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W numerze:
Trening dla kobiet

25 stycznia w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawo-
wej Nr 8 w Policach  odbył się 
pierwszy trening z samoobrony 
dla kobiet. Policzanki licznie 
przybyły na zajęcia, uznając 
za ważne zapewnienie sobie 
właściwej ochrony we własnym 
zakresie.

więcej str. 5

Klimakterium 2 
w Polickim MOK-u 

„Klimakterium 2 czyli Meno-
pauzy Szał” powstało na wyraź-
ną prośbę publiczności, która 
chciała poznać dalsze losy bo-
haterek – już nie młodych, ale 
jakże młodych.

więcej str.7

Młodzi kierowcy 
na start 

SPPK jest partnerem firmy 
Centrum Doradztwa i Szkoleń 
Zawodowych Aleksander  Igiel-
ski przy realizacji projektu „Mło-
dzi kierowcy na start”. Projekt 
realizowany jest dzięki finanso-
waniu z funduszy europejskich. 
Skierowany jest do młodych lu-
dzi w wieku od 20 lat i 9 miesię-
cy do 24 lat włącznie pozostają-
cych bez zatrudnienia.

więcej str.10

Sprawa Andrzeja 
Marka – 10 lat później

10 lat temu jego sprawą żyła prawie cała Polska, a na 
pewno – całe środowisko dziennikarskie. Choć protest 
przed Sejmem zapamiętali wszyscy, solidarność środowiska 
dziennikarskiego nie trwała zbyt długo.
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Sprawa dziennikarza z Polic za-
pisała się w ludzkiej pamięci na tyle, 
że gdy w ostatnich tygodniach wspo-
minałem znajomym, nad czym teraz 
pracuję, prawie wszyscy przypominali 
sobie o „Wieściach Polickich” i redak-
torze Andrzeju Marku.

O lokalnym dziennikarzu cała Polska 
usłyszała, gdy w marcu 2004 roku 
w jego obronie w klatce przed Ssej-
mem zamknęli się dziennikarze z wie-
lu warszawskich redakcji. Wcześniej, 
w 2001 roku, dziennikarz zajmował 
się działaniami Piotra Misiło, wów-
czas naczelnika Wydziału Promocji 
i Informacji Urzędu Gminy w Policach.

Cała sprawa zaczęła się od przy-
padku – Misiło, pełniąc już funkcję 
i przedstawiając się jako gminny 
urzędnik wręczył wizytówkę swojej 
prywatnej firmy pracownikowi drukar-
ni, w której drukowano między innymi 
„Wieści Polickie”. Dziennikarz ruszył 
tym tropem, publikując kilka artyku-
łów o sprawie, która po latach wydaje 
się być bardzo typowym przykładem 

działań na styku biznesu i polityki, bę-
dących tak częstą przypadłością tej 
ostatniej.

Piotr Misiło wniósł przeciw Marko-
wi prywatny akt oskarżenia, zaś sąd 
w Szczecinie,  w wyroku z 8 listopa-
da 2003 roku skazał dziennikarza na 
trzy miesiące więzienia w zawieszeniu 
na dwa lata i nakazał publikacje prze-
prosin, uznając, że Andrzej Marek 
nie dochował obowiązku należytej 
staranności, nie sprawdził prawdzi-
wości podanych informacji i przekro-
czył granice dopuszczalnej krytyki. 
Po apelacji sąd podtrzymał wyrok, 
a gdy Marek nie opublikował przepro-
sin, w lutym zasądzono wykonanie 
kary pozbawienia wolności.

10 lutego 2004 r. na portalu Wirtualna 
Polska ukazała się rozmowa Izy Bar-
tosz z Andrzejem Markiem, zatytuło-
wana „Boję się więzienia”, w której 
dziennikarz z Polic krytykował zarów-
no artykuł 212 kk, jak i zachowanie 
sądu w swojej sprawie.

dok. na str. 6

Artykuł pochodzi z portalu Pogotowie Dziennikarskie
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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

Wernisaż 
w Galerii Obok 

Wernisaż Piotra Masłowskiego  PASTELE  odbędzie się  6 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Policach.

Aleksandra Słowińskia

W polickim MOK-u

Piotr Masłowski jest absolwentem 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Jest mieszkańcem Nowego Warpna, 
gdzie  przez wiele lat pracował z mło-
dzieżą. Od 1990 r. uczestniczył w wy-
stawach indywidualnych i zbiorowych 
w Toruniu, Szczecinie, Elblągu, Berli-
nie i Solvesborgu (Szwecja), a także 
co roku „u siebie” w Nowym Warpnie 
(2004-2013).

W roku 2001 wystawiał już swoje pra-
ce w polickiej Galerii „Obok”. Prezen-
tował swoje prace  także w sąsiednim 
Altwarp, a w roku 2011 w Ueckermün-
de. Prezentowane na wystawie prace 
pochodzą z ostatnich trzech lat. Poza 
techniką (suchy pastel na papierze 
welurowym) łączy je także tematyka 
– południe Europy – od Grecji przez 
Chorwację do Italii. 

Wystawa eksponowana będzie w Ga-
lerii OBOK od 6 lutego do 14 marca 
2014 r.

Zapraszamy serdecznie

6 lutego 2014r.
godz.19.00
MOK Police
Ul. Siedlecka 1a

Wstęp wolny.

WWW.MOK.POLICE.PL

Trening dla kobiet
25 stycznia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach  odbył się pierwszy 
trening z samoobrony dla kobiet. Policzanki licznie przybyły na zajęcia, uznając za ważne 
zapewnienie sobie właściwej ochrony we własnym zakresie.

Obroń się sama!

Kurs jest bezpłatny, odbywał się 
będzie w cztery kolejne weekendy 
i zakończy stosownym certyfikatem. 
Te z pań, które chciałyby dołączyć do 
grupy, mogą to zrobić w najbliższą 
sobotę o godz. 17.00. Na trening na-
leży zabrać wygodny strój do treningu 
i obuwie sportowe. Uczestniczki za-
poznają się z takimi zagadnieniami jak 
przewidywanie i unikanie potencjal-
nych zagrożeń, prawne aspekty i psy-
chologia. Posiądą umiejętności z za-
kresu podstawowych technik kopnięć 
i uderzeń, wykorzystania przedmio-
tów codziennego użytku jako broni 
w skutecznej obronie oraz utrwalania 
skutecznych technik obronnych.
Kurs samoobrony dla pań prowadzi 
trener Klubu Taekwondo I.T.F. Szcze-
cin Krzysztof CywińskiVI dan - instruk-
tor i sędzia sportu Polskiego Związku 
TaeKwon-Do.  Patronem przedsięwzię-
cia jest burmistrz Polic Władysław 
Diakun. Pomysłodawczynią i organi-
zatorką kursu  jest Aldona Antczak-
-właścicielka polickiego Intermarche.
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Sprawa Andrzeja Marka 
– 10 lat później

dok ze str. 3

„Nawet do głowy mi nie przyszło, że 
coś takiego może się zdarzyć. Ale 
już po pierwszej rozprawie zaczą-
łem liczyć się z tym, że wyrok może 
brzmieć właśnie tak. Miałem wraże-
nie, że walczę z rzeczywistością Mroż-
ka. Ta sprawa jest dla mnie dowodem 
na to, że w Polsce, demokratycznym 
kraju, nie ma czegoś takiego jak nie-
zawisłe sądy. Nie miałem na pewno 
do czynienia z sędzią niezależnym, 
takim, który za cel stawia sobie odkry-
cie prawdy. Cała ta sprawa jest dowo-
dem tego, że system prawny w Polsce 
kuleje i to poważnie. Artykuł 212 do-
tyczący zniesławienia jest sprzecz-
ny z prawem prasowym. Nie można 
mówić o przestępstwie, kiedy dzien-
nikarz ma dowody i informatorów po-
twierdzających jego tekst. Artykuł 212 
nie powinien w ogóle dziennikarzy 
dotyczyć. Sędzia słyszał tylko te argu-
menty, które chciał usłyszeć. W Pol-
sce niezawisłość sądów ma bardzo 
krótką tradycję. I mogłem się o tym 
wszystkim przekonać siedząc na sali 
sądowej, kiedy czułem, że tak mały 
człowieczek jak ja nigdy nie pokona 
tej machiny. Nawet gdyby wszystko 
przemawiało na moją korzyść, sędzia 
ma nade mną całkowitą władzę i nic 
nie jest w stanie tego zmienić. (…)
Sędzia podczas sprawy nie chciał 
mi nawet przeczytać aktu oskarżenia. 
Moje prośby o wyjaśnienie o co do-
kładnie jestem oskarżony za każdym 
razem spotykały się z pytaniem „Jak 
to, to Pan nie wie? A był Pan kiedyś na 
badaniach psychiatrycznych?” Chciał 
zrobić ze mnie durnia, dręczył moich 
świadków wyprowadzając ich z rów-
nowagi pytaniami nie związanymi ze 
sprawą. Adwokat, który miał mnie bro-
nić nie zadał mi ani jednego pytania 
dotyczącego sprawy. Przy pierwszym 
spotkaniu powiedział tylko, że aplikant 
się mną zajmie i żebym dał mu 500 zł 
to coś się poradzi. Sam ciągle mówił, 
że nie ma czasu na spotkanie. W koń-
cu zaproponował, że przyjedzie 15 
minut przed rozprawą to mu powiem 
o co chodzi. Potem na sali ciągle mi 
przeszkadzał, wchodził w słowo, mó-
wił żebym się nie odzywał, kazał mi 
się uspokajać. To było straszne. Nie 
można wygrać z takim sądem.”

