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W numerze:
Nowa edycja 
już ruszyła

1 i 2 marca najwytrwalsze 
zawodniczki kursu samoobrony 
odbyły zajęcia w ramach dru-
giej edycji. Ze względu na koń-
cówkę ferii zimowych frekwen-
cja nie była oszałamiająca, ale 
już na 15 marca swój udział 
zapowiedziało kilkanaście pań.

więcej str. 4

Andy: 
3 x 6 000 m n.p.m. 

Jednym z ulubionych pasm 
górskich w świecie Edwarda  
Fudro - mieszkańca Polic i jed-
-nocześnie członka Szczeciń-
skiego Klubu Wysokogórskiego 
są południowoamerykańskie 
Andy gdzie znajdują się naj-
wyższe, zarówno na półkuli 
zachodniej jak i południowej, 
szczyty.

więcej str. 6

Po przerwie
- kierunek Floryda

- Stanąłem na betonie i po-
czułem, że beton się pode mną 
chwieje. Stałem z trudem, tak 
mną kiwało, jakbym był pijany. 
Zdziwione panie przytrzymały 
mnie, a ja czułem się bardzo 
głupio - to słowa bohatera, poli-
czanina 67-letniego Aleksandra 
Doby, zaraz po wylądowaniu 
z zepsutym kajakiem (urwany 
ster) po 142 dniach samotnej 
wyprawy przez Ocean Atlantyc-
ki. Po naprawie kajaka i spotka-
niu z ekipą organizującą wypra-
wę, Olo płynie dalej.

więcej str. 10
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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

Wyrok 
prawomocny

Sąd Apelacyjny w Szczecinie utrzymał w mocy wyrok Sądu 
Okręgowego uwalniający burmistrza Polic od zarzutu kłamstwa 
lustracyjnego. Po trzech procesach i tylu  apelacjach, jest 
w końcu prawomocny wyrok.

Nie współpracował

Zgodnie z nim, Władysław Dia-
kun złożył prawdziwe oświadczenie  
lustracyjne. Napisał w nim, że nie 
współpracował ze służbami PRL.

Sąd dał wiarę tym słowom, a w ust-
nym uzasadnieniu sędzia przewodni-

czący podważył wszelkie wątpliwości 
wniesione przez IPN. Sąd uznał dzia-
łania prokuratury za pozbawione lo-
giki i zdrowego rozsądku. Wielokrot-
nie dał wyraz swojemu zdziwieniu, 
bardzo przewrotnemu postrzeganiu 
informacji sprzed kilkudziesięciu lat 
przez prokuraturę. Nie wynika z nich 
nic, co wskazywałoby na jakiekolwiek 
agenturalne powiązania Władysława  
Diakuna z SB. Obserwując od począt-
ku proces, można wysnuć tylko jeden  
logiczny wniosek- że zainteresowa-
nie służb specjalnych PRL osobą 
obecnego burmistrza Polic wynikało 
z jego opozycyjnej działalności w la-
tach 70. i 80. Stanowi dowód nie tyl-
ko na niewinność w kwestii rzekomej 
współpracy, ale przede wszystkim na 
heroiczną postawę w tamtych latach.
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SPOŁECZEŃSTWO KULTURA

Przystanek 
w Podróży 

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach rusza nowy cykl spotkań z podróżnikami “Przystanek 
w Podróży”. Już 25 marca we wtorek o godz. 19.00 odbędzie się pierwsze spotkanie, którego 
gośćmi będą: Adam Stecyk - Sex, kłamstwa, polityczny dramat czyli jak zakochałem się 
w Ameryce Południowej oraz Damian Czarnowski - Wyścig autostopem do Wenecji

Aleksandra Słowińskia

Spotkania w polickim MOK-u

Nowa edycja już ruszyła
1 i 2 marca najwytrwalsze zawodniczki kursu samoobrony odbyły zajęcia w ramach drugiej edycji. 
Ze względu na końcówkę ferii zimowych frekwencja nie była oszałamiająca, ale już na 15 marca 
swój udział zapowiedziało kilkanaście pań.

Kurs samoobrony

Nowością w tej edycji będzie 
poszerzenie zestawu metod samo-
obronnych o elementy zaczerpnięte 
ze sztuki Taekwondo. Organizatorzy 
zapraszają wszystkie osoby jeszcze  
niezdecydowane. Gwarantują facho-
wy trening, podczas którego nie za-
braknie sporej dawki zmęczenia, ale 
i dobrej zabawy pod okiem trenera 
Krzysztofa. Zajęcia zaplanowane są 
do czerwca. Wszelkie informacje pod 
nr tel. 66 22 33 595. Aktualności są 
również zamieszczane na Facebo-
oku na stronie „Kurs samoobrony dla 
kobiet w Policach”. Zapraszamy do 
udziału! Oto kilka zdjęć z ostatnich
zajęć:

Zapraszamy wszystkich tych, któ-
rych pasją są podróże. Wszystkich, 
którzy marzą o tym by spakować ple-
cak, wyłączyć budzik i ruszyć przed 
siebie… Może to właśnie historie 
naszych gości zainspirują Was do 
realizacji własnych podróżniczych 
marzeń.

„Nigdy nie miał na nogach trekkingo-
wych butów, zwykle w nienagannie 
wyprasowanej koszuli i marynarce, 
urzędnik, fan paradokumentalnych 
seriali na Polsacie oraz nocnego 
podjadania.  Swą historią o pierw-
szej autostopowej podróży udowad-
nia, że nie trzeba wywracać swojego 
życia do góry nogami, by uczynić je 
szczęśliwszym i lepszym.  To przede 
wszystkim opowieść o tym, że podró-
żować może każdy. Wystarczy tylko 
swe marzenia napisać flamastrem na 
tekturze i podnieść wysoko, a bardzo 
szybko znajdą się ludzie, którzy będą 
chcieli mieć swój wkład w ich speł-
nieniu. Wiarę w ludzi, piękne pejzaże 
i niezapomniane przygody dosta-
jesz gratis. Opowieść dedykowana 
szczególnie tym, którzy dziś myślą, 
że wszystko to pięknie brzmi, ale ja 
sobie nie poradzę. Damian opowiada 
swą przygodę w taki sposób, że po 
jej wysłuchaniu, prawdziwym wyzwa-
niem będzie dla Ciebie spędzić kolej-
ny dzień w szkole lub pracy, zamiast 
spełniać swe marzenia” 

„Po kilkudziesięciu minutach do-
tarliśmy do najwyższej położonego 
miejsca na naszej trasie – punktu wi-
dokowego na 4930 m n.p.m. Po zwa-
riowanej próbie przebiegnięcia kilku 
metrów, oddech staje się tak krótki, 
że człowiek musi usiąść z wrażenia.” 
– Adam Stecyk

Justyna Celary/MOK PoliceJan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com
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PASJE PASJE

Andy: 3 x 6 000 m n.p.m.
Jednym z ulubionych pasm górskich w świecie Edwarda  Fudro - mieszkańca Polic i jed-
nocześnie członka Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego są południowoamerykańskie 
Andy gdzie znajdują się najwyższe, zarówno na półkuli zachodniej jak i południowej, szczyty.

Wyprawa Edwarda  Fudro 

W dniach 3 -29 styczeń 2014r. był 
on uczestnikiem polskiej wyprawy 
w bardzo rzadko uczęszczany ma-
syw Puna de Atacama (znajdujący się 
w części północnej Argentyny w pa-
sie przygranicznym z Chile) w skła-
dzie Jacek Sidlarewicz – kierownik, 
Iwona Szumacher, Piotr Idczak i Mi-
chał Jędrzejas.

Dla naszego mieszkańca był to już 
trzeci wyjazd do Argentyny. 

Plan był bardzo ambitny, mimo 
stosunkowo krótkiego okresu cza-
su  – próba wejścia na kilka wierz-
chołków.

Należy podkreślić oddalenie pa-
sma. Po przylocie do stolicy kraju – 
Buenos Aires autobusami należało 
pokonać dystans około 1 800 km do 
miejscowości Fiambala, a następnie 
jeszcze około 200 km wynajętym tam 
samochodem terenowym po podsta-
wy interesujących zespół gór. 

Warunkiem koniecznym była także 
sprawa stabilności pogody, zdrowie 
i zgranie zespołu oraz szybka aklima-
tyzacja czyli stopniowe przyzwycza-
janie organizmu do przebywania na 
dużych wysokościach. Na wysokości 
około 6 000 m npm ciśnienie atmosfe-
ryczne wynosi bowiem jedynie około 
460 hPa czyli mniej niż połowa ciśnie-
nia z poziomu morza wynoszącego  
około 1000 hPa. 

Ponieważ  wyprawa nie korzystała 
z mułów  całość wyposażenia o wa-
dze 30-35 kg na osobę należało prze-
mieścić na własnych plecach. 

Wszystkie wyżej wymienione 
czynniki zostały spełnione więc re-
zultat wyprawy był wyjątkowo dobry.  
W ciągu miesiąca kol. Edward ze swo-
im partnerem z zespołu  kol. Piotrem 
z Częstochowy stanęli na szczytach 
aż trzech wierzchołków o wysokości 
ponad 6-tysiecy m n.p.m.:

• Volcan del Viento (6 028 m 
n.p.m.), 

• Walther Penck (6 658 m 
n.p.m.) 9 szczyt Ameryki Południowej 
oraz Północnej 

• Cerro Bonete (6 759 m n.p.m. 
y 4 szczyt Ameryki Południowej oraz 
Północnej.

Weście na Cerro Bonete  przeprowa-
dzono  rzadko uczęszczaną granią 
północną którą pierwszy raz pokona-
no stosunkowo niedawno bo dopiero 
w 1986r. 

Z uzyskanych w Fiambali infor-
macji od tamtejszego andysty, prze-
wodnika i właściciela agencji górskiej 
wynika, że prawdopodobnie było to 
pierwsze polskie wejście na szczyt od 
tej strony. 

Wejście uciążliwe gdyż wymagało 
pięciodniowego marszu na wysoko-
ściach powyżej 5 000 m n.p.m. Łącz-
nie w jedną stronę pokonano dystans 
(dane z GPS) aż 56 km. Atak szczy-
towy (od miejsca ostatniego nocle-
gu na wysokości 5 922m npm) trwał 
non-stop 19 godzin) odbył się przy 
silnym wietrze dochodzącym do 80 
km/godz.  

