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W numerze:

Wywiad 
z pełnomocnikiem 
Beaty Golisowicz 

Do tego momentu przygo-
towywałem się długo, najpierw 
mentalnie, potem w pracy realizu-
jąc swe marzenie życia - napisać 
historię Kępnicy, mojej rodzinnej 
wsi na opolszczyźnie wpisanej w 
przeszłość biskupiej Nysy, tak jak 
Police w historię wielkiego Szczeci-
na. Tam na południu czasy „przed-
kępnickie” zaczęły się w okresie 
neolitu.  Tu mniej więcej tak samo.

więcej str. 3

Aleksander Doba 
na Florydzie

67-letni Aleksander Doba, który od 
października samotnie płynął z Li-
zbony kajakiem przez Ocean Atlan-
tycki, dobił w czwartek wieczorem 
do brzegów Florydy, szczęśliwie 
pokonując trasę ok. 9 tys. km - poin-
formował jego przyjaciel, także kaja-
karz Piotr Chmieliński.

więcej str. 11

IV Festiwal TEK
(1-4 maja)

Będzie to czwarta edycja Festiwa-
lu – tak wyjątkowego wydarzenia w 
naszym mieście. Z tej okazji organi-
zatorzy przygotowali wiele atrakcji 
dla publiczności. 
Happening ulicami Polic, spektakl 
plenerowy Teatru KLINIKA LALEK, 
bajka dla dzieci w wykonaniu Byd-
goskiego Teatru Lalek Buratino oraz 
występ gwiazdy Festiwalu Rafała 
Rutkowskiego z monodramem „Oj-
ciec Polski”.
To tylko kilka, z wielu teatralnych 
atrakcji podczas polickiego Festiwa-
lu.

więcej: str. 8-10

Pełnomocnikiem 
Wywiad z...

dok. na str. 7

Wywiad video na stronie internetowej 
www.wiescipolickie.pl

Beaty Golisowicz
mec. Patrykiem Zbroją

Rozmawiał Andrzej Marek

Patryk Zbroja jest adwokatem w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Ukoń-
czył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną bardzo dobrą. W okresie od 
2003 do 2006 r. odbywał aplikację adwokacką w Lubuskiej Izbie Adwo-
kackiej, którą zakończył egzaminem adwokackim (ocena bardzo dobra).

Andrzej Marek: Panie mecenasie, pan re-
prezentuje Beatę Golisowicz w sporze do-
tyczącym konkursu i sposobu powołania 
nowej dyrektor w Zespole Szkół w Policach. 
W sprawie głośnej. Wiemy, że w tej sprawie 
zapadł wyrok. Proszę naszym czytelnikom, 
widzom i słuchaczom wyjaśnić główne mo-
tywy tego wyroku.
mec. Patryk Zbroja: Tak, zapadł wyrok Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Szczecinie, w którym na podstawie skargi, 
jaka została wniesiona na skutek wyczer-
pania całej instancji administracyjnej,  Sąd 
analizował ważność uchwał zarządu powia-
tu w sprawie zatwierdzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora 
szkoły jak i uchwały, 
która dotyczyła po-
wierzenia stanowiska 
dyrektora nowej pani 
dyrektor. Sąd analizo-
wał zatem dwie skargi.
A.M.: Dwie skargi zło-
żone przez panią Goli-
sowicz, czy jeszcze przez kogoś innego?
P.Z.: Osobą, która miała bezpośredni inte-
res prawny, żeby skutecznie złożyć skargę 
do Sądu Administracyjnego była uczest-
niczka tego postępowania konkursowego, 
czyli pani Beata Golisowicz. Ona miała upo-
ważnienie do tego, aby zaskarżać w drodze 
sądowo-administracyjnej uchwały zarządu 
powiatu. I taką skargę ja, jako pełnomocnik 
pani Beaty Golisowicz, złożyłem. Uzupełni-
łem jeszcze ją dodatkowym pismem w toku 
postępowania sądowo-administracyjnego, 
w oparciu o skargę pani Golisowicz. Sąd 
Administracyjny rozpoznawał te dwie spra-
wy- osobno niejako. Natomiast wydał wy-
rok co do pierwszej z nich. Stwierdził nie-
ważność uchwały, na mocy której zarząd 
powiatu zatwierdził postępowanie kon-
kursowe. W zakresie tej drugiej uchwały, 
czyli dotyczącej wyboru nowej pani dy-
rektor, racjonalnie zachowując się, posta-
nowił zawiesić postępowanie do czasu 
uprawomocnienia się tego pierwszego 
wyroku. Bo oczywiście ta druga uchwała 

stanowi konsekwen-
cję tej pierwszej. W tej sytuacji wynik po-
stępowania odnośnie pierwszej uchwały 
będzie miał wpływ na wynik jeśli chodzi o 
drugą uchwałę. 
A.M. : Co będzie, jeżeli ten wyrok się upra-
womocni?
P.Z.:  Przy założeniu prawomocności mamy 
do czynienia ze stwierdzeniem nieważności  
prawomocnym uchwały zarządu powiatu, 
przy pomocy której dokonał on zatwierdze-
nia postępowania konkursowego. To powo-
duje, że ten konkurs, mówiąc kolokwialnie, 
jest nieważny. W konsekwencji powinna 
być oczywiście stwierdzona nieważność  

uchwały albo uchwała 
powinna być uchylona, 
w zależności kto będzie 
tę decyzję podejmo-
wał. I występuje bez-
królewie, bo formalnie 
nie ma dyrektora. Jeżeli 
trwałby rok szkolny, tu-
dzież trwałoby postę-

powanie w przedmiocie wyboru nowego 
dyrektora, musiałaby być wyznaczona jakaś 
osoba pełniąca obowiązki dyrektora na czas 
trwania tego bezkrólewia.  Natomiast for-
malnie rzecz ujmując, od momentu upra-
womocnienia się tego wyroku nie byłoby 
dyrektora na stanowisku, w tym rozumie-
niu, w którym uchwała została podjęta w 
sierpniu 2013 r. 
A.M.:  Spodziewamy się, że ten wyrok zosta-
nie zaskarżony jednak przez drugą stronę i 
przed nami droga do jego uprawomoc-
nienia w procedurze odwoławczej. Może 
by pan wyjaśnił, w jaki sposób to będzie 
przebiegało ewentualnie. I jakie są podsta-
wy prawne i kierunek działania organów 
prawa?
P.Z.:  Na te dwa rozstrzygnięcia  Sądu Ad-
ministracyjnego są odpowiednio różne 
środki odwoławcze. Pierwszym środkiem 
odwoławczym od wyroku sadu, w którym 
stwierdzono nieważność uchwały jest skar-
ga kasacyjna do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie. Wygląda to w ten 
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W konsekwencji powinna być 
oczywiście stwierdzona nie-

ważność  uchwały albo uchwa-
ła powinna być uchylona, w 

zależności kto będzie 
tę decyzję podejmował. 
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Społeczeństwo

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Police dotacji ze środków  Wo-
jewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-

cinie w zakresie usuwania azbestu, Burmistrz Polic zwraca się z prośbą do zain-
teresowanych mieszkańców aby złożyli w Urzędzie Miejskim w Policach wniosek 
zawierający niezbędne dane o lokalizacji i ilości wyrobów z azbestu. Sfinansowa-
nie zadania nastąpi po weryfikacji wniosku przez Gminę. Wnioskodawca otrzyma 
pismo informujące o akceptacji wniosku i przewidywanym terminie demontażu i 
transporcie materiałów zawierających azbest. Program skierowany jest do: osób 
fizycznych będących mieszkańcami Gminy Police. Nie dotyczy on mieszkańców 
budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. jednostek samo-
rządu terytorialnegostowarzyszeńfundacjikościołów i związków wyznaniowychw-
spólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Do wniosku należy załączyć kopie doku-
mentów: dokument stwierdzający własność do obiektu,dokument potwierdzający 
zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa, dokument potwierdzający posiadanie 
uprawnień do złożenia przez wnioskodawcę wniosku, w przypadku gdy składają-
cym wniosek nie jest właściciel nieruchomości, wnioski niezrealizowane w 2014 r., 
rozpatrywane będą w roku następnym. Szczegółowe informacje można uzyskać w 
pok. 3A w Urzędzie Miejskim w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 lub pod nr tel. 
91 431 18 87.

