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Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego

Odpowiedź na list 
Burmistrza Polic

Burmistrz Polic, Pan Władysław Diakun, wystosował list do Sta-
rosty Polickiego, w związku z wątpliwościami dotyczącymi „Infor-
matora Samorządowego Gmin Powiatu Polickiego”. Poniżej list 
Pana Burmistrza, następnie odpowiedź Starosty Polickiego.

Police, 18.03.2014 r.
Szanowny Panie Starosto
W związku z publikowaniem przez Powiat Policki „Informatora 

Samorządowego Gmin Powiatu Polickiego” proszę o wyłączenie 
z winiety tego wydawnictwa herbu Gminy Police lub o wyjaśnie-
nie, na jakiej podstawie prawnej wykorzystują Państwo herb Gminy 
Police? Zwracam uwagę, że Gmina Police nic jest w żaden sposób 
reprezentowana w tym wydawnictwie, nie publikują też Państwo 
informacji, dotyczących naszej gminy i jej mieszkańców. Jak Panu 
zapewne wiadomo - „Informator” obejmuje swoją tematyką niemal 
wyłącznie powiat policki i Gminę Nowe Warpno. Dlatego wyko-
rzystywanie herbów innych gmin jest mylące i wprowadza w błąd 
mieszkańców powiatu.

Z poważaniem  -  Burmistrz Władysław Diakun

Police, 14 kwietnia 2014 r.
Szanowny Panie Burmistrzu!
Odpowiadając na Pana pismo z dnia 18 marca 2014 r., informuję, że 

nie widzę żadnych uzasadnionych przesłanek do wyłączenia z winiety 
„Informatora Samorządowego” herbu Gminy Police. 

Informuję również, że jest mi znana treść § 6 ust. 5 uchwały Nr 
XLVIII/330/94 Rady Gminy w Policach z dnia 18 marca 1994 roku, w 
sprawie ustanowienia znaków Miasta Police, który stanowi, iż użycie 
herbu Polic wymaga każdorazowej zgody Zarządu Gminy, z wyłącze-
niem używania herbu przez Urząd Gminy.

Odnosząc się do zawartego w Pana piśmie żądania wskazania podsta-
wy prawnej wykorzystania w winiecie herbu Gminy Police informuję, 
iż art. 4 ustawy Prawo autorskie wyłącza z ochrony akty normatywne 
lub ich urzędowe projekty oraz urzędowe dokumenty, materiały, znaki 
i symbole. Także prawo własności przemysłowej art. 131 ust 2 pkt 2 
wyłącza spod ochrony nazwy, skróty, symbole, herby miast lub miejsco-
wości bądź innych oficjalnie lub powszechnie używanych odznaczeń i 
odznak, w szczególności między innymi samorządu terytorialnego.

Także Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 
24 marca 2009 roku sygn. akt: II OSK 1453/08 stwierdził, że „Określe-
nie zasad i warunków używania herbu gminy, pozostaje poza granicą 
upoważnienia ustawowego, ponieważ dotyczy sprawy, która nie jest 
związana z ustrojem jednostki samorządu terytorialnego, ani też z orga-
nizacją wewnętrzną czy trybem pracy jej organów”.

Jednocześnie informuję Pana, iż Powiat Policki wydając ”Informator 
Samorządowy” realizuje nałożony na wszystkie samorządy ustawowy 
obowiązek wynikający z prawa obywateli do informacji.

Jestem także zaskoczony Pana nieprawdziwymi stwierdzeniami do-
tyczącymi pomijania w „Informatorze” informacji z Gminy Police. Wy-
starczy przeanalizować chociażby ostatni numer „Informatora”, który 
ukazał się w marcu, żeby stwierdzić nieprawdziwość tezy zawartej w 
Pana piśmie. Czy artykuły „O geodezji i kartografii”, relacje z obcho-
dów „Dnia Inwalidy” oraz zawodów pod nazwą „Polickie Impy” nie 
dotyczą mieszkańców Gminy Police? A zapowiedź wielkiego przedsię-
wzięcia, jakim jest organizacja „Misterium Męki Pańskiej” w Jasienicy 
nie dotyczy mieszkańców naszej gminy? A informacja o Dniu Otwar-
tym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, czy też o orga-
nizacjach pożytku publicznego i przekazaniu 1% podatku nie dotyczy 
mieszkańców Gminy Police?

