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W numerze:
Kaczyński 

reaktywacja

Jarosław Kaczyński odwie-
dził Police. Hala przy ul. Sie-
dleckiej zapełniła się głównie 
sympatykami PiS. Prezes wy-
głosił przemówienie programo-
we Prawa i Sprawiedliwości.

więcej str. 4

Tydzień 
bibliotek

Spotkania z czytelnikami, 
wystawy malarstwa i rękodzie-
ła, akcja „Uwolnij książkę”, 
warsztaty i lekcje dla dzieci, 
spotkanie autorskie….. to tyl-
ko wycinek, niewielki fragment 
zdarzeń, które miały miejsce w 
polickiej bibliotece. Wszystkie 
atrakcje dedykowane czytelni-
kom, bo to właśnie z nimi polic-
ka Biblioteka obchodziła kolej-
ny TYDZIEŃ BIBLIOTEK.

więcej str. 8

„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

Minister skarbu 
w Policach

Briefing prasowy u wejścia do biurowca Z.Ch. Police SA 
miał przebieg raczej nieoczekiwany. 

Konferencja

Dziennikarze przyjmowani z reguły na 
salonach musieli zadowolić się spo-
tkaniem na świeżym powietrzu. Brie-
fing przypominał spotkanie poznaw-

cze. Minister i prezes Grupy pokazali 
się Policom i zobaczyli Police. Konfe-
rencja trwała kilka minut 

AM

Prezes Z.Ch. Krzysztof Jałosiński, Min. Skarbu Włodzimierz Karpiński, Prezes Grupy Paweł Jarczewski 
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WYDARZENIA

Kaczyński 
reaktywacja 

Jarosław Kaczyński odwiedził Police. Hala przy ul. Siedleckiej zapełniła się głównie 
sympatykami PiS. Prezes wygłosił przemówienie programowe Prawa i Sprawiedliwości.

Komentarz
SPORT 

Na spotkaniu stawili się również 
przedstawiciele samorządu gminne-
go: burmistrz Diakun, za-ca Mirowski, 
przewodniczący rady miejskiej Witold 
Król oraz Cezary Arciszewski- były 
wiceburmistrz, przewodniczący rady 
powiatu a obecnie radny powiatowy. 
Przemówienie prezesa przerywane 
było oklaskami i owacjami na zakoń-
czenie. Mimo próby wznoszenia rady-
kalnych okrzyków zachowano umiar. 
Przy Siedleckiej panowała atmosfera 
uznania dla retoryki prezesa i sposobu 
jej przekazu. Chwilami przekształcała 
się w aplauz. Jarosław Kaczyński był 
zdecydowany w krytyce PO i pewny 
siebie w głoszeniu rozwiązań, metod 
i  programów. O Donaldzie Tusku mó-
wił z politowaniem o czym świadczył 
zawadiacki uśmiech na jego twarzy.  
Cień katastrofy smoleńskiej tylko raz 
pojawił się na sali, kiedy Kaczyński 
powiedział, że nie ustąpi w docho-
dzeniu do prawdy. I tyle. Wątku nie 
rozwijał, co świetnie korelowało z pla-
nem spotkania: krytycznie o rządzie i 
Tusku, swobodnie o przyszłości i me-

rytorycznie w kwestiach społecznych. 
Ślady populizmu jak w każdym tego 
typu wystąpieniu jednak zestawione 
z niespełnionymi obietnicami Tuska 
brzmiały wiarygodnie i zachęcająco. 

Nawet dla sceptyków. Cel spotkania 
został osiągnięty. Wzrost notowań PiS 
tylko to potwierdza.

Andrzej Marek

Justyna Raczyńska 
w kadrze narodowej!

Okładka

Miła i zaskakująca wiadomość 
sportowa dotarła do Polic w ostatnich 
dniach. Na 2-tygodniowe zgrupowa-
nie nowej kadry narodowej siatkarek 
powołana została po raz pierwszy 
w historii policzanka- Justyna Ra-
czyńska (Polickie Stowarzyszenie 
Piłki Siatkowej „Chemik”). Szerzej 
o naszej kadrowiczce napiszemy 
w kolejnym numerze WP.

J. Chmielewski

Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com



6 7

SAMORZĄD LOKALNY SAMORZĄD LOKALNY

Sprawozdanie z pracy Sprawozdanie z pracy 
burmistrza Policburmistrza Polic

ZA OKRES  23 KWIETNIA DO 21 MAJA 2013 ROKU
na XXXII sesję Rady Miejskiej w Policach

Burmistrz Polic Władysław Diakun

1. 26 kwietnia obradowało Zwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników Szcze-
cińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego Sp. z o.o. Zgroma-
dzenie przyjęło m.in. uchwałę w spra-
wie podziału zysku za 2012 rok. Zysk 
ten wyniósł 519.429,01 zł. Zgodnie 
z wnioskiem Zarządu SPPK – pienią-
dze te zostaną przeznaczone na po-
krycie strat z lat ubiegłych. Przy okazji 
dodam, że SPPK będzie testować au-
tobus hybrydowy marki MAN. Będzie 
on obsługiwał linie na terenie Polic 
oraz pomiędzy Policami i Szczecinem,  
w dniach od 2 do 6 czerwca 2013 r. 
Sprawdzana będzie m.in. ekonomicz-
ność tego pojazdu. Jeśli się okaże, że 
jego zakup będzie opłacalny – spół-
ka rozważy możliwość jego zakupu. 

2. 24 kwietnia została otwarta miej-
ska przystań żeglarska przy ulicy 
Konopnickiej w Policach. Wykonano 
m.in. prace: przedłużenie nabrze-
ża; niwelacja terenu w celu ochrony 
przeciwpowodziowej, modernizacja 
hangaru, budowa budynku socjalno-
biurowego, ciągów pieszych i pieszo-
rowerowych oraz drewnianej wiaty 
rekreacyjnej. Koszt  inwestycji to ok. 
2-óch mln. zł. Na połowę tej kwoty 
Gmina pozyskała dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Przystań została zmodernizo-
wana w ramach rewitalizacji Starego 
Miasta. Całe przedsięwzięcie ma na 
celu przywrócenie tej części Polic jej 
turystycznego charakteru. W ramach 
rewitalizacji Starego Miasta zostały  
też przeprowadzone prace w Parku 
Staromiejskim, odnawiane są budyn-
ki mieszkalne i przebudowywany jest 
plac Chrobrego.