Usuwanie azbestu w gminie Police
W zgodzie z ekologią

Rekreacja w SPPK
Turniej bilardowy

Od dnia 22.04.2014 w Szczecińsko-Po-
lickim Przedsiębiorstwie Komunika-

cyjnym w Policach rozgrywany jest turniej 
bilardowy dla pracowników Spółki o Puchar 
Prezesa SPPK. Zawody rozegrane będą w 
odmianie bilarda zwanej „Ósemką”(z ang. 
Eight Ball). Do udziału w zawodach zgłosiło 
się 16 graczy. 
Rozgrywki podzielone są na cztery rundy:
I runda eliminacje – od 22 kwietnia do 30 
kwietnia.
II runda ćwierćfinały – do 5 maja

III runda półfinały – do 10 maja
Finał (czterech finalistów) rozegrany zostanie do 16 maja 2014 roku.
W SPPK stół bilardowy jest zainstalowany od 2000 roku i ustawiony na zapleczu socjalnym 
dla pracowników. W kwietniu 2014 roku został poddany gruntownej renowacji na potrzeby 
rozgrywania turnieju. Pracownicy wezmą udział w rozgrywkach w czasie wolnym od pracy, 
dlatego czas trwania poszczególnych rund jest długi i pozwala graczom umówić się na ro-
zegranie meczów w dogodnych terminach.
- Mamy świadomość, że nasi pracownicy pracują często w stresujących warunkach dlate-
go Spółka dba o nich i tworzy im warunki do wypoczynku i relaksu. Oprócz umożliwienia 
korzystania z bilarda, ping-ponga i siłowni, SPPK wspiera również działanie zrzeszającego 
pracowników Spółki Klubu Wędkarskiego „Leszcze” przy SPPK – mówi prezes Kazimierz 
Trzciński.
Dla uczestników i zwycięzców turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe o łącznej warto-
ści 1,5 tys. złotych.
Jednocześnie turniej wyłoni reprezentację Spółki, która weźmie udział w rozgrywkach bi-
lardowych w ramach olimpiady dla pracowników sfery komunalnej organizowanej jesienią 
tego roku w Szczecinie przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica”. W 
olimpiadzie m. in. udział wezmą pracownicy spółek autobusowych i tramwajów, wodocią-
gów oraz Urzędu Miejskiego i ZDiTM. Obok bilarda planowane są rozgrywki w takich dys-
cyplinach sportowych jak: piłka nożna, siatkówka, szachy, kręgle.
Oprócz stołu bilardowego, na terenie siedziby Spółki, pracownicy SPPK mogą także korzy-
stać z nowoczesnej siłowni, sauny oraz stołu do ping-ponga. 

Tuż koło Polic
Ponad 10 ha terenów inwestycyjnych 

przy dawnej papierni chce wynająć lub 
sprzedać spółka NPPN, która promuje to 
miejsce jako Park Przemysłowy Skolwin.
Park Przemysłowy obejmuje tereny po by-
łej Papierni Skolwin. - Naszym celem jest 
odtworzenie w tym miejscu funkcji prze-
mysłowej, poprzez udostępnienie tej atrak-
cyjnej nieruchomości przedsiębiorcom i fir-
mom, które chciałyby prowadzić tutaj swoją 
działalność – wyjaśnia Paweł Włoch, prezes 
spółki NPPN, do której należą grunty. 

Ma powstać park



5

Samorząd gminny

1. W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, że Spółdzielnia Mieszka-
niowa Chemik w Policach  złożyła deklarację w sprawie opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Nastąpiło to po 

wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyroku w tej sprawie. Sąd oddalił skargę Spółdzielni 
„Chemik” na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wcześniej przyznało rację Gminie. Przypomnę, 
że Zarząd Spółdzielni Chemik nie zgadzał się na złożenie deklaracji w imieniu spółdzielców. Zostałem zmuszony do 
wydania decyzji administracyjnej. Nałożyłem na Spółdzielnię opłatę niższą, czyli 12 zł od osoby za miesiąc. Spółdzielnia odwołała się 
do SKO, które oddaliło skargę. Następnie Spółdzielnia zaskarżyła decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Sąd oddalił skargę. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach była ostatnim zarządcą w naszej 
Gminie, który złożył deklarację w sprawie opłat za odbiór odpadów komunal-
nych. Zarząd w imieniu spółdzielców zadeklarował zbiórkę selektywną.  

2. W dniach 12 i 13 kwietnia 2014 roku w Policach odbyły się polsko-niemiec-
kie targi, zrealizowane przez Gminę Police w ramach projektu „Wspieranie 

polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki poprzez działania społeczno-
-kulturalne”. Impreza dostała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Odbyła się w 
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Siedleckiej w Policach. Udział wzięło 63 
wystawców z Polski i Niemiec. Nasze zaproszenie przyjęli m.in. Wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż,  prezydent Szczeci-
na Piotr Krzystek, przedstawiciele Euroregionu Pomerania Peter Heise i Paweł 
Bartnik, a także pełniąca obowiązki burmistrza Pasewalku Gudrun Baganz i 
nowo wybrana burmistrz Pasewalku Sandra Nachtweih oraz  Burkhard Preißler 
ze Starostwa Powiatu Vorpommern-Greifswald.  Prezentacji wystawców  z Pol-
ski i Niemiec towarzyszył program artystyczny w wykonaniu grup dziecięcych, 
młodzieżowych i dorosłych. W ramach targów został zorganizowany  Jarmark 
Wielkanocny. Odbyła się  też polsko-niemiecka konferencja, poświęcona współ-
pracy przygranicznej i wspólnie realizowanym projektom.  Wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację targów – serdecznie 
dziękuję. 

3. Podczas polsko-niemieckich targów w Policach pracownicy Urzędu Miejskiego rozdawali mieszkańcom bezpłatne pojemniki na od-
pady biodegradowalne. Odebrało je prawie 1500 osób. Osoby chętne mogą jeszcze otrzymać taki pojemnik, jeśli zgłoszą się do 

Wydziału Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Policach. W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców do selektywnej zbiórki 
odpadów.

4. Dla usprawnienia procedur, związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,  wprowadziliśmy system kodowania worków i czi-
powania pojemników z odpadami komunalnymi. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymali naklejki samoprzylepne z prośbą 

o zamieszczenie ich na  workach do selektywnej zbiórki. Kody kreskowe będą skanowane, a informacje z nich trafią do naszego systemu 
monitoringu odpadów. Głównym celem kodowania worków i czopowania pojemników jest potwierdzenie odbioru odpadów od właści-
cieli nieruchomości i zebranie informacji  o rodzaju i ilości odpadów,  zebranych na terenie całej gminy. 

5. W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Police dotacji ze środ-
ków  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie w zakresie usuwania azbestu, zwróciłem się z prośbą 
do zainteresowanych mieszkańców, aby złożyli w Urzędzie Miejskim w Po-
licach wniosek zawierający niezbędne dane o lokalizacji i ilości wyrobów z 
azbestu. Sfinansowanie zadania nastąpi po weryfikacji wniosku przez Gmi-
nę. Wnioskodawca otrzyma pismo informujące o akceptacji wniosku i prze-
widywanym terminie demontażu i transporcie materiałów zawierających 
azbest.

6. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowę Odcinka 
Sieci Wodociągowej w ul. Kościuszki w Trzebieży”. Termin składania 

ofert: do godz. 12:00 dnia 23 kwietnia 2014 roku. Termin wykonania zamó-
wienia – od 15.05.2014 r. do 15.06.2014 r.7. 

7. Zostały rozstrzygnięte przetargi nieograniczone:
- na „Termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 34, wraz z robotami to-
warzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach. Zostało wybra-
ne Przedsiębiorstwo Budowlane „BIS”  Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, z 

ceną ofertową brutto 117.904,32. Termin realizacji zadania: 15 lipca 2014.
- na docieplenie dachu z wyłączeniem dachu sali gimnastycznej Zepołu Szkół nr 1 w Policach. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przed-
siębiorstwa Wielobranżowego IRFAR Sebastian Faryniarz z siedzibą w Szczecinie, z ceną ryczałtową brutto 319.420,14 zł. Termin wykonania 
zamówienia: 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

8. W związku z rosnącym zainteresowaniem kwestią budżetu obywatelskiego, oraz w nawiązaniu do projektu uchwały, złożonego przez 
panią radną Patrycję Nowak, podjąłem decyzję o powołaniu zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu 

obywatelskiego Gminy Police. Do zadań Zespołu należy w szczególności przygotowanie zasad,  zawierających m.in.:
- procedurę zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji;
- kryteria, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty;
- harmonogram budżetu obywatelskiego;

Sprawozdanie burmistrza Polic
za okres od 1 do 22 kwietnia 2014r.

dok. na str.  6
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Samorząd gminny

Sprawozdanie burmistrza Polic
za okres od 1 do 22 kwietnia 2014r.

dok. ze str. 5

- sposób prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej 
na celu promocję idei budżetu obywatelskiego;
Zespół ma charakter otwarty, to znaczy mogą w jego pracach uczestni-
czyć między innymi radni. 
Jednocześnie zobowiązałem dyrektorów, kierowników i naczelników 
komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miej-
skiego w Policach do współdziałania oraz udzielania niezbędnej po-
mocy we wszelkich sprawach,  związanych z zakresem zadań Zespołu. 
Przyjmuję, że realizacja  pierwszego budżetu obywatelskiego nastąpi 
w 2016 roku. 

9. O przebiegu prac nad tak zwaną kartą rodzinną, która miałaby 
zapewnić rodzinom wielodzietnym ulgi w korzystaniu z usług 

placówek i instytucji gminnych i powiatowych, informowałem Wysoką 
Radę na poprzedniej sesji. Przypomnę, że w tej kwestii współpracuje-
my z Miastem Szczecin. Jednak w ostatnich dniach dotarła do Urzędu 
Miejskiego w Policach informacja na temat stanowiska Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Podważa ona podstawę prawną, na jakiej opiera 
się system, opracowany w Szczecinie. Do czasu wyjaśnienia tej kwe-
stii zawiesiłem dalsze czynności w tej sprawie w zakresie dotyczącym 
współpracy z Miastem Szczecin. Pozostałe działania są kontynuowane. 

10. 16 kwietnia z roboczą wizytą do Polic przyjechał dr Arthur 
König, Nadburmistrz Miasta Uniwersyteckiego i Hanzeatyckie-

go Greifswald. Celem wizyty było omówie-
nie  stanu  realizacji wspólnego projektu, w 
ramach którego prowadzone są inwesty-
cje w Greifswaldzie i rozbudowywany jest 
kompleks turystyczny w Trzebieży.  Spo-
tkanie z panem Nadburmistrzem najpierw 
odbyło się w Urzędzie Miejskim, a potem 
pojechaliśmy do Trzebieży. Prace dobiega-
ją tam końca. Na plaży powstaje prome-
nada, a przy niej – place zabaw, siłownia, 
pływające pomosty, wieża widokowa. 
Oficjalne otwarcie nowego kompleksu 
turystycznego planujemy  na tegoroczne 
wakacje. 

