
2 3

W numerze:
Współzawodnictwo  

sportowe WSZS 

Nowy rok szkolny w pełni, 
a wraz z nim rozpoczęła się 
kolejna rywalizacja sporto-
wa uczniów pod egidą Woje-
wódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego. Na początku roku 
szkolnego nauczyciele kultury 
fizycznej tradycyjnie otrzymali 
„Kalendarze i regulaminy im-
prez sportowych na rok szkol-
ny 2013/14 oraz wyniki współ-
zawodnictwa za rok szkolny 
2012/13”. 

więcej str. 5

Teatr Elipsa
w Turcji

Młodzież z Polski, Bułgarii, 
Grecji, Rumunii, Turcji uczest-
niczyła w międzynarodowej 
wymianie młodzieżowej z po-
wodzeniem promując swój kraj, 
region, kulturę.. 

więcej str. 8

35 Ogólnopolski 
Charytatywny 
Bieg Uliczny 

„Ćwierćmaraton 
Policki”

Wyjątkowo później niż zwy-
kle odbył się w tym roku ju-
bileuszowy „Ćwierćmaraton” 
Policki. Z powodu remontu 
ulicy Roweckiego biegacze 
startowali dopiero w ostatnią 
sobotę  czyli 26 października. 
Tegoroczny bieg był wyjątkowy, 
po raz pierwszy bowiem miał 
charakter charytatywny. Celem 
wszystkich imprez zawodów 
było zebranie funduszy dla 
8-miesięcznej Klementynki Ko-
walskiej, która czeka na prze-
szczep serca.

więcej str. 10

Paweł Wdówka
Paweł Wdówka najlepszym aktorem sezonu 2012/2013! 
Zdobywca „Bursztynowego Pierścienia”, prestiżowego 
plebiscytu teatralnego, to solista baletu Opery na Zamku, 
znany niegdyś z występów w Companii Baletowej 
w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Policach.

Zwycięzca Bursztynowego Pierścienia

Paweł Wdówka swoje pierwsze kroki 
taneczne stawiał w polickim MOK-u 
pod okiem Pani Barbary Kamińskiej. 
Dziś wszyscy z dumą wspierają mło-

dego artystę, który został pięknie wy-
różniony i ogromnie doceniony przez 
zachodniopomorską publiczność.

dok. na str. 4

Europoseł PiS 
w Policach

Poseł Marek Gróbarczyk odwiedził Police.W trakcie krótkiej 
konferencji prasowej poinformował dziennikarzy o swojej 
aktywności na forum Parlamentu Europejskiego.

Najwięcej czasu poświęcił Za-
kładom Chemicznym „Police” i całej 
Grupie Azoty Gróbarczyk zauważył, 
że Zakłady Chemiczne „Police” są ła-
komym kąskiem dla obcego kapitału. 
- Taka sytuacja nie może mieć dłużej 
miejsca. Dlatego po objęciu władzy 
będziemy dążyli do tego, żeby wrogie 
przejęcie było niemożliwe - zapowie-
dział europoseł. Kluczem jest wpisa-
nie przemysłu chemicznego na listę 
strategicznych dziedzin gospodarki, 
po to żeby ograniczyć swobodną grę 
rynkową w tej sferze.

Rosyjski kapitał występujący pod 
firmą Acron już wcześniej próbował 
przejąć policki kombinat. W wyniku 
tych zabiegów dziś jest w posiadaniu
około 15 procent akcji Grupy Azoty. 

W dalszym ciągu może uzyskać pakiet 
dający coraz większy głos w grupie, 
do przejęcia włącznie. Jak zauważa 
europoseł Gróbarczyk, w interesie ta-
kich firm jak Acron, jest jedynie chęć 
przejęcia przemysłu nawozowego, po 
to żeby wyłączać konkurencyjne dla 
fabryk rosyjskich linie produkcyjne.
- Do takiej sytuacji nie możemy dopu-
ścić - zapewniał europoseł.
Ponadto  poinformował o sytuacji pol-
skiego rybołówstwa. Średnia wieku 
kutra to  obecnie 46 lat. Flota rybacka 
jest na wymarciu. Trzeba tak prowa-
dzić politykę, aby odtworzyć polskie 
rybołówstwo. Powinna powstać flota
małych polskich kutrów rybackich.

A.M.

Marek Gróbarczyk(po środku)
od lewej policcy liderzy PiS: 
Mariusz Różycki i Kazimierz Drzazga
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KULTURA SPORT

Paweł Wdówka
dok. ze str. 3

Nagroda „Bursztynowego Pier-
ścienia” przyznawana jest najlep-
szym aktorom i spektaklom teatral-
nym ubiegłego sezonu. Była to już 32 
edycja plebiscytu, niezmiennie orga-
nizowanego przez Kurier Szczeciński. 
W tym roku wyróżnionych zostało bli-
sko 11 nazwisk i produkcji teatralnych. 
Kandydatów nominowało jury w oso-
bach dziennikarzy, kulturoznawców, 
krytyków teatralnych. 

Obok Pawła Wdówki nominowanymi 
do nagrody byli wspaniali aktorzy jak: 
Elżbieta Donimirska, Paweł Wolski, 
Konrad Pawicki, Wojciech Brzeziński, 
Maciej Wierzbicki. Czytelnicy „Kurie-
ra”, wysyłając kupony i SMS-y, zdecy-
dowali kto, ich zdaniem, najbardziej 
zasłużył na Bursztynowe Pierścienie. 
Zwyciężył spektakl o związku dwojga 
zagubionych ludzi pt. „Udręka życia” 
Teatru Polskiego oraz aktor Paweł 
Wdówka, który zachwycił rolą Don 
Josego w spektaklu baletowym „Od-
cienie namiętności” Opery na Zamku.

Przedstawienie jest dyptykiem. Oby-
dwie partytury łączy gorąca, typowo 
południowa ekspresja. Zmysłowość, 
swoista dzikość i mrok, charaktery-
styczne dla kultury iberyjskiego po-
łudnia, znalazły w spektaklu swoje 
odzwierciedlenie. Paweł Wdówka 
znakomicie wytańczył zazdrosnego 
kochanka w „Suicie Carmen” Rodio-
na Szczedrina, opartej na najsłynniej-
szej operze Bizeta. 

Aleksandra Słowińskia

Wyniki plebiscytu były ogromną rado-
ścią dla Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Policach! Pawłowi serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Paweł Wdówka

Związany z Operą na Zamku od 2010 
r. jako tancerz koryfej, od 2013 r. - 
jako solista. W 2010 r. ukończył Pań-
stwową Szkołę Baletową w Gdańsku. 
W tym samym roku związał się z Operą 
na Zamku. Pracując w Szczecinie, za-
tańczył role pierwszoplanowe w takich 

spektaklach baletowych, jak: Odcie-
nie namiętności, Kopciuszek, Córka 
źle strzeżona, Dziadek do orzechów. 
Tańczył również w Magii czarów.  Brał 
udział w spektaklach operowych 
i operetkowych Opery na Zamku: Pa-
ria, Cygańska miłość Cnotliwej Zuzan-
ny, Wiedeńska krew, Traviata, Zemsta 
nietoperza, Kraina uśmiechu oraz 
Księżniczka czardasza.

