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Stare czy nowe?
Nowe Police – start!

s. 6

W środę 20 września w Trzebieży o godzinie 19
zainaugurował swoją działalność Komitet Wyborczy
Wyborców Nowe Police. Inwestycje i praca,
bezpieczeństwo oraz mieszkalnictwo – to główne
i najważniejsze punkty wyborczego programu
Nowych Polic.

Nowe centrum Polic

s. 7

Police mogą mieć nowoczesne centrum
z prawdziwego zdarzenia. Miejsce, które będzie
chlubą dla naszego miasta. To miejsce znajduje się
w samym sercu Polic. To tzw. Hotele Chemik.

Symbole miasta – Łarpia

Piotr
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W piątek 15 września w Policach,
między godziną 15 a 19 ankieterzy
Spektrum Consulting przeprowadzili sondaż uliczny, którego celem było ustalenie preferencji wyborczych policzan przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Pytanie – „Na kogo zamierza

Pani/Pan głosować w wyborach
na burmistrza Polic?” – zadano 358 policzanom. 152 z nich
wskazało na Piotra Misiło,
147 na obecnego burmistrza Władysława Dikauna, 30 na Kazimierza Drzazgę, 18 na Elżbietę Jaźwińską oraz 11 na obecnego staro-

stę Leszka Guździoła. Z przeprowadzonego sondażu wynika jednoznacznie, że przy obecnym podziale głosów konieczne będzie
przeprowadzenie drugiej tury wyborów, do której wejdą Piotr Misiło oraz Władysław Diakun.
Redakcja

s. 13

Od zawsze leniwie przepływa wzdłuż zachodnich granic obrzeża miasta. Jedni mówią rzeka, inni bardziej
zapoznani z tematem – kanał. Jakby nie było
– pod miastem sporo wody, dziś trochę mętnej, ale
nadal pełnej ryb.

Piotr Misiło
policzanin, 32 lata, ekonomista, socjolog, doktorant Uniwersytetu
Szczecińskiego, były pracownik Urzędu Gminy w Policach, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą oraz jest Dyrektorem Zarządzającym
ds. Organizacyjnych w Point Group Sp. z o. o. w Warszawie.

Władysław Diakun
trzebieżanin, 57 lat, technik automatyk, były pracownik ZCH Police oraz
Zastępca Burmistrza Gminy Police I i II kadencji; obecnie Burmistrz Gminy
Police (1998 – 2006).
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Pełna
przejrzystość

PO
w rękach PSG

Jest Pan Pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego
Wyborców Nowe Police. Wasi polityczni przeciwnicy
zarzucają wam nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Proszę powiedzieć policzanom. Skąd Nowe Police biorą pieniądze na kampanię wyborczą?
Chęć „bycia” obecnej władzy (Gryfa, SLD i PSG) jest tak
wielka, przy jednoczesnym braku logicznych argumentów
dla jej dalszego trwania, że zaczyna owa władza imać się
już szalonych wręcz sposobów, aby nadal trwać, w tym
kłamstw dotyczących finansowania kampanii wyborczej
przez KWW Nowe Police. Proszę Państwa, KWW Nowe Police nie finansuje swojej kampanii ani z gminnych, ani
z powiatowych środków. KWW Nowe Police nie otrzymał
też ani złotówki ze środków EU, ani jakichkolwiek innych
publicznych środków. Kampania wyborcza KWW Nowe
Police jest i będzie całkowicie finansowana ze składek osób

Jeszcze trzy miesiące temu była Pani liderem PO
w Policach i najpoważniejszą konkurentką Władysława Diakuna na fotel burmistrza Polic. Dzisiaj PO
w Policach ma komisarza, a prym w partii wiodą panowie z PSG Jerzy Kardziejonek i Leszek Guździoł.
Pani jest jedną z liderek Nowych Polic, a w wyborach
na fotel burmistrza Polic popiera Pani Pana Piotra Misiło. Co się wydarzyło przez te trzy ostatnie miesiące?
Zacznę może od tego, że jestem szalenie zniesmaczona tym, co się stało się w polickiej Platformie. To jest jakiś niezrozumiały dla mnie i dla policzan koszmar i to
w wyjątkowo kiepskim wydaniu. PO opanowali panowie
Guździoł i Kardziejonek wraz z grupą PSG. Nie przypuszczałam, że policki układ, który trwa tutaj już od 16 lat,
jest aż tak mocno ze sobą powiązany. To przerażające.
Chciałam zdecydowanie to zmienić, wnieść do polickiej
polityki świeżość i nowy pomysł na rozwój naszej gminy
i naszego powiatu. Ale przede mną stoi ściana, którą
bardzo ciężko jest rozbić. Nie zdawałam sobie sprawy, że
to, co obserwujemy na scenie politycznej kraju, nie odbiega znacząco od tego, co dzieje się w kulisach polickiej
polityki. Niektórzy panowie gotowi są zrobić wszystko,
aby tylko zostać u steru władzy. Dla normalnych ludzi
jest to odrażające i niezrozumiałe. To zniechęca ludzi
do czynnego udziału w wyborach samorządowych.