Czekanie na wyrok

W marcu 2004 r., gdy Marek trafić miał 
do aresztu, doszło do wspomnianego 
na początku protestu dziennikarzy. 
W kwietniu dziennikarz poprosił o od-
roczenie wykonywania kary ze wzglę-
du na stan zdrowia będącej wówczas 
w ciąży żony, na co sąd wydał zgodę.
W sprawie interweniował Rzecznik 
Praw Obywatelskich, jednak sąd od-
dalił jego kasację.   Dziennikarzowi 
pomógł jednak Trybunał Konstytu-
cyjny, który najpierw nakazał wstrzy-
manie wykonywania kary na czas 
rozpoznania sprawy, zaś w listopa-
dzie 2006 r. - umorzył postępowanie 
w tej sprawie w związku z rozpozna-
niem innego wniosku, dotyczącego 
tych samych przepisów. W czerwcu 
następnego roku Andrzeja Marka 
ułaskawił ostatecznie prezydent Lech 
Kaczyński. Choć protest przed Sej-
mem zapamiętali wszyscy, solidar-
ność środowiska dziennikarskiego 
nie trwała zbyt długo.
- Niektórzy nie chcieli, żebym stał się 
symbolem, żeby po moim przykładzie 
się takie rzeczy nie działy. Woleliby, 
żeby był to kto inny – wspomina Ma-
rek. – Przyjeżdżali, żeby mieć pod-
kładkę, rozmawiali ze mną, a tak na-
prawdę prześwietlali całe moje życie, 
znajdowali działaczy „Solidarności”, 
którzy twierdzili, że nie pamiętają 
mnie z konspiracji. Niektórzy zaczęli 
się ode mnie odwracać, sprawdzać, 
jakim jestem człowiekiem, zajmować 
się mną, a nie sprawą, co było już zu-
pełnie przykre.

Lewicowa wrażliwość Kowalik

Ślad po tym znajdziemy choćby 
w archiwum „Przeglądu”. W artyku-
le „Dziennikarze – tygrysy czy bara-
ny” Helena Kowalik poucza kolegów 
z innych redakcji, że Marek nie cier-
pi w imię wolności słowa, a jedynie 
odpowiada za zlekceważenie wyroku 
sądu. Więcej sympatii autorka prze-
jawia dla Misiły, tak tłumacząc całą 
sprawę:
„Nowy naczelnik promocji nie jest 
człowiekiem, któremu można dmu-
chać w kaszę. Absolwent dwóch wy-
działów Uniwersytetu Szczecińskiego 

- zarządzania i socjologii (a zaczynał 
od zasadniczej szkoły zawodowej) - 
wprowadził w polickiej gminie wiele 
innowacji na miarę już zintegrowanej 
Europy. Miał też osiągnięcia na wy-
dawniczym podwórku. Było oczywiste, 
że przy najbliższych wyborach, np. sa-
morządowych, taki „Europejczyk” ma 
szansę na liczące się w Policach sta-
nowisko. Trzeba więc było go utrącić, 
znieważyć w opinii publicznej. Red 
Marek i jego „wolontariusze” (warto 
zwrócić uwagę na ten cudzysłów – 
K.K.)  zabrali się do roboty.”
Cała sprawa nie zmieniła pozycji pi-
sma, ani jego naczelnego. Andrzej 
Marek mówi, że spotykał się raczej 
z zawiścią, zwłaszcza na miejscu. 
- Czym dalej od Polic, tym lepiej – 
wspomina. - Z dystansu inaczej na 
mnie patrzyli.

Zmian nie będzie

A co stało się z drugim bohaterem 
dramatu? Można uznać, że w tej 
sprawie „Wieści Polickie” odniosły 
zwycięstwo. Po procesie pismo dalej 
zajmowało się urzędnikiem. Gdy Ma-
rek opisał kolejny, rażący przypadek 
niegospodarności wydziału, za który 
odpowiadał Misiła, ten został zwolnio-
ny ze stanowiska. Po pewnym czasie 
były szef wydziału promocji próbował 
powrócić do polityki i w 2006 roku 
wystartował w wyborach  burmi-
strza Polic. Pomimo zaangażowania 
w kampanię wyborczą środków, ade-
kwatnych według Andrzeja Marka ra-
czej do miasta wielkości Szczecina, 
nie dziesięć razy mniejszych Polic, 
przegrał, zyskując 10 proc. głosów. 
Po drodze zdążył też przegrać ko-
lejny, tym razem wytoczony w trybie 
wyborczym, proces z dziennikarzem.

Pytany o kondycję lokalnych mediów, 
Andrzej Marek wykazuje pesymistycz-
ną ocenę sytuacji: - Media lokalne 
są na przegranej pozycji. Utrzymanie 
niezależności jest właściwie niemoż-
liwe, może kilku ludzi jest naprawdę 
niezależnych. Może Tygodnik Podha-
lański, ale on już dawno nie jest prasą 
lokalną. Natomiast typowe lokalne ga-
zety, niskonakładowe, nie dadzą sobie 
rady bez pieniędzy reklamodawców. 

Natomiast samorząd, czy jakiś inny 
duży sponsor zawsze zacznie takim 
pismem sterować.

W czerwcu 2012 roku ugodą zakoń-
czyło się postępowanie przed Euro-
pejskim Trybunałem Praw Człowieka. 
Strona polska została zobowiązana 
przez trybunał do zapłaty 1,500 euro 
zadośćuczynienia. Finał sprawy red. 
Andrzeja Marka pokazuje, że odpo-
wiedzialność karna za zniesławienie 

w obecnym kształcie (art. 212 k.k.) 
może tylko narazić Polskę na kolejne 
odszkodowania i zadośćuczynienia 
w związku z przegranymi procesami 
przed ETPC – komentowali wówczas 
eksperci Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka.

Jednak, według redaktora Marka, ar-
tykuł 212 Kodeksu karnego nieprędko 
zniknie z polskich przepisów. Z jednej 
strony jest bowiem przepisem na tyle 

nieskutecznym, że nie doprowadzi do 
faktycznego skazania żadnego dzien-
nikarza na więzienie, z drugiej strony 
jest jednak doskonałym i wygodnym 
straszakiem na ludzi mediów.

Dziennikarz przypomina, że przed wy-
borami politycy obiecywali zniesienie 
przepisu, skończyło się zaś jedynie 
na zmniejszeniu najwyższego wyroku 
z dwóch do jednego roku więzienia, 
co jest dla niego kpiną.

Klimakterium 2 
w polickim MOK-u 

„Klimakterium 2 czyli Menopauzy Szał” powstało na wyraźną prośbę publiczności, która 
chciała poznać dalsze losy bohaterek – już nie młodych, ale jakże młodych.

Aleksandra Słowińskia

Menopauzy szał

Ponad 1800 przedstawień „Kli-
makterium…i już” w ciągu 6 lat od 
premiery wyraźnie pokazuje, że ko-
bieta wraz z jej problemami, to te-
mat niewyczerpany. Nasze bohaterki 
,,wyklęte wstały z poniżenia” i reali-
zują to, o co tak walczyły w pierwszej 
części: udowadniają, że klimakte-
rium to nie koniec świata, a dopiero 
początek nowego życia. 

Zupełnie nowe piosenki we wspa-
niałych aranżacjach i z zabawnymi 
tekstami, których nie można prze-
stać nucić, złożone choreograficzne 
układy i ta niepowtarzalna energia, 
którą występujące na scenie aktorki 
dzielą się z publicznością. Częścią 
z nich spotkaliśmy się w „Klimakte-
rium…i już!”, ale do tego zacnego 
grona dołączyły też nowe artystki, 
jedna lepsza od drugiej i wszystkie 
zupełnie znakomite.

Podczas spektaklu panie bawią się 
wyśmienicie – także te na widowni. 
I panowie ze zdumieniem stwierdzają, 
że coraz śmielej klaszczą i śpiewają 
ze wszystkimi. To prawdziwa terapia 
śmiechem – kojąca i skuteczna – pod 
jej wpływem nabieramy dystansu do 
siebie, innych, naszych zranień i lę-
ków.  Bo „Menopauzy szał” ogarnia 
wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy 
się tego zupełnie nie spodziewają.
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Sprawozdanie z pracy 
burmistrza Polic

za okres od 20 grudnia 2013 roku do 21 stycznia 2014 roku

Burmistrz Polic Władysław Diakun

1. Spotykamy się po raz pierwszy 
w nowym 2014 roku. Jest to rok 
wyborczy.  Życzę Państwu owoc-
nej pracy dla dobra naszej Gminy 
i jej mieszkańców. Życzę wygranej 
w nadchodzących wyborach samo-
rządowych oraz zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym – dla 
Pań i Panów Radnych oraz Państwa 
najbliższych. 

2. Podsumowaliśmy pierwsze półro-
cze nowego systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. Całko-
wity koszt wyniósł w naszej gminie 
2.079.977, 41 zł. Opłaty, jakie wpły-
nęły od właścicieli i zarządców nieru-
chomości, to łącznie  2.097.722, 04 zł. 
Jak wynika z porównania tych warto-
ści – w gminie Police system gospo-
darowania odpadami komunalnymi 
jest samofinansujący się. Oznacza to, 
że przyjęte przez Wysoką Radę staw-
ki opłat zostały ustalone na prawidło-
wym poziomie. W najbliższym czasie 
planujemy wprowadzać drobne ko-
rekty, by jeszcze bardziej usprawnić 
system. Będziemy też prowadzić sze-
roką akcję edukacyjną. 

3. 30 grudnia spotkałem się Przewod-
niczącą Komisji Okręgowej Pracowni-
ków Oświaty NSZZ ”Solidarność”-80,  
Barbarą Stępień, oraz pracownikami 
administracji i obsługi polickich pla-
cówek oświatowych. Tematem było 
zabezpieczenia w 2014 roku wzrostu 
wynagrodzeń. Pracownicy domagają 
się  podwyżki wynagrodzenia zasad-
niczego. Niestety nie mogłem nicze-
go konkretnego obiecać. Złożyłem je-
dynie deklarację, że decyzję podejmę 
po pierwszym kwartale, po przeanali-
zowaniu bieżącej kondycji finansowej 
Gminy Police.  

