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Na czele tabeli 
Ostatni mecz Chemika Police w Bielsku-Białej z miejscowym 
BKS Aluprof był demonstracją siły naszych siatkarek. 
Zdobyły kolejne trzy punkty i ciągle niepokonane liderują 
w tabeli Orlen Ligi. Najskuteczniejszą w naszej ekipie była 
środkowa, Katarzyna Gajgał - Anioł (16 pkt) i to właśnie tej 
zawodniczce przyznano miano MVP spotkania. To drugie 
takie wyróżnienie w obecnych rozgrywkach. Tym samym 
pani Katarzyna potwierdziła wysoką formę i zgłosiła swoje 
aspiracje do gry w reprezentacji Polski w styczniowym   
turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw świata.

Chemik Police

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

dok. na str. 4

Źródło: www.chemik-police.com
Zdjęcia z poprzednich zwycięskich 

spotkań polickich statkarek
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Na czele tabeli 
dok. ze str. 3

Źródło: www.chemik-police.com
Zdjęcia z poprzednich zwycięskich 

spotkań polickich statkarek

BKS Aluprof Bielsko-Biała - Chemik 
Police 0:3 (17:25, 15:25, 20:25).

BKS Aluprof Bielsko-Biała: Horka, Lis, 
Trojan , Stózik, Beier, Wilk oraz Woj-
towicz - libero, Łyszkiewicz, Szymań-
ska, Ciaszkiewicz - Lach, Nikić.

Chemik Police: Werblińska, Mróz, 
Glinka-Mogentale, Bjelica, Gajga-
ł-Anioł, Ognjenović oraz Sawicka 
-libero, Muhlsteinova, Raczyńska, 
Grejman.

A oto aktualna tabela wyników:

Niezwykle atrakcyjnie zapowiada 
się niedzielny mecz Chemika Police 
z Siódemką SK Bank Legionovia Le-
gionowo (początek o godz. 14.45). Za 
pośrednictwem TV Polsat Sport będą 
mogli obejrzeć go kibice siatkówki 
w całej Polsce. Natomiast ci, którzy 
chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu 
i zagrzewać do gry dopingiem swoją 
drużynę muszą najpierw zaopatrzyć 
się w bilety. Sprzedaż wejściówek 
na to spotkanie odbywać się będzie 
w piątek i sobotę(22 i 23 bm.), w godz. 
16-18, w kasie obok hali sportowej, 
przy ul. Siedleckiej 6E w Policach.

Ceny biletów na mecz Chemik Police 
Siódemka SK Bank Legionovia Legio-
nowo są następujące:

- bilet na sektory 1 i 4 - 20 zł bilet nor-
malny i 15 zł bilet ulgowy,

- bilety na sektory 2 i 3 - 25 zł bilet 
normalny i 20 zł bilet ulgowy,

- bilety na sektory 8, 8a, 9, 9a (trybuny 
za liniami końcowymi boiska) - 30 zł.

Kibice, którzy są rodzicami dzieci 
w wieku od 1 do 6 lat  mogą zabrać 
swoje pociechy na 
mecz. W hali funkcjonuje darmowa 
bawialnia, a dzieci są pod opieką pro-
fesjonalnej opiekunki.

Przed meczem będzie miała miej-
sce akcja charytatywna „Mikołaj dla 
schroniska”, której inicjatorkami są 
polickie siatkarki. Wraz z wolontariu-
szami przeprowadzą zbiórkę poży-
wienia oraz przedmiotów (m.in koców, 
śpiworów), dzięki którym psy i koty 
w szczecińskim schronisku dla zwie-
rząt będą mogły przetrwać zimę.
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Historia tu i tam 
Do tego momentu przygotowywałem się długo, najpierw mentalnie, potem w pracy realizując 
swe marzenie życia - napisać historię Kępnicy, mojej rodzinnej wsi na opolszczyźnie wpisanej 
w przeszłość biskupiej Nysy, tak jak Police w historię wielkiego Szczecina. Tam na południu 
czasy „przedkępnickie” zaczęły się w okresie neolitu.  Tu mniej więcej tak samo. 

