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W numerze:
Rybakiewicz 

sobie nie radzi 

Na piątkowej sesji rady 
powiatu (20 grudnia) jednym 
z punktów porządku obrad była 
„Odpowiedź na wniosek gru-
py radnych powiatu polickiego 
z dnia 22 listopada 2013r.” Pi-
smo, o którym mowa, to kon-
sekwencjapozostawienia listu 
otwartego Beaty Golisowicz 
bez odpowiedzi, złożonego 
wcześniej na ręce przewodni-
czącego rady.

więcej str. 4

Mikołajki w SPPK

W sobotę 7 grudnia, o go-
dzinie 17.00 w świetlicy Szcze-
cińsko - Polickiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego od-
była się zabawa mikołajkowa 
dla dzieci pracowników Spółki.

więcej str. 10

Chmielewski 
odsunięty

żeby pan Mirosław Chmielewski- nauczyciel z wieloletnim 
stażem, znany i ceniony pedagog - miał zostać zwolniony 
z pracy. Takim pełnym oburzenia tonem kończył dzisiejszą 
sesję przewodniczący rady powiatu polickiego Zbigniew 
Kropidłowski. A wtórowali mu inni radni, w szczególności 
przewodniczący klubu radnych PO Janusz Szwyd, powtarzając 
za Kropidłowskim, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji.

Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji

Z sali było słychać okrzyki „skan-
dal”, a nie padały one z ust li tylko 
opozycji. Można było odnieść wraże-
nie, że koledzy partyjni Anny Rybakie-
wicz, po niezwykle emocjonalnym wy-
stąpieniu byłej dyrektor Zespołu Szkół 
Beaty Golisowicz i obnażeniu przez 
nią prawdy dotyczącej kulisów odsu-
nięcia polonisty Mirosława Chmielew-
skiego od pracy w Löcknitz i planów 
odebrania mu wychowawstwa, dozna-
li olśnienia. Oto dotarło do radnych 
z ekipy rządzącej- jednego z drugim, 
że sprawy posunęły się za daleko. 
Przekroczona została już dawno gra-
nica elementarnej przyzwoitości i do-

Zbigniew Kropidłowski- przew. Rady Powiatu

brego smaku. Krążące po Policach 
od kilkunastu dni pogłoski i infor-
macje, jakoby świetnemu poloniście 
z „Białej”, Mirosławowi Chmielew-
skiemu nowa dyrektorka Agata Mar-
kowicz-Narękiewicz wymówiła pracę 
w Löcknitz, odbierając jednocześnie 
wychowawstwo z nowym rokiem 
szkolnym- znalazły potwierdzenie. 

Janusz Szwyd- przew. klubu radnych PO

Beata Golisowicz- była dyr. Zespołu Szkół

Wspaniały pedagog, nauczyciel 
nietuzinkowy, który od pierwszych 
dni swojej pracy w polickim zespole, 
a było to ponad 20 lat temu, do dnia 
dzisiejszego wychowywał kolejne 
roczniki z wielkim zaangażowaniem, 
oddaniem i sercem. Przez te ponad 2 
dekady, wielu policzan „wyszło spod 
ręki” Chmielewskiego. Jego jedyną 
wadą, i ta podobno przesądziła o jego 
losie,  jest to że od 21 lat jest partne-
rem życiowym byłej dyrektor Beaty 
Golisowicz. Czyżby zemsta? Aż nie 
chce się wierzyć, żeby nowa dyrektor 
kierowała się tak niskimi pobudkami, 
jednak opinie rodziców i wypowiedź 
Golisowicz na sesji na to by wskazy-
wały. Niestety, pani dyrektor na sesji 
była nieobecna, a wiele było pytań do 
niej. Aż cisnęło się na usta: skandal!

Małgorzata Marek-Ułasiewicz



4 5

SAMORZĄD LOKALNY SAMORZĄD LOKALNY

Rybakiewicz sobie nie radzi
Na piątkowej sesji rady powiatu (20 grudnia) jednym z punktów porządku obrad była 
„Odpowiedź na wniosek grupy radnych powiatu polickiego z dnia 22 listopada 2013r.” 
Pismo, o którym mowa, to konsekwencjapozostawienia listu otwartego Beaty Golisowicz 
bez odpowiedzi, złożonego wcześniej na ręce przewodniczącego rady.

Dla przypomnienia, w wystąpieniu 
sesyjnym, krótko po powołaniu Agaty 
Markowicz-Narękiewicz na stanowi-
sko dyrektora ZS, trwającym bez mała 
2 godziny, nowa dyrektor posługiwała 
się, zdaniem Beaty Golisowicz, pół-
prawdami jak i stwierdzeniami nie-
prawdziwymi.W drodze sprostowania 
przekłamań, była dyrektorka skrupu-
latnie wyłuskała tezy, z którymi się nie 
zgadza (dokument ten publikowaliśmy 
w jednym z ostatnich wydań „Wieści”). 
Spodziewała się , że jej punkt widzenia 
zostanie przez radnych uwzględniony, 
a ona sama uzyska na list odpowiedź. 
Tak się jednak nie stało. Pismo ugrzę-
zło u przewodniczącego Kropidłow-
skiego, a zainteresowana otrzymała 
kilkuzdaniową lakoniczną odpowiedź. 
Napotykając mur niezrozumienia i 
obojętności, Beata Golisowicz posta-
nowiła złożyć wniosek w tej sprawie 
do radnych. Efektem tego, podczas 
ostatniej sesji, mieliśmy wątpliwą przy-
jemnośćodsłuchania długiego mono-
logu wicestarosty Anny Rybakiewicz, 
nazwanego szumnie odpowiedzią na 
wniosek radnych. Rybakiewicz, jak 
można wywnioskować,starannie się 
do tego przygotowała. Świadczyć o 
tym może rozwlekłość jej odpowiedzi 
na każde z 16 postawionych pytań. 

