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Cezary Arciszewski, prze-
wodniczący Klubu Radnych
Wspólnoty Samorządowa
GRYF XXI w powiecie po-
lickim informuje, iż Klub
złożył wczoraj wniosek o
zwołanie nadzwyczajnej sesji
poświęconej sytuacji w Ze-
spole Szkół im. Ignacego Łu-
kasiewicza w Policach. 

– Liczne skargi na dyrek-
tora, a także prośba Rady Ro-
dziców Zespołu Szkół były
powodem naszej decyzji –
wyjaśnia. Przewodniczący
Rady Powiatu powinien
zwołać sesję w ciągu 7 dni.
Wnioskodawcy poprosili o
zaproszenie zainteresowa-

nych osób, dyrekcję szkoły,
przedstawicieli Rady Ro-
dziców i związków zawodo-
wych. Radni oczekują od za-
rządu stanowiska w sprawie
skarg Rady Rodziców,
głównej księgowej Zespołu
Szkół oraz emerytowanej od
niedawna nauczycielki tej
placówki na działalność dy-
rektora. 

Rozpatrzeniem skarg ma
zająć się Komisja Rewizyjna
Rady powiatu polickiego. 

Tematem sesji będzie
także współpraca Zespołu
Szkół z partnerskim, Nie-
miecko-Polskim Gimnazjum
w Loecknitz.                       (PIT) 

Będzie nadzwyczajna sesja
POWIAT Radnych Gryfa niepokoi sytuacja w „Białej” Przed nami ósma edycja Jarmarku

Augustiańskiego. 
Miejski Ośrodek Kultury w Policach
zaprasza do udziału w kolejnej edycji
Jarmarku Augustiańskiego w Jasie-
nicy. Patronat prasowy nad imprezą
tradycyjnie sprawuje „Głos Szczeciń-
ski”. 
Impreza odbędzie się 30 sierpnia w
ruinach klasztoru w polickiej Jasie-
nicy. 
– Jarmark Augustiański od kilku lat
przybliża uczestnikom tradycje, oby-
czaje, kuchnię, kulturę czasów daw-
nych – informuje Aleksandra Słowiń-
ska z Miejskiego Ośrodka Kultury w
Policach. 
Podczas imprezy tradycyjnie odbędzie
się konkurs na najciekawszy strój hi-
storyczny. Parada ulicami miasta
przebranych osadników rozpocznie

całodzienną
zabawę. Pre-
zentowane
będą stoiska
rękodzielnictwa, na których będzie
można podziwiać m.in. wyroby bursz-
tyniarskie i srebro, rzeźby w drewnie,
malarstwo na szkle, frywolitki, wi-
traże, decoupage i wiele innych. 
Klimat epoki średniowiecza przybliżać
będą koncerty muzyki dawnej w wy-
konaniu zespołów celtyckich i daw-
nych. 
– W Jasienicy stanie wioska rycerska,
gdzie będzie można przyjrzeć się
strojom, zwyczajom dawnym – do-
daje Słowińska. – Przez cały dzień od-
bywać się będą także pokazy walk w
wykonaniu bractw rycerskich. Będą
atrakcje dla publiczności w każdym
wieku. Wstęp wolny. (PIT) 

Jasienica 

Jarmark pod ruinami klasztoru 
W sobotę, 23 sierpnia odbędzie się 4
edycja Biegu Szlakiem Dzika. 
– Uczestnicy będą musieli dwu-
krotnie przebiec pętlę o długości 5
km, pokonać podbiegi, rowki,
wąwozy oraz błotniste odcinki – in-
formuje Wojciech Bobrowski, sporto-
wiec z Polic, współorganizator. 
Bieg Dzika adresowany jest do
wszystkich grup wiekowych – od
przedszkola – na dystansie 100 m do
weterana – na trasie 10 km. 
Podzielony będzie na wiele kategorii:
open, wszystkie kategorie wiekowe,
bieg rodzinny, wszystkie służby mun-
durowe, mistrzostwa drużyn, biegi
dla dzieci. W każdej z kategorii będą
nagrody – Puchary Dzika. Nowością
czwartej edycji Biegu Szlakiem Dzika
są medale puzzle. 
– Pomysł polega na tym, by przez ko-

lejnych 5 edycji zebrać po jednym
elemencie układanki, które składają
się na obraz szlaku dzika polickiego –
wyjaśnia Bobrowski. 
Do udziału w biegu zgłosiło się już ok.
340 osób. Ponad 250 osób zgłosiło się
do biegu głównego. Zapisy jeszcze
trwają, ale rejestracja elektroniczna
zakończyła się wczoraj. Zaintereso-
wani udziałem muszą teraz już zgła-
szać sie w biurze zawodów, w bu-
dynku kompleksu sportowego OSiR w
Policach, przy ul. Piaskowej. Obok bo-
iska, na polanie będzie start i meta. 
– W biegu zapowiedzieli udział go-
ście specjalni, m.in. europejscy me-
daliści i mistrz świata w kick-boxingu
– dodaje nasz rozmówca. 
Więcej szczegółów na stronie:
www.biegszlakiemdzika4.blogspot.
com.      (PIT) 

Rekreacja 

Bieg Szlakiem Dzika 

Tegoroczne Święto
Leszcza zorganizowano w ra-
mach Euroregionalnej Bie-
siady Rybnej. 

