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W numerze:
Pachis 

bez Remechu 

W ostatnim numerze Wieści 
poinformowaliśmy o zamiarze 
likwidacji rady nadzorczej Re-
mechu (Remech bez Pachi-
sa). Krótka informacja podana 
w niskonakładowej gazecie 
spotkała się z dużym zain-
teresowaniem. Uzyskaliśmy 
przy okazji nowe informacje. 
Zgodnie z naszą zapowiedzią 
likwidacja rady jest wporządku 
obrad rady nadzorczej Z.Ch 
„Police”SA odbywającej się 
w czasie składania tego mate-
riału do druku. 

więcej str. 4

Stachyra   
ŁOWCA WRAKÓW 

Od kilku tygodni po niemiec-
kiej stronie granicy panuje 
oburzenie na Stowarzyszenie 
„Pomeraniak”, które nie może 
rozliczyć się z pieniędzy prze-
znaczonych na uczczenie dzie-
ci – ofiar katastrofy samolotu 
Dornier w marcu roku 1945. 
Prezesem „Pomeraniaka” jest 
Jacek Stachyra (PO), członek 
zarządu powiatu polickiego jak 
donosi portal Pogranicze24.

więcej str. 5

„Wieści Polickie” 
dwutygodnik lokalny

Redaktor naczelny: Andrzej Marek 
Adres redakcji: 
ul. Łucznicza 12A/3
71-472 Szczecin
e-mail: wiesci@telvinet.pl, 
tel. 509-609-170

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

Ze zbiorów 
Galerii

Jednym z najbardziej okazałych eksponatów, jakie pre-
zentowane są w GHP jest XVIII wieczna dębowa skrzynia 
posażna z 1746 roku. Stylizowana w metalu data wraz 
z inicjałami właścicielki znajduje się na licu skrzyni.

Pasje Jana Matury

Z boku zamontowano uchwyty do 
jej przenoszenia. Skrzynia posiada do-
datkowe stylizowane elementy ozdob-
ne oraz niesprawny zamek. Pokrywa 
skrzyni jest współczesna. Jej dno 
sporo sfatygowane i wymaga napra-
wy. Całość zachowana w dobrym sta-
nie i jest5 niewątpliwą ozdobą Galerii.

Zabytek ruchomy przekazał do 
GHP kilka lat temu Jerzy Piskulak, były 
mieszkaniec Polic, kolekcjoner sta-
roci, jeden z pierwszych nauczycieli 
historii regionalnej, który spotykał się 
z dziećmi i młodzieżą we...własnym 

domu. Jego mieszkanie było małym 
muzeum wyposażonym w przeróżne 
pamiątki sprzed lat.

Dziś w skrzyni przechowuję różne 
klamoty, w tym środki do konserwacji 
drewna, metalu.

Skrzynie posażne były w dawnych 
czasach nieodłącznym elementem 
wyposażenia domu. Przekazywano je 
z poko9lenia na pokolenie. Otrzymywa-
ły je panny, które opuszczały rodzinny 
dom i wychodziły za mąż. Do skrzyni 
pakowano poduszki, pościel, ubiory, 
rodzinne pamiątki, kobiece ozdoby.
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WYDARZENIA

Pachis bez Remechu 
W ostatnim numerze „Wieści” poinformowaliśmy o zamiarze likwidacji rady nadzorczej 
Remechu (Remech bez Pachisa).Krótka informacja podana w niskonakładowej gazecie 
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uzyskaliśmy przy okazji nowe informacje. Zgodnie z 
naszą zapowiedzią likwidacja rady jest w porządku obrad rady nadzorczej  Z.Ch „Police”SA 
odbywającej się w czasie składania tego materiału do druku. Remech jest największą spółką 
zależną Z.Ch „Police”. Od tej pory jak poinformował na konferencji prasowej wiceprezes Rafał 
Kuźmiczonek, właściciel bez pośrednictwa rad nadzorczych będzie kontrolował działalność 
spółek zależnych.

Wujka nie posłuchał
WYDARZENIA

Nie jesteś ze mną 
- masz problemy

Bartłomiej Pachis, póki co  jest przewod-
niczącym rady nadzorczej „Remech” 
sp.z o.o. Straci zatem jedno z 4 wy-
mienionych w oświadczeniu majątko-
wym(za rok 2011- za 2012 jeszcze nie 
opublikowano) źródeł dochodu.Kwota 
to niewielka- ok. 1400  zł miesięcznie.
Uwagę natomiast przyciąga przychód 
z działalności gospodarczej CMB (Cen-
trum Materiałów Budowlanych) Bar-
tłomieja Pachisa- ponad 443 tys.zł. To 
obrazuje poziom obrotów hurtowni. Ich 
zdecydowana większość dotyczy za-
opatrzenia w materiały budowlane firmy 
„B”( nazwa znana redakcji). Firma „B” 
wykonywała usługi mechaniczno-kon-
strukcyjne głównie w zakresie ochrony 
środowiska na rzecz Z.Ch. „Police” jako 
podwykonawca Remechu. Pachis potrafił 
z właściwą sobie nachalnością oferować 
materiały budowlane niejednemu z polic-
kich przedsiębiorców. Nie wszystkim się 
to jednak podobało -np. „Z” (nazwisko 
znane redakcji) odmówił. W tych kontak-
tach stanowisko szefa rady zamiast być 
przeszkodą było zachętą do współpracy 
z intratnymi zleceniami Remechu w tle.
Styl, w jakim Pachis działa, najlepiej ob-
razuje sytuacja sprzed kilku lat. Chodzi o 
groźbę rzuconą w kierunku prezesa Ban-
ku Spółdzielczego, Kazimierza Wirkijow-
skiego. W pewnym ważnym głosowaniu 
na sesji w ub. kadencji Wirkijowski za-
głosował nie po myśli Pachisa. Skutkiem 
tego rozjuszony lider kubu PO przepro-
wadził atak na powszechnie szanowne-
go prezesa banku. Podszedł do niego 
i zagroził: „Będzie pan miał kontrolę nad-
zoru bankowego”, po czym czmychnął.
Media to wychwyciły, ale Bartkowi się 
upiekło. W tej kadencji się nie wychyla. 
Palmę pierwszeństwa przejęła Patrycja 
Nowak, która raczy nie widzieć „bizne-
sów” swojego kolegi .W zamian zarzuca 

radnych interpelacjami ws. wyimagino-
wanych nieprawidłowości w urzędzie. 

