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Premier Donald Tusk z wizytą w „Policach”

jako zakład pracy. Przyszłość zakładu rysuje się 
nieźle. Dowodem na to jest m.in. zakup wła-
snych źródeł surowca, w takich egzotycznych 
miejscach jak Senegal. Podobne przykłady poka-
zują, że można kupować taniej niż gdzie indziej, 
również w Afryce - dodał Premier. (...)

Premier odniósł się również do ważnych kwe-
stii poruszanych ostatnio w polityce międzyna-
rodowej, czyli bezpieczeństwa energetycznego 
Europy. Rocznie polickie zakłady wykorzystują 
nawet 570 milionów sześciennych gazu za kwo-
tę bliską 700 milionów złotych. Około 70% tego 
surowca trafia do Polic od PGNiG, zaś pozostałe 
30% pozyskiwane jest z innych źródeł, w tym z 
Towarowej Giełdy Energetycznej, która aktyw-
nie uczestniczy w procesie liberalizacji rynku 
energetycznego w kraju.

„Prezes Krzysztof Jałosiński informował mnie, 
że „Police” dywersyfikują źródła dostaw gazu, 
ponieważ bezpieczeństwo energetyczne zakładu 
przy jednoczesnej optymalizacji kosztów pro-
dukcji jest priorytetem. Cieszę się również, że 
usłyszałem tutaj potwierdzenie sensu powołania 
Unii energetycznej i budowania bezpieczeństwa 
energetycznego” - dodał Premier Donald Tusk.

„Chemia daje 14 procent eksportu, to potężne 
koło zamachowe” - mówił natomiast Minister 
Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński, odno-
sząc się do znaczenia polskiej chemii dla całej 
polskiej gospodarki.

„Dzisiaj dzięki zrozumieniu załogi, dobremu 
prowadzeniu i restrukturyzacji widać ciągły roz-
wój spółki. W trakcie realizacji jest plan inwe-
stycyjny, który zakłada również inwestowanie w 
port w Policach, który może stać się chemicznym 
Rotterdamem środkowo-wschodniej Europy” - 
dodał Minister - Decyzje Prezesa Jałosińskiego 
pokazują, że biznes polega na minimalizowaniu 
ryzyka dobrymi planami rozwojowymi. Nowe 
200 miejsc pracy, inwestycje w port, konsolida-
cja i działania w zakresie Unii energetycznej, to 
ścieżka, którą będziemy podążali. Postaramy się 
zwiększyć majątek Grupy i pomożemy tej gru-
pie rosnąć - podsumował Minister Włodzimierz 
Karpiński.

W czwartek, 22 maja w polickich zakładach krótkotrwałą wizytę złożył Premier Donald Tusk, 
w towarzystwie Ministra Skarbu Włodzimierza Karpińskiego. W spotkaniu, oprócz władz Spół-
ki, wziął udział wojewoda Marek Tałasiewicz oraz marszałek Olgierd Geblewicz. Powiat policki 
reprezentowali: starosta Leszek Guździoł i wicestarosta Anna Rybakiewicz. Poniżej przedruko-
wujemy fragment oficjalnego komunikatu prasowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Poli-
ce”, który został wydany po spotkaniu.

Znaczenie polskiej chemii, działania na rzecz 
bezpieczeństwa energetycznego oraz dywersyfi-
kacja pozyskiwania źródeł gazu były głównymi 
kwestiami, które poruszył Premier Donald Tusk 
w trakcie spotkania z pracownikami oraz wła-
dzami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Poli-
ce”. Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Kar-
piński odniósł się z kolei do przeprowadzonej w 
przeszłości skutecznej restrukturyzacji spółki i 
planów rozwoju Grupy Azoty. 

„Police stały się fundamentem Grupy Azoty” 
- zaznaczył na wstępie Premier Donald Tusk. 
Szef polskiego rządu przyjechał do zakładów 
w Policach w ramach wizyty w województwie 
zachodniopomorskim wraz z Ministrem Skarbu 
Włodzimierzem Karpińskim. Obydwaj podkre-
ślali zasługi obecnych władz spółki, z Prezesem 
Krzysztofem Jałosińskim na czele, oraz pra-
cowników zakładu, którzy wspólnie przyczynili 
się do odbudowy polskiej branży chemicznej i 
umocnienia jej pozycji w skali światowej.