3. W trakcie tegorocznego naboru - 
do wybranych placówek przedszkol-
nych zostało przyjętych 1176 (tysiąc 
sto siedemdziesięcioro siedmioro) 
dzieci. Nie dla wszystkich dzieci, zgło-
szonych do przedszkoli nr 5 i 10 
w Policach wystarczyło miejsc. Zosta-
ło im zaproponowane przedszkole nr 
1. Zakończony został również nabór 
do żłobka miejskiego.  Zostało zgło-
szonych 130 (sto trzydzieścioro) dzie-
ci i wszystkie zostały przyjęte.

4. 23 kwietnia otrzymałem list od 
Rady Rodziców Zespołu Szkół im. 
Ignacego Łukasiewicza w Policach, w 
którym rodzice zwracają się z prośbą 
o przejęcie tej placówki przez Gmi-
nę. Jak wiadomo – szkolnictwo po-
nadgimnazjalne  jest w kompetencji 
powiatu. Dlatego poruszona przez 
rodziców kwestia była jednym z te-
matów spotkania pomiędzy przed-
stawicielami Starostwa Powiatowe-
go w Policach i Urzędu Miejskiego 
w Policach. Władze powiatu wstępnie 
wyraziły wolę przekazania Gminie tej 
szkoły. Oceniam, że pod względem 
organizacyjnym Gmina mogłaby włą-
czyć tę placówkę do swojej struktury.  
Obecnie, wraz z moimi zastępcami, 
Skarbnikiem  i naczelnikiem Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu,  analizujemy 
tę kwestię pod kątem finansowym.

5. 30 kwietnia upłynął termin składa-
nia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. W chwili obecnej z zabudowy 
jednorodzinnej wpłynęło ok. 80-ciu % 
deklaracji. W zabudowie wielolokalo-
wej na terenie Gminy Police wszyscy 
zarządcy nieruchomości, poza Spół-
dzielnią Mieszkaniową „Chemik”, wy-

pełniają obowiązek ustawowy i skła-
dają deklaracje. Wydział Gospodarki 
Odpadami jest obecnie na etapie wy-
syłania wezwań do mieszkańców, 
którzy deklaracji jeszcze nie złożyli. 

6. Urząd Miejski sukcesywnie orga-
nizuje spotkania informacyjne na te-
mat nowych zasad gospodarowania 
odpadami. 23 kwietnia  odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami Tanowa. 
Uczestniczył w nim także pan Prze-
wodniczący Witold Król. Omawiane 
były reguły funkcjonowania nowego 
systemu, a także  przyjmowano od 
mieszkańców deklaracje o wysokości 
opłaty za śmieci. Natomiast 9 maja 
pracownicy Wydziału Gospodarki Od-
padami zorganizowali spotkanie edu-
kacyjne dla dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Odbyło się w Bibliotece 
Miejskiej w Policach. Była prezentacja 
multimedialna i konkurs nt. prawidło-
wego segregowania odpadów. 

7. 15 maja otrzymałem informację 
o wycieku substancji ropopochodnej 
na terenie placu budowy drogi woje-
wódzkiej 114,  na odcinku Police-Trze-
bież, w rejonie mostu nad kanałem, 
gdzie powstaje rondo. Pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Policach i Straży 
Miejskiej dokonali oględzin i skiero-
wali w tej sprawie pismo do Starostwa 
Powiatowego w Policach. W dniu 17 
maja Starosta Policki skierował wnio-
sek do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Policach 
o wstrzymanie prac budowlanych 
w tym miejscu.  Działki po obu stro-
nach kanału należą do Skarbu Pań-
stwa. Likwidacja zanieczyszczenia 
należy do właściciela. 

8. 17 maja został zamknięty dla ru-
chu pojazdów i pieszych - wiadukt 
przy ul. świętych Piotra i Pawła w Po-
licach.  Jest to związane z inwestycją, 
prowadzoną przez gminę Police, tj. 
przebudową tego wiaduktu. Do czasu 
zakończenia prac został przewidziany 
objazd ul. Kuźnicką  i  ul. Jasienic-
ką. Tymczasowa organizacja ruchu 
będzie obowiązywała do końca paź-
dziernika 2013r.  Wykonawcą robót 
jest firma INTOP Szczecin Sp. z o.o. 
Użytkowników drogi proszę o cierpli-
wość i wyrozumiałość. 

9.  3 maja reprezentowałem Gminę 
Police podczas uroczystej mszy świę-
tej w intencji ojczyzny, która odbyła 
się w kościele p.w. św. Kazimierza 
Królewicza w Policach. Mszę cele-
brował  proboszcz parafii, Dziekan, 
ks. kanonik Waldemar Gasztkowski. 
Msza  została odprawiona z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja. 

10. Początek maja obfitował w wyda-
rzenia u naszych niemieckich sąsiadów. 
Uczestniczyłem w kilku  z nich, m.in.: 
- 1 maja, wraz z panem Przewodniczą-
cym Witoldem Królem, wziąłem udział 
w tradycyjnym, Polsko-Niemieckim 
Festynie Granicznym w Rieth. Im-
preza ta organizowana jest od 18 lat, 
a od dnia wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej – ma ona także charakter 
rocznicowy.  Na scenie zaprezento-
wały się polskie i niemieckie zespoły 
artystyczne, między innymi z Polic. 
Tego samego dnia  uczestniczyłem  
w Festynie Rodzinnym, organizowany 
przez Związek Osób Bezrobotnych 
w Pasewalku;
- 4 i 5 maja wziąłem udział w obcho-
dach jubileuszu „150-lecia oddania 
połączenia kolejowego Szczecin – 
Pasewalk” 
- 8 maja uczestniczyłem w akcji 
„Deutsche Tafel”, wspierającej osoby  
ubogie, organizowanej przez Związek 
Osób Bezrobotnych w Pasewalku.