Pasje Jana Matury

Wieś duo Kamenitz wspominano 
już w dokumentach u schyłku XIII w. 
Potem nastąpił okres wojen husyc-
kich, śląskich, wojna XXX-letnia, dwie 
wojny światowe, okres powojenny 
podobnie jak tu trudny, gdyż sowieci 
z niechęcią i opieszale przekazywali 
władzę polskiej administracji.

Perełką Kępnicy jest pyszny kościół 
p.w. Wniebowzięcia NMP z wieloma 
zabytkami ruchomymi we wnętrzu. 
We wsi, wokół niej stoją liczne wie-
kowe kapliczki domkowe, słupowe, 
krzyże marmurowe i drewniane. To na-
gromadzenie dóbr sakralnych wynika 
z faktu, że Księstwo Nyskie, Kępnica 
była krainą katolicką. Jedynie w Nysie 
funkcjonował kościół protestancki. 
U nas na Pomorzu odwrotnie, stąd 
i wystrój świątyń ascetyczny, surowy, 
bez przepychu.

Książka liczy 186 stron, zawiera bli-
sko 150 zdjęć, a w treści informacje, 
których mieszkańcy mej malej Ojczy-
zny dotąd nie znali. Zawiera wiele cie-
kawostek, informacji. Opisuje dzieje od 
czasów najdawniejszych po 2013 rok.

Spotkanie odbyło się w świetlicy, 
miejscu profesjonalnie przygotowa-
nym na takie okazje. Rada Sołecka 
zadbała o techniczną obsługę, a Koło 
Gospodyń Wiejskich o ciepłą, domo-
wą atmosferę spotkania. Na stołach 
stanęły słodkie ciasta wiejskie, na-
poje, kawa, herbata. Pomieszczenie 
było ciepłe, miłe i o 17.00 w niedzielę 
10 listopada wypełnione po brzegi. 
Wśród mieszkańców wsi, sędziwych, 
w moim wieku, młodych zasiadła 
burmistrz Nysy Jolanta Barska, ks. 
proboszcz Roman Dyjur, kolega 
z ławy szkolnej radny Rady Miejskiej 
Ryszard Wajdzik, przedstawiciele 
ościennych sołectw. Mnie naturalnie 
cieszyła obecność rodzeństwa sióstr 
Marii i Emilii, brata Józefa oraz sio-
strzeńca Janusza.

Spotkanie przebiegło szybko, goście 
z ciekawością słuchali opowieści i ob-

razów o swojej rodzinnej wsi. Po spo-
tkaniu chętni nabywali książkę, która 
sprawiła im sporą niespodziankę. 
Ujrzeli w niej wiele zdjęć osób które 
znali, lub znają. Wielu z nich wyłuska-
ło z dziesiątek nazwisk także swoje, 
babci, rodziców, kolegi lub koleżanki. 
Tych nazwisk w książce było kilkaset, 
bowiem Kępnica jest wsią aktywną, 
zdobywającą fundusze na kolejne 
projekty i inwestycje.

Mnie najbardziej cieszy fakt, że 
w pozycji, dzięki źródłom kościelnym, 
historycznym poszerzyłem nazwiska 
kępnickich proboszczów od pierw-
szego do osiemnastu w przedziale 
czasu XIII-XX w. Wykonałem inwenta-
ryzację i spis kapliczek i krzyży przy-
drożnych, dotarłem do zdjęć dotąd 
niepublikowanych. Istotny jest fakt, że 
po Niwnicy jest to druga monografia 
w Gminie Nysa dotycząca sołectwa. 
Już w kuluarach zostałem zaproszo-
ny do współpracy w dziele powstania 
monografii sąsiednich Hajduk Ny-
skich. Było mi z tego powodu miło, 
jako że w Hajdukach Nyskich przed 
Kępnicą z rodzicami mieszkałem 
i do szkoły miejscowej uczęszczałem.

Tak już bywa, że człowiek im doj-
rzalszy tym bardziej sentymentalny. 
Mnie to prawidło nie omija. Tu i tam 
mam swoje przeznaczone mi miejsce, 
które darzę wielką estymą. I niech tak 
będzie do końca!