Zapewniam Pana, że w każdym numerze przedstawiane są informa-
cje oraz relacje z imprez i uroczystości, które dotyczą Gminy Police. 
Dlatego też wszelkie argumenty zawarte w Pana piśmie uważam za 
krzywdzące i nieprawdziwe. 

Kompletnie niezrozumiałym jest dla mnie fakt dzielenia mieszkań-
ców na mieszkańców gminy i mieszkańców powiatu. Przepisy prawa 
wyraźnie określają, że podmiot samorządu (powiat czy gmina) tworzy 
społeczność lokalna zamieszkała na danym terenie, zorganizowana w 
terytorialny związek samorządowy (art. 16 ust 1.). Oznacza to, że miesz-
kańcy Gminy Police są jednocześnie mieszkańcami Powiatu Polickie-
go. Władze samorządu powiatowego nie mogą i nie chcą eliminować 
z kręgu czytelników „Informatora” mieszkańców Polic. Zamieszczenie 
herbu Polic jest oczywiste, jako że jak powyżej wskazano Gmina Police 
jest istotną częścią Powiatu Polickiego, a jego odbiorcami jej mieszkańcy.

z poważaniem 
Leszek Guździoł
Starosta Policki

Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Polickiego
najserdeczniejsze życzenia radosnych,

rodzinnych świąt Wielkiej Nocy
składają 

Leszek Guździoł
Starosta Policki

Zbigniew Kropidłowski
Przewodniczący Rady Powiatu

w Policach

Władysław Kiraga
Burmistrz Nowego Warpna

Grzegorz Grochecki
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie

Piękno ukryte w detalach
Rozmowa z Władysławem Kiragą, 

burmistrzem Nowego Warpna
- Panie Burmistrzu, do sławy Nowego Warpna, jako gmi-

ny najdynamiczniej podejmującej inwestycje, zdołaliśmy się 
przyzwyczaić. Nowe drogi, ścieżki rowerowe, czy imponująca 
promenada są znane w całym kraju. Ostatnio uwagę obser-
watorów zaczynają zwracać różne przestrzenne detale. Dzię-
ki nim, miasto i cała gmina zaczynają się wyróżniać własnym, 
niepowtarzalnym odcieniem. Czy to świadomie realizowany 
program?

Władysław Kiraga: - Jak najbardziej, choć trzeba było nieco 
poczekać na jego podjęcie. Kiedy osiem lat temu skrzyknęła się 
grupa aktywnych mieszkańców podejmując zadanie przeobraże-
nia straszliwie zaniedbanej w tym momencie gminy, na pierwszy 
ogień poszły sprawy najważniejsze. Drogi, remonty obiektów 
użyteczności publicznej i podstawowa infrastruktura. Wiedzieli-
śmy jednak, właściwie od samego początku wytężonych starań, 
że o estetyce przestrzeni publicznej, jak się to fachowo nazywa, 
decydują nie tylko duże inwestycje, ale też, na pierwszy rzut 
oka, mało widoczne detale. Tzw. mała architektura: piaskownice, 

Nocna i Świąteczna 
Opieka Zdrowotna

Od 1 kwietnia 2014 r. zmienił się podmiot udzielania nocnej i 
świątecznej pomocy medycznej. Konkurs, ogłoszony przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia, wygrała firma MEDIKLINIKA sp. z o.o.

W związku z powyższym na XXXV sesję Rady Powiatu w Policach 
została zaproszona dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli-
nicznego Nr 1 PUM dr n. med. Maria Ilnicka-Mądry. Pani dyrektor 
naświetliła radnym kwestię wyłonienia przez NFZ nowego podmiotu 
prowadzącego nocną i świąteczną opiekę medyczną na terenie Polic. 
Jest to wybór o tyle lepszy, że nowa siedziba znajduje się w centrum 
Polic, a nie jak dotychczas - na terenie Zakładów Chemicznych.