„Polska chemia może stać się naszym znakiem 
rozpoznawczym. Fakt, że „Police” zostały ura-
towane, dzięki restrukturyzacji oraz konsolidacji 
chemii, jest ważny nie tylko dla branży czy Polic, 
ale dla całego regionu zachodniopomorskiego” - 
mówił Donald Tusk. - Miałem okazję rozmawiać 
z pracownikami i dzięki ich determinacji oraz 
sprawnemu zarządzaniu „Police” są bezpieczne 

W hołdzie wszystkim Mamusiom
Były chwile wzruszenia, oklaski, przemowy i wiele radości podczas uroczystego odsłonięcia 

pomnika poświęconego wszystkim Mamusiom. Szarfę mosiężnej figury w kształcie anioła prze-
cięły najstarsza i najmłodsza mama z naszej gminy, panie Władysława Siepciłko oraz Alicja 
Lamparska.

W samo południe ,26 maja br., byliśmy świadkami radosnej, ale i podniosłej uroczystości. Odsło-
nięcie pomnika w hołdzie wszystkim Mamom miało miejsce na skwerze przy kościele. Wszystkich 
obecnych, a przede wszystkim przybyłe matki powitał burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga, 
który podczas swego wystąpienia nie krył wzruszenia i łez. (cd. na str. 4)



Międzynarodowe
targi w Policach

Praca za 
euro

W ofertach pracy dla Polaków 
w Niemczech królują propozy-
cje opieki nad osobami starszy-
mi. Są nawet agencje, które się 
w tej dziedzinie specjalizują. 
Wśród szukających zatrudnienia 
za granicą najwięcej jest osób li-
czących na to, że znajdą proste zajęcie, które nie 
wymaga szczególnych kwalifikacji. A ci lepiej 
wykształceni pracy nie szukają.

W hali Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewi-
cza 16 maja odbyły się międzynarodowe targi pra-
cy. Zorganizował je policki PUP, już po raz czwar-
ty. Targi po raz pierwszy odbywały się w innym 
miejscu - poprzednie edycje gościły w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Ale tak jak zawsze cieszyły się 
dużym zainteresowaniem pracodawców, agencji 
pośrednictwa pracy i osób poszukujących zatrud-
nienia.

- To, że targi odbywają się już po raz czwarty, 
świadczy o tym, że są potrzebne i warto w ten spo-
sób aktywizować rynek pracy - powiedział Staro-
sta Policki Leszek Guździoł otwierając imprezę. 
- A także o tym, że ich skuteczność jest taka, by 
opłacało się je organizować. Ale moim zdaniem 
jest jeszcze jedno uzasadnienie tej imprezy. Nasz 
powiat jest co prawda w czołówce województwa, 
jeśli chodzi o rejony z najniższym bezrobociem, 
ale nadal mamy ten wskaźnik na poziomie 14 
procent. Na pewno więc trzeba podejmować takie 
inicjatywy.

Zainteresowani znalezieniem pracy u naszego 
zachodniego sąsiada zaczęli się schodzić na długo 
przed rozpoczęciem imprezy. Byli wśród nich i 
młodzi, i trochę starsi.

- Trochę za dużo ludzi, chyba wrócę później - 
stwierdził Stanisław Kuca. - W Niemczech jesz-
cze nie pracowałem, niemieckiego nie znam. 
Wiem, że bez języka trudniej, ale  mam nadzieję, 
że mimo to coś znajdę. Wiadomo, różnie bywa, 
każdy wiele obiecuje. Ale chyba po to się takie 
imprezy organizuje, żeby pomóc też takim jak ja.

Na targach najwięcej było ofert pracy w cha-
rakterze opiekunów starszych osób. Niektóre 
firmy miały tylko takie propozycje. Zatrudnienie 
w Niemczech mieli też jednak szansę znaleźć ci, 
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Sztuka nie tylko 
dla sztuki

Spektakle teatralne, koncerty, pokazy cyrko-
we, wernisaże prac plastycznych i fotografii - to 
wszystko zobaczyć można było w dniach 16 - 17 
maja w Policach podczas III Przeglądu Twór-
czości Młodzieży, w którym uczestniczyli pod-
opieczni placówek resocjalizacyjnych. 