11. 15 kwietnia wystartowała Pielgrzymka Biegowa Police-Wa-
tykan. Dziesięciu biegaczy, to jest dziewięciu z Polic i jeden z 

ziemi wadowickiej, po raz drugi w historii pobiegło do stolicy papie-
skiej. Po raz pierwszy taki bieg został zorganizowany w 2000 (czyt. 
dwutysięcznym) roku – z okazji osiemdziesiątych urodzin Papieża Jana 
Pawła II. Teraz – z okazji Jego kanonizacji. Start biegaczy poprzedziła 
koncelebrowana msza święta w ich intencji, której przewodniczył Jego 
Ekscelencja, ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-
-Kamieński.  Biegacze wystartowali sprzed figury Błogosławionego 
Jana Pawła II w Policach. Mają do przebiegnięcia w sumie 2,5 tys. km 
przez   Polskę, Czechy, Austrię i Włochy. Inicjatorem i głównym organi-
zatorem jest Wiesław Kotarski. Opiekę duszpasterską sprawuje ks. Kan. 
Waldemar Gasztkowski – proboszcz parafii p.w. św. Kazimierza Króle-
wicza w Policach. 

12. Sponsorzy biegu to: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police 
SA, Gmina Police, spółka „Remech”  oraz  Związek Zawodowy 

Solidarność przy Grupie Azoty Zakłady Chemiczne  „Police” SA. 

13. W piątek 2-go maja Urząd Miejski w Policach i Urząd Stanu 
Cywilnego w Policach będą nieczynne. Pracownicy tych insty-

tucji mają dzień wolny w zamian za święto 3 Maja, które  w tym roku 
przypada w sobotę, czyli w dniu wolnym od pracy. 

14. Wg kalendarza wyborczego dla wyborów posłów do Parla-
mentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 

roku,  pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą do 2 maja zgłaszać  
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Pomimo zamknię-
cia Urzędu Miejskiego w Policach w tym dniu - pracownicy odpowie-
dzialni za realizację wyborów będą pełnili w Urzędzie dyżur  w godz.: 
7.30-15.00,  umożliwiający zgłoszenie kandydatów do komisji wybor-
czych.

15. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu 
Europejskiego apeluję do mieszkańców Gminy Police o 

uważne zapoznanie się z obwieszczeniem, dotyczącym obwodów 
głosowania na terenie gminy Police.  W porównaniu z ostatnimi 
wyborami – nastąpiły duże zmiany pod tym względem. Największe 
z nich to utworzenie obwodów głosowania w sołectwach Trzesz-
czyn, Tatynia oraz Drogoradz. Siedziby obwodowych komisji wy-
borczych będą się mieścić w świetlicach sołeckich tych miejscowo-
ści. Dodatkowo mieszkańcy sołectwa Siedlice są teraz w granicach 
obwodu głosowania, którego siedziba znajduje się w Filii Szkoły 
Podstawowej w Pilchowie. Jest też wiele zmian w obwodach na 
terenie samych Polic.  Dokładne informacje o tym, gdzie należy 
pójść, żeby zagłosować na swojego kandydata do Europarlamen-
tu, znajdą Państwo na plakatach i w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie internetowej Gminy Police. 

16. Z dniem dzisiejszym, to jest  22 kwietnia, rozpoczynamy 
realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokoko-

wych wśród dzieci, zamieszkałych na terenie gminy Police. Do pro-
gramu mogą przystąpić dzieci, które ukończyły 24 miesiąc życia. 
Jeśli taka będzie wola ich rodziców lub opiekunów - zostaną bez-
płatnie zbadane przez lekarza i zaszczepione.  W 2014 roku realiza-

torami programu szczepień są:
- „Medika” Usługi Medyczne sp. z o. o. w 
Policach 

17. - Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej POLVITA sp. z o. 

o. w Policach. 

18. Wszystkie dzieci kwalifiku-
jące się do programu mogą 

być zaszczepione w jednej z tych przy-
chodni bez względu na to, do jakiej 
placówki zdrowia są  zadeklarowane. 
Program realizowany jest ze środków 
budżetowych gminy Police.

19. 12 kwietnia w Policach-Jasienicy zostało wystawione Mi-
sterium Męki Pańskiej w reżyserii Marioli Skrobani. W roli 

głównej wystąpił Zbigniew Kotula.  Pomysłodawcą i głównym or-
ganizatorem był ks. Waldemar Szczurowski, proboszcz parafii p.w. 
Świętych Apostołów  w Policach-Jasienicy.  Była to druga taka in-
scenizacja, zorganizowana przez jasienicką parafię i Zespół Szkół w 
Policach-Jasienicy.  Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w 
zorganizowanie tego niezwykłego spektaklu. 

20. Miło mi poinformować, że Transgraniczny Ośrodek Eduka-
cji Ekologicznej w Zalesiu został nominowany do nagrody 

głównej w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Polska 
Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, w kategorii   „Turysty-
ka transgraniczna i międzynarodowa”. Do tej nagrody mamy tylko 
jednego konkurenta. Sama nominacja jest już sukcesem. Gratuluję 
wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Została też utworzona 
dodatkowa kategoria, to znaczy nagroda internautów. Można glo-
sować do 2 maja. Szczegóły dotyczące konkursu - na stronie inter-
netowej Gminy Police. 

21. Wysoka Rado, pragnę poinformować tych z Państwa, do 
których jeszcze nie dotarła ta wspaniała wieść, że nasz ka-

jakarz Aleksander Doba szczęśliwie zakończył swoją drugą Wypra-
wę Transatlantycką. W Wielki Czwartek, 17 kwietnia, o godz. 23:20 
UT dobił do brzegu Ameryki Północnej i postawił nogę na suchym 
lądzie. Pragnę wyrazić ogromną dumę i złożyć panu Aleksandrowi 
serdeczne gratulacje i podziękowania. A gdy wróci do Polic – za-
pewne zorganizujemy mu godne przyjęcie. 
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Wywiad

Wywiad z pełnomocnikiem Beaty Golisowicz 

sposób, że każda ze stron w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wy-
roku składa wniosek o doręczenie wyroku wraz z pisemnym uza-
sadnieniem. Sąd Administracyjny pisze to uzasadnienie w prakty-
ce około 1 miesiąca. Już taki wniosek osobiście złożyłem, myślę że 
strona przeciwna również. 
Myślę, że w terminie około 
miesiąca, czyli w połowie 
maja powinniśmy otrzymać 
wyrok z uzasadnieniem, 
najpóźniej w drugiej poło-
wie maja. I wtedy każda ze 
stron od dnia doręczenia 
wyroku z uzasadnieniem 
ma termin 30-dniowy na 
wniesienie skargi kasacyj-
nej do Naczelnego Sadu Administracyjnego. Jeżeli z tego terminu 
skorzysta, poza tym uzupełni wszystkie braki formalne, np. wpis 
od tej skargi, to sprawa zostanie wysłana z Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Cze-
ka tam na termin rozprawy.  Trwa to w praktyce około kilkunastu 
miesięcy. Z moich doświadczeń ostatnich przynajmniej tak to wy-
nika. Czyli sprawa nie kończy się na tej instancji. Mamy kolejny rok 
szkolny, który na pewno trzeba by było odczekać. Jeśli chodzi o 
moją mandantkę, czyli panią Beatę Golisowicz,  na pewno zależa-
łoby jej na tym, żeby  przy takim rozstrzygnięciu wyrok był jak naj-

szybciej prawomocny. To jej daje możliwość podjęcia decyzji co do 
tego, czy ewentualnie w przyszłym konkursie, o ile ten wyrok by 
się uprawomocnił, wziąć udział. Natomiast jeżeli  wyrok nie będzie 
prawomocny, to stan, który istnieje w tej chwili- z panią dyrektor 
wybraną na podstawie konkursu, którego ważność została na ra-
zie nieprawomocnie zakwestionowana, będzie trwał jeszcze przez 
kilkanaście miesięcy. Natomiast co do drugiego rozstrzygnięcia, 
które jest konsekwencją pierwszego, każdej ze stron przysługuje 
7-dniowy termin do wniesienia zażalenia, ale raczej nie sądzę, żeby 
w tej sytuacji, czy to pani Beata Golisowicz, czy to zarząd powiatu, 
skarżyli postanowienie o zawieszeniu postępowania, bo ono jest 
jak najbardziej racjonalne. Myślę, że podstawowym przedmiotem 
ocen i analiz ze strony przede wszystkim zarządu powiatu będzie 
to czy wnosić skargę kasacyjną od tego wyroku z uzasadnieniem. 
A.M.:  Właśnie, kasacja to brzmi bardzo poważnie. Kasację stosuje 
się w przypadkach wyjątkowych, jeśli chodzi o procedurę karną, 
czy cywilną. Nie wiem, jak jest w prawie administracyjnym. Nato-
miast wygląda to tak, że skoro się zajmuje tym organ najważniejszy 
w państwie- Naczelny Sąd Administracyjny, to znaczy, że podsta-
wy muszą być bardzo poważne do złożenia takiego wniosku. A już 
do rozstrzygnięcia na korzyść  musi być bardzo szeroka i głęboka 