Usługa świadczona jest w gabinetach nr 123, 126 i 132 (parter) na 
terenie szpitala (Nr 1 PUM) przy ul. Siedleckiej 2 w Policach, tel. 91 
425 38 50, lekarz - kom. 508 485 243, pielęgniarka - kom. 500 123 976. 

Pomoc medyczną w przypadkach nagłych zachorowań można uzy-
skać w godzinach: 18.00 - 8.00 w dni powszednie oraz całodobowo 
przez całą sobotę i niedzielę oraz we wszystkie dni świąteczne i wolne 
od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej (np. tam gdzie ma najbliżej), niezależnie 
od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. 

Podczas dyżuru przyjmuje lekarz internista i - co jest na pewno dobrą 
wiadomością - lekarz pediatra.cd. na str. 3
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XXXV sesja Rady 
Powiatu w Policach

Wiosenna aura zagościła na XXXV sesji 
(28.03.2014) za sprawą żonkili przyniesionych 
przez przedstawicieli Stowarzyszenia Hospi-
cjum Królowej Apostołów w Policach.

Wiosną, kiedy żonkile kwitną, ponownie ru-
sza kampania zbierania datków na budowę ho-
spicjum stacjonarnego w Tanowie.

Owocem pozostałej części obrad było m. in.:
- Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickie-
go na 2014 rok.

- Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok.

- Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach 
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Polickiego.

- Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach 

Plagiatu nie było!
Podczas XXXIII sesji Rady Powiatu w Poli-

cach, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2014 
roku pan Jakub Sosnowski złożył materiały ma-
jące być dowodem na popełnienie przez kandy-
data na dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego 
Łukasiewicza w Policach plagiatu w „koncepcji 
funkcjonowania Zespołu Szkół im. Ignacego 
Łukasiewicza w Policach”  na etapie procedury 
konkursowej na dyrektora placówki.

Wprawdzie podczas sesji nie wskazano wy-
raźnie żądań w tym zakresie, tym niemniej zgod-
nie z kodeksem postępowania karnego instytucje 
państwowe i samorządowe, które w związku ze 
swoją działalnością dowiedziały się o popełnie-
niu przestępstwa ściganego z urzędu mają obo-
wiązek niezwłocznie zawiadomić o tym prokura-
turę lub policję. Jako że organy samorządowe nie 
są instytucjami władnymi do ustalania co prze-

Punkt PUP wraca 
do Kołbaskowa

Dzięki zdecydowanej interwencji wicesta-
rosty Anny Rybakiewicz punkt informacyjno-
-doradczy Powiatowego Urzędu Pracy w Poli-
cach obsługujący bezrobotnych mieszkańców 
gminy Kołbaskowo od 1 kwietnia 2014 r. znów 
działa w budynku urzędu gminy w Kołbasko-
wie. 

Osoby poszukujące pracy nie będą dłużej nara-
żone na dodatkowe koszty związane z dojazdem 
do placówki PUP. Decyzja o ponownej zmianie 
lokalizacji zapadła tuż po sesji Rady Powiatu w 
Policach w dniu 28 marca 2014 r.

Przypomnijmy, że do października ubiegłe-
go roku pracownicy urzędu pracy przyjmowali 
klientów w sali sesyjnej urzędu gminy w Koł-
baskowie. Często zdarzało się, że w tym samym 
czasie w tej samej sali odbywały się posiedzenia 
komisji rady gminy, obradowały komisje prze-
targowe itp.

Wspólne spotkania nie były komfortowe ani 
dla pracowników PUP ani dla osób poszukują-
cych pracy. Jedyne wolne miejsce, jakie udało 

w sprawie określenia zadań w zakresie rehabi-
litacji osób niepełnosprawnych przewidzianych 
do realizacji w 2014 r. oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te za-
dania.

- Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach 
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy ap-
tek ogólnodostępnych działających na terenie 
Powiatu Polickiego.

- Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach 
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilo-
wanego Nr II dla Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo z Oddziałami Integracyjnymi  wcho-
dzącego  w  skład  Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełno-
sprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzew-
skiej w Policach.

- Pomoc społeczna i polityka rodzinna. „Spra-
wozdanie z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Policach za rok 2013 wraz 
z wykazem potrzeb w zakresie pomocy spo-
łecznej”.

- „Sprawozdanie z wykonania w 2013 r. har-
monogramu realizacji zadań określonych w 
Programie Działań na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004 
- 2014”.

- „Sprawozdanie z wykonania w 2013 r. har-
monogramu realizacji zadań określonych w Po-
wiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie Polickim w latach 
2008 - 2015”.

się znaleźć pani wójt na potrzeby bezrobotnych 
znajdowało się w Rosówku - 5 kilometrów od 
Kołbaskowa, praktycznie bez komunikacji miej-
skiej i ciągu pieszego.

Powiat nie ma obowiązku utrzymywania 
punktów Powiatowego Urzędu Pracy w każdej 
gminie. Tym niemniej od 2005 r., wychodząc na-
przeciw wszystkim zainteresowanym oraz dzięki 
współpracy dyrektora PUP, który oddelegowuje 
swoich pracowników na dyżury, a także włoda-
rzy poszczególnych gmin, którzy udostępniają 
na ten cel pomieszczenia, punkty informacyjno-
-doradcze funkcjonują we wszystkich gminach 
powiatu polickiego.

stępstwem jest, a co nie jest, a także wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom opinii publicznej, nie 
oceniając złożonego materiału dowodowego, w 
dniu 12 marca 2014 roku Starosta Policki działa-
jąc w imieniu Zarządu Powiatu w Policach prze-
kazał je do prokuratury wraz z zawiadomieniem 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2014 roku 
Prokuratura Rejonowa Szczecin - Śródmieście w 
Szczecinie odmówiła wszczęcia dochodzenia w 
sprawie zawiadomienia Zarządu Powiatu w Poli-
cach dotyczącego podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa polegającego na przywłaszczeniu au-
torstwa utworu w postaci „Koncepcji funkcjono-
wania i rozwoju szkoły publicznej.”

W podstawie prawnej prokuratura wskazała 
normę, zgodnie z którą nie wszczyna się postę-
powania, gdy czyn nie zawiera znamion czynu 
zabronionego.

"Godzina Jezusa, kontemplujmy Wielką Tajemnicę" - cytat z "Osobistych notatek" Jana Pawła II był 
tytułem tegorocznego Misterium Męki Pańskiej, które odbyło się na terenie ruin klasztoru w Jasienicy. 
Prawie 130 aktorów - amatorów było zaanagażowanych w to wydarzenie.

Misterium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wśród wielu oficjalnych gości byli m.in.: Arcybi-
skup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga, Starosta Policki Leszek Guździoł, Burmistrz 
Nowego Warpna Władysław Kiraga, Burmistrz Polic Władysław Diakun, radni Rady Powiatu w Poli-
cach: Grażyna Jaguszewska, Janusz Szwyd, Andrzej Bednarek i Cezary Arciszewski, a także przedstawi-
ciele powiatowych służb, straży oraz jednostek i placówek z terenu powiatu.

Głównym organizatorem była parafia pw. św. Piotra i Pawła w Jasienicy oraz Zespół Szkół nr 2 w 
Policach.