Powrót tą samą drogą zajął kolej-
ne trzy dni. 

Dla przypomnienia kol. Edward 
udanych wejść na pozostałe wyższe 
szczyty obu Ameryk (tj. nr 1,2,3,) do-
konał w poprzednich swoich wypra-
wach. 

/o/

Z ostatniej chwili 

14 lutego br. Zarząd Szczecińskie-
go Klubu Wysokogórskiego z oka-
zji swego 60-lecia uhonorował kol. 
Edward Fudro za wybitną działalność 
sportową ZŁOTYM HAKIEM. Jest to 
najwyższe klubowe wyróżnienie. 

Złożyło się na to podsumowanie 
ostatnich 10 lat: osiem  wyjazdów wy-
sokogórskich w różne góry świata jak 
Karakorum, Pamir, Tien Chan, Andy 
i Kaukaz, które zakończyły się uda-
nymi wejściami aż na 9 szczytów 
o wysokościach powyżej 6 000 m npm.
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SAMORZĄD LOKALNY SAMORZĄD LOKALNY

Sprawozdanie z pracy 
burmistrza Polic

za okres od 21 stycznia do 4 marca 2014 roku

Burmistrz Polic Władysław Diakun

1. Wszyscy z trwogą obserwujemy 
wydarzenia na Ukrainie. Uwaga Po-
lic skierowana jest w szczególności 
na nasze partnerskie Miasto – Nowy 
Rozdół w obwodzie lwowskim. Pra-
gnę poinformować Wysoką Radę, że 
od początku konfliktu utrzymuję stały 
kontakt z burmistrzem Nowego Roz-
dołu panem Volodymyrem Tuzem, 
który wyraża ogromną wdzięczność 
za zatroskanie policzan losem Ukra-
iny i serdecznie pozdrawia wszyst-
kich mieszkańców. Zaoferowałem 
wsparcie ze strony naszej Gminy. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba – zwrócę 
się do Pań i Panów Radnych z prośbą 
o wspólne rozważenie kwestii udzie-
lenia pomocy mieszkańcom Nowego 
Rozdołu.  Informuję także Wysoką 
Radę, że w dniu 28 stycznia wraz z 
panem Przewodniczącym  Witoldem 
Królem wysłaliśmy do Burmistrza 
i Rady Miejskiej Nowego Rozdołu 
list z wyrazami poparcia dla Narodu 
Ukraińskiego, walczącego o wolność 
i demokrację. Po tym, jak konflikt w 
Kijowie przybrał tragiczny wymiar i 
zginęły dziesiątki ludzi – daliśmy pu-
blicznie wyraz naszej solidarności, 
publikując ten list na stronie interne-
towej naszej Gminy i przekazując go 
do środków masowego przekazu. 

2. Wczoraj, to jest 3 marca, na prośbę 
Komitetu Obywatelskiego Solidarno-
ści z Ukrainą, Gmina Police włączy-
ła się do ogólnopolskich obchodów  
Dnia Pamięci Ofiar Majdanu. Zgod-
nie ze wschodnim obrządkiem litur-
gicznym  – 40ty dzień po śmierci to 
dzień modlitwy i pamięci o zmarłym. 
Właśnie tyle czasu minęło wczoraj od 
pierwszych śmiertelnych ofiar w Kijo-
wie. Przed Urzędem Miejskim w Poli-
cach zostały zawieszone flagi: Ukra-
iny – opatrzona kirem i opuszczona 
do połowy masztu oraz  Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

3. 19 lutego zostało przeprowadzone 
losowanie 4 lokali mieszkalnych w no-
wych budynkach przy ulicy Bankowej 
7 i Bankowej 9 w Policach. Był to efekt 
naboru, ogłoszonego przez Gminę w 
grudniu ubiegłego roku. Wpłynęło 14 

wniosków. Połowa wnioskodawców 
nie spełniała wymaganych kryteriów, 
a jeden – zrezygnował. Do losowania 
przystąpiło ostatecznie sześć rodzin. 
Mieszkania, o których mowa, to lo-
kale, które pozostały wolne po zasie-
dleniu budynku przez mieszkańców 
byłego hotelu „Chemik”, przeznaczo-
nego do rozbiórki.  

4. W związku z upływem kadencji 
Rady Osiedla nr 4 „Dąbrówka”  w Po-
licach ogłosiłem termin wyborów no-
wej Rady. Odbędą się w czwartek 13 
marca 2014 roku, o godzinie 17.00, w 
Klubie Nauczyciela w Policach przy 
ul. Ks. Barnima I (pierwszego) 26. 
Serdecznie zapraszam mieszkańców 
osiedla na to zebranie i zachęcam do 
wzięcia udziału w wyborach. 

5. Placówki oświatowe Gminy Poli-
ce prowadzą nabór na rok szkolny 
2014/2015. Zostały wyznaczone  na-
stępujące terminy:
- w lutym składali deklarację rodzice, 
którzy chcieli, aby ich dzieci kontynu-
owały edukację  w przedszkolach, do 
których obecnie uczęszczają
- w marcu będą się odbywały zapisy do 
przedszkoli publicznych dla dzieci, które 
wcześniej do przedszkoli nie uczęszczały
- w marcu i kwietniu będą miały miej-
sce zapisy do klas pierwszych szkół 
podstawowych 
- od 24 marca do 18 kwietnia będzie 
można składać wnioski o przyjęcie 
uczniów do klas  pierwszych szkół 
gimnazjalnych.

6. 4 lutego podpisałem z panem 
wicemarszałkiem województwa za-
chodniopomorskiego Andrzejem Ja-
kubowskim umowę o dofinansowanie 
ze środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
trzech projektów Gminy Police. 
Są to: 
-  „Zagospodarowanie placu zabaw 
w Drogoradzu” 
- „Wyposażenie terenu sportowo-
rekreacyjnego w Pilchowie”. 
-  „Wyposażenie placu zabaw przy 
świetlicy w Tatyni”. 

Całkowity koszt inwestycji wynie-
sie: 107.850,00 zł. Wkład Gminy to  
37.703,67  zł. Planujemy zakończenie 
tych inwestycji jeszcze przed tego-
rocznymi wakacjami. Wszystkie pro-
jekty stanowią realizację Lokalnych 
Planów Rozwoju Miejscowości i są 
odpowiedzią na zgłaszane podczas 
zebrań wiejskich i spotkań z sołtysa-
mi potrzeb mieszkańców.  Są również 
elementem Strategii Lokalnej Grupy 
Działania – „Dobre Gminy”,  której 
Gmina Police jest aktywnym człon-
kiem. 

7. Według danych, zebranych przez 
Urząd Miejski w Policach - od począt-
ku funkcjonowania nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi,  
tj. od  1 lipca 2013 r., w naszej gmi-
nie zbiórka  odpadów selektywnych 
wśród mieszkańców wzrosła o 50% 
w porównaniu z drugim półroczem 
2012 r.  Wymagany, ustawowy poziom 

recyklingu odpadów z papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych i metali w roku 
2013 to 12%. Gmina Police osiągnęła 
poziom 29%.  Natomiast osiągnięty 
poziom recyklingu odpadów budow-
lanych i rozbiórkowych wyniósł 74%, 
przy wymaganym przepisami prawa 
poziomie 36%.

8. 21 lutego zostało skierowane pi-
smo do Starosty Polickiego w spra-
wie znacznego zaśmiecenia terenu 
zieleni bezpośrednio w pasie drogi 
przy ulicy Piłsudskiego, z prośbą 
o podjęcie działań dla utrzymania 
właściwej estetyki tego miejsca. In-
formuję Wysoką Radę i wszystkich 
mieszkańców, że  Gmina Police nie 
odpowiada za utrzymanie dróg na 
terenie Polic przy ulicach: Asfaltowej, 
Cisowej, Nadbrzeżnej, Piłsudskiego, 
Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, 
Broniewskiego, Kopernika i Ogrodo-
wej. Utrzymanie tych dróg należy do 
Starostwa Polickiego. 

9. Zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
informuję Wysoką Radę, że w okresie 
od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 
roku Gmina Police wydała 8 decyzji 
administracyjnych, którymi ustalono 
jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości, wynikają-
cego  z uchwalenia lub zmiany pla-
nu miejscowego. Do budżetu Gminy 
wpłynęło z tego tytułu  17.925,00 zł.

10. Informuję o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu zmian  miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod nazwą „DUN” 
wraz z  wymaganymi załącznikami, 
stanowiskami organów i prognozą 
oddziaływania  na środowisko. Wy-
łożenie odbędzie się w dniach od 10 
marca do 08 kwietnia 2014r, w budyn-
ku Urzędu Miejskiego przy ul. Banko-
wej 18 w Policach, w sali konferencyj-
nej na drugim piętrze. W tym samym 
miejscu,  4 kwietnia  bieżącego roku, 
o godz. 11.00,  odbędzie się dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami, przyję-
tymi w projekcie planu miejscowego 
. Pełen tekst obwieszczenia znajduje 
się w siedzibach Urzędu oraz na  stro-
nie internetowej Gminy Police.

11. 8 lutego, na skrzyżowaniu ulic Ta-
nowskiej i Rurowej, samochód  prze-
wożący drewno uszkodził podpory 
rurociągu ciepłowniczego. Sam ruro-
ciąg nie uległ uszkodzeniu i nie było 
zakłóceń w dostawie ciepła z Grupy 
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA 
do polickich osiedli. Naprawianiem 
szkód zajmuje się Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej SA w Policach. 