argumentacja. Czy tutaj, w 
tej sprawie, występują takie 
przesłanki?
P.Z.:  W przypadku skargi 

kasacyjnej, w postę-
powaniu kasacyjnym 
w przeciwieństwie 
do procedury cywil-
nej i karnej, o któ-
rych pan wspomniał, 
procedura sądowo-
-administracyjna jest 
troszeczkę bardziej 
odformalizowana. 
Skarga kasacyjna w procedurze sądowo-administracyjnej 

nie jest takim nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Jest to zwy-
kły środek zaskarżenia, który przysługuje stronom, aczkolwiek 
oczywiście musi ona wskazać naruszenie prawa materialnego albo 
naruszenie przepisów postępowania, które ewentualnie mogłoby 
mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.  Nie jest tak, że są to 
dowolne przesłanki i strona pisze, że jej się wyrok Sądu Admini-
stracyjnego nie podoba i na tej podstawie składa skargę kasacyj-
ną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Taka skarga powinna 
być sformalizowania, bardzo dobrze opisana tak, żeby NSA z przy-
czyn formalnych mógł się z nią zapoznać.  Po to, by zarzuty, któ-
re później zostaną tam wskazane Sąd  uczynił osią swojej analizy  
w konkretnej sprawie. W tej sprawie skarga kasacyjna na pewno 
jest możliwa. Pani Beata Golisowicz ma taką możliwość wbrew 
pozorom, bo procedura sądowo-administracyjna daje możliwość 
zaskarżenia samego uzasadnienia. Czyli jeżeli nie zgadzamy się z 
jakimiś elementami, które Sąd Administracyjny wskaże w treści 
uzasadnienia, możemy dany element zaskarżyć.  W meritum oczy-
wiście moja mandantka nie ma interesu, żeby skarżyć wyrok, który 
jest dla niej jak najbardziej korzystny. Co do zarządu powiatu- tego 
nie wiem.
A.M.:  A gdyby to pan zarząd powiatu reprezentował, to co by pan 
zrobił? Odradzałby pan, czy szedłby pan w kasację?
P.Z.:  Oczywiście w tej sprawie pełnomocnikiem zarządu nie je-
stem, także nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie.  Nie znam 
aż tak bardzo planów i strategii działania zarządu powiatu, żeby 
wypowiadać się w tym zakresie.  Natomiast niewątpliwie, gdyby 
faktycznie taka skarga kasacyjna przez zarząd została wniesiona, 
to materiał jest bardzo ciekawy, oparty na zasadach konstytucyj-
nych, które na pewno będą przez NSA z dużą uwagą analizowane. 
Tak to mogę w dużym skrócie powiedzieć.
A.M.:  To jaszcze na koniec chciałbym do meritum wrócić. Zostało 
mocno uzasadnione, nie wiem jaki to jest rodzaj uzasadnienia, ale 
zawiera ono wskazanie szeregu nieprawidłowości polegających 
na tym, że tak naprawdę zarząd powiatu dopuścił się pewnego 
nadużycia typując do komisji osoby nieuprawnione do tego. 
P.Z.:  Formalnie na razie czekamy na to uzasadnienie, czyli nic na 
piśmie poza treścią wyroku nie ma. W samym wyroku jest krótko: 
„Stwierdza nieważność uchwały oraz zasądza koszty”, natomiast 
Sąd jednocześnie z chwilą publikacji tego wyroku przedstawia 
ustnie motywy werdyktu, który podjął. Czyli przedstawia w skró-
towy  sposób ustne uzasadnienie takiego, a nie innego rozstrzy-
gnięcia. I teraz z tego ustnego uzasadnienia wynikają przesłanki, 
którymi się Sąd kierował. Z mojego punktu widzenia istotne jest 
przede wszystkim to,  że Sąd oparł się głównie przy rozstrzyganiu 
tej sprawy na naruszeniu, w ocenie Sądu, zasad konstytucyjnych. 
Przede wszystkim zasady demokratycznego państwa prawa- peł-
nego obiektywizmu i bezstronności w administracji, zasady tzw. 

dok. ze str. 3Patrykiem Zbroją

dok. na str.  15

Z materiałów zebranych w sprawie 
wynikało, że pomiędzy zastępcą 

starosty oraz kierownikiem wydziału 
oświaty, a panią Beatą Golisowicz 

dochodziło do różnego typu wymia-
ny poglądów. Również o bardzo 

ostrym charakterze.
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Miejski Ośrodek Kultury

Teatr Elipsa 
PIF-PAF

Aleksandra Słowińska

Gospodarz TEK

Spektakl jest próbą zmierzenia się młodych aktorów z wymiarem tragedii, której 
ofiarami i sprawcami są nastolatkowie. Do jakich rozmiarów urastają frustracje, 

zagubienie, brak akceptacji niedojrzałych, wrażliwych, zbuntowanych?       
Aktorzy Teatru Elipsa postawili zmierzyć się z bardzo trudnym zagadnieniem, które 
choć prawdziwe, to jednak wręcz niewyobrażalne…

A TERAZ...
A  teraz… przyszedł czas na rozrachunek z 

wartościami, jakie towarzyszą nam na co 
dzień, z tym co nami rządzi, co kradnie czas, co 
uszczęśliwia tylko na chwilę i tylko pozornie. Ży-
cie „spakowane” w kartony, zapisane w gazetach, 
odbiciem w losach serialowych bohaterów… I 
już jest zabawnie, śmiesznie, lekko i frywolnie.  A 
teraz… przyjrzyj się dobrze w szklanym ekranie. 
Co widzisz?
Spektakl był wielokrotnie nagradzany m.in. ty-
tułem Laureta na etapie powiatowym oraz wojewódzkim podczas Prze-
glądu Amatorskich Zespołów Teatralnych oraz nagrodzony na Festiwalu 
Młodości Twórczej „Łaknienia” 2014 w Goleniowie.  
Scenariusz: Anatol Wierzchowski
Reżyseria: Aleksandra Słowińska Muzyka: Piotr Broda
1 maja 2014 /czwartek/, godz. 14.00

Na podstawie scenariusza: Williama Mastrisimona  reżyseria: Aleksandra Słowiń-
ska
muzyka: Piotr Broda MOK POLICE
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Miejski Ośrodek Kultury

   Teatr Klinika Lalek 
    Na polickim Festiwalu TEK
Podczas Polickiego Festiwalu Teatr zaprezentuje się z najnowszym spektaklem pt. „Cyrk bez przemocy”. Będzie to wspaniała okazja aby 

zobaczyć w akcji aktorów teatru działających z wielkimi marionetkami. 
KLINIKA LALEK powstała w 1988 roku na wydziale lalkarskim szkoły teatralnej we Wrocławiu. W 1991 r. Teatr przeniósł się do Wolimierza i 
odtąd działa jako wiejski i wędrowny teatr lalkowy.
Teatr grywał w całej Polsce, odwiedzał też wiele krajów Europy (Finlandia, Francja, Hiszpania, Rumunia, Niemcy, Austria). W spektaklach 
granych głównie na łąkach i ulicach udział biorą: ogromne lale, machiny jeżdżące, grające instalacje, stwory, ludzie i żywioły. Muzyka 

grana jest na żywo przez 
orkiestrę i aktorów. Te-
atr współpracuje z Kinior 
Sky Orkiestra - zespołem 
z Kielc.
Spektakl Kliniki Lalek 
prezentowany będzie 
podczas pierwszego dnia 
Festiwalu TEK, a na za-
kończenie przemarszu 
– happeningu ulicznego 
pt. „TEK 4-ty nie/na/żarty”, 
który startuje z polickie-
go MOK-u o godz. 18.00. 
Organizatorzy imprezy 
zapraszają do udziału w 
hucznym przemarszu uli-
cami Polic.

Serdecznie zapraszamy!
1 maja 2014r.godz. 18:45 
plener koło Farmera ul. 
Zamenhoffa -wstęp wol-
ny
www.tek.mok.police.pl

Będzie to czwarta edycja Festiwalu – tak wyjątkowego wydarzenia w naszym mieście. Z tej okazji organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji dla publiczności. 

Happening ulicami Polic, spektakl plenerowy Teatru KLINIKA LALEK, bajka dla dzieci w wykonaniu Bydgoskiego Teatru Lalek Buratino oraz 
występ gwiazdy Festiwalu Rafała Rutkowskiego z monodramem 
„Ojciec Polski”.
To tylko kilka, z wielu teatralnych atrakcji podczas polickiego Fe-
stiwalu.

Od 01 do 04 maja polskie i niemieckie amatorskie zespoły te-
atralne bedą uczestniczyć w warsztatach artystycznych, czego 
efekty będziemy mogli obserwować na scenie podczas finału 
polickiego TEK-u. Zespoły zaprezentują także swoje spektakle 
teatralne. Obok spktakli zespłów amatorskich (biorących udział 
w festiwalowym konkursie) wystąpią goście Festiwalu: Rafał 
Rutklowski z niesamowitą komedią, opartą na formule stand-up 
comedy, czarnego humoru, prowokacji i doskonałego warsztatu 
aktorskiego, teatralno – taneczna grupa z Berlina Tanz Tangete, 
Teatr Lalek Buratino, Teatr Klinika Lalek z Wolimierza, Teatr Brama 
z Goleniowa.  
Festiwal rozpocznie się wielkim happeningiem na ulicach Polic, 
w którym udział może wziąć absolutnie każdy!
Polickiemu Festiwalowi towarzyszyć będą spotkania z aktorami. 
W jury Festiwalu zasiadać będą aktorzy: Wojciech Wysocki, Prze-
mysław Walich, Paweł Niczewski oraz pedagog teatralny z Niemiec Manuela Marlok.
Celem festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego teatrów nieprofesjonalnych z Polski oraz z Niemiec, inspirowanie do poszuki-
wań nowych form pracy artystycznej oraz promowanie przedsięwzięć teatralnych, kultury, obyczajów i trendów artystycznych, a przede 
wszystkim ciekawego i aktywnego stylu życia.

