwory muzyki klasycznej, 
m.in. Antonio Vivaldiego. Uderzający 
kunszt wykonawstwa zdecydowanie 
wpłynął na podniosły charakter spo-
tkania z wyjątkową muzyką. Dźwię-
ki barokowych skrzypiec, altówki, 
wiolonczeli w zestawieniu z pięknym 
wokalem doskonale odnajdowały się 
w wyjątkowej, sakralnej przestrzeni.
Jak sam tytuł wskazuje „Muzyczne me-
dytacje” ukazywały bogactwo baroko-
wej finezji wokalnej i instrumentalnej.
 

Aleksandra Słowińska
MOK Police



10 11

KULTURA KULTURA



12 13

PEGAZ POLICKI SPORTPEGAZ POLICKI



14 15

PEGAZ POLICKI PEGAZ POLICKI



16 17

PEGAZ POLICKI PEGAZ POLICKI



18 19

KULTURA SPORT

Poniedziałki z muzami 

Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach zaprasza na cykl 
spotkań w każdy drugi poniedziałek miesiąca, spotkania zapowiadane będą plakata-
mi. 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.

Warsztaty słowa prowadzone przez Różę Czerniawską-Karcz
18.11.2013r. g.17.00

Z Polic do Kadry Narodowej
Jeszcze w czerwcu pisaliśmy o powołaniu polickiej siatkarki Justyny Raczyńskiej na 
zgrupowanie kadry narodowej. Po powrocie ze zgrupowania przeprowadziliśmy z naszą 
siatkarką dłuższą rozmowę i teraz przybliżymy sportowym kibicom jej sylwetkę. 

To nie transfer

Swoją przygodę ze sportem za-
czynała od lekkoatletyki. W I i II klasie 
gimnazjum przez kilka miesięcy z po-
wodzeniem uprawiała biegi średnie 
w UKL „Ósemka”. Do dziś pamiętam 
jak przychodziła na treningi z młodszą 
siostrą (obecnie siatkarką SMS Poli-
ce). Po lekkoatletycznej przygodzie 
w III klasie gimnazjum nr 3 zaczęła 
się siatkówka pod okiem nauczyciel-
ki kultury fizycznej Doroty Zagórskiej. 
Kolejny etap siatkarskiej edukacji to 
już treningi u trenera Marcina Zatyra-
cza w Polickim Stowarzyszeniu Piłki 
Siatkowej „Chemik”. Po rozpoczęciu 
nauki w Zespole Szkół im. I. Łukasie-
wicza trenowała pod okiem seniora 
Zenona Zatyracza. Ciekawostką było, 
że przez te 3 lata chodziła do jednej 
klasy z Marcinem Lewandowskim. 
Kolejnym trenerem był Mariusz Bujek. 
Pod jego okiem trenowała 7 lat, przy 
czym w pierwszym współpracowała 
też z Leszkiem Piaseckim. Po wystę-

pach w II lidze wraz z zespołem awan-
sowała do I ligi i z powodzeniem grała 
na ligowych parkietach. W ostatnim 
sezonie prowadził ją już Mariusz Wik-
torowicz, a Chemik awansował do 
najwyższej klasy rozgrywkowej czyli 
Orlen Ligi. W zespole grała na pozycji 
przyjmującej. Po zakończeniu sezonu 
2012/13 zadzwonił do Justyny drugi 
trener kadry Wiesław Popik z propo-
zycją powołania do kadry narodowej. 
Zaskoczona i uradowana Justyna 
oczywiście przyjęła propozycję. Zo-
stała tym samym pierwszą policzanką 
powołaną do kadry narodowej w ha-
lowej siatkówce. Kadrową przygodę 
rozpoczęły badania lekarskie w war-
szawskim Centralnym Ośrodku Me-
dycyny Sportowej. Po badaniach było 
2-tygodniowe zgrupowanie kadry B. 
W Szczyrku było bardzo ciężko. Na 
kolejne 2 tygodnie do Bełchatowa 
przyjechały już najlepsze polskie siat-
karki czyli kadra A. Po 4 tygodniach 