Partnerstwo 
publiczno-prywatne

W Policach aktywny w Remechu, 
natomiast w Szczecinie Pachis jest 
prezesem spółki akcyjnej Polskie Ter-
minale . W roku 2011 z tytułu umowy 
o pracę zarobił 151 tys.zł. Bynajmniej 
nie z tego powodu pracownicy już w 
zeszłym roku skierowali do prezesa 
Zarządu Morskich Portów Jarosława 
Siergieja, któremu podlegają Polskie 
Terminale, pismo w sprawie podwój-
nej działalności Pachisa - prezesa 
jednej ze spółek i prywatnego przed-
siębiorcy jednocześnie.
W Porcie wiodącym akcjonariuszem jest 
Skarb Państwa. Reszta to akcje komu-
nalne. A więc środki publiczne. Stąd nie-
zadowolenie załogi – ich zdaniem kon-
flikt interesów. Taka oryginalna odmiana 
partnerstwa publiczno - prywatnego.  

Wujka nie posłuchał

Pachis żyje dzięki partii. Jest przewod-
niczącym PO w Policach z poparcia 

rodziny Kardziejonków już drugą ka-
dencję samorządową. Obecnie jego 
pozycja w PO jest nijaka. Niby jest przy-
jacielem Nitrasa, niby Gawłowskiego, 
a jak wiadomo przyjaciel wszystkich 
jest niczyim przyjacielem. Właściwie 
już nikomu do niczego nie jest po-
trzebny. Spółce matce też. Co prawda 
swego czasu „przysłużył się” polickiej 
PO bezpardonowymi atakami na bur-
mistrza Diakuna. Hucpa ws. studzie-
nek- choć minęły już lata- pamiętamy, 
że trwała wiele miesięcy. Efekt tego jest 
taki, że nie ma żadnych wyroków, do-
chodzeń, procesów. Pachis nigdy nie 
wyjaśnił publicznie o co mu chodziło 
kiedy oburzał się : „okradacie naszych 
mieszkańców”. Nikogo nie przeprosił.
Tymczasem jako gorliwy obrońca inte-
resu publicznego znalazł się na krajo-
wejliście Pulsu Biznesu wśród 100 wy-
bitnych bohaterów partyjnych układów 
PO i niejasnych nominacji.
Jerzy Kardziejonek swego czasu ra-
dził: Chcesz być w polityce i na intrat-
nej  publicznej posadce i mieć hurtow-
nie - to miej, ale nic nie sprzedawaj  
w promieniu 150 km od Polic.
Bartek wujka nie posłuchał. Raczej 
ex- wujka

Andrzej Marek

Stachyra   
ŁOWCA WRAKÓW 

Od kilku tygodni po niemieckiej stronie granicy panuje oburzenie na Stowarzyszenie 
„Pomeraniak”, które nie może rozliczyć się z pieniędzy przeznaczonych na uczczenie dzieci–
ofiar katastrofy samolotu Dornier w marcu roku 1945. Prezesem „Pomeraniaka” jest Jacek 
Stachyra (PO), członek zarządu powiatu polickiego jak donosi portal Pogranicze24.

Byłem w zarządzie Pomeraniaka

Stowarzyszanie Pomeraniak staje 
się kością niezgody na pograniczu. 
Tak delikatna materia jak stosunki 
polsko - niemieckie poddana została 
ciężkiej próbie. Niemcy coraz śmie-
lej krytykują Polaków za tolerowanie 
takich organizacji. Wśród mieszka-
jących tam naszych rodaków  jest 
jeszcze gorzej. Stowarzyszenie Po-
meraniak  powstało w 2008 roku jako 
przygraniczna przybudówka PO. Ini-
cjatywę pobłogosławił sam Radek 
Sikorski, który na zakończenie roku 
szkolnego w 2008 r.wspólnie z nie-
mieckim ministrem spraw zagranicz-
nych odwiedzili szkołę w Loecknitz.

MSZ postanowił  przekazać 5 tys.euro 
na „rozruch”Pomeraniaka. Członkami 
stowarzyszenia z założenia mieli być
zarówno Niemcy jak i Polacy. Wśród 
tych drugich organizacja skupiają-
ca coraz liczniejszych przybyszów 
z Polski była na pewno pomysłem in-
teresującym.  Prezesem został Jacek 
Stachyra, działacz szczecińskiej PO. 

Pierwsze zgrzyty

Pojawiły się już po kilku miesiącach. 
Po festynie w Loecknitz w październi-
ku 2008 zaangażowani w organizację 
imprezy członkowie „Pomeraniaka” 
nie mogli nijak zamknąć rozliczeń. 
Stachyra był nieuchwytny. Pytań 
o pieniądze przybywało, a Stachyra 
unikał spotkań. 5 tys. euro przeka-
zane przez Ministerstwo Spraw Za-
granicznych zostało wydane według 
uznania samego przewodniczącego. 
Nigdy nie udało się od niego uzyskać 
jakichkolwiek rzeczowych wyjaśnień 
czy specyfikacji wydatków. W końcu, 
w sierpniu 2008 r odbyło się walne ze-
branie stowarzyszenia. Stachyra przy-
prowadził  liczną grupą nowych człon-
ków,którzy nie mieli nic wspólnego 
z „Pomeraniakiem”. W głosowaniach  

dawało mu to jednak wystarczającą 
przewagę. Od tego momentu za-
rząd „Pomeraniaka” skurczył się do 
2 osób : Stachyry i jego zastępcy. 
3 członków zarządu odeszło wraz 
z niemal całą grupą założycielską. 
Jak twierdzą świadkowie tamtych 
wydarzeń- z bezradności. Ze Stachy-
rą nie da się dogadać. To człowiek 
o wyjątkowej odporności na pytania i 
sprycie w unikaniu zarzutów. Sprawą 
zajęła się Gazeta Wyborcza, ale pu-
blikacje ucichły.

Pomeraniak pojawił się jeszcze raz 
jako komitet wyborczy Polaków 
w przygranicznych samorządach. 
Poniósł sromotną klęskę co wywołało 
śmieszność i nieustające komentarze 
rdzennej ludności.