Jan Matura

na zdjęciach - Okładka książki, promocja i piękny ołtarz główny 
w kępnickim kościele z XVIII w.
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Święto 
Niepodleglości

95 rocznica odzyskania niepodległości upłynęła w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach przy 
dźwiękach pieśni patriotycznych. Przygotowany program artystyczny włączał publiczność do 
aktywnego uczestnictwa w koncercie.

Aleksandra Słowińskia

Było podniośle foto. Tomasz Łój

Patriotycznej postawie dało wyraz 
wielu policzan, którzy zdecydowali 
się wziąć udział w obchodach Święta 
Niepodległości. W chwilę po przyby-
ciu do polickiego MOK, publiczność 
została obdarowana kotylionami oraz 
wydanymi na tę okazję śpiewnikami. 
Gości powitał Burmistrz Polic Włady-
sław Diakun, który mówił o patrioty-
zmie w kontekście aktualnych polic-
kich wydarzeń. 

Tuż po oficjalnym rozpoczęciu im-
prezy rozpoczął się koncert pt. „Ułani, 
ułani”. Program artystyczny składał się 
z dwóch części. W pierwszej wystąpili 
doskonali artyści, którzy zaprezento-
wali publiczności mało znane i rzadko 
wykonywane pieśni patriotyczne, zaś 
druga część spotkania angażowała 
publiczność do wspólnego śpiewu. 

Odświętny repertuar w mistrzowski 
sposób zaprezentowali wspaniali 
artyści. Wyróżniona nagrodą Mini-
sterstwa Kultury Sztuki i Dziedzictwa 
Narodowego za wybitne osiągnięcia 
zawodowe, znana i lubiana szczeciń-
ska solistka operowa Ewa Filipowicz. 
A także Zasłużony Kulturze - Gloria 
Artis, występujący na wielu scenach 
operowych na świecie, związany 
z Operą na Zamku w Szczecinie Mi-
rosław Kosiński. Wraz z artystami 
wystąpili studenci wokalistyki Aka-
demii Sztuki w Szczecinie. Podczas 
koncertu akompaniował wykładowca 
Akademii Sztuki w Szczecinie Krzysz-
tof Figiel. Kunszt oraz imponujące 
umiejętności wykonawców sprawiły, 
iż koncert miał nie tylko podniosły 
i poważny charakter ale także żywio-
łowo. Soliści zaprezentowali również 
mniej znane pieśni, nie rzadko humo-
rystyczne, wykonywane niegdyś nie-
oficjalnie.

Doskonała atmosfera koncertu sprzy-
jała realizacji drugiej części progra-
mu. Idea wspólnego śpiewu pieśni 
patriotycznych narodziła się w Po-
licach w ubiegłym roku. Widownia 
chętnie i z entuzjazmem wyśpiewała, 
wraz z artystami, kilka znanych pieśni, 
które w tak dużym składzie wykonaw-
czym, brzmiały imponująco. Na tę 
wyjątkową okoliczność Miejski Ośro-
dek Kultury w Policach wydał śpiew-
nik patriotyczny, który otrzymał każdy 
uczestnik koncertu. Poza znanymi 
utworami takimi jak: „Rota”, „Przyby-
li ułani pod okienko” czy „Jak długo 
w sercach naszych” śpiewnik zawie-
ra zbiór fotografii autorstwa Tomasza 
Łoja oraz Andrzeja Grabowieckiego. 
Każde zdjęcie, zawarte w śpiewniku, 
jest unikatem. Każde nich zostało bo-

wiem wykonane techniką mokrego 
kolodionu na szklanych płytach, co 
uniemożliwia ich kopiowanie. Foto-
grafie przedstawiają członków grupy 
rekonstrukcyjnej czwartego pułku 
piechoty Księstwa Warszawskiego, 
działającej w ramach Polickiego To-
warzystwa Strzeleckiego i Miłośników 
Broni Dawnej „GRAJCAR”. 

Na zakończenie uczestnicy koncertu 
zostali poczęstowani pięknym, oko-
licznościowym tortem. Była to także 
okazja do kuluarowych rozmów, pro-
wadzonych w atmosferze wzajemnej 
sympatii i radości.