Ruszamy w „majówkę” – IV Festiwal TEK w Policach!
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Wydarzenia

Doba już na Florydzie 
Rekord życia

67-letni Aleksander Doba, który od października samotnie płynął 
z Lizbony kajakiem przez Ocean Atlantycki, dobił w czwartek wie-
czorem do brzegów Florydy, szczęśliwie pokonując trasę ok. 9 tys. 
km - poinformował jego przyjaciel, także kajakarz Piotr Chmieliń-
ski.
- To pierwsze przepłynięcie kajakiem z kontynentu europejskiego 
do Ameryki Północnej - powiedział Chmieliński.
Aleksander Doba, emerytowany inżynier mechanik z Polic koło 
Szczecina i kajakarz z pasji, zmierzył się z Atlantykiem po raz dru-
gi. W 2011 r. jako pierwszy człowiek samotnie przepłynął Atlantyk 
kajakiem, wykorzystując jedynie siłę własnych mięśni. Wówczas 
przepłynął ocean w najwęższym miejscu, płynąc z Afryki do Bra-
zylii. Tym razem przepłynął ocena w najszerszym miejscy: płynął z 
Lizbony na Florydę w USA.

Planował dopłynięcie do Florydy już w połowie lutego, ale w stycz-
niu ciężkie wiatry i prądy, zupełnie nietypowe jak na tę porę roku, 
zaczęły go spychać i zawracać w stronę Afryki.
- Przeszedł pięć sztormów i jeden z nich spowodował zerwanie ste-
ru, a bez steru sterowność kajaku jest minimalna. Ale nie pozwolił 
sobie na ściągnięcie. Po 144 dniach od rozpoczęcia wyprawy bez 
żadnej asysty Olek dopłynął do Bermudów - opowiada Chmieliński. 
Tam ster naprawiono i po miesiącu Doba został przetransportowa-
ny i zwodowany dokładnie w tym miejscu, gdzie zerwał mu się ster.
Na tym nie koniec niespodzianek. W czasie wodowania załamały 
się tzw. skrzydła kajaku, dzięki którym trzymał się w odpowiedniej 
pozycji i był niezatapialny. Ale Doba zdecydował dokończyć wypra-
wę bez skrzydeł, co zwiększyło niebezpieczeństwo wywrotki, ale z 
drugiej strony kajak mógł szybciej płynąć.
- To pokazuje jego determinację i osobowość. Potrafi znaleźć wyj-
ście z każdej sytuacji. Mówi, że w jego rodzinie ludzie żyje po sto 
lat. Ma więc przed sobą jeszcze 30 lat kajakowania i mam nadzie-
ję, że nie zabraknie mu oceanów - nie ukrywa podziwu dla kolegi 
Chmieliński. Przez całą wprawę byli w kontakcie za pomocą tele-
fonu satelitarnego. Wysyłali smsy. - Pisałem mu m.in. o rewolucji 
na Ukrainie czy śmierci Nelsona Mandeli - opowiada. Natomiast 
informacje techniczne i o pogodzie podawał mu Andrzej Armiński, 
główny strateg wyprawy, którego stocznia wybudowała kajak, na-
zwany „OLO”.
Doba zaczął przygodę z kajakiem dopiero w wieku około 40 lat. Za-
nim zmierzył się z Atlantykiem, przepłynął wzdłuż i wszerz Polskę; 
opłynął też kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał.

Z Waszyngtonu Inga Czerny
Źródło: PAP
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Powiat Policki

dobrej administracji publicznej. Sąd uznał, 
że stan faktyczny, który został przedsta-
wiony, uzupełniony dowodami  na etapie 
postępowania sądowo-administracyjnego, 
zarząd powiatu powinien być arcyostroż-
ny-  zachować pełne ramy obiektywizmu i 
w przypadku już niezależnie od problemów 
formalnych, czy dwie osoby- członkowie 
zarządu powiatu jako piastuni tego orga-
nu mogli być przedstawicielami organów 
komisji konkursowej czy też nie.  Sąd to też  
rozważał, ale nie dał akcentu, żeby to była 
główna oś podjęcia wyroku. Niezależnie od 
tych rozważań Sąd położył nacisk na to, że 
zostały naruszone zasady konstytucyjne 
w tym sensie, że zarząd powiatu powinien 
ze szczególną ostrożnością podchodzić do 
osób oddelegowanych do prac w tej komi-
sji.  Niezależnie od tego czy formalnie po-
winny być one oddelegowane czy też nie. Z 
materiałów zebranych w sprawie wynikało, 
że pomiędzy zastępcą starosty oraz kie-
rownikiem wydziału oświaty, a panią Beatą 
Golisowicz dochodziło do różnego typu wy-
miany poglądów. Również o bardzo ostrym 
charakterze i to są okoliczności bezsporne.  
Wiem, że także dyskutowane w mediach i 
w społeczeństwie lokalnym dosyć szeroko. 
W  takiej sytuacji raczej w ocenie Sądu, ist-
niały wątpliwości co do tego czy ten obiek-
tywizm został zachowany. I to była podsta-
wowa przesłanka do tego, że ta uchwała 
powinna być w ocenie Sądu nieważna. 
A.M.:  Czyli, tak jak ostatnio wspomniał w 
publikowanej na naszej stronie wypowiedzi 
,poseł Ryszard Kalisz, istnieje możliwość za-
stosowania przepisów konstytucji wprost. 
Tutaj tak jest, że ten przepis został wprost 
zastosowany. Tylko powiedział (Ryszard Ka-
lisz), że by to stosować, to potrzeba odwagi 
Sądu. I tutaj najprawdopodobniej mamy z 
tym zjawiskiem do czynienia. To jest bardzo 
ciekawy wyrok. Wszyscy sobie z tego zdaje-
my sprawę. Jest oczywiście bardzo szeroka 
rzesza osób zainteresowanych rozstrzy-
gnięciem tego w jakąkolwiek stronę mia-
łoby to pójść. Stan, w którym teraz tkwimy 
jest niekorzystny dla szkoły, dla młodzieży 
tam uczącej się szczególnie i dla nauczy-
cieli. Panu dziękuję za rozmowę. Myślę, 
że to nam wiele wyjaśnia. Będziemy dalej 
sprawę obserwować, kibicujemy i życzymy 
rozstrzygnięcia, które by satysfakcjonowało 
nas wszystkich, jako uczestników tego pro-
cesu, którym wszyscy jesteśmy zaintereso-
wani. 
P.Z.: Dziękuję panu, dziękuję państwu.

dok. ze str. 7
Gmina Kołbaskowo
Nowy projekt rowerowy

Nowa, transgraniczna ścież-
ka rowerowa powstanie 

na terenie Gminy Kołbaskowo. 
Umożliwia to podpisana umo-
wa o dofinansowanie inwesty-
cji ze środków RPO WZ na lata 
2007-2013 na kwotę 3,5 milio-
na złotych. 
Przyznane wsparcie to efekt 
rozstrzygniętego, pod koniec 
stycznia 2014 roku, dodatko-
wego naboru wniosków. W 
wyniku decyzji Zarządu Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego, dodatkowe środki o 
łącznej kwocie 13 milionów 
złotych, otrzyma 7 podmiotów, w tym wła-
śnie projekt Gminy Kołbaskowo.

- Cieszę się, że gmina Kołbaskowo wystąpi-
ła z takim wnioskiem. To ważna inwestycja 
z punktu widzenia nie tylko mieszkańców 
gminy, ale także Szczecina i Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego. Dzięki realizacji 
zadania powstanie nowoczesna trasa ro-
werowa, którą miłośnicy dwóch kółek będą 
mogli dojechać do Niemiec i dalej korzystać 
ze znakomitej infrastruktury na terenie Nie-
miec - zauważa marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 
Projekt Gminy Kołbaskowo pn. „Zaprojek-
towanie i wykonanie budowy ścieżki pie-
szo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołba-
skowo-Rosówek” to ważne transgraniczne 

zadanie, którego zakończenie przewidziano 
na marzec 2015 roku. 
- To także istotny element turystyczny i go-
spodarczy dla Kołbaskowa i kolejny rowe-
rowy projekt realizowany na terenie naszej 
gminy. Wierzymy, że ta bardzo nowoczesna 
infrastruktura, przyczyni się w przyszłości 
do rowerowego połączenia Szczecina i Ber-
lina - tłumaczy wójt Kołbaskowa Małgorza-
ta Schwarz. 
W ramach projektu powstaną stojaki na ro-
wery, ławki oraz barierki. Dodatkowo nowy 
odcinek ścieżki pozwoli także na połączenie 
jej z innymi szlakami turystycznymi i histo-
rycznymi Pomorza Zachodniego oraz szla-
kiem rowerowym „Odra-Nysa”. 
Koszt realizacji zadania wyniesie ponad 4,5 
miliona złotych. Blisko 3,5 miliona złotych 
to wsparcie Regionalnego programu Ope-
racyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2007-2013. 
Realizacja projektu wpisuje się w założenia 
6 Osi Priorytetowej „Rozwój Funkcji Metro-
politalnych”, działania 6.3 „Ścieżki rowerowe 
na obszarze metropolitalnym” RPO WZ na 
lata 2007-2013. 