12. Ogłosiliśmy przetargi: 
- ocieplenie budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Policach.  Termin skła-
dania ofert : 12 marca 2014  do godz. 
11:30,  wymagany termin realizacji: 
do 15 sierpnia 2014 roku, 
- rozbudowa  Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Policach o świetlicę szkolną.  
Termin składania ofert 13 marca 2014  
10:30. Wymagany termin wykonania 
zamówienia:   31 lipca 2014 roku.
- rozbiórka  budynków 9B1 i 9B2 przy 
ul. Bankowej w Policach. Jest to etap 
IV inwestycji: budowa budynków 
mieszkalno-usługowych przy ul. Ban-
kowej w Policach. 
Termin składania ofert: 14 marca 
2014, godz.  09:30.  Wymagany 
termin wykonania zamówienia: 30 
czerwca 2014 roku.
Więcej o przetargach – na:    
www.bip.police.pl 
 
13. 31 stycznia i 1 lutego w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Policach odbyły 
się po raz kolejny Międzynarodowe 
Zimowe Prezentacje Taneczne. Jak 
zawsze – były to wspaniałe pokazy 
młodych tancerzy z Polski, Niemiec 
i Ukrainy. Organizatorem i gospoda-
rzem imprezy jest Compania Bale-
towa MOK.  Założycielką Companii 
i inicjatorką Prezentacji Tanecznych 
jest pani Barbara Kamińska, która w 
tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia 
pracy w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Policach. Z tej okazji złożyłem pani 
Barbarze gratulacje, podziękowania 
i najlepsze życzenia.  

14. Tegoroczne ferie w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Policach związane 
były z kulturą brazylijską. To już kolej-
ne, tematyczne zajęcia, przygotowa-
ne dla dzieci na zimową przerwę od 
zajęć lekcyjnych. Oferta przyciągnę-
ła tłumy dzieci i młodzieży. Pracow-
nikom Miejskiego Ośrodka Kultury 
serdecznie dziękuję i gratuluje po-
mysłowości. Zajęcia, mające na celu 
zagospodarowanie uczniom czasu 
wolnego, odbywały się także w szko-
łach i Bibliotece Miejskiej. Dziękuję 
wszystkim organizatorom. 

15. 25 lutego uczestniczyłem w uro-
czystościach z okazji 25 lecia Sto-
warzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi 
Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia 
„Świteź” w Szczecinie. Stowarzysze-
nie to współpracuje z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Policach w ramach 
organizacji dorocznych Kaziuków. Ju-
bileusz został połączony z inaugura-
cją Tygodnia Kresowego. Wszystkim 
członkom „Świtezi” składam gratula-
cje i najlepsze życzenia. 

16. Dziś po południu, w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Policach, odbędą 
się Polickie Kaziuki. Jest to doroczne 
spotkanie z kulturą i tradycją daw-
nych Kresów Wschodnich, które cie-
szy się w naszym mieście wyjątkową 
popularnością. Tym razem na scenie 
wystąpi zespół KAPELA WILEŃSKA. 
Imprezę organizują Miejski Ośrodek 
Kultury i Koło Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” w Policach.

Szybka pożyczka również 
dla osób z zajęciami komorniczymi, 

dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 

600302162 
lub 600840600
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PASJE KOMBINAT

Po przerwie
- kierunek Floryda

- Stanąłem na betonie i poczułem, że beton się pode mną chwieje. Stałem z trudem, tak mną 
kiwało, jakbym był pijany. Zdziwione panie przytrzymały mnie, a ja czułem się bardzo głupio - to 
słowa bohatera, policzanina 67-letniego Aleksandra Doby, zaraz po wylądowaniu z zepsutym 
kajakiem (urwany ster) po 142 dniach samotnej wyprawy przez Ocean Atlantycki. Po naprawie 
kajaka i spotkaniu z ekipą organizującą wyprawę, Olo płynie dalej.

Międzylądowanie na Bermudach

Relacja Olka z lądowania na Ber-
mudach pochodzi z jego oficjalnej 
strony internetowej:

Po raz pierwszy od miesięcy je-
stem przy komputerze! Lądowałem 
o świcie po bardzo ciężkiej nocy 
z burzami i w końcówce z silnym, 
bocznym wiatrem. Spychało mnie na 
rafy. Miałem szczęście, że była wte-
dy wysoka  woda (pływy wynoszą tu 
1,1 metra) i część raf była pod wodą.
Wypatrywałem kutra „Frog Cutter” 
z Piotrem, Chrisem i Bertem. Gdy 
wreszcie pojawili się, to nie poznałem 
kutra, bo nie mogli bliżej podpłynąć, 
bo było dla nich za płytko. Robili ja-
kieś dziwne manewry. 
Sądziłem, że na płytkiej wodzie coś 
łowią. Wkurzony byłem okrutnie, 
bo  minąłem już umówione miejsce 
spotkania, a ich nie ma. Kręci się 
w pobliżu jakiś kuter, lecz nie chce 
podpłynąć. Kiwałem do nich, woła-
łem: HELP! Gdy było trochę głębiej, 
to podpłynęli i .... wreszcie  pozna-
łem ich. Na propozycje wzięcia mnie 
na hol odpowiedziałem: Płyńcie do 
przodu i pokazujcie trasę. Popłynęli, 
lecz dziwne manewry czasem były, 
bo Piotr robił zdjęcia i filmował, gdy ja 
walczyłem z silnym bocznym wiatrem 
pod koniec deszczowej i burzliwej 
nocy. Coś w rodzaju horroru. Płyną-
łem za nimi kilka kilometrów. Powoli 
było mi coraz lżej!?  
Dlaczego? Opływaliśmy południo-
wo-zachodni kraniec Bermudów 

skręcając w prawo i wiatr zamiast 
z boku zaczął wiać z tylu i pomagał mi. 
Poganiałem wtedy kuter: gazu! Mo-
mentami nie wiosłowałem dając 
im  szansę oddalenia się. Po świcie 
wpłynęliśmy do spokojnej zatoki Ely’s   
Harbour. Tam czekały na mnie dwie 
policjantki by dokonać pierwszej od-
prawy paszportowej na Bermudach. 
Pierwsze kroki na ladzie: beton na-

brzeża, a ja jak pijany kiwałem się 
tracąc równowagę. One czasem pod-
trzymywały mnie. Mam teraz masę 
spraw, czuje się dobrze i pozdrawiam 
Wszystkich.

Olek

Wciąż obserwujemy tę niezwykłą wy-
prawę i trzymamy kciuki za jej  szczę-
śliwy finał.

Powolny wzrost 
w trudnym otoczeniu rynkowym

Pierwsze półrocze Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. kończą ze skonsolidowanymi  
wynikami na poziomie zysku netto - 37 mln zł przy przychodach ze sprzedaży ogółem 1 
763 mln zł (wynik EBIT to 39 mln zł, EBITDA 112 mln zł). W ub. roku zysk netto za ten okres 
wynosił 122 mln zł przy nieznacznie wyższych przychodach na poziomie 1 851 mln zł. 
W odniesieniu do samego drugiego kwartału Grupy Azoty Puławy skonsolidowany wynik 
okazał się lepszy od pierwszego we wszystkich podstawowych parametrach finansowych. 
PUŁAWY zanotowały 923 mln zł przychodów ze sprzedaży ogółem, zysk netto wyniósł 19 mln 
zł, EBIT to 21 mln zł, EBITDA  57 mln zł.

Ze względu na istotny wpływ wy-
ników finansowych Grupy Azoty Pu-
ławy na wynik skonsolidowany Grupy 
Azoty S.A. zarząd Grupy Azoty S.A. 
podjął decyzję o podaniu do publicz-
nej szacunkowych skonsolidowanych 
danych finansowych za rok 2013.  
Zgodnie z szacunkami dokonany-
mi na podstawie wstępnych danych 
przychody ze sprzedaży ogółem wy-
noszą 9 821 mln zł, EBIT - 702 mln 
zł a zysk netto - 713 mln zł. Wyniki te 
podlegają aktualnie weryfikacji przez 
biegłego rewidenta.

 Również Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne Police S.A. podały swoje 
szacunkowe skonsolidowane dane 
finansowe za rok 2013. Zgodnie ze 
wstępnymi danymi przychody ze 
sprzedaży wyniosły 2 464 mln zł, EBIT 
56 mln zł,  a zysk netto 50 mln zł.

Omówienie wyników półrocza 
Grupy Azoty Puławy

Za nieco niższe przychody Grupy 
Azoty Puławy w równym stopniu od-
powiada ich spadek w kluczowych 
segmentach: Agro i Chemia. Zarazem 
produkcja niemal wszystkich kluczo-
wych produktów Spółki była wyższa 
o kilka-kilkanaście procent, niż rok 
wcześniej. Utrzymał się też ubiegło-
roczny poziom eksportu (41,6%). 
W okresie całego półrocza wskaźni-
ki płynności finansowej Grupy Azoty 
PUŁAWY w relacji do analogicznego 
okresu roku poprzedniego utrzymały 
się na zbliżonym poziomie. Natomiast 

wskaźniki rentowności były niższe 
od roku ubiegłego, co jest wynikiem 
wpływu głównie czynników zewnętrz-
nych (makroekonomicznych/rynko-
wych). Spadły nieznacznie koszty 
głównych surowców (o 3,5%), co bio-
rąc pod uwagę tendencje cenowe na 
rynku gazu tworzy w spojrzeniu dłu-
gofalowym korzystną perspektywę – 
zwłaszcza dla produkcji nawozowej.

Komentarz bieżącej sytuacji rynkowej

- Wchodzimy obecnie w sezon na-
wozowy, który wedle naszej oceny za-
powiada się całkiem dobrze – komen-
tuje perspektywy rynkowe w obszarze 

nawozów Paweł Jarczewski, Prezes 
Grupy Azoty odpowiedzialny za Seg-
ment Agro. – Siła nabywcza rolników 
wzmacnia się za sprawą dopłat bez-
pośrednich, które są w tym roku są 
wyższe o blisko 100 zł na ha w stosun-
ku do ubiegłorocznych. Zauważamy 
również lekkie odbicie cen płodów 
rolnych a krajowe ceny zbóż są jed-
nymi z najwyższych w regionie. Ceny 
nawozów azotowych są obecnie na 
zbliżonych poziomach do tych z roku 
ubiegłego natomiast ceny na DAP 
i MAP (fosforan amonu) rosną. Ko-
rzystne są też długofalowe prognozy 
dla rynku nawozowego – podsumo-
wuje Prezes Jarczewski. 
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Rys-Opis  Krzysztofa  Toboły 

Zenon Lach-Ceraszyński 
Nadmiar kalorii 
 

Przyszedł mi taki pomysł do głowy, 
ażeby  zmienić się w dietetyka. 
W takiego pana, który schabowym 
Nadmiar kalorii będzie wytykać. 
 

Pewnie rozpocznę to wytykanie 
od małej świnki, co w swym korycie, 
zżerała wszystko przez krótkie życie. 
Świniąc, mlaskając chlew swój kalała, 
ta brudna świnka, ta świnka mała. 
 