Aleksandra Słowińska
MOK Police
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Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com

Kolejne drzewka 
w aleji emerytów 

Dnia 13 listopada 2013 r. o godz. 11.00 w SPPK odbyła się kolejna uroczystośc symbolicznego 
pożegnania pracowników Spółki odchodzących na emeryturę. Nasi byli pracownicy, kierowca 
i dyspozytor, posadzili drzewka w Alei Emerytów. Po tej uroczystości w Alei Emerytów rosną 
już 4 drzewa.

SPPK Police

Panu Romanowi Zabłockiemu
Wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

MAMY
Składają

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i Pracownicy P.U.P „ TRANS-NET „ S.A.

ZBYCH-BUDZBYCH-BUD
Wszelkiego rodzaju roboty ogólnobudowlaneWszelkiego rodzaju roboty ogólnobudowlane

505 431 996505 431 996

Olek przepłynął 
 już ponad 1500 mil 

2013 Lisbon - Florida 2014

Aleksander Doba przepłynął już 
ponad 1500 mil w swojej drugiej Wy-
prawie Transatlantyckiej z Afryki do 
Ameryki Północnej. Oficjalny start 
z Lizbony nastąpił 5 października 2013 
r. o godz. 15:00:08 UT. Pożegnanie 
w Policach z udziałem władz gminy, 
mediów i fanów Olka miało miejsce 
23 września 2013 r. Wówczas kaja-
karz poprosił 6o łączność duchową 
wszystkich, którzy mu dobrze życzą. 
Tę łączność można osiągnąć także za 
pomocą Internetu. Bieżące informacje 
o wyprawie są na stronie: http://www.
aleksanderdoba.pl/. Gmina Police 
jest głównym sponsorem Wyprawy. 
Organizatorem i opiekunem przedsię-
wzięcia jest właściciel stoczni, w której 
zbudowano kajak transatlantycki, pan 
Andrzej Armiński. Jest on także pro-
jektantem kajaka, którym płynie Olek.

Jeden z ostatnich wpisów Aleksandra 
Doby na stronie internetowej:

„Problemem samotnej żeglugi jest 
utrzymanie kursu, gdy kapitan śpi. 

Z opróżnionej skrzyni na zapasy wy-
ciąłem elementy na osłonę włazu 
(działa) i samoster. Zamontowałem 
go kilka dni temu. Spisywał się świet-
nie. W nocy w czasie silnego wiatru 
i dużych fal samoster nie wytrzymał 
i zaczął się rozpadać. O świcie, przy 
wietrze 15 węzłów i trzymetrowych 

falach popełzłem na rufę by zdemon-
tować samoster. Miałem różne zabez-
pieczenia przed wypadnięciem za 
burtę. EMOCJE BYŁY! Zdemontowa-
łem wszystko i zacząłem przerabiać 
odzyskane elementy na drugą wersję 
samosteru. Pozdrawiam, Olek.”
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KULTURA SPORT

Poniedziałki z muzami 

Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach zaprasza na cykl 
spotkań w każdy drugi poniedziałek miesiąca, spotkania zapowiadane będą plakata-
mi. 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 warsztaty słowa, 
a także rzeźby, malarstwa i fotografii. Można przynieść własne prace, przeczytać 
ulubione utwory, poradzić się, podyskutować. WSTĘP WOLNY.

 Zapraszamy na spotkanie wigilijne i warsztaty słowa prowadzone 
przez Różę Czerniawską-Karcz 09.12.2013r. g.17.00
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Wyniki finansowe Grupy 
Azoty za trzy kwartały 2013

Grupa Azoty zakończyła okres 9 miesięcy 2013 roku z wynikiem 7,5 mld zł przychodów ze 
sprzedaży (5,5 mld zł za 3Q 2012), 778 mln zł na działalności operacyjnej EBIT(374 mln zł za 
3Q 2012) i zyskiem netto na poziomie 771 mln zł (293 mln zł za 3Q2012). Powyższe wyniki 
finansowe r/r uległy znaczącej poprawie m.in. wskutek realizacji transakcji nabycia Grupa 
Azoty ZA Puławy S.A i rozpoznania zysku z okazyjnego nabycia w wysokości 446 mln.