Do trzech razy sztuka

Po raz trzeci „Pomeraniak”  pojawia 
się w kontekście akcji zbiórki pie-
niędzy przeznaczonych na uczcze-
nie dzieci–ofiar katastrofy samolotu 
Dornier w marcu roku 1945. Jeżeli 
w prasie niemieckiej znaleźć można 
takie publikacje, jak poniżej przyto-
czona, to na pewno jest coś na rzeczy, 
niezależnie od tego ile oczyszczają-
cych wywiadów Stachyra udzieli. Byli 
członkowie Pomeraniaka nabrać się 
nie dadzą, czego i Szanownym Czy-
telnikom Wieści życzymy.

Niemiecki dziennik „Nordkurier” 
(ukazujący się w całej Meklemburgii 
w nakładzie 85000 egz.) od początku 
marca informuje o nieznanym losie 
pieniędzy, powierzonych stowarzy-
szeniu „Pomeraniak” na wydobycie 
wraku samolotu Dornier, w którym 
w marcu 1945 zginęło 80 niemieckich. 
Przedsięwzięcie może zakończyć się 
fiaskiem, a według „Nordkuriera” po-
wodem tego jest niezadowolenie Lu-

dowego Niemieckiego Związku Opieki 
nad Grobami Wojennymi ze współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Pomera-
niak,(……) członek zarządu Pomera-
niaka, twierdzi (….) że dotąd wpłynęło 
16 tys. euro. Część pieniędzy została 
jednak wydana „na różne wydatki”, 
stąd stan konta wynosi 9 tys. euro. 
(…..)Zdzisław Matusewicz, burmistrz 
Trzebiatowa i jeden z inicjatorów wy-
dobycia Dorniera, również nie chce już 
współpracować z „Pomeraniakiem”. 
Na konto „Pomeraniaka” pienią-
dze wpłacały instytucje niemieckie, 
a także rodziny ofiar katastrofy. Jed-
ni z darczyńców – rodzina producen-
ta Dorniera, wpłaciła 10 000 euro. 
Do tej pory nie wiadomo, co się 
z tymi funduszami dzieje.

Zródło: Pogranicze24.info
Andrzej Marek
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KOMBINAT IMPREZY

Z.Ch. „Police” S.A.  
powyżej oczekiwań rynku

W I kwartale 2013 roku Zakłady Chemiczne „Police” S.A. osiągnęły 725 mln zł przychodu ze 
sprzedaży, wypracowując 32 mln zł zysku. Wyniki te są lepsze od oczekiwań rynku i znacznie 
wyższe niż w poprzednim, IV kwartale 2012 roku.

„Pomimo długiej zimy i niekorzyst-
nej sytuacji na naszych rynkach zbytu 
udało nam się w I kwartale 2013 roku 
osiągnąć znacznie lepsze wyniki niż 
prognozowali analitycy. Wypraco-
waliśmy 32,2 mln zł zysku, wynego-
cjowaliśmy niższe ceny kluczowych 
surowców, co zostało pozytywnie 
odebrane przez rynek. Docenili to też 
inwestorzy, w efekcie czego kurs akcji 
na GPW wzrósł w I kwartale o 59%” 
- powiedział Krzysztof Jałosiński, Pre-
zes Zarządu Z.Ch. „Police” S.A. oraz 
Wiceprezes Grupy Azoty. 

W porównaniu z analogicznym, 
rekordowym dla chemii okresem 
2012 roku, przychody ze sprzedaży 
Z.Ch „Police” uzyskane w I kwartale 
2013 roku były zbliżone, mimo spad-
ku marż na poszczególnych grupach 
produktów. Jednocześnie Spółka 
znacząco poprawiła wszystkie wyniki 
oraz rentowność w stosunku do wcze-
śniejszego, IV kwartału 2012 roku. 

Przychody zwiększyły się o 21% 
natomiast wynik EBITDA i zyska netto 
w I kwartale 2013 roku był wielokrot-
nie wyższy od osiągniętego w trzech 
ostatnich miesiącach ub.r. 

Sytuacja na rynku w pierwszych 
trzech miesiącach 2013 roku jest 
zdecydowanie trudniejsza niż w roku 
poprzednim. Spadek popytu i utrzy-
mywanie się niskiego poziomu cen 
dotyczy praktycznie wszystkich grup 
produktowych. Niekorzystne tenden-
cje na rynku kluczowego produktu ja-
kim jest biel tytanowa spowodowane 
zostały kryzysem branży motoryzacyj-
nej i budowlanej. Z kolei utrzymująca 
się długo zimowa aura opóźniła termi-
ny wysiewów nawozów co skutkowało 
zmniejszeniem ich obrotu praktycznie 

na wszystkich europejskich  rynkach. 
Niski popyt na nawozy NPK i DAP 
na początki 2013 roku miały z kolei 
wpływ na postępujący spadek cen 
oraz zapotrzebowanie na  amoniak. 

Wyjątkiem był rynek mocznika, któ-
rego cena w lutym 2013 roku osiągnę-
ła maksymalny poziom 445 USD/ t. 

Mimo tych niekorzystnych ten-
dencji Spółce udało się utrzymać 
sprzedaż na tym samym poziomie, co 
w analogicznym okresie ubiegłego 
roku. Uzyskane przychody wyniosły 
blisko 725,5 mln złotych i były przeszło 
21% wyższe od osiągniętych przez 
Spółkę w ostatnim kwartale 2012roku. 

HAFF-SAIL 
2013 w Ueckermünde 

W  dniach 7-9  czerwca 2013 roku odbędą się IX Dni Żeglarstwa w Ueckermünde. W programie 
przewidziano wiele atrakcji dla uczestników.  Zorganizowane zostaną targi  turystyki wodnej, 
będzie też program artystyczny i rozgrywki sportowe. Po raz kolejny drużyna Urzędu Miejskiego 
w Policach weźmie udział w zawodach na „Smoczej Łodzi”.

Na pograniczu

Podczas targów zaprezentują się 
przedsiębiorcy, zajmujący się budową 
jednostek pływających i wyposaże-
niem łodzi, a także sprzedawcy ubrań 
do sportów wodnych i sprzętu węd-
karskiego. Na scenie wystąpią artyści 
polscy i niemieccy. Ponadto uczest-
nicy imprezy będą mogli aktywnie 
uczestniczyć w regatach żeglarskich,  
regatach dla dzieci, turnieju  siatkówki 
czy w meczu piłkarskim dla dzieci.