Aż świnię, utuczoną niesłychanie, 
nienasyconą w swej pazerności, 
zarżnięto na pieczyste, na szczytne cele, 
na schab w galarecie dla gości 
na rozhulane polskie wesele. 
 
 
 

Adam Wiktor Siedlecki 
Tłusty czwartek czy wart tego? 
 

Panie pączkują, 
panowie pęcznieją. 
Po – dietę stosują, 
by schudnąć – z nadzieją… 
 

Str. 4 
 

 

R-żyj… 
Kącik satyryczny  
 
 
 

Tadeusz Buraczewski 
Grafomańska ballada 
 

W cafe, co się zwie „Metafora”, 
gdzie disco, pogo itp. tańce… 
zakochał się wybitny grafoman 
w prawdziwej grafomance. 
 

Ona mu z kosza – „złotą malinę”, 
a on jej – z „oscarów” – wianek... 
Ona-ż – to Muza jest – grafomanka. 
On – Muz – to jej – grafomanek. 
 

Impotenci są płodni najbardziej. 
Literaturka zaś za tym chodzi, 
aż uwiedzie pismaka z potencją 
co płodzi o chlebie i wodzie. 
 

Grafoman klawe ma życie 
– jemu zostało to dane 
(dar) – nigdy nie będzie wiedział, 
że właśnie to – on – grafomanem. 
 

On wszechwszystko potrafi naskrybać 
– epitafium, litanię i pamflet. 
Odbezpiecza długopis i zaczyna się popis, 
bój o paszkwil, pastisz i fraszkę. 
 

Grafomanka & grafoman w duecie, 
kiedy tfu-rcze wyciągną macki, 
to psze Państwa – Stowarzyszenie… 
albo i… Związek Literacki. 
 

W lasach drzewa rżnąć trzeba na papier. 
Jęczą piły i Morse`m rymują siekiery. 
Nikną dżungle i bory, by pisackie tumory 
oddziewiczać wciąż mogły śnieżnobiałe A-4-ry. 
 

Duma sobie grafoman – Ech portale i dale – 
jeden omam pociąga mnie skrycie: 
– A pobiję Guinnessa! Pisać zatem już będę – 
– bez przerw żadnych – caluteńkie me życie!!! 
 
 
 

Stanisław Karol Kopala 
Smakosz 
 

Usta miała jak wiśnie 
piersi – dwa grejpfruty, 
a podczas smakowania 
jęczał jak otruty. 
 
 
 

 
 

Bibliografia: 
 

Powrót. [w.] z tomu : Marian YophŻabiński, Z żagli. / red. Aleksander Nawrocki – Warszawa, Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, 1983, s. 6465, ISBN 83
20704626. 
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Marian YophŻabiński 
PowrótPowrótPowrótPowrót    
 

Dziś choć to należy do przeszłości 
znowu jesteśmy młodzi wspomnieniem dzieciństwa 
wędrujemy targając źrałe jabłka 
przez całą drogę do Białegobobu 
zapomniałem jak nazywają się poecirówieśnicy 
zapomniałem że umierają stare poetessy 
zapomniałem że wchodzę w wiek średni 
lubię lampy w mrocznych pokątach pokoju 
i spokojne wiersze na ból głowy 
zatraciłem w jakiś niepojęty sposób 
moje szkiełko mędrca które 
ma zmęczone oczy tylko proste i przyjazne myśli 
usypia mnie tykanie zegara z kukułką 
usypia mnie żony bielizna 
jej ramiona coraz większy nawias 
gwiazdy o kształcie kieliszków za pękniętą szybą 
plugawe dźwięki cygańskich ciemności 
młode lwy literackich kawiarń 
o człowieczeństwie rzeźbionym w mydle 
jak wielu naszych znajomych z konieczności 
jesteśmy jeszcze czymś? – nie pamiętamy 
w mej wyobraźni powstał dziwny obraz: 
idę wolno do Białegobobu gdzie 
był kiedyś dom mego dzieciństwa 
który uczył mnie myśleć o losie ludzkim 
jak wziąć kobietę by była twym cieniem 
powinny o tym wiedzieć zepsute anioły 
wracam bo pejzaż dzieciństwa przyjmuje swe owce 
wracam z wierszem pod pachą 
bezsilny jak stary lew 
 
18 maja 1981 r. 
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„[Marian Yoph-Żabiński] … był to człowiek po prostu stąd, wiele lat temu zamieszkał, absolutnie uważam, że należy Mu się 
pamięć i to taka pamięć, czy to w jakiejś tablicy, czy to w bibliotece … chciałbym bardzo doczekać.” – Stanisław Rapior. 
„Po to potrzebne było dzisiejsze spotkanie” – Cecylia Judek [fr. wypowiedzi z dn. 14 lutego 2014 r.]. 
 
 
 
 

Powrót do Białegobobu 
Migawki ze spotkania i wspomnień o Marianie Yoph-Żabińskim 
 
 

„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy” – tymi słowami, z wiersza Nic dwa razy Wisławy Szymborskiej, przywitał 
Adam Siedlecki wraz z Wiolettą Kołodziejczyk wszystkich przybyłych na spotkanie poświęcone pamięci Mariana Yoph-
Żabińskiego w piątą rocznicę Jego śmierci. 

Wieczór, na którym wybrzmiała Jego poezja i proza odbył się 14 lutego 2014 roku w Bibliotece Głównej w Policach. 
Utwory poetyckie i fragmenty prozy Mariana Yoph-Żabińskiego zebranym zostały zaprezentowane przez: Janusza 

Krzymińskiego, Zenona Lacha, Krystynę Rodzewicz, 
Stanisława Rapiora, Marzenę Rafacz. Poszczególne części 
oddzielały piosenki w wykonaniu Marzeny Rafacz i Adama 
Siedleckiego (z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa         
i Wolnej Grupy Bukowina). Wyboru tekstów, przygotowania 
scenariusza spotkania, organizacji i prowadzenia całości 
wieczoru wspomnień wraz z zapewnieniem poczęstunku – 
dokonał Adam Siedlecki. W przygotowaniu spotkania ze 
strony biblioteki duży wkład należał do pani Zofii Janu-
szewicz opiekującej się Działem Regionalnym i Czytelnią 
Prasy w Bibliotece Głównej im. Marii Skłodowskiej-Curie      
w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15, gdzie miało miejsce 
spotkanie. 

W drugiej części wieczoru, spośród przybyłych gości 
Mariana Yoph-Żabińskiego wspominali: Cecylia Judek – Se-
kretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej, której znajomość      
z Marianem Żabińskim sięga lat siedemdziesiątych przy 
okazji zaistnienia KKMP (Korespondencyjnego Klubu Mło-
dych Pisarzy w Szczecinie); Stanisław Rapior – były Wice-
prezes Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artysty-
cznego w Policach (RSL-AwP – w latach 2009-2012) i były 
redaktor Pegaza Polickiego (2009-2012), który wraz z Maria-
nem Kasprzykiem i Marianem Żabińskim przynależeli do 
Centrum Literackiego „Gramium” w Warszawie; Janusz Krzy-
miński – należy do szczecińskiego oddziału Związku Litera-
tów Polskich (ZLP) oraz za namową Żabińskiego od 2007 
roku przynależy do RSL-AwP; Helena Pilarska – skarbnik 
RSL-AwP od początku jego istnienia, której talent twórczy 
Marian dostrzegł podczas ogłoszonego pierwszego konkursu 
literackiego w Policach im. K. I. Gałczyńskiego (2003); Róża 
Czerniawska Karcz – prezes ZLP Oddział w Szczecinie, której 
talent Żabiński dostrzegł w 2003 roku i od tego czasu zaczęła 
się ich serdeczna współpraca; Wioletta Kołodziejczyk – dyre-
ktor Biblioteki Głównej w Policach z którą Marian orga-
nizował kolejne finały konkursów (2006-2008); Anna Sło-
wińska – prezes RSL-AwP, wiceprezes za czasów preze-
sowania Żabińskiego (2006-2009); Stanisław Karol Kopala – 
emerytowany nauczyciel i członek RSL-AwP. 

Wśród przybyłych gości byli: Wiesław Gaweł, Jan Antoni 
Kłys, którym dziękuję za współpracę oraz Lucyna Kwoszcz, 
Zbigniew Szyrwiel, Jacek Słowiński i pracownicy biblioteki. 

Adam Wiktor Siedlecki 
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sportowe dzieci  
i młodzieży 2013(2)

W ostatnim numerze WP (335) podsumowaliśmy wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży w 2013 roku, którą prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki. We współzawodnictwie 
brało też udział 7 klubów Gminy Police. Chciałbym przedstawić teraz naszym czytelnikom 
bardziej szczegółowe wyniki, jakie uzyskali nasi młodzi sportowcy.