Patrząc na poziom wyników znorma-
lizowanych (po wyeliminowaniu jed-
norazowych transakcji) poziom EBIT 
oscyluje nieznacznie poniżej pozio-
mu roku ubiegłego, co jest głównie 
efektem trudniejszej sytuacji popy-
towo-cenowej w biznesie nawozów 
wieloskładnikowych, surowcowych 
w segmencie tworzyw oraz wzrastają-
cej konkurencji cenowej w III kwartale 
w obszarze nawozów azotowych. 
Analiza wyników narastająco wska-
zuje na znaczący wzrost przychodów 
ze sprzedaży zewnętrznej (ok 32%) 
zrealizowany w segmencie nawozo-
wym, głównie na skutek konsolidacji 
z Puławami. Efekt skali działalności 
wsparty poprawiającą się sytuacją 
cenową głównych surowców produk-
cyjnych w nawozach wieloskładniko-
wych (spadek cen fosforytów o 26% 
i soli potasowej o 9%) pozwoliły zre-
alizować, pomimo wzrastającej presji 
cenowej w nawozach saletrzanych 
w IIIQ wyższą marże EBITDA na po-
ziomie 14% (w stosunku do 12% za 
analogiczny okres ubiegłego roku) – 
powiedział komentując wyniki Seg-
mentu Nawozowego Wiceprezes 
Andrzej Skolmowski odpowiedzial-
ny za finanse i IT.

* Skorygowane o wydarzenia jednorazowe - zysk z tytułu okazyjnego nabycia udziałów w spółce Gru-
pa Azoty PUŁAWY w kwocie 446 mln PLN

Segment Chemia zrealizował przy-
chody wyższe o blisko 88% r/r. 
Oprócz przyrostu z tyt. akwizycji 
należy zwrócić uwagę na kontynu-
acje korzystnych trendów cenowych 
w produktach melaminy (wzrost cen 
r/r o ponad 30%), która wespół z po-
prawiającą się sytuacja w sprzedaży 
alkoholi OXO za III kwartał (przyrost 
wolumenów o ok 28% kwartał do 
kwartału roku ubiegłego) przyczynił 
się do powrotu poziomów realizowa-
nych marż EBITDA roku ubiegłego 

osiągając poziom rentowności 5% 
(w stosunku do poziomu 6% za analo-
giczny okres roku ubiegłego).

W segmencie Tworzyw panuje wciąż 
trudna sytuacja na rynku kaprolakta-
mu i poliamidów. Zwiększona presja 
cenowa w stosunku do roku ubiegłe-
go przy rosnących cenach surowców 
(benzenu o 8,5% i fenolu o 6,5%) 
w ujęciu r/r wpływa na kontynuacje te-
gorocznych ujemnych wyników seg-
mentu.

W obszarze Pigmentów zrealizowa-
na marża na wyniku EBITDA osiągnę-
ła poziom 3%, co jest znacząco gor-
szym wynikiem w stosunku do roku 
ubiegłego, kiedy rentowność bizne-
su oscylowała w okolicy 19%. Nale-
ży jednak podkreślić poprawiającą 
się sytuację w III kwartale, w którym 
zwyżki cenowe oraz znaczące spadki 
głównych surowców pozwoliły zreali-
zować dodatnie wyniki w stosunku do 
ujemnego wyniku za I półrocze 2013.

Program inwestycyjny 
Grupy Azoty

W raportowanym okresie łączne wy-
datki na inwestycje w Grupie Azoty 
wyniosły blisko 600 mln zł przy za-
planowanym budżecie na ten rok 
przekraczającym 900 mln zł. Z waż-
niejszych zadań inwestycyjnych od-
danych do użytku w ostatnim kwarta-
le należy wymienić instalację stearyny 
w chorzowskiej Spółce. W najbliższych 
tygodniach zaś zakończymy moder-

nizację instalacji kwasu siarkowego 
w tarnowskiej Spółce. We wszystkich 
podmiotach w Grupie intensywnie 
pracujemy też nad zadaniami ener-

getycznymi obniżającymi emisyjność 
instalacji – powiedział Marian Ry-
bak, Wiceprezes odpowiedziany za 
inwestycje i Prezes Zarządu Puław. 