Ponieważ Ueckermünde poło-
żone jest blisko polskiej granicy, za-
chęcamy   polskie firmy do udziału 
w targach, a mieszkańców – do sko-
rzystania z bogatej oferty sportowo-
rekreacyjnej. Ten weekend gwarantu-
je  liczne atrakcje i wspaniałą zabawę 
dla całej rodziny.  Na doping polskich 
kibiców liczy reprezentacja z Polic 
w zawodach na „Smoczej Łodzi”.

Impreza odbędzie się w centrum 
Miasta Ueckermünde. Trwać będzie  
od piątku 07.06.2013 roku - od godz. 
16.20 do niedzieli  9.06.2013 roku - do 
godz. 16.00. Szczegółowy program 
znajdą Państwo na stronach interne-
towych http://www.haff-sail.de/.

Miasto Ueckermünde  serdecznie 
zaprasza swoich gości i cieszy się na 
ich udział w targach turystyki morskiej  
i w regatach.
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IMPREZY IMPREZY

Polish Open w Policach 
Podczas weekendu (26-28.04.2013) w Policach odbyło się już po raz czwarty święto 
polskiego darta-weekend Polish Open. Dwa turnieje rankingów światowych oraz turniej 
rozgrzewkowy przyciągnęły na start setki zawodników z 20 krajów, z czołowymi zawodnikami 
świata włącznie.

To też sport

P A N T O M O G R A M

Police, ul. Spółdzielców 50
tel. 091 317 53 66

Czynne: Pon.- Pt. godz. 10-19

Gabinet RTG ZĘBOWE

W piątkowy wieczór 146 par mę-
skich i 29 par żeńskich stanęło przed 
tarczami. Po wielogodzinnej walce 
i wielu ciekawych pojedynkach zwy-
ciężyła para Gary Thompson/James 
Wilson z Anglii, którzy w jednostron-
nym pojedynku pokonali parę roda-
ków, młode strzelby brytyjskiego darta 
Jake’a Jonesa/Sama Heada. Najlepsi 
Polacy dotarli do miejsca piątego: Da-
wid Posyniak w parze z Łotyszem Ma-
darsem Razmą oraz dwie pary Kry-
stian Bartków/Krzysztof Gontarewicz 
i Krzysztof Stróżyk/Patryk Żabka. Dla 
fanów darta w światowym wykona-
niu była to nie lada gratka obserwo-
wać turniej deblowy, gdzie znani z TV 
zawodnicy konkurowali z typowymi 
amatorami. Na uwagę zasługuje gra-
jący w półfinale turnieju deblowego 
65-letni Brytyjczyk.

W turnieju deblowym pań triumfo-
wała także para brytyjska Trina i Sue 
Gulliver, która pokonała niespodzian-
kę turnieju deblowego parę miesza-
ną Belgia/Holandia Kathy Geeraerts/
Anca Zijlstra. Najlepsza polska para 
Ewa Żabka/Renata Słowikowska za-
jęła dobre piąte miejsce.

W sobotnim turnieju 4-tym WDF/
BDO Winmau Polish Open 2013 wy-
stąpiło 417 panów, 83 panie, 17 junio-
rów i 7 juniorek.

W turnieju pań triumfowała eta-
towa już zwyciężczyni polskich tur-
niejów międzynarodowych Brytyj-
ka Deta Hedman, która pokonała 
w finale swoją rodaczkę Donnę Rain-
sley. Najlepsza Polka zajęła miejsce 
17-Renata Słowikowska.  U panów 
triumfował Paul Jennings (UK), który 
w fantastycznym finale pokonał Ho-
lendra Jeffrey’a de Graafa. Najlepsi 
Polacy zajęli miejsce 17-Krzysztof 
Chmielewski, Leszek Hoffmann i Piotr 
Juraszek.

W turnieju juniorów w końcu Polak 
stanął na podium tej prestiżowej im-
prezy-Radosław Marszałek zajął miej-
sce 3 po fantastycznej grze. Radek  
wybornie sprawował się od początku 
turnieju i ostatecznie wygrał swoją 
grupę przed mocnym Rosjaninem 
Goncharovem. W polskim ćwierćfi-
nale Radek pokonuje Kamila Ryglew-
skiego i wchodzi do półfinału, gdzie 
czeka na niego kolejny mocny Rosja-
nin Nikita Sheltonosov, który niestety 
pokonuje naszego zawodnika 3-1. 
Turniej wygrywa Brytyjczyk Joshua 
McCarthy przed Sheltonosovem.

W turnieju juniorek jedyna Po-
lka Nikola Kowalska zajmuje ostat-
nie miejsce w swojej grupie i na tym 

etapie kończy turniej. Do półfinałów 
awansują Inna Ramonova (RUS), 
Kyana Frauenfelder (NED) oraz Ana-
stasia Klochek (RUS) i Lidia Koltsova 
(RUS) . Swoje półfinały wygrywają 
reprezentantki Rosji Koltsova i Klochek 
i w rosyjskim finale triumfuje Anastasia 
Klochek (RUS) pokonując rodaczkę 3-1.

Autor zdjęć: Ryszard Zajączkowski

Podczas sobotniego turnieju Jacek 
Krupka i Bartosz Sobczyński zostali 
uhonorowani pamiątkowymi etui, któ-
re zostały im wręczone przez Mistrza 
Świata BDO i członka 9 Darts Club 
Johna Waltona. Obaj Polacy, oraz nie-
obecny Bartosz Pacek dołączają do 
elitarnego „Klubu 9 lotki Winmau’a”

W turnieju niedzielnym, WDF/
BDO Police Masters 2013 w turnieju 
męskim wystartowało 327 panów, 77 
pań, 13 juniorów i 6 juniorek.

W turnieju żeńskim zwyciężyła po-
nownie Brytyjka Deta Hedman, która 
w finale pokonała Niemkę Irinę Arm-
strong. Najlepsze z Polek uplasowa-
ły się na miejscu 17-Joanna Janiec 
i Daria Tragarz.

W turnieju męskim triumfował Bry-
tyjczyk Darryl Fitton, który pokonał w 
finale Holendra Jana Dekkera. Naj-
lepszy Polak zajął miejsce 9-Krzysztof 
Stróżyk.