Do Polic przyjechało ponad 100 młodych 
ludzi pochodzących z całej Polski, a obecnie 
przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach 
Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach 
Socjoterapii w Szczecinie, Wrocławiu, Kaliszu, 
Trzcińcu, Rzepczynie, Trzebieży.

Przegląd otworzył Starosta Policki Leszek 
Guździoł, który wcześniej objął to wydarzenie 
honorowym patronatem. 

Program III Przeglądu Twórczości Młodzie-
ży obejmował wiele elementów. Głównym były 
oczywiście prezentacje twórczości młodzieży. 
Mogliśmy obejrzeć i wysłuchać różne formy - 
spektakle teatralne, koncerty wokalne i wokalno 
-instrumentalne, prezentacje autorskiej poezji, 
pokazy tańca, beatbox i inne. Na koniec pierw-
szego dnia uczestnicy Przeglądu wzięli udział w 
koncercie legendy polskiego hip-hopu ELDO. 
Kolejny dzień to m.in. warsztaty artystyczne, 

podczas których młodzież doskonaliła umiejęt-
ności aktorskie, taneczne, cyrkowe oraz rzeźbiar-
skie. Następnie odbyło się spotkanie z aktorami 
kabaretu Formacja Chatlet, którzy opowiedzie-
li młodzieży o historii tej grupy, technikach 
tworzenia skeczy i codziennej pracy kabaretu. 
Zwieńczeniem Przeglądu był udział w występie 
kabaretu na scenie polickiego MOK. 

Organizatorzy III Przeglądu Twórczości 
Młodzieży składają serdeczne podziękowania:

- Staroście Polickiemu Leszkowi Guździoło-
wi za honorowy patronat nad Przeglądem oraz 
wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finanso-
we, 

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Policach Annie Ryl za umożliwienie organizacji 
Przeglądu, wsparcie merytoryczne i organizacyj-
ne, 

- Konradowi Pachciarkowi - liderowi Te-
atru ABANOIA za współorganizację Przeglądu 
i wszelką udzieloną pomoc przy jego realizacji, 

- Kierownikowi Zakładu Wiedzy o Kulturze 
Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Mirosławie 
Kozłowskiej za pełnienie roli eksperta podczas 
Przeglądu, 

- aktorom kabaretu Formacja Chatlet Ada-
mowi Małczykowi i Michałowi Pałubskiemu 
za przeprowadzenie interesującego spotkania z 
uczestnikami Przeglądu oraz Dariuszowi Grze-
gockiemu z Agencji Artystycznej „Eskander” za 
organizację tego spotkania, 

- Grzegorzowi Gacy z Polskiej Agencji 
Ochrony za ogromną życzliwość i wszelką po-
moc udzieloną podczas Przeglądu,

- Robertowi Cichockiemu z firmy „Rob-
-Pol” za pomoc w organizacji transportów, 

- pracownikom Wydziału Promocji Staro-
stwa Powiatowego w Policach oraz pracowni-
kom Miejskiego Ośrodka Kultury za ogromne 
zaangażowanie w wykonywaną pracę związaną 
z przygotowaniem i realizacją Przeglądu.

Samorząd i Rodzina
„Samorząd Przyjazny Rodzinie” - pod ta-

kim hasłem odbyła się konferencja zorganizo-
wana przez Starostwo Powiatowe w Policach 
oraz Stowarzyszenie „Animator”.

Spotkanie w Policach, które odbyło się 22 maja 
br. w sali konferencyjnej przy hali widowiskowo 
-sportowej, było częścią większej konferencji od-
bywającej się w naszym regionie. Wykłady od-
były się także w Goleniowie, Stargardzie Szcze-
cińskim oraz w Szczecinie. Starosta Policki objął 
honorowy patronat nad konferencją szczecińską.

Na stronie konferencji czytamy: „Trwa ogło-
szony przez ONZ Rok Rodziny. Trwa też - nieste-
ty - kryzys rodziny, który paradoksalnie pokazuje 
równocześnie jak wielkim skarbem dla kraju i 
społeczności lokalnych są zdrowe rodziny, mo-
gące w przyjaznych warunkach realizować swo-
je powołanie. (...) Wiele dla stworzenia dobrych 
warunków dla rodzin mogą zrobić samorządy. I 
nie chodzi o pomoc socjalną – przeciwnie, cho-
dzi o to, by tworzyć takie warunki, w których 
bezpośredniej pomocy będzie potrzebowało jak 
najmniej osób. W gruncie rzeczy na tym polega 
dobra polityka rodzinna – i o tym chcemy poroz-
mawiać podczas konferencji.”