Warto przypomnieć, że w
2012 roku właśnie ta impreza
zdobyła tytuł Produktu Tury-
stycznego w konkursie
„Nasze Dobre z Pomorza”.  

W tym roku impreza w
Nowym Warpnie odbyła się
już po raz dwunasty. 

Aleję Żeglarzy i marinę
wypełniły tłumy. Podczas
biesiady zaserwowano praw-
dziwą ucztę rybną. Były
warsztaty kulinarne, kon-
kursy. Mistrzowie kuchni

prezentowali swój kulinarny
kunszt. 

Można było skosztować
zupy z leszcza. Od lat przy-
gotowuje ją Grażyna Kiraga,
żona burmistrza. Według
własnej receptury uwarzyła
200 litrów tej potrawy – nic
nie zostało. Tradycją biesiady
są konkursy wędkarskie.
Także w minioną sobotę za-
wodami wędkarskimi rozpo-
częła się impreza. Było też
wiele innych atrakcji i kon-
kursów dla dzieci i dorosłych. 

Na scenie pojawiły się
m.in. zespoły El Saffron,
grecka grupa Orfeusz. (PIT) 

200 litrów zupy z leszcza skonsumowali uczestnicy biesiady w Nowym Warpnie. 
IMPREZY Było dużo dobrej zabawy, przede wszystkim jednak świętowali smakosze potraw z ryb. 

Po zupę z leszcza ustawiały się kolejki. Aleję Żeglarzy wypełniły tłumy. 

Piotr Jasina 

piotr.jasina@mediaregionalne.pl 

W drugim kwartale br. ZCh
Police z Grupy Azoty zarobiły
36 mln zł netto. Przychody ze
sprzedaży Grupy Azoty Police
w tym okresie wyniosły 623
mln zł i były porównywalne z
poprzednim kwartałem, ale
rentowność była znacznie
lepsza. 

– To efekt m.in. większej
sprzedaży nawozów wielo-
składnikowych i mocznika –
podkreślił podczas spotkania
z dziennikarzami odpowie-
dzialny za finanse Wojciech
Naruć, wiceprezes Grupy
Azoty ZCh Police. – Wykorzy-
staliśmy m.in. tańsze fosforyty
z kupionych złóż w Senegalu,
co obniżyło koszty o ok. 60
mln zł. 

Wiceprezes podkreślił, że
działalność spółki jest coraz
bardziej efektywna. Oprócz
tańszych fosforytów, udało się
znacznie obniżyć koszty gazu
i soli potasowej. 

O dobrej kondycji spółki
świadczy m.in. wypłata dywi-
dendy za ub. rok w wysokości
23 mln złotych. Ponadto, 
zwiększono nakłady inwesty-

cyjne o 60 proc. w odniesieniu
do analogicznego okresu roku
ubiegłego. 

Dodajmy, że dwie duże in-
westycje realizowane są wła-
śnie w Policach. Jedna zwią-
zana jest z koniecznością

ograniczenia emisji dwu-
tlenku węgla i siarki. Chodzi o
węzeł oczyszczania spalin
wraz z modernizacją elektro-
ciepłowni o wartości 164 mln
zł oraz modernizację instalacji
amoniaku za 156 mln zł. 

Ograniczanie emisji wynika
z konieczności dostosowania
się do unijnych przepisów. Po-
licom udało się pozyskać 20
mln złotych unijnej dotacji na
realizację inwestycji. 

Wiceprezes Naruć przyznał,

że posiadający 20 proc. akcji ro-
syjski Acron nie zwrócił się
jeszcze do zarządu Grupy Azoty
z wnioskiem wprowadzenia do
Rady Nadzorczej swojego
przedstawiciela. Przy takiej puli
akcji ma takie prawo. 

– Nie obawiamy się działań
tego akcjonariusza – dodał
Naruć. – Jesteśmy w gronie
spółek o strategicznym zna-
czeniu dla gospodarki kraju.
To nas chroni przed zakusami
np. Acronu. 

Naruć dodał, że opraco-
wana strategia grupy zakłada
m.in. fuzje i przejęcia. Przede
wszystkim jednak Grupa
Azoty chce utrwalić swoją po-
zycję jednego z najsilniejszych
graczy w branży na rynku eu-
ropejskim. 

Służyć temu mają między
innymi ogromne inwestycje,
budowa nowych instalacji,
modernizacja obecnych wy-
twórni itd. Do 2020 roku
Grupa zamierza wydać na
tzw. rozwój organiczny 7 mld
zł, w tym roku – 800 mln zł. 

Grupa Azoty pierwsze
półrocze zakończyła zyskiem
netto wysokości 235 mln zł
przy przychodach ze sprze-
daży ponad 5 mld zł. W
drugim kwartale skonsolido-
wany wynik Grupy Azoty to
86 mln zł. Warto przypo-
mnieć, że 36 mln zł zysku
netto z tej kwoty przyniosła
działalność operacyjna
spółki z Polic. d

60 mln złotych na czysto 
ZAKŁADY CHEMICZNE Policka spółka z Grupy Azoty po 6 miesiącach zarobiła 60 mln zł netto. Miniony kwartał
zamknęła najlepszym wynikiem finansowym od ponad roku. 

Z 86 mln zł zysku netto całej Grupy Azoty w minionym kwartale aż 36 mln zł wypracowała spółka z Polic. 