W turnieju juniorów zwyciężył po-
nownie Brytyjczyk Joshua McCarthy, 
przed Słowakiem Erikiem Poljakiem. 
Polacy niestety tym razem poza po-
dium. W turnieju juniorek Rosjanka Li-
dia Koltsova pokonała reprezentantkę 
Szwecji Sarę Rosen. Polki nie wystę-
powały.
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Poniedziałki z muzami 

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

Spotkanie 
przedszkolaków 

W słoneczną środę 8 maja 2013 r. w Przedszkolu Publicznym w Tanowie doszło do spotkania 
maluchów z Polski i Niemiec. Kilkanaście miesięcy temu Sołectwo Tanowo nawiązało 
współpracę z Gminą Luckow, odległą o kilkadziesiąt kilometrów osadą niemiecką.

Polsko - niemieckie

W ramach podpisanych zobowią-
zań doszło już do kilku środowisko-
wych spotkań z udziałem dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych. Spotkanie 
z przedszkolakami z Luckow było 
trzecim z kolei. Gospodarze, a wła-
ściwie gospodynie przygotowały się 
do niego starannie a zarazem sympa-
tycznie. W sali jednej z grup pokazano 
barwne, świetnie zagrane przez dzie-
ci przedstawienie „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków”. Rozegrano 
konkurs puzzli oraz zgaduj-zgadulę, 
kto jest bohaterem jakiej bajki na pod-
stawie rekwizytów, maskotek.

Zabawa była przednia, wszystko 
doskonale zorganizowane, co nie-
wątpliwie wzbudziło uznanie Moniki 
Robfeldt - dyrektor przedszkola oraz 
Hannelore Schwebmeyer-burmistrz 
zaprzyjaźnionego Luckow. Poniżej 
kilka obrazków z udanego spotkania.

tekst i foto-Jan Matura

ległą o kilkadziesiąt kilometrów osadą niemiecką.
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tekst i foto Jan Matura
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W intencji ojczyzny
Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,  w Kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Policach odbyła 
się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem władz samorządowych i pocztów 
sztandarowych. Mszę św. celebrował proboszcz parafii, dziekan, ksiądz kanonik Waldemar 
Gasztkowski. Jak co roku – w uroczystości uczestniczyło wielu mieszkańców gminy.

Z okazji Konstytucji 3 Maja

Ksiądz Gasztkowski w kazaniu zwró-
cił szczególną uwagę na rolę rodziny 
w życiu Ojczyzny. Podkreślił zna-
czenie jej trwałości  i pielęgnowania 
chrześcijańskich wartości. Wspomniał 
o wielodzietności, która jest ważna 
z uwagi na przyszłość narodu. Na-
wiązał do osoby Księdza Arcybisku-
pa Kazimierza Majdańskiego, który 
stawał w obronie rodziny i wykazywał 
o nią ogromną troskę. Będzie o tym 
przypominać rondo, któremu zostanie 
wkrótce nadane imię  Ks. Arcybisku-
pa Kazimierza Majdańskiego. Ksiądz 
Proboszcz podziękował Radzie Miej-
skiej w Policach za podjętą niedawno 
uchwałę w tej sprawie.

Na zakończenie głos zabrał bur-
mistrz Polic, Władysław Diakun. Po-

dziękował Księdzu Proboszczowi za 
wygłoszone słowo i przygotowanie 
uroczystości, pocztom sztandaro-
wym za reprezentowanie instytucji 
gminy  Police i powiatu polickiego, 

a wszystkim obecnym – za udział 
w uroczystości. Konstytucja 3 Maja 
była pierwszą konstytucją w Europie 
i drugą na świecie.

Dlatego Lewandowski nie 
strzela bramek dla Polski 

Andrzeja Juskowiaka nie dziwi, że menadżer Roberta Lewandowskiego dąży do tego, by „Lewy” 
zarabiał adekwatnie do swojej wartości. Tym bardziej, że kontrakt z Borussią Dortumund daje 
mu słabe warunki jak na poziom, teraz reprezentuje. Zdaniem byłego trenera Lewandowskiego 
w Lechu Poznań całkiem prawdopodobne jest przejście naszego napastnika do Bayernu 
Monachium, choć bawarski klub temu zaprzecza. W rozmowie z MenStream.pl Juskowiak 
zdradza także, dlaczego „Lewy” lepiej wypada w meczach ligowych, niż kiedy gra w barwach
reprezentacji Polski.

Jest odpowiedź

- Pozyskanie napastnika jest teraz 
dla Bayernu sprawą pierwszorzędną 
- tłumaczy w rozmowie z MenStream.
pl Juskowiak, który grał w niemieckich 
klubach przez siedem lat. Według nie-
go, Mario Gomez teraz słabiej pasuje do 
stylu gry Bayernu i chyba odejdzie do 
włoskiej ligi podobnie jak Claudio Pizza-
ro. - Jedyny napastnik, który by został to 
Mario Mandżukić - zaznacza Juskowiak.

Jego teoria jest taka, że prawdopo-
dobnie Pep Guardiola, który wkrótce 
ma objąć posadę trenera w Bayernie, 
obserwując to, co się w tym sezonie 
dzieje w Monachium, wie, że będzie mu 
trudno pracować w przyszłym sezonie. 
- Guardiola nie może czekać na to, by 
drużynę kompletować za rok, tylko od 
razu musi mieć zespół, który pozwoli na 
utrzymanie tego wysokiego poziomu. 
I prawdopodobnie chodzi też o Lewan-
dowskiego. Jeśli by nie doszło do przej-
ścia Roberta do Monachium, to Bayern 
weźmie kogoś innego. A jeśli ten ktoś 
się sprawdzi, to za rok Robert nie bę-
dzie tam potrzebny - uważa Juskowiak.

Były piłkarz jest też zdania, że polska 
reprezentacja gra za wolno, by w pełni 
wykorzystać umiejętności Lewandow-
skiego. - To jest ta różnica miedzy Bo-
russią Dortmund a reprezentacją Polski. 
Klub Lewandowskiego ma wielu zawod-
ników, którzy potrafią szybko operować 
piłką, a kadra nie. I to powoduje, że i Ro-
bert i Kuba Błaszczykowski i większość 
naszych zawodników holuje piłkę, gra 
na cztery pięć kontaktów zamiast na 
dwa albo trzy - tłumaczy Juskowiak. 
A to ułatwienie dla przeciwnika. - Na 
przykład w meczu z Irlandią obrońcy
podeptali Lewandowskiego, wy-
pchnęli go nawet poza boisko, bo 
za długo przetrzymywał piłkę. W Do-
rtmundzie tego nie ma przekonuje 
w MenStream.pl sportowiec.
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Air Products otworzył nowoczesną wytwórnię 
do skraplania dwutlenku węgla na terenie 
Grupy Azoty S.A. w Tarnowie

Nowa instalacja stanowi inwestycję amerykańskiego  producenta  gazów atmosferycznych, 
procesowych i specjalnych w Polsce.