Anna Rybakiewicz- wicestarosta

Łączny czas wystąpienia to przeszło2 
godziny. Nie byłoby czego komento-
wać, gdyby Anna Rybakiewicz poważ-
nie podeszła do tematu, z szacunkiem 
do radnych, gości na sesji jak i samej 
Beaty Golisowicz. Zafundowała jednak 
zebranym spektakl pełen absurdów, 
prawniczego bełkotu i rażących nie-
ścisłości. Przeciętny słuchaczniewiele 
z tego potoku nieskładnych zdań zro-
zumiał. 
Pomijając fakt, że merytorycznie te 
wypowiedzi były źle przygotowane, to 
o pomstę do nieba wołają szkaradz-
twa językowe  w wykonaniu, piastują-
cej bądź co bądź urząd wicestarosty, 

Anny Rybakiewicz.  Nie każdy ma 
dar pięknego i gładkiego języka, ale 
podstaw poprawnej polszczyzny, to 
już chyba można od sprawujących 
władzę wymagać. Z natręctwem po-
pełnia całe mnóstwo błędów, niedo-
puszczalnych, naszym zdaniem na 
takim forum. A i z czytaniem też były 
problemy. To my, podatnicy i wybor-
cy, płacimy na utrzymanie polityków, 
więc wymagania mamy prawo mieć.
Nie o kulturę języka tylko chodzi. 
Choć rzecz to ważna. Z wypowiedzi 
Rybakiewicz nie można było wysnuć 
żadnego wniosku, a zbywanie rad-
nych oraz zgromadzonej publiczno-
ści dwugodzinnym wywodem na-
zwać można tylko arogancją. Wyraz 
swemu oburzeniu dawali radni, i to 
nie tylko opozycyjni wobec Rybakie-
wicz. Świadczy o tym choćby fakt, 
że  duża część zebranychsystema-
tycznie opuszczała salę. Taki poziom 
debaty publicznej jest dowodem na 
bezradność zarządu powiatu wobec 
problemów, z którymi się zderza. Naj-
wyraźniej Anna Rybakiewicz nie radzi 
sobie z problemami „Szkoły Białej”, 
a zmiana na stanowisku dyrektora tej 
placówki tylko problem pogłębia.

Małgorzata Marek-Ułasiewicz

Dla Beaty
XXXVIII  Śmietnik  Artystyczny

20 grudnia w godzinach wieczor-
nych sala Klubu Nauczyciela dosłow-
nie pękała w szwach. Na 38. (po-
dobno ostatni) Śmietnik Artystyczny 
przyszli uczniowie, absolwenci i na-
uczyciele ZS, rodzice, młodzi artyści, 
poprzedni dyrektor Jerzy Kliszewski, 
a także przedstawiciele władz samo-
rządowych. Wśród nichburmistrza 
Polic Władysław Diakun, przewodni-
czącego Rady Miejskiej Witolda Kró-
la, radnimiejscy i powiatowi. 

Czym jest „Śmietnik”? To święto 
artystyczne młodych artystów, wy-
wodzących się z popularnej „Białej”. 
Prezentują oni różne dziedziny sztu-

ki, czyli piosenkę, muzykę, taniec, 
kabaret czy słowo mówione. Powstał 
pod wpływem rozmowy animatora 
polickiej kultury, nauczyciela języka 
polskiego ZS Mirosława Chmielew-
skiego- głównego organizatora i po-
mysłodawcę,  z legendą krakowskiej 
„Piwnicy pod Baranami”- Piotrem 
Skrzyneckim. 

Idea „Śmietników” to prezentacja 
talentów artystycznych młodzieży, 
realizacja pasji i zainteresowań. Te-
goroczny „Śmietnik” był szczególny 
z dwóch powodów. Zbierano fundu-
sze na zabieg operacyjny dla chorej 
na serce 8-miesięcznej Klementynki 

i po raz drugi w historii żegnano od-
chodzącego dyrektora „Białej”, Beatę 
Golisowicz. Na scenę zaproszono 
Panią Dyrektor i Profesora Mirosława, 
a samorząd uczniowski podziękował 
im za wszystko, co uczynili dla polic-
kiej młodzieży. Na scenie prezento-
wali się nie tylko młodzi wykonawcy, 
ale także absolwenciczy nauczyciele. 
Liczna publiczność nagradzała wy-
konawców gorącymi oklaskami, ale 
szczególnym aplauzem obdarzono 
głównych bohaterów wieczoru. Fina-
łem było wejście na scenę Mirosława 
Chmielewskiego, który publicznie 

oświadczył się Beacie.Oświadczyny 
oczywiście zostały przyjęte. Owa-
cjom i oklaskom nie było końca. Było 
tradycyjne 100 lat dla obojga. Wzru-
szeniom nie było końca, schodzący 
ze sceny wykonawcy wręczali swojej 
Dyrektor róże.

Czy był to już ostatni „Śmietnik”? 
Miejmy nadzieję, że nie, bo policka 
młodzież nie wyobraża sobie kultural-
nego życia Polic bez tej imprezy.

red.
Dla chorej Klementynki 
zebrano ponad 2000 złotych.

Budżet antyoświatowy
20 grudnia (piątek) odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Polickiego. Tematem obrad były 
głównie przygotowania do nadchodzącego roku budżetowego. Wprowadzano niezbędne 
zmiany w tegorocznych finansach i projektowano te na przyszły rok. Radni zatwierdzili plany 
prac rady i poszczególnych komisji. Tradycyjnie już radnych powiatowych czeka dłuższa 
przerwa wakacyjna. Radni opozycyjni co roku wnioskują o skrócenie letniej kanikuły, jednak 
bezskutecznie. Ekipa rządząca lubi wypoczywać i to dużo. Zwykle odbija się to czkawką, 
ponieważ w okresie wakacji problemy piętrzą się. Tak było m. in. w tym roku, gdy nabrzmiałe 
kłopoty personalne w Szkole Białej dały się wszystkim we znaki.