Wyniki Grupa Azoty Puławy

Puławska Spółka osiągnęła za 9 m-cy 
2013r. zysk netto na poziomie 286 
mln zł przy przychodach ze sprzeda-
ży na poziomie blisko 2,9 mld zł. Zysk 
netto w samym III kwartale wyniósł 18 
mln zł przy przychodach na poziomie 
840 mln zł. 

W związku z zakończonym w czerw-
cu rokiem obrotowym Zarząd Spółki 
zarekomendował wypłatę dywidendy 
za rok 2012/2013 w kwocie 8,55 zł na 
1 akcję, która będzie m.in. przedmio-
tem Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy w dniu 29 listopada 2013r.

Wyniki Grupa Azoty Police

Pomimo trudniejszych warunków 
w otoczeniu zewnętrznym Spółka wy-
pracowała w III kwartale zysk netto na 
poziomie 7 mln złotych, przy przycho-
dach w wysokości 511 mln złotych. 
Kluczową decyzją Spółki w tym okresie 
było nabycie 55% udziałów w spółce 
African Investment Group S.A., dzięki 
której Zakłady zyskały dostęp do wła-
snych surowców.     

Wypracowaliśmy po trzech kwartałach 
zysk netto na poziomie 63 milionów 
złotych i ponad 1 964 mln zł przycho-
dów ze sprzedaży, co stanowi bardzo 
dobry wynik, w trudnym otoczeniu ze-
wnętrznym, w którym główni konkuren-
ci Grupy Azoty osiągnęli słabsze wyniki 
niż w roku ubiegłym, a Acron zanoto-
wał wręcz stratę – powiedział Krzysz-
tof Jałosiński, Prezes Zarządu Grupy 
Azoty Police, Wiceprezes Grupy Azoty.

Wyniki Grupa Azoty Puławy

Wyniki Grupa Azoty Puławy

Wiceprezes zarządu
Rafał Kuźmiczonek
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Siarkopol formalnie 
w Grupie Azoty

W dniu dzisiejszym (21 listopada 2013r.) Grupa Azoty SA oraz Skarb Państwa podpisały protokół 
przekazania odcinka zbiorowego akcji. Podpisanie tego dokumentu było ostatnim warunkiem 
odwieszającym zawarcie warunkowej umowy sprzedaży 4.675.000 akcji, stanowiących 85% 
kapitału zakładowego spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” podpisanej 
w dniu 25 września br. Kwota transakcji wyniosła 320 003 750 PLN i została przekazana na 
rachunek MSP w dniu 15 listopada br. 

- Od dziś formalnie Siarkopol staje się 
podmiotem wzmacniającym Grupę 
Azoty. Transakcja ta, obok projektu 
senegalskiego oraz dywersyfikacji do-
staw gazu ziemnego w grupie stanowi 
jeden kluczowych elementów naszych 
projektów upstreamowych (w zakresie 
posiadania zasobów surowców stra-
tegicznych) – powiedział podczas 
podpisania dokumentu Paweł Jar-
czewski, Prezes Grupy Azoty. - Dzię-
ki naszym kompetencjom handlowym 
grzybowski Siarkopol może liczyć na 
nowe eksportowe rynki zbytu dla swo-
ich produktów – uzupełnia Prezes 
Jarczewski. 

- Zgodnie z zawartą umową zade-
klarowaliśmy realizację inwestycji 
w Siarkopolu na łącznym poziomie 
30 mln zł. Najważniejszymi zadania-
mi, na których głownie chcemy się 
skupić będzie ustabilizowanie wy-
dobycia oraz zwiększenie poziomu 
i jakości granulacji siarki – informuje 
Wiceprezes Grupy Azoty - Witold 
Szczypiński.  

Wcześniej 30 października br. Spółka 
uzyskała od Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów zgodę na 

dokonanie koncentracji polegającej 
na przejęciu przez Grupę Azoty S.A. 
kontroli nad spółką Kopalnie i Zakła-

dy Chemiczne Siarki „Siarkopol” po 
przeprowadzonym postępowaniu an-
tymonopolowym.
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Na Najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową

Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza wszystkich 
chętnych do udziału w drugiej edycji konkursu na 
najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. 

