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15. rocznica powstania 
samorządów województw

i powiatów
W dniu 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma admi-

nistracyjna, która wprowadziła trójstopniową strukturę po-
działu terytorialnego kraju. W miejsce 49 województw po-
wstało 16 samorządowych regionów, ponad trzysta powia-
tów i kilkadziesiąt miast na prawach powiatu. W roku 2014 
przypada 15. rocznica powstania samorządów województw 
i powiatów. Z tej okazji marszałek województwa zachodnio-
pomorskiego Olgierd Geblewicz wspólnie z przewodniczą-
cym Sejmiku oraz przewodniczącym Konwentu Starostów 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zorgani-
zowali uroczystą galę, która odbyła się w Szczecinie w Te-
atrze Polskim w środę 15 stycznia 2014 roku.

Program uroczystości obejmował m.in. wystąpienia oko-
licznościowe, odśpiewanie hymnu państwowego oraz wy-
różnienie zasłużonych samorządowców, którzy tworzy-
li i tworzą historię samorządu województwa i samorządów 
powiatów - marszałków województwa ubiegłych kadencji: 
Zbigniewa Zychowicza (marszałka województwa w latach 
1998-2000), Józefa Jerzego Falińskiego (marszałka woje-
wództwa w latach 2000-2002), Zygmunta Meyera (marszał-
ka województwa w latach 2002-2006), Norberta Obryckie-
go (marszałka województwa w latach 2006-2008) oraz sta-
rostów, którzy pełnią swą funkcję nieprzerwanie od trzech 
kadencji: Stanisława Cybulę starostę Powiatu Drawskie-
go, Leszka Guździoła starostę Powiatu Polickiego,  Krzysz-
tofa Lisa starostę Powiatu Szczecineckiego, Kazimierza Sa-
cia Starostę Powiatu Gryfickiego, Janusza Żmurkiewicza pre-
zydenta Świnoujścia - miasta na prawach powiatu. Odbyła 
się również projekcja materiału filmowego „Tak zmienia się 
Pomorze Zachodnie”, a spotkanie miało oprawę artystycz-
ną w wykonaniu regionalnych wykonawców: wokalistki jaz-
zowej Jolanty Szczepaniak oraz Chóru Akademii Morskiej w 
Szczecinie.

W uroczystości wzięło udział ponad 300 samorządow-
ców związanych z samorządem województwa zachodnio-
pomorskiego i samorządami powiatów w regionie na prze-
strzeni minionych 15 lat. W wydarzeniu uczestniczył cały 
zarząd województwa: marszałek Olgierd Geblewicz, wice-
marszałkowie Wojciech Drożdż i Andrzej Jakubowski oraz 
członkowie zarządu Anna Mieczkowska i Jarosław Rzepa.

Źródło: http://www.wzp.pl/umwzp/biuro_pra-
sowe/p-r-m-a-21564/artykuly.htm

Mam haka na raka - po raz trzeci

List Intencyjny - str. 2 Zima w Nowym Warpnie - str. 3

Wspieraj swoich, zostaw 
1% w Powiecie Polickim

Komu?
Pełna lista OPP na str. 4 

Już po raz trzeci uczniowie drugiej klasy liceum o profi-
lu medycznym z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasie-

wicza w Policach włączyli się w realizację ogólnopolskie-
go programu promującego zdrowy styl życia oraz bada-
nia profilaktyczne „Mam Haka na Raka”. We wtorek, 4 lu-
tego 2014 roku w hali widowiskowo-sportowej zorganizo-
wali specjalny happening, poświęcony walce z nowotwo-
rami, a w szczególności nowotworem układu limfatyczne-
go - chłoniakiem. Happening składał się z części edukacyj-
nej prowadzonej w holu, wraz z pokazami ratownictwa me-
dycznego oraz z uświetniającego imprezę halowego turnie-
ju piłki nożnej reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych. Im-
prezie, prowadzonej pod nadzorem dyrektor Zespołu Szkół 
- Agaty Markowicz-Narękiewicz, patronował Starosta Polic-
ki, który wziął czynny udział w popołudniowym spotkaniu. 
Happening zainteresował sporą grupę policzan, którzy ob-
serwacją pokazów medycznych, a potem kibicowaniem pił-
karzom, wyrazili poparcie dla szlachetnych idei propagowa-
nych przez młodzież.

Na zdjęciach - kulminacyjny moment części oficjalnej - na 
trybunie pojawia się hasło „Włącz się z nami w walkę z chło-
niakami”, ułożone z pojedynczych dużych liter, trzymanych 

przez obecnych na sali. W pierwszym rzędzie - starosta po-
licki Leszek Guździoł.