„Burmistrz
Władysław Diakun
wydaje pieniądze
podatników na
gazetę J. A. Kłysa.”
kandydujących do Rady Miejskiej Polic oraz Rady Powiatu
Polickiego, a także ze składek innych osób wpłacających
środki finansowe na konto naszego komitetu. Zaraz
po wyborach opublikujemy nasze sprawozdanie finansowe złożone do PKW. Absolutnie nie mamy nic do ukrycia.
Chcemy, aby finanse były poddane pełnej przejrzystości.
Ciekawy jestem, czy równie chętnie opublikują swoje sprawozdania finansowe nasi polityczni konkurenci.
A z jakich środków jest finansowana gazeta „Nowe Police”? Zaczęła bowiem ukazywać się znacznie wcześniej niż rozpoczęła się kampania wyborcza?
Gazeta „Nowe Police” jest zarejestrowanym w sądzie
w Szczecinie tytułem prasowym, wydaje ją firma Design,
której właścicielem jest pan Piotr Misiło i prowadzi ją jako
działalność gospodarczą. Gazeta finansowana jest więc
w pełni przez pana Piotra Misiło, za jego prywatne pieniądze. Nie ma tutaj jakiejkolwiek tajemnicy. Rozumiem, że
trudno jest uwierzyć obecnie panującym, że można wydawać swoje prywatne pieniądze na gazetę lub kampanię reklamową czy też wyborczą. Pan Burmistrz Władysław Diakun, Prezes Wspólnoty Samorządowej Gryf, wydaje np.
pieniądze podatników na gazetę pana Jana Antoniego Kłysa, która wychwala obecną władzę, ganiąc poczynania
konkurentów. I robi to za Państwa i moje pieniądze. Najbardziej ohydne jest to, że sugeruje ona, iż to my, „Nowe
Police”, w jakiś tajemniczy sposób finansujemy nasze działania promocyjne. Przyznam się szczerze, że to wyjątkowo
niespotykana bezczelność.
Jak podobają się Panu wyniki sondażu?
Nie dziwią mnie zupełnie i jestem przekonany, że Pan Piotr
Misiło zwycięży w pierwszej turze. Ludzie przestali się
bać, widzą i czują, że władza nie jest dana w Policach
na zawsze. Dostajemy dziesiątki telefonów i e-maili z poparciem. Policzanie chcą zmiany i jestem pewien, że tej
zmiany dokonają. Muszą dokonać, bo inaczej Police zaczną
obumierać, a emigracja mieszkańców będzie jedynym sposobem na znalezienie miejsca pracy.
MJ

Leszek Herbowski
48 lat, doktor nauk
medycznych, specjalista neurochirurg i neurotraumatolog, były pełnomocnik rządu
libijskiego ds. specjalizacji
z neurochirurgii i neurotraumatologiibyły dyrektor szpitala w Policach oraz były
prezes i współzałożyciel stowarzyszenia Gryf. Obecnie
pracuje na Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Szczecinie,
mieszkaniec powiatu
polickiego.

Platforma Obywatelska w Policach w najbliższych
wyborach popierać będzie obecnego burmistrza
Pana Władysława Diakuna. Jak Pani wyjaśni policzanom ten dualizm?
Niestety racjonalnie wyjaśnić tego nie potrafię. PO chciało oczywiście poprzeć Pana Piotra Misiło, ale w zamian
za poparcie jego kandydatury oczekiwało konkretnych
stanowisk. Nie po to wstępowałam do Platformy, aby
kupczyć stanowiskami i aby jeden sitwowy układ zastępować kolejnym. Nie mogę zrozumieć sposobu postępowania szczecińskiej i polickiej PO. W Polickiej Platformie
mamy dużo wspaniałych, ideowych ludzi, mamy naprawdę dobrego, wykształconego kandydata na fotel
burmistrza Polic, człowieka związanego z Platformą,
a PO (teraz w zasadzie PSG) popiera człowieka, który
współtworzy obecny układ od 16 lat! Zadaję, więc publicznie pytanie – dlaczego? Albo – za co?

„PO opanowali
panowie Guździoł
i Kardziejonek wraz
z grupą PSG.”
Co dalej w polickiej polityce?
Po tej decyzji z PO w Policach wystąpiło ok. 50 osób.
Obecnie w znacznej ilości zostały w partii osoby związane z PSG i Panem Kardziejonkiem. Wraz z aktywnymi
społecznikami udało nam się zbudować potężny ruch
społeczny Nowe Police – są w nim osoby związane zarówno z PO, jak i z PiS, ale w znakomitej większości osoby, które nie są członkami żadnej partii, a które mają
dość obecnego układu i chcą dynamicznego rozwoju naszej gminy. Wierzę, że policzanie wykorzystają szansę
na zmianę, jaką daje im wybór Nowych Polic i Pana Piotra Misiło. Policzanie powinni postawić na młodych, dobrze wykształconych ludzi i nowego burmistrza. Powinniśmy wspólnie postawić na Nowe Police.
MJ

Ewa Chmielewska
Radna I i II kadencji Rady
Powiatu Polickiego. Prezes
Stowarzyszenia „Animator”.
Magister pedagogiki,
absolwentka studium
podyplomowego
na Uniwersytecie Szczecińskim
– Menadżer Oświaty oraz
Wyższej Szkoły Collegium
Balticum – Bibliotekoznawstwo
z Informacją Naukową.
Od 1989 roku nauczyciel
w Szkole Podstawowej nr 1
w Policach. Była przewodnicząca
Platformy Obywatelskiej
w Policach.
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Znaleźć przewagę
W strategii przedsiębiorstwa czy gminy najistotniejsze jest to, żeby się wyróżniać. Wyróżnienie oznacza świadomy wybór
odmiennego zbioru czynności, aby dostarczyć wyższą wartość dla inwestora. Wyróżnienie się gminy jest procesem obmyślania nowych możliwości i procedur, które przyciągają inwestorów na nasz rynek.
Działanie to jednak wymaga
twórczej myśli i wnikliwości powodującej zdobycie przewagi
nad konkurencyjnymi gminami.
Teoria i praktyka zarządzania
strategicznego w przedsiębiorstwach daje doskonałe i sprawdzone przykłady opracowania
i wdrożenia skutecznej strategii,
które powinny być przez nas
wykorzystane w Policach.
Pierwszym krokiem do zdefiniowania skutecznej strategii jest
analiza istniejących zasobów
i umiejętności urzędu. Zasoby te
to: dostępność gruntów inwestycyjnych, stan dróg, możliwość przemieszczania się dużych samochodów ciężarowych
oraz ilość ludzi do pracy. Umiejętności urzędu to organizacyjne
przygotowanie do obsługi inwestorów, w skład którego wchodzą głównie procedury postępowania i pomoc w uzyskaniu
uzgodnień i pozwoleń. Wzorem
w zakresie przygotowania organizacyjnego do obsługi inwestora jest Wrocław, którego prezydent utworzył specjalnie wydzielony dział. Ludzie pracujący
w tym dziale wyręczają potencjalnego inwestora we wszystkich formalnościach dokumentacyjnych. To oni „biegają
po urzędzie”, zdobywając
uzgodnienia i pozwolenia.
Po analizie potencjału gminy (jej
zasobów i przygotowania organizacyjnego), drugim krokiem
powinno być przeprowadzenie
analizy grup inwestycyjnych,
które będą najbardziej skłonne
do budowania przedsiębiorstw
w Policach. Zanim gmina zwróci
się do potencjalnych inwestorów
powinna dokonać uzupełnienia
luk, które zostaną odkryte w procesie porównania „co mamy”,
a czego oczekują inwestorzy.
Na podstawie wyników analiz
i porównań podejmowany jest
szereg decyzji dotyczących:
 rozbudowania wewnętrznych
umiejętności gminy
 rozbudowy infrastruktury
 współpracy z instytucjami
otoczenia biznesu
 wyszkolenia ludzi.
Wynik powyżej opisanych działań ma uchronić gminę
przed podjęciem inwestycji, które nie byłyby ściśle skorelowane