Konferencję otworzył Starosta Policki Leszek 
Guździoł. Następnie głos zabrał prezes Stowa-
rzyszenia „Animator” Maciej Zaśko, który mówił 
o inicjatywie Karty Dużej Rodziny w Policach. 
Bardzo ciekawe wykłady dali dwaj zaproszeni 
prelegenci: p. Paweł Woliński z „Fundacji Mamy 
i Taty”, który opowiadał o współczesnych wyzwa-
niach dla rodziców oraz p. Jerzy Grzybowski, or-
ganizujący spotkania weekendowe dla małżeństw. 
Wśród zaproszonych gości na konferencji obecni 
byli także: Wicestarosta Policki Anna Rybakie-
wicz, Członek Zarządu Powiatu w Policach Paweł 
Bajer, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Po-
licach Grażyna Jaguszewska, Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach 

Witold Stefański, przewodnicząca PZERiI w Po-
licach Gabriela Maciejewska, proboszcz parafii w 
Jasienicy ks. Waldemar Szczurowski.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się panel dys-
kusyjny o lokalnych działaniach na rzecz rodziny, 
który poprowadziła dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Policach Beata Kar-
lińska. Dyskusję rozpoczął zastępca Prezydenta 
Szczecina oraz inicjator programu „Szczecin 
Przyjazny Rodzinie” Krzysztof Soska. W panelu 
wzięli udział: Poseł na Sejm RP Magdalena Ko-
chan, Starosta Policki Leszek Guździoł, Sekre-
tarz Gminy Police Andrzej Bednarek, kierownik 
polickiego OPS Gabriela Doba, kierownik Dzia-
łu Promocji Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 
Magdalena Zagrodzka i przedstawicielka Urzędu 
Gminy w Dobrej Weronika Cukrowska.

Podczas gdy rodzice uczestniczyli w konferen-
cji, ich pociechy bawiły się w sali obok, pod czuj-
nym okiem wolontariuszy z „Animatora”. Konfe-
rencja trwała trzy godziny, na koniec było wiele 
pytań i propozycji. Czas pokaże, w jaki sposób 
spotkania i konferencje przełożą się na wymierne 
korzyści w funkcjonowaniu rodzin 3+.którzy mają bardziej konkretne kwalifikacje: ku-

charze, kelnerzy, barmani, ślusarze, spawacze, 
elektrycy czy murarze. Były też propozycje pracy 
w gospodarstwach rolnych.

- Wśród odwiedzających dominują ludzie szu-
kający raczej prostej pracy - mówi Paula Janu-
szewska, rekruterka z obecnej na targach spółki 
Team Vikaren Polska. - Mieliśmy nadzieję, że 
będzie więcej zainteresowanych ofertami dla spe-
cjalistów, na przykład mechaników. Ale takich 
osób prawie nie ma. A jesteśmy w stanie zapropo-
nować naprawdę dobre wynagrodzenie. Mało jest 
też ludzi, którzy już mają pracę. Mam wrażenie, 
że Polacy nie mają skłonności do szukania czegoś 
lepszego. Przyznam, że trochę mnie to zaskakuje.

Na targach, oprócz agencji pośredniczących w 
poszukiwaniu pracy i firm oferujących zatrud-
nienie, swoje punkty miały też różne instytucje, 
których pomoc mogłaby być potrzebna zaintere-
sowanym zarabianiem w Niemczech. Ale nie tyl-
ko - dostrzegliśmy np. stoisko... policji, na którym 
było można uzyskać informacje na temat wstąpie-
nia do tej służby.

tekst Jarosław Spirydowicz
Kurier Szczeciński 

W ramach porozumienia z Urzędem Pra-
cy z Pasewalku, tutejszy Urząd organizuje w 
swojej siedzibie kwartalne dyżury doradcy 
EURES z Pasewalku, który udostępnia wszyst-
kim zainteresowanym aktualne oferty zatrud-
nienia z Niemiec. Ponadto doradca informuje 
wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniach 
o obowiązujących przepisach prawa pracy, a 
także o sposobach aplikowania dokumentów 
do niemieckich pracodawców. Osoby zainte-
resowane uczestnictwem w dyżurze prosimy 
o przesyłanie swoich zgłoszeń drogą elektro-
niczną na adres: bkotarski@pup.policki.pl 
lub kontakt telefoniczny pod nr 91 312 32 16.

