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Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego

Wspieraj swoich, zostaw 
1% w Powiecie Polickim

Komu?
Pełna lista OPP na str. 4 

- Powiat policki należy do Związku Celo-
wego Powiatów Województwa Zachodnio-
pomorskiego od 2003 roku. Proszę wymienić 
zadania związku w dziedzinie geodezji i kar-
tografii?

- Celem Związku, zapisanym w § 7 statutu, 
jest realizacja przedsięwzięć leżących w kom-
petencjach samorządu powiatowego w zakresie 
geodezji, kartografii i katastru oraz dróg publicz-
nych. Zadania w dziedzinie geodezji i kartogra-
fii Związek, zrzeszający osiemnaście powiatów 
województwa zachodniopomorskiego, wypeł-
nia poprzez realizację projektów dotyczących 
modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i 
budynków, informatyzację państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego oraz szkolenia 
specjalistyczne. Taka regionalna współpraca 
powiatów przy realizacji dużych i kosztownych 
projektów przynosi znaczące obniżenie wydat-
ków, możliwość korzystania ze środków ze-
wnętrznych oraz ujednolicenie procedur i usług 
w administracji publicznej.

W latach 2009–2011 powiat policki, wraz z 
innymi powiatami związkowymi, zrealizował 
projekt PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja in-
formacji o budynkach na terenie województwa 
zachodniopomorskiego”. Projekt został wspar-
ty przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, po-
przez dofinansowanie ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego w wysokości 3 603 714 Euro. Całkowita 
wartość zrealizowanego projektu wyniosła 4 267 
451 Euro, w tym na powiat policki przypadła 
kwota około 1 000 000 złotych.

- Jaki był udział powiatu polickiego w tym 
projekcie?

- W ramach projektu pozyskano i wprowa-
dzono do ewidencji gruntów i budynków infor-
macje o budynkach, lokalach oraz gruntach dla 
osiemnastu powiatów województwa zachodnio-
pomorskiego. W przypadku powiatu polickiego 
przedmiotem analizy było 23 916 budynków 
oraz 8 028 lokali z obszaru o powierzchni 66 
440 ha, czyli dla obszaru wszystkich 82 obrębów 
geodezyjnych. Pozyskane w ten sposób dane 
udostępniono nieodpłatnie wszystkim zainte-
resowanym poprzez portal internetowy Związ-
ku - www.zcpwz.pl Tą drogą można uzyskać 
informacje o powierzchni działki, jej numerze, 
powierzchowni zabudowy budynku, jego funkcji 

oraz odczytać przybliżone wymiary działki i spo-
zycjonować jej położenie w wybranym układzie 
współrzędnych.

- Jakie są korzyści z realizacji projektu?
- To usprawnienie funkcjonowania służby 

geodezyjnej i kartograficznej oraz rozwój usług 
administracji publicznej udostępnianych dro-
gą elektroniczną, co pośrednio przekłada się na 
ułatwienia obrotu nieruchomościami i procesu 
inwestycyjnego. Dla poszczególnych obywateli 
to szybkie, wygodne i nieodpłatne narzędzie do 
wyszukiwania danych przestrzennych, dla admi-
nistracji publicznej to usprawnienia w zakresie 
gospodarki nieruchomościami, planowania prze-
strzennego, statystyki, czy nadzoru budowlane-
go. Zaś z punktu widzenia państwa to budowa 
społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój in-
frastruktury informacji przestrzennej.

- Nad czym obecnie trwają prace?
- Obecnie trwa wdrażanie kolejnego projektu 

przygotowanego przez Związek Celowy Po-
wiatów Województwa Zachodniopomorskiego 
„ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu In-
formacji o Nieruchomościach – Faza I”, współ-
finansowanego ze Środków Unii Europejskiej 
w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007–2013, Priorytet 7, Społeczeń-
stwo Informacyjne – Budowa elektronicznej ad-
ministracji. Strategicznym celem tego projektu 
jest uproszczenie postępowań administracyjnych 
w zakresie rejestracji nieruchomości oraz za-
pewnienie obywatelom i przedsiębiorcom dostę-
pu do wiarygodnych i aktualnych informacji o 
nieruchomościach zgromadzonych w rejestrach 
publicznych. Zakończenie projektu, realizowa-
nego przy współpracy Głównego Geodety Kraju, 
przewidywane jest na wiosnę 2015 roku.