4. 8 stycznia, w Urzędzie Miejskim, 
spotkałem się z sołtysami i przewod-
niczącymi rad osiedlowych gminy 
Police. W spotkaniu uczestniczyli też: 
pan Przewodniczący Witold Król, moi 
zastępcy pan Jakub Pisański i pan 
Paweł Mirowski oraz naczelnicy wy-
działów Urzędu Miejskiego.  Było to 
doroczne spotkanie, podczas którego 
podsumowujemy miniony rok i oma-

wiamy najważniejsze zagadnienia na 
rok bieżący. W 2013 roku odbyły się 
wybory do Rady Sołeckiej w Trzesz-
czynie. Na sołtysa ponownie zosta-
ła wybrana pani Mirosława Stępień. 
W roku 2014 czekają nas wybory 
w Radzie Osiedla nr 4.  Uchwała w tej 
sprawie będzie przedmiotem dalszej 
części dzisiejszych obrad. 

5. 4 stycznia w mieszkaniu przy ul. 
Wojska Polskiego 16/4 w Policach 
wybuchł pożar. Ustalono, że przy-
czyną była wrzucona do mieszkania 
petarda. Na szczęście - nie było ofiar 
w ludziach, są natomiast straty mate-
rialne. Na prace remontowe właściciel  
mieszkania otrzymał pomoc finanso-
wą z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

6. 15 stycznia,   w   Tanowie   przy  
ul. Szczecińskiej  71  wybuchł pożar 
budynku mieszkalnego wraz z przy-
budowaną stolarnią. Ogień gasiło 
siedem jednostek straży pożarnej. 
W wyniku pożaru udzielono pomocy 
mieszkańcom:  4 osoby zostały prze-
wiezione do szpitali, 1 osoba została 
ewakuowana  do  Ośrodka  Sportu  
i  Rekreacji w Policach przy ul. Sie-
dleckiej 2B. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej zapewnił tej osobie  wyżywie-
nie i ubranie.  Obecnie - w szpitalu 
pozostaje 97-letni mieszkaniec spa-
lonej nieruchomości. Poszkodowa-
na rodzina otrzymała od Gminy po-
mieszczenie socjalne oraz wsparcie 
finansowe i psychologiczne. Obecnie 
budynek nie nadaje się do zamieszkania. 

7. Został rozstrzygnięty przetarg na 
„Ubezpieczenie Gminy Police wraz 
z jednostkami organizacyjnymi, 
pomocniczymi oraz Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi z włączeniem 
ubezpieczenia Wspólnot Mieszkanio-
wych administrowanych przez ZGKiM 
na lata 2014-2016”. Łączny koszt 
ubezpieczenia to  1.369.093,68 zł. 
Szczegóły dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie inter-
netowej Gminy Police.  

- Został rozstrzygnięty przetarg nie-
ograniczony na „Świadczenie usług 
pocztowych dla Urzędu Miejskiego 
w Policach”. Została wybrana oferta 
złożona przez Pocztę Polską S.A., 
Biuro Klienta Biznesowego i Instytu-
cjonalnego z siedzibą w Szczecinie, z 
ceną ofertową na przesyłki w obrocie 
krajowym i zagranicznym w łącznej 
kwocie: 141.208,00 zł. Termin wyko-
nania zamówienia: od 2 stycznia do 
31 grudnia br. 

- Został ogłoszony przetarg nieogra-
niczony na „Dostawę samochodów 
ratowniczo-gaśniczych dla OSP - 
czterech fabrycznie nowych średnich 
samochodów ratowniczo-gaśniczych 
z napędem 4x4 ”. Oferty należy skła-
dać w sekretariacie Urzędu Miejskie-
go przy. Ul. Stefana Batorego 3 w Po-
licach, w terminie do 24 lutego 2014 
roku, do godz. 9.30. Termin wykona-
nia zamówienia: 16 czerwca 2014 r. 
 

Olek Doba 
w National Geographic

Aleksander Doba – bohaterem 
artykułu na portalu internetowym 
„National Geographic”. Ten jedyny 
w swoim rodzaju podróżnik, świa-
towej sławy kajakarz z Polic, płynie 
samotnie z Lizbony do Ameryki Pół-
nocnej.  Jest już prawie na finiszu. 
To jego druga Transatlantycka Wypra-
wa Kajakowa. Jego ekspedycją inte-
resują się media na całym świecie. Na 
łamy „National Geographic” niełatwo 
się dostać. Police mogą więc czuć 
się dumne ze swojego niezwykłego 
ambasadora. Oto adres internetowy 
, pod którym znajduje się ten artykuł.

http://newswatch.nationalgeogra-
phic.com/2014/01/10/retirement-

plan-transatlantic-kayaking-
expedition/

Im więcej komentarzy i „Like’ów’ zo-
stanie dodanych pod artykułem, tym 
wyżej ten artykuł zawędruje. Zapra-
szamy Państwa do aktywności.

Informacje o wyprawie na:   
www.aleksanderdoba.pl

8. 30 grudnia zakończona została 
inwestycja pn. „Przebudowa wiaduk-
tu na ul. Piotra i Pawła w Policach”. 
Obiekt  został przekazany do eks-
ploatacji. Obowiązuje tam już  stała 
organizacja ruchu.  Całkowity koszt 
inwestycji to 5.595.509,95 zł, z cze-
go 2.769.511,27 zł to dofinansowanie 
z Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 

9. 11 i 12 stycznia na terenie naszej 
gminy odbył się cykl imprez w ra-
mach  XXII Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W sobotę 11 
stycznia uczestniczyłem w imprezie, 
zorganizowanej w Jasienicy. Zebrano 
tam rekordową kwotę: prawie 40,5 
tys. zł. (40.428,38 zł). Jasienicki sztab 
działa od dwudziestu lat. W tym cza-
sie zebrał łącznie prawie 425 tys. zł, 
nie licząc waluty obcej. Serdecznie 
dziękuję za zaangażowanie i gratulu-
ję rekordowych zbiórek. Szczególne 
gratulacje i podziękowania składam  
pani Krystynie Paprockiej z Zespołu 
Szkół nr 2, która od samego początku 
organizuje Finał WOŚP w Jasienicy. 

W niedzielę 12 stycznia -  odbył się 
Finał WOŚP w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Policach. MOK zebrał łącznie 
45.142,93 zł. Podczas XIII-go Orkie-
strowego   Turnieju   Halowej  Piłki   
Nożnej   Oldbojów, organizowanego 
przez Gimnazjum nr 3 w Policach, 

zebrano łącznie 8434,85 złotych oraz 
5,97Euro. Dziękuję szkołom, instytu-
cjom i wolontariuszom za zaangażo-
wanie w tę szczytną akcję. Dziękuję 
też wszystkim, którzy uczestniczyli 
w imprezach na terenie gminy Police. 

10. 15 stycznia wraz z Sekretarzem, 
panem Andrzejem Bednarkiem, re-
prezentowałem Gminę Police, pod-
czas uroczystości z okazji 15-lecia 
samorządów województw i powiatów. 
Gala odbyła się w Teatrze Polskim 
w Szczecinie. Gospodarzami byli 
Marszałek Województwa, Przewod-
niczący Sejmiku i Przewodniczący 
Konwentu Starostów Województwa 
Zachodniopomorskiego.

11. Od kilkunastu tygodni uczest-
niczę w przygotowaniach do Piel-
grzymki Biegowej Police-Watykan 
2014. Organizowana jest w związku 
z zapowiedzianą na dzień 27 kwiet-
nia 2014 roku kanonizacją Błogo-
sławionego Jana Pawła II. Został już 
opracowany plan pielgrzymki. Roz-
pocznie się 15 kwietnia. Pobiegnie 
dziesięciu biegaczy. Do Rzymu dotrą 
25 kwietnia. Pokonają w sumie pra-
wie 2,5 tys. km. Kierownikiem biegu 
jest pan Wiesław Kotarski. Współ-
organizatorami są, Parafia p.w. Św. 
Kazimierza Królewicza w Policach, 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” SA  i Gmina Police.  

12. W związku z Pielgrzymką Bie-
gową Police-Watykan podjąłem się 
organizacji pielgrzymki autokaro-
wej dla Rady Miejskiej w Policach, 
która odbędzie się w dniach od 23 
do 30 kwietnia 2014 roku. Będzie 
to wyjazd na koszt własny uczest-
ników. Serdecznie zapraszam Pa-
nie i Panów Radnych do udziału 
w tej pielgrzymce. Z uwagi na ko-
nieczność rezerwacji miejsc hote-
lowych – proszę o zadeklarowanie 
chęci udziału najdalej do końca 
bieżącego tygodnia, bezpośrednio 
u mnie lub w sekretariacie. Opie-
kę duchową nad pielgrzymką będą 
sprawować ksiądz Prałat Jan Ka-
zieczko, Honorowy Obywatel Po-
lic, oraz ksiądz kanonik Waldemar 
Gasztkowski, Dziekan i Proboszcz 
Parafii p.w. św. Kazimierza Królewi-
cza w Policach. 

13. Na stronie internetowej Gminy 
Police: www.police.pl został opu-
blikowany Policki Informator Po-
datkowy 2014. Dokument został 
przygotowany wzorem lat ubie-
głych. Jest do pobrania w formacie 
PDF. Publikacja została uaktualnio-
na i uzupełniona o nowe informa-
cje. Może być przydatna dla osób, 
które są lub będą zobowiązane 
do uiszczania  podatków, opłat 
i innych należności na rzecz Gminy 
Police. 
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SPOŁECZEŃSTWO KULTURA

„Młodzi kierowcy na start”
SPPK jest partnerem firmy Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander  Igielski 
przy realizacji projektu „Młodzi kierowcy na start”. Projekt realizowany jest dzięki finansowaniu 
z funduszy europejskich. Skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 20 lat i 9 miesięcy do 
24 lat włącznie pozostających bez zatrudnienia.