Hospicjum Królowej Apostołów w Policach
zaprasza na festyn,

który odbędzie się 21.06.2014
w godz. od 12.15 do 15.45

na placu naprzeciw centrum handlowego „Kinga”
W programie wiele atrakcji:

Teatr „Malinowe Marzenia” w przedstawieniu dla 
dzieci „Na zdrówko - wyginam śmiało ciało”

Loteria fantowa, każdy los wygrywa.
Główna wygrana - dwa tablety

Występ zespołu „Arfic” ze Szczecina.
Pokaz zumby w wykonaniu Agaty i Agnieszki 

Plucińskich
Przejażdżka motorami z motocyklistami z klubu 

Cruiser.
Kącik plastyczny dla dzieci

Malowanie twarzy
Zamki dmuchane

Grochówka i ciasta



Eliminacje 
Mini Mundialu 

w Dobrej 
W sobotę 17 maja br. ogląda-

liśmy piłkarskie zmagania mło-
dych piłkarzy ze szkół z Nowego 
Warpna, Dobrej i Kołbaskowa, 
którzy wzięli udział w turnieju 
Mini Mundial. Uczniowie klas 
III-VI rywalizowali ze sobą w 
czterech grupach turniejowych w 
dwóch kategoriach wiekowych. 
Młodsi reprezentanci Zespołu 
Szkół w Nowym Warpnie zaję-
li miejsce 5, ich starsi koledzy 
miejsce 4.

Zwyciężyły ekipy Wybrzeża Kości Słoniowej i Finlandii, których piłkarze przyjechali ze szkoły w Bez-
rzeczu oraz z Kołbaskowa. Impreza jest świetną sposobnością do tego aby sprawdzić swoje umiejętności, 
uczy również zasad gry fair-play i gry w zespole.

W tym roku do Mini Mundialu przystąpiło siedem gmin z woj. zachodniopomorskiego, przed nami jesz-
cze sześć eliminacji gminnych oraz wielki finał turnieju, który odbędzie się w Szczecinie na Stadionie 
Pogoni 7 czerwca br.
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Mistrzynie Polski 
uhonorowane!

Włodarze oraz mieszkańcy Gminy Nowe 
Warpno wraz z Mistrzyniami Polski wspólnie 
świętowali wielkie zwycięstwo w ekstraklasie 
Polskiej Piłki Siatkowej, Orlen Lidze. Zawod-
niczki odwiedziły Nowe Warpno w ramach 
zwycięskiego tournée w naszym regionie.

W godzinach popołudniowych autokar „Dre-
am Team’u” przejechał ulice miasta w asyście 
strażaków OSP, pod samym Ratuszem Miejskim 
ekipę przywitał burmistrz Nowego Warpna Wła-
dysław Kiraga. Po pełnej sympatii, wzruszającej 
mowie burmistrza, siatkarki zostały uhonoro-
wane srebrnym herbem Nowego Warpna. Nato-
miast prezes Chemika, Joanna Żurowska wraz z 
Anną Werblińską, kapitanem drużyny odznaczy-
ły burmistrza złotym medalem Mistrza Polski.

W dowód uznania za osiągnięcia sportowe 
oraz całokształt kariery zawodowej, Małgorzata 

Glinka-Mogentale otrzymała z rąk gospodarza 
Buławę. Oczywiście mistrzynie nie mogły opu-
ścić naszego pięknego miasta nie zobaczywszy 
urokliwych zakątków, zabytków i miejsc, któ-
rych nie zapomną.

Sądząc po zadowolonych minach Mistrzyń 
Polski, Nowe Warpno zrobiło na nich ogromne 
wrażenie. Liczymy, że będą nas odwiedzać kiedy 
tylko czas im na to pozwoli.

XIX Polsko-Niemiecki 
Festyn Graniczny

W czwartek 1 maja br. już po raz dziewiętnasty 
odbył się tradycyjny festyn graniczny organizo-
wany przez Gminę Nowe Warpno wraz ze stroną 
niemiecką. Tym razem zabawa miała miejsce na 
terenie zielonym przy Alei Żeglarzy w Nowym 
Warpnie. Było dużo wspólnego śpiewania, zaba-
wa, występy muzyczne i koncerty. 