Misterium w Jasienicy

Rocznica śmierci 
Jana Pawła II

Drugiego kwietnia minęła dziewiąta rocznica 
śmierci Jana Pawła II. W Policach o godz. 21. 
odbyło się nabożeństwo pod pomnikiem Papie-
ża. Modlitwę poprowadził ks. Waldemar Gaszt-
kowski, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w 
Policach, a oprawę artystyczną zapewnił zespół 
Tumultus Gaudium. Na placu licznie zgromadzili 
się mieszkańcy Polic. Z władz powiatowych obec-
ni byli Starosta Policki Leszek Guździoł, członek 
Zarządu Paweł Bajer i radny Janusz Szwyd.
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Kalendarz imprez - Nowe Warpno 2014
● 1.05 - Polsko-Niemiecki Festyn Graniczny w Nowym Warpnie w formie pikniku ro-

dzinnego. W programie: występy młodzieży z Greifswaldu, dzieci z Zespołu Szkół w No-
wym Warpnie, dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pokazy muzyczne oraz kabaretowe, 
występ niemieckiego zespołu OLDIE KINGS oraz MoNy Moniki Wierciak z Myśliborza 
Wielkiego, wystawa malarska, gry i konkursy.

● 1.06 - Dzień Dziecka, odbędzie się w Brzózkach na boisku sportowym.
● 15.06 - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, 15-lecie KP PSP w Policach, rynek i pirs 

w Nowym Warpnie.
● 18 - 22.06 - Ogólnopolskie Manewry Kawalerii, pałac w Nowym Warpnie przy ul. 

Szczecińskiej, w tym 19.06 w Nowym Warpnie odbędzie się defilada połączona z insceniza-
cją walki kawalerii z piechotą.

● 21.06 - Targi Turystyczno-Kulturalne w Nowym Warpnie; Miasto Galerii - festiwal.
● 26.06 - Mecz o Puchar Burmistrza Nowego Warpna, rozgrywki pomiędzy piłkarzami 

Akademii Nowe Warpno a ukraińską drużyną Karpaty Lwów.
● 16.08 - Święto Leszcza, Nowe Warpno.
● 10 - 20.08 - Plener Malarski w Nowym Warpnie (Karszno)
Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów i/lub założeń ww. 

imprez.

huśtawki, place zabaw, ławki i miejsca do wypo-
czynku, lampy uliczne, a nawet wiaty autobuso-
we i śmietniki.

Redakcja: - Śmietniki?
W. Kiraga: - Oczywiście. Wszystkie obiek-

ty użytkowe wypełniające otaczającą nas prze-
strzeń, chcąc nie chcąc, mają znaczenie estetycz-
ne. Inaczej wygląda ulica, na której stoją obskur-
ne betonowe kosze uliczne, inaczej taka, gdzie 
te elementy są zharmonizowane z wystrojem ca-
łej przestrzeni.

To samo dotyczy wszystkich innych budow-
li zwanych małą architekturą. Ładna wiata przy-
stankowa ozdabia, toporna szpeci. Ładna lampa 
czy hydrant podnoszą walory estetyczne prze-
strzeni, brzydkie je umniejszają. O takich współ-
zależnościach doskonale wiedzą współcześni 
projektanci. Inna rzecz, że ich uwagi nie zawsze 
są uwzględniane przez inwestorów.

Red.: - Czy możemy uznać, że w Nowym 
Warpnie została stworzona pewna „poli-
tyka estetyczna” w zakresie kształtowania 
przestrzeni publicznej?

W. Kiraga: - Sądzę, że tak, a przynajmniej 
zdefiniowaliśmy jej założenia. Pierwsze i podsta-
wowe: należy myśleć kompleksowo i uwzględ-
niać rolę detali w estetyce otoczenia. Po drugie w 
ręce fachowców powinno się oddać opracowa-

Ilustracje do wywiadu: rybak i pomnik Hansa 
Hartiga, fontanna w Podgrodziu i pompa na rozsta-
jach, jedna z lamp i miejski hydrant.

nie pewnych „linii projektowych”. Takie wzory 
mają mieć lampy, takie hydranty, takie wiaty, ta-
kie kosze na śmieci itd. w całej gminie. Chodzi 
o to, aby te pozornie mało istotne elementy prze-
strzenne tworzyły swoistą wizytówkę estetyczną 
gminy. A wreszcie: należy również dbać o, że tak 
nazwę, „wartości dodane”.