z oczekiwaniami i potrzebami
mieszkańców i inwestorów. Dla
zobrazowania powyżej opisanego procesu można porównać
gminę do młodego adepta lekkoatletyki, zastanawiającego się
nad swoją przyszłą sportową
specjalizacją. Nasz młody sportowiec ma znacznie większe
szanse odnieść sukces, rozpoczynając od analizy swoich atutów
niż od rozważenia potencjalnej

inwestycji zaawansowanych
technologii chemicznych. Przez
zaawansowane technologie rozumiem takie, które są uciążliwe ale pozytywne dla środowiska naturalnego i mieszkańców.
Oczywiście nie wykluczam realizacji inwestycji przez przedsiębiorstwa z innych branż. Jedynie twierdzę, że koncentracja
wysiłków całej gminy w kierunku przedsiębiorstw zaawanso-

„Mamy niepowtarzalne
warunki pozwalające
przyciągnąć duże
przedsiębiorstwa.”
atrakcyjności dyscypliny. Wzrost
sportowca – 173 centymetry i jego waga – 90 kilogramów, nie
wróżą dobrze dla takich dyscyplin jak skok wzwyż ani maraton. Młody sportowiec nie miałby szans odnoszenia wielkich
sukcesów bez względu na to, jak
intensywnie by trenował. Z pewnością znajdą się wyżsi i lżejsi,
którzy będą zajmowali miejsca
na podium. Natomiast decydując
się na rzut młotem lub oszczepem, mógłby osiągnąć dobre rezultaty. Wymagałoby to odpowiednio zaprogramowanego treningu i doskonalenia techniki,
ale byłoby osiągalne. Podobnie
gmina może osiągnąć dobre wyniki we współpracy z inwestorami, dla których przygotuje najlepiej dopasowane warunki. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że
nie powinniśmy ograniczać się
tylko do inwestorów z jednej
branży, bo nie należy się ograniczać w ogóle. Jest tylko pytanie:
czy nie będziemy jak niski,
100-kilogramowy sportowiec
biegnący w maratonie.
Specjaliści zarządzania strategicznego są zgodni, że możliwość osiągania ponadprzeciętnych korzyści wynika ze zdolności lepszego niż inne gminy wykorzystania podstawowych zasobów i umiejętności, o których
wspominałem wcześniej. Myślę,
że naszym „atutem strategicznym” jest potencjał do przyjęcia

wanych technologii chemicznych może nam przynieść najlepsze wyniki – miejsce na podium. Jest to możliwość osiągania ponadprzeciętnych korzyści,
wynikająca ze zdolności lepszego niż konkurencyjne gminy zaspokojenia potrzeb inwestorów. Mamy niepowtarzalne warunki pozwalające przyciągnąć
duże przedsiębiorstwa tworzące nowe miejsca pracy. Nowo-

nych Police i związany z nim:
– dostęp do terenów inwestycyjnych w obrębie Z. Ch. Police S.A. – Infrapark
– pełnomorski port
– bogatą infrastrukturę techniczna
– oczyszczalnie ścieków
– towarową bocznicę kolejową
– dostęp do wysokociśnieniowego gazu.
Opracowana w 2003 roku strategia, której jestem współautorem, postanawia:
Gmina Police – najlepszy
„grunt” dla nowoczesnych technologii i zaawansowanego
przemysłu chemicznego.
Czym jest strategia? Po przemyśleniu wszystkich czynników
można odpowiedzieć na to pytanie, że strategia to dostosowanie działalności gminy
do prawdziwych potrzeb inwestorów. Trudnością jest jedynie
zdanie sobie sprawy, że inwestorzy z różnych branż mają
różne potrzeby i naszym zadaniem jest zidentyfikowanie i zaspokojenie tych potrzeb. Powodzenie przyjętej strategii zależy
od dobrego wykonania wielu
rzeczy i od ich zintegrowania.
Jeżeli działania będą niedostosowane i niespójne (skierowane

www.infrapark.pl
czesna technologia i zaawansowana branża chemiczna znajdą
u nas:
 bogate zasoby już istniejących terenów przemysłowych
 wysoko wykwalifikowaną kadrę
 wysoką kulturę przemysłową
 obecność Zakładów Chemicz-

do wszystkich inwestorów i jednocześnie do żadnego), to wysiłki są marnotrawione, a szanse na sukces niewielkie. Zdaję
sobie sprawę, że strategia gminy to nie tylko inwestorzy. Ze
względu na ograniczoność miejsca zdecydowałem się na poruszenie tego niezwykle istotnego

Piotr Misiło
policzanin, 32 lata,
ekonomista, socjolog,
doktorant Uniwersytetu
Szczecińskiego,
były urzędnik Urzędu
Gminy w Policach, obecnie
prowadzi własną
działalność gospodarczą
oraz jest Dyrektorem
Zarządzającym
ds. Organizacyjnych
w Point Group Sp. z o. o.
w Warszawie.