W ramach długoterminowego kon-
traktu podpisanego przez obydwie 
spółki firma Air Products, najwięk-
szy dostawca gazów technicznych 
w Polsce, 8 maja 2013 roku otworzyła 
w Tarnowie - Mościcach nowoczesną 
wytwórnię do skraplania dwutlen-
ku węgla. Instalacja zlokalizowana 
jest na terenie tarnowskiego zakładu 
Grupy Azoty S.A. Wartość inwestycji 
to ponad 10 milionów euro. Grupa 
Azoty będzie dostarczać Air Products 
surowy dwutlenek węgla w postaci 
gazowej, który jest produktem ubocz-
nym powstającym w procesie wytwa-
rzania chemikaliów. Air Products bę-
dzie poddawać ten gaz oczyszczaniu 
i skraplaniu w swojej nowej instalacji.

Dostawy dwutlenku węgla z zakła-
du Grupy Azoty S.A. będą odbywały 
się w systemie ciągłym, dzięki czemu 
Air Products uzyska stabilną podaż 
oraz wysoką jakość skraplanego gazu. 
Uruchomienie nowoczesnej instalacji 
umożliwi firmie Air Products osiągnię-
cie wyraźnego wzrostu wydajności 
produkcji. Nowa instalacja pozwala 
na oczyszczanie i skraplanie około 
220 ton dwutlenku węgla na dobę. 

„Dwutlenek węgla to bardzo atrak-
cyjny związek, produkt, który jest już 
w przemyśle szczególnym biznesem, 
ale rozwój tego biznesu nie mieści się 
w strategii Grupy Azoty. Dlatego swe-
go czasu poszukiwaliśmy solidnego 
i wiarygodnego partnera, który lepiej 
wykorzysta i rozwinie sprzedaż tego 
produktu. Surowy dwutlenek węgla, 
który jest produktem powstającym 
przy wytwarzaniu gazu do syntezy 
amoniaku sprzedajemy zatem firmie 

Air Products. Dzięki wcześniej podpi-
sanej długoterminowej umowie, dziś 
na terenie naszego zakładu otwiera 
się kolejna nowoczesna instalacja do 
skraplania dwutlenku węgla. To nie 
pierwszy nasz projekt realizowany 
z Air Products. Firma jest związana 
z Grupą Azoty także poprzez zakłady 
w Kędzierzynie” – powiedział Witold 
Szczypiński, wiceprezes ds. Produkcji, 
Techniki i Rozwoju Grupy Azoty S.A. 

„Jesteśmy dumni, że mogliśmy 
dzisiaj ogłosić uruchomienie w Polsce 
tej inwestycji Air Products. Dzięki pod-
pisaniu umowy z tak wiarygodnym 
partnerem, jakim jest Grupa Azoty SA 
oraz otwarciu nowoczesnej instalacji 
do oczyszczania i skraplania dwu-
tlenku węgla w Tarnowie-Mościcach, 
pozycja Air Products, jako jednego 
z wiodących dostawców skroplonego 
dwutlenku węgla oraz pozostałych 
gazów technicznych, spożywczych 
i medycznych na polskim rynku  zo-
stanie wzmocniona. Podpisany kon-
trakt oraz ta nowoczesna instalacja 
pozwolą nam szybko i skutecznie 
reagować na potrzeby naszych klien-
tów na skroplony dwutlenek węgla 
w Polsce oraz innych krajach regio-
nu” – powiedział Ivo Bols, wiceprezes 
i dyrektor generalny Air Products na 
Europę.

Dzięki zaawansowanej technologii 
skraplania i oczyszczania gazów sto-
sowanej przez Air Products, skroplony 
dwutlenek węgla o wysokiej czystości 
będzie spełniał wszystkie wymagania 
jakościowe stawiane przez między-
narodowych producentów napojów, 
pomagając klientom osiągnąć wyma-

gane standardy. Liczne zastosowania 
rynkowe dla wysokiej jakości oczysz-
czonego i skroplonego dwutlenku wę-
gla dostarczanego klientom Air Pro-
ducts obejmują takie dziedziny, jak 
gazowanie napojów, pakowanie żyw-
ności w atmosferze ochronnej (MAP) 
oraz dokarmianie roślin w szklarniach. 
Firma Air Products będzie dostarczać 
skroplony dwutlenek węgla klientom 
w Polsce, jak również potencjalnym 
odbiorcom w innych krajach regionu.

Firma Air Products jest obecna 
w Polsce od 1992 roku. Inne kluczo-
we inwestycje Air Products w Polsce 
obejmują:

• 2007 r.: przejęcie spółki BOC 
Gazy, w wyniku czego firma Air Pro-
ducts stała się największym producen-
tem gazów technicznych w Polsce;

• 2009 r.: otwarcie w Kędzierzy-
nie-Koźlu wytwórni gazów ciekłych.  
Instalacja ta pozwoliła na zwiększenie 
dotychczasowych mocy produkcyj-
nych  ciekłego tlenu, azotu i argonu, 
dzięki czemu stała się ona  najwięk-
szą wytwórnią cieczy kriogenicznych 
w Polsce;

• 2011 r.: uruchomienie w Warsza-
wie zmodernizowanej napełnialni ga-
zów sprężonych. Instalacja ta pozwoli-
ła Air Products zwiększyć dostępność 
na polskim rynku nowoczesnych butli 
200-barowych.

Firma Air Products posiada 
w Polsce 10 zakładów produkcyj-
nych, w tym pięć wytwórni gazów 
ciekłych zlokalizowanych w: Tarno-

wie-Mościcach, Kędzierzynie-Koźlu, 
Częstochowie, Głogowie i Ostrowcu 
Świętokrzyskim, w których wytwarza 
m.in. skroplony dwutlenek węgla, cie-
kły azot, tlen i argon. 

W ramach wieloletnich kontrak-
tów Air Products doradza i dostarcza 
gazy techniczne klientom z różnych 
gałęzi przemysłu. Prawie 20.000 firm 
w Polsce wykorzystuje technologie 
i gazy Air Products. Wśród odbiorców 
wysokiej jakości produktów i usług Air 
Products są polscy i międzynarodowi 
producenci branży chemicznej, me-
talowej, spożywczej, szklarskiej oraz 
motoryzacyjnej.