- Dziękuję za rozmowę.

Powyższy wywiad został po raz pierwszy opu-
blikowany na łamach „Głosu Szczecińskiego”, 
we wtorek 18 marca 2014 r,

O geodezji i kartografii
                                                                    

Rozmowa z Leszkiem Guździołem, starostą polickim

Wyróżnienie dla burmistrza
Nowego Warpna Władysława Kiragi

Z przyjemnością informujemy, iż podczas Gali Pereł Biznesu, która odbyła się w czwartek 
27.02 br. w hotelu Novotel w Szczecinie, burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga został 
wyróżniony w kategorii Osobowość Biznesu.

Gość na sesji
Rady Powiatu

Na XXXIV sesję Rady Powiatu w Policach 
został zaproszony specjalny gość. Mariusz 
Drzewiecki z Przecławia zasłynął bohaterskim 
czynem - udaremnił pijanemu kierowcy jazdę 
samochodem.

Siódmego lutego, kiedy odbierał dziecko z 
przedszkola, zauważył na drodze samochód jeż-
dżący „slalomem”. Gdy ten stanął na skrzyżo-
waniu, pan Mariusz poprosił kierowcę o podanie 
kluczyków, kiedy odmówił, wtedy sam wyjął mu 
kluczyki ze stacyjki. Policja bardzo szybko przy-
jechała na miejsce zdarzenia.

W obliczu ostatnich dramatycznych wydarzeń, 
spowodowanych jazdą pod wpływem alkoholu , 
jak i przy coraz częstszym braku społecznej em-
patii, taka postawa zasługuje na szczególny sza-
cunek i uznanie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach 
Zbigniew Kropidłowski wręczył panu Drzewiec-
kiemu list gratulacyjny wraz z upominikiem.

Umowa z Urzędem 
Marszałkowskim

W sali obrad nowowarpieńskiego ratusza, w 
piątek 28 lutego br., miało miejsce uroczyste pod-
pisanie umowy pomiędzy Gminą Nowe Warpno 
a Urzędem Marszałkowskim Województwa Za-
chodniopomorskiego, reprezentowanym przez 
wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego.

cd. na str. 3
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Bezrobotni w 
Kołbaskowie łatwo 
nie mają

Rozmowa z Anną Rybakiewicz, 
Wicestarostą Polickim

- We wszystkich gminach Powiatu Polickie-
go od 2005 roku działają punkty informacyj-
no-doradcze Powiatowego Urzędu Pracy w 
Policach. Jeden z nich może, niestety, niedługo 
zniknąć. Dlaczego? 

- Do października ubiegłego roku mieszkańcy 
gminy Kołbaskowo po jednorazowym zareje-
strowaniu się w Urzędzie Pracy w Policach na 
kolejne wyznaczane przez urząd spotkania bada-
nia gotowości do pracy odbywać na miejscu w 
budynku urzędu gminy w Kołbaskowie. Pracow-
nicy urzędu pracy raz lub dwa razy w tygodniu, 
zgodnie z harmonogramem, przyjmowali klien-
tów w sali sesyjnej urzędu gminy w Kołbasko-
wie. Niestety, często zdarzało się tak, że w tym 
samym czasie w tej samej sali odbywały się po-
siedzenia komisji rady gminy, obradowały komi-
sje przetargowe itp. Wspólne spotkania nie były 
komfortowe ani dla pracowników urzędu pracy 
ani dla bezrobotnych. Od dłuższego czasu trwa-
ły rozmowy z panią wójt w kwestii znalezienia 
oddzielnej sali, w której tylko w te wyznaczone 
dni działałby punkt Urzędu Pracy. Wolnej sali na 
kilka godzin w tygodniu nie udało się jednak w 
gmachu urzędu znaleźć. Dyrektor PUP stwier-
dził, że tak dalej pracować nie można, toteż pani 
wójt zaproponowała na potrzeby PUP pomiesz-
czenia w Rosówku, tam gdzie swoją siedzibę ma 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Pani 
wójt Małgorzata Schwarz obiecała dopasowanie 
dojazdów do Rosówka środkami komunikacji 
miejskiej. 

- Od 1 października 2013 roku, kiedy prze-
niesiono punkt do Rosówka do dziś nic w tej 
kwestii się nie zmieniło... 