Festyn oficjalnie rozpoczął się celebracją litur-
gii ekumenicznej, którą odprawiał ks. proboszcz 
Waldemar Szczurowski oraz pastor Uwe Stegen 
prowadzący modlitwę Ojcze Nasz w języku nie-
mieckim. Na chwilę przed liturgią wszystkich 
przybyłych do kościoła przywitał burmistrz No-
wego Warpna Władysław Kiraga. Wśród gości 
obecni byli przedstawiciele władz niemieckich 
oraz między innymi starosta policki Leszek Guź-
dzioł, burmistrz Polic Władysław Diakun, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold 
Król, przedstawiciele służb mundurowych z-ca 
Komendanta Powiatowego Policji Arkadiusz 
Tomczak - zastępca Komendanta Powiatowego 
PSP Marek Gendek, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Trzebież Antoni Michnowicz oraz jego zastępca 
Tomasz Liśkiewicz.

Następnie, po Mszy, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy udali się ulicami miasta w kierunku 
Alei Żeglarzy, gdzie rozpoczęła się część arty-
styczna festynu. Jako pierwsi na scenie ustawio-
nej na pirsie pojawiły się dzieci z przedszkola 
„Złota Rybka” w Nowym Warpnie, które pod 
wodzą pani dyrektor Alicji Szumskiej wesoło za-
śpiewały oficjalny hymn Nowego Warpna oraz 

autorską piosenkę o mieście. Następnie nieco 
starsi, uczniowie szkoły podstawowej, recytowa-
li wiersze w językach polskim oraz niemieckim. 
Uczniom towarzyszyła pedagog Beata Komoc-
ka. Po nich wystąpiła młodzież z Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, która przedstawiła insceniza-
cję piosenek szantowych. Po części artystycznej 
„Od przedszkolaka do starszaka” nowowarpień-
skie występy zostały zwieńczone występem lo-
kalnego zespołu „3 plus 1” w składzie Barbara 
Falkowska, Beata Komocka, Kasia Kobuszyńska 
oraz Zbigniew Kotuła. Grupa odśpiewała znane 
i lubiane utwory, m.in.: „Czerwone jabłuszko”, 
„Głęboka studzienka”, „Hej bystra woda” oraz 
„Ukrainę”. Wspólnie z artystami śpiewali miesz-
kańcy, którzy zgromadzili się pod sceną.

Oprócz występów scenicznych, dla dzieci i 
młodzieży przygotowano darmowe atrakcje: 
dmuchane zamki, byk rodeo, a w przerwach mię-
dzy występami odbywały się konkursy sportowe 
oraz konkurs wiedzy o Gminie Nowe Warpno.

Przez dalszą cześć festynu swoje występy za-
prezentowali wykonawcy niemieccy: Band Paul 
z Greifswaldu, kabaret  Musik Theater z Rostock 
oraz zespół Oldie Kings. Jako gwiazda wieczoru 
na scenie wystąpiła skrzypaczka z Myśliborza 
Wielkiego Monika Wierciak, znana pod pseudo-
nimem artystycznym MoNa.

I tak, przy muzyce skrzypiec, XIX Polsko-
-Niemiecki Festyn Graniczny zakończył się w 
późnych godzinach popołudniowych. Spotkamy 
się za rok, tym razem w Rieth!

Tekst: Dawid Mikulski
Zdjęcia: Agnieszka Jaguszewska
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W hołdzie wszystkim Mamusiom
(dok. ze str. 1)

Serdeczne życzenia złożył również starosta Leszek Guździoł. Następnie ks. proboszcz tutejszej pa-
rafii Stanisław Drewicz poświęcił pomnik.

Tuż przed przecięciem symbolicznej szarfy, dzieci z przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warp-
nie wesoło zaśpiewały piosenkę dla mam. Przecinania biało-czerwonej szarfy podjęli się burmistrz 
Nowego Warpna Władysław Kiraga, starosta Leszek Guździoł, projektant pomnika Bohdan Ronin-
-Walknowski, Jan Ziętek, właściciel firmy Lastrico, która wykonała marmurowy cokół pomnika wraz 
z napisami wyrytymi w czterech językach oraz wspomniane matki - Władysława Siepciłko i Alicja 
Lamparska.