Podsumowanie

Przypomnę, że pierwszym z na-
szych był Atletyczny Klub Sportowy 
„Promień” (miejsce 1003 – 35pkt.). 
Punkty dla polickich siłaczy zdoby-
wali:Czerniecka Patrycja (10 za III 
miejsce w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów), Szulczewska Amanda (10 
– V w Młodzieżowych MP), Wasiun 
Michał (5 – VII w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży), Korzeniecka 
Monika (3 – VIII w MPJ), Sikorski Do-
minik (3 – VIII), Sikorski Piotr (3 – X), 
Trela Dawid (2 – XII,wszyscy w MPM-
łodzików). Drugim z naszych klubów 
był Klub Piłkarski „Chemik” Police (m. 
1338 – 23,11p.).Punkty dla polickich 
piłkarzy zdobyły drużyny: juniorzy 
młodsi (14,11 – III w Lidze Między-
wojewódzkiej), trampkarze starsi 
(9 – IV w Lidze Wojewódzkiej). Trze-
cim z polickich był Uczniowski Klub 
Lekkoatletyczny „Ósemka” (m. 1513 
– 19p.). Punkty dla „Ósemki” zdoby-
wali triatloniści i lekkoatleci: Wilk Ad-
rian (3 – I), Budzyński Dariusz (1 – IV), 
Konasiuk Konrad (1 – XIII), Sapiński 
Radosław (1 – XIV), Zyblewska Nicola 
(1 – VII), Zamkiewicz Joanna (1 – X, 
wszyscy w Mistrzostwach Makrore-
gionu Młodzików w Aquathlonie), 
Klimkowski Szymon (2 – XII w MPJ 
na Dystansie Sprinterskim w Triathlo-
nie), Adamczyk Emanuela (2 – XVIII 
w Przełajowych MPJMłodszych), Bła-
chowicz Andżelika (1 – XV w Przełajo-
wych MMMł), Gałamaga Julia (1 – IV 
na 300m), Zygadło Klaudia (1 – IX na 
300m), Staniszewski Łukasz (1 – X na 
1000m), Jagielska Barbara (1 – VIII w 
pchnięciu kulą), sztafeta 4x100m (2 
– III, Juguszewska Klaudia, Zygadło 
K., Jagielska B., Gałamaga J., wszy-
scy w MMMł). Czwartym polickim 
klubem był debiutant Klub Sportowy 
„Cholew-Sport” (m. 1963 – 12p.). 
Wszystkie punkty dla klubu zdobył 

kickboxer Remiszewski Kacper (12 
– II w MPJ). Piątym naszym klubem 
było Polickie Stowarzyszenie Piłki 
Siatkowej „Chemik” (m. 2155 – 10p.). 
Punkty dla siatkarek PSPS zdobyła 
Latkowska Natalia (10 –II w MPJMł w 
Siatkówce Plażowej). Na miejscu szó-
stym uplasował się Klub Jeździecki 
„Koński Gaj” (m. 2315 – 8p.). punk-
ty dla tanowskich jeźdźców zdobyły: 
Krzewicka Urszula (7), Blumel Bianca 
(1, obie w MPJMł). Siódmym z na-
szych był Uczniowski Klub Sportowy 
„Champion” (m. 3057 – 2p.). po jed-
nym punkcie dla tenisistów stołowych 
zdobyły siostry Paulina (1,5p.) i Patry-
cja (0,5p.) Korzeniowskie (w MPJMł). 

To są najlepsi młodzi sportowcy 
naszej gminy, którzy na co dzień tre-
nują w polickich klubach sportowych. 
Jak widać wśród nich mamy trzech 
medalistów Mistrzostw Polski – srebr-
ni Latkowska Natalia i Remiszewski 
Kacper oraz brązowa Czerniecka Pa-
trycja. Z klubów wyróżnić też trzeba 
jeszcze raz ciężarowców, którzy zde-

tronizowali piłkarzy i lekkoatletów od 
lat przewodzących na zmianę wśród 
naszych klubów. Oprócz medalu wy-
walczyli jeszcze trzy miejsca w dzie-
siątce MP, a przypomnę, że najsilniejsi 
policzanie trenują w najgorszych chy-
ba warunkach w mocno już wysłu-
żonej barakuOSiRprzy ulicy Siedlec-
kiej. Myślę, że warto brać przykład 
z naszych ciężarowców. Aby osią-
gnąć sukcesy sportowe musi być 
spełnionych wiele warunków, ale  naj-
ważniejsze są chyba jednak jak widać 
talent i ciężka praca.

Na koniec jeszcze apel do polic-
kich stowarzyszeń sportowych. Jak 
widać nie wszystkie wyniki są jedna-
kowo precyzyjne. W imieniu kibiców 
proszę więc o dokładniejszą doku-
mentację sportowych osiągnięć (np. 
na stronach internetowych klubu), 
abyśmy mogli poznać szczegóły 
sportowych zmagań najlepszych na-
szych sportowców. 

    
  J. Chmielewski
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[…] Co mnie uderzyło w Marianie? On miał duszę społecznika       
i miał duszę, powiedziałabym to była sprzeczność, ja znam wielu 
twórców, którzy pracują tylko dla siebie, oni [Marian Żabiński           
i Marian Kasprzyk] naprawdę coś chcieli zrobić dla innych. Marian 
Żabiński, dla mnie, jawi się jako człowiek wolny od zawiści. On nie 
próbował skupić na sobie wszystkich świateł, jemu zależało, żeby 
komuś pomóc, żeby wesprzeć, żeby być z innymi, coś zrobić dla 
innych, przy czym jak mu się to udawało, to ja nie wiem, bo on był 
zwykle człowiekiem cichym, nieeksponującym się, spokojnym a je-
dnak skutecznym. […] – Cecylia Judek 

 
 
 
 
 
[…] To co mam, Jemu zawdzięczam. Pierwsze to wprowadzenie w la-

tach siedemdziesiątych do „Gremium”. Utrzymanie mnie w przekonaniu, 
że mogę być kiedyś wartościowym poetą. On pewnego razu, będąc 
jeszcze w Warszawie, spowodował, że z dnia na dzień zostałem 
tłumaczem języka bułgarskiego. […] Zachęcił mnie do jurorowania, 
wiele lat później, w konkursach literackich. Jak się pisze, do końca się 
nie wie co się potrafi, tak naprawdę potrzebny jest mentor, człowiek 
który podpowie – no to robisz dobrze, masz tu iskrę bożą – taki wobec 
mnie był Marian. […] – Stanisław Rapior 

 
 

 

 
 
 
„[…] To, w ogóle, że znalazłem się kiedyś w Policach, to że przy-

jaźniłem się tutaj z pewnymi ludźmi, to zawdzięczam Marianowi. 
[…] Marian miał niesamowite ucho do poezji, potrafił ingerować, 
wydobyć z nich [z początkujących poetów] to, co nieświadomie 
jeszcze tkwiło a już chciało zaowocować. Oprócz talentu poety-
ckiego, miał talent w odsłanianiu, wytropieniu u innych ich możli-
wości w rozwoju, nie tylko jeśli chodzi o poezje ale i o prozę […]. 
Marian jest na mapie literackiej Polski! […] – Janusz Krzymiński 

 
 

Fragmenty nagrań wypowiedzi wspomnień o Marianie Yoph-Żabińskim 
ze spotkania w polickiej bibliotece 14 lutego 2014 r. [Fot. b-as]. 
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„Tłusty czwartek”; „Śledzik”; „Ostatki” – syty wstęp przed postem czy dobra zabawa na zakończenie karnawału? 
Popatrzmy na siebie z odrobiną humoru poprzez pryzmat poniższego tekstu. Ponoć uzależnieni jesteśmy wszyscy… [b-as] 
 
 

Łasuch 
Krystyna Rodzewicz 
 
 

Przechodząc obok cukierni spojrzałam na wystawę, niestety... 
– Te pączuszki okrąglutkie, te bułeczki błyszczące makiem posypane, te 

eklerki podłużne co cudowny krem skrywają… – ślinę przełykam raz i drugi. 
Głowę odkręcam, ale stoję jak wmurowana a oczy i tak patrzą w tamtą 
stronę! Na nic zdają się uwagi rozumu, nie pomaga łapanie za fałdkę na brzu
chu, ani dialog z moim grzecznym ja. 

– Diabli wezmą całą dietę! – dudni w głowie z przerażenia. 
Wchodzę do środka, rozglądam się niemal nerwowo… 
– Któreż to grzechu źródło przyciąga tak niemiłosiernie? Napoleonka? 

Torcik orzechowy? To białe „coś” kokosem posypane? – Polegnie z krete
sem pełen wykrzykników plan ascezy tygodniowy… Na nic zda się modlitwa 
poranna o pomoc w wytrwaniu w postanowieniu sensownym… 

– Pączek różą nadziewany? Szarlotka cukrem pudrem ozdobiona? 
Serniczek z brzoskwinką posiekaną? – dlaczego tak mało sił mam by okiełznać żądze? Dlaczego znowu rozsadek za pancer
nymi drzwiami zamykam? 

– A może jednak ten wiedeński? Bo on z rodzynkami… – obok jednak puszy się beza bezlitosna strasznie utrudniając 
wybór. 

– W kolejce już tylko jedna osoba przede mną. Koniec czasu do namysłu, muszę zdecydować! – Wzrokiem po ladzie 
szybko przebiegam… 

– Jest! Znalazłam to jądro przyciągania! – ślinkę przełykam ponownie, usta oblizuję. 
Potem niosę z rozwagą na skromnym talerzu. Szukam stolika, – najlepiej pod oknem – bo nie lubię tłoku. Stawiam przy 

kawie, ale lekko z boku. Podziwiam. Obracam talerzyk by zobaczyć z każdej strony… – Piękna. Dorodna. – oglądam. – Lekko 
przypieczona, złocistym warkoczem otoczona. Z serem pośrodku i rodzynkami dwiema. 

– Jak grzeszyć? 
– Jechać jak kosiarka od lewej do prawej? Czy wpierw na około? – by na koniec najlepsze zostawić. – A może od środka? 

Spałaszować sedno a boki zostawić bo może czasu zbraknie? 
– Drożdżówko! Ty źródło rozpusty! Nawet na talerzu podana kłopot sprawiasz niemały w mym całym życiu. 

 
 
 

                    Krystyna Rodzewicz 
 
Krzyk 
 

Otwierasz usta gwałtownie i szeroko. 
Chcesz krzyczeć strasznie głośno i donośnie. 
Nabierasz powietrza głęboko i łapczywie i 
wielkie NIC 
wydobywa się z twych trzewi. 
 

Żaden szept nie może wygrzebać się 
                                                                     z gardła. 
Wyschło ? 
Zamarło ? 
Zdrętwiało ? 
 

Pojęcia nie masz 
i jakby dziwów było mało, 
w odruchu jakimś nieopanowanym, 
zakrywasz usta dłonią i przyciskasz mocno. 
 

Boisz się, 
aby wielkie NIC 
jednak z ciebie nie uleciało? 

 
 
Nienazwana 
 

Boimy się jej całe życie. 
Uciekamy, 
kluczymy zaułkami, 
chowamy. 
 

A ona i tak jest… 
Zawsze jest i 
czeka na nas u kresu drogi 
wybranej przez nas, 
a może… dla nas? 
 

Stoi tam przyczajona, 
pochylona, 
cierpliwa i niezniszczalna, 
od zawsze i po kres. 
 

Nienazwana? 
Nie, nazwana i dobrze znana 
lecz my wolimy, 
nie wiedzieć czemu, 
by pozostała bezimienna. 