11. 7 maja br. zakończyły się wybo-
ry przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, działających na tere-
nie gminy Police, do Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 
w Policach. Przedstawicielami tych 

organizacji w poszczególnych sfe-
rach  działań zostali:
1. Sport – Przemysław Korotkiewicz – 
UKS „Chemiczek”

2. Działalność charytatywna, spo-
łeczna, wolontariat – Alicja Nowak-
Janiszewska – Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci Oddział Miejsko - Gminny 
w Policach.

3. Edukacja, oświata, historia, kultura 
i sztuka – Maria Górska – Fundacja 
Ośrodek Doskonalenia Kadr.

4. Ochrona zdrowia – Zdzisław Gorą-
cy – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło Terenowe w Policach.

5. Demokracja lokalna, integracja, 
rozwój, porządek, bezpieczeństwo 
–  Dariusz Szaliński - Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Polickiej „SKARB”.
6. Ekologia, przyroda i turystyka - Mał-
gorzata Najmark – Stowarzyszenie 
Ekologiczne „Łarpia”. Nowym człon-
kom Rady gratuluję i życzę owocnej 
pracy na rzecz mieszkańców gminy. 

12.  Zostały ogłoszone przetargi:
- „Przebudowa oraz remont części bu-
dynku Zespołu Szkół nr 2 w Policach”.  
Składanie ofert do 20 maja br. Termin 
zakończenia prac: do 16. 08. 2013 r. 

- „Termomodernizacja wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w obszarze 
Stare Miasto Police, w podziale na dwie 
części”.  Termin wykonania zamówie-
nia: do 20 września 2013r. Termin  skła-
dania ofert: do 29 maja 2013 r. 

- „Przemurowanie kominów wraz 
z robotami towarzyszącymi w budyn-
kach mieszkalnych administrowanych 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Policach w podzia-
le na VIII części”.  Termin wykonania 
zamówienia: do 30.08.2013r. Termin 
składania ofert: do 3 czerwca 3013.

Zostały rozstrzygnięte przetargi: 

- „Rozbudowa transgranicznej infra-
struktury turystycznej i sportów wod-
nych w Trzebieży”. Została wybrana 
oferta Przedsiębiorstwa Wielobran-
żowego LIK-BUD Kazimierz Palacz 
SJ z Polic, którego oferta była najko-
rzystniejsza spośród zgłoszonych, tj. 
8 980 000,00 zł.  Termin wykonania 
zamówienia:  31 października 2013 
roku. Inwestycja ma dofinansowanie 
z Unii Europejskiej.  

 -  „Kompleksowe wyposażenie Trans-
granicznego Ośrodka Edukacji Eko-
logicznej w Zalesiu”. Jako najkorzyst-
niejszą wybrano ofertę firmy PHPU 

ZUBER Andrzej Zuber z Wrocławia, 
z ceną ofertową 648 086,99 zł. Jed-
nak  w/w wyłoniony w postępowaniu 
wykonawca wniósł zawiadomienie 
o odstąpieniu od podpisania umowy 
o wykonanie przedmiotowego zamó-
wienia. Wobec powyższego na pod-
stawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych dokonano wy-
boru oferty najkorzystniejszej spośród 
pozostałych ofert.  Wybrano ofertę nr 
2 firmy: ZPH LUMAR Jacek Ogórkie-
wicz z siedzibą w Bydgoszczy. Cena 
oferty: 938 006,61 zł. Wymagany ter-
min wykonania zamówienia  –   do 20 
czerwca 2013 roku.

- „Ułożenie nakładki asfaltowej 
w ciągu ulicy kwiatkowskiego w m. 
trzebież – ii odcinek”. Jako najko-
rzystniejszą wybrano ofertę firmy 
STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, 
z ceną ofertową 487 908,13 zł. Ter-
min wykonania zamówienia: 60 dni 
od dnia podpisania umowy. 

- „Budowa parkingu przy Szko-
le Podstawowej nr 3 w Policach”. 
Wybrano firmę CONSTRUCTION 
& PROJEKT z siedzibą w Policach 
z ceną ofertową 96.703,55 zł. Wyma-
gany termin wykonania zamówienia 
– do 31.08.2013 r.

Więcej o przetargach – na stronie in-
ternetowej: www.bip.police.pl 

13.  W piątek 31 maja, odbędą się uro-
czystości związane z nadaniem rondu 
u zbiegu ulic Księdza kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego i Stefana Roweckie-
go w Policach nazwy: „rondo Księdza 
Arcybiskupa Kazimierza Majdańskie-
go”. O godz. 10.00, w kościele p.w. 
św. Kazimierza Królewicza w Policach, 
odbędzie się Msza Święta w intencji 
mieszkańców gminy. Po mszy nastąpi 
przemarsz w kierunku ronda i symbo-
liczne odsłonięcie tablic z nazwą ron-
da. Panie i Panowie Radni otrzymają 
stosowne zaproszenia, ale już teraz 
– zachęcam wszystkich do udziału 
w tym ważnym wydarzeniu. 

14. W piątek i sobotę, 31 maja 
i 1 czerwca,  odbędą Dni Polic – Dni 
Chemika 2013. Jak co roku – odbędą 
się na polanie za Szkołą Podstawową 
nr 8 i jak co roku – na mieszkańców 
gminy i ich gości czeka wiele atrak-
cji. Imprezę organizuje Miejski Ośro-
dek Kultury w Policach. Serdecznie 
zapraszam do udziału i życzę miłych 
wrażeń. 
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Tydzień bibliotek
Spotkania z czytelnikami, wystawy malarstwa i rękodzieła, akcja „Uwolnij książkę”, warsztaty 
i lekcje dla dzieci, spotkanie autorskie….. to tylko wycinek, niewielki fragment zdarzeń, które 
miały miejsce w polickiej bibliotece. Wszystkie atrakcje dedykowane czytelnikom, bo to 
właśnie z nimi policka Biblioteka obchodziła kolejny TYDZIEŃ BIBLIOTEK.