– jak nie najistotniejszego
aspektu. Inwestorzy mają nieoceniony wpływ na sytuację całej gminy. Wynika to z pewnego
ciągu zależności:
inwestorzy tworząc nowe miejsca pracy zapewnią -> spadek
bezrobocia i wzrost dochodów
mieszkańców, którzy -> będą
kupowali towary i usługi oraz
zapłacą podatki, które -> pozwolą gminie inwestować
w drogi, szkoły, szpitale, co spowoduje -> wzrost jakości życia
wszystkich mieszkańców gminy
Police.
Na koniec chciałbym zadać kilka
pytań:
 Dlaczego burmistrzowie unikają dokonywania strategicznych wyborów?
 Dlaczego osobą odpowiedzialną za gminne inwestycje
jest nauczyciel WF-u?
 Dlaczego bez jakiegokolwiek
planu, w totalnym chaosie
i bez jakichkolwiek konsultacji społecznych uaktualniono
(w ciągu 14 dni!!!) i uchwalono 26 września 2006 roku
Strategię Rozwoju Gminy Police?
Przypomnę tylko Państwu, że
12 listopada 2006 roku odbędą
się wybory samorządowe.
Piotr Misiło
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Dziękujemy!

Władza

w Policach straszy
Mamy w Polsce skandal. Wielka afera taśmowa. Posłowie PiS „przekupują” posłów, aby zyskać ich poparcie dla rządu.
nia, nieczystej gry? Zbliżają
się wybory samorządowe.
Wiem, że mamy (Nowe Police)
fantastyczny, młody, prężny,
dobrze wykształcony zespół
ludzi, którzy wierzą, że w Policach można wprowadzić
wiele korzystnych dla nas
zmian. Wiem, że mogłoby nas
być więcej. I było nas więcej.
Lucyna Jarocka
35 lat, politolog,
absolwentka Wyższej Szkoły
Pedagogicznej; od 1989 roku
prowadzi własną działalność
gospodarczą.
Prezydent twierdzi, że nieco
przesadzamy, że to normalne
– może. Ja jednak się z tym
nie zgadzam i chcę zaprotestować. Chcę inaczej – i wielu
Polaków też chce inaczej. Ale
czy na tle tej wielkiej afery
nie umykają nam, policzanom, te mniejsze, ale jakże
bardzo istotne dla nas próby
przekupstwa, skorumpowa-

wypracowane przez lata rządzenia, aby zablokować chęć
pracy na rzecz Polic?
Już wiem, że można. I bardzo
wam współczuję. Wam,
którzy chcieliście, ale już nie
możecie. Chcieliście, ale się
boicie. Kim jestem, że się nie
boję? Policzanką od 35 lat, kochającą to miasto. Wierzę

„Wierzę w zmiany,
dlatego reprezentuje
Nowe Police.”
Ale wielu z nas musiało zrezygnować ze swoich marzeń
o pracy na rzecz lepszych Polic, ponieważ otrzymali „propozycje nie do odrzucenia”,
od których zależeć będzie ich
codzienne „być albo nie być”.
Czy to nie jest korupcja? Czy
można wykorzystywać układy

w zmiany, dlatego reprezentuję Nowe Police i dla nas
wszystkich poświęcę swój
czas, wykorzystam moją wiedzę i doświadczenie najlepiej
jak tylko potrafię, aby wyrwać Police z wszechogarniającego marazmu.
Lucyna Jarocka

Wciąż słyszymy, że młodzież w naszym kraju
i gminie nie ma perspektyw...
Młodzi wyjeżdżają za granicę
w poszukiwaniu lepszej pracy.
Burmistrz twierdzi, że bezrobocie
w Policach spada – istotnie spada,
bo młodzi policzanie uciekają
za granicę, nie widząc dla siebie
w Policach perspektyw. W kraju
– w Policach brak dla nich pracy.
Pracodawcy wymagają dużego
doświadczenia. Jeśli nawet młodzi znajdą pracę, to jest przeważnie nisko opłacana. Ludzie młodzi
zgadzają się na wyzysk, na niegodne warunki, zadowalają się
nieprzemyślaną ofertą, nie szukają lepszych propozycji, bo gdzie
tak naprawdę mogą szukać?
Oprócz braku perspektyw młodzież nie wie również, co ma ze
sobą zrobić, by spędzić pożytecznie wolne chwile. W polickich
sołectwach i samym mieście nie
ma wielu możliwości, aby młodzi
mogli podjąć wspólne działania
na rzecz własnego środowiska
i rozwijać swoje ambicje. Należy
pomóc im w realizacji planów.
Także walka z wandalizmem to
priorytetowa sprawa, by społeczeństwo nie odczuwało niszczycielskich skutków działań młodzieży. Chciałabym, by wszystkim
policzanom żyło się lepiej, by każ-

Anna Stasiak
27 lat, absolwentka Liceum
Ekonomicznego, spedytor międzynarodowy w szczecińskiej
firmie BOSiT Sp. z o.o.
dy był zadowolony z tego, co robi.
Pragnę, żeby każdy znalazł swe
miejsce w życiu, a młodzi policzanie byli zadowoleni z tego, co robią. Chciałabym, aby żaden policzanin nie musiał martwić się
o swój byt, o pracę dzisiaj czy jutro. Może tak być, ale konieczna jest zmiana. Muszą odejść z polickiej polityki ludzie, którzy zatracili poczucie naszych realnych potrzeb, którzy są u władzy dla samej władzy. Panowie 55-latkowie
– Wasze odejście to naturalna kolej rzeczy. Wam już dziękujemy.
Anna Stasiak

Szpital przejęty przez PAM
Szpital powiatowy w Policach w końcu doczekał się jakiegoś rozwiązania. Majątek szacowany na około 50 milionów złotych
oraz kilkunastomilionowe przychody roczne szpitala przekazano na rzecz utworzenia nowego zakładu opieki zdrowotnej
– szpitala klinicznego – przy współudziale Pomorskiej Akademii Medycznej.

Leszek Herbowski
48 lat, doktor nauk
medycznych, specjalista neurochirurg i neurotraumatolog,
były pełnomocnik rządu libijskiego ds. specjalizacji z neurochirurgii i neurotraumatologiibyły dyrektor szpitala w Policach oraz były prezes i współzałożyciel stowarzyszenia Gryf.
Obecnie pracuje na Oddziale
Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Szczecinie,
mieszkaniec powiatu polickiego.