SPPK Police

Po ukończeniu szkolenia, uczest-
nicy uzyskują pełne kwalifikacje do 
pracy jako kierowca autobusów ko-
munikacji miejskiej. 
Na szkolenie składają się następują-
ce moduły: 

- kurs na prawo jazdy kategorii D,
-  kurs na kwalifikację wstępną, 
- doradztwo zawodowe, 
- warsztaty poszukiwania pracy. 

Szkolenie kończy miesięczny staż 
w spółkach autobusowych w Poli-
cach i Szczecinie. Podczas stażu 
uczestnicy poznają szczegółowo pro-
cedury obowiązujące w Spółce oraz 
odbywają szkolenia praktyczne ma-
newrowania autobusami.

Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2012 
roku i podzielony jest na 10 edycji. 
W każdej edycji udział bierze 15 kur-
santów.

„Współpraca z firmą Igielski jest dla 
Spółki bardzo owocna i pożyteczna. 
Wobec zaostrzenia przepisów okre-
ślających wymogi dla zawodowych 
kierowców oraz szerokiej fali emigra-
cji zawodowych kierowców do Wiel-
kiej Brytanii i państw skandynawskich 
w ostatnich latach, nastąpiła koniecz-
ność uzupełnienia kadry kierowców. 
Ten projekt pozwala nam kształcić 
młodych kierowców w sposób ukie-
runkowany i wybierać najlepszych.” 
– Kazimierz Trzciński prezes SPPK.

W zrealizowanych już 7 edycjach 
projektu, w SPPK kształciło się 30 
kursantów. Jedenastu z nich znala-
zło już zatrudnienie w firmie, część 
czeka jeszcze na odbiór uprawnień. 
Do zakończenia projektu pozostały 
jeszcze trzy edycje. Właśnie trwa re-
krutacja do VIII edycji, która rozpocz-
nie się pod koniec lutego 2014 roku. 

„Oferta projektu skierowana jest m. 
in. do mieszkańców Gminy Police. 
W tej chwili zatrudniamy już 5 po-

liczan, którzy ukończyli kurs. Do 
udziału w projekcie zachęcamy rów-
nież panie. Obecnie w SPPK pracu-
je 11 pań kierowczyń autobusów.” 

Zimowe Prezentacje 
Taneczne 2014 

Trójstronny projekt taneczny polsko- niemiecko- ukraiński odbędzie się w polickim MOK-u już 
na koniec stycznia. 

Aleksandra Słowińskia

W polickim MOK-u

– Grzegorz Ufniarz Kierownik Działu 
Przewozów SPPK.
Szczegóły projektu na stronie 
www.igielski.com.pl

MOK w Policach oraz Compania 
Baletowa rokrocznie dokładają wszel-
kich starań, aby Zimowe Prezentacje 
Taneczne były wspaniałym pokazem 
imponujących umiejętności młodych 
tancerzy.

Międzynarodowe Prezentacje Ta-
neczne rozwijają się między innymi 
dzięki funduszom z Euroregionu Po-
merania.

W tym roku na polickiej scenie, obok 
Companii Baletowej, będzie można 
podziwiać, popisy taneczne, m.in.: 
zespołu baletowego z Kijowa czyli 
Zespół Tańca Klasycznego dla Dzieci 
i Dorosłych Yaroslawna pod kierun-
kiem Pana Konstantego Gordychuka 
oraz pary solistów ze Lwowa; zespo-
łu Kinder- und Jugendtanzensemble 
z Neuenhagen prowadzonych przez 
Panią Simone Meuche; szkoły tań-
ca ze Schwedt pod kierunkiem Pani 
Anny Borysewicz; Ogniska Baletowe-
go ze Szczecina pod kierunkiem Pani 
Małgorzaty Burak; Zespoły Tanecz-
ne zrzeszone przy Pałacu Młodzieży 
w Szczecinie; Fundację Balet 
w Szczecinie zarządzaną przez Panią 
Prezes Marię Andrzejewską; Grupę 
Baletową ARABESQUE prowadzoną 
przez Panią Alicję Iwańską, działającą 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Do-
brzeniu Wielkim koło Opola; wycho-
wanków Companii Baletowej aktual-
nie uczących się w Ogólnokształcącej 
Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej-
-Lipczyńskiej w Poznaniu.

Projekt polegający na realizacji war-
-sztatów tanecznych trwać będzie 
od 31 stycznia do 02 lutego 2014. 
Zaś prezentacje młodych tancerzy 
odbędą się 01 oraz 02 lutego 2014r. 
O godzinie 16.00 w sali widowiskowej 
polickiego MOK-u.

Serdecznie zapraszamy!

Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi,

dochodami z MOPS, 
zasiłkami i alimentami 

600 302 162
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Współzawodnictwo  
sportowe dzieci  
i młodzieży 2013(1)

Za nami 2013 rok, a wraz z nim koniec kolejnej rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży. 
Prowadzi ją od lat Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do klasyfikacji brane są tylko wyniki 
zawodów mistrzowskiej rangi w kraju.

Podsumowanie

Są to Mistrzostwa Makroregionu 
Młodzików (MMM), Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów Młodszych (MPJMł), 
Mistrzostwa Polski Juniorów (MPJ) 
i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
(MMP). Za udział w nich i określone 
miejsca zawodnicy otrzymują punk-
ty, które liczone są dla klubów, gmin, 
powiatów i województw. W rywalizacji 
tej od lat uczestniczą też sportowcy 
Gminy Police, chociaż w przeszłości 
widywaliśmy i Gminę Nowe Warpno 
(jeźdźców z Brzózek). Ogólne wyniki 
polickich klubów przedstawia poniż-
sza tabela, w której dla porównania 
pokazujemy też miejsca i punktyz 
2012 roku:

Jak wypadli młodzi policzanie w tym 
współzawodnictwie?Powiat Policki nie-
znacznie poprawił swoje zdobycze, ale 
to przypominam tylko i wyłącznie za-
sługa jedynej z czterech sklasyfikowa-
nych gmin czyli Polic. Powiat Policki  od 
lat nie interesuje się bowiem żadnym 
sportem, w tym iklubowym. A może 
w swoich zadaniach nie ma już w ogó-
le sportu? W klasyfikacji gmin najlep-
szą okazała się Warszawa (10636,46), 
a nasz jedynak czyli Police  zanotował 
nieznaczny awans. Jest to jak widać 
z tabeli zasługą 7 polickich klubów. 
W klasyfikacji klubowej triumfował 
CWZS „Zawisza” Bydgoszcz (1890,25). 
Miłą niespodziankę sprawili swoim 

sympatykom najsilniejsi sportowcy 
czyli ciężarowcy Atletycznego Klubu 
Sportowego „Promień”. Od lat byli 
w cieniu piłkarzy czy lekkoatletów, by 
w końcu wyjść z tego cienia. W mi-
nionym roku okazali się najlepszymi 
z polickich klubów i awansowali o 560 
miejsc! Ich przodownictwo świadczy 
o najlepszej pracy z młodzieżą w po-
lickim sporcie, chociaż trenują chyba 
w najgorszych warunkach! Nieznaczny 
spadek zanotowali piłkarze KP „Che-
mik”, ale już większy tenisiści UKS 
„Champion”. Minimalny awans UKL 
„Ósemka”, nieco większy zanotowa-
ły siatkarki PSPS „Chemik” i jeźdźcy 
KJ „Koński Gaj”. W rywalizacji pojawił 
się nowy klub. Są to kickbokserzy KS 
„Cholew-Sport”, których  wizytówką był 
dotychczas tylko utytułowany Kacper 
Narloch. Praca z młodzieżą i tu zaczyna 
przynosić efekty, a w kolejnych latach 
może być jeszcze lepiej. Reasumując 
myślę, że polickie kluby wypadły na 
miarę swoich możliwości. Należy pa-
miętać, że wspomagają ich tylko Gmina 
Police, rodzice i chyba skromni sponso-
rzy. W następnym numerze przedstawię 
naszym czytelnikom więcej szczegółów 
o wynikach naszych zawodników.

J. Chmielewski

  

Miejsce Powiat, Gmina, Klub MMP MPJ MPJMł MMM Punkty 
2012 2013      2013 2012 
254 233 Powiat Policki 10 27 41,11 32 110,11 89 
265 236 Gmina Police 10 27 41,11 32 110,11 89 

1563 1003 AKS „Promieo” 10 13 5 8 36 17 
1075 1338 KP „Chemik”   14,11 9 23,11 32 
1582 1513 UKL „Ósemka”  2 2 15 19 17 
 1963 KS „Cholew-Sport”  12   12  
2655 2155 PSPS „Chemik”   10  10 4 
2770 2315 KJ „Kooski Gaj”   8  8 3 
2242 3057 UKS „Champion”   2  2 8 
            

Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com
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R-żyj… 
Kącik satyryczny 
 
 
 

Tadeusz Buraczewski 
Fraszki prosto z czaszki 
 

Cenzura – czyli pętla czasu... 
 

W niedorzeczu Wisły 
– pętlą się POmysły… 
Wróci nowe 
– daję głowę 
– nawet mogę przysiąc 
pójdzie Kelus - zrywać szyszki... 
...a Michnik – na Mysią*... 
 
* - w PRL-u - siedziba cenzury 
 

Władza pochodzi od... 
 

Władza pono pochodzi od Boga... 
Przesprytne to stwierdzenie, 
byłoby wręcz – dowodem – wprost – 
na jego – nieistnienie. 
 

Ale musi skądś pochodzić, 
pewnie pół tej „prawdy” 
brzmi już banalnie – WŁADZA 
pochodzi od BOGA-TYCH! 
 
 
 
Adam Wiktor Siedlecki 
 

TV-men 
Bada od lat 
Póls-Sat. 
 

Marzenia 
Mar Zenia. 
 

Marzena 
Marzę na… 
 

Walenty 
Święty 
od mięty. 
 