zgrupowań Justyna z kadrą B poje-
chała do Jekaterynburga w Rosji na 
Puchar Jelcyna. Polki zajęły tam VI 
miejsce. Po 3-dniowym odpoczynku 
w kraju kolejny wyjazd. Tym razem 
była to Uniwersjada w Kazaniu. Polki 
zajęły tam IV miejsce po przegranej 
w finale „B” z reprezentacją Tajlandii. 
Po zasłużonym i tylko 2-tygodniowym 
odpoczynku rozpoczęły się przygo-
towania do nowego sezonu. Zespół 
„Chemika” został ponownie mocno 
przemeblowany. Bardzo wysokie 
oczekiwania władz klubowych i tytu-
larnego sponsora spowodowały, iż 
do Polic przyjechało kilka najlepszych 
zawodniczek kraju i nie tylko. Jak 
w otoczeniu gwiazd spisze się Justy-
na? Miejmy nadzieję, że sobie poradzi 
i nadal z powodzeniem będzie repre-
zentowała Police nie tylko w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej. 

J. Chmielewski 

11 listopada Koncert „Ułani, ułani”, obchody Narodowego Święta Niepodległości.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 17.00

16 listopada „3 x łóżko”, spektakl teatralny.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 19.00
  Bilety w cenie: 70 zł.
  Więcej na www.mok.police.pl

19 listopada „ E - usługi dla seniorów” – wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa godz. 12.00.
  Organizator: PUTW Współorganizator: MOK Police.

23 listopada „Ukeje”, koncert.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa godz. 18.00
  Bilety w cenie: normalny – 20 zł, ulgowy 15 zł
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Grupa Azoty buduje 
długookresowe relacje 
handlowe 

W dniu dzisiejszym (7 listopada 2013r.) spółki z Grupy kapitałowej Grupa Azoty zawarły umowy 
z firmą Nitron International Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych na sprzedaż 
nawozów na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku według 
ustalonych harmonogramów i warunków handlowych. Największą z umów na sprzedaż 
nawozów wieloskładnikowych zawarła spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne a szacunkowa 
wartość kontraktu w okresie jego obowiązywania wynosi około 607,9 mln złotych netto.

Po przeprowadzonym postępowaniu antymonopolowym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wydał w dniu 30 października zgodę na dokonanie koncentracji polegającej 
na przejęciu przez Grupę Azoty S.A. kontroli nad spółką Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 
„Siarkopol”. 

Jest zgoda UOKiK 
na przejęcie Siarkopolu

Wcześniej Spółka informowała, że 
25 września podpisała ze Skarbem 
Państwa warunkową umowę sprzeda-
ży 4.675.000 akcji, stanowiących 85% 
kapitału zakładowego spółki Kopalnie 
i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarko-
pol”. Warunkiem znoszącym było 
otrzymanie przez Grupę Azoty decyzji 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wyrażającej zgodę 
na dokonanie koncentracji. Finanso-
wane transakcji będzie realizowane 
w jednej czwartej ze środków wła-
snych Grupy Azoty, zaś w pozostałem 
części z kredytu.

W ostatnich swoich działaniach 
Grupa Azoty intensywnie nastawiła się 
na dywersyfikacja dostaw surowców 
strategicznych. Dostęp do własnych 
zasobów siarki daje szansę na zopty-
malizowanie produkcji kaprolaktamu, 
poliamidów czy nawozów NPK. 

***

Kopalnie i Zakłady Chemiczne 
Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie 
rozpoczęły swoją działalność w 1966 
roku i są obecnie jedynym przedsię-
biorstwem w kraju i na świecie pro-
wadzącym kopalniane wydobycie 
siarki. Firma należy dziś do czołówki 
eksporterów województwa święto-
krzyskiego. Eksport stanowi obecnie 
ok. 80 % obrotów rocznych. Swoich 
odbiorców „Siarkopol” ma głównie 
w Afryce Północnej, Austrii, Niem-
czech i w kilkunastu innych krajach 
w Europie i w świecie. „Siarkopol” 
S.A. ma w swojej palecie produktów 
pochodzenia siarkowego siarkę płyn-
ną, granulowaną, płatkowaną, mie-
loną, siarkę nierozpuszczalną oraz 
dwusiarczek węgla.  Wszystkie te 
produkty spełniają międzynarodowe 
wymogi i standardy jakościowe.