Szesnastomilionowe zobowiązania szpitala, zgodnie z Ustawą
o Zakładach Opieki Zdrowotnej,
stały się zobowiązaniami samorządu, a przez to mieszkańców
powiatu polickiego. Udział Akademii Medycznej w całym przedsięwzięciu to wpłata kilkunastu milionów złotych w kilku rocznych
ratach oraz kilku milionów złotych na niezbędne remonty i wyposażenie nowych oddziałów
klinicznych.
Wcześniej radni powiatowi patrzyli na zobowiązania finansowe
szpitala przez pryzmat nieudolności zarządzania szpitalem. Tak było zawsze – czy to rządziła prawica, czy lewica. Próby powołania
spółki gminno-powiatowej, która
mogłaby prowadzić szpital, nie
znalazły akceptacji rządzących
w powiecie i gminie. Nie było też
przyzwolenia na jakikolwiek gest
sprywatyzowania szpitala. Argument o powiatotwórczym aspek-

cie własnego szpitala powiatowego był zawsze koronnym
argumentem adwersarzy. Wokół
szpitala zawsze toczyły się spory
– między innymi o budżet, o dyrektora, o kontrakty, o zadłużenie,
o pomoc finansową, o ustawę 203,
o zwalnianych pracowników.
Obecnie radni powiatowi postanowili pozbyć się kłopotów raz
na zawsze. Cel ambitny! Ale czy
realny?
I oto teraz, na miesiąc przed wyborami samorządowymi, „znaleziono” cudowne rozwiązanie problemów szpitala. Zdecydowano
o przekazaniu szpitala, a wraz
z nim całego dobytku materialnego i zasobów ludzkich. Czy fakt
przekazania majątku powiatowego bez przetargu nie budził wśród
radnych wątpliwości? Czy poprzez procedurę przetargową nie
można byłoby znaleźć podmiotu
dającego korzystniejsze warunki
finansowe dla powiatu? Pracow-

nicy szpitala w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy
mają rok spokoju. Lekarze kontraktowi i podwykonawcy, działający na podstawie umów cywilno-prawnych, mają trudną sytuację
– łatwo z nimi rozwiązać obowiązujące umowy. Nie chronią ich
przepisy Kodeksu Pracy ani związki zawodowe. Z pewnością zamiar zwalniania kogokolwiek nie
będzie sukcesem idei połączenia
szpitali. Ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić równoczesne
przebywanie wszystkich osób
z obecnej załogi wraz z osobami
tworzącymi nowe oddziały kliniczne w tym jednym szpitalu.
A co w przypadku redukcji istniejących oddziałów? Możliwe są
na tym tle nieprzewidziane przez
radnych konflikty międzyludzkie.
Gdyby myśleć kategoriami biznesu, to należy podnieść następujące
kwestie: Dlaczego nie dzierżawa
a przejęcie? Dlaczego nie przetarg

a przejęcie? Dlaczego transakcja
z bilansem ujemnym dla powiatu?
Dlaczego teraz, tuż przed wyborami, podejmuje się decyzje finansowe skutkujące na przyszłość?
Rzeczywiście przyszłość pokaże,
czy wybór dokonany przez obecnych radnych był optymalnym
sposobem załatwienia sprawy
szpitala. Czy jednak casus pozbycia się przez powiat szpitala nie
zostanie odebrany jako nieudolność jego właściciela, który nie
chce realizować jednego z podstawowych zadań w zakresie ochrony zdrowia? Czy nowy szpital kliniczny działający na terenie Polic
przyniesie chwałę temu powiatowi? Nowi radni staną przed nowymi problemami nowego szpitala w swoim powiecie i na terenie swojej gminy. Bo trudno sobie
wyobrazić sytuację, że sprawa
szpitala nie jest problemem powiatu oraz gminy i jej mieszkańców.
Leszek Herbowski
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Do przodu w tył zwrot
Nie lubię czasu przedwyborczego. Odkąd pamiętam, kojarzy mi się z „plakatową wojną”, przedwyborczymi obietnicami oraz
dyskusjami pełnymi emocji, z góry założonych tez, „gdybania” i oskarżania. Obecna kampania ma jak dotychczas inne oblicze.
Młodzieńcza naiwność?
Wydawało mi się zawsze, że
czas wyborów jest jednak pewną społeczną wartością. Bo oto
mamy możliwość jako mieszkańcy zreflektować działania,
jakie zrealizowały wybrane
przez nas osoby w poprzedniej
kadencji. Zweryfikować można praktycznie wszystko
– od deklaracji złożonych przez
komitety wyborcze podczas
kampanii, przez m.in. postawę
opozycji, działania poszczególnych radnych itd. Jest w tym
duża szansa także dla skuteczności realizowanych działań
– taki czas refleksji jest potrzebny w każdej formie działalności i często brakuje go
w natłoku codziennych zajęć.
Zatem wydawałoby się, że wartość dla nas wszystkich stanowić winna otwarta dyskusja,
wymiana poglądów i racji, opinie różnych grup społecznych
i środowisk, która toczyć się
może w okresie przedwyborczym. W końcu nikt nie jest alfą i omegą i wysłuchanie
od czasu do czasu opinii innych
może być naprawdę twórcze.
Godność ludzka – fundament
Inną kwestią są sprawy fundamentalne we wszelkich społecznych interakcjach. Mam na myśli niezbywalną godność każdego człowieka, która jest wartością wspólną dla różnych światopoglądów, opcji politycznych,
a nawet kultur. Temat to bardzo
rozległy i wymagający obszernej, interdyscplinarnej wiedzy
i głębokiego widzenia wielu

spraw. Dla mnie jednak kilka
rzeczy jest oczywistych, np. to
że w zakresie ludzkiej godności
mieści się m.in. prawo każdego
z nas do pełnego udziału w życiu społecznym, zawodowym
czy kulturowym, a także prawo
do wolności, niezależności, samorealizacji i samostanowienia.
Wydawałoby się, że to takie
oczywiste i że za sobą mamy już
czasy różnych zniewoleń.
Kilka przyjaznych refleksji
Na pierwszy rzut oka trwająca
kampania wygląda bardzo spokojnie. Świadczyć o tym mogą

odbioru pewnych postaw.
Jest super, więc o co ci chodzi...
Okazuje się jednak, że przedwyborcza walka przyjęła nowe, ciche, a zarazem skuteczne narzędzie. Bo oto tworzą się Komitety
Wyborcze Wyborców, do których każdy może przystąpić. No,
przepraszam – prawie każdy.
Proszę mi wybaczyć, ale źle czuję się w roli arbitra czy też oceniającego czyjeś postawy. Powiem jednak krótko – mnie jak
i wielu innym, trudno jest pogodzić się z faktem ogromnych presji, jakie wywiera się na osoby,