Fraszka dietetyczna 
Wikt-(te)oria 
satyryczna. 
 

 
 
 

Wydarzenia: 
 
 

Od 29 stycznia do końca marca 2014 r. w Bibliotece Publicznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach trwa wystawa poświęcona Marianowi Yoph-
Żabińskiemu i Jego twórczości w 5. rocznicę śmierci. Zapraszamy do obejrzenia. [Wystawę przygotowali : Biblioteka i A. W. Siedlecki] 
 
 

W dniu 14 lutego 2014 r. o godz. 16.30 w Bibliotece Publicznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, ul. Wojska Polskiego 15, odbędzie się wieczór 
poświęcony twórczości Mariana Yoph-Żabińskiego w 5. rocznicę śmierci. Zapraszamy. [wstęp wolny] 
 
 
 
 

Bibliografia: 
 
 

Reportaż z Parnasu. Marian Yoph-Żabiński [w.] : z tomu Zamiast wizytówki. / kons. lit. Artur Witkowski – Szczecin, Drukarnia Akcydens Sp. z o.o., 
2008, s. 24, ISBN 978-83-60303-27-6. 
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„Za oknem zniżył lot dysk słońca 
i Parnas naszych tematów zbladł, 
inaczej nie byłoby końca 
o tym, jak pachnie poezji kwiat.” 

–Marian Yoph-Żabiński 
[frag. w. Reportaż z Parnasu] 

 
 
 

Odmrażanie twórczości 
Wiersze z zimą w tle 
 
 

Pisanie, niczym gra w słowa, a jednak nie 
wystarczy umieścić na kartce zlepek słów. Czytając 
różne utwory, widzimy różnice w jakości. 
Niezaprzeczalnie, jeżeli autor nie przejawia talentu, 
lepiej niech się pożegna z tworzenie tekstów. Temat 
„Zima” wydaje się być łatwy, czy aby na pewno? Marian Yoph-Żabiński zachęcał, by zmagając się z samym sobą,              
w każdej chwili i na każdym miejscu próbować postrzegać świat poprzez filtr skojarzeń, porównań, przenośni i nie 
ograniczać się do gotowych formuł, bowiem talent można nie tylko zakopać ale też zamrozić. W dniu 14 lutego 
bieżącego roku przypada 5. rocznica śmierci Mariana Yoph-Żabińskiego, organizatora życia literackiego nie tylko           
w Policach, ale i w Szczecinie, Warszawie. Przypominam ów fakt nie tylko dla zwykłego sentymentalizmu, który 
zapewne jest potrzebny, ale po to… A może inaczej: Czy nie uwiera Autorów bierność? Słowa kieruję do literatów, 
których wiersze wystygły, bo mam wrażenie, że ten Żabiński ma ciągle wiele więcej do powiedzenia niż my żyjący. 

Poniżej, tych kilka wierszy o „Zimie” (przyjaciół z Polski) niech roztopią Państwa oczekiwania. 
 

Adam Wiktor Siedlecki 
 
 

 
 
 

 
Tadeusz Zawadowski 
* * * 
 
niedługo przyjdzie zima 
ludzie zakładają płaszcze 
lecz coraz chłodniejsze są ich serca 
wkrótce ptaki odlecą do ciepłych krajów 
wczoraj odleciała para gołębi 
która kiedyś 
kochała się na naszym parapecie 
widać i moje serce jest zbyt chłodne 
bo chociaż otulam je szalikiem 
one nie chcą już powrócić 
 
z nieba leciało coś białego 
myślałem że to śnieg 
a to tylko puch topolowy 
– widocznie zima zapomniała o nas 
w tym roku – 
jeśli przyjdzie – choć na chwilę – 
powiem jej jak tęsknię za wiosną 
i za gołębiami 
które odleciały z mojego okna... 
 

 
Krystyna Wajda-Horodko 
Inna zima 
 
Za oknem świat 
dyktowany kartką kalendarza 
ludzie 
skulone zmoczone istoty 
samochody 
ostrożniejsze niż zwykle 
wiatr o sile 
której bez podpowiedzi nie określę 
zamiast śniegu 
deszcz 
z coraz większym nasileniem 
dotyka ulic 
rozmywając rzeczywistość 
 
a ja… 
za szybą bezpiecznej oazy 
śledzę nurt wodnych pereł 
z postanowieniem  
 
dziś nie wychodzę 
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Ewa Rutkowska : Zima, akwarela, 21x30 cm 
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SPOŁECZEŃSTWO PEGAZ POLICKI

ZAKŁADYPEGAZ

Janusz Wołoszyn : W zadymce, olej na papierze 38 x 24 cm 
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Władysław Łazuka 
 
 
 
Przed zimą 
 
Mróz pomalował 
Trawy i krzewy 
Przyleciały sikorki, wróble 
Mazurki i dzwońce 
 
Za szybą 
Upominają się 
 
Nie zapomniały 
 
 
Zając 
 
Ś l a d y 
       raz 
dwa     trzy 
       raz 
dwa     trzy 
 
Wygrzebaną spod śniegu 
Zieleń ozimin 
Posrebrza mróz 
 
Dalej nieruchomo 
Stoi słupka 
Nasłuchuje 
Za chwilę ruszy 
W białą zadymkę 
 
Zając szarak 
 
 
Zima 
 
Kuropatwy ukryły się 
W zaroślach 
Przy nich szarówki lis 
Bezdrożami ku światłom zagród 
Zbliża się zima 
 
Sypie białymi płatkami snu 
 
 
 
 
Tadeusz Zawadowski 
* * * 

Stanisławowi Wyrzykowskiemu 
 

A smrekom wiatr ponaginał 
Głowy ku samej ziemi 
I mroźną nocy lawiną 
W brzozy płaczące przemienił 
 
Słońce ukryte w chmurach śni 
Jeziora też uśpione 
Mróz skrzętnie klejnoty szkli 
Na zimy nową koronę 

Róża Czerniawska-Karcz 
Zima 
 
Tak czysto 
z białego nieba 
które tak odświętne  
sypie śnieg 
srebrnym pyłem skrzy się 
powietrze 
cisza 
wszystko tłumi 
śnieżny szept 
wirujące gwiazdki 
na wietrze 
w tańczącej mgle mlecznej 
sunąc saniami 
oddalamy się 
od czarnych trosk 
ze szczęściem 
zostajemy sami 
 
29 grudnia 1996 r. 
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Róża Czerniawska-Karcz 
Nowy Rok 
 
W Nowy Rok jak w wieczność, 
Po omacku wchodzę. 
Aksamitna ciemność – 
W cekinach gwiazd brodzi. 
 
W Nowy Rok jak w tomik, 
Ten nie napisany. 
Wbiegam zwinnym piórem 
W dni pokratkowane. 
 
Każdy dzień się pisze,, 
W teraźniejszość zmienia. 
Idą w przeszłość kartki – 
Myśli „od niechcenia”. 
 
Przyszłość niewiadoma, 
Jak Czas tajemnicza, 
Wciąż zrywa zasłony 
Z Nadziei oblicza. 
 
I patrzę zdumiona 
W oczy Przeznaczenia – 
Jak życie się zmienia  
W spełnione marzenia! 
 
31 grudnia 1996 r. - 1 stycznia 1997 r. 
 
 
 
 
 

Tadeusz Buraczewski 
Ja dobrze wiem, 
co będzie w Nowym Roku... 
 
A w USA w nowiutkim Roku?.. 
Uwierzcie – mali i duzi 
Obama wyda DVD w Tamla Motown* 
– jak Merkel nago nuci w jaccuzi. 
 
Ze Wschodu od Dziadka Mroza 
fotograf Putina przyleci 
spoza głównego planu – poza 
i...da Donka zdjęcie do – „wSieci” 
 
Nadęty do imentu Bolek 
wbity jak nóż w masło – w dumę 
(na mur) już czołga się – na cokół... 
...Piłsudski zwolni mu postument. 
 
Kilka kanalii – hyc w zaświaty – 
(Ba!) transfer via Powązki - 
– odejdzie na amen, a fuehrerek 
radośnie chude zaciśnie piąstki. 
 
Jeden wibrokot od - pierdonia 
się zachla żołądkową gorzką, 
by w polit-rzygowinie widzieć 
jak słupki wibratorów rosną. 
 
Bezideolom Chwinom & Huelle`om 
Mane Tekel... objawi na ścianie, 
a wieszcz Jarosław M. Rymkiewicz 
wznowi „Rejtana” & „Wieszanie”. 
 
A profesorom „tevałenus causa” 
różniczki objawienie dane, 
jak w tivi profesor zapragnął: 
– Ja będę tym chamem 
i chcę być tym chamem... 
 
Pęknie minister-twitter kiepski... 
Nad Chobielinem coś zahuczy – 
– jak serialowy twierdzi Boczek – 
megalomania go rozdupczy... 
Wiatr nie od morza dziś – od Lwowa 
pętakom nadmie żagle portek 
i od stolicy – po okolicy 
pociągnie strachem i fetorkiem. 
 