Łukasz Jucha- biuro prasowe UM

Wójt Kołbaskowa Małgorzata Schwarz i Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz

MARKOWA ROZMOWA
www.wiescipolickie.pl

w wersji video
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Chemik Police
W podwójnej koronie

Siatkarki Chemika Police udowodniły, że 
w tym sezonie nie mają sobie równych. 

Już w trzecim meczu finału play-off Orlen 
Ligi zapewniły 
sobie mistrzo-
stwo Polski pew-
nie pokonując 
Impel Wrocław. 
To drugie tro-
feum zachod-
niopomorskiego 
klubu po wywal-
czonym w marcu 
Pucharze Polski. 
Zdobywając po-
dwójną koronę siatkarki z Polic nawiązały 
do złotego okresu w historii klubu z połowy 
lat 90-tych XX wieku, kiedy niepodzielnie 
panowały na krajowych parkietach sięgając 
po dwa mistrzostwa i trzy Puchary Polski. 
Obecna dominacja zespołu zapewne po-
trwa znacznie dłużej, a główny partner klu-
bu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” 
S.A. może już realnie myśleć o sukcesach w 
Europie.
- Jestem naprawdę dumny i bardzo się cie-
szę z  sukcesu naszych siatkarek, którym już 
w pierwszym sezonie w ekstraklasie udało 
się sięgnąć po najważniejsze trofea - powie-
dział Krzysztof Jałosiński, prezes Grupy Azo-
ty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Siatków-
ka to sport bardzo widowiskowy i niezwykle 

w Polsce popularny. Sukcesy wspieranych 
przez Grupę Azoty drużyn są ważne także 
z punktu widzenia biznesu i potwierdzają 

słuszność na-
szej strategii 
promocji po-
przez wspie-
ranie sportu 
na najwyż-
szym pozio-
mie  – dodał 
Jałosiński.
W finałowych 
potyczkach 
z Impelem 

Wrocław świetnie zaprezentowała się Mał-
gorzata Glinka-Mogentale, której ubiegło-
roczny kontrakt z Chemikiem Police był 
największym hitem transferowym w pol-
skiej siatkówce ostatnich lat. Utytułowana 
siatkarka potwierdziła swoją klasę osiągając 
najwyższą formę w kluczowym momencie 
sezonu. – Jestem ogromnie szczęśliwa, że 
po 14 latach gry za granicą zdecydowałam 
się powrócić do polskiej ligi właśnie w bar-
wach Chemika Police. Moje marzenia o zdo-
byciu upragnionego tytułu mistrzyni Polski 
właśnie się spełniły! To wspaniałe uczucie, 
mam w swojej kolekcji mistrzostwa Francji, 
Hiszpanii czy Turcji ale to smakuje wyjątko-
wo – powiedziała Glinka-Mogentale. 

Jestem naprawdę dumny i bardzo się cieszę 
z  sukcesu naszych siatkarek, 

którym już w pierwszym sezonie 
w ekstraklasie udało się sięgnąć 

po najważniejsze trofea - 
powiedział Krzysztof Jałosiński, 

prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A. 

1.500.000 zł
Kasznia deklaruje

24 kwietnia przed Urzędem Gminy w Poli-
cach Magdalena Kasznia- kandydatka do 
Parlamentu Europejskiego z ramienia ugru-
powania Europa Plus Twój Ruch zorgani-
zowała  konferencję prasową. Tym samym 
podsumowała pierwszy etap swojej  kam-
panii. Jak poinformowała Kasznia, często 
pytano ją o to, co europoseł może zrobić dla 
regionu. Wiele kontrowersji budzi też wyso-
kie uposażenie eurodeputowanych.  Pensja 
posła w PE przez 5 lat wynosi 1.500.000,00 
złotych.
Kandydatka postanowiła przeznaczyć swo-
ją potencjalną pensję na projekty edukacyj-
ne w gminach naszego regionu. W tym celu 
w każdej gminie powiatu polickiego złożyła 
deklarację przekazania przyszłego wyna-
grodzenia (w sytuacji gdy uzyska mandat) 
na ten cel. Kandydatka startuje z regionu 
obejmującego dwa województwa: zachod-
niopomorskie i lubuskie. Łącznie jest tu 195 
gmin. Rozdzielając po równo 1,5 mln zł. na 
wszystkie gminy, wychodzi ok. 7.772 zł na 
każdą z nich. W tej sytuacji nasuwa się py-
tanie, z czego europosłanka będzie żyła. 
Prawdopodobnie z 3 mln zł przypadających 
na utrzymanie biura w ciągu kadencji. Kasz-
nia odda swoją dietę, ale zostawi sobie całą 
resztę- ok. 50.000 zł miesięcznie. Ponadto 
wydaje się, że rozdając 1,5 mln zł wszystkim 
gminom z jej okręgu wyborczego, tj. po po-
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każdej gminie

nad 7 tys. zł nie uszczęśliwi nikogo. Oczywi-
ście w sytuacji, kiedy zdobędzie mandat. Na 
zdjęciach moment przekazania zobowiąza-
nia poszczególnym gminom przez Magda-
lenę Kasznię.

Police

Dobra

Kołbaskowo

Nowe Warpno

Denkmale pamięci
Pasje Jana Matury W Gminie Police takie pomniki, cokoły są w 

Jasienicy, Trzebieży, Przęsocinie, Policach, 
Pilchowie, Tanowie... Niektóre z nich zostały 
zaadaptowane jak choćby ten w Niekłoń-
czycy czy w Trzebieży. Tak samo jest na mo-
jej Ziemi Nyskiej.
Po II wojnie światowej wiele pomników zo-
stało zniszczonych lub zacierano nazwiska 
na nich wyryte. Niektóre przetrwały do dziś 
w niezmienionej formie. Oto przykłady. Na 
zdjęciach: płaskorzeźba z Hajduk Nyskich 
niegdyś z dwiema tablicami pełnymi na-
zwisk pod płaskorzeźbą św. Jerzego,  które 
po wojnie zniknęły (1), Madonna  z Dzieciąt-
kiem ale już bez nazwisk w mojej rodzinnej 
Kępnicy (2). I na koniec dwa przykłady z Zie-
mi Polickiej. Kolejno: Dobra (nowa tablica) 
(3) i Tanowo z powalonym w ziemię postu-
mentem...(4)

jan

Są różnego kształtu, wielkości, różnie usy-
tuowane, wolnostojące lub wtopione w 
bryłę obiektu. Zwykle ustawione na placu 
kościelnym, ale też i w centrach wsi, w oto-
czeniu starych drzew.
Pomniki pamięci były wystawiane w niemal 
każdej niemieckiej wsi, których mieszkańcy 
uczestniczyli w I wojnie światowej 1914-
1918. Walczyli i ginęli. Wsie, gminy wysta-
wiały im pomniki: krzyże, głazy, tablice, 
rzeźby, płaskorzeźby z wyrytymi nazwiska-
mi poległych, nieraz ze wskazanym miej-
scem śmierci.

Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w za-
kresie wspomagania rozwoju gospodarczego 
i rozwoju przedsiębiorczości w województwie 
zachodniopomorskim w 2014 r. Finansową po-
moc z budżetu województwa otrzyma dziewięć 
projektów, realizowanych przez organizacje po-
zarządowe i inne podmioty prowadzące działal-
ność pożytku publicznego.
Na konkurs wpłynęło 16 zgłoszeń, aplikujących 
łącznie o 376 946,64 zł dotacji. Pierwszy etap 
formalnej weryfikacji przeszło 14 wniosków. Po 
ocenie merytorycznej rekomendację komisji 
konkursowej otrzymało
9 najwyżej ocenianych projektów. Na ich dofi-
nansowanie budżet województwa wyda 124 tys. 
złotych. Dofinansowane inicjatywy prezentują 
cały wachlarz różnorodnych działań. Między in-
nymi Stowarzyszenie Przyjaciół Klubu Studenc-
kiego Pinokio, Szczecin  uzyskało 5 tys. dotacji na 
realizację projektu „Praca Enter”, 12 tys. zł otrzy-
ma Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrycznych ze 
Szczecina na cechowe targi pod hasłem „Praca z 
Nauką Zawodu”, a Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łeczno-Gospodarczych w Białogardzie uzyskało
15 tys. zł dofinansowania na przeprowadzenie 
„XIV Regionalne Targi Gospodarcze – Białogard 
2014”. Najwyższa dotację (37 tys. zł) przyznano 
szczecińskiej  Izbie Rzemieślniczej Małej i Śred-
niej Przedsiębiorczości  na organizację kiermasz 
rzemiosła zachodniopomorskiego podczas Świę-
ta Jakubowego.
Pełne wyniki konkursu w serwisie 
http://bip.wzp.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=42136:rozstrzyg
nicie-otwartego-konkursu-ofert-z-zakresu-
gospodarki-&catid=598:rozstrzygnicia-
konkursowe&Itemid=398