„Życzę sobie i każdemu
policzaninowi wolności
i niezależności
w podejmowaniu
wyborczych decyzji.”
choćby przedwyborcze tablice
ogłoszeń, które jak dotąd nie są
miejscem infantylnych, ale jednak bardzo niekulturalnych
działań, polegających na zrywaniu plakatów innych komitetów, wzajemnym zaklejaniu
itd. Prowadzona publicznie debata też na szczęście nie przybrała formy „obrzucania się
błotem”. Cieszy więc fakt podniesienia poziomu politycznej
kultury, podyktowanej zapewne świadomością społecznego

które chciały bądź zdecydowały
się włączyć kampanię wyborczą.
To nie jest przypadek, że w niektórych Komitetach Wyborczych
nie ma osób, które pracują w polickim samorządzie. To nie jest
przypadek, że wiele osób znających doskonale sprawy samorządu dzięki wieloletniej pracy
w samorządowej administracji
i chcących kandydować do Rady
Gminy bądź Powiatu wycofało
się z tej decyzji już po jej podjęciu. „Ludzie boją się o pracę – to

oczywiste” – powiedział nam
ostatnio członek jednej z partii,
który boi się startować w wyborach z jej listy, gdyż zatrudniony
jest w gminnej administracji.
Tak, to oczywiste i zrozumiałe.
Ale czy oczywiste to znaczy
normalne?
Masz prawo, masz wybór
Sytuacje, z którymi się spotkałem
i których sam wcześniej w pewnym stopniu doświadczałem,
przybrały niespodziewanych rozmiarów. Sądzę, że zaczęły zbyt
mocno dotykać ludzkiej godności. Odważę się więc postawić
pytania: Czy jest coś złego
w tym, że ludzie chcą tworzyć samorządowe grupy i angażować
się w wybory? Czy jest tylko jedna właściwa droga, jedna grupa
ludzi, która ma patent na rację?
Czy osoby, które chcą zaangażować się na poważnie, mają obowiązek trwać w jednym układzie, w którym „klocki” od dawna są poukładane i w którym tak
naprawdę nie da się na poważnie
zaistnieć? Czy mając szacunek
za całokształt czyjejś postawy,
musimy jednocześnie zrzec się
prawa wyrażania swoich opinii,
dzielenia się swoim punktem widzenia, swoimi pomysłami rozwiązań? I w końcu – czy osoby,
które chcą angażować się w sprawy samorządowe, w tym w wybory powinny bać się o swoją
pracę, czy utratę dobrego imienia?
Mamy prawo wyrażać swoje opinie i angażować się. Osobiście
sądzę, że nie tylko prawo, ale też

Marcin Głuszyk,
lat 27, wykształcenie wyższe, pedagog; specjalista ds.
funduszy unijnych, realizator kilkudziesięciu projektów edukacyjnych, finansowanych ze środków UE,
trener Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży,
członek międzynarodowej
sieci szkoleniowców.
Obecnie szef zespołu menadżerów projektów w Salezjańskim Stowarzyszeniu
Wychowania Młodzieży.
Członek organizacji pozarządowych, instruktor
harcerski.

i obowiązek. Odnoszę wrażenie,
że posuwając się do przodu
w politycznej kulturze, zrobiliśmy zdecydowany „zwrot
w tył”. W tle ładnie zaklejonych
przedwyborczych tablic kryje się
bowiem uwłaczająca godności
taktyka, która w obecnej kampanii przybrała wymiary zbyt obszerne. Życzę sobie i każdemu
policzaninowi wolności i niezależności w podejmowaniu wyborczych decyzji.
Marcin Głuszyk

375% – dynamika
wzrostu bezrobocia
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Nowe Police – start!
W środę 20 września w Trzebieży o godzinie 19 zainaugurował swoją działalność Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Police.
Inwestycje i praca, bezpieczeństwo oraz mieszkalnictwo – to główne i najważniejsze punkty wyborczego programu Nowych Polic.

„Najważniejsze są inwestycje i praca”

Na pierwszym planie (od lewej): Izabela Wesołowska-Kośmider, Marek Koguciuk

Zgromadzeni z uwagą obserwowali przemówienia liderów

Pomarańczowa sala, tłum
kłębiących się gości, pewna nieśmiałość, ale i wiara
połączona z nadzieją, że można dokonać realnych zmian,
że 16 lat obecnego układu
może wreszcie odejść do lamusa. W takiej atmosferze
oczekujący przywitali liderów Nowych Polic: Leszka
Herbowskiego, Piotra Misiło,
Ewę Chmielewską, Wojciecha
Dudka, Marcina Głuszyka
i Przemka Porczaka. Po kilku
minutach prezentacji całego
zespołu, głos zabrał kandydat
Nowych Polic na urząd Burmistrza Polic – Pan Piotr Misiło. Przedstawił skład sztabu
wyborczego oraz kompetencje znajdujących się w nim
osób. Najwięcej czasu poświęcił jednak na przedstawienie założeń programowych Nowych Polic. Inwestycje i praca dla policzan, bezpieczeństwo oraz pobudzenie
i rozwój lokalnego rynku
mieszkaniowego – to punkty,
którym poświęcił zdecydowanie najwięcej czasu. Mówił
też wprost, że Nowe Police
idą do wyborów po to, aby je
wygrać, że chcą władzy, aby
móc dokonać zmian, aby
przełamać panujący marazm
i zdynamizować rozwój naszej gminy i całego powiatu.
Wśród naturalnych sojuszników wymienił stowarzyszenia oraz pozarządowe organizacje, a także PO (bez PSG)
i PiS jako te partie, które mogą realnie pomóc w zmianie
jakościowej różnych obszarów życia policzan. Na potwierdzenie słów o możliwości współpracy z PiS głos zabrał zaproszony na to spotkanie lider PiS Pan – Kazimierz
Drzazga. Również podkreślił
konieczność zmian, potrzebę
stawiania na młodych, dynamicznych i wykształconych
policzan. Negatywnie ocenił
również wiele obszarów
funkcjonowania polickiego
magistratu. Zapewnił, że jest
gotowy do ciężkiej pracy
na rzecz budowy nowych,
lepszych Polic. Na zakończenie inaugurującego spotkania
ponad 100 osób jednomyślnie
zaakceptowało główne hasło
kampanii: Nowe Police, Nowy
Burmistrz.
Kronikarz