Święto czytelnictwa

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

Po raz dziesiąty Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich zorganizowało 
Tydzień Bibliotek. W promocję czy-
telnictwa w naszym regionie czynnie 
włączyła się policka biblioteka zapra-
szając w swoje progi liczne rzesze 
mieszkańców Polic i okolic. Tym ra-
zem działaniom bibliotekarzy towarzy-
szyło hasło: „Biblioteka przestrzenią 
dla kreatywnych”. Podczas tych nie-
zwykłych dni można było zobaczyć, 
że biblioteka to miejsce dla każdego, 
kto chce podzielić się częścią swoje-
go świata z innymi.

Otwarcie Tygodnia Bibliotek 2013 
uświetniła obecność wielu czytelni-
ków, przyjaciół biblioteki oraz włoda-
rzy miasta. Symbolicznym kluczem 
uroczystego otwarcia Tygodnia Bi-
bliotek dokonał burmistrz Polic – Pan 
Władysław Diakun wraz z dyrektorem 
Biblioteki – Panią Wiolettą Kołodziej-
czyk. Potem wykonano wspólne zdję-
cie na pamiątkę tego szczególnego 
wydarzenia.

Każdego dnia bibliotekarze cze-
kali na czytelników z ofertą, która za-
pewniała dobrą zabawę, naukę, przy-

godę – bogaty wachlarz atrakcji mógł 
poznać każdy, kto zechciał spędzić 
czas wolny w bibliotece. Dla dzie-
ci najmłodszych Oddział dla Dzieci 
przygotował cykl zajęć: „Z Tuwimem 
w świat” – orgiami; „145. rocznica 
urodzin Marii Skłodowskiej - Curie”- 
lekcja poznawcza; „2013 Rokiem 

Juliana Tuwima”- lekcja poznawcza; 
„Biblioteka moich marzeń”- ama-
torskie warsztaty architektoniczne; 
„Ekoporady Czerwonego Kapturka”- 
przedstawienie dzieci dla dzieci. Dla 
miłośników rękodzieła artystycznego 
zaprezentowano wystawę: „Ludzie 
z pasją”, której autorkami były: Iwo-

na Umińska i Anna Świderska. Do-
datkowo Dział Regionalny oferował 
warsztaty dla chętnych mieszkańców 
Polic: „Wiklina papierowa”, które 
prowadziła Pani Iwona Umińska pre-
zentując tajniki wyplatania koszyków. 
Dużą dawkę artystycznych przeżyć 
dostarczył wernisaż malarstwa: „Ko-
bieta” - Pani Magdaleny Brzezińskiej, 
polickiej malarki, na który do Galerii 
Literackiej przybyło wiele osób. Po-
dobnie dużym zainteresowaniem cie-
szyła się wystawa fotografii w Dziale 
Regionalnym, której autorem był 
Pan Andrzej Helak oraz wiele innych 
wystaw, które dostępne były dla od-
wiedzających bibliotekę. Przepiękne 
obrazy i fotografie można oglądać do 
dziś w godzinach otwarcia biblioteki. 
Nie mogło zabraknąć również promo-
cji czytelnictwa, zaś najlepszym na to 
sposobem jest spotkanie z autorem 
książek. Tym razem biblioteka gościła 
znaną pisarkę dla dzieci i młodzieży 
– Panią Annę Onichimowską, autor-
kę książek: „Lot komety”, „Hera moja 
miłość”, „Trudne powroty”, „Dzieci 
zorzy polarnej”, „Sen, który odszedł” 
i wiele innych. Z pisarką spotkali się 
gimnazjaliści, którzy dowiedzieli się 
wielu ciekawych informacji o autor-
ce, jej warsztacie literackim oraz mieli 
możliwość otrzymania autografu.

Kreatywność jaką noszą w sobie 
artyści, każdy mógł dostrzec podczas 
warsztatów artystycznych, wystaw 
malarstwa, fotografii, spotkań autor-
skich, które miały miejsce w bibliote-
ce. Lecz bibliotekarze udowodnili wie-
lokrotnie, że kreatywność może wyjść 
poza mury biblioteki i powitać prze-
chodniów na ulicy. Tak było podczas 
amatorskiego pleneru malarskiego: 

dok. na str. 10
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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.

„Zachować od zapomnienia”, gdzie 
uczestnicy mieli możliwość pokazania 
swych artystycznych umiejętności pod 
okiem profesjonalisty – Pana Janusza 
Wołoszyna. Plener odbywał się na 
świeżym powietrzu, tuż przy bibliote-
ce, a zadaniem uczestników było wy-
konanie rysunku przedstawiającego 
piękno naszego miasta. Młodzi artyści 
przykuwali spojrzenia przechodniów, 
wzbudzając zainteresowanie i podziw. 
Podobnie, jak młodzież z grupy: Małe 
Formy Teatralne przy  Gimnazjum 
nr 1 w Policach, którzy wzięli udział 
w happeningu pod nazwą: Flash Mob 
– Czytelnia Tuwima, polegającego na 
spontanicznym czytaniu w miejscach 
publicznych. Tym razem, zarówno bi-
bliotekarze, jak i młodzież zgromadzili 
się przy ul. Grunwaldzkiej w Policach, 
trzymając w dłoniach książki, siadając 
na skrawku zieleni, na ławce, czy pod 
drzewem, oddali się wspólnej pasji 
czytania. Widok niezwykły, ukazujący 
grupę zaczytanych ludzi, którzy nie 
zważając na zgiełk miasta oddali się 
chwili zapomnienia.

Dla miłośników czytania przygoto-
wano akcję: „Uwolnij książkę”, która 
w roku ubiegłym cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród prze-
chodniów i czytelników biblioteki. Tym 
razem książki można było wybrać na 
stoisku, przy ul. Barnima. Wiele osób 
skorzystało z tej okazji - wszystkie 
książki zostały rozdane!

Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich ogłosiło konkurs na Biblio-
tekarza Roku, który został rozstrzy-
gnięty podczas Tygodnia Bibliotek 
w Książnicy Pomorskiej. Nagrody im. 
Stanisława Badonia dla Biblioteka-
rza Roku 2012 w IV edycji Konkursu 
Marszałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego otrzymują bibliotekarze 
szczególnie zaangażowani w pracę 
bibliotekarską na rzecz społeczności 
lokalnej. Wśród osób zgłoszonych 
do konkursu znalazła się Pani Maria 
Chmielewska - kierownik Filii nr 6, 
przy ul. Grzybowej 14, która otrzyma-
ła wyróżnienie za pasję, aktywność 
i wprowadzanie innowacyjnych form 
pracy z czytelnikiem oraz propagowa-
nie czytelnictwa w naszym regionie.

Podczas tegorocznego Tygodnia 
Bibliotek, policką bibliotekę odwie-
dziło ponad  1300 osób. To dowo-
dzi tego, że zarówno biblioteka, jak 
i książka nadal stanowią ciekawą 
formę spędzania wolnego czasu, 
a w naszym mieście jest wiele osób, 
które chętnie korzystają z tego typu 
rozrywki udowadniając, że biblioteka 
jest miejscem niezwykle kreatywnym.

Tekst: Marta Juchnowicz

Tydzień bibliotek
Dok. ze str. 9
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Witaj maj...
Helena Pilarska

Jak przystało na osobę spod znaku 
„Bliźniąt”, czyli urodzoną w maju, nie-
jako z wrodzonej zależności, wszyst-
kie maje mam w sobie. W trzewiach je 
noszę i z nich czerpię odradzającą się 
siłę twórczą i moc trwania. Przywołuję 
całe bogactwo zdarzeń z miesiącem 
majem związanych. Zwłaszcza tych 
uroczystych i podniosłych chwil, na-
syconych wszystkimi barwami mło-
dości i wiosny.

Ten pierwszy uroczysty maj, który 
do dziś w szczegółach pamiętam, to 
było święto Trzeciego Maja w 1939 
roku. Jako uczennica klasy trzeciej 
szkoły powszechnej w Kraczewicach 
wraz z całą klasą uczestniczyłam 
w zwartym pochodzie, najpierw na 
mszy świętej w kościele, gdzie nad 
głowami pobożnych mieszkańców 
padały z ambony wątpliwej warto-
ści zapewnienia, że „..nie oddamy 
nie tylko płaszcza ale i guzika. Bo 
jesteśmy silni, zwarci, gotowi...” Ale 
na zakończenie nabożeństwa roz-
brzmiała pieśń: „Z dymem pożarów, 
z siłą krwi bratniej ku Tobie Panie pada 
ten głos...”przy wtórze orkiestry dętej 
miejscowej straży pożarnej.

Po mszy, wszyscy szliśmy parami 
do remizy strażackiej na akademię, 
podczs której wystąpiłam na scenie 
w zbiorowej inscenizacji najmłodszej 
szkolnej dziatwy epizodem następu-
jącej treści:

Ja zaś dzieci uczyć wolę
w białej szkole, pięknej szkole.
A, be, a, be, a, be, ce...
moje dzieci uczcie się,

Nie wiem czyje to słowa przyszło mi 
zarecytować, ale do dziś je pamiętam. 
I pamiętam, że już w lipcu tego same-
go roku mój chrzestny tata, czyli wuj 
Kostek, brat mamy, został zmobilizo-
wany, bo wojna tuż, tuż... Odtąd przez 
kolejne cztery lata w dzień trzeciego 
maja w kościele śpiewaliśmy „Ojc
znę wolną racz nam wrócić Panie”.

W pierwszych powojennych la-
tach- 1944 – 1948, jako uczennica 
gimnazjum handlowego w Nałęczo-
wie, nie przypominam sobie majo-
wych pochodów, ale pamiętam, że 
w dniu trzeciego maja, razem, cała 
szkoła, a zwłaszcza mieszkańcy „Ba-

torówki” czyli bursy szkolnej, gdzie 
mieszkałam, maszerowaliśmy do po-
bliskiego kościoła na uroczystą mszę 
za ojczyznę.

Lata 1948 – l950, kiedy byłam 
w Liceum Handlowym Zespołu Szkół 
im. A.i J.Vetterów w Lublinie, w dzień 
pierwszego maja, jeszcze nie wszyst-
kie zakłady pracy, ale już wszystkie 
szkoły były obecne w pochodzie. Ale 
w tym dniu, jak w każdą niedzielę, 
szliśmy do Katedry na mszę świętą.
A dopiero stąd szliśmy w pochodzie 
na Plac Unii Lubelskiej, gdzie na es-
tradzie, po okolicznościowych prze-
mówieniach, w części artystycznej, 
szkoły średnie, w tym i moje liceum, 
prezentowały swój, często na impo-
nująco wysokim poziomie, dorobek 
artystyczny.

Czas wielkich majowych pocho-
dów, w których, może nie tyle z obo-
wiązku, co z potrzeby bycia tam, 
gdzie wszyscy, gdzie pulsowała mło-
dość i wiara, że wszystko zależy od 
„...tysiące rąk, od miliony rąk, a serce 
bije jedno...”, każdego roku, jako stu-
dentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Szczecinie maszerowałam w po-
chodach ulicami pomiędzy rozległymi 
rumowiskami i gruzami okrutnie oka-
leczonego miasta.

Uczestnictwo w majowym pocho-
dzie już było powszechne. Jako stu-
denci przygotowywaliśmy się na to 
święto. Wraz z mieszkańcami miasta, 
w tak zwanych czynach społecznych, 
z niekłamanym entuzjazmem, odgru-
zowywaliśmy ulice i skwery. Malowa-
liśmy na transparentach pionierskie 
hasła, robiliśmy makiety miast i bu-
dowli na miarę oczekiwań i wyobraź-
ni. I cieszyliśmy się jak dzieci z same-
go faktu, że byliśmy młodzi i piękni, 
i byliśmy razem.