Aleksandra Słowińska
MOK Police

Współzawodnictwo  
sportowe WSZS 

Nowy rok szkolny w pełni, a wraz z nim rozpoczęła się kolejna rywalizacja sportowa uczniów 
pod egidą Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Na początku roku szkolnego 
nauczyciele kultury fizycznej tradycyjnie otrzymali „Kalendarze i regulaminy imprez sportowych 
na rok szkolny 2013/14 oraz wyniki współzawodnictwa za rok szkolny 2012/13”. 

Młodzi aktywni

Po zapoznaniu się z kalendarzem 
przedstawię naszym czytelnikom 
wyniki współzawodnictwa w ostat-
nim roku szkolnym. Przypomnę, że 
uczniowie rywalizują w 3 kategoriach 
szkół: szkoły podstawowe – Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej, gimnazja – Gim-
nazjada Wojewódzka, szkoły ponad-
gimnazjalne – Licealiada Wojewódzka. 
W trakcie roku szkolnego uczniowie 
startują w kilku dyscyplinach sporto-
wych i zdobywają punkty dla szkół 
i powiatów. Zawody rozpoczynają 
się od szczebla gminnego, dalej są 
powiatowe, regionalne, półfinałowe 
i finały wojewódzkie. W zawodach 
uczestniczą oczywiście szkoły polic-
kie. Szczegółowe wyniki rozpocznę 
od najmłodszych czyli szkół podsta-
wowych, a w tabelach podam też 
dla porównania kilka ostatnich lat.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Sklasyfikowano w nich 335 szkół, 
a zwyciężyły SP 3 z Choszczna i SP 
4 z Wałcza (po 220 punktów). Nasze 
szkoły zajęły lokaty: 19. SP 8 (107), 
69. SP 1 (36), 105. SP 3 (26), 213. SP 
6 (9), 263. SP Trzebież (4), 309. SP 
2 (2). Jak ocenić start naszych pod-
stawówek? Najlepsza z nich czyli SP 
8 wypadła nieźle wśród szkół woje-
wództwa, pozostałe już gorzej. Zdo-
bywały najczęściej punkty tylko za 
udział w zawodach szczebla gminne-
go. Zanotowaliśmy jednak 2 sukcesy 
indywidualne. Złoty medal zdobyła 
uczennica SP 1 Patrycja Łużyńska                           
w Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych, brązowy zaś uczeń SP 8 Adrian 
Zyblewski w Indywidualnym Trójboju 
Lekkoatletycznym. W klasyfikacji po-
wiatów jesteśmy tradycyjnie w końcu 
stawki. Na 21 powiatów policki upla-
sował się na 19 miejscu (184). Czyż 
może być inaczej, skoro szkoły pod-
stawowe 3 pozostałych gmin powiatu 

od lat nie biorą udziału w rywalizacji, 
a Powiat Policki nie organizuje żad-
nych zawodów dla swoich gmin? Nie 
odbywają się też w gminach Kołba-
skowo, Dobra i Nowe Warpno nawet 
zawody szczebla gminnego. A szko-
da, bo już za sam udział w nich otrzy-
muje się punkty. 

Gimnazjada Wojewódzka

Sklasyfikowano w niej 228 gimna-
zjów, w tym 7 polickich i gimnazjum 
z Przecławia. Zwyciężyło G 1 z Gry-
fina (269), a nasze uplasowały się na 
miejscach: 18. G Przecław (116), 68. 
G 3 (46), 95. G 1 (35), 130. G 2 (19), 
171. G 4 (8), 179. G Trzebież (7), 181. 
G 6 (6), 195. G 7 (4). W porównaniu 
z ubiegłym rokiem awansowało G 3, 
obniżyły zaś swoje lokaty G 1, 2, 4, 6 
i G Przecław. Trochę lepiej wypadł 
nasz powiat, ale to zasługa Przecła-
wia z Gminy Kołbaskowo. Powiat tra-
dycyjnie nie interesuje się sportem 
szkolnym i na tym szczeblu szkół. Mi-
łym akcentem rywalizacji gimnazjali-

stów był brązowy medal wywalczony 
przez chłopców z Przecławia za III 
miejsce w Lidze Lekkoatletycznej.

Licealiada Wojewódzka

Sklasyfikowano 131 szkół wojewódz-
twa. Zwyciężyła CKS Szczecin (259), 
a nasz jedynak Zespół Szkół im. I. Łu-
kasiewicza uplasował się na 36 miej-
scu (75). 50 punktów dla ZS zdobyły 
siatkarki SMS, które wywalczyły złote 
medale. Powiat Policki tradycyjnie 
pod koniec stawki czyli na 18 miejscu. 

Na koniec ciekawostka. W publikacji 
WSZS zawarte są też oficjalne rekordy 
województwa w lekkiej atletyce (kon-
kurencje drużynowe). Miło nam do-
nieść, że 11 z nich na 20 padło na sta-
dionie przy ul. Piaskowej w Policach. 
Godne uwagi jest też, że właśnie na 
naszym stadionie organizuje się wiele 
zawodów, stąd i rekordy.

J. Chmielewski
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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.  5 listopada zostało przeprowadzo-
ne losowanie mieszkań zamiennych 
w nowych budynkach komunalnym 
przy ul. Bankowej 7, 7A i 7B oraz Ban-
kowej 9 i 9A. Mieszkania te przezna-
czone są dla mieszkańców ostatniego 
z budynków byłego hotelu robotnicze-
go „Chemik” w Policach. Osób i rodzin 
zakwalifikowanych było 45. Do rozlo-
sowania zostało przeznaczonych 51 
lokali mieszkalnych. Do dalszej dys-
pozycji Gminy pozostały 2 mieszka-
nia jednopokojowe i 4 dwupokojowe. 
Obecnie trwa podpisywanie umów 
i wydawanie kluczy nowym najemcom. 
Przypomnę, że budynki komunalne 
przy ulicy Bankowej w Policach Gmi-
na buduje w stu procentach z własne-
go budżetu. Całkowite zakończenie 
inwestycji planujemy na przyszły rok. 