 
* - znana wytwórnia płyt dla śpiewaków 
     o ciemnej karnacji 
 

 
 
 
 
         Fot. b-as. 
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PEGAZ POLICKI KULTURA

Janusz Wołoszyn : W zadymce, olej na papierze 38 x 24 cm 
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Władysław Łazuka 
 
 
 
Przed zimą 
 
Mróz pomalował 
Trawy i krzewy 
Przyleciały sikorki, wróble 
Mazurki i dzwońce 
 
Za szybą 
Upominają się 
 
Nie zapomniały 
 
 
Zając 
 
Ś l a d y 
       raz 
dwa     trzy 
       raz 
dwa     trzy 
 
Wygrzebaną spod śniegu 
Zieleń ozimin 
Posrebrza mróz 
 
Dalej nieruchomo 
Stoi słupka 
Nasłuchuje 
Za chwilę ruszy 
W białą zadymkę 
 
Zając szarak 
 
 
Zima 
 
Kuropatwy ukryły się 
W zaroślach 
Przy nich szarówki lis 
Bezdrożami ku światłom zagród 
Zbliża się zima 
 
Sypie białymi płatkami snu 
 
 
 
 
Tadeusz Zawadowski 
* * * 

Stanisławowi Wyrzykowskiemu 
 

A smrekom wiatr ponaginał 
Głowy ku samej ziemi 
I mroźną nocy lawiną 
W brzozy płaczące przemienił 
 
Słońce ukryte w chmurach śni 
Jeziora też uśpione 
Mróz skrzętnie klejnoty szkli 
Na zimy nową koronę 

Róża Czerniawska-Karcz 
Zima 
 
Tak czysto 
z białego nieba 
które tak odświętne  
sypie śnieg 
srebrnym pyłem skrzy się 
powietrze 
cisza 
wszystko tłumi 
śnieżny szept 
wirujące gwiazdki 
na wietrze 
w tańczącej mgle mlecznej 
sunąc saniami 
oddalamy się 
od czarnych trosk 
ze szczęściem 
zostajemy sami 
 
29 grudnia 1996 r. 
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Róża Czerniawska-Karcz 
Nowy Rok 
 
W Nowy Rok jak w wieczność, 
Po omacku wchodzę. 
Aksamitna ciemność – 
W cekinach gwiazd brodzi. 
 
W Nowy Rok jak w tomik, 
Ten nie napisany. 
Wbiegam zwinnym piórem 
W dni pokratkowane. 
 
Każdy dzień się pisze,, 
W teraźniejszość zmienia. 
Idą w przeszłość kartki – 
Myśli „od niechcenia”. 
 
Przyszłość niewiadoma, 
Jak Czas tajemnicza, 
Wciąż zrywa zasłony 
Z Nadziei oblicza. 
 
I patrzę zdumiona 
W oczy Przeznaczenia – 
Jak życie się zmienia  
W spełnione marzenia! 
 
31 grudnia 1996 r. - 1 stycznia 1997 r. 
 
 
 
 
 

Tadeusz Buraczewski 
Ja dobrze wiem, 
co będzie w Nowym Roku... 
 
A w USA w nowiutkim Roku?.. 
Uwierzcie – mali i duzi 
Obama wyda DVD w Tamla Motown* 
– jak Merkel nago nuci w jaccuzi. 
 
Ze Wschodu od Dziadka Mroza 
fotograf Putina przyleci 
spoza głównego planu – poza 
i...da Donka zdjęcie do – „wSieci” 
 
Nadęty do imentu Bolek 
wbity jak nóż w masło – w dumę 
(na mur) już czołga się – na cokół... 
...Piłsudski zwolni mu postument. 
 
Kilka kanalii – hyc w zaświaty – 
(Ba!) transfer via Powązki - 
– odejdzie na amen, a fuehrerek 
radośnie chude zaciśnie piąstki. 
 
Jeden wibrokot od - pierdonia 
się zachla żołądkową gorzką, 
by w polit-rzygowinie widzieć 
jak słupki wibratorów rosną. 
 
Bezideolom Chwinom & Huelle`om 
Mane Tekel... objawi na ścianie, 
a wieszcz Jarosław M. Rymkiewicz 
wznowi „Rejtana” & „Wieszanie”. 
 
A profesorom „tevałenus causa” 
różniczki objawienie dane, 
jak w tivi profesor zapragnął: 
– Ja będę tym chamem 
i chcę być tym chamem... 
 
Pęknie minister-twitter kiepski... 
Nad Chobielinem coś zahuczy – 
– jak serialowy twierdzi Boczek – 
megalomania go rozdupczy... 
Wiatr nie od morza dziś – od Lwowa 
pętakom nadmie żagle portek 
i od stolicy – po okolicy 
pociągnie strachem i fetorkiem. 
 
 
* - znana wytwórnia płyt dla śpiewaków 
     o ciemnej karnacji 
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Poniedziałki z muzami 

Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach zaprasza 
na cykl spotkań w każdy drugi poniedziałek miesiąca, spotkania zapowiada-
ne będą plakatami. Przy herbatce, kawie i ciasteczkach można będzie posłu-
chać 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.

Str. 4 
 

 

R-żyj… 
Kącik satyryczny 
 
 
 

Tadeusz Buraczewski 
Fraszki prosto z czaszki 
 

Cenzura – czyli pętla czasu... 
 

W niedorzeczu Wisły 
– pętlą się POmysły… 
Wróci nowe 
– daję głowę 
– nawet mogę przysiąc 
pójdzie Kelus - zrywać szyszki... 
...a Michnik – na Mysią*... 
 
* - w PRL-u - siedziba cenzury 
 

Władza pochodzi od... 
 

Władza pono pochodzi od Boga... 
Przesprytne to stwierdzenie, 
byłoby wręcz – dowodem – wprost – 
na jego – nieistnienie. 
 

Ale musi skądś pochodzić, 
pewnie pół tej „prawdy” 
brzmi już banalnie – WŁADZA 
pochodzi od BOGA-TYCH! 
 
 
 
Adam Wiktor Siedlecki 
 

TV-men 
Bada od lat 
Póls-Sat. 
 

Marzenia 
Mar Zenia. 
 

Marzena 
Marzę na… 
 

Walenty 
Święty 
od mięty. 
 

Fraszka dietetyczna 
Wikt-(te)oria 
satyryczna. 
 

 
 
 

Wydarzenia: 
 
 

Od 29 stycznia do końca marca 2014 r. w Bibliotece Publicznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach trwa wystawa poświęcona Marianowi Yoph-
Żabińskiemu i Jego twórczości w 5. rocznicę śmierci. Zapraszamy do obejrzenia. [Wystawę przygotowali : Biblioteka i A. W. Siedlecki] 
 
 

W dniu 14 lutego 2014 r. o godz. 16.30 w Bibliotece Publicznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, ul. Wojska Polskiego 15, odbędzie się wieczór 
poświęcony twórczości Mariana Yoph-Żabińskiego w 5. rocznicę śmierci. Zapraszamy. [wstęp wolny] 
 
 
 
 

Bibliografia: 
 
 

Reportaż z Parnasu. Marian Yoph-Żabiński [w.] : z tomu Zamiast wizytówki. / kons. lit. Artur Witkowski – Szczecin, Drukarnia Akcydens Sp. z o.o., 
2008, s. 24, ISBN 978-83-60303-27-6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 stycznia 2014 PEGAZ POLICKI Nr 2 (87) 

 

Str. 4   (Nr 335) 

Pegaz Policki nr 2 (87)  :  dodatek literacki do Wieści Polickich nr 335 .  
 

Redaktor naczelny : Adam Wiktor Siedlecki, kontakt : adam.w.siedlecki@wp.pl 
Wydawca : Andrzej Marek, ul. Łucznicza 12a/3, 71-472 Szczecin ; www.wiescipolickie.pl 
Współpraca : Róża Czerniawska-Karcz, Tadeusz Zawadowski, Tadeusz Buraczewski, Władysław Łazuka, 
Krystyna Wajda-Horodko, Ewa Rutkowska, Janusz Wołoszyn, Jolanta Toboła. Wykorzystano obrazy satyryczne Krzysztofa Toboły. 
Obrazy : Ewa Rutkowska, Janusz Wołoszyn. Zdjęcie : A. W. Siedlecki. Korekta : A. Siedlecka. Skład komputerowy, łamanie : A. W. Siedlecki. 
Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach  i  Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie. 

Str. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Za oknem zniżył lot dysk słońca 
i Parnas naszych tematów zbladł, 
inaczej nie byłoby końca 
o tym, jak pachnie poezji kwiat.” 

–Marian Yoph-Żabiński 
[frag. w. Reportaż z Parnasu] 

 
 
 

Odmrażanie twórczości 
Wiersze z zimą w tle 
 
 

Pisanie, niczym gra w słowa, a jednak nie 
wystarczy umieścić na kartce zlepek słów. Czytając 
różne utwory, widzimy różnice w jakości. 
Niezaprzeczalnie, jeżeli autor nie przejawia talentu, 
lepiej niech się pożegna z tworzenie tekstów. Temat 
„Zima” wydaje się być łatwy, czy aby na pewno? Marian Yoph-Żabiński zachęcał, by zmagając się z samym sobą,              
w każdej chwili i na każdym miejscu próbować postrzegać świat poprzez filtr skojarzeń, porównań, przenośni i nie 
ograniczać się do gotowych formuł, bowiem talent można nie tylko zakopać ale też zamrozić. W dniu 14 lutego 
bieżącego roku przypada 5. rocznica śmierci Mariana Yoph-Żabińskiego, organizatora życia literackiego nie tylko           
w Policach, ale i w Szczecinie, Warszawie. Przypominam ów fakt nie tylko dla zwykłego sentymentalizmu, który 
zapewne jest potrzebny, ale po to… A może inaczej: Czy nie uwiera Autorów bierność? Słowa kieruję do literatów, 
których wiersze wystygły, bo mam wrażenie, że ten Żabiński ma ciągle wiele więcej do powiedzenia niż my żyjący. 

Poniżej, tych kilka wierszy o „Zimie” (przyjaciół z Polski) niech roztopią Państwa oczekiwania. 
 

Adam Wiktor Siedlecki 
 
 

 
 
 

 
Tadeusz Zawadowski 
* * * 
 
niedługo przyjdzie zima 
ludzie zakładają płaszcze 
lecz coraz chłodniejsze są ich serca 
wkrótce ptaki odlecą do ciepłych krajów 
wczoraj odleciała para gołębi 
która kiedyś 
kochała się na naszym parapecie 
widać i moje serce jest zbyt chłodne 
bo chociaż otulam je szalikiem 
one nie chcą już powrócić 
 
z nieba leciało coś białego 
myślałem że to śnieg 
a to tylko puch topolowy 
– widocznie zima zapomniała o nas 
w tym roku – 
jeśli przyjdzie – choć na chwilę – 
powiem jej jak tęsknię za wiosną 
i za gołębiami 
które odleciały z mojego okna... 
 

 
Krystyna Wajda-Horodko 
Inna zima 
 
Za oknem świat 
dyktowany kartką kalendarza 
ludzie 
skulone zmoczone istoty 
samochody 
ostrożniejsze niż zwykle 
wiatr o sile 
której bez podpowiedzi nie określę 
zamiast śniegu 
deszcz 
z coraz większym nasileniem 
dotyka ulic 
rozmywając rzeczywistość 
 
a ja… 
za szybą bezpiecznej oazy 
śledzę nurt wodnych pereł 
z postanowieniem  
 
dziś nie wychodzę 

 
 

NR 17 (85) PEGAZ POLICKI 16 grudnia 2013 

 

(Nr 335)  Str. 1  

   

Ewa Rutkowska : Zima, akwarela, 21x30 cm 
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SPORT SPORT

Koszykarze z naszej szkoły 
znowu  najlepsi ….   

We wtorek 21 stycznia 2014 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach odbyła 
się gminno-powiatowa gimnazjada w koszykówkę chłopców. W turnieju wzięły udział gimnazja 
z gminy i powiatu polickiego: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum 
z Przecławia.Spotkania odbywały się jednocześnie na dwóch boiskach, systemem „każdy 
z każdym”.

Gimnazjada

We wtorek 21 stycznia 2014 roku 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Policach odbyła się gminno-
-powiatowa gimnazjada w koszyków-
kę chłopców. W turnieju wzięły udział 
gimnazja z gminy i powiatu polickie-
go: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, 
Gimnazjum nr 3, Gimnazjum z Prze-
cławia.Spotkania odbywały się jed-
nocześnie na dwóch boiskach, syste-
mem „każdy z każdym”.
 
W pierwszych spotkaniach bój sto-
czyły drużyny G1-G3 oraz G2-Gim-
nazjum Przecław. Po zaciętym starciu 
mecze wygrały drużyny G1 i G2. Nasi 
zawodnicy pokonali „Trójkę” trzema 
punktami. 
 
Kolejnym przeciwnikiem na drodze 
do zwycięstwa byli koszykarze Gim-
nazjum z Przecławia. Nasi wychowan-
kowie zaczęli odnosić przewagę już 
w pierwszych minutach. Po jedno-
stronnym spotkaniu nasze gimna-

zjum zdecydowanie wygrało z wyni-
kiem 21-7. 
 Ostatni mecz rozegraliśmy z repre-
zentacją Gimnazjum nr 2. Zmęczenie 
nie przeszkodziło naszym zawodni-
kom grać na najwyższym poziomie, 
po długim starciu odnieśliśmy kolejne 
zwycięstwo z wynikiem 22-16. 
 Na szczególne słowa uznania zasłu-
guje Radosław Machina, który okazał 
się najskuteczniejszym zawodnikiem 
w naszej drużynie.

Skład drużyny :

1. Machina Radzio
2. Sankowski Maciuś
3. Stangret Michał
4. Wardziak Kacper
5. Budzeń Paweł
6. Kuriata Patryś
7. Grzesło Michał
8. Pintera Adam
9. Jaskulski Michał
10. Krystian Woźniak 
11. Piotr Zawalski 

Całej drużynie serdecznie gratulu-
jemy i życzymy powodzenia na tur-
nieju z siatkówki!
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MAMA HAKA NA RAKA
Policka młodzież – wzorem ubiegłego roku – bierze udział w 7. edycji Ogólnopolskiego 
Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” . Uczestnikami projektu są uczniowie klas 
medycznych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. 

Młodzi aktywni

Patronat nad akcją objął Burmistrz 
Polic Władysław Diakun. Celem pro-
gramu jest promocja badań profilak-
tycznych. Tegoroczna edycja dotyczy 
chłoniaków i nowotworów układu 
chłonnego. W ramach akcji – 1 lute-
go 2014 r. młodzież weźmie udział 
w Dniu Otwartych Drzwi Zachodnio-
pomorskiego Centrum Onkologii 
w Szczecinie (na Golęcinie), a 4 lute-
go w Zespole Szkół im. Ignacego Łu-
kasiewicza w Policach odbędzie się 
happening, wieńczący całą akcję. 

W ramach działań, uczestnicy pro-
gramu zaangażowani w realizację 
projektu przeprowadzają prelekcje 
wśród młodzieży i dorosłych, w czasie 
których przekazują zdobytą wiedzę, 
realizują również akcje promocyj-
ne i propagandowe, prowadzą blog 
i przemycają informacje na Facebo-
ok-u. Pomaganie innym jest dziełem 
serca – i tym kierują się uczestnicy 
projektu.  Ich  działania na bieżąco 
można śledzić na https://www.face-
book.com/MamyHakiNaChloniaki. 

Zachodniopomorskie Centrum On-
kologii w Szczecinie informuje, że 
dnia 01 lutego 2014 roku weźmie 
udział we wspólnej akcji „Dzień 
Drzwi Otwartych” w ramach obcho-
dów 14. Światowego Dnia Walki 
z Rakiem. Akcja odbędzie się w Cen-
trum Diagnostyki i Terapii Nowotwo-
rów Piersi w Zachodniopomorskim 
Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. 
Strzałowska 22. 

Program: 

Godz. 9.00 – 13.00 konsultacje, bada-
nia Przyszpitalna  Przychodnia  Onko-
logiczna 

• konsultacje dermatologa - ocena 
zmian barwnikowych na skórze
Zakład Diagnostyki Obrazowej 

• badania mammograficzne w ramach 
programu profilaktycznego dla kobiet 
w wieku 50-69 lat,  Godz. 11.30 Uro-
czyste otwarcie wystawy fotograficz-
nej „Swoje spojrzenie przez obiektyw”

Godz. 12.00 - Zwiedzanie Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej w Centrum 
Diagnostyki i Terapii Nowotworów  
Piersi.

Godz.12.30 - Wykład z zakresu profi-
laktyki chorób nowotworowych Pale-
nie albo Zdrowie. 

Godz. 9.00 – 13.00 Stoiska  informa-
cyjno-edukacyjne (hol przy wejściu B): 

• Stoisko Prewencji Pierwotnej No-
wotworów - promocja zdrowego 
stylu życia zgodnie z zapisami Euro-
pejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, 
dystrybucja egzemplarzy Kodeksu 
dedykowanych do  dzieci, młodzieży 
i dorosłych, będzie można zasięgnąć 
informacji o bezpłatnych programach 
profilaktycznych, 

• Stoisko Wojewódzkiego  Ośrodka 
Koordynującego  Populacyjny Pro-
gram Wczesnego Wykrywania  Raka 
Piersi   – promocja programu i badań 
mammograficznych,  informacja o 
placówkach, gdzie można wykonać 

badania w ramach programu, nauka 
samobadania piersi, materiały infor-
macyjno-edukacyjne z zakresu profi-
laktyki raka piersi i szyjki macicy,

• Stoisko informacyjne „Szkoły dla 
pacjentów onkologicznych i ich ro-
dzin” i Ośrodka Rehabilitacji Psycho-
społecznej i Medycznej ZCO.

• Stoisko Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Onkologicznych Oddział 
w Szczecinie – pomiar ciśnienia tętni-
czego, pomiar masy ciała, BMI

• Stoisko  Stowarzyszenia Amazonek 
„AGATA”  informacja o działalności 
Stowarzyszenia, nauka samobadania 
piersi

Godz. 11.30-13.00 W ramach współ-
pracy z Zespołem Szkół im. Ignace-
go Łukasiewicza w Policach w akcji 
uczestniczyć będą uczniowie szkoły 
jako realizatorzy 7. edycji ogólno-
polskiego programu dla młodzieży 
„Mam Haka na Raka”, którego tema-
tem przewodnim programu są nowo-

twory układu chłonnego – chłoniaki, 
młodzież będzie rozdawać przygo-
towane przez siebie ulotki promują-
ce profilaktykę chłoniaków i zbierała 
podpisy pod deklaracją „Zachęcę 
jedną osobę do wykonania badania 
profilaktycznego”. Uczniowie zwiedzą 
również Zakład Diagnostyki Obrazo-
wej w Centrum Diagnostyki i Terapii 
Nowotworów Piersi. Młodzież będzie  
uczestniczyla w v wykładzie z zakresu 
profilaktyki chorób nowotworowych.

Na terenie ZCO rozwieszone zo-
staną banery i flagi informacyjne 
z zasadami Europejskiego Kodeksu 
Walki z Rakiem m.in. „jedz 5 x dzien-
nie warzywa i owoce”, „Żyj zgodnie 
z zaleceniami kodeksu”.  W Zakładzie 
Diagnostyki Obrazowej wyświetla-
ne będą spoty promujące programy 
profilaktyki i wczesnego wykrywania 
raka piersi i raka szyjki macicy, profi-
laktykę czerniaka, zalecenia Europej-
skiego Kodeksu Walki z Rakiem m.in. 

ideę walki z biernym i czynnym pa-
leniem tytoniu, aktywność fizyczną, 
zdrową dietę, promujące profilaktykę 
chłoniaków.

Akcja profilaktyczna będzie nagło-
śniona medialnie w prasie,  TVP 
Szczecin, Polskim Radiu Szczecin.
Osoba odpowiedzialna za organiza-
cję akcji: 
dr Mariusz Holicki tel. 91 42 51 491 
mholicki@onkologia.szczecin.pl

Konkursy bhp 
kolejna edycja 

Podobnie jak w roku ubiegłym – w styczniu powołana przez dyrektora Departamentu 
Bezpieczeństwa Technicznego komisja konkursowa rozpoczęła prace nad wyłonieniem 
laureatów konkursu „Wydział bezpiecznej pracy” i „Lider bezpieczeństwa” za rok 2013.