Do pewnego stopnia tkwiliśmy 
w nieokreślonej euforii i dumy, nie 
dostrzegając coraz wyraźniejszych 
znamion zależności i zaciskającej się 
pętli zniewolenia.
Wprawdzie zdarzył się nam „polski 
październik”, popuszczono popręgi 
i cugle, lecz nie na tyle, byśmy mogli 
korzystać z pełni obywatelskiej swo-
body. Ale to tylko oficjalnie. Bo pry-
watnie pulsowały w nas nieokiełzna-
ne myśli i czyny.

Dalej świętowaliśmy dzień pierw-
szy maja. Barwnie, radośnie, uroczy-
ście. Ambicją każdego zakładu pra-
cy było jak najokazalej wyróżnić się, 
podkreślić swoją ważność...
Nad niekończącymi się procesja-
mi górowały emblematy i logo firm 
– wszystkie stocznie, PŻM, fabryka 
„Junak”, huta „Szczecin”, Papiernia 
„Skolwin”, „Żydowce”, ”Załom”, Su-
perfosfaty, a poźniej Zakłady Che-
miczne „Police” i ich budowniczowie, 
a między innymi moje i nie tylko moje, 
zasłużone i dumne Nadodrzańskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze-
mysłowego.
To w nim, w tym przedsiębiorstwie, 
udało mi się spokojnie i w przyjaznym 
otoczeniu, przepracować 22 lata, by 
w roku l989 przejść na emeryturę.

I chociaż długo jeszcze udawało 
mi się zachować zawodową aktyw-
ność, to był to już inny świat. Trzeba 
się było na nowo  nauczyć, przyswoić 
wiele zjawisk, by wejść w nowe realia, 
społeczne i gospodarcze.

Pierwszomajowe święto odeszło 
bezpowrotnie. I choć nowi interpreta-
torzy historii, jak mogą tak obrzydzają 
nam tamten czas, to ja wspominam 
i wspominać go będę z niegasnącym 
nigdy sentymentem.

Nawet teraz, po ćwierćwieczu, ile-
kroć spotykam, jakże już nielicznych, 
żyjących współpracowników, przywo-
łujemy tamten czas i tamte maje z nie-
ukrywaną tęsknotą i żalem.

Minęło, przeminęło! Jak iskry 
wygasłej huty „Szczecin”, jak statki 
rybackiej flotylly daleko - morskiej... 
Bezpowrotnie.

Nie ma Święta Pracy w dniu pierw-
szego maja. I nie ma nic w zamian. 
Chyba, że nieustające świętowanie 
pod Pałacem Prezydenckim na Kra-
kowskim Przedmieściu w Warszawie.

Helena Pilarska

Ulica Młyńska
Ulica Wojska Polskiego dziś nader ruchliwa, przeciążona setkami przejeżdżających aut przed 
II wojną światową była jednym z najciekawszych, najatrakcyjniejszych miejsc miasta. Przy ulicy 
Młyńskiej - Mühlenstrasse okoliczni mieszkańcy z pokolenia na pokolenie mogli obserwować 
wydarzenia, zjawiska, postęp cywilizacyjny miasta.

Pasje Jana Matury

Ulica Młyńska rozciąga  się między 
rynkiem, a dzisiejszą ulicą Piłsudskie-
go z jednej i Dębową z drugiej strony. 
Zbiegają się z nią małe dojazdowe 
uliczki: Staszica, Słoneczna, Rycer-
ska. Niespełna 900 metrowej długo-
ści Młyńska na przełomie XIX/XX wie-
ku, w okresie największego rozwoju 
miasta, została szczelnie wypełniona 
domami, kamienicami o specyficz-
nej, małomiasteczkowej architektu-
rze. Przy Młyńskiej postanowiono 
u schyłku XIX stulecia zbudować 
nowy neogotycki kościół. Równole-
gle do Młyńskiej przebiegała równie 
ruchliwa ulica Strzelecka - Schützen-
strasse, dzisiejsza Kołłątaja.

Wędrując w kierunku rynku od 
zbiegu Dębowej i Piłsudskiego, w 
pobliżu oczyszczalni ścieków, mija-
my przydomowy rozległy ogród, w 
którym przed wojną funkcjonował się-
gający brzegów Łarpii okazały tartak. 
Zanim dotrzemy do wspomnianego 
kościoła, który powstał w miejsce 
starego z rynku, po prawej stronie 
mijamy kamienicę, byłą siedzibę Miej-
skiego Ośrodka Kultury i kina „Bajka”. 
Obok budynku straszy zaniedbany, 
zarośnięty, dziki ogród. Przed wojną 
okazały, zadbany tarasowy Garten, 
z którego można było dostrzec lu-
stro przepływającej leniwie Łarpii, był 
jednym z najchętniej odwiedzanych 
miejsc w mieście. W budynku dawne-
go domu kultury istniał Schützenhaus 
- Dom Strzelecki, jeden z dwóch ist-
niejących w okolicy. Drugi funkcjono-
wał w Mścięcinie.

Naprzeciw Domu Strzeleckiego, po 
drugiej stronie ulicy, w małej kamieni-
cy funkcjonowała piekarnia Kumme-
rów. Przy niej usytuowano przystanek 
kursującego od 1929 roku autobusu 
Police – Gocław. Obok za ceglanym 
murem nad okolicą górowała bryła 
kościoła mariackiego, z wieży które-
go roztaczał się wspaniały widok na 
pobliskie ulice, wyspę Polickie Łąki, 
zalesione Mścięcino i gdzieś hen da-
leko drugi brzeg Odry - Domiąży.

Kierując się w stronę rynku prze-
chodzień pokonujący tę trasę  80-90 

lat temu mijał ładne, stylowe kamieni-
ce ze zdobieniami fasad, ożywiający-
mi bryłę domów szczytami, sterczyna-
mi, wieżyczkami często zwieńczonymi 
chorągiewkami z wybitym rokiem bu-
dowy obiektu. Przy Młyńskiej skupiło 
się wielu sprzedawców, rzemieślni-
ków, przedsiębiorców. Między innymi 
Emil Graunke, wydawca, drukarz, któ-
ry miał swój zakład tuż u końca ulicy 
przed wjazdem do rynku, Alfred Nie-
dworok - piekarz, Carl Uecker - usługi 
budowlane, Franz Kuhfuss - piekarz, 
Karl Vogelsang - sprzedawca odzieży 
i wyrobów futrzarskich. 