 
 
Wnętrze 
 

Maku czerwony 
pochylony nieco 
na wietrze porannym 
czemu tak rzadko cię widzę 
 

Nie rozmawiam z Tobą 
nie dostrzegam Twych płatków 
                                                   delikatnych 
pszczół nektaru szukających 
czy kropli wody z porannej rosy 
 

Nie przychodzisz też do mnie nocą 
w postaci snów proroczych 
marzeń przedziwnych 
czy wspomnień ukrytych 
 

A przecież tak krótko 
kwitnąć będziesz 
i ani się spostrzegę 
jak kruchy byłeś 
gdy łąka wieczna Cię pochłonie 

 
 
 

  – szczecinianka, inżynier budownictwa, ukończyła studia magisterskie na Politechnice Szczecińskiej, ponadto jest 
absolwentką Ecole Centrale Paris (z dyplomem specjalistycznych studiów podyplomowych Szkoły Głównej w Paryżu). W swojej karierze 
zawodowej budowała domy i hale przemysłowe, kierowała marketingiem dużej korporacji oraz była dyrektorem w międzynarodowej firmie. 
Pisze od czasów liceum (już wtedy była laureatką Młodzieżowego Konkursu Dziennikarskiego), w czasie studiów była dziennikarką w radiu 
akademickim a także robiła filmy w klubie filmowym. Po studiach drukowała swoje reportaże w periodykach (m. in. „Morze i Ziemia”). Jak 
pisze o sobie: „Później, mimo że bardzo pochłonęła mnie praca zawodowa, zamiłowanie do pisania przetrwało”. 
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Rys-Opis  Krzysztofa  Toboły 

Zenon Lach-Ceraszyński 
Nadmiar kalorii 
 

Przyszedł mi taki pomysł do głowy, 
ażeby  zmienić się w dietetyka. 
W takiego pana, który schabowym 
Nadmiar kalorii będzie wytykać. 
 

Pewnie rozpocznę to wytykanie 
od małej świnki, co w swym korycie, 
zżerała wszystko przez krótkie życie. 
Świniąc, mlaskając chlew swój kalała, 
ta brudna świnka, ta świnka mała. 
 

Aż świnię, utuczoną niesłychanie, 
nienasyconą w swej pazerności, 
zarżnięto na pieczyste, na szczytne cele, 
na schab w galarecie dla gości 
na rozhulane polskie wesele. 
 
 
 

Adam Wiktor Siedlecki 
Tłusty czwartek czy wart tego? 
 

Panie pączkują, 
panowie pęcznieją. 
Po – dietę stosują, 
by schudnąć – z nadzieją… 
 

Str. 4 
 

 

R-żyj… 
Kącik satyryczny  
 
 
 

Tadeusz Buraczewski 
Grafomańska ballada 
 

W cafe, co się zwie „Metafora”, 
gdzie disco, pogo itp. tańce… 
zakochał się wybitny grafoman 
w prawdziwej grafomance. 
 

Ona mu z kosza – „złotą malinę”, 
a on jej – z „oscarów” – wianek... 
Ona-ż – to Muza jest – grafomanka. 
On – Muz – to jej – grafomanek. 
 

Impotenci są płodni najbardziej. 
Literaturka zaś za tym chodzi, 
aż uwiedzie pismaka z potencją 
co płodzi o chlebie i wodzie. 
 

Grafoman klawe ma życie 
– jemu zostało to dane 
(dar) – nigdy nie będzie wiedział, 
że właśnie to – on – grafomanem. 
 

On wszechwszystko potrafi naskrybać 
– epitafium, litanię i pamflet. 
Odbezpiecza długopis i zaczyna się popis, 
bój o paszkwil, pastisz i fraszkę. 
 

Grafomanka & grafoman w duecie, 
kiedy tfu-rcze wyciągną macki, 
to psze Państwa – Stowarzyszenie… 
albo i… Związek Literacki. 
 

W lasach drzewa rżnąć trzeba na papier. 
Jęczą piły i Morse`m rymują siekiery. 
Nikną dżungle i bory, by pisackie tumory 
oddziewiczać wciąż mogły śnieżnobiałe A-4-ry. 
 

Duma sobie grafoman – Ech portale i dale – 
jeden omam pociąga mnie skrycie: 
– A pobiję Guinnessa! Pisać zatem już będę – 
– bez przerw żadnych – caluteńkie me życie!!! 
 
 
 

Stanisław Karol Kopala 
Smakosz 
 

Usta miała jak wiśnie 
piersi – dwa grejpfruty, 
a podczas smakowania 
jęczał jak otruty. 
 
 
 

 
 

Bibliografia: 
 

Powrót. [w.] z tomu : Marian YophŻabiński, Z żagli. / red. Aleksander Nawrocki – Warszawa, Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, 1983, s. 6465, ISBN 83
20704626. 
 

 
 

Zebrał i opracował Adam W. Siedlecki 
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Marian YophŻabiński 
PowrótPowrótPowrótPowrót    
 

Dziś choć to należy do przeszłości 
znowu jesteśmy młodzi wspomnieniem dzieciństwa 
wędrujemy targając źrałe jabłka 
przez całą drogę do Białegobobu 
zapomniałem jak nazywają się poecirówieśnicy 
zapomniałem że umierają stare poetessy 
zapomniałem że wchodzę w wiek średni 
lubię lampy w mrocznych pokątach pokoju 
i spokojne wiersze na ból głowy 
zatraciłem w jakiś niepojęty sposób 
moje szkiełko mędrca które 
ma zmęczone oczy tylko proste i przyjazne myśli 
usypia mnie tykanie zegara z kukułką 
usypia mnie żony bielizna 
jej ramiona coraz większy nawias 
gwiazdy o kształcie kieliszków za pękniętą szybą 
plugawe dźwięki cygańskich ciemności 
młode lwy literackich kawiarń 
o człowieczeństwie rzeźbionym w mydle 
jak wielu naszych znajomych z konieczności 
jesteśmy jeszcze czymś? – nie pamiętamy 
w mej wyobraźni powstał dziwny obraz: 
idę wolno do Białegobobu gdzie 
był kiedyś dom mego dzieciństwa 
który uczył mnie myśleć o losie ludzkim 
jak wziąć kobietę by była twym cieniem 
powinny o tym wiedzieć zepsute anioły 
wracam bo pejzaż dzieciństwa przyjmuje swe owce 
wracam z wierszem pod pachą 
bezsilny jak stary lew 
 
18 maja 1981 r. 
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„[Marian Yoph-Żabiński] … był to człowiek po prostu stąd, wiele lat temu zamieszkał, absolutnie uważam, że należy Mu się 
pamięć i to taka pamięć, czy to w jakiejś tablicy, czy to w bibliotece … chciałbym bardzo doczekać.” – Stanisław Rapior. 
„Po to potrzebne było dzisiejsze spotkanie” – Cecylia Judek [fr. wypowiedzi z dn. 14 lutego 2014 r.]. 
 
 
 
 

Powrót do Białegobobu 
Migawki ze spotkania i wspomnień o Marianie Yoph-Żabińskim 
 
 

„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy” – tymi słowami, z wiersza Nic dwa razy Wisławy Szymborskiej, przywitał 
Adam Siedlecki wraz z Wiolettą Kołodziejczyk wszystkich przybyłych na spotkanie poświęcone pamięci Mariana Yoph-
Żabińskiego w piątą rocznicę Jego śmierci. 

Wieczór, na którym wybrzmiała Jego poezja i proza odbył się 14 lutego 2014 roku w Bibliotece Głównej w Policach. 
Utwory poetyckie i fragmenty prozy Mariana Yoph-Żabińskiego zebranym zostały zaprezentowane przez: Janusza 

Krzymińskiego, Zenona Lacha, Krystynę Rodzewicz, 
Stanisława Rapiora, Marzenę Rafacz. Poszczególne części 
oddzielały piosenki w wykonaniu Marzeny Rafacz i Adama 
Siedleckiego (z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa         
i Wolnej Grupy Bukowina). Wyboru tekstów, przygotowania 
scenariusza spotkania, organizacji i prowadzenia całości 
wieczoru wspomnień wraz z zapewnieniem poczęstunku – 
dokonał Adam Siedlecki. W przygotowaniu spotkania ze 
strony biblioteki duży wkład należał do pani Zofii Janu-
szewicz opiekującej się Działem Regionalnym i Czytelnią 
Prasy w Bibliotece Głównej im. Marii Skłodowskiej-Curie      
w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15, gdzie miało miejsce 
spotkanie. 

W drugiej części wieczoru, spośród przybyłych gości 
Mariana Yoph-Żabińskiego wspominali: Cecylia Judek – Se-
kretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej, której znajomość      
z Marianem Żabińskim sięga lat siedemdziesiątych przy 
okazji zaistnienia KKMP (Korespondencyjnego Klubu Mło-
dych Pisarzy w Szczecinie); Stanisław Rapior – były Wice-
prezes Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artysty-
cznego w Policach (RSL-AwP – w latach 2009-2012) i były 
redaktor Pegaza Polickiego (2009-2012), który wraz z Maria-
nem Kasprzykiem i Marianem Żabińskim przynależeli do 
Centrum Literackiego „Gramium” w Warszawie; Janusz Krzy-
miński – należy do szczecińskiego oddziału Związku Litera-
tów Polskich (ZLP) oraz za namową Żabińskiego od 2007 
roku przynależy do RSL-AwP; Helena Pilarska – skarbnik 
RSL-AwP od początku jego istnienia, której talent twórczy 
Marian dostrzegł podczas ogłoszonego pierwszego konkursu 
literackiego w Policach im. K. I. Gałczyńskiego (2003); Róża 
Czerniawska Karcz – prezes ZLP Oddział w Szczecinie, której 
talent Żabiński dostrzegł w 2003 roku i od tego czasu zaczęła 
się ich serdeczna współpraca; Wioletta Kołodziejczyk – dyre-
ktor Biblioteki Głównej w Policach z którą Marian orga-
nizował kolejne finały konkursów (2006-2008); Anna Sło-
wińska – prezes RSL-AwP, wiceprezes za czasów preze-
sowania Żabińskiego (2006-2009); Stanisław Karol Kopala – 
emerytowany nauczyciel i członek RSL-AwP. 

Wśród przybyłych gości byli: Wiesław Gaweł, Jan Antoni 
Kłys, którym dziękuję za współpracę oraz Lucyna Kwoszcz, 
Zbigniew Szyrwiel, Jacek Słowiński i pracownicy biblioteki. 