Współpraca Grupy Azoty oraz fir-
my Nitron trwa już od dwóch lat a po 
podpisanej dziś umowie łączna war-
tość obrotów handlowych pomiędzy 
Grupą Kapitałową Grupa Azoty S.A. 
a Grupą Nitron w okresie ostatnich 12 
miesięcy osiągnęła wartość 1,03 mld 
zł netto. Współpraca z firmą Nitron 
jest konsekwencją budowy stabilnej 
międzynarodowej współpracy han-
dlowej Grupy Azoty opartej na długo-
okresowych relacjach handlowych. 

Zawarte umowy z firmą Nitron 
wzmocnią naszą obecność na ryn-
kach Ameryki Południowej. Produkty 
takie jak Polifoska (nawóz wieloskład-
nikowy), RSM (roztwór saletrzano-
mocznikowy) czy siarczan amonu 
pochodzić będą z trzech lokalizacji tj. 
Polic, Puław i Tarnowa. Grupa dzięki 
takiej pełniejszej ofercie zamierza-
my korzystać z synergii logistycznej 
w zaopatrywaniu południowoame-
rykańskiego rynku  – podsumowuje 
znaczenie współpracy z firmą Nitro 
Hubert Kamola, Dyrektor Departa-
mentu Korporacyjnego Sprzedaży 
Nawozów. 

Grupa Azoty we współpracy z fir-
ma Nitron intensyfikuje swoje działa-
nia na rynku nawozowym w Ameryce 
Południowej gdzie od lat z sukcesem 
sprzedaje siarczan amonu w dwóch 
gatunkach macro i standard (Tarnów 
oraz Puławy). W ostatnim czasie na-

wozy wieloskładnikowe z Polic swoją 
jakością zdobywają tamtejsze rynki. 
Również zauważyć można rosnącą 
popularność nawozów płynnych, któ-
rych największym polskim producen-
tem są Pulawy.

***

Nitron International Corporation 
z siedzibą w Greenwich, Connecti-
cut, USA została założona w 1982 

roku. Spółka w swojej działalności 
na światowym rynku dystrybucji pro-
duktów nawozowych i chemicznych 
bazuje na utrzymywaniu długoletnich 
relacji między dostawcami i klienta-
mi. Swoje biura przedstawicielskie 
Spółka posiada w 9 krajach w tym 
w Polsce. Niewątpliwym atutem firmy 
jest silna pozycja na rynku Ameryki 
Południowej, posiadane rozwiązania 
logistyczne, jak i wieloletnie relacje 
z klientami.
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Nowe Warpno na starych 
pocztówkach

Na zeszłorocznym lokalnym rynku wydawniczym ukazała się kolejna pozycja. Jest nią album 
„Nowe Warpno i okolice na starych pocztówkach”. Książka została wydana z inicjatywy 
znanego tam Zenona Owczarka-regionalisty, znawcy historii zacnego choć małego grodu, 
sfinansowana przez Urząd Gminy  w Nowym Warpnie.