•               •               •

Air Products (NYSE: APD) dostar-
cza gazy atmosferyczne, procesowe 
i specjalne, nowoczesne tworzywa, 
osprzęt i technologie. Od ponad 
70 lat rozwiązania firmy pozwalają 
klientom zwiększać produktywność, 

zmniejszać zużycie energii oraz dzia-
łać zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. Ponad 20 tysięcy pra-
cowników Air Products w ponad 50 
krajach dostarcza innowacyjne roz-
wiązania: półprzewodniki, wodór wy-
korzystywany w rafineriach, procesy 
skraplania powietrza i gazu ziemnego 
oraz zaawansowane powłoki i kleje. 
Korzystają z nich  klienci z sektorów 
energetycznego, ochrony środowi-
ska oraz prowadzący działalność na 
rozwijających się rynkach. W roku 
fiskalnym 2012 przychody ze sprze-
daży Air Products wyniosły blisko 10 
miliardów dolarów amerykańskich. 
Air Products jest obecny w 15 krajach 
Europy, włączając w to kraje Europy 
Centralnej i Wschodniej, takie jak Sło-
wacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma 
Air Products, która jest obecna w Pol-
sce od 20 lat, konsekwentnie wdraża 
strategię rozwoju opartą na starannie 
dobranych inwestycjach. Po przejęciu 
BOC Gazy w 2007 roku Air Products 
stał się największym producentem 

gazów technicznych w Polsce. Do-
datkowe informacje dostępne są pod 
adresem: www.airproducts.com.pl.

Grupa Azoty kontynuuje trady-
cje fabryki założonej przed 85 laty 
z inicjatywy prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego, której powstanie było 
jedną z największych polskich inwe-
stycji gospodarczych w okresie mię-
dzywojennym. W swoich działaniach 
strategicznych Grupa Azoty stawia na 
rozwój, innowacyjność oraz dbałość 
o środowisko naturalne. Jest jedną 
z kluczowych europejskich grup 
z branży chemicznej. Wytwarza na-
wozy azotowe i wieloskładnikowe, 
tworzywa konstrukcyjne, alkohole 
OXO i plastyfikatory. Jest drugim pro-
ducentem co do wielkości produkcji 
nawozów. Piątym zintegrowanym eu-
ropejskim producentem poliamidów 
i jedynym polskim producentem po-
lioksymetylenu. Należy do europej-
skiej czołówki producentów alkoholi 
OXO i plastyfikatorów.
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„A teraz” 
Scenariusz: Anatol Wierzchowski
Reżyseria: Aleksandra Słowińska
Muzyka: Piotr Broda

Premiera Teatru Elipsa

A teraz… przyszedł czas na rozrachu-
nek z wartościami, jakie towarzyszą 
nam na co dzień, z tym co nami rzą-
dzi, co kradnie czas, co uszczęśliwia 
tylko na chwile i tylko pozornie. Życie 
„spakowane” w kartony, zapisane w 
gazetach, odbiciem w losach serialo-
wych bohaterów… I już jest zabawnie, 
śmiesznie, lekko i frywolnie.  A teraz… 
przyjrzyj się dobrze w szklanym ekra-
nie. Co widzisz?

Występują:

Patryk Wójcik
Małgorzata Klimkowska
Aleksandra Ciszewska
Paulina Telepko
Nikola Palej
Vanessa Starosz
Wiola Reda
Patryk  
24 maja 2013 r.
Godz. 18.00
sala widowiskowa MOK Police
wstęp wolny

Premierze towarzyszyć będzie 
koncert piosenek filmowych
w wykonaniu formacji wokalnej 
PP66 z udziałem Teatru Elipsa

Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę w postaci jedne-
go egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego w Polsce czasopisma popularnonaukowego 
poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i adres należy 
przesłać e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl

Nauka przez zabawę – część V
Zaprzyjaźnijmy się z bryłami
Pierwszy kontakt z bryłami maluch ma jako 

niemowlę, kiedy bawi się sorterem – koloro-
wą kulą z otworami, przez które wrzuca kloc-
ki. Dzieci lubią doświadczenia i często próbują 
włożyć coś do czegoś, choć my, widząc przed-
miot, domyślamy się, że taka sztuczka nie musi 
się udać. Wiemy, że bryły z różnych stron wy-
glądają inaczej. Starszaki umieją już nazywać 
niektóre figury przestrzenne, widzą różnice i
podobieństwa w przedmiotach o kształcie tych 
brył, nawet jeśli mają różne wymiary czy kolory. 
Żeby pomóc dziecku zaprzyjaźnić się z bryłami, 
proponujemy kilka zabaw, dzięki którym roz-
wija się wyobraźnia przestrzenna, a dziecko ła-
twiej odróżni kształty brył wzrokiem, dotykiem, 
utrwali wiedzę o ich właściwościach i prawidło-
wych nazwach. 

Zanim zaczniemy zabawę, warto na kon-
kretnych przykładach pokazać dziecku, czym 
charakteryzują się dane bryły: kula – piłka; sze-
ścian – kostka do gry; walec – puszka z farbą; 
stożek – wafelek do lodów; prostopadłościan 
– tekturowe pudełko. Rozmawiamy z dzieckiem 
o tym, czym charakteryzują się dane bryły, ile 
mają ścian i w jakim kształcie (sześcian ma sześć 
kwadratowych ścian, czym różni się od prosto-
padłościanu?), ile krawędzi (a kula?) itp.

Jaka to figura: zawiązujemy dziecku oczy 
i dajemy do ręki pudełko zapałek, piłeczkę 
pingpongową, rolkę po ręczniku papierowym 
i ono zgaduje, co to za figura. Dla urozma-
icenia można dać też bryły o nieregularnych 
kształtach i zapytać z czym się dziecku kojarzą. 