Red.: - Co Pan przez to rozumie?
W. Kiraga: - Wprowadzanie w przestrzeń pu-

bliczną elementów nowych, od strony użytkowej 
niekoniecznych, ale pełniących wyłącznie rolę 
estetyczną, generujących specyficzną atmosferę 
jakiegoś miejsca. Mam tu na myśli np. figurę ry-
baka zamykającą Aleję Żeglarzy, pomnik Hansa 
Hartiga obok ratusza, a nawet metalowego lesz-
cza, symboliczny herb - totem i miasta, i prome-
nady. Podobną rolę pełni odnowiona stara pom-
pa ustawiona na rozstajach dróg Nowe Warpno 

- Podgrodzie, fontanna i kilka „zakątków wypo-
czynkowych” w dzielnicy Podgrodzie, odnowio-
na i pokryta wybijającym się kolorem dawna ka-
plica na cmentarzu obok nowo wybudowanego 
pawilonu chroniącego stary karawan itd. Rów-
nież ciekawa wiata - dawny przystanek kolejowy 
z czasów Miasteczka Dziecięcego, po remoncie 
zamiast dalej szpecić - zaczął zdobić otoczenie. 
Takich przykładów jest wiele i wiele jest jeszcze 
do zrobienia w tej dziedzinie.

Red.: - Nie wspomnieliśmy jeszcze o tabli-
cach informacyjno-edukacyjnych…

W. Kiraga: - Tak, a to też ważny dział estetyki 
przestrzennej. W gminie nastawionej na pożytki 
z turystyki, z atrakcyjności ścieżek rowerowych 
i długich tras pieszych trzeba zadbać o informa-
cję dla gości. I taką, która ułatwia orientację w 
terenie - bo przestrzeń, niekiedy po raz pierwszy 

zwiedzana, staje się przyjazna, i taką, która obja-
śnia różne walory gminy. Za pomocą przemyśla-
nej informacji, korzystający z niej gość, turysta, 
niejako wnika w „sekrety” regionu, który dla nie-
go w ten sposób staje się „swoim”.

Red.: - Z naszej rozmowy wynika, że oma-
wiane działania tworzą ogromne pole inicja-
tyw. Wymagających może nie tyle wielkich 
nakładów, co przede wszystkim przemyślanej 
koncepcji i wielu starań.

W. Kiraga: - Oczywiście, ale między innymi 
w ten sposób budujemy elementy tożsamości 
gminy. Zresztą to nie koniec niespodzianek. 
Kolejne nowe elementy w pejzażu miasta po-
jawią się jeszcze w tym roku i to przed końcem 
czerwca. 

Red.: - Życzymy powodzenia i dziękujemy 
za rozmowę.

Piękno ukryte
w detalach

Rozmowa z Władysławem Kiragą, 
burmistrzem Nowego Warpna

(cd. ze str. 1)
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ZAPROSZENIE NA FESTYNRozkład godzin pracy ogólnodostępnych aptek działających na terenie Powiatu Polickiego

Lp. Nazwa apteki
Dni tygodnia / Godziny otwarcia

Adres pon. - piątek sobota niedziela

1 Apteka
„...dla Ciebie”

ul. Zamenhofa 46  Police 
teł. 91 453-41-49 8.00 - 20.00 9.00 - 15.00

2 Apteka
„W Kindze”

ul. Wyszyńskiego 13 Police 
tel. 91 318-03-18 8.00 - 20.00 9.00 - 15.00 10.00 - 15.00