Sesja powiatowa

Kosztowne procesy

Może nie każdy wie, że starostwo 
powiatowe korzystające ze stałej ob-
sługi prawnej, potrzebuje dodatkowo 
zatrudniać prawników świadczących 
usługi w zakresie zastępstwa proce-
sowego. Radny Cezary Arciszewski, 
zainteresowany tematem zauważył, 
że wysokość wynagrodzenia takiego 
prawnika jest nieadekwatna do warto-
ści przedmiotu sporów. 

C. Arciszewski: Proszę powiedzieć, 
jaka jest wartość przedmiotu sporów, 
które Powiat toczy z kontrahentami? 

A. Rybakiewicz: ok. 700 tys. zł

C. Arciszewski: Na jaką wartość opie-
wa kontrakt z kancelarią prawną?

A. Rybakiewicz: Oszacowana jest 
wartość 174 tys. zł

Dodajmy, że całość kwoty dla kance-
larii to 200 tys. zł, bo 26 tys. zostało 
wydane w 2013. Natomiast wartość 
przedmiotu sporów może jeszcze 
wzrosnąć. O ile?  Nie wiadomo. Ce-
zary Arciszewski zarzucił zarządowi, 

że ten nie znając całkowitej wartości 
sporów, mimo to oszacował wyna-
grodzenie dla kancelarii.Zestawie-
nie: 700 tys.- przedmiot sporów i 200 
tys. obsługa- wskazuje na znaczną 
dysproporcję. Padły jeszcze pytania 
o  procedurę wyłaniania wykonaw-
cy. Jak wiadomo, obsługa prawna 
wyłączona jest z Ustawy Prawo Za-
mówień Publicznych, ale wicestaro-
sta Rybakiewicz nie pamiętała, czy 
jakakolwiek inna procedura, zgod-
na z zasadą konkurencyjności, była 
w tym przypadku zastosowana. Rad-

ni Gryfa XXI zapytali również o to, kto 
tę obsługę prawną wykonuje, padła 
odpowiedź: Przemysław Gardocki. 
Dla przypomnienia, jest to kolega 
partyjny radnych Platformy Obywa-
telskiej. W wyborach samorządowych 
w 2006 r. pełnił w Policach rolę komi-
sarza struktur partyjnych i prowadził 
tutejszych członków PO do wyborów. 
Sam startował jako kandydat na rad-
nego, jednak z mizernym skutkiem. 
W ubiegłych latach prowadził już ob-
sługę prawną starostwa powiatowego 
w Policach. dok. na str. 8
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Sprawozdanie z pracy Sprawozdanie z pracy 
burmistrza Policburmistrza Polic

za okres od 29 listopada do 20 grudnia 2013 roku na XXXVIII  sesję Rady Miejskiej w Policach

Burmistrz Polic Władysław Diakun

1. Podczas dzisiejszych obrad będzie-
my omawiać budżet gminy na przyszły 
rok. Zasygnalizuję tylko, że wspólnie 
z panem Skarbnikiem Januszem 
Zagórskim oraz moimi zastępcami 
Jakubem Pisańskim i Pawłem Mi-
rowskim szczegółowo przeanalizo-
waliśmy wnioski Komisji Budżetowej 
Rady Miejskiej, dotyczące zwiększenia 
planu wydatków. Dokładniej powiemy 
o tym w punkcie, dotyczącym budżetu. 

2. 16 grudnia zostało otwarte Między-
gminne Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dobrej. Jest to wspólna 
inwestycja gmin: Dobra, Kołbaskowo, 
Police i Nowe Warpno. Całość kosz-
towała 5.332.818 zł. Schronisko prze-
znaczone jest dla ponad stu zwierząt. 
Znajduje się na terenie leśnym gminy 
Dobra. Dzięki tej inwestycji – gmi-
na Police będzie mogła realizować 
swój ustawowy obowiązek w zakresie 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

3. 7 grudnia przekazałem uroczyście 
dary od pracowników Urzędu Miej-
skiego dla jednej z rodzin, biorących 
udział w akcji „Szlachetna Paczka”. 
Jest to akcja ogólnopolska, a jej ce-
lem jest  wspieranie rodzin, znajdują-
cych się w trudnej sytuacji materialnej. 
Urząd Miejski w Policach przygotował 
paczkę dla rodziny z sześciorgiem 
dzieci. Znalazły się w niej rzeczy, za-
sugerowane przez rodziców. Na ten 
cel pracownicy Urzędu zebrali oko-
ło dwóch tysięcy złotych. Dziękuję 
wszystkim za zaangażowanie. Słowa 
uznania i wdzięczności kieruję też 
do organizatorów i realizatorów tak 
wspaniałego przedsięwzięcia.  

4. 11 grudnia zostały ustalone zasa-
dy przydziału mieszkań w nowych 
budynkach komunalnych przy uli-
cy Bankowej 9, 9A i Bankowej 7, 7A 
i 7B. Dotyczy to sześciu mieszkań, 
które pozostały wolne po przepro-
wadzeniu losowania wśród upraw-
nionych mieszkańców byłego hotelu 
„Chemik”. O mieszkania te mogą się 
ubiegać osoby, które posiadają już 
tytuł prawny do lokalu komunalnego 
w naszej gminie, nie zalegają z opła-
tami i mają dochód na odpowiednio 

wysokim poziomie. Warunkiem jest 
też oddanie do dyspozycji Gminy do-
tychczasowego lokalu. W dniu 8-mym 
stycznia 2014 roku, w godzinach od 
14 do 16, będzie możliwość ogląda-
nia lokali  przy ul. Bankowej. Podania 
o zamianę mieszkania można skła-
dać do 22 stycznia 2014 roku. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej przy ulicy Bankowej 
18., pok. 202, tel. 91/43-11-877. Są 
też dostępne na stronie internetowej 
gminy Police. 