Liderzy „Nowych Polic” (od lewej): Wojciech Dudek, Ewa Chmielewska, Leszek Herbowski

Na spotkanie przybyło kilkudziesięciu gości

Głos zabrał lider polickiego PiS – Kazimierz Drzazga

Kandydatki na radne
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Nowe centrum Polic
Police mogą mieć nowoczesne centrum z prawdziwego zdarzenia. Miejsce, które będzie chlubą dla naszego miasta. To miejsce
znajduje się w samym sercu Polic. To tzw. Hotele Chemik.
potrzeby mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego, powierzchni biurowych oraz
powierzchni handlowej. Przedstawione poniżej wizualizacje to
przykładowe rozwiązanie dla tego terenu. Przy obecnych rozwiązaniach prawno-finanso-

ul. Piłsudskiego

obecnie nierealna i pozbawiona sensu ekonomiczno-społecznego. Ekonomicznego, gdyż
w Policach nie ma obecnie – i nie
będzie przez najbliższych kilkanaście lat – zapotrzebowania
na zurbanizowanie tak dużej powierzchni. Społecznego, gdyż
swoje ogródki działkowe posiada tam kilkaset osób,
których interes
prawny nie
został
właściwie

ul. B
ank
owa

wa
anko
ul. B

a
nhof
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ul. Z

rzen i u
i budowie
w ich miejsce
nowych.
Teren,
na którym znajdują się przedmiotowe budynki, to samo serce
Polic, to również jeden z najbardziej „pożądanych” przez inwestorów komercyjnych terenów,
które są w chwili obecnej zupełnie niewykorzystane, a które
przy pomocy partnerstwa publiczno-prywatnego będą mogły
już wkrótce zaspokoić częściowo

wych, jakimi dysponuje samorząd gminny, może zostać zrealizowane w całości w przeciągu
sześciu lat. Koncepcja obecnego
Burmistrza, dotycząca realizacji
centrum nowych Polic w miejscu, gdzie obecnie znajdują się
ogródki działkowe (przy Netto tj.
Piłsudskiego-Siedlecka),
jest

Widok od strony skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Bankowej
gospodarczą,
powierzchnia
handlowa dla osób i firm prowadzonych działalność gospodarczą w obecnych „hotelach
chemik”, a także chcących
otworzyć w tym miejscu nową
działalność
gospodarczą,
a przede wszystkim, osoby
chcące posiadać (kupić) swoje
mieszkania lub zamieszkać
w mieszkaniach komunalnych.
Oczywiście wypracowanie modelu tej inwestycji będzie wymagało konsultacji z obecnymi
mieszkańcami tych budynków,
a także osobami prowadzącymi

K
ul. PC

ul
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o

Jak już pisałem w pierwszym numerze „Nowych Polic” budynki
mieszkalne przy ul. Bankowej 9
i 11 (tzw. hotele) to jeden z największych powodów do wstydu
dla naszego miasta. Brzydkie, zaniedbane i… niemalże zapomniane. To m.in. po tym artykule Burmistrz podjął decyzję
o nie modernizowaniu tych obiektów, tylko
o ich
zbu-

w tym miejscu działalność gospodarczą. Inwestycja ta jest jednym z najważniejszych, obok
udrożnienia Infraparku i bezpieczeństwa policzan, priorytetów
mojej kadencji, którą zrealizuję
kompleksowo w ciągu sześciu
najbliższych lat. Oczywiście zależy to tylko od Państwa głosu
w najbliższych wyborach samorządowych. Dodam tylko, że tego
typu rozwiązania są wprowadzane, z powodzeniem, już w kilkudziesięciu gminach mających podobne problemy do naszej.
Piotr Misiło

zabezpieczony.
Przedstawiona koncepcja
zakłada stworzenie w tym miejscu nowoczesnego centrum
mieszkaniowo-administracyjno-biurowo-handlowego, w którym swoje miejsce będą mogły
znaleźć m.in. nowy urząd gminy (wszystkie wydziały będą
mogły wreszcie znajdować się
w jednym miejscu), biura dla
osób prowadzących działalność

Widok od strony targowiska miejskiego

25 milionów zł deficytu
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mieszkania
4-6 kondygnacji, ok. 15000 m2

2

biura
3 kondygnacje, ok. 15000 m2

3

handel
2 kondygnacje, ok. 8000 m2

4

garaże
3 kondygnacje, ok. 10000 m2

projekt wizualizacji: WK
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Czat z Piotrem Misiło