Jedna z mam, Grażyna Suchocka, podziękowała burmistrzowi Nowego Warpna za taką inicjatywę 
oraz złożyła serdeczne życzenia. 

W dalszej części uroczystości burmistrz złożył kwiaty pod pomnikiem poświęconym papieżowi 
Janowi Pawłowi II, położonym vis-à-vis skweru. Stamtąd wszyscy obecni przeszli dookoła kościoła 
do pomnika, który został oddany wszystkim tym, którzy tutaj mieszkali przed rokiem 1945. Kwiaty 
pod głazem pomnikiem złożył Uwe Conradt, dobrze znany mieszkaniec Nowego Warpna, który przez 
dziesiątki lat opiekuje się swoją niepełnosprawną żoną.

Ostatnim punktem programu był występ uczennic Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Nowym 
Warpnie, które recytowały i śpiewały w języku niemieckim. Po występie wszyscy udali się na słodki 
poczęstunek.

Autor tekstu: Dawid Mikulski,
autorzy zdjęć: Mirosław Tokarski, Anna Znyk

Oferta Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza
w Policach na rok szkolny 2014/2015

GIMNAZJUM NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
W szkole prowadzone jest nauczanie dwujęzyczne realizowane poprzez poszerzoną liczbę 

godzin języka niemieckiego oraz prowadzenie dwóch przedmiotów w językach: polskim oraz 
niemieckim, będącym drugim językiem nauczania.

Nauka w gimnazjum pozwala na rozpoczęcie nauczania w Niemiecko-Polskim Gimnazjum 
w Löcknitz.

Od pierwszej klasy uczniowie przygotowują się do konkursów i olimpiad przedmiotowych 
ze wszystkich przedmiotów pod opieką nauczycieli. Uczniowie uczestniczą w projektach mię-
dzynarodowych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  SZKOŁA MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

Szkoła proponuje naukę w oddziałach klas pierwszych liceum o następujących kierunkach: 
mundurowym (pożarniczy, wojskowy, policyjny); sportowym (piłka nożna; Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego - piłka siatkowa dla dziewcząt); medycznym; weterynaryjnym; humanistycznym; 
matematyczno-przyrodniczym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: od klasy pierwszej język angielski lub 
niemiecki. W klasie drugiej uczniowie będą dokonywali wyboru kolejnych dwóch przedmiotów, 
które będą realizowali w zakresie rozszerzonym, np.: geografia, biologia, matematyka, historia, 
chemia, wiedza o społeczeństwie, język polski, historia.

Przedmiotami uzupełniającymi będą: historia i społeczeństwo lub przyroda oraz w zależności 
od kierunku klasy: przysposobienie wojskowe, zajęcia: pożarnicze, policyjne, medyczne, wete-
rynaryjne, humanistyczne, sportowe, matematyczno-przyrodnicze.

TECHNIKUM ZAWODOWE
Nauka w zawodzie technik hotelarstwa lub technika żywienia i usług gastronomicznych. 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym - klasa kształcąca w zawodzie technik hote-

larstwa: język angielski lub niemiecki oraz geografia, klasa kształcąca w zawodzie technik żywie-
nia i usług gastronomicznych: język angielski lub niemiecki oraz biologia.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
Nauka w zawodzie: kucharz lub sprzedawca oraz w klasie wielozawodowej (uczeń może kształ-

cić się w każdym zawodzie, w którym znajdzie możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu, 
np. elektromechanik, elektryk, fryzjer, ślusarz, fotograf, mechanik pojazdów samochodowych, 
murarz-tynkarz, kominiarz, złotnik-jubiler, zegarmistrz, cukiernik, piekarz, stolarz).

WAŻNE TERMINY (SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE)
od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. do godz. 15.00 - składanie podań w sekretariacie szkoły
od 27 czerwca 2014 r. do 01 lipca 2014 r. do godz. 15.00 – złożenie kserokopii świadectwa 

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
do 4 lipca 2014 r. do godz. 15.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niekwalifi-

kowanych do przyjęcia do szkoły
do 8 lipca 2014 r. do godz. 12.00 - potwierdzenie przez uczniów woli podjęcia nauki w szkole 

poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szcze-
gółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 8 lipca 2014 r. do godz. 14.00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły
http://www.zspolice.pl/, w zakładce Rekrutacja 2014/2015.