Konkurs

Celem konkursu jest przypomnienie 
i ożywienie uśpionej tradycji oraz po-
kazanie, że może ona z powodzeniem 
funkcjonować również we współcze-
snym świecie. Organizatorzy konkur-
su są przekonani, że własnoręcznie 
wykonane szopki indywidualnie lub 
przez grupy dzieci (z rodzeństwem, 
rodzicami, dziadkami) będzie bar-
dzo cennym, bo wspólnie, aktywnie 
i twórczo, spędzonym czasem. Kon-
kurs został ogłoszony w szkołach, 
przedszkolach i innych środowiskach 
zainteresowanych jego organizacją. 
  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
przed przerwą świąteczną. Najpięk-
niejsze, najciekawsze szopki, wyło-
nione przez jury, zostaną nagrodzone 
i pokazane na wystawie.

Regulamin

Konkurs został ogłoszony w przed-
szkolach, szkołach, świetlicach, 
ośrodkach kultury, drużynach harcer-
skich. Należy zadbać o to, aby infor-
macja dotarła nie tylko do dzieci, ale 
także do rodziców.
 
Przedmiotem konkursu jest przygo-
towanie szopki bożonarodzeniowej. 
Szopka może być wykonana w do-
wolnym stylu, np. mazowieckim, kra-
kowskim, łowickim, kaszubskim lub 
innym. Technikę i zestaw materiałów 
wybierze samodzielnie każdy uczestnik.
 
Wielkość pracy powinna mieć nie 
mniej niż 50 cm w podstawie. Prace 
będą oceniane pod względem este-
tycznym, pomysłowości wykonania, 
kompozycji i barwy. Można stosować 
efekty specjalne.
. 
Konkurs przeznaczony jest dla wszyst-
kich mieszkańców gminy Police.
.  
Prace wykonują dzieci i dorośli w gru-

pach lub samodzielnie, z pomocą ro-
dzeństwa, rodziców, dziadków etc.
. 
Gotowe prace uczestnicy przynoszą 
do Miejskiego Ośrodka Kultury w Po-
licach. Termin składania prac upływa 
1 grudnia 2013 r. Prace powinny być 
opisane imieniem, nazwiskiem auto-
rów oraz nazwą szkoły, przedszkola 
itp. Konieczne podanie jest numeru 
telefonu kontaktowego uczestnika lub 
opiekuna.
. 
Jury konkursu przygotuje wystawę  
szopek bożonarodzeniowych. Wśród 
zgłoszonych szopek zostaną wybra-
ne i nagrodzone najciekawsze prace.
Jury konkursu ma prawo wybrać pra-

ce wg kryteriów: najpełniejszego wy-
razu hasła konkursu, najciekawszego 
doboru materiałów, największego 
wkładu pracy i efektownego, zgod-
nego z chrześcijańskim przesłaniem 
wizerunku.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mają dyplom i gratulacje jury za 
udział w konkursie. Wszystkie prace 
zostaną zaprezentowane na wystawie 
Szopek Bożonarodzeniowych, która 
odbędzie się w dniach 6.12.2013 – 
5.01.2014 w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry w Policach.

A.S
MOK Police

Aleksandra Słowińskia
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Posiadał ponad 
300 gramów marihuany

Policjanci z Mierzyna zatrzymali 22 – latka, który posiadał ponad 300 gramów marihuany. 
Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu nawet do 
8 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj szczeciński sąd zastosował wobec mężczyzny areszt 
tymczasowy.

Policjanci z Mierzyna otrzymali infor-
mację, iż na jednej z posesji w gmi-
nie Kołbaskowo mogą znajdować 
się narkotyki. We wtorek około godz. 
13.30 mundurowi udali się we wska-
zane miejsce, by sprawdzić otrzyma-
ną informację. 
W wyniku podjętych czynności w po-
koju 22 – latka policjanci znaleźli całe 
liście marihuany, gotowy susz roślin-
ny, puste woreczki oraz młynek. Łącz-
nie policjanci zabezpieczyli ponad 
300 gramów marihuany. 
Wczoraj 22 – latkowi przedstawio-
no zarzut posiadania znacznej ilości 
narkotyków, za co grozi mu nawet do 
8 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj 
szczeciński sąd zastosował wobec 
mężczyzny areszt tymczasowy. 

asp. Jolanta Szalińska 
oficer prasowy KPP Police