3 Apteka
„PIASTOWSKA” s. c.

ul. Bankowa 24a  Police 
tel. 91 333-21-20 8.00 - 23.00 8.00 - 23.00

4 „Twoja Apteka” sp. 
z o.o. Gryfarm

ul. Piłsudskiego 2j  Police 
tel. 91 317-08-82 8.00 - 20.00 8.00 - 15.00

5 Apteka „HAHS” 
sp. z o.o.

ul. Siedlecka 2a  Police 
tel. 91 431-66-80 8.00 - 19.00

6 Apteka „Policka” ul. 26 kwietnia 7  Police 
tel. 91 312-13-28 8.00 - 20.00 9.00 - 15.00

7 Punkt Apteczny 
„Macierzanka”

ul. WOP 29a Trzebież 
tel. 91 312-82-23 9.30 - 18.30 9.30 - 12.30

8 Apteka „Gryfarm” 
sp. z o.o

ul. Wyszyńskiego 61  Police 
tel. 91 317-08-50 8.00 - 20.00 8.00 - 15.00

9 Punkt Apteczny 
„Cefarm” - Szczecin SA

ul. Kuźnicka 1  Police 
tel. 91 317-30-51 7.30 - 15.30

10 Apteka „Graniczna” ul. Graniczna 24a/6 Dobra 
tel. 91 311-37-37 9.00 - 18.00 9.00 - 13.00

11 Apteka „Panaceum” 
sp. z o.o.

Przecław 56 Przecław 
tel. 91 311-74-60 8.30 - 20.00 9.00 - 14.00

12 Apteka
„Samo Zdrowie”

ul. Piastów 43 Police 
tel. 91 317-61-00 8.00 - 20.00 9.00 - 14.00

13 Apteka
„Centrum Zdrowia”

ul. Wróblewskiego 1  Police 
tel. 91 317-01-12 całą dobę, również w niedziele i święta

14 Punkt Apteczny 
„Witaminka”

ul. Szczecińska 52 Tanowo 
tel. 91 311-35-26 9.00 - 17.00 9.00 - 12.00

15 Apteka „Macierzanka” ul. Koralowa 90/2 Bezrzecze 
tel. 91 439-42-81 9.00 - 20.00 9.00 - 15.00

16 Apteka
„Na Górnej”

ul. Górna 18a Bezrzecze 
tel. 91 818-57-87 8.00 - 20.00 9.00 - 15.00

17 Apteka
„Na zdrowie”

Ustowo 45 Kołbaskowo 
tel. 91 883-98-98 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.30 - 20.00

18 Apteka „Mierzyn” ul. Welecka 38 Mierzyn 
tel. 91 333-43-51 8.00 - 20.00 9.00 - 16.00

19 Apteka „Rycerska” ul. Rycerska 3 Police 
tel. 91 312-26-91 9.00 - 18.00

20 Apteka
„Samo Zdrowie”

ul. Grunwaldzka 11 Police 
tel. 91 455-34-57 8.00 - 20.00 9.00 - 15.00

21 Apteka
„Dla Ciebie”

ul. Welecka 2a Mierzyn 
tel. 91 434-09-52 9.00 - 21.00 9.00 - 18.00 9.00 - 15.00

22 „Nasza Apteka” 
Warzymice

Warzymice 44 Przecław 
tel. 91 852-22-60 8.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

23 Apteka 
„Apteki Victorii”

ul. Górna 7a lok. 120 
Bezrzecze tel. 797-408-610 9.00 - 21.00 10.00 - 18.00

XIX
Polsko-Niemiecki Festyn Graniczny

Nowe Warpno 1 maja 2014
10.00 przywitanie gości przez Burmistrza Nowego Warpna Władysława 

Kiragę oraz Liturgia w kościele parafialnym pw. WNMP w Nowym Warpnie

Program artystyczny:
11.00 występ dzieci z Zespołu Szkół w Nowym Warpnie,

12.00 występ młodzieży z Greifswaldu Band Paul,

13.00 występ kabaretu muzycznego Musik Theater z Rostocku,

14.00 Oldie Kings,

15.00 Monika „MoNa”  Wierciak.

imprezy towarzyszące:
- wystawa malarstwa Piotra Masłowskiego w kościele św. Huberta przy
   ul. Szczecińskiej (Karszno),

- otwarte drzwi Zespołu Szkół w Nowym Warpnie w godz. 11.00 -13.00,

- gry, zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży.

Obchody
Dnia Inwalidy

Coroczne obchody Międzynarodo-
wego Dnia Inwalidy nie mogły ominąć 
członków prężnie działającego Klubu 
Seniora w Nowym Warpnie.