5. Po pierwszych pięciu miesiącach 
funkcjonowania nowych zasad go-
spodarowania odpadami komunal-
nymi mogę powiedzieć, że w gminie 
Police udało się stworzyć system 
samofinansujący się. Wpłaty, doko-
nywane przez właścicieli i zarządców 
nieruchomości, bilansują się z kosz-
tami, jakie ponosi gmina. Aktualnie 
trwają jeszcze szczegółowe analizy 
i wyliczenia, ale na dzień dzisiejszy 
mamy powody do optymizmu. Wię-
cej szczegółów przedstawię Wysokiej 
Radzie na jednej z najbliższych sesji. 

6. W związku z incydentem z dnia 26 
listopada bieżącego roku, dotyczą-
cym dostarczenia drewna na opał dla 
jednej z mieszkanek Gminy Police, 
informuję Wysoką Radę, że przeana-
lizowałem wyjaśnienia pracowników 
w tej sprawie. W mojej ocenie odpo-
wiedzialność ponosi naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego, za co – zgodnie z Kodek-

sem Pracy - został ukarany upomnie-
niem z wpisaniem do akt. 

7. 4 grudnia uczestniczyłem wraz 
z Panem Przewodniczącym Witoldem 
Królem, panią radną Zofią Hlek, pa-
nem radnym Rady Powiatu Polickiego 
Cezarym Arciszewskim oraz delegacją 
z Urzędu Miejskiego w uroczystości 
pożegnania śp. Rainera Dambacha, 
burmistrza Pasewalku. Spotkanie zor-
ganizowało miasto Pasewalk. Odbyło 
się w centrum kultury „Historyczne 
U” w Pasewalku. Uczestniczyli w nim  
mieszkańcy, przedstawiciele instytu-
cji i goście z Polski. Nasza delegacja 
złożyła cześć pamięci Rainera Dam-
bacha stawiając zapalone znicze. 
W spotkaniu udział wzięły żona i mat-
ka zmarłego burmistrza.   

8. W związku ze zbliżającymi się świę-
tami Bożego Narodzenia informuję, 
że dnia 24 grudnia kasa w Urzędzie 
Miejskim w Policach będzie czynna 
do godziny 14:00. Przypominam też, 
że dzień 27 grudnia jest dniem wol-
nym od pracy dla Urzędu Miejskiego 
i Urzędu Stanu Cywilnego w Policach. 
Dzień ten został odpracowany w so-
botę, 7 grudnia. 

9. Spotykamy się dziś po raz ostatni 
w roku 2013. Proszę Panie i Panow 
Radnych oraz wszystkich mieszkań-
ców Gminy Police o przyjęcie najser-
deczniejszych życzeń – radosnych 
i spokojnych świąt Bożego Narodze-
nia oraz  zdrowia, dostatku i wszelkiej 
pomyślności  w Nowym 2014 Roku.

Budżet Gminy Budżet Gminy 
na 2014 rok uchwalonyna 2014 rok uchwalony

Rada Miejska w Policach, obradująca w piątek 20 grudnia,  większością głosów przyjęła budżet 
Gminy Police na 2014 rok, zaproponowany przez Burmistrza Polic, Władysława Diakuna. 
Planowane dochody to 155.244.304,00 zł. Po stronie wydatków jest kwota 148.212.304,00  zł.  
Zaplanowana w budżecie nadwyżka w wysokości 7.032.000,00 zł zostanie przeznaczona na 
spłatę rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Budżet 2014 roku został skonstru-
owany tak, by przygotować się do apli-
kowania o środki unijne od roku 2015, 
to znaczy nie zaplanowano dużych, 
nowych inwestycji, by zaoszczędzić 
środki na wkład własny Gminy przy 
staraniach o środki zewnętrzne. Istot-
ne jest także to, że – pomimo trudno-
ści finansowych Gminy – wydatki na 
oświatę zostaną utrzymane na do-
tychczasowym poziomie. Po głoso-
waniu i przyjęciu budżetu – burmistrz 
Polic Władysław Diakun podziękował 
Radzie Miejskiej oraz swoim zastęp-
com, Skarbnikowi Gminy i innym pra-
cownikom samorządowym za pracę 
nad projektem uchwały. 

Ponadto Rada Miejska przyjęła 
uchwały: 

- w sprawie uchylenia obowiązującej 
uchwały w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej i uchwalenia wie-
loletniej prognozy finansowej Gminy 
Police na lata 2014-2024
- w sprawie ustalenia jednostkowej 
stawki dotacji przedmiotowej z prze-
znaczeniem na dopłatę do 1 m3 ście-
ków dla samorządowego zakładu 
budżetowego- Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Policach na 2014 rok.
- w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem gminy Police w latach 2014-
2018.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych na 2014 rok.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2014 rok.
- Uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police I”.
- w sprawie ustalenia wykazu wydat-

ków, które nie wygasają z upływem 
roku 2013.
Radni przyjęli też plan pracy na rok 
2014. 

Telewizyjna relacja z ostatniej w 2013 
roku sesji Rady Miejskiej w Policach 
zostanie wyemitowana w telewizji ka-
blowej TV Police w poniedziałek, 23 
grudnia, o godz. 17:15. 

KOMUNIKAT BURMISTRZA POLIC 

Burmistrz Polic informuje, że dnia 24 grudnia 2013 roku kasa 
w Urzędzie Miejskim w Policach będzie czynna do godziny 14:00. 
Ponadto Burmistrz przypomina, że dzień 27 grudnia 2013 roku 
będzie dniem wolnym od pracy dla Urzędu Miejskiego i Urzę-
du Stanu Cywilnego w Policach. Dzień ten został odpracowany 
w sobotę, 7 grudnia bieżącego roku.  
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Czar PGR-u ciąg dalszy
Na początku lat 50. XX w. w mojej rodzinnej Kępnicy koło Nysy rozpoczął działalność  PGR. 
Początkowo zajmował on produkcją rolną, zasiewem zbóż, hodowlą zwierząt. W latach 60. 
XX w. w PGR wybudowano suszarnię, w której produkowano susz jako paszę dla zwierząt. 
Produkt eksportowano m.in. do Włoch.