Ulica Młyńska była wyłożona kostką 
brukową. Po obu jej stronach wytyczo-

no chodniki. Ulica jak wiele na starym 
mieście była skanalizowana. Woda 
deszczowa ściekała do otworów kana-
lizacyjnych. Wzdłuż Młyńskiej posadzo-
no drzewa. Do domów wchodziło się 
po kilku kamiennych stopniach. Sklepy 
posiadały markizy nad oknami wysta-
wowymi. Latarnie oświetlały o zmroku 
chodniki i ulicę. Z tyłu domów rozciąga-
ły się ogrody, sady, a za nimi po zejściu 
ze stromej skarpy można było dotrzeć 
do brzegu Łarpii. Wiele rodzin posiada-
ło własne łodzie. Niektórzy mieszkańcy 
Młyńskiej trudnili się rybołówstwem.

Jan Matura
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SPPK będzie testować 
autobus hybrydowy

W dniach od 2 do 6 czerwca 2013 r. Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
Sp. z o. o. będzie testować autobus o napędzie hybrydowym marki MAN Lion’s City Hybrid
Autobus będzie obsługiwał linie na terenie Polic oraz linie pomiędzy Policami i Szczecinem. 

Ekologicznie

„Na bazie koncepcji, która łączy 
w sobie minimalną emisję spalin 
z możliwie największą ekonomiczno-
ścią, firma MAN opracowała napęd 
Diesla i elektryczny z magazynowa-
niem energii hamowania za pomocą 
ultracaps. W rozwiązaniu tym moc 
silnika Diesla jest oddzielona od aktu-
alnej mocy napędu. Nadmiar energii 
magazynowy jest i wykorzystywany 
ponownie np. podczas przyspiesza-
nia, przy czym zapotrzebowanie na 
moc z silnika Diesla jest wtedy niższe. 
W ten sposób MAN osiąga zdecydo-
wanie niższe zużycie paliwa, niższy 
poziom emisji spalin i niższy poziom 
hałasu.” – źródło: 
www.mantruckandbus.pl

„Rynek paliw ropopochodnych jest 
bardzo niestabilny, od kilku lat ob-
serwujemy stały wzrost cen tych pa-
liw. SPPK stale poszukuje sposobów 
obniżania kosztów eksploatacji au-
tobusów. Autobus z napędem hybry-
dowym jest ciekawym rozwiązaniem. 
Podczas testów sprawdzimy czy takie 
konstrukcje sprawdzą się na liniach 
obsługiwanych przez naszą Spółkę.” 
Cena zakupu nowego autobusu hy-
brydowego jest o mniej więcej wyż-
sza, niż cena nowego autobusu zasi-
lanego olejem napędowym. „W czasie 
testów chcemy sprawdzić, relację 
kosztu eksploatacji tych pojazdów 
w naszych warunkach do wyższej ceny 
zakupu autobusu. Jeżeli testy wypad-
ną pomyślnie, nie wykluczamy zakupu 
autobusów z napędem hybrydowym.” 
– Prezes SPPK Kazimierz Trzciński.

Dodatkową nowością są drzwi auto-
busu, otwierane na zewnątrz, wzdłuż 
pojazdu. Według producenta zapew-
nia to więcej miejsca w autobusie oraz 
bardziej płynna wymianę pasażerów 
na przystankach.

Dni Polic 
Dni Chemika 2013

Dwa dni pełne atrakcji: koncerty gwiazd muzycznych, obchody dnia dziecka, liczne działania 
pozasceniczne oraz atmosfera sprzyjająca wyłącznie zabawie… Tak zapowiadają się 
nadchodzące Dni Polic - Dni Chemika 2013.

Na polanie

Wielkimi krokami zbliża się impre-
za będąca jednym z większych wyda-
rzeń w naszym regionie i niezmiennie 
ciesząca się dużym zainteresowa-
niem publiczności. Co roku impreza 
plenerowa przyciąga mieszkańców 
Polic i okolicznych miast, którzy bar-
dzo chętnie uczestniczą w bogatym 
artystycznie programie.

Występy sceniczne odbywać się 
będą z udziałem wspaniałych arty-
stów. W tym roku w Policach odbędą 
się koncerty: ZAKOPOWER, KAMI-
LA BEDNARKA z zespołem, WILKI, 
VIDEO, AXELLE GOUMAS, V-UNIT 
i DONIU i wielu innych. 

Organizatory zapewniają, iż nie za-
braknie atrakcji również dla młodszej 
publiczności. W ramach obchodów 
Dnia Dziecka animacyjno - cyrkowe 
gry i zabawy prowadzić będą artyści 
z FLOATING TRIPPIN’ FESTIVAL. Zaś 
w ramach bloku „SZALONY ŚWIAT 
NAUKI – ZAKAZANE EKSPERYMEN-
TY” odbędą się niebanalne pokazy, 
konkursy, zabawy eksperymenty, za-

równo na scenie jak i poza nią. Zaś na 
Dziecięcej Polanie odbędą się liczne 
gry i zabawy dla najmłodszych. 

Dni Polic odbywać się będą 31 
maja i 1 czerwca, tradycyjnie na pola-
nie za SP8. Organizatorzy zapewnia-
ją, iż przygotowany program zadowo-
li liczną rzeszę publiczności. 

Tego wydarzenia 
nie można przegapić!

ZAPRASZAMY!