W tym roku seniorzy wspólnie z bur-
mistrzem Nowego Warpna Władysła-
wem Kiragą spotkali się w czwartek, 10 
kwietnia, o godz. 17.00 w budynku ple-
banii przy ul. Warszawskiej 11. Obchody 
są dobrą okazją do tego, aby rozmawiać 
o istotnych sprawach dla osób w dojrza-
łym wieku i o sposobach pokonywania 
przeszkód. 

Burmistrz Władysław Kiraga wska-
zał na potrzebę aktywnej pomocy oso-
bom starszym i niepełnosprawnym przez 
młodszych członków społeczeństwa jak-
że prawdziwym stwierdzeniem, że „nie 
ten co się lituje, ale ten kto pomaga jest 
Twoim przyjacielem”. Włodarz miasta 
złożył seniorom serdeczne życzenia, ży-
czył zdrowia i pomyślności. 

Przewodniczący klubu, Zygfryd Mo-
ska, poruszał sprawy organizacyjne, m.in. 
przypomniał zebranym o możliwości 
uzyskania dofinansowania remontu ła-
zienek z funduszu PFRON w wysokości 
80%. Nowowarpieński klub funkcjonu-
je pod szyldem Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI). 

Już 17 maja reprezentacja z Nowego Warpna wyrusza do Dobrej, aby rozpocząć 
turniej. Tym razem piłkarze z Nowego Warpna będą reprezentować  drużynę Ekwa-
doru i Holandii. Młodzież z klas III-IV wystąpi w barwach Holandii, a młodzież klas 
V-VI Ekwadoru. Wzorem lat ubiegłych będzie wspaniała pogoda i superzabawa.

Zapraszamy młodzież i rodziców, aby wspólnie wybrali się do Dobrej na boisko 
Orlik przy ulicy Poziomkowej. Pamiętajcie! 17 maja godz. 10.00.

Minimundial
po raz kolejny

Na foto: rozgrywki 2013

WYDARZENIE MIEJSCE DATA

Pożegnanie absolwentów Hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkół 25.04.2014
godz. 13

II Kołbaskowskie Spotkania Historyczne, 
rekonstrukcja historycznej „Bitwy o Szczecin”

Gmina Kołbaskowo,
tor motocrossowy w Rosówku 26.04.2014

Mistrzostwa Polski 
(i Strefy Zachodniej - 4.05) w Motocrossie

Gmina Kołbaskowo,
tor motocrossowy w Rosówku 1.05. - 4.05.2014

23.Targi Turystyczne „Piknik nad Odrą Wały Chrobrego, Szczecin 10. - 11.05.2014

WIERSZOMANIA
VII edycja przeglądu wierszy Miejski Ośrodek Kultury w Policach 15.05.2014

godz. 10.00 - 13.00

„Minimundial na bis” Turniej Piłki
Nożnej Szkół Podstawowych
o Puchar Wójta Gminy Dobra

Kompleks „Orlik 2012” w Dobrej 17.05.2014

Konferencja w ramach programu 
„Samorząd Przyjazny Rodzinie”

Sala konferencyjna przy Zespole Szkół 
w Policach, ul. Siedlecka 6e

22.05.2014
godz.16.30 - 19.30

Powiatowy kalendarz imprez

Aktywny Samorząd 2014 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach rozpoczęło realizację pilotażowego pro-

gramu „Aktywny Samorząd 2014”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Po-
lickim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program w 2014 
roku obejmuje wsparcie m.in. w likwidacji bariery transportowej, likwidacji barier w poru-
szaniu się, w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Terminy składania wniosków:
MODUŁ I  - Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym od 7 kwietnia do 30 września 2014 r.
MODUŁ II - Wnioski przyjmowane w dwóch terminach:

- od 06 MARCA 2014 r. do 30 MARCA 2014 r. (semestr letni roku akademickiego/szkolnego)
- od 01 SIERPNIA 2014 r. do 30 WRZEŚNIA 2014 r. (semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego)
Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w PCPR w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Szkolna 2 oraz na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce DRUKI DO 
POBRANIA.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkol-
na 2, tel. 91 317-02-28 wew. 25.