Adam Wiktor Siedlecki 
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XL SESJA RADY 
MIEJSKIEJ W POLICACH

We wtorek 4 marca 2014 roku odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej w Policach. Tego dnia, na 
masztach przed Urzędem Miejskim, gdzie obradują radni,  obok flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
i Gminy Police podniesiona została także flaga Ukrainy, opatrzona kirem. Sesja zaczęła się od 
oddania czci ofiarom starć na Majdanie w Kijowie.

Relacja

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Policach, Witold Król, wygłosił krót-
kie przemówienie, nawiązując do so-
lidarności Polaków z narodem Ukra-
ińskim i – w szczególności – Gminy 
Police z partnerskim miastem Nowy 
Rozdół w obwodzie lwowskim. Na-
wiązał też do rosyjskiej interwencji  
po obaleniu starego i wyborze nowe-
go, ukraińskiego rządu. 

„Kiedy nowy rząd zaczął podejmo-
wać kroki w celu odbudowy państwa 
– mówił Witold Król -  Rosja, która 
jak za czasów rozbiorów, jak w la-
tach dwudziestych w stosunku do 
odrodzonej II Rzeczypospolitej, jak 
w 1939 roku ramię w ramię z faszy-
stowskimi Niemcami dokonała roz-
bioru Polski, teraz postanowiła bro-
nić rosyjskiej mniejszości narodowej 
na Ukrainie, chociaż - podobnie jak 
wcześniej Polacy, tak i dziś Ukraińcy 
tej mniejszości nie zagrażają.” Na ko-
niec Przewodniczący dodał: „W bólu 
łączymy się z naszymi przyjaciółmi 
z bratniego Nowego Rozdołu”  - i po-
prosił wszystkich o powstanie oraz 
minutę ciszy. 

Tego dnia radni minutą ciszy uczcili 
także pamięć zmarłego przed kilku 
dniami Gerharda Scherera – dyrek-
tora Niemiecko-Polskiego Gimna-
zjum w Loecknitz. „Z głębokim smut-
kiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci pana Gerharda Scherera - 
dyrektora Niemiecko - Polskiego Gim-
nazjum w Locknitz, przyjaciela Polski, 
a w szczególnym wymiarze polickiej 
młodzieży – mówił Przewodniczący 
Król. – To druga w ciągu ostatnich 
miesięcy (po śmierci Rainera Damba-
cha - burmistrza Pasewalku) ciężka 
strata dla współpracy między naszy-
mi narodami.”

Po uroczystej części obrad, radni 
przystąpili do pracy. Przyjęli protokół 
z poprzedniej sesji i wysłuchali spra-

wozdania burmistrza Polic, Włady-
sława Diakuna,  a następnie  podjęli   
uchwały: 

• w sprawie realizacji w 2014 roku 
profilaktycznego programu opieki 
psychoterapeutycznej ponadpod-
stawowej i ponadstandardowej kie-
rowanej do osób uzależnionych od 
alkoholu, osób współuzależnionych 
i dorosłych dzieci alkoholików miesz-
kańców gminy Police.
• w sprawie realizacji w 2014 roku 
przez gminę Police programu profi-
laktyki zakażeń pneumokokowych 
wśród dzieci zamieszkałych na tere-
nie gminy Police.
• w sprawie przyjęcia i wdrożenia lo-
kalnego programu pomocy społecz-
nej ,,Program aktywności lokalnej dla 
Gminy Police na lata 2014-2020”
• w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Polickiemu.
• uchwała zmieniająca uchwałę 
w sprawie podziału Gminy Police na 

stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich granic i numerów oraz siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych.
• w sprawie niewyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy Po-
lice środków stanowiących fundusz 
sołecki
• w sprawie uchwalenia Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy Police 
w latach 2014-2032.
• w sprawie uchwalenia ,,Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie gminy Police 
w 2014r.”
• w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Police na rok 2014
• w sprawie zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej Gminy Police na 
lata 2014-2024
Materiały, dotyczące prac Rady Miej-
skiej w Policach, dostępne są na: 

www.bip.police.pl

Najpiękniejsze 
zdjęcia dzikiej 
przyrody w TOEE!

Wystawa „Wildlife Photographer of the Year 2002 – 2013” to prezentacja 70 najciekawszych 
i najpiękniejszych zdjęć dzikiej przyrody ze wszystkich kontynentów na Ziemi. Od 17 marca 
do 21 kwietnia w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu będzie można 
zobaczyć fotografie inspirowane Naturą i przedstawiające rozmaitość życia na naszej planecie.

Aleksandra Słowińskia

W polickim MOK-u

„Wildlife Photographer of the Year 
2002 – 2013” to pokłosie odbywają-
cego się od 1965 roku prestiżowe-
go konkursu w dziedzinie fotografii 
przyrodniczej. Organizują go dwie 
brytyjskie instytucje: Muzeum Historii 
Naturalnej w Londynie i BBC Worl-
dwide. Na ubiegłoroczną jego edycję 
zgłoszono ponad 45 tysięcy zdjęć 
z 96 krajów. W konkursie biorą udział 
zarówno profesjonaliści, jak i amato-
rzy sztuki fotograficznej.

Ekspozycja prezentowana w TOEE 
w Zalesiu to 70 wybranych zdjęć z 12 
ostatnich edycji konkursu. Zobaczy-
my prace 68 fotografów z 22 krajów, 
w tym 2 zdjęcia z Polski. Zwycięskie 
prace zostały wyselekcjonowane 
spośród kilkudziesięciu tysięcy nad-
syłanych rokrocznie w latach 2002 – 
2013.

„Wildlife Photographer of the Year 
2002 – 2013” stymuluje wyobraźnię, 
uwrażliwia na Naturę i porusza serca! 
To również inspiracja, by samemu 
wyruszyć na łowy z aparatem foto-
graficznym!

wernisaż
poniedziałek 17 marca

godz. 19:00

Transgraniczny Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej

Zalesie 4
72-004 Tanowo
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SPOŁECZEŃSTWO AKTUALNOŚCI

Zmiany 
w rozkładzie

Od dnia 3 marca 2014 roku w dni powszednie nastapią zmiany w rozkładzie jazdy Linii 
Samorządowej:

SPPK

1. Wprowadzony zostanie dodatkowy 
podjazd do miescowości Drogoradz 
kursem z przystanku Osiedle Chemik 
do Trzebieży o godz. 18:05(Police Ry-
nek - 18:11, Jasienica Pętla - 18:21, 
Drogoradz - 18:34). Zmiana na wnio-
sek Rady Sołeckiej w Drogoradzu.
 
2. Na wniosek mieszkańców Trzebie-
ży przyspieszeniu ulegnie kurs auto-
busu z Trzebieży do Polic dotychczas 
o godz. 7:05. Od 3 marca autobus 
będzie wyruszał na trasę z przystan-
ku Trzebież Pętla o godz. 6:50(Trze-
bież WOP - 6:54, Jasienica Pętla 
- 7:11, Police Rynek - 7:21). Oprócz 
realizacji wnosku mieszkańców po-
wstanie skomunikowanie(dotychczas 
niemożliwe) z autobusami linii 101 
w Jasienicy(7:24) oraz linii 103 na 
przystanku Police Rynek(kierunek 
Głębokie) o godz. 7:31.
 
W związku ze zmianami w rozkładzie 
jazdy Linii Samorządowej nastąpi wy-
miana tabliczek z rozkładami jazdy na 
przystankach. Rozkłady będą wywie-

szone na słupkach przystankowych 
oraz we wiatach przystankowych. 
Opracowane zostały nowe wzory ta-

bliczek z rozkładami jazdy(w załącze-
niu).Nowe rozkłady wywieszane będą 
w dniach 1 i 2 marca).

SOLIDARNI Z UKRAINĄ 
W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie Burmistrz Polic Władysław Diakun 
i Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król, w imieniu wszystkich mieszkańców 
Gminy Police, solidaryzujących się z Narodem Ukraińskim, pragnącym demokracji i wolności, 
przekazują wyrazy współczucia rodzinom i przyjaciołom ofiar zamieszek. 

Władza w imieniu mieszkańców

Gmina Police jest partnerskim 
miastem dla Nowego Rozdołu na 
Ukrainie. Miasto położone jest nieda-
leko Lwowa.  Burmistrz Diakun utrzy-
muje z władzami tego miasta stały 
kontakt, a w ostatnim czasie rozmowy 
telefoniczne prowadzone są niemal 
codziennie.  Burmistrz deklaruje po-
moc  w tych trudnych chwilach, ale 
jak na razie – mieszkańcy Nowego 
Rozdołu sygnalizują jedynie potrzebę 
wsparcia duchowego i mentalnego. 
Są wdzięczni za okazywane zaintere-
sowanie ich sprawą  i słowa otuchy.  
Poparcie i deklaracja pomocy zosta-
ły też przekazane w formie pisemnej. 
W dniu 28 stycznia 2014 roku  Bur-
mistrz Polic Władysław Diakun wraz  
z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Policach Witoldem Królem wysto-
sowali do Burmistrza Nowego Rozdo-
łu Volodymyra Tuza  i Rady Miejskiej 
Nowego Rozdołu list, w którym m.in. 
wyrażają swoją opinię na temat  to-
czącej się walki o demokrację Ukra-
iny. Dziś, w związku z eskalacją kon-
fliktu, chcąc wyrazić publicznie swoją 
solidarność z ukraińskimi Przyjaciół-
mi,  Burmistrz  Polic i Przewodniczą-
cy R.M. w Policach  przekazują treść 
tego listu do publicznej wiadomości. 

Elżbieta Biś 

Od 1 kwietnia 2014 r. autobus linii 101 wyjeżdżający 

z Jasienicy o godz. 13:05 i 21:20 w soboty i święta 

będzie zajeżdżał przed Zakłady Chemiczne „Police” SA.



22 23

997 KULTURA

Ukradł kartę 
i wypłacił z konta 
ponad 14 tysięcy złotych 

38 -latek ukradł kartę bankomatową z numerem PIN.  Mężczyzna skorzystał z nieroztropności 
właścicielki karty i wypłacił z konta ponad 14 tysięcy złotych. 