Pasje Jana Matury

Wówczas ludziom żyło się świetlanie. 
Były deputaty na paszę, węgiel, mle-
ko. W przydomowych ogródkach ho-
dowano świnie, kury, kaczki, króliki. 
Mój tata był stolarzem w PGR i na brak 
roboty nie narzekał. Miał też liczne fu-
chy. Na przykład po pracy budował 
miejscowym rolnikom bramy wjaz-
dowe na posesje, drobny użyteczny 
w gospodarstwie sprzęt, regały, stoły...
Warto wspomnieć, że pierwsze Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne rozpo-
częły działalność 12.2.1949 r., kilka 
tygodni po wejściu w życie ustawy. 
Wcześniej bo już w 1944 r. rozpoczęto 
reformę rolną, której celem była  likwi-
dacja własności ziemskiej. Do 1948 r.  
przejęto 9.707 nieruchomości o łącz-
nej powierzchni blisko 3.5 mln. hek-
tarów. Najwięcej pegeerów powstało 
w Polsce Zachodniej na tak zwanych 
Ziemiach Odzyskanych. W wojewódz-
twach szczecińskim, koszalińskim, 
słupskim, gdańskim i elbląskim, areał 
PGR-ów obejmował ponad 50 % po-
wierzchni wszystkich znajdujących się 
tam użytków rolnych. Szybko okazało 
się, że  gospodarstwa były nieefek-
tywne ekonomicznie. Zużycie pasz, 
nawozów, sprzętu i innych materiałów 
było w nich dużo wyższe, a produkcja 
z jednego hektara znacznie niższa niż 
w gospodarstwach indywidualnych. 
Mimo to pegeery były hołubione przez 
władzę i chętnie dotowane z budżetu 
państwa i funduszu ubezpieczeń. Do 
1988 r. pochłaniały ponad połowę 
środków przeznaczanych na inwe-

stycje w rolnictwie. Likwidacja PGR-
ów rozpoczęła się w 1991 r. W ciągu 
dwóch następnych lat ziemia majątek 
stały zostały przekazane Agencji Rol-
nej Skarbu Państwa, która rozpoczę-
ła ich sprzedaż firmom prywatnym.
W Tanowie PGR-nie było. Ale było ich 
wiele w innych wsiach powiatu szcze-
cińskiego. Działały też gminne spół-
dzielnie, kółka rolnicze. Bazą sprzęto-
wą zajmowały się POM-y Państwowe 
Ośrodki Maszynowe.

Dziś w naszej gminie rolników niewie-
lu. Inaczej też pracują niż kilkadziesiąt 
lat temu. Sprzęt jakim dysponują jest 
nowoczesny, wydajny, dobry. Przy-
pomnijmy sobie zatem jakimi cuda-
mi techniki posługiwano się dawniej. 
Zacznijmy od agitacyjnego plakatu 

dzielnej, rosłej, czerwonej na policz-
kach kobiety wiejskiej we wczesnych 
czasach powojennych. Niewiasty taka 
jak ta na plakacie potrafiły wykonywać 
po 150 i dużo więcej procent normy 
niż planowano. Takie były czasy!

Jan Matura

Budżet antyoświatowy

dok. ze str. 5

Budżet antyoświatowy

Główne akcenty sesji położone były 
na budżet, zwłaszcza ten planowa-
ny. Radny Andrzej Bednarek doko-
nał swego rodzaju podsumowania, 
które było głosem całej opozycji. 
-Niepokoje społeczne budzi oświata, 
rozumiem- RIO, słupki muszą się zga-
dzać. Budżet jest odzwierciedleniem 
polityki zarządu powiatu. A jest to 
polityka antyoświatowa. Zarząd chce 
o wszystkim decydować, ma w swoim 
władaniu 3 mln budżetu (…) Centrali-
zacja- w tym kierunku idzie nasz sa-
morząd. Złe założenia organizacyjne 
w SOSW nr 2. [Sprawa Białej-przyp. 
Red].Można powiedzieć, że ten krok 
był nieprzemyślany i żadnych korzy-
ści nie przyniósł (…) Zaoszczędził na 
tym budżet powiatu, a niekoniecznie 
samorząd lokalny. Efekty- niepokoi 
nas, że podejmowane przez zarząd 
decyzje przynoszą negatywne skutki. 
Niepokoje społeczne, które nie uci-
chły, nie można normalnie pracować, 
spadek atrakcyjności oferty edukacyj-
nej, widoczna mniejsza liczba uczniów 
w tym roku szkolnym. Polityka dyrek-
tora Zespołu Szkół- redukcja etatów, 
zejście z kosztów. A rynek edukacyj-
ny jest bardzo wymagający i trudno 
o tzw. bon oświatowy. Kolejna sprawa 
to dysproporcje płacowe pomiędzy 
obsługą, a pracownikami oświatowy-
mi. Budżet jest antyoświatowy.

Anna Rybakiewicz wystąpienie sko-
mentowała w taki sposób, że wy-
powiedź, owszem zgrabna, ale nie 
poparta żadnymi faktami i stanowi 
manipulację. Waldemar Echaust 
stwierdził, że trwa deprecjonowa-
nie oświaty, że zarząd permanentnie 
oświatę niszczy. Niszczy to co inni 
stworzyli, zbudowali. – Nie chciałbym 
pod takim dyrektorem pracować. Na-
groda dla dyrektora- proszę o uza-
sadnienie na piśmie, za co, dodatki 
do pensji- zaco? Co takiego zrobiła 
nowa dyrektor, że jest nagradzana? 
Na piśmie: za co, dlaczego i ile?! 