31.05.2013r. PIĄTEK

18.00  Stowarzyszenie 
„DŹWIĘKI POLIC”:
Gravity of Feelings
State in Air

20.00  KAMIL BEDNARK 

22.00  ZAKOPOWER

01.06.2013 SOBOTA

14.00 Dzień Dziecka z Floating Trip-
pin’ Festival
Szalony Świat Nauki – Zakazane Eks-
perymenty

16.00 Stowarzyszenie 
„DŹWIĘKI POLIC”:
Floatin Band

17.00 AXELLE GOUMAS

18.30 V-UNIT - gościnnie DONIU

20.00 VIDEO

22.00 WILKI

Organizatorzy zapewniają bezpłatne 
przejazdy autobusowe po koncertach 
Zakopower oraz Wilki na trasie:

Police (ul. Piaskowa) - Szczecin 
(Plac Rodła)

Police (ul. Piaskowa) - Trzebież
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PEGAZ POLICKI PEGAZ POLICKI
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KULTURA KULTURA

CZERWIEC 2013  

TEATR POLSKI
UL. SWAROŻYCA 5
71-601 SZCZECIN

WWW.TEATRPOLSKI.SZCZECIN.PL
rezerwacje@teatrpolski.szczecin.pl
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997 997

Policjanci walczą 
z przemocą w rodzinie

15 maja został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Rodzin. Jest to dobra okazja, aby 
poruszyć temat dotyczący przemocy w rodzinie. Funkcjonariusze, którzy zajmują się jej 
ofiarami niejednokrotnie poświęcają wiele, aby nieść im pomoc, bo jak sami mówią o swojej 
pracy – jest to służba drugiemu człowiekowi. 

mł. asp. Jolanta Szalińska 
oficer prasowy KPP Police

Posiadał narkotyki
Policjanci z Polic zatrzymali 21 – latka, który posiadał marihuanę. 
Mężczyźnie grozi nawet do 3 lata pozbawienia wolności.

W dniu 21 maja 2013 r. około godz. 
19.00 policjanci zauważyli dwóch 
mężczyzn, z których jeden wyraźnie 
na ich widok szybko schował coś do 
kieszeni spodni.

Policjanci postanowili ich wylegi-
tymować. W trakcie legitymowania 
okazało się, iż 21 – latek do kieszeni 
chował marihuanę. Mężczyzna został 
zatrzymany. Usłyszał zarzut posiada-
nia narkotyków za co grozi mu nawet 
do 3 lat więzienia. 

Policjanci bardzo angażują się 
w walkę z problem przemocy 
w rodzinie, jednak bez pomocy innych 
osób: sąsiadów, dalszej rodziny czy 
znajomych, nie jest możliwa odpo-
wiednio szybka reakcja na krzywdę. 
Każdy sygnał otoczenia, że w rodzi-
nie dzieje się coś złego, jest bardzo 
ważny – przerwanie zmowy milczenia, 
może pomóc uniknąć tragedii.

Kobiety i dzieci – ofiary przemocy

Informacją o tym, że w danej ro-
dzinie może dochodzić do przemocy 
jest procedura „Niebieskiej Karty”. 
W 2012 roku policjanci wypełnili 51 
292 formularze „Niebieska Karta – A”, 

z czego 44 146 były to formularze 
wszczynające procedurę. Pokrzyw-

dzonych przemocą w rodzinie w 2012 
roku było 76 993 osób (przypadki, 
w których wszczynającymi procedu-
rę „Niebieskiej Karty” byli policjanci). 
Większość ofiar to kobiety – 50 241. 
Przemocą w rodzinie dotknięta jest 
też bardzo duża grupa małoletnich 
– 19 172. Rzadziej zdarzają się sytu-
acje, kiedy to ofiarą przemocy pada 
mężczyzna – takich przypadków poli-
cjanci odnotowali w 2012 roku 7 850.

Jeśli natomiast mówimy o spra-
wcach przemocy w rodzinie, to w zde-
cydowanej większości są to mężczyź-
ni – 47 728. Kobiet podejrzewanych 
o stosowanie przemocy wobec członków 
rodziny było w 2012 roku 3 522, ale nie 
brakuje też przypadków nieletnich – 281.

 Służba ludziom

Praca z osobami dotkniętymi 
przemocą w rodzinie, to jedna z tych, 
które wśród policjantów uważane są 
za najbardziej wymagające. Funkcjo-
nariusze muszą w swoich działaniach 
wykazać się szerokim wachlarzem 
umiejętności – wiedzą z zakresu pra-
wa, znajomością procedur, czy umie-
jętnością poradzenia sobie z agre-
sją ze strony domowników. Jednak 
szczególnie ważna jest tu empatia 
i serdeczność. Policjant to człowiek, 
który czuje potrzebę niesienia po-
mocy drugiemu, jest gotowy do po-
święceń i przedkłada potrzeby innych 
ponad swoje własne. Jednocześnie 
pełnieni funkcję psychologa, praw-
nika, powiernika, a nierzadko nawet 
przyjaciela. Godzina interwencji nie 
ma znaczenia, dlatego funkcjonariu-
sze, którzy mają pod swoją opieką 
chociażby małoletnie ofiary prze-
mocy, gotowi są spieszyć z pomocą 
o każdej porze. O swojej pracy mówią 
SŁUŻBA – 24 godziny na dobę.

 Policjanci, którzy pomagają

Wśród funkcjonariuszy, którzy pra-
cują z ofiarami przemocy w rodzinie, 
wskazać można także takich, którzy 
wyróżniają się na tle innych. Przynaj-
mniej niektórym warto podziękować 
w sposób szczególny. Już od sześciu 
lat Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Li-
nia” organizuje konkurs pn. „Policjant, 
który mi pomógł”. To doskonała oka-
zja, by wyróżnić policjantów wyjątko-
wo angażujących się we wszelkiego 
rodzaju działania, których celem jest 
zapobieganie przemocy w rodzinie. 
Co ważne, zgłoszenia do konkursu 

konkretnego policjanta nadsyłają do 
organizatorów te osoby, które uzy-
skały od niego pomoc, a także przed-
stawiciele organizacji i instytucji, 
z którymi on współpracuje. Dla zaan-
gażowanego w swoją pracę policjan-
ta, który poświęca się jej bez reszty, 
taki wyraz uznania ze strony osób, 
którym pomaga, jest największą na-
grodą i wartością.

W tym roku, organizatorzy konkursu 
czekają na zgłoszenia do 31 maja.

Więcej o konkursie na stronie 
www.policjant.niebieskalinia.pl
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List otwarty (1)
W sprawie oświaty
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List otwarty (2)
W sprawie oświaty
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