- Pretensje klientów PUP są słuszne, bo to z 
reguły osoby, które nie posiadają samochodów, 
na spotkanie z pracownikiem PUP mogą dostać 
się tylko rano jedynym kursem o 6.44 z Kołba-
skowa, a z powrotem wyjazd jest o godz. 15,40. 
Inne rozwiązanie to dojście pieszo, około 5 km. 
W ostatnim czasie, po publikacji w lokalnej 
prasie artykułów dotyczących problemów bez-
robotnych z dotarciem do Rosówka pan dyrek-
tor PUP-u poprosił panią wójt o interwencję w 
sprawie kursów autobusu. Za zabezpieczenie 
komunikacji środkami transportu publicznego na 
terenie gminy odpowiada bowiem wójt. 

- Czy są szanse na pozytywne rozwiązanie 
problemu?

- W związku z zaistniałą sytuacją Powiatowy 
Urząd Pracy rozważa likwidację punktu przyj-
mowania klientów na terenie gminy Kołbasko-
wo. Nie ma bowiem obowiązku utrzymywania 
takich punktów, rozwiązanie funkcjonujące w 
powiecie polickim od 9 lat miało na celu uła-
twienie kontaktu bezrobotnym z urzędem pracy. 
Polityka władz gminy Kołbaskowo w tej kwestii 
spowodowała uzasadnione frustracje klientów, 
a także podważyła sens funkcjonowania punk-
tu. Urząd Pracy, podobnie jak władze powiatu, 
które, wbrew temu co próbuje się sugerować w 
mediach, w ogóle nie uczestniczyły w podejmo-
waniu decyzji o przeniesieniu punktu PUP do 
Rosówka, na pewno nie mogą ponosić odpowie-
dzialności za zaistniała sytuację i być obiektem 
pretensji. W ostatni poniedziałek pani wójt w 
rozmowie poinformowała, że rozważa znalezie-
nie innej lokalizacji dla punktu.

Dzień Inwalidy
Pierwszy dzień wiosny dla Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Polic był 
połączony z Dniem Inwalidy.

Radosny wiosenny nastrój udzielił się wszyst-
kim. W Świetlicy Wiejskiej w Warnołęce roz-
brzmiewały wspólne śpiewy i recytowano 
wiersze. Był słodki poczęstunek, a potem na 
świeżym powietrzu także grill. Z zaproszonych 
gości obecni byli kierownik polickiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gabriela Doba i Starosta Po-
licki Leszek Guździoł.

Nie zabrakło marzanny, dla której los okazał 
się tym razem łaskawy, bo została przekazana 
dzieciom ze szkoły w Trzebieży.    Foto: PZERiI

„Polickie Impy”
Po raz dziesiąty odbył się Policki Turniej Par 

w Brydżu Sportowym „Polickie Impy”. W ra-
mach tego wydarzenia w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Policach zostały też rozegrane VII 
Mistrzostwa ZCh „Police” w Brydżu Sporto-
wym oraz Czwarte Grand Prix Pomorza Za-
chodniego 2014.

Organizatorem „Polickich Impów” było To-

warzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ty-
tan” oraz policki MOK. 8 marca br. budynek 
przy ul. Siedleckiej 1 A w Policach wypełnił 
się licznym gronem miłośników brydża. Zwy-
cięzcami karcianych potyczek zostali w sobotę 
Lechosław Błaziński i Julian Pisarek z klubu 
„Blotka” Goleniów.

Starostwo Powiatowe w Policach ufundowa-
ło puchary, bony podarunkowe oraz upominki.

Foto: P. Łada



Kaziukowe tęsknoty, kresowe klimaty
Niedziela, 2 marca 2014 roku. Do sołeckiej świe-