Informacja Urzędu 
Marszałkowskiego

1

2

3

4
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Miejski Ośrodek Kultury

Program Festiwalu IV TEK 
w Policach

1 maja 2014 czwartek
12.00 Spotkanie organizacyjne z uczestnikami w sali widowiskowej MOK Police
14.00 TEATR ELIPSA „A teraz” (Police- GOSPODARZ – poza konkursem)
16:00- 16.30 TANZ TANGETE „Four rooms” (Berlin) (GOŚĆ FESTIWALU)
17.00 – 18.10 BYDGOSKI TEATR LALEK BURATINO „Śpiąca królewna” 
Oficjalne otwarcie Festiwalu
18.10 Happening pt. „TEK 4-ty nie/na/żarty”
18:45- 19.45 TEATR KILINKA LALEK „Cyrk bez przemocy” (Wolimierz)
(plener koło Farmera ul. Zamenhoffa)
2 maja 2014 piątek
08:30 warsztaty w grupach 
14:30 - 15:00  TEATR ELIPSA „Pif paf” (Police, GOSPODARZ - poza konkursem)
SPEKTAKLE KONKURSOWE
15:10 GRUPA TEATRALNA GWIŻDŻE „Kugle mugle” (Słupsk)
15:50  STiC-er THEATER e.V. „Chica Chica” (Straslund)
16:35 TEATR S-TWORZYWO „Stacja 6”(Wrocław)
17:35 JUNGES STM „Klassenfeind” (Moers)
18:55 TEATR KOD „Dolina Swat” (Dębno) 
20:30 TEATR BRAMA „Fale” (GOŚĆ FESTIWALU) 
21:15 dyskusje nt. spektakli na scenie 
3 maja 2014 sobota
08:30 warsztaty w grupach 
SPEKTAKLE KONKURSOWE
15:30 FARBWERK „T.raum” (Reinberg) 
16:50 EMIGATIS „Nienawiść” (Stargard Szczeciński) 
17:45 YOLO II  ”No(n)sense” (Emden) 
18:20 TEATR BRAMA „Poczekalnia” (Goleniów) 
20:00 Monodram Rutkowskiego „Ojciec Polski” (GOŚĆ FESTIWALU)
21.00 dyskusje na scenie /spotkanie z aktorem
4 maja 2014 niedziela
08:30 warsztaty w grupach 
14:30 powarsztatowe SHOW wszystkich uczestników Festiwalu!
ogłoszenie wyników konkursu na spektakl:, oficjalne zakończenie 

ZBYCH-BUDZBYCH-BUD
Wszelkiego rodzaju roboty Wszelkiego rodzaju roboty 

ogólnobudowlaneogólnobudowlane

505 431 996505 431 996

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

Jan Matura

         
police750.blogspot.com
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Cała Polska czyta dzieciom

W Oddziale dla Dzieci w Policach, dnia 10 marca 2014 r. odbyło się autorskie spotkanie czytelnicze w ramach obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Pisarzy, które jest obchodzone corocznie 3 marca. W ramach współpracy z Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-

-Artystycznym, na spotkanie zaproszono Panią Barbarę Sowińską-Adamczyk nowowarpieńską autorkę książek, min. „Tam, gdzie mewa 
zawraca”, „Król Leszcz i inne opowieści” oraz ostatnio wydana „Król Leszcz i mewy”.Poza opowiadaniami w formie legend autorka ma w 
dorobku swoim także, wiersze i wspomnienia w formie anegdot. W czasie spotkania autorka opowiedziała uczniom o sobie, swoich pomy-
słach na pisanie książek, które czerpie z historii gminy, pięknego rejonu, przyrody Nowego Warpna i Podgrodzia - niezwykłym położeniu 
tych miejscowości nad Zalewem Szczecińskim. Opowiedziała jedną ze swoich legend z książki dla dzieci „Król Leszcz i mewy” o tytułowym 
Królu Leszczu,gdzie autorka przedstawia swoją wizję założenia osady  Nowe Warpno.Na zakończenie uczniowie mogli zobaczyć zdjęcia 
Nowego Warpna i Podgrodzia, które zrobiła Pani Barbara na konkurs ze strony internetowej. Bardzo ciekawe spotkanie, które wszystkim się 
podobało.      Po spotkaniu, można było zakupić książkę autorki z dedykacją i autografem. W spotkaniu uczestniczyło 17. uczniów z klasy 4 
a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach.

Autorskie spotkanie czytelniczey
Elżbieta Kacprzak

kaz uświadomił, że prawidłowe zachowa-
nie na drodze, życzliwość, brak agresji, 
pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo 
i jakość życia uczestników ruchu.

Kampania „Kieruj się rozsądkiem” bę-
dzie kontynuowana również w 2014 roku. 
Komenda Główna Policji planuje kolejne 
działania skierowane do poszczególnych 
jej adresatów. Zgodnie z przyjętymi zało-
żeniami, rozpoczną się one od przedsię-
wzięć na rzecz motocyklistów. Tego typu 
działania będą także realizowane w naj-
bliższym czasie w Komendzie Powiatowej 
Policji w Stargardzie Szczecińskim.

W 2013 roku motocykliści uczestniczyli 

w 2 210 wypadkach, zginęło w nich 242 kie-
rujących motocyklami oraz 11 pasażerów. 
W wypadkach tych 1 808 motocyklistów 
i 267 pasażerów zostało rannych.

Najczęstsze przyczyny wypadków spo-
wodowanych przez motocyklistów to:
-niedostosowanie prędkości do warunków 
ruchu,
-nieprawidłowe wyprzedzanie ,
-nie zachowanie bezpiecznej odległości 
między pojazdami.

Kierujący motocyklami najczęściej po-
wodowali wypadki w miesiącach maj - 
wrzesień, co wynika z warunków klimatycz-

W 2013 roku Biuro Prewencji i Ruchu 
Drogowego KGP realizowało ogólnopolską 
kampanię pod hasłem „Kieruj się rozsąd-
kiem”, w ramach projektu współfinansowa-
nego ze środków Szwajcarsko – Polskiego 
Programu Współpracy „Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym”.
Kampania odbyła się w trzech odsłonach 
poświęconych motocyklistom, seniorom 
(+60) i pieszym. Szersze informacje na te-
mat przedsięwzięcia znajdują się na stronie 
internetowej www.brd.policja.pl/brd/kam-
pania. 

Założeniem kampanii było, aby jej prze-

Wieści 997 Kieruj się rozsądkiem

dok. na str.  22
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Sport

Gra o mistrzostwo
Biegi przełajowe

Janusz Chmielewski

Na przełomie wiosny i zimy  lekkoatleci 
rozgrywają od lat swoje imprezy mi-

strzowskie           w biegach przełajowych. Aż 

dwie wojewódzkie z nich odbyły się w Po-
licach. Czyż może być inaczej, skoro mamy 
tak wspaniałe trasy przełajowe na polanie za 
Szkołą Podstawową Nr 8, dobrych i spraw-
dzonych organizatorów, a także sędziów z 
Uczniowskiego Klubu Lekkoatletycznego 
„Ósemka”? Pierwszą były Mistrzostwa Wo-
jewództwa w Biegach Przełajowych. Na 
mistrzostwa zjechali najlepsi biegacze z na-
szego województwa. Startowało w nich 191 
zawodników, a wśród nich policzanie z UKL 
„Ósemka”. Nasi reprezentanci zdobyli 3 me-
dale. Mistrzynią województwa na 1000m 
została młodziczka Łużyńska Patrycja. Brą-
zowe medale wywalczyły Mikulska Gabriela 

(córka) w kategorii dzieci na 1000m i senior-
ka Mikulska Agnieszka (matka Gabrieli) na 
3000m. Gratulacje dla rodziny Mikulskich! 
Na wyróżnienie zasługują też jeszcze Zając 
Oliwia (VI na 1000m młodziczek), Jasińska 
Magdalena (IV) i Adamczyk Emanuela (VI, 
obie na 3000m juniorek), Klimkowski Szy-
mon (IV) i Rycak Bartosz (V, obaj na 5000m 
seniorów).  W klasyfikacji medalowej UKL 
„Ósemka” uplasował się na VI (1 złoty i 2 
srebrne medale), a w punktowej na VII miej-
scu (21 pkt., punktowali  zawodnicy pierw-
szej szóstki).
Mistrzostwa Województwa były sprawdzia-
nem przed Mistrzostwami Makroregionu. 
Odbyły się one 22 marca w Gryfinie. Starto-
wała w nich bardzo skromna, bo zaledwie 
2-osobowa reprezentacja UKL „Ósemka”. 

Bieg na 1000 metrów podczas Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Na najwyższym podium Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej Patrycja Łużyńska, piąta 

Oliwia Zając (obydwie Ósemka Police)

Nie przypominam sobie, aby w takich za-
wodach reprezentowało nas tylko 2 za-
wodników. Niestety nie odnieśliśmy  w nich 
wielkich sukcesów. Bo czy można za takie 
uznać tylko jedno punktowane miejsce? 
Zajęła je Łużyńska Patrycja, która w katego-
rii młodziczek przybiegła na IV pozycji na 
1500m zdobywając 1 punkt               w rywa-
lizacji Ministerstwa Sportu. Na XVIII miejscu 
uplasował się na 2000m młodzik Olender 
Rafał. Pozostaje mi tylko z rozrzewnieniem 
wspominać lata, gdy zawodnicy UKS (UKL) 
„Ósemka” przywozili z MM po wiele punk-
tów i medali. Na MM jeździliśmy jednak 
wówczas w kilkunastoosobowym składzie i 
o medale było komu walczyć.    