2. 28 listopada otrzymałem informa-
cję o wyrażeniu zgody Grupy Azoty 
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na 
zmniejszenie wskaźnika, zawartego 
w umowie na przyjmowanie i uniesz-
kodliwianie ścieków komunalnych 
z miasta i gminy Police przez oczysz-
czalnię zakładową. Po przeprowadze-
niu negocjacji – wskaźnik ten został 
zmniejszony z 0,4 do 0,35, co ma bez-
pośredni wpływ na cenę 1 m3 ścieków 
komunalnych, zrzucanych do oczysz-
czalni Z.CH. Police. Oznacza to, że 
podwyżka stawek za odbiór ścieków 
może być niższa dla mieszkańców 
naszej Gminy.  Drugą autopoprawkę 
do projektu uchwały w tej sprawie 
przedkładam Wysokiej Radzie pod-
czas dzisiejszych obrad.  Chcę pod-
kreślić, że powyższa decyzja Grupy 
Azoty jest wynikiem bardzo dobrej 
współpracy Gminy Police z Preze-
sem Zarządu Zakładów Chemicznych 
„Police” SA, panem Krzysztofem Ja-
łosińskim. Efektem tej współpracy 
są także korzystne relacje cenowe 
w zakresie dostarczania energii ciepl-
nej dla Gminy Police przez Zakłady. 

3. 19 listopada podpisałem z Wice-
marszałkiem Województwa Zachod-
niopomorskiego, panem Andrzejem 
Jakubowskim, umowę o dofinanso-
wanie Projektu „Przebudowa budynku 
OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu 

ratowniczo - gaśniczego i rozpoznaw-
czego w ramach kompleksowej 
ochrony i zapobiegania zagrożeniom 
na terenie gminy Police i Powiatu Po-
lickiego”.  Dofinansowanie pochodzi 
z regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2007-2013. Kwota 
całkowitych wydatków, wynikająca 
z umowy, wynosi 3.880.981,03 zł, do-
finansowanie wyniesie około 75-ciu 
% tej kwoty, tj. 2.910.735,75, wkład 
własny Gminy to kwota: 970 245,28, 
czyli ok. 25-ciu %. Partnerem Projektu 
jest Ochotnicza Straż Pożarna w Poli-
cach. W ramach projektu zostaną za-
kupione cztery pojazdy dla OSP i je-
den dla Państwowej Straży Pożarnej.

4. 26 listopada doszło do niefortun-
nego zdarzenia, związanego z udzie-
leniem wsparcia dla podopiecznej 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Po-
licach. Przyznano jej pomoc w po-
staci dostarczenia drewna na opał. 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Policach zlecił wykona-
nie tego zadania firmie zewnętrznej. 
Przywieziono  jednak drewno zbyt 
dużych rozmiarów. O problemie do-
wiedziałem się telefonicznie, będąc 
w delegacji w Mińsku Mazowiec-
kim. Natychmiast po powrocie, to 
jest 28 listopada, osobiście zająłem 

się sprawą. Drewno zostało usu-
nięte z posesji, a kobieta otrzymała 
z Ośrodka Pomocy Społecznej pie-
niądze na zakup opału. Przyznaję 
z przykrością, że w Urzędzie Miejskim 
został popełniony błąd. Wobec odpo-
wiedzialnych osób wyciągnę konse-
kwencje służbowe. Przykre dla mnie 
jest także to, że wizerunek Gminy 
został narażony na szwank. Dołożę 
wszelkich starań, by podobne sytu-
acje nie miały miejsca w przyszłości. 

5. 15 listopada uczestniczyłem wraz 
z Panem Przewodniczącym, moimi 
zastępcami i innymi przedstawiciela-
mi Gminy, w polsko-niemieckiej kon-
ferencji  pt. „Tworzenie sieci kontak-
tów transgranicznych do współpracy 
w dziedzinie edukacji i ekologii”. Kon-
ferencję zorganizował Transgranicz-
ny Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
w Zalesiu. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele władz regionalnych 
z polsko-niemieckiego pogranicza,  
eksperci z Polski i z Niemiec, a tak-
że reprezentanci organizacji poza-
rządowych i innych instytucji, działa-
jących na rzecz ekologii w obszarze 
przygranicznym.  Uczestnicy zwie-
dzili poszczególne sale i laborato-
ria. Po zapoznaniu się ze specyfiką 
Ośrodka wyrazili chęć  realizowania 
wspólnych projektów i przedsię-

wzięć. Uważam, że konferencja była 
owocna i udowodniła, że ośrodek 
w Zalesiu jest bardzo potrzebny. 

6. 17 listopada  wraz z Panem Prze-
wodniczącym uczestniczyłem w ob-
chodach Dnia Żałoby Narodowej 
w Niemczech. Zgodnie z trady-
cją  wraz z niemieckimi partnerami 
uczciliśmy ofiary  wojny, przemocy 
i prześladowań.  Spotkanie odbyło 
się na cmentarzu w Pasewalku, pod 
duchowym przewodnictwem Pastora 
z Zerrenthin i zakończyło się złożeniem 
wieńców pod polskim i niemieckim 
krzyżem. Stronę niemiecką reprezen-
towali m.in. przedstawiciele Miasta Pa-
sewalk, Bundeswery, Kół Łowieckich 
i Mniejszości Niemieckiej ze Szczecina.

7. 26 listopada, na zaproszenie pani 
Karoliny Kaczorowskiej, wdowy po 
świętej pamięci Ryszardzie Kaczo-
rowskim - ostatnim Prezydencie RP 
na Uchodźstwie, oraz władz miasta 
Mińsk Mazowiecki, uczestniczyłem 
wraz z moim zastępcą Jakubem Pi-
sańskim, Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Policach panem Witoldem 
Królem i jego zastępcą panem Ma-
riuszem Różyckim, radną panią Zofią 
Hlek, radnym Rady Powiatu Polickie-
go panem Cezarym Arciszewskim, 
przedstawicielami Urzędu Miejskiego 
w Policach oraz pocztem sztanda-
rowym Straży Miejskiej w Policach 
-  w uroczystościach odsłonięcia po-
piersia prezydenta Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Mińsku Mazowieckim. 
Szczególne podziękowania za udział 
kieruję do pocztu sztandarowego, 
który godnie reprezentował naszą 
gminę, przy bardzo niesprzyjających 
warunkach pogodowych.  W drodze 
powrotnej, w imieniu Rady Miejskiej 
w Policach, nasza delegacja złożyła 
kwiaty i znicze na grobie pierwszego 
niekomunistycznego premiera Rze-
czypospolitej, świętej pamięci Tade-
usza Mazowieckiego, który spoczął na 
cmentarzu w Laskach pod Warszawą.  

8. Rozstrzygnięto przetargi: 

- przetarg nieograniczony na mo-
dernizację instalacji elektrycznej 
w budynku wspólnoty mieszkaniowej 
przy ulicy Rycerskiej 9,11,13,15, wraz 
z robotami towarzyszącymi, admini-
strowanym przez ZGKiM w Policach. 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofer-
tę firmy  „Construction – Project” Do-
minik Durman  z siedzibą w Policach, 
z ceną ofertową brutto 48.860,44 zł. Ter-
min realizacji zamówienia 13.12.2013

- przetarg na sprzedaż działek 2049/5 
i 2050/2 z obrębu 14-Police. Położo-
nych w obrębie ulicy Kasprowicza, 
przeznaczonych w miejscowym pla-

nie zagospodarowania przestrzenne-
go pod zabudowę bliźniaczą. Cena 
wywoławcza pierwszej z tych dzia-
łek wynosiła 43.000,00 zł, osiągnięta 
w przetargu to: 123.000,00 zł. 
Cena wywoławcza drugiej działki: 
46.000,00 zł., a osiągnięta w przetar-
gu to 151.000,00 zł. 

- Trzeci przetarg ustny na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej, poło-
żonej w Policach przy ul. Kołłątaja, 
określonej numerem działki 2632/4 
o powierzchni 415 m2. Cena wywo-
ławcza wynosiła 52.000,00 zł., a wy-
licytowana: 95.000,00 zł. 

9. Wysoka Rado, z ogromną przykro-
ścią przyjąłem wiadomość o nagłej 
i przedwczesnej śmierci wielkiego 

przyjaciela naszej gminy, pana Raine-
ra Dambacha, burmistrza Pasewalku 
- Miasta Partnerskiego Polic. Świętej 
Pamięci Rainer Dambach odegrał 
nieocenioną rolę w budowaniu przy-
jaźni na polsko-niemieckim pograni-
czu. Brak jego osoby wśród nas jest 
i długo pozostanie boleśnie odczuwal-
ny. Dziękuję mojemu zastępcy, panu 
Pawłowi Mirowskiemu, i pani Klaudii 
Wildner-Schipek z Urzędu Miejskiego 
w Policach za reprezentowanie gminy 
Police podczas uroczystości pogrze-
bowych, które odbyły się 28 listopa-
da, w Stuttgarcie. Osobiście nie mo-
głem  w nich uczestniczyć ze względu 
na wyjazd do Mińska Mazowieckiego. 
Rodzinie pana Dambacha, przyjacio-
łom i współpracownikom składam 
wyrazy głębokiego współczucia. 

Wyrazy  głębokiego współczucia 
Panu Januszowi Motylińskiemu

Prezesowi Zarządu Portu Morskiego w Policach Sp.z o.o.
z powodu śmierci

 OJCA
składają

Burmistrz  Polic Władysław Diakun
Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król

oraz  Radni Rady Miejskiej, Zastępcy Burmistrza  i  Pracownicy
Urzędu Miejskiego w Policach

Szanownemu Panu
Januszowi Motylińskiemu

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
z powodu śmierci

 TATY
składają

współpracownicy Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Łącząc się w żalu
głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci

 OJCA
Panu Januszowi Motylińskiemu

składa 
redakcja Wieści Polickich
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Teatr Elipsa
w Turcji

Młodzież z Polski, Bułgarii, Grecji, Rumunii, Turcji uczestniczyła w międzynarodowej wymianie 
młodzieżowej z powodzeniem promując swój kraj, region, kulturę.. 

Aleksandra SłowińskiaTęcza kultur

Tygodniowa wymiana młodzie-
żowa odbyła się w dniach 19.11-
26.11.2013 w urokliwym mieście 
Erzurum na południu Turcji. Agencja 
Programu Młodzież wsparła to mię-
dzynarodowe spotkanie pt. „Cultural 
Rainbow” (‘tęcza kultur’).

Nasz kraj reprezentował Teatr 
Elipsa z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Policach. Młodzież poza wieloma 
zajęciami integracyjnymi i aktywizu-
jącymi prezentowała swoje organi-
zacje, a także kulturę swoich krajów 
poprzez naukę piosenek, narodo-
wych tańców, prezentacje promocyj-
nych filmów oraz spektakle - etiudy 
teatralne mówiące o tolerancji. Wiele 
różnych działań, zabaw, wycieczek, 
rozmów z dużym sukcesem wpłynęło 
na międzynarodową, wszechobec-
ną integrację. Otwartość, entuzjazm 
młodych ludzi wpłynął na zawiązanie 
wzajemnych sympatii i silnych emo-
cjonalnie relacji. Praca artystyczna 

iem promując swój kraj, region, kulturę..

w międzynarodowych grupach uwień-
czona była scenicznym występem dla 
mieszkańców Erzurum, którzy mieli 
wspaniałą okazję zobaczyć i usłyszeć 
na żywo kulturę pięciu krajów. Bardzo 
intensywny tydzień wystarczył aby 
naradziły się kolejne wspólne pomy-
sły współpracy.

Łzy na lotnisku podczas pożegnania, 
obietnice stałego kontaktu i wiele in-
nych wyrazów sympatii były dowo-
dem na doskonale wykorzystany czas 
dany nam w Turcji. 

A.S
MOK Police

j j y y y p p y

9
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CIEKAWOSTKI SPORT

Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com

35 Ogólnopolski 
Charytatywny Bieg Uliczny

Ćwierćmaraton Policki

Zrób coś sam i sprzedaj 
Sukienki z papieru, scenografie teatralne czy ręcznie malowane buty. Polacy stale udowadniają, 
że na swojej pasji można zarobić duże pieniądze. Największym problemem stojącym przed 
nowymi przedsiębiorcami jest trudność w zdobyciu funduszy dla tych najbardziej nietypowych 
pomysłów. Wyjątkowo później niż zwykle odbył się w tym roku jubileuszowy „Ćwierćmaraton” Policki. Z powodu 

remontu ulicy Roweckiego biegacze startowali dopiero w ostatnią sobotę  czyli 26 października. 
Tegoroczny bieg był wyjątkowy, po raz pierwszy bowiem miał charakter charytatywny. Celem 
wszystkich imprez zawodów było zebranie funduszy dla 8-miesięcznej Klementynki Kowalskiej, 
która czeka na przeszczep serca.

Na polskim rynku wciąż można zna-
leźć niszę. Od czasu do czasu słyszy-
my w mediach o światowej gwieździe 
muzyki czy filmu, która występuje w 
ciuchach polskiej firmy lub chwali pol-
ską żywność. Często są to produkty 
ludzi, którzy swoje hobby i domowe 
pasje przekuli w doskonale prosperu-
jące przedsiębiorstwa. Niestety, wiele 
z nich nie ma szans powodzenia ze 
względu na brak finansowego wspar-
cia i zaufania ze strony inwestorów, 
którzy uważają tego typu inicjatywy 
za zbyt ryzykowne.

Dwanaście korporacyjnych łosi

SztókaTeria to przykład małej firmy, 
której właścicielki nie bały się odważ-
nych decyzji. Jak same mówią ich pa-
sją od zawsze było samodzielne ro-
bienie ozdób świątecznych, dekoracji 
wnętrz i prezentów dla znajomych. 
Trzy lata temu postanowiły przekształ-
cić swoje zainteresowania w biznes. 
Dziś ich firma realizuje zamówienia 
zarówno dla ludzi chcących ozdobić 
swoje mieszkanie małym gadżetem, 
jak i korporacji, które obdarowują 
swoich klientów ich produktami. – 

Wykonać możemy praktycznie wszyst-
ko. Od ręcznie malowanych butów, 
przez biżuterię, domowe ozdoby aż 
po najbardziej szalone, indywidual-
ne zamówienia. Kiedyś dla jednego 
z klientów zrobiłyśmy 12 różnych 
figurek łosi. Innym razem dla miło-
śniczki serialu „Gra o tron” wykonały-
śmy smocze jaja, dokładnie takie, jak 
w telewizyjnej serii. Każdy nasz pro-
dukt jest indywidualny i niepowtarzal-
ny – mówi Wioleta Kulikowska – Po-
łońska ze SztókaTerii.

Lokalne bohaterki

Innym pomysłem wykazały się dziew-
czyny z Local Heroes. Kiedy rok temu 
gwiazda muzyki pop, Justin Bieber, 
założył koszulkę ich firmy, na pewno 
nie spodziewał się, że w ten sposób 
zmieni życie dwóch Polek. W ciągu 
kilku godzin ich firma, w której ku-
powali głównie znajomi, zmieniła się 
w światową markę. Aktualnie zamó-
wienia składają ludzie z Australii, 
Malezji, a nawet Kataru. – On [Justin 
Bieber – przyp. red.] nawet nie jest 
świadomy tego, co zrobił. Teraz pro-
dukcję liczymy w setkach sztuk. Nie 

mamy nawet takich mocy przerobo-
wych – powiedziały w Dzień Dobry 
TVN Karolina Słota i Areta Szpura 
z Local Heroes.

Właścicielki Local Heroes swoją fir-
mę założyły mając jedynie 600 zło-
tych kapitału. Nie wszystkie pomysły 
można zrealizować przy tak skrom-
nych funduszach. Im większa skala 
przedsięwzięcia, tym większe środki 
potrzebne na start. Z kolei im bardziej 
niekonwencjonalny pomysł na biznes, 
tym bardziej nietypowy sposób ich 
finansowania. – Problemy młodych 
przedsiębiorców wynikają głównie 
z braku pieniędzy. To właśnie m.in. 
z myślą o nich powstają serwisy start-
upowe i crowdfundingowe. Pozwalają 
one na zgromadzenie funduszy po-
trzebnych na rozkręcenie biznesu – 
mówi Mariusz Skiba, prezes zarządu 
CapitalClub.
Takich przykładów jak te nie brakuje. 
Co więcej, ludzie sami coraz chętniej 
angażują się w realizację nietuzinko-
wych pomysłów. W ten sposób nie 
tylko wspomagają rozwijanie kre-
atywnych firm, ale także pokazują, 
jakie mają wobec nich oczekiwania.

Policki „Ćwierćmaraton” wzbogaciły 
nowe inicjatywy: Marsz NordicWalking 
„Kijki dla Klementynki” (na dystansie 
3,5km maszerowało 28 uczestników), 
Bieg rekreacyjny „Od serca dla ser-
ca” (na dystansie 1km). Na okolicz-

nościowym festynie odbywały się też 
charytatywna sprzedaż ciast i gadże-
tów sportowych, usługi masażystów, 
loteria fantowa, pokazy Stowarzysze-
nia Przyjaciół Ziemi  Polickiej „Skarb” 
i SKF „Husaria” Szczecin. Od wszyst-

kich uczestników zbierano symbolicz-
ne wpisowe dla Klementynki. Odbyły 
się też tradycyjne biegi na 10km (bieg 
główny) i młodzieżowe. Najlepszymi 
w nich okazali się:

c.d. na str. 12
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35 Ogólnopolski Charytatywny Bieg  
Uliczny „Ćwierćmaraton Policki”

35 „Ćwierćmaraton”  Policki okazał 
się imprezą udaną. Było wiele biegów 
oraz imprez towarzyszących. Najwięk-
szym jednak sukcesem było zebranie 
kwoty ponad 7000 zł na potrzeby cho-
rej na serce Klementyny Kowalskiej.
Organizatorzy 35. Ogólnopolskiego 
Charytatywnego Biegu Ulicznego 
„Ćwierćmaraton” Policki (Uczniowski 
Klub Lekkoatletyczny „Ósemka” Po-
lice)  serdecznie dziękują za pomoc 
w organizacjizawodów niżej wymie-
nionym:
- sponsorzy:Urząd Miejski w Poli-
cach, Starostwo Powiatowe, Wydział 
Oświaty i Kultury UM, Rada Miejska 
w Policach, Remech Sp. z o.o., Skle-
py Sportowe Wojciech Dudek, Ga-
leriaDoti, Staropolskie Wędliny, Za-
chodniopomorska Rada Olimpijska, 
Piekarnia Cukiernia Pączuś, Dariusz 
Saniewski, Grupa Azoty  ZCh„Police” 
SA, Multi Solar, Natur – Med s.c., PPH 
„Farmer” Tadeusz Rzeźnik, Kwiaciar-
nia Lawenda, Kwiaciarnia Fantazja, 
CafeVenezia s.c., PHU TransGum, 
Skup i Sprzedaż Artykułów Przemysło-
wychTomasz Głaszcz, Sklep Bemax, 
Delikatesy Oskar, Sklep GoldTime, 
BaljoHurt-Detal, MNSZZ Pracowni-
ków ZCh „Police” SA, Związek Zawo-
dowy Kontra 95, MZZPRC ZCh „Poli-
ce” SA, ZZIiTZCh „Police” SA, Sklep 
„Przemko”Przemysław Szymczewski, 
Cukiernia Różana, Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, Ewa Lipińska
- posiłki regeneracyjne: Stołówka Uf-
niarz Majka, loteria fantowa: Katarzy-
na Chmielewska
- słodki posiłek :  Piekarnia Cukiernia 
Pączuś, Gospoda „Zjawa”
- zabezpieczenie trasy:  Komenda Po-
wiatowa Policji, Straż Miejska, Polskie 
Agencje Ochrony
- zabezpieczenie medyczne:  Spo-
łeczne Stowarzyszenie Ratownicze
- pomoc w organizacji:  Trans-Net Sp. 
z o.o., Europa 2006 Sp. z o.o., Rada 
Osiedla Nr 7, Gimnazjum Nr 3, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji
- patroni medialni:Infoludek, Kurier 
Szczeciński, TVP 3 Szczecin, Polskie 
Radio Szczecin , TV Kab Police
- spiker zawodów:  Janusz Chmielew-
ski, Ryszard Kamiński
- obsługa komputera:  Joanna Walkiewicz

- sędziowie i obsługa zawodów: 
Andrzej Podgórski (sędzia główny 
biegów), Bogdan Zborowski, Boże-
na Czerniec,Kazimiera Nawrocka, 
Małgorzata Kamińska, Ewa Zadala, 
Andrzej Gocał, Krzysztof Czerniec, 
KrzysztofNawrocki, Sławomir Wary-
szak, Dariusz Nowicki, Jarosław No-
wicki, Mieczysław Dzikowski, Izabela 
Nowicka,Anna Przybysz, Jadwiga 
Piszczorowicz, Józef Flak, Grze-
gorz Przybysz, Paulina Oberlan, Da-
riusz Saniewski,Grzegorz Kamiński, 
Krzysztof Matuszewski
- pomoc w organizacji: Rafał Czer-
niec, Julia Kurowska, Katarzyna Przy-
bysz, Ewelina Cyrankowska, Julia 

Gałamaga,Klaudia Zygadło, Laura 
Korobejko, Oliwia Zając, Oliwia Pa-
stuszka, Dominika Nowak, Dominika 
Mindziul,Tomasz Różański, Kacper 
Maślach, Klub Kibica KPS Chemik 
Police SA, Krzysztof Zadala, Edward 
Słonina, MichałPerdek, Krystyna 
Krzepina, Marcin Czajkowski, Bartosz 
Bogdanowicz, Bogumiła Waryszak, 
Stocki Grzegorz,Małgorzata Kalinow-
ska, Janusz Mroczek, Staniszewska, 
Wioleta Paśko, Natalia Serwach, Mar-
ta Olszewska
- organizacja festynu:  Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”, Go-
spoda „Zjawa”, SKF Husaria Szczecin

J. Chmielewski
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Poniedziałki z muzami 

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

 Zapraszamy na spotkanie wigilijne i warsztaty słowa prowadzone 
przez Różę Czerniawską-Karcz 09.12.2013r. g.17.00

1

Sprawozdanie z przeprowadzenia akcji charytatywnej podczas 
35. Charytatywnego Biegu Ulicznego „Ćwierćmaraton Policki”

- od serca dla serca - Biegamy dla Klementynki

Na podstawie decyzji nr SO.5311.11.2013 z dnia 7 października 2013 roku Burmistrza Polic 
Uczniowski Klub lekkoatletyczny „Ósemka” Police przeprowadził akcję charytatywną, która 
odbyła się 26 października 2013 roku podczas 35. Charytatywnego Biegu Ulicznego „Ćwierć-
maraton Policki” – od serca dla serca – Biegamy dla Klementynki. 

Akcję przeprowadzono na terenie gminy Police z przeznaczeniem zebranych środków finansowych na operację prze-
szczepu Serca dla Klementyny Kowalskiej w formie:

1. zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich (6 szt.)
2. loteria fantowa, w której każdy los wygrywał
3. sprzedaż ciast, koszulek sportowych, gadżetów sportowych oraz usług wykonywanych przez masażystów

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 7871,80 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset 
 siedemdziesiąt jeden złotych 80/100 groszy) wg poniższych form zbiórki publicznej:
1. datki do puszek kwestarskich w kwocie     2506,80 zł
2. loteria fantowa 805 losów po cenie 5,00 zł w kwocie   4025,00 zł
3. sprzedaż ciast, koszulek sportowych, gadżetów sportowych                                       
 oraz usług  w kwocie        1340,00 zł

2. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 82,00 zł w tym:
a. rodzaj kosztu – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbiórkę publiczną w kwocie 82,00 zł

3. Łączny dochód ze zbiórki publicznej: 7789,80 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt 
 dziewięć zł 80/100 groszy)

Prezes UKL Ósemka Police
  Ryszard Kamiński
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4

Leśne Tanowo
Pasje Jana Matury

Tę osadę o średniowiecznym rodowodzie otacza ze wszystkich stron Puszcza Wkrzańska, która 
wręcz wdziera się w ulice: Leśną, Gunicką, Szczecińską. Nie dziw więc, że tu na miejscu działa 
leśniczy: Piotr Grzegorczyk i brodaty niczym Rumcajs Mirosław Goryniak oraz kilku jeszcze innych 
ludzi lasu.

Przed II wojną światową przy 
ul. Szczecińskiej stał okazały dom 
Nadleśnictwa Tanowo - Oberförste-
rei Falkenwalde. Obiekt stał vis a vis 
zadbanego dziś domu o konstrukcji 
ryglowej. Sprzed nieistniejącego już 
budynku nadleśnictwa można było 
ujrzeć pobliską plebanię i nieco dalej 
sylwetę zabytkowego kościoła. Opo-
dal urządzono pętlę autobusową dla 
linii „F” łączącej Tanowo ze Szczeci-
nem. Jak mawiają miejscowi (wiado-
mości niesprawdzone) budynek uległ 
pożarowi i został po wojnie rozebrany.
Działalność nadleśnictwa polegała na 
gospodarce zasobami leśnymi, któ-
re wchodziły w jego granice. Zatem 
jak dziś nasadzenia drzewek, wyrąb, 
sprzedaż drewna na kwit, dbałość 
o zwierzynę oraz leśne dukty.
Dziś po dawnym nadleśnictwie po-
został duży budynek gospodarczy 
- stodoła spełniający swą rolę do 
dziś, nowa nieduża leśniczówka, a z 
tyłu od strony łąk mały park ze sta-
rodrzewiem. 

Jan Matura
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„Święta (nie) są 
dla wszystkich” 

„Święta (nie) są dla wszystkich” to nowatorski projekt, który łączy muzykę, poezję, obrazy 
i film, a poziom wykonawczy i klimat świąteczny na długo pozostaje w pamięci.

Aleksandra Słowińskia

Koncert

Święta Bożego Narodzenia to dla jed-
nych czas rodzinnego ciepła, ale dla 
innych niestety czas samotności. To 
czas wzruszeń, ale i pustki emocjonal-
nej. Okres refleksji, który zamienia się 
często w nerwowość zakupów, goni-
twę po sklepach, pogoń za komercją. 
To czas miłości – chociaż trwający 
betlejemski konflikt daleki jest od idei 
świąt bożonarodzeniowych.

Podczas Spektaklu będziemy mogli 
usłyszeć najpiękniejsze polskie kolę-
dy i pastorałki, które będą skonfronto-
wane z filmami i zdjęciami pokazują-
cymi niepopularną stronę Świąt, przez 
co widowisko zyskuje niecodzienny 
wymiar, który skłania nas refleksji nad 
losem innych.

W koncercie wezmą udział muzycy 
oraz wokaliści działający w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Policach oraz za-
proszeni goście.

21 grudnia 2013r.
godz. 18:00

sala widowiskowa 
MOK Police

ul. Siedlecka 1a

Zapraszamy!
Bilety w cenie 

10 zł i 15 zł

www.mok.police.pl
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Wspólny projekt LOTOSU 
i Grupy Azoty. 12 mld zł 
na polską petrochemię

3 grudnia br. Grupa LOTOS S.A. i Grupa Azoty S.A. podpisały porozumienie przyszłych 
wspólników w sprawie powołania spółki celowej i wykonania pełnego studium wykonalności 
kompleksu petrochemicznego, zlokalizowanego przy obecnych instalacjach LOTOSU i Grupy 
Azoty. Obie firmy podpisały też wstępne porozumienie z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi, 
jako potencjalnym inwestorem finansowym przy realizacji ww. przedsięwzięcia.

Wartość inwestycji szacowa-
na jest na ok. 12 mld zł, co będzie 
oznaczało rekordową inwestycję 
w polskim przemyśle w ostatnich 
latach. Jej realizacja pozwoli na 
obniżenie deficytu Polski w handlu 
chemikaliami, a także zapewni 5-7 
tys. miejsc pracy w okresie budowy 
instalacji i ok. 2 tys. po oddaniu ich 
do użytku. 

Na bazie zawartej umowy Grupa LO-
TOS i Grupa Azoty powołają do życia 
spółkę celową, która będzie odpowie-
dzialna za realizację przedsięwzięcia. 
Koszty (związane z przygotowaniem 
studium wykonalności i działalnością 
ww. spółki) poniesie w równych czę-
ściach Grupa LOTOS i Grupa Azoty. 
Zgodnie z zapisami odrębnego poro-
zumienia Polskie Inwestycje Rozwo-
jowe będą wspierać konsorcjum me-
rytorycznie w kwestiach strukturyzacji 
finansowej i kontraktowej projektu. 

Po przeprowadzeniu studium wy-
konalności, podjęcie decyzji inwe-
stycyjnej planowane jest na 2014 r. 
W przypadku pozytywnej decyzji in-
westycyjnej i ustrukturyzowaniu finan-
sowania, budowa kompleksu to lata 
2016-18, a jego uruchomienie może 
nastąpić w 2019 r.   

– Zawarta dziś umowa to kolejny krok 
na drodze rozwoju LOTOSU, kon-

sekwentnie realizowanej w ramach 
programu „Efektywność i Rozwój 
2013-15” – podkreśla Paweł Olech-
nowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. 
– Wspólnie z Grupą Azoty i Polskimi 
Inwestycjami Rozwojowymi chcemy 
stworzyć ogniwo łączące krajowy 
przemysł rafineryjny i chemiczny, któ-
re będzie miało bezpośredni wpływ 
na dalszy wzrost gospodarczy Polski.

Powstanie kompleksu petroche-
micznego to inwestycja na miarę 
budowy nowej rafinerii. Nakłady in-
westycyjne na ten projekt są dwu-
krotnie wyższe od zrealizowanego 
przez Grupę LOTOS w latach 2007-
11 Programu 10+. 

Dzięki realizacji inwestycji poprawie 
ulegnie m.in. polski bilans handlowy, 
zwiększą się możliwości eksportowe 
wysokomarżowych produktów che-
micznych a rodzimy przemysł zyska 
dostęp do najnowocześniejszych 
światowych technologii. 

– Po wykonanej pracy analitycznej 
wiemy już, w jakim kierunku chcemy 
dalej prowadzić projekt petroche-
miczny. Rozwiązanie, które wspólnie 
wybraliśmy posiada ciekawe per-
spektywy rynkowe a otrzymywane 
produkty będą mogły finalnie zna-
leźć bardzo szerokie zastosowanie. 
Zakładana baza surowcowa posiada 
ogromny potencjał intelektualny da-
jąc możliwość rozwoju wielu gałęzi 
przemysłu w tej części Europy – ko-
mentuje Paweł Jarczewski, prezes 
Grupy Azoty S.A. 

– Projekt LOTOSU i Grupy Azoty mie-
ści się w obszarze zainteresowań 
PIR. Na tym etapie projekt oceniamy 
jako bardzo interesujący. Jeśli wyniki 
przeprowadzonych analiz w fazie stu-
dium wykonalności będą pozytywne 
z punktu oceny rentowności i ryzyk, 
PIR podejmie szczegółowe rozmowy 
z LOTOSEM i Grupą Azoty dotyczące 
warunków przyszłej transakcji. PIR 
może zaangażować się w projekt do 
wysokości 750 milionów złotych. – 
podkreśla Mariusz Grendowicz, 
prezes Polskich Inwestycji Rozwo-
jowych. – PIR został powołany, by 
pracować przy tego typu projektach. 
Dlatego cieszę się, że  będziemy mogli 
podjąć się weryfikacji tego ambitnego 
zamierzenia z perspektywy inwestora 
finansowego.

Polska obecnie importuje znaczne ilo-
ści produktów chemicznych, saldo bi-
lansu handlowego w 2012 r. wyniosło 
-16,7 mld zł (chemikalia organiczne 
i tworzywa sztuczne w formach pod-
stawowych).

Z kolei polskie rafinerie dysponują 
nadwyżką lekkich frakcji, pochodzą-
cych z przerobu ropy naftowej, m.in. 
benzyną surową i LPG, które stano-
wią idealny surowiec do produkcji 
petrochemicznej. Na integracji bazy 
surowcowej Grupy LOTOS i Grupy 
Azoty zyska cała krajowa gospodarka, 
a spółki włączając do swojego port-
folio nowe wysokomarżowe produkty 
zdywersyfikują produkcję i przychody.  

– Wspólnie z doradcami technicznymi 
i rynkowymi oraz zespołem projek-
towym Grupy LOTOS i Grupy Azoty 

przeanalizowaliśmy wiele możliwych 
wariantów kompleksów. Znaleźliśmy 
wariant, który daje poważne podstawy 
do szczegółowego rozwinięcia w ra-
mach pełnego studium wykonalności. 
Dalsze prace będą polegały m.in. na 
jego optymalnej konfiguracji w wymia-
rze technicznym, rynkowym, ekono-
micznym i biznesowym. Równolegle 
ze studium wykonalności będą także 
prowadzone rozmowy z potencjalny-
mi dodatkowymi partnerami dla tego 
wielkiego przedsięwzięcia, którzy 
mogliby być poważnie zainteresowa-
ni niektórymi produktami i instalacja-
mi. Będzie to także okres wstępnych 
analiz dotyczących struktury finanso-
wania – twierdzi Jacek Socha, wi-
ceprezes PwC Polska Sp. z .o.o., 
lidera konsorcjum doradców pracu-
jących nad wstępnym studium wyko-
nalności projektu.
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Hyundaie i Clio 
w szczecińskim WORD

Kursanci, którzy od 1 grudnia będą przystępować w Szczecinie do egzaminu na prawo jazdy 
kat. B, będą mieli przez pół roku do wyboru dwie marki samochodów egzaminacyjnych. 
W parku samochodowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie 
pojazdami egzaminacyjnymi będą zarówno nowe Hyundaie, jak również w dyspozycji  
pozostają samochody marki Renault Clio.

Marki do wyboru

Decyzję o opcji wyboru podjął 
dyrektor WORD w konsultacji z Mar-
szałkiem Województwa Zachodnio-
pomorskiego. To rozwiązanie pozwoli 
na złagodzenie możliwych perturbacji 
związanych z odnowieniem floty po-
jazdów ośrodka.  

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora 
WORD w Szczecinie egzaminy pań-
stwowe w zakresie prawa jazdy kat B 
prowadzone będą z wykorzystaniem 
19 pojazdów marki Hyundai i20 oraz 
dotychczasowej floty pojazdów marki 
Renault Clio.

Od 1 stycznia 2014 r. ilość samocho-
dów egzaminacyjnych marki Renault 
Clio będzie w WORD Szczecin stop-
niowo zmniejszana (w oparciu o ana-
lizę zgłaszanego zapotrzebowania) 
w celu ostatecznego ich wygaszania 
do czerwca 2014 r.

Do momentu całkowite-
go wycofania Clio wybór 
pojazdu wykorzystanego 
do przeprowadzenia prak-
tycznej części egzaminu 
pozostanie swobodną de-
cyzją egzaminowanych. 
Wystarczy, że wskażą markę 
w deklaracji zgłaszanej na 
etapie uzgadniania terminu 
egzaminu w ośrodku.

Szybka pożyczka również dla osób Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi,z zajęciami komorniczymi,

dochodami z MOPS, dochodami z MOPS, 
zasiłkami i alimentami zasiłkami i alimentami 

600 302 162600 302 162

Znieważył policjantów 
i obiecał im łapówkę 

Policjanci z Polic zatrzymali 29 – latka, który znieważył i naruszył nietykalność cielesną 
funkcjonariuszy oraz złożył obietnicę wręczenia łapówki. Mężczyzna został przesłuchany. 
Za popełnione czyny grozi mu nawet do 8  lat pozbawienia wolności. 

W sobotę 30.11.2013r. przed pół-
nocą policjanci Ogniwa Patrolowo 
– Interwencyjnego udali się na inter-
wencję, gdzie matka zgłaszała pro-
blem z awanturującym się nietrzeź-
wym synem. Po przybyciu na miejsce 
policjanci zastali 29 – latka, który szar-
pał się ze swoimi rodzicami. 

Mężczyzna nie reagował na pole-
cenia policjantów. W trakcie dopro-
wadzenia do radiowozu  wyzywał po-
licjantów używając słów wulgarnych, 
próbował się wyrwać szarpiąc i ko-
piąc policjantów. 

29 – latek w trakcie konwojowania 
obiecał policjantom wręczenie łapów-
ki w zamian za odstąpienie od dal-
szych czynności, tj. jego zatrzymania. 
Mężczyzna w chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Alkomat wskazał u niego 
3,2 promila alkoholu w organizmie. 
Noc spędził w izbie wytrzeźwień. 

Po wytrzeźwieniu został  prze-
słuchany. Przedstawiono mu zarzut 
znieważenia i naruszenia nietykal-
ności cielesnej funkcjonariuszy oraz 

złożenia obietnicy wręczenia łapówki. 
Za popełnione czyny grozi mu na-
wet do 8 lat pozbawienia wolności. 

asp. Jolanta Szalińska 
oficer prasowy KPP Police

Terminarz GRUDZIEŃ 2013r.

19 grudnia „Muzyczna Wigilia”, koncert kolęd polickich zespołów.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, 
  sala widowiskowa, godz. 18.00

21 grudnia „Święta (nie) są dla wszystkich”.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 18.00
  Bilety w cenie: 15 zl, 10 zł, 
  więcej na www.mok.police.pl
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Konkurs – Pokaż jak działają 
Fundusze Europejskie!

Jeśli dostrzegasz pozytywny wpływ Funduszy Europejskich na nasze życie. Piszesz, 
fotografujesz, kręcisz filmy i chcesz mieć realny wpływ na sposób ich wykorzystania – weź 
udział w konkursie „Pokaż jak działają Fundusze Europejskie – zostań Redaktorem Bloga”.
Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu ukazanie korzystnego wpływu Funduszy 
Europejskich na rozwój naszego regionu. Chcemy postawić na autentyczne osoby, które swą 
aktywnością na blogu udowodnią, że Fundusze Europejskie zmieniają naszą rzeczywistość.

Jak działają fundusze europejskie

W konkursie może wziąć udział oso-
ba, która ukończyła 18 lat, miesz-
kająca, pracująca lub studiująca na 
terenie Województwa Zachodniopo-
morskiego.
Udział w konkursie polega na przesła-
niu prac konkursowych w następują-
cych kategoriach:

• Zobacz – kategoria mająca na celu 
promocję Funduszy Europejskich 
(FE) za pomocą zdjęć, rysunków, 
tekstów lub filmów. Kategoria skiero-
wana głównie do osób, które na co 
dzień z tą materią nie mają do czy-
nienia zawodowo, jednak cenią sobie 
wpływ FE na ich życie i poprzez swe 
talenty chcą pomóc w ich promocji. 
Tematyka wpisów jest dowolna pod 
warunkiem, że wspólnym mianowni-
kiem jest wsparcie z FE, dla przykła-
du mogą to być zdjęcia ulubionych 
miejsc dofinansowanych w ramach 
Funduszy Europejskich, relacje z wy-
cieczek trasą rowerową, z koncertów, 
które odbyły się w miejscach dofinan-
sowanych ze środków europejskich etc.

• Jak działają Fundusze Europejskie 
– kategoria mająca na celu udzielanie 
wszelakich porad specjalistycznych 

(ujętych przystępnym językiem), infor-
macji o konkursach etc. dotyczących 
wsparcia z Funduszy Europejskich

Zgłoszenie konkursowe powinno skła-
dać się: w przypadku bloga – przynaj-
mniej z jednego tekstu o długości do 
1 500 znaków (nie licząc spacji) oraz/
lub co najmniej dwóch zdjęć/grafik, 
w przypadku vloga – przynajmniej z 
jednego filmu o długości od jednej do 
siedmiu minut.

Prace konkursowe należy przesłać 
na adres gpi@wzp.pl wraz z formula-
rzem zgłoszeniowym, do 15 grudnia 
2013 roku. Spośród uczestników kon-
kursu Jury wybierze laureatów, którzy 
zostaną redaktorami bloga „Zobacz! 

Jak działają Fundusze Europejskie”.

Dodatkowo autorzy najlepszych prac 
zostaną uhonorowani nagrodami 
rzeczowymi w postaci sprzętu elek-
tronicznego, oprogramowania kom-
puterowego, etc. o maksymalnej war-
tości:

Kategoria: Zobacz :
• za zajęcie I miejsca: do 760,00 zł;
• za zajęcie II miejsca: do 600,00 zł;

Kategoria: Jak działają Fundusze Eu-
ropejskie.
• za zajęcie I miejsca: do 760,00 zł;
• za zajęcie II miejsca: do 600,00 zł;

Wyróżnienie: do 400,00 zł.