Sztandar zamiast psa

Waldemar Echaust drążył dalej  pro-
blem budżetu, z którego założeniami 
opozycja się nie zgadza. Zarzucił sta-
roście i całemu zarządowi, że planuje 
się zakup sztandaru dla straży pożar-

nej za kwotę 15 tys. zł a zaniedbuje 
się sprawę poprawy bezpieczeństwa. 
Zdaniem radnego, ale również chy-
ba polickiej policji, istnieje potrzeba 
zakupu psa policyjnego wraz z wy-
nagrodzeniem dla jego opiekuna. 
Wpłynęłoby to znacząco na poprawę 
bezpieczeństwa. A tu priorytetowym 
wydatkiem jest zakup sztandaru.

Zasypani śmieciami

Radni opozycyjni kolejno punktowa-
li zarząd powiatu. Nie obyło się bez 
wspomnienia o wysypisku śmieci, 
użytkowanym do dnia dzisiejszego 
przez firmę Ecorama. Mimo ogrom-
nego zadłużenia firmy wobec powia-
tu, zakazie dalszego składowania, 
hałda śmieci przy Kamiennej w Poli-
cach wciąż się powiększa. Ecorama 
tymczasem reklamuje swoje usługi 
na banerach wywieszonych niedaw-
no na drodze prowadzącej do wy-
sypiska. Waldemar Echaust zapytał 
starostę, co zamierza z tym zrobić. 
Odpowiedź brzmiała: - Ja nie chcę się 
w szczegółach na ten temat wypowia-
dać. Chcę tylko powiedzieć, że nasze 
działania jeśli chodzi o roszczenia 
wobec Powiatu zostały podjęte. Nie 
było podstaw do odmowy wydzierża-
wienia. Gdybym ten scenariusz wtedy 
przewidział, na pewno by do tego nie 
doszło. I w tym miejscu chcemy przy-
pomnieć staroście Leszkowi Guź-
dziołowi, że Wieści Polickie ten wła-
śnie scenariusz, który się ziszcza już 
dawno przewidziały. Ostrzegaliśmy 
na naszych łamach przed Ecoramą 
i jej znaną w innych miejscach w kraju 
działalnością. Starosta wtedy nie po-
słuchał.  Temat odświeżymy w kolej-

nych wydaniach Wieści, odsłaniając 
następne kulisy sprawy.

Bez promocji ani rusz

Funkcjonuje w naszym powiecie 
stowarzyszenie, którego misją jest 
przede wszystkich działalność ukie-
runkowana na promocję budowy 
Metropiltarnego Hospicjum Stacjo-
narnego w Tanowie dla chorych 
w fazie terminalnej. Stowarzyszenie 
wciąż jednak boryka się z problema-
mi natury finansowej, co uniemożliwia 
mu realizację budowy. Wielu samo-
rządowców deklaruje chęć pomocy 
w tym względzie, mając świadomość 
jak wielka jest potrzeba tego rodzaju 
inwestycji. W związku z tym radni Gry-
fa XXI, korzystając z okazji prac nad 
budżetem na rok następny przedłoży-
li radzie wniosek o dokonanie zmian 
polegających na „zdjęciu” z rozdziału 
„promocja” 50 tys.zł i przekazaniu tej 
kwoty na rzecz budowy hospicjum 
(w dziale: Pozostałe zadania w zakre-
sie polityki społecznej).  Przewodni-
czący rady ogłosił przerwę, by klub 
radnych PO mógł się naradzić w tej 
sprawie. Niestety, wniosek nie zyskał 
uznania tej grupy radnych, a że jest 
ich większość, padł jak wiele innych 
wniosków radnych opozycyjnych. Ze 
strony Platformy Obywatelskiej były 
próby tłumaczenia, że właściwie są 
za, ale nie z budżetu promocji. Wszy-
scy doskonale rozumiemy, że wielki-
mi krokami zbliżają się wybory i bez 
promocji ani rusz.
Sesja powiatowa zakończyła się dość 
burzliwie, ale o tym na str. 3

Notowała: 
Małgorzata Marek-Ułasiewicz
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Mikołajki w SPPK
W sobotę 7 grudnia, o godzinie 17.00 w świetlicy Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci pracowników Spółki.

Firma dzieciom

Uczestnicy zabawy przyjechali na 
miejsce specjalnym autobusem, który 
poprowadził sam Mikołaj. Imprezę świet-
nie poprowadzili animatorzy teatralni, był 
elf, bałwanek, wodospad baniek mydla-
nych i zabawne zwierzaki z baloników. 
Dzieci i ich rodziców czekała cała gama 
zabaw, konkursów i konkurencji. Była 
bitwa na śnieżki, polowanie na renifera, 
przeciąganie łańcuchów świątecznych, 
strzelające balony.

Zwieńczeniem zabawy była wizy-
ta Mikołaja, który przyniósł dzieciom 
wielkie paczki z prezentami. Po impre-
zie, rozbawieni i zadowoleni uczest-
nicy odjechali do domu autobusem, 
który znów prowadził Mikołaj.

Impreza zorganizowana była dla 
najmłodszych dzieci pracowników 
SPPK.
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Muzyczna Wigilia 
w MOK Police

Police wiedzą jak śpiewa się kolędy. Tradycyjnie już w przedświątecznym czasie kolędowali 
liczni artyści, dla których sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury wypełniła się po 
brzegi.

Aleksandra Słowińskia

Samotnie kolędować źle…

Liczne chóry, zespoły, instrumen-
taliści zwarli swoje szeregi aby wspól-
nie stworzyć wyjątkową atmosferę 
wspólnoty, dobroci i radości. Aby po-
przez swoją twórczą pracę przekazać 
polickiej publiczności najserdeczniej-
sze życzenia.