W skład komisji powołano 8 osób, 
w tym przedstawiciela pracowników – 
Zakładowego Społecznego Inspekto-
ra Pracy oraz reprezentantów Zespołu 
Dyspozytora Zakładów, Zakładowej 
Straży Pożarnej, Zakładowego Dozo-
ru Technicznego, Biura Ochrony Śro-
dowiska oraz Biura BHP i Prewencji.    
  
Ustalono, że ocenie podlegać bę-
dzie ogółem 37 jednostek, w tym 
wydziały, wyodrębnione poszczegól-
ne instalacje, laboratoria jednostek 
biznesowych oraz  centrów wsparcia.
Wstępna selekcja polegała na wyłą-
czeniu z dalszych eliminacji komórek, 
w których w 2013 r. notowano wypad-
ki przy pracy, pożary, częste awarie 
techniczne będące zdarzeniami po-
tencjalnie wypadkowymi, liczne uchy-
bienia stwierdzały  zewnętrzne insty-
tucje kontrolne oraz nieprawidłowości 
ujawniała służba prewencji p.poż. 
Poszczególnych jednostek nie różni-
cowały wyniki jesiennego przeglądu 
warunków pracy. Stwierdzono, że 
wszelkie drobne nieprawidłowości 
z lat ubiegłych zostały przez komórki 
te usunięte, a na wykonanie kosztow-
niejszych przedsięwzięć często nie 
wystarczało środków finansowych, co 

nie może dyskwalifikować zaangażo-
wania tych załóg w sprawy bhp.  

Do ostatniej fazy eliminacji zakwa-
lifikowano 15 jednostek, w których 
zostaną przeprowadzone przeglądy. 
W trakcie obchodów komisja oceni 
stan porządków wokół obiektów i  we-
wnątrz pomieszczeń produkcyjnych 
oraz higieniczno – sanitarnych (jadal-
nie, szatnie, łaźnie,) wyposażenie pra-
cowników podczas czynności służ-

bowych w odzież, obuwie robocze 
oraz środki ochrony indywidualnej, 
a także narzędzie i sprzęt pomocniczy.  
Ocenie poddane zostaną również 
tablice informacyjne, zawartość za-
mieszczonych materiałów informacyj-
nych, ich aktualność oraz promowa-
nie zagadnień bhp. 

Uczestnikom finału (lista najlepszych 
na razie do wiedzy członków Komisji) 
życzymy powodzenia. 
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PEC S.A. w Policach w ramach 
wpisanych  w swoją strategię inwe-
stycyjną  działań proekologicznych, 
w 2012 roku przeprowadził moder-
nizację 75 % zasobów instalacji od-
pylania spalin w ramach realizacji 
projektu pod nazwą „ Modernizacja 
instalacji odpylania spalin dla in-
stalacji energetycznego spalania 
miału węglowego, zlokalizowanej 
w Policach ul. Energetyków 1 i na-
leżącej do Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej” . Projekt współfi-
nansowany przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Regional-
nego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-
2013. Inwestycja została zrealizowana 
w ważącej części za pieniądze z Unii 
Europejskiej. Precyzyjnie rzecz ujmu-
jąc koszt całej inwestycji wynosił 1 
335 666 zł , pieniądze pochodzące z 
dofinansowania  z UE  wyniosły 753 
043 zł ., co  jest kwotą niebagatelną 
dla  przedsiębiorstwa. Modernizację 
odpylania przeprowadzono , wycho-
dząc naprzeciw zmieniającym się 
przepisom od 01.01.2016r. ,w zakre-
sie standardów emisyjnych.  Zmia-
ny, które za chwilę staną się faktem 
obniżają czterokrotnie dopuszczalny 
próg emisji pyłów ze stężenia  400 
mg/m³ do 100 mg/ m³  w warunkach 
umownych przeliczonych na 6% za-
wartości tlenu . Modernizacja, okazała 
się być przeprowadzona z niezwykle 
dużą starannością , o czym świad-
czą wyniki badań przeprowadzonych 
w 2013 roku, dla wszystkich kotłów 
, które zostały objęte przedsięwzię-
ciem. Obecnie poziom emisji pyłów 
jest ok. 60% niższy od granicznych 
dopuszczalnych emisji , które będą 
obowiązywały od początku 2016r.i ok. 
7 krotnie niższa emisja tej substancji, 
uzyskana w stosunku do stanu przed 
modernizacją. Wyniki te wskazują na  
konkretny wymiar ekologiczny  wyko-

nanej inwestycji. Kierownictwo firmy 
podjęło działania w tym zakresie , ze 
znacznym wyprzedzeniem w stosun-
ku do mających wejść w życie no-
wych przepisów bo liczyło się nie tylko 
wypełnienie przepisów prawa, ale też 
skuteczne wykorzystanie możliwości 
dofinansowania inwestycji z funduszy 
UE niebagatelną kwotą 753 000 zł.,  
oraz jak najszybsze zmniejszenie emi-
sji pyłów do atmosfery, co przyczynia 
się do tego ,że  już od początku 2013 
roku oddychamy czystszym , zdrow-
szym powietrzem. Nie sposób nie 

Modernizacje 
w Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej

Ekologiczny projekt

wspomnieć przy tej okazji  o tym , że 
za emisje pyłów do środowiska firma 
ponosi opłaty ,  które w związku z wie-
lokrotnym obniżeniem poziomu emi-
sji pyłów, również  uległy wielokrot-
nemu obniżeniu już za miniony rok , 
co ma przełożenie bezpośrednie na 
koszty przedsiębiorstwa , a więc i na 
cenę ciepła. Chciałoby się rzec w tym 
przypadku czas to pieniądz , dodając  
i zdrowie , co powinno nas wszystkich 
cieszyć i powinniśmy sobie i innym ży-
czyć aby w naszych firmach myślenie 
było podobne.  

Wieści Polickie  -  czasopismo lokalne wydawane od 1999 roku.
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Rekordy WOŚP 
w Policach i Jasienicy  

Podczas XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy padł kolejny rekord w Jasienicy: 
mieszkańcy zebrali aż 40.428,38 zł! A to jeszcze nie koniec, bo trwają aukcje internetowe. 
W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach zebrano łącznie 45.142,93 zł.  – to też rekord. Podobnie 
rekordową kwotę 8434,85 złotych i 5,97 Euro udało się zebrać podczas XIII   Orkiestrowego    
Turnieju   Halowej  Piłki   Nożnej   Oldbojów, organizowanego przez Gimnazjum nr 3 w Policach. 

Jak co roku – w Miejskim Ośrod-
ku Kultury odbywały się występy po-
lickich artystów w różnym wieku. Na 
scenie zaprezentowały się zespoły 
wokalne i taneczne, były też poka-
zy sztuki walki w wykonaniu dzieci 
i młodzieży. Program artystyczny 
przeplatał się z licytacjami przedmio-
tów, przekazanych przez darczyń-
ców. W ten sposób zebrano kwotę 
7.989,50 zł. W holu MOK rozstawione 
były stoiska, na których prowadzono 
sprzedaż specjalnie przygotowanych 
przedmiotów i artykułów spożyw-
czych. Wśród nich – kanapki, przygo-
towane przez pracowników Urzędu 
Miejskiego. Z ich sprzedaży zebrano 
746,23 zł. Na łączną kwotę, zebraną 
przez sztab w MOK, złożyły się też pie-
niądze zebrane przez polickie szkoły 
i wolontariusze z puszkami WOŚP.

Dużego zaangażowania polickich 
VIP-ów wymagało przygotowanie tra-
dycyjnego spektaklu. Jak zawsze – 
rozpoczął się tuż po godzinie 17.00. 
O tej porze sala widowiskowa MOK 
pęka w szwach. W tym roku zajęte 
były wszystkie miejsca siedzące i sto-
jące. W przedstawieniu pt. „Ananasy 
z naszej klasy” burmistrz Polic Wła-
dysław Diakun wystąpił jako jeden 
z uczniów. Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Policach Witold Król był na-
uczycielem matematyki. Polickie VIP-
-y wystąpiły też w koncercie karaoke. 

Urząd Miejski w Policach był też re-
prezentowany podczas XIII Turnieju 
Oldbojów. W rozgrywkach uczestni-
czyło dziesięć drużyn. Łącznie było 
120 zawodników, którzy dołożyli 
wszelkich sił, by widowisko sporto-
we przyniosło jak najwięcej emocji. 
Najlepsza okazała się drużyna z na-
leżących do Grupy Azoty  Zakładów 
Chemicznych „Police” SA. W tym 
Turnieju nie ma jednak wygranych 
ani zwyciężonych. Choć po przeciw-
nych stronach boiska – wszyscy grali 
w jednej drużynie: Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Do największych sukcesów zaliczyć 
trzeba orkiestrową akcję, zorganizo-
waną przez Radę Osiedla nr 3 i Ze-
spół Szkół nr 2 w Policach-Jasienicy. 
Pieniądze były zbierane w ramach 
kwesty ulicznej do puszek oraz pod-

czas licytacji w Radzie Osiedla. Im-
preza ta – jak co roku – odbyła się 
dzień przez orkiestrowym Wielkim Fi-
nałem.  Zebrana kwota ponad 40 tys. 
zł – zwłaszcza w porównaniu z całymi 
Policami – jest imponująca. Jasienic-
ki sztab obchodził w tym roku swoje 
20-lecie. Z tej okazji wszystkim, którzy 
go tworzą – serdeczne gratulacje, po-
dziękowania i najlepsze życzenia!

Tegoroczny, XXII Finał WOŚP odbył 
się w niedzielę 12 stycznia. Zebrane 
pieniądze Fundacja Jurka Owsiaka 
przeznaczy na zakup specjalistyczne-
go sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki medycznej 
seniorów

Wszystkim organizatorom i uczestni-
kom imprez w gminie Police – gratu-
lacje i podziękowania! 
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