Zaklęte miasto: Potrzebny będzie arkusz bry-
stolu, co najmniej w formacie A3 lub większy, 
plastikowe nakrętki od butelek, rolki po papie-
rze i ręcznikach, pudełka po zapałkach, herbacie, 
pingpongi w całości i przecięte na pół, nożyczki, 
klej, farby i/lub lakier w spraju, kasza, ryż, sie-
mię lniane, papier kolorowy i blok techniczny, 

folia aluminiowa. Wraz z dzieckiem, przy użyciu 
zgromadzonych przedmiotów i wyciętych z blo-
ku technicznego figur (stożki, sześciany, „harmo-
nijki” z szerokich pasków papieru itp.) budujemy 
miasto, a w nim budynki, pociąg z pudełek od za-
pałek, schodki. Z niebieskiego papieru  wycina-
my staw – okrągły albo owalny – można do niego 
przylepić fale z wąskich pasków papieru. Z folii 
aluminiowej toczymy kulki lub formujemy inne 
kształty, z pudełka odcinamy rożki i przyklejamy 
do czego nam się podoba. Potem całość należy 
pomalować i/lub pokryć lakierem, a potem po-
sypać ryżem, sezamem czy kulkami styropianu. 
Gdy miasto jest gotowe, sprawdzamy, jakie figu-
ry zostały zaklęte w jego budowle, liczymy kulki, 
prostopadłościany, półkule, koła itd. 

Zapraszam do walca: przygotowany przez 
rodzica prostokąt i dwa koła z brystolu, wraz 
z dzieckiem sklejamy tak, by otrzymać walec. 
Prostszą i bardzo ciekawą figurą, którą dziecko
samo będzie mogło zrobić, jest wstęga Möbiusa. 

Z kartki A4 odcinamy dwa paski papieru 
szer. 4 cm. Dziecko skleja końce jednego paska, 
uzyskując obręcz. Drugi pasek również skleja 
ale przekręcając jeden z jego końców o 180°.  

Powstaje charakterystyczny kształt, mający 
jedną powierzchnię – pisakiem można naryso-
wać na nim drogę biedronki, która rozpocznie 
i skończy swą wędrówkę w tym samym miej-
scu – inaczej niż na obręczy. A co się stanie, 
jeśli drugi pasek przetniemy wzdłuż na dwa 
dwucentymetrowe? A potem jeszcze raz na pół 
każdy z nich?

Dzięki tym zabawom dziecko nabiera do-
świadczenia w rozróżnianiu brył poprzez dotyk 

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpisać 
w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez 
strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola 
lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych 
literami A, B, C, D należy wpisać do poniższych 
kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

w w w . s w i a t m a t e m a t y k i . p l

i wzrok, zapamiętuje prawidłowe nazwy, może 
porównać figury płaskie i przestrzenne (kwa-
drat-sześcian, koło-kula, trójkąt-czworościan), 
poznaje podobieństwa i różnice między nimi, 
ćwiczy pamięć i wyobraźnię, uczy się, jak z figur
dwuwymiarowych zrobić trójwymiarowe.

Agnieszka Gil

Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com
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JAK WAM SIĘ PODOBA
William Shakespeare

„Jak wam się podoba” to jedna z najbardziej 

romantycznych komedii Shakespeare’a. 

Miłość w niej przedstawiona jest wielowy-

miarowo, ukazane są różne ku niej drogi, 

różne jej odcienie i różne jej spełnienia. Tę-

sknota i namiętność, oddanie i nadzieja, ale 

przede wszystkim dojrzewanie do uczucia.

A poza tym, jak to u Shakespeare’a: intryga goni intry-

gę, rzeczywistość miesza się z magią, jawa ze snem… 

I nic nie wydaje się być tym, czym jest…
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Komunikat 17/TP/2013
Dyrektora Zarządu Dróg 

i Transportu Miejskiego w Szczecinie
z dnia 04.04.2013 r.

W związku z realizacją projektu „Rewitalizacja starych Polic – mo-
dernizacja polickiego rynku”, w dniu 12.04.2013 r. od godziny 23:00 
następuje zmiana peronów przystankowych na przystanku „Police 
Rynek” dla linii autobusowych 101, 102, 524 i 526:

• autobusy linii 101, 102, 524 i 526 w kierunku Szczecina zatrzy-
mywać się będą na zewnętrznym peronie pętli (słupek nr 54023).

• autobusy linii 524 i 526 w kierunku Polic Zajezdni zatrzymy-
wać się będą na wewnętrznym peronie pętli (słupek nr 54021).

• autobusy linii 524 w kierunku Jasienicy zatrzymywać się będą 
na środkowym peronie pętli (słupek nr 54022).

Pozostałe kierunki ww. linii oraz pozostałe linie autobusowe za-
trzymujące się na przystanku „Police Rynek” nie ulegają zmianie.
Likwiduje się przystanek „Police Rynek” zlokalizowany na głównej 
jezdni ul. Grunwaldzkiej, w kierunku Szczecina (słupek nr 54031).

Uwaga kierowcy linii 524! Realizując kurs na trasie Pomorzany 
Dobrzyńska – Police Jasienica Pętla (kurs z soboty na niedzielę), 
należy najpierw zatrzymać się przy słupku 54021 jadąc do Polic 
Zajezdni, a zajeżdżając ponownie na przystanek „Police Rynek” 
do Jasienicy, należy zatrzymać się przy słupku nr 54022. Analo-
gicznie wygląda sytuacja na kursie powrotnym – najpierw należy 
zatrzymać się przy słupku nr 54021 (jadąc do Police Zajezdni), 
a następnie przy słupku nr 54023 (jadąc do Pomorzan).

Ekonomista (wyższe wykształcenie) 
- emeryt, poszukuje pracy biurowej, najchętniej 

w biurze rachunkowym. 
Dobra znajomość spraw: kadry, płace, podatkowa 
księga przychodów i rozchodów, ewidencje VAT, 

oraz programów Płatnik, Word, Excel. 
Tel. 604 95 76 80.
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Terminarz MAJ 2013r.

14 maja Jubileusz V- lecia PUTW. Konferencja Naukowa 
  ”Senior we współczesnym świecie”.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 10.00
  Organizator: PUTW.

18 maja Kabaret Paranienormalni.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 17.00

21 maja „Ekonomiczne aspekty inwestowania w czasie kryzysu”, 
  wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 12.00
  Organizator: PUTW, współorganizator: MOK Police.

22-23 maja Przegląd Zespołów Tanecznych „W tanecznej Przedszkolandii”
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa.
  Organizator: Przedszkole Publiczne Nr. 1 „Calineczka”
  Współorganizator: MOK Police.

24 maja Premiera spektaklu „A teraz” Teatru Elipsa.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 18.00