Policjanci Komendy Powiatowej 
Policji w Policach w dniu 28 paź-
dziernika 2013 r. otrzymali zgłoszenie 
o kradzieży karty bankomatowej i za 
jej pomocą wypłaty z różnych ban-
komatów na terenie Szczecina pie-
niędzy w kwocie ponad 14 tysięcy 
złotych. 

Funkcjonariusze przyjęli zawiado-
mienie o przestępstwie i zaczęli wy-
jaśniać okoliczności zdarzenia. Pra-
cując nad sprawą kryminalni ustalili 
dane sprawcy. Mężczyzny nie można 
było jednak zatrzymać, gdyż ukrywał 
się przed Policją. 

W dniu 22 lutego br. na dworcu PKP 
w Poznaniu został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy Straży Ochrony Ko-
lei, gdy podczas legitymowania po-
służyl się cudzym paszportem. Wtedy 
też okazało się, że jest poszukiwany 
przez KPP w Policach. 

Tego samego dnia policcy kryminalni 
przekonwojowali zatrzymanego 38 - 
latka z Poznania do Polic. Mężczyź-
nie przedstawiono 11 zarzutów kra-
dzieży z włamaniem oraz 13 zarzutów 
oszustwa. 38-letni Piotr S. w trakcie 
przesłuchania przyznał się do za-
rzucanych mu czynów. Dodatkowo, 
mężczyzna  przyznał się do popeł-
nienia innych kradzieży na dworcach 
i w pociągach na terenie całego kraju.
Za popełnione czyny grozi mu na-
wet do 10 lat pozbawienia wolności. 
Mężczyzna  w przeszłości karany był 
już za kradzieże i odbywał już kary 
pozbawienia wolności w zakładach 
karnych.  Wczoraj szczeciński sąd 
na wniosek Prokuratury Rejonowej 
Szczecin – Zachód zastosował wobec 
38 – latka tymczasowe aresztowanie. 

asp. Jolanta Szalińska 
oficer prasowy KPP Police

Zatrzymani 
na kradzieży bramy 

Policcy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy 
próbowali ukraść skrzydło bramy wjazdowej. Za usiłowanie 
kradzieży grozi im nawet do 5 lat pozbawienia wolności.  

25.02.2014r. około godz. 11.00 
policcy kryminalni prowadzili obser-
wację dwóch mężczyzn, którzy nieśli 
dwa duże młoty. Mężczyźni weszli na 
teren jednej z polickich firm. 

Kryminalni udali się za mężczyzna-
mi. Po chwili policjanci zobaczyli jak 
sprawcy zdemontowali skrzydło bra-
my wjazdowej i próbują wynieść je 
z terenu firmy. 

Mężczyźni zostali zatrzymani. Okazali 
się nimi 33 i 35 letni mieszkańcy Polic. 
Za usiłowanie kradzieży grozi im na-
wet do 5 lat pozbawienia wolności. 33 
– latek w przeszłości był  już karany 
za kradzieże. 

asp. Jolanta Szalińska 
oficer prasowy KPP Police

Zapraszamy wolontariuszy 
do współpracy! 

TEATRALNA ELIPSA KREATYWNOŚCI

Znasz język niemiecki?
Chcesz zdobyć zawodowe doświad-
czenie w organizacji imprez między-
narodowych?
Uczestniczyć w ciekawej inicjatywie?
Poznać wspaniałych artystów?
Wziąć udział w wyjątkowych warszta-
tach artystycznych?

CZEKAMY NA CIEBIE!

Zgłoś się już teraz do udziału w pol-
sko – niemieckim Festiwalu TEK!

IV FESTIWAL TEATRALNA ELIPSA 
KREATYWNOŚCI –
01.05-04.05.2014r.

Ochotnicy będą opiekować się nie-
mieckimi zespołami teatralnymi, brać 
z nimi udział w warsztatach, blokach 
dyskusyjnych, itp. W zamian zdobędą 
zaświadczenie o udziale w Festiwalu 
oraz cenne doświadczenie.

Zapraszamy serdecznie wolontariu-
szy, którzy swobodnie posługują się 
językiem niemieckim.

Kontakt:
Miejski Ośrodek kultury w Policach
Ul. Siedlecka 1a
Tel. 91 3 121 055
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VII  edycja konkursu 
„Policjant , który mi pomógł” 

Trwa VII edycja konkursu, którego głównym celem jest przede wszystkim wyróżnienie 
funkcjonariuszy Policji, którzy w wyjątkowo profesjonalny sposób i z dużym zaangażowaniem 
pomagają tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z przemocą domową. Aby 
podziękować  policjantowi  za szczególne zaangażowanie na rzecz ochrony ofiar przemocy 
domowej wystarczy zgłosić go do konkursu „ Policjant , który mi pomógł”. 

Konkurs organizowany jest po raz 
kolejny przez Ogólnopolskie Pogo-
towie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
Instytutu Psychologii Zdrowia „ Nie-
bieska Linia” i ma on zasięg ogólno-
polski.  W  dotychczasowych sześciu 
edycjach wyróżnionych zostało łącz-
nie 30 funkcjonariuszy  reprezentują-
cych zarówno służbę prewencją , jak 
i kryminalną  na terenie całej Polski. 

Zgłoszenia w ramach obecnej edy-
cji  przyjmowane będą   do 31 maja 
2014r. 

 Kandydatów mogą zgłaszać osoby 
indywidualne, organizacje i instytucje 
(oprócz Policji). 

 Jak co roku Kapituła ( czyli pracowni-
cy Pogotowia „ Niebieska Linia,  lau-
reaci dwóch   ostatnich edycji  oraz 
przedstawiciel Biura Prewencji KGP. ) 
na  podstawie zgłoszeń nadesłanych 
przez osoby pokrzywdzone przemo-
cą  lub innych tzw. „ pomagaczy” wy-
łonią 5 kolejnych  finalistów. 

Uroczyste wręczenie nagród laure-
atom odbędzie się 26 lipca 2014r.  
podczas Centralnych Obchodów 
Święta Policji w Warszawie. 

Przypominamy, że procedura zgła-
szania funkcjonariuszy policji do 
konkursu odbywa  się w cyklu cało-
rocznym, co oznacza, że wszystkie 
zgłoszenia nadesłane  po 31 maja 
2014r. przechodzą do kolejnej edycji. 

Wszystkie informacje na temat  regu-
laminu konkursu oraz elektroniczna 
wersja plakatu  promująca przedsię-
wzięcie  ( do pobrania) dostępne są 
na stronie  www.policjant.niebieskali-
nia.pl

Oficer Prasowy KPP Police 
asp. Jolanta Szalińska

INFORMACJA PRASOWA

Gdynia, 24 lutego 2014

Internet w technologii LTE również w Vectrze

Już od połowy lutego abonenci mobilnego internetu Vectry mogą korzystać z najnowocześniejszej

technologii LTE w oparciu o infrastrukturę Play. Zmianie uległa również maksymalna prędkość

transferu poza wspomnianym standardem z 2Mb/s do 15Mb/s. Nowa usługa dostępna jest

zarówno dla obecnych, jak i nowych abonentów, którzy posiadają pakiet co najmniej 4GB.

Vectra dołączyła do grona operatorów telekomunikacyjnych, którzy w swojej ofercie internetu

mobilnego posiadają najnowocześniejszą technologię bezprzewodowej transmisji danych LTE.

Największą jej zaletą jest wyższa prędkość transferu i szybsze przesyłanie plików, co w znaczący

sposób wpływa na lepszy komfort użytkowania internetu poza domem. Aby móc korzystać z

najnowszej technologii w Vectrze należy posiadać odpowiedni modem, telefon lub tablet,

obsługujący LTE oraz zakupić pakiet z co najmniej 4GB limitem transferu danych.

- Wprowadzenie do oferty usługi opartej na najnowszej technologii LTE jest naturalnym krokiem w

rozwoju portfolio naszych produktów. Od kilku lat mamy znakomity internet stacjonarny, który

cechuje się stabilnością, brakiem limitu oraz prędkością do 320 Mb/s. Natomiast nasi abonenci mają

coraz większe wymagania i cenią sobie nie tylko jakość usługi, z której korzystają w domu, ale również

stawiają na mobilność. To właśnie dla nich, jako uzupełnienie podstawowej oferty, wprowadziliśmy

nowy produkt, który umożliwi im korzystanie ze świata rozrywki także poza domem– powiedział Rafał

Kandziora, szef oferty rynkowej w Vectrze.

Nowy produkt w ofercie „solo” już teraz dostępny jest zarówno dla obecnych klientów, jak i nowych

abonentów. Wkrótce operator zaproponuje atrakcyjną ofertę usługi mobilnego internetu LTE w

pakietach, zawierających usługę telewizji cyfrowej lub super szybki internet stacjonarny bez limitu

danych.

Internet mobilny LTE w sieci Vectra oparty jest na infrastrukturze operatora komórkowego Play.

Grupa VECTRA (www.vectra.pl) to drugi w Polsce pod względem liczby abonentów telekomunikacyjny

operator kablowy. Obsługuje 880 tys. klientów w 187 miastach na terenie całego kraju. Podstawowa

oferta Vectry to dostęp do programów telewizyjnych w wersji analogowej i cyfrowej,

do szerokopasmowego internetu stacjonarnego i mobilnego oraz usługa telefonii stacjonarnej. Vectra

ma jedną z najbardziej atrakcyjnych na rynku ofert telewizji cyfrowej pod względem liczby

i różnorodności programów – łącznie 192, w tym 49 w wersji HD. Inne pozycje, które wyróżniają

usługi Vectry, to internet 320 Mb/s, programy niezależnych telewizji lokalnych emitowane w 114

miastach, usługa cyfrowej nagrywarki oraz multiroom. Dodatkowe usługi Vectry to m.in. VOD,

TVOnline (bezpłatny dostęp do 30 programów TV na komputerze i urządzeniach mobilnych), HBO GO

i serwis muzyczny Mood. Vectra ma 552 tys. abonentów telewizji cyfrowej, 450 tys. odbiorców

internetu stacjonarnego i 28 tys. mobilnego oraz 164 tys. abonentów telefonicznych. Vectra obsługuje

również firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje:

Biuro Public Relations Grupa VECTRA:

Krzysztof Stefaniak 601 715 976, e-mail: k.stefaniak@vectra.pl
Monika Żelazko kom. 605 209 482, e-mail: m.zelazko@vectra.pl
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