Pasje Jana Matury

Album w sztywnych okładkach, szy-
ty, poprzedza słowo burmistrza Wła-
dysława Kiragi oraz słowo wstępne 
Autora Zenona Owczarka. Właściciel 
zbioru, który w części został zapre-
zentowany w albumie, przedstawia 
krótki rys historyczny miasteczka 
oraz przedstawia genezę powstania 
swoich zainteresowań oraz stale po-
większającego się zbioru pocztówek.
Fotografie podzielone są na działy: 
zdjęcia lotnicze, ratusz i jego okoli-
ce, spacer po ulicach Nowego Warp-
na, pirs i nabrzeże północne, kościół 
i nabrzeże południowe i zachodnie 
i wreszcie okolice Nowego Warpna.
Obrazy zawarte na widokówkach 
są fascynujące i ciekawe. Pokazu-
ją miasto początku XX w. kiedy to 
mieszkający w nim ludzie trudnili się 
rybactwem, rzemiosłem, przypływały 
stateczki pasażerskie, każdy miesz-
kaniec miał swoje zajęcia i rolę do 
wypełnienia. Nowe Warpno mimo że 
niezniszczone przez działania wojen-
ne przed wojną, jednak różniło się od 
współczesnego. Przede wszystkim 
wielością zakładów, warsztatów, sza-
tą zewnętrzną budynków i ich oto-
czenia. W albumie dominują widoki 
obiektów, ale też możemy odnaleźć 
kilka sielskich zdjęć ówczesnych lu-
dzi. Arcyciekawe są widoki Podgro-
dzia, Myśliborza Wielkiego, Karszna, 
Warnołęki, Brzózek, Popielewa. W al-
bumie reprodukowane są mapy oko-
lic miasteczka.
Pozycja jest cenna i daje kolejną 
możliwość lepszego poznania hi-
storii Ziemi Polickiej, do której Nowe 
Warpno jest przypisane. Przegląda-
nie jej daje prawdziwą przyjemność. 
Przenosi czytelnika w czasy, kiedy 
życie toczyło się wolniej, spokojniej 
w miasteczku otoczonym z trzech 
stron wodą Zalewu i Jeziora Nowo-
warpieńskiego.

jan Nieznana rodzina przy dzisiejszej ul. Kościuszki 22- 1914 r.
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Wieści Polickie  -  czasopismo lokalne wydawane od 1999 roku.
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Podsumowanie akcji 
„ZNICZ” w powiecie polickim

W czasie trwania akcji „ZNICZ 2013”, tj. od 31.10.2013 r. od godz. 14.00 do 3.11.2013 r. 
do północy w powiecie polickim policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Na 
drogach naszego powiatu doszło w tym czasie do 3 kolizji drogowych. W ramach akcji 
ZNICZ  o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu polickiego, pierwszego dnia listopada, 
dbało dodatkowo 36 policjantów i 8 strażników miejskich. W dzień Wszystkich Świętych nie 
odnotowano żadnych poważnych zdarzeń kryminalnych.

Jak co roku policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Policach 
oraz Strażnicy Miejscy, pełnili służby 
w rejonach cmentarzy, czuwając nad 
bezpieczeństwem mieszkańców oraz 
wszystkich odwiedzających groby bli-
skich. Na ulicach, osiedlach i w dziel-
nicach pojawiły się dodatkowe patrole 
prewencji, a na drogach powiatu po-
lickiego wzmogła swoją działalność 
policka drogówka. W policyjnych 
działaniach, jak co roku, nie zabrakło 
strażników miejskich. Ci wsparli poli-
cjantów w rejonie cmentarzy.

1 listopada nie odnotowano w po-
wiecie polickim żadnych poważnych 
zdarzeń kryminalnych. Tego dnia 
w Trzebieży policjanci zatrzymali 21 - 
latka, który posiadał przy sobie ponad 

38 gramów marihuany oraz 2 tabletki 
ekstazy. Mężczyźnie grozi nawet do 3 
lat pozbawienia wolności. Na drogach 
powiatu polickiego nie odnotowano 
wypadków drogowych, natomiast do-
szło do 3 kolizji drogowych. 

Tego dnia, podczas drogowych 
kontroli - wpadło trzech pijanych 
kierowców, którzy mieli od 1 do 
2,5 promili alkoholu w organizmie. 
W Policach 36 – latka kierowała gol-
fem mając 2,5 promila i sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów. Kobieta od-
powie przed sądem za prowadzenie 
pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz 
za złamanie sądowego zakazu. Grozi 
jej nawet do 3 lat pozbawienia wol-
ności. Na głównych ciągach komuni-
kacyjnych nie odnotowano żadnych 

zdarzeń drogowych, w których byłyby 
osoby ranne. Ruch odbywał się tam 
płynnie i bez zakłóceń.

asp. Jolanta Szalińska 
oficer prasowy KPP Police