W poniedziałek 4 września w redakcji „Wirtualnych Polic” odbył się c zat z kandydatem na burmistrza – Piotrem Misiło.
Poniżej przedstawiamy Państwu pełny jego zapis.
 WIRTUALNE_POLICE: Witamy wszystkich i zapraszamy
na czat z Piotrem Misiło
 PIOTR_MISILO: Dzień dobry,
witam Państwa serdecznie!
 ~QWERTY: Witam
 ~QWERTY: Pierwsze pytanie. Cytat: „Nie chcę walczyć
z odchodzącym burmistrzem”,
skąd ma Pan wiedzę, że burmistrz odchodzi? Rezygnuje
z uczestnictwa w wyborach?
 PIOTR_MISILO: Osiem lat bycia burmistrzem gminy, a drugie
osiem bycia zastępcą burmistrza
sprawia, że mam podstawy sądzić, iż najwyższy czas, aby
obecny Pan Burmistrz odszedł
na zasłużoną emeryturę.
 ~RO2: Cieszy mnie, że posiada Pan aspiracje działacza samorządowego w tak młodym wieku, ale interesuje mnie jako obywatela i patriotę, jak Pana aspiracje, jako kandydata na urząd
Burmistrza mego miasta Polic,
przekładają się na realne poparte faktami działanie...
 PIOTR_MISILO:
Skuteczna walka z rosnącym bezrobociem poprzez udrożnienie terenów inwestycyjnych w Infrapraku. Profesjonalna oferta inwestycyjna. Profesjonalna obsługa
inwestorów. Nowoczesne centrum miasta. Odbiurokratyzowanie urzędu. Rozsądnie rozdawane publiczne pieniądze. To
działania, które staną się faktem, kiedy obejmę urząd burmistrza.
 ~QWERTY: Pana zdanie
na temat inwestycji w kompleks
plażowy w Trzebieży.
 PIOTR_MISILO: Generalnie
jest potrzeba tego rodzaju inwestycji. Pytanie tylko, kto będzie
utrzymywał ten obiekt poza sezonem? Jaki jest pomysł na to,
aby mógł on zarabiać na siebie
pieniądze? Czy inwestycja ma
być utrzymywana tylko ze środków budżetowych? Jeśli tak, to
nie jest to najszczęśliwszy pomysł.
 ~RO2: Pytam – co Pan ma
myśli,
porównując
Urząd
do Przedsiębiorstwa w sferach
działania?
 PIOTR_MISILO: Mamy w Polsce 2,5 tys. gmin. Każda z nich
chce się dynamicznie rozwijać,
przyciągać inwestorów, pobudzać wzrost gospodarczy
w skali mikro. Porównując
urząd do przedsiębiorstwa,
mam na myśli profesjonalizację
urzędu, agresywną „walkę”

o pozyskanie kapitału, racjonalniejsze wydawanie publicznych
pieniędzy.
 ~STEFAN: Jaką ma Pan ofertę
dla młodych, ambitnych policzan, którzy nie chcą wyjeżdżać
do Anglii, a zostać tu, w Policach?
 PIOTR_MISILO: Na pewno
wielu z nich będzie mogło znaleźć pracę już po wygranych
wyborach, nie jest tajemnicą,
że należałoby dla dobra funkcjonowania urzędu i instytucji
podległych – odmłodzić nieco
kadry. Absolutnie nie oznacza
to, że wszyscy urzędnicy nagle
stracą pracę. Nie, nie stracą, ale
wielu z nich powinno już odpocząć od ciężkiej pracy. Jeśli chodzi o systemowe rozwiązania,
tylko ściągnięcie do Polic kapitału inwestycyjnego i pobudzenie lokalnej gospodarki może
stworzyć i wykreować nowe
miejsca pracy dla młodych policzan.
 ~RO2: Sugeruje Pan, że trzeba agresywnie poszukiwać inwestorów chcących inwestować
na terenie Gminy, a nie daje Pan
SAWKA DLA POLIC

przykładu, w co by mogli inwestować.
 PIOTR_MISILO: Na przykład:
sfera biopaliw, poliolefin, wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, półfabrykatów, montownie – obszarów jest tak wiele, że
nie sposób ich tu numeratywnie
wymienić. To nie ja będę proponował sferę, choć mogę oczywiście nakierować inwestorów. To
oni oraz oferta inwestycyjna gminy, Infraparku oraz aktualne warunki ekonomiczne zdecydują, jakie obszary działań,
produkcji, będą dla inwestorów
najatrakcyjniejsze.
 ~CHEMIKPOLICE: Czy jest
Pan za wspieraniem przez Miasto seniorskich klubów sportowych (piłka nożna i siatkówka)?
 PIOTR_MISILO: Nie, absolutnie nie wprost. Nie może być tak,
że dorośli ludzie za swoją przyjemność mają pobierać wynagrodzenie z publicznych pieniędzy. Gmina może im pomóc,
udostępniając infrastrukturę, logistykę. Natomiast uważam, że
takowe wsparcie jest potrzebne
młodzieży. I na szkolenie mło-

dych policzan nie powinniśmy
szczędzić pieniędzy. To wszak
aspekt wychowawczy, prorozwojowy, dyscyplinujący.
 ~MISTRZ: Czy jest Pan członkiem PO i czy startuje Pan z ich
ramienia?
 PIOTR_MISILO: Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej.
Mam nadzieję, a właściwie jestem przekonany, że poparcie PO
jest naturalne. Chciałbym jednak,
aby mój start był nie tylko firmowany przez PO, ale także przez
PiS i wielu tych policzan, którzy
nie są członkami żadnej partii,
ale zależy im na rozwoju i dobru
naszej gminy.
 ~QWERTY: Czy wg Pana dofinansowanie – wkładka, gazety
„Magazyn Policki” przez Urząd
jest legalne?
 PIOTR_MISILO: Dobre pytanie. Niestety Urząd ukrywa jak
może, ile pieniędzy – i na co
– dokładnie dostał Pan Jan Antoni Kłys. Trudno się spodziewać,
aby sprawą zajęła się Komisja
Rewizyjna, skoro jej przewodniczącym jest kolega Pana Kłysa,
Jerzy Kardziejonek.

 ~RO2: Dlaczego Pan kłamie,
twierdząc, że „Magazyn Policki”
i „Wieści Polickie” doją kasę Gminy jak „Biuletyn Informacyjny”
wydaje Urząd Gminy.
 PIOTR_MISILO: Szanowny Panie „ro2”. Radziłbym nieco wnikliwiej zapoznać się ze sprawą.
Jak dotąd do gazety „Nowe Police” nie wpłynęło żadne sprostowanie w tej materii i wg mojej
wiedzy – nie wpłynie, ponieważ
Pan Kłys otrzymuje od Gminy
bardzo dużo pieniędzy.
 ~RO2: Dlaczego kala Pan
własne gniazdo „Gryf”? Zarzucając im brak kompetencji i niemoc, a przecież miasto Police Pana Szymaszka, w analogii do Pana Diakuna – członka „Gryfu”
zmieniło się diametralnie – niepowtarzalnie na korzyść tego
drugiego.
 PIOTR_MISILO: Szanowny Panie. Mówimy chyba o dwóch różnych miastach. 375% dynamika
wzrostu bezrobocia, 19 mln. długu, 25 mln. deficytu budżetowego, inwestorów – szukać ze świecą, a