Koncert kolęd i pastorałek, który 
odbył się 19 grudnia, był swoistym 
spektaklem kierowanym zarówno do 
dzieci, ich rodziców oraz dziadków. 
Taki przekrój wiekowy można było 
dostrzec nie tylko wśród  publiczno-
ści ale także na scenie. 

Tuż po rozpoczęciu koncertu, na 
oczach widza opadł stworzony przez 
organizatorów ekran. Oczom zgro-
madzonych ukazała się ustrojona 
scena, a na niej ponad 120 wyko-
nawców. Koncepcję przytulnego po-
koju, w którym rozbrzmiewają kolędy 
z centralnie ustawionym fortepianem, 
przy którym akompaniator grał na-
strojowe utwory, dawało nieodparty 
efekt ciepła, rodzinności. W tej świą-
tecznej oprawie publiczność mogła 
wysłuchać kolęd i pastorałek zarów-
no tych najbardziej popularnych, słu-
chanych i śpiewanych w domach, jak 
i tych mało znanych, np.: „W Betlejem 
przy drodze”, „Jezusa narodzonego 
wszyscy witajcie” „Dziecina słodka”, 
„Żeglarska kolęda”, „Samotnie kolę-
dować źle”. 

Przygotowany przez siebie reper-
tuar kolejno zaprezentowali: Zespół 
Pieśni i Tańca Policzanie, Studio Wo-
kalne, Chór Związek Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów „Marzenie”, Chór 
Polickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Zespół Folklorystyczny „Bal-
biny”, Kameralny Chór Postscriptum, 
Formacja PP66, Zespół „Polis” oraz 
akompaniator Dariusz Skrobania. 
Poszczególne prezentacje wokalne 
łączone były czytanymi, przez mło-
dych aktorów z Teatru Elipsa, listami 
do św. Mikołaja. 

Wieczór został zwieńczony życze-
niami dyrektor Mok Anny Ryl oraz 
wspólnym kolędowaniem. 

Po wyjściu z sali widowiskowej na 
uczestników Muzycznej Wigilii, w holu 
czekał kiermasz bożonarodzenio-

wy oraz poczęstunek. Nie zabrakło 
także życzeń, rozmów i miłych chwil 
w tak dużym gronie kolędników, ro-
dzin, przyjaciół. 

Aleksandra Słowińska
MOK Police
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Kolejny etap konsolidacji – 
powołano Radę Grupy Azoty

Grupa Azoty, w ramach realizowanego procesu konsolidacji powołała Radę Grupy - organ 
o kompetencjach doradczo-opiniująco-inicjujących. Radę powołano w drodze uchwały 
zarządu spółki dominującej (Grupy Azoty S.A) zgodnie z przyjętym modelem organizacyjnym. 
W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów wszystkich spółek skonsolidowanych 
w ramach Grupy Azoty oraz dyrektor zarządzający jednostki dominującej.

Rada Grupy ma charakter stały a do 
jej podstawowych zadań należy do-
radzanie, opiniowanie i inicjowanie 
działań w zakresie usprawnienia za-
rządzania, zmian w obszarze sekto-
rów funkcjonalnych i biznesowych 
(w szczególności w strategicznym pla-
nie rozwoju i marketingowym). Zada-
niem Rady Grupy jest także opiniowanie 
propozycji założeń planistycznych dot. 
sporządzania budżetów jednostkowych 
i skonsolidowanych spółek Grupy Azoty 
na poszczególne lata obrotowe oraz za-
łożeń do planów wieloletnich.

Rada Grupy jest również platformą do 
usprawniania systemu komunikacji 
i zasad współpracy w Grupie Azoty, 
wymiany informacji w zakresie wspól-
nych działań, a także w zakresie prac 
związanych z rozwojem systemu ra-
portowania dla zarządu Grupy i zarzą-
dów jej spółek oraz inicjowania dzia-
łań prospołecznych i promocyjnych.

– Prace konsolidacyjne trwają i przyno-
szą konkretne efekty. Proces ten rozu-
miemy jako ciągłą pracę w drodze do 
osiągania doskonałości operacyjnej. 

Rada Grupy, jako organ o szerokich 
kompetencjach i otwartej strukturze ma 
nam w tej pracy dopomóc - powiedział 
podczas spotkania inauguracyjne-
go, odbywającego się we wtorek 10 
grudnia Prezes Zarządu Grupy Azoty, 
Paweł Jarczewski. Na spotkaniu inau-
guracyjnym nowo powołanym człon-
kom Rady Grupy wręczono nominacje 
oraz zapoznano ich z założeniami funk-
cjonowania tegoż organu. 

Kolejne kontrakty na brazylijski rynek
Grupa Azoty, w ramach kontraktacji produktów nawozowych na kolejne lata, zawarła na 
początku grudnia szereg umów handlowych z firmą Comexport z siedzibą Sao Paulo na 
łączną kwotę 360 mln zł. Umowy na sprzedaż siarczanu amonu z Tarnowa oraz z Puław oraz 
nawozów wieloskładnikowych z Polic będą obowiązywać przez okres trzech lat począwszy 
od 1 stycznia 2014r. Grupa Azoty od wielu lat współpracuje z brazylijską Spółką Comexport, 
która jest bardzo dobrze znana na tamtejszym rynku nawozowym. 

W listopadzie Grupa Azoty informo-
wała również rynek o zawarciu z ame-
rykańską firmą Nitron szeregu podob-
nych umów na kolejne trzy lata. Suma 
tamtych umów na nawozy wieloskład-
nikowe, siarczan amonu oraz RSM 
szacowana była na kwotę 746 mln zł. 