Niżej - oficjalni goście; od lewej Starosta Policki, radny Ja-
nusz Szwyd, naczelnik Tomasz Przerwa i Wojciech Zieliń-
ski - prezes polickiego Stowarzyszenia Honorowych Daw-
ców Krwi. Z prawej - dyrektor szkoły rozpoczyna spotkanie. 
Na dole - migawka z turnieju.
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Podpisanie Listu 
Intencyjnego

Uroczystość podpisania Listu Intencyjne-
go w sprawie współpracy w zakresie reali-
zacji inwestycji celu publicznego, polega-
jącego na budowie elektroenergetycznych 
stacji i linii przesyłowych na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego, odbyła 
się w Zachodniopomorskim Urzędzie Woje-
wódzkim. List został podpisany przez: wo-
jewodę zachodniopomorskiego Marcina Zy-
dorowicza, marszałka województwa za-
chodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, 
prezydenta miasta Szczecin Piotra Krzystka, 
przedstawicieli 13 gmin i powiatów, w tym 
starostę polickiego Leszka Guździoła oraz 
Polskie Sieci Energetyczne. 

Potrzeba rozbudowy i modernizacji elek-
troenergetycznych stacji i linii przesyłowych 
na terenie województwa zachodniopomor-
skiego, w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego na terenie północno-
-zachodniej Polski. Realizowane inwesty-
cje sprzyjać będą zrównoważonemu rozwo-
jowi wszystkich gmin i powiatów, poprawią 
zaopatrzenie w energię elektryczną miesz-
kańców i odbiorców na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego oraz stworzą 
korzystne warunki realizacji nowych inwe-
stycji.

List zakłada współpracę w zakresie reali-
zacji jedenastu inwestycji. W tym między in-
nymi modernizację linii 220 kV Morzyczyn-
Police.

Projekt POMERANIA
W dniu 15 stycznia br. w Starostwie Po-

wiatowym w Policach odbyło się spotkanie 
w sprawie koncepcji projektu POMERANIA, 
który jest propozycją realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia w nowej perspektywie fi-
nansowej UE, w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Szczecińskiego Ob-
szaru Metropolitalnego.

Koncepcja projektu zakłada stworzenie 
Zintegrowanego Obszaru Rekreacyjnego, 
poprzez spójny system turystycznych szla-
ków rowerowych, konnych, rolkowych oraz 
żeglarskich i kajakowych, łączących ze so-
bą atrakcje przyrodnicze, historyczne i re-
kreacyjne.

Ze względu na fakt, że projekt POMERA-
NIA swoim zakresem obejmuje obszary wie-
lu jednostek samorządu terytorialnego, ko-
niecznym było podzielenie jednostek na 
grupy. 

W spotkaniu przygotowanym przez Wy-
dział Planowania i Rozwoju Starostwa Po-
wiatowego w Policach, przy współpracy 
z koordynatorem projektu po stronie Sto-
warzyszenia Szczecińskiego Obszaru Me-
tropolitalnego - Ewą Nosek, uczestniczyli 
przedstawiciele gmin Dobra, Nowe Warpno 
i Police, które zostały w projekcie przypisa-
ne do tzw. grupy polickiej. Gmina Kołbasko-
wo, pomimo iż leży na terenie powiatu polic-
kiego, została zakwalifikowana ze względu 
na obszar przyrodniczy do grupy gryfińskiej.

Przedsięwzięcia dotyczące rozwoju tu-
rystyki w szczecińskim obszarze metropo-
litalnym spotykają się z dużym zaintereso-
waniem zarówno po stronie polskiej jak i 
niemieckiej, stąd  w spotkaniu uczestniczył 
również Burkhard Preissler, przedstawiciel 
Powiatu Vorpommern-Greifswald.

Orkiestrowy turniej
Mecz reprezentacji Powiatu Polickiego vs. 

Gminy Nowe Warpno, otworzył Orkiestrowy 
Turniej Piłki Siatkowej w ramach 22. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, któ-
ry odbył się w hali widowiskowo-sportowej 
przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Policach. Rolę głównych organizato-
rów przyjęli: Starostwo Powiatowe w Poli-
cach i Gmina Nowe Warpno.

Do zmagań drużynowych włączyli się rów-
nież reprezentanci: Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Poli-
cji w Policach, Grupy Azoty, szczecińskich Me-
diów, GM PLAST i ALUHAK oraz co było du-
żą niespodzianką, towarzyszyły swoim druży-
nom siatkarki Chemika Police.

W przerwach pomiędzy rozgrywkami, od-
bywały się licytacje m.in.: pióra starosty po-
lickiego, kompletu koszulek drużyny powiato-
wej, piłek z autografami siatkarek Chemika Po-
lice, wypieku własnego - trzech torcików bez-
owych Katarzyny Mróz, edycji specjalnej ka-
lendarza Grupy Azoty, pamiątkowych medali 
Nowego Warpna oraz wielu innych, atrakcyj-
nych przedmiotów. Jednym z oryginalnych po-
mysłów była licytacja biletu umożliwiającego 
zostanie starostą polickim przez jeden dzień.