Drugą imprezą mistrzowską były u nas 
(tym razem dla uczniów) Wojewódzkie 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada 
Wojewódzka. Startowali w nich uczniowie 
starszych klas szkół podstawowych (IMS) 
i gimnazjów (GW), wyłonieni z eliminacji 
gminnych, powiatowych. Niestety tu nie 
zdobyliśmy żadnego medalu dla Polic. 
Miłym akcentem był jednak i dla nas 
złoty medal wywalczony ponownie przez 
Patrycję Łużyńską na 1000m w GW, chociaż 
tym razem dla Szczecina. Patrycja mieszka 
wprawdzie i trenuje w Policach, ale uczęszcza 
do szczecińskiego Gimnazjum Nr 14. Z 
uczniów szkół polickich najlepiej spisali się: 
Mikulska Gabriela (SP 8, VIII na 800m w IMS), 
Zając Oliwia (V), Słowińska Joanna (IX, obie 
z G 6 na 1000m). Wszyscy oni oraz pozostali 
reprezentanci polickich szkół zdobywali też 
punkty do współzawodnictwa sportowego 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego. IMS i GW ukończyło 342 
uczniów zachodniopomorskich szkół, w 
tym tylko 22 z naszej gminy. Dlaczego piszę 
tylko 22? Każdy powiat mógł wystawić po 
5 reprezentantów w każdym z biegów.                 
Z przykrością zauważyłem, że będąc 
gospodarzami nie wykorzystaliśmy takiej 
szansy              w dwóch z sześciu biegów. Jak 
to wytłumaczyć? Nie wiem, nie zdobyliśmy 
też żadnego medalu. Gdzie te lata, gdy 
policzanie zdobywali przełajowe medale? 
Czyżby w polickich szkołach zanikała 
najprostsza forma ruchu jaką jest bieg?

Na najwyższym podium mistrzostw 
województwa Patrycja Łużyńska (Ósemka Police)

Najważniejszym startem młodych i licen-
cjonowanych zawodników były Mistrzo-
stwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorów. 
Odbyły się 29 marca w Kołczewie koło Mię-
dzyzdrojów,            a startowały w nich 2 po-
liczanki. W biegu juniorek na 20 ukończyła 
mistrzostwa Jasińska Magdalena (już LKS 
„Olimpic” Szczecin) zdobywając 1 pkt. do 
klasyfikacji MS, a na 22 miejscu  Adamczyk 
Emanuela (UKL „Ósemka”, obie na 2000m).
Przeglądając wyniki mistrzostw i kibicując 
igrzyskom czy gimnazjadzie, przypomniały 
mi się dawne i dobre czasy polickiej lekko-
atletyki w biegach przełajowych. Nie po-
siadaliśmy stadionu i brakowało go nam 
w Policach. Gdy powstał wydawało się, że 
będą jeszcze lepsze wyniki. A przypomnę, 
że gdy zawodnicy dawnego UKS „Ósemka” 
trenowali tylko w lasach, liczyliśmy się nie 
tylko w skali województwa, ale i dalej. Na 
leśnych trasach wychowywali się późniejsi 
medaliści imprez mistrzowskich i medali 
przywoziliśmy nawet po kilka w zależności 
od rangi mistrzostw. Bez stadionu zaczyna-
li nasi najwięksi, teraz reprezentanci kraju                
i wielokrotni medaliści czy finaliści imprez 
nawet najwyższej rangi w Europie czy świe-
cie - Marcin Lewandowski czy Bartosz Nowic-
ki. W ostatnich latach odnosimy wprawdzie 
pewne sukcesy, ale najczęściej tylko na 
stadionie. Zmienił się kierunek działania w 
UKL „Ósemka”. Zawodnicy pokazują się w 
konkurencjach technicznych, skokach czy 
biegach, ale raczej sprinterskich. A przecież 
trening w naturalnych, leśnych warunkach, 
to najzdrowsza forma ruchu i podstawa 
późniejszych sukcesów. Czyżby młodzież 

nie chciała już trenować po leśnych ścież-
kach? A może zmienił się kierunek działal-
ności klubu czy polickich szkół? Nie wierzę, 
że wśród naszych dzieci czy młodzieży 
skończyły się lekkoatletyczne talenty na 
miarę naszych mistrzów. Może więc warto za-
stanowić się nad przyczynami tego kryzysu, 
wrócić do naturalnego biegania i przywrócić 
dobre tradycje w polickiej lekkoatletyce? Moż-
na przecież   z powodzeniem łączyć w jednym 
klubie rozmaite konkurencje lekkoatletyczne 
i nadal wychowywać kolejnych mistrzów na 
miarę województwa, kraju, a może i świata.  

Foto:  Ryszard Kamiński

Do mety mistrzostw województwa dobiega 
Patrycja Łużyńska (Ósemka Police)
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grożenia, gdyż inni uczestniczy ruchu mają 
prawo spodziewać się, że pozostali prze-
strzegają prawa.

W związku z rozpoczynającym się sezo-
nem motocyklowym ponownie apelujemy 
o respektowanie przepisów i zasad poru-
szania się na drogach, a także o zachowanie 
zdrowego rozsądku. Piękna pogoda sprzyja 
motocyklowym eskapadom. Na ulicach wi-
dać dużo więcej tych pojazdów. Kierowcy 
jednośladów, oprócz czerpania radości z 
szybkiej jazdy, powinni przede wszystkim 
pamiętać o bezpieczeństwie - swoim i in-
nych uczestników ruchu drogowego. W 
niektórych sytuacjach motocykl może spo-
wodować więcej szkód niż dużo większy i 
cięższy pojazd.

Użytkownikami mechanicznych jedno-
śladów często są ludzie młodzi o małym do-
świadczeniu w kierowaniu i brakiem dosta-
tecznej wiedzy z zakresu przepisów ruchu 
drogowego, gdyż część z nich kieruje nie 
posiadając do tego wymaganych upraw-
nień. Takie osoby najczęściej popełniają 
wykroczenia polegające na przekraczaniu 
dozwolonej prędkości oraz niestosowaniu 
się do znaków, sygnałów i poleceń wydawa-
nych przez policjantów. Czując się bezkarni, 
swoim zachowaniem stwarzają bezpośred-
nie zagrożenie w ruchu drogowym dla sie-
bie oraz innych osób przebywających na 
drodze oraz w jej pobliżu.
Policja apeluje o bezpieczną jazdę. Moto-
cykl nie ma poduszek powietrznych, pasów 
bezpieczeństwa. Kask i odzież ochronna 
nie zapobiegną w pełni mogącym powstać 
obrażeniom. Dlatego tak ważne jest, by mo-
tocykliści podczas jazdy kierowali się rozu-
mem, a nie chęcią szaleństwa i przygody. 
Policjanci zwracają uwagę by nie wciskali 
gazu do dechy, uważali na innych uczestni-
ków ruchu. W przeciwnym wypadku jazda 
ulubionym jednośladem może skończyć się 
dla nich tragicznie.

Komenda Powiatowa Policji 
w Policach 

nych umożliwiających poruszanie się po 
drogach tej grupie użytkowników. Najwięk-
szą liczbę wypadków – 158 zanotowano w 
lipcu i sierpniu – 155, zaś najwięcej osób 
zginęło w sierpniu - 27.

Do wypadków, w których poszkodowa-
ni zostali motocykliści przyczynili się także 
inni użytkownicy dróg, szczególnie kierują-
cy samochodami osobowymi (925 wypad-
ków).

W znacznej mierze wypadki te powstały 
z powodu nie udzielenia pierwszeństwa 
przejazdu, nieprawidłowo wykonywanego 
manewru skrętu, nieprawidłowej zmiany 
pasa ruchu.
Główne przyczyny wypadków drogowych 
spowodowanych przez kierujących innymi 
pojazdami, w których poszkodowany został 
motocyklista:
-nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu,
-niedostosowanie prędkości,
-nieprawidłowe wyprzedzanie,
-niezachowanie bezpiecznej odległości,
-nieprawidłowa zmiana pasa ruchu,
-nieprawidłowy manewr skrętu,
-nieprawidłowe zawracanie,
-jazda po niewłaściwej stronie jezdni.
* źródło KGP

Policja apeluje o bezpieczną jazdę. Moto-
cykl nie ma poduszek powietrznych, pasów 
bezpieczeństwa. Kask i odzież ochronna 
nie zapobiegną w pełni mogącym powstać 
obrażeniom. Dlatego tak ważne jest, by mo-
tocykliści podczas jazdy kierowali się rozu-
mem, a nie chęcią szaleństwa i przygody. 
Policjanci zwracają uwagę by nie wciskali 
gazu do dechy, uważali na innych uczestni-
ków ruchu. W przeciwnym wypadku jazda 
ulubionym jednośladem może skończyć się 
dla nich tragicznie. Patrzmy w lusterka, nie 
prowadźmy na pamięć, motocyklistę trud-
niej zauważyć na drodze, a co więcej od-
zwyczailiśmy się przez zimę od obecności 
jednośladów na drogach.

Motocyklista jadący z prędkością 180 
km/h przybywa w ciągu jednej sekundy 
50 metrów. W ciągu pięciu sekund poko-
nuje ćwierć kilometra. Jazda z prędkością 
przekraczającą dozwoloną, zawsze niesie 

za sobą zagrożenia, gdyż inni uczestniczy 
ruchu mają prawo spodziewać się, że po-
zostali przestrzegają prawa.

W związku z rozpoczynającym się sezo-
nem motocyklowym ponownie apelujemy 
o respektowanie przepisów i zasad poru-
szania się na drogach, a także o zachowa-
nie zdrowego rozsądku. Piękna pogoda 
sprzyja motocyklowym eskap Motocykli-
sta jadący z prędkością 180 km/h przyby-
wa w ciągu jednej sekundy 50 metrów. 
W ciągu pięciu sekund pokonuje ćwierć 
kilometra. Jazda z prędkością przekracza-
jącą dozwoloną, zawsze niesie za sobą za-

Motocyklisto–zwolnij!
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