W ramach konsolidacji konsekwent-
nie pracujemy nad zapewnieniem 
Grupie Azoty stabilnej międzynarodo-
wej współpracy handlowej z naszy-
mi sprawdzonymi partnerami. Swoją 
politykę handlową chcemy opierać 
na długookresowych relacjach biz-
nesowych. Dzięki pełniejszej ofercie 
produktowej korzystamy z synergii lo-

gistycznych w zaopatrywaniu bardzo 
perspektywicznego brazylijskiego 
rynku – komentuje Paweł Jarczewski, 
Prezes zarządu Grupy Azoty.
W minionym roku wysłane do Amery-
ki Południowej nawozy stanowiły 19 
proc. Całego eksportu Grupy Azoty, 
z czego 10 proc. przypadło na samą 
Brazylię.  

Brazylia będąc szóstą gospodarką 
świata (według rankingu World Econo-
mic League Table CEBR) odpowiada 
za blisko 45% PKB Ameryki Łacińskiej 
posiada 22% obszarów uprawnych w 
skali światowej. Najważniejszą gałę-
zią gospodarki Brazylii jest rolnictwo 

i sektor ten jest najdynamiczniej roz-
wijającym się na świecie. Kraj jest 4 
największym konsumentem składni-
ków odżywczych (prawie 5,9% świa-
towych udziałów) zawartych w produ-
kowanych nawozach. Wyprzedzają ją 
tylko Chiny, Indie, i USA. Konsumpcja 
nawozów w 2012 roku wyniosła 29,6 
mln ton (wzrost o 30% w stosunku do 
2003 r.) z czego z importu pochodziło 
ok. 72% (w tym 75% nawozów azoto-
wych, ok. 92% nawozów potasowych 
i ok. 50% fosforowych). Dynamiczny 
wzrost konsumpcji nawozów jest tak-
że spodziewany, w następnych latach 
ok. 3,5% rocznie.

Dotacja prospołeczna
Rada Miejska podjęła uchwałę, którą publikujemy w całości. Jej efekt da się odczuć w kieszeni 
każdego z mieszkańców gminy, ponieważ zwieńcza wspólny wysiłek wszystkich podmiotów za-
angażowanych w gospodarkę wodno-ściekową z uwzględnieniem interesu lokalnej społeczności.

ZWiK dofinansowany

UCHWAŁA 

w sprawie ustalenia jednostkowej 
stawki dotacji przedmiotowej z prze-
znaczeniem na dopłatę do 1 m3 ście-
ków dla samorządowego zakładu 
budżetowego – Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Policach na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 
poz.594, 1318) oraz art. 219 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych ( Dz. U. z 2013, 
poz. 885, 938)
Rada Miejska w Policach uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę dotacji przed-
miotowej w okresie od 1 stycznia do 30 

czerwca 2014 roku dla Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Policach z prze-
znaczeniem na finansowanie części 
kosztów Zakładu, związanej z dopłatą 
do 1 m3 ścieków komunalnych odpro-
wadzanych do oczyszczalni ścieków.
2. Wysokość dopłaty do 1m3 ścieków 
odprowadzanych do oczyszczalni 

ustala się w wysokości 0,53 zł/netto 
powiększonej o należny podatek VAT 
tj. 8% co daje kwotę 0,57 zł/brutto do 
1m3 ścieków.

§ 2. Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji w Policach otrzyma dotację raz 
w miesiącu na podstawie przedsta-
wionego rozliczenia zrzuconych ście-
ków do oczyszczalni.

§ 3. Rozliczenie pobranych dotacji za 
wskazany w § 1, ust. 1 okres Zakład
Wodociągów i Kanalizacji sporządzi 
w terminie do 31 lipca 2014 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Polic

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2014 roku.
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Dozór za narkotyki 
Kryminalni z Polic zatrzymali 22 – latka, który posiadał marihuanę i przyrządy służące do 
jej zażywania. Mężczyźnie za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. Wczoraj wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i zakaz 
opuszczania kraju.

W poniedziałek 16.12.2013r. po godz. 
19.00 policcy kryminalni przed jedną 
z klatek schodowych zauważyli zna-
nego im osobiście młodego męż-
czyznę, który wyraźnie na ich widok 
przyspieszył kroku. Czujni funkcjo-
nariusze postanowili go wylegitymo-
wać. W trakcie rozmowy wyczuli od 
mężczyzny wyraźną woń marihuany.
Policjanci postanowili sprawdzić męż-
czyznę. Okazało się, iż w kieszeni 
kurtki posiada woreczki z marihuaną. 
W trakcie przeszukania mieszkania 
ujawniono kolejne 4 woreczki z su-
szem oraz 2 młynki. Ponadto w po-
mieszczeniu piwnicznym policjanci 
również znaleźli marihuanę, młynek 
oraz 2 bonga. Mężczyzna został za-
trzymany. Noc spędził w policyjnym 
areszcie.  
Mężczyźnie przedstawiono zarzuty 
posiadania znacznej ilości środków 

narkotycznych oraz przyrządów słu-
żących do zażywania narkotyków. 
Grozi mu nawet do 10  lat pozbawie-
nia wolności. Wczoraj wobec 22 – lat-

ka zastosowano dozór policyjny oraz 
zakaz opuszczania kraju. 

sp. Jolanta Szalińska 
oficer prasowy KPP Police

Policja szuka świadków kradzieży
W dniu 10 października 2013 r. w godzinach 21.50 – 22.20 w autobusie linii 107 na 
trasie Plac Rodła – Police dokonano kradzieży torby bagażowej koloru niebieskiego. 

Policja poszukuje świadków opisanego zdarzenia. Prawdopodobnie sprawcami kradzieży mogą być dwaj młodzi 
mężczyźni i młoda kobieta. 

Osoby, które przemieszczały się w tym czasie w/w autobusem i posiadają informacje na temat zdarzenia proszo-
ne są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Policach pod numerem telefonu 91/42-47-557, 997 lub 112.