Dopingującym drużynę Powiatu Polickie-
go był m.in. radny Powiatu Polickiego Janusz 
Szwyd, który w imieniu Klubu Radnych Plat-
formy Obywatelskiej wylicytował piłkę z pod-
pisami zawodniczek Chemika Police oraz ka-
lendarz Grupy Azoty.

Imprezą towarzyszącą spotkaniom na boisku 
siatkarskim, była impreza plenerowa pod ha-
słem „BĄDŹ BEZPIECZNY”. Promowano bezpie-
czeństwo oraz aktywny sposób spędzania wol-
nego czasu. Pokaz udzielenia pierwszej pomo-
cy zaprezentowany przez pogotowie i policję, 
uświetnił to wydarzenie. Każdy, kto wziął udział 
w grach i zabawach otrzymał upominek.

Serdeczne podziękowania za obecność or-
ganizatorzy składają służbom mundurowym 
oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w Szczecinie. Dziękują też Polickiemu 
Stowarzyszeniu Piłki Siatkowej, a w szczegól-
ności: Joannie Żurowskiej - prezes Klubu Pił-
ki Siatkowej Chemik Police, trenerowi drużyny 
Giuseppe Cuccarini oraz siatkarkom klubu za 
wkład w organizację imprezy.

Burmistrz W. Kiraga, przewodniczący RM w 
Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki i Marcin 
Różanski. Niżej burmistrz Kiraga w akcji.

Na foto: ekipa starostwa przed meczem (trener 
A. Rybakiewicz udziela ostatnich rad L. Guździo-
łowi). Pierwszy set. Humor wszystkim dopisywał. 
Koszulka z podpisami wystawiona na aukcji.

Spotkanie ze Sztabem 
WOŚP w Nowym Warpnie

W dniu 14 stycznia br. w ratuszu w No-
wym Warpnie odbyło się spotkanie zorga-
nizowane przez burmistrza Nowego Warp-
na Władysława Kiragę. Spotkanie było pod-
sumowaniem działań wolontariuszy Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gmi-
nie Nowe Warpno.

Burmistrz skierował podziękowania do 
Sztabu, który pod nadzorem pani dyrektor 
Zespołu Szkół w Nowym Warpnie Stanisła-
wy Ryszewskiej, zaangażował się w tego-
roczną akcję.

Jak co roku, w skład Sztabu weszły panie 
Jolanta Gotfryd, Ewa Księżnik, dr Krystyna 
Czerwińska-Twarowska, Anna Twarowska 
oraz wolontariusze: Marika Adamczewska, 
Kacper Buczek, Grzegorz Tomaniak,  Lucy-
na Wierszałowicz, Marta Kulasa, Julia Ka-
peluszna, Karolina Sośnierz oraz Justyna 
Grzeszczuk.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a zakoń-
czyło się wspólnym krojeniem tortu, ufundowane-
go przez burmistrza. Sztab zebrał kwotę 5 570,32 zł. 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc.
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Zima w Nowym Warpnie
O tym, że Nowe Warpno jest jednym z najpiękniejszych miejsc w na-

szym kraju - nikogo przekonywać nie trzeba. Ale nasza miejscowość ko-
jarzy się głównie z latem, palącym słońcem, żaglówkami i plażą. Tym-
czasem równie pięknie wygląda zimą. Co prawda mróz i śnieg bywają 
uciążliwe, ale niech tylko zaświeci słońce - wszystko wokół nas nabie-
ra uroku i niepowtarzalnych walorów. Unikatowych, bo letnie krajobra-
zy są w dużym stopniu powtarzalne, a zimowa sceneria jest w każdym 
roku inna, trwa, póki śnieg nie stopnieje. Tegoroczne styczniowe pejzaże 
prezentujemy na zdjęciach Mirosława Tokarskiego. Kolejno, od góry: za-
marznięta tafla Zalewu (z wieży widokowej), tak gruba, że śmiałkowie nie 
boją się znaleźć na samym środku toru wodnego. Niżej, z prawej strony 
- brzeg na wysokości ul. Wiejskiej i ośnieżone świerki rosnące przy wa-
łach. Na dole, z lewej - ratusz, a niżej „udekorowane” przez mróz drzewa. 
Zdjęcia zostały wykonane w połowie stycznia, a Zalew - 4 lutego.  
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Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego. Redaktor naczelny: Tomasz Przerwa. Redakcja: 72-010 Police, Tanowska 8. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Policach.

FERIE ZIMOWE 2014 W NOWYM WARPNIE

Szkoła 17 - 21 luty br. półkolonie
od 10.00 do 14.00

prowadzą
dr Krystyna Czerwińska-Twarowska i Jolanta Gotfryd
Organizatorzy przewidzieli wycieczki i zajęcia 
zorganizowane: „Ferie z superbohaterami”.