tlicy w Brzózkach koło Nowego Warpna przybyli 
mieszkańcy gminy oraz goście z Polic i ze Szcze-
cina. Sala wypełniona po brzegi. II Nowowarpień-
skie Kaziuki to spotkanie kilku pokoleń Polaków. 
Tych bardziej dorosłych: 70-80 lat oraz dzieci ma-
łych, dzieci starszych i ich rodziców, przyjaciół, 
sąsiadów. Od kilku lat dzieci z nowowarpieńskiego 
Ogniska TPD, w ramach teatrzyku „Leszczyki” prezentują tradycje kresów Polski. Zwyczaj jarmarku 
kaziukowego został przeniesiony w różne miejsca Polski przez dawnych mieszkańców Wilna i okolic. 
W tym roku scena w Brzózkach ponownie zapełniła się kolorowymi strojami. Radosne, ale także w 
atmosferze patriotycznego przesłania, inscenizacje dzieci, przeplatane były opowiadaniem rodzinnych 
wspomnień, historią Wilna i Wilniuków. Wspomnienia o dziadku z Wilna uzupełniały nostalgiczne 
piosenki wileńskie w wykonaniu dzieci i dorosłych z amatorskiego zespołu, czwórki mieszkańców 
Nowego Warpna i Brzózek - Barbary Falkowskiej, Katarzyny Kobuszyńskiej, Beaty Komockiej Zbi-
gniewa Kotuły przy akompaniamencie Krzysztofa Kowalczyka. Rodzinne granie na flażoletach Jagody 
i Janka Frankowiczów wprowadziło nastrój muzyki dawnej.  Akordeony  Jerzego Grzesiukiewicza i 
Moniki Frankowicz zabrzmiały melodią wschodnich walców. 80 letni nestor harmonijkowego zespołu 
ze Szczecina, pan Jerzy Grzesiukiewicz, zagrał na harmonijkach ustnych wiązankę melodii biesiad-
nych utworów z różnych stron Polski.  Niespodzianką była muzyka zagrana na harmonijce wielkości 
trzycentymetrowego breloczka do kluczy. Rozbawioną publiczność w nastrój taneczny wprowadziła 
kapela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”  grając wiązanki ludowe i prezentując tańce 
polskie. Impreza z przytupem, do której scenariusz opracowała Honorata Groberska a koordynacją 
zajęła się Barbara Falkowska, zakończyła się wyśpiewaniem biesiadnych pieśni a dzieci, którymi  opie-
kowała się pani Joanna Gulka, rozdawały wileńskie serca z piernika. Minął czas dla ducha. Po wystę-
pach i gromkim śpiewie całej sali „nadejszła” pora na coś dla ciała. Degustujący wychwalali wyroby i 
kulinarny kunszt pani Gabrysi Giluń. Dało to okazję do porozmawiania z włodarzami gminy i powiatu, 
panem starostą Leszkiem Guździołem i jego małżonką, którzy wyraźnie dobrze się bawili śpiewając z 
całą salą.                                                                                                            Autor: Roman Falkowski
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Kalendarz imprez - Nowe Warpno 2014

Na inwestycję, z budżetu województwa prze-
znaczono kwotę ok. 600 tys. zł, całkowita wartość 
inwestycji wyniesie ok. 800 tys. zł. Planowany 
odcinek ścieżki, o długości ok. 3130 m i szeroko-
ści 2 m, ma przebiegać po trasie starego nasypu 
kolejowego i będzie kolejnym udogodnieniem dla 
cyklistów, po wybudowanej już ścieżce rowero-
wej, biegnącej od ul. Polnej w Nowym Warpnie.

„Ile razy tutaj jestem, to odkrywam coś nowe-
go, gratuluje burmistrzowi i samorządowi za to, 
że pielęgnujecie ogromny potencjał, efekt jest 
taki, że Nowe Warpno jest wyjątkową miejsco-
wością na mapie województwa zachodniopo-
morskiego” - podkreślił marszałek Andrzej Ja-
kubowski. „Z przyjemnością podpisujemy dziś 
umowę na kolejną ścieżkę edukacyjną” - dodał.

W dalszej części spotkania burmistrz Nowego 
Warpna Władysław Kiraga podkreślał potrzebę 
dotarcia nowymi drogami do Nowego Warpna, 
ścieżka edukacyjna jest jednym ze sposobów, 
który umożliwia podróżowanie a przy tym kon-
takt z przyrodą i jest to kolejny element podno-
szący rangę Nowego Warpna jako miejscowości 
o walorach turystycznych.

Podpisy pod umowami o dofinansowanie zło-
żyli wicemarszałek Andrzej Jakubowski oraz 
burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga, 
a w spotkaniu uczestniczyli również wicebur-
mistrz Mirosław Tokarski, skarbnik Jolanta Ję-
drzejczak, sekretarz Halina Utrata oraz kierow-
nik Działu Promocji Magdalena Zagrodzka.

Magdalena Zagrodzka, Dawid Mikulski

Umowa z Urzędem Marszałkowskim
(ciąg dalszy ze str. 1)

Na zdjęciu wyżej: skręcając w tym miejscu w las można dotrzeć do mostka granicznego w Rieth. Na 
razie jest to jednak droga prawdziwie „księżycowa”.

Otwarcie ścieżki 
rowerowej

W piątek 21 marca br. w Nowym Warpnie na 
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego oraz drogi 
wiodącej do Podgrodzia, o godz. 11.00 odbyło 
się oficjalne otwarcie nowej drogi rowerowej 
biegnącej od ul. Polnej do ul. Szczecińskiej w 
Nowym Warpnie.

Drogę rowerową zrealizowano w ramach pro-
jektu finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego a jej budowa ma na celu 
podnieść atrakcyjność turystyczną Gminy Nowe 
Warpno.

Wstęgę uroczyście przecięli wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech 
Drożdż, starosta Policki Leszek Guździoł, wy-
konawca drogi PHU Sanbud Beata Najmrodzka 
oraz burmistrz Nowego Warpna Władysław Ki-
raga.  

Następnie wszyscy obecni, przybyli goście 
oraz dzieci z Zespołu Szkół w Nowym Warp-
nie, mogli skosztować okolicznościowego tortu. 
Przy tej okazji władze gminy każdemu chętne-
mu rozdawały odblaskowe opaski zwiększające 
bezpieczeństwo na drodze dla rowerzystów. Nie 
brakowało również okolicznościowych balonów 
- głównej atrakcji dla dzieci.

Dawid Mikulski

● 1.05 - Polsko-Niemiecki Festyn Graniczny w Nowym Warpnie w formie pikniku 
rodzinnego. W programie: występy młodzieży z Greiswaldu. dzieci z Zespołu Szkół w 
Nowym Warpnie, dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pokazy muzyczne oraz ka-
baretowe, występ niemieckiego zespołu OLDIE KINGS oraz MoNy Moniki Wierciak z 
Myśliborza Wielkiego, wystawa malarska, gry i konkursy.

● 1.06 - Dzień Dziecka, na terenie zielonym przy świetlicy wiejskiej w Warnołęce.
● 15.06 - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, 15-lecie KP PSP w Policach, park 

miejski przy ul. Kościuszki 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 
inscenizacją 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 piłka-

rzami Akademii Nowe Warpno a ukraińską drużyną Karpaty Lwów.
● 16.08 - Święto Leszcza, Nowe Warpno.
Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów i/lub założeń ww. 

imprez.
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Konkursy WERNISAŻ PIOTRA MASŁOWSKIEGO W MOK

Wspieraj swoich, zostaw 1% w Powiecie Polickim
KRS 0000218397 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police
KRS 0000206385 Stowarzyszenie „Lions Club” Police
KRS 0000102162 Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej
KRS 0000224754 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus”

KRS 0000161200 Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów
KRS 0000245921 Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
KRS 0000326250 Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP w Policach im. H. Duranta
KRS 0000255565 Stowarzyszenie Ziemi Polickiej „SKARB”
KRS 0000349297 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej
KRS 0000228778 Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”
KRS 0000333056 Stowarzyszenie „Razem”

W niektórych przypadkach, w rubryce PIT zatytułowanej: ”Informacje uzupełniające” 
trzeba wskazać nazwę konkretnej jednostki organizacyjnej (koła) organizacji, i tak:

KRS 0000029381 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski ze wskazaniem na Koło w Policach
KRS 0000037573 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków ze wskazaniem na Koło nr 15 w Policach
KRS 0000154454 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce ze wskazaniem na Koło w Policach
KRS 0000116212 Związek OSP RP ze wskazaniem na OSP Nowe Warpno lub OSP Brzózki
KRS 0000037904 FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ ze wskazaniem na WIKTORIA SOBIECKA, 

MPD, 3164 (niepełnosprawna mieszkanka Nowego Warpna jest podopieczną tej Fundacji)
KRS 0000278582 Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego ze wskazaniem na Szczep 

Ognia 7 Drużyna Harcerska lub 5 Gromada Zuchów

 „Uśmiechy 
południowego 

Bałtyku”
Sejmik Województwa Zachodnio-

pomorskiego zorganizowal konkurs 
pod hasłem „Uśmiechy południowego 
Bałtyku”. Konkurs trwa do 15.04.2014 
r.  Wszystkie szczegóły znajdują się w 
Regulaminie Konkursu na stronie Sej-
miku www.sejmik.wzp.pl

 „Wiatr, wypadek, 
ogień, woda - Strażak 
zawsze rękę poda.”
Z okazji XV - lecia Państwowej Powia-

towej Straży Pożarnej w Policach został 
ogłoszony konkurs plastyczny skierowa-
ny do dzieci i młodzieży z terenu powiatu 
polickiego. Organizatorem jest Starostwo 
Powiatowe w Policach - Wydział Promo-
cji i Informacji, przy współudziale gmin 
powiatu polickiego. Gmina Police z uwa-
gi na realizację bardzo dużej ilości zadań 
własnych i programów nie będzie organi-
zatorem szczebla gminnego. Tym samym, 
powiat policki będzie organizatorem I eta-
pu eliminacji w placówkach oświatowych, 
dla których jest organem prowadzącym. 
Konkurs obejmuje dwa etapy: pierwszy 
gminnny i drugi powiatowy.  Wręczenie 
nagród nastąpi podczas uroczystości ob-
chodów XV-lecia Państwowej Powiato-
wej Straży Pożarnej w Policach połączo-
nych z powiatowymi obchodami Dnia 
Strażaka, które odbędą się 15 czerwca br. 
(tj. niedziela) w Nowym Warpnie. Wszyst-
kich chętnych zapraszamy do zapoznania 
się ze szczegółami konkursu pod adresem 
www.policki.pl.

Wystawa prac Piotra Masłowskiego
Od 6 lutego do 14 marca w Galerii „Obok” Miejskiego Ośrodka Kultury w Po-

licach prezentowane były prace Piotra Masłowskiego. Artysta - absolwent Wy-
działu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest miesz-
kańcem Nowego Warpna. Od 1990 r. uczestniczył w wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w Toruniu, Szczecinie, Elblągu, Berlinie i Solvesborgu (Szwecja), 
a także co roku „u siebie” w Nowym Warpnie (2004-2013).

W r. 2001 wystawiał już swoje prace w polickiej Galerii „Obok”. Prace pre-
zentował też w sąsiednim Altwarp, a w r. 2011 w Ueckermünde. Obrazy poka-
zane w MOK pochodziły z ostatnich trzech lat. Poza techniką (suchy pastel na 
papierze welurowym) połączyła je tematyka: południe Europy - od Grecji przez 
Chorwację do Italii. Na fotografiach: artysta, dwie prace i otwarcie wystawy.

V Posiedzenie 
Powiatowej Rady 

Zatrudnienia
Piątkowe przedpołudnie 14 marca 

br. w sali obrad miejskiego ratuszu 
w Nowym Warpnie upłynęło na ob-
radach członków Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w Policach, którzy przy-
jechali aby rozmawiać o sprawach 
związanych z rynkiem pracy na terenie powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem 
Gminy Nowe Warpno.

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Policach jest organem doradczym Starosty Po-
lickiego w sprawach polityki rynku pracy. W pracach Rady uczestniczą samorzą-
dowcy z terenu powiatu oraz inni eksperci powoływani w oparciu o osiągnięcia i 
wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i doradczych. 

Wszelkie informacje dotyczące Rady, w tym posiedzeń oraz uchwał podjętych 
przez Radę dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Powiatowego Urzędu Pracy w Policach http://bip.pup.policki.pl/

Na V posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Policach byli obecni m.in. 
wicestarosta Policki, przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach oraz Rady Po-
wiatu w Policach, Anna Rybakiewicz, przedstawiciel Wójta Gminy Dobra, Cze-
sława Ankudowicz, przedstawiciel Wójta Gminy Kołbaskowo oraz Rady Gminy 
Kołbaskowo, Barbara Makiewicz-Trąbka, przedstawiciel Północnego Związku 
Pracodawców, Małgorzata Komar, przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej, Marek Szczepankiewicz, przedstawiciel Burmistrza Nowego Warpna 
oraz Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, Teresa Szybka oraz z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Policach, zastępca dyrektora - Paweł Wieczorkowski.      (D.M)

W tabeli niżej - szczegółowa oferta Dnia Otwartego 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

05 kwietnia 2014 r.

Pragniemy poinformować, że po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w Policach organizuje Dzień Otwarty. Z bezpłatnych konsultacji i 
porad naszych specjalistów będzie można skorzystać 05.04.2014 r. tj. w sobotę, 
w godzinach 8.00-15.00, w siedzibie poradni przy ul. Korczaka 27 w Policach.