• Poniedziałek - Pierwsza pomoc  - „Harcerze dzieciom”
• Wtorek - Dokarmiamy zwierzęta
• Środa - Pokaz i zajęcia ze strażakami
• Czwartek - Gry i zabawy
• Piątek - Wycieczka do Szczecina

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
całe 2 tygodnie od 11.00 do 16.00

gry i zabawy dla dzieci, zajęcia 
plastyczne i wiele innych.

Stajnia w Brzózkach - obozy jeździeckie

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

Uwaga! 
Projekt dla osób 
niepełnosprawnych

Ostatnia 
edycja!
Nabór 
rozpoczęty!

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie rozpoczyna ostatnią już edycję 
projektu „5+1”. Projekt jest realizo-
wany przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Policach od końca 
2011 roku.

Skierowany jest do niepracujących 
osób niepełnosprawnych  posiadają-
cych orzeczenie o niepełnosprawno-
ści, zamieszkujących na terenie Po-
wiatu Polickiego. Projekt nastawiony 
jest przede wszystkim na aktywizację 
zawodową osób niepełnosprawnych 
i na zwiększenie zatrudnienia w tej 
grupie.

W ramach udziału w projekcie 
zapewniamy między innymi:
1) Staże zawodowe dostosowane 

do umiejętności oraz doświadczenia 
uczestnika, a także do wymogów  sta-
wianych przez rynek pracy (za udział 
w stażu Uczestnik otrzymuje stypen-
dium stażowe),

2) Wsparcie Asystenta Osobistego 
Osoby Niepełnosprawnej,

3) Turnus edukacyjno-integracyjny 
wraz z rehabilitacją,

4) Możliwość skorzystania z porad 
psychologa oraz doradcy zawodowego

5) Szansę na odbycie odpowiednie-
go szkolenia zawodowego zwiększa-
jącego umiejętności i podnoszącego  
kwalifikacje zawodowe i edukacyjne.

Warunki udziału
w projekcie „5+1”

I. Uczestnikiem projektu może 
być (osoba musi łącznie spełniać po-
niższe warunki):

1) osoba niepełnosprawna legitymu-
jąca się stopniem niepełnosprawności,

2) w wieku: powyżej 16 r.ż.,
3) zamieszkująca w Powiecie Po-

lickim,
4) niezatrudniona.

II. Wymagane dokumenty na eta-
pie rekrutacji:

1) formularz rekrutacyjny (dostęp-
ny w Biurze Projektu, w Dziale Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, do 
pobrania),

2) ankieta wstępna (dostępna w 
Biurze Projektu, na stronie interneto-
wej, w Dziale Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, do pobrania).

III. Wymagane dokumenty po za-
kwalifikowaniu się do projektu:

1) orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności (do wglądu),

2) zaświadczenie o sytuacji na ryn-
ku pracy (wydawane przez Urząd Pra-
cy),

3) CV (życiorys),

4) Deklaracja Uczestnictwa (do-
stępna w Biurze Projektu).

Formularze rekrutacyjne oraz an-
kiety wstępne należy składać do 20 
lutego 2014 r. osobiście do Biura Pro-
jektu (ul. Tanowska 8, 72-010 Police; 
pok. 21 lub w siedzibie PCPR na ul. 
Szkolnej 2 w Dziale Aktywizacji i Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych), 
bądź przesyłać na powyższy adres 
drogą pocztową z dopiskiem „Rekru-
tacja do Projektu 5+1”.

Wszelkich informacji udziela pra-
cownik Biura Projektu: Magdalena 
Kamińska tel. (91) 42 40 700 wew. 
205.

Informacja dodatkowa 
dla kandydata

Po złożeniu formularza rekrutacyj-
nego oraz ankiety wstępnej zostanie 
sporządzona lista rankingowa kandy-
datów. Każdemu kandydatowi zosta-
nie przydzielona punktacja opierająca 
się między innymi o kryteria:

1) stopnia niepełnosprawności,
2) zamieszkiwania z dala od ośrod-

ka miejskiego,
3) potrzeby pomocy drugiej osoby.
Szczegółowych objaśnień dotyczą-

cych powyższych kryteriów udziela 
pracownik projektu.

Na podstawie uzyskanych punktów 
zostanie sporządzona lista główna 
osób zakwalifikowanych do projek-
tu. W przypadku uzyskania tej samej 
liczby punktów przez dwie osoby na 
ostatnich pozycjach listy, decydować 
będzie kolejność zgłoszeń. Sporzą-
dzona zostanie także lista rezerwowa 
osób, które nie zakwalifikowały się na 
listę główną według malejącej liczby 
punktów. 

Udział w projekcie jest 
BEZPŁATNY! Zapraszamy!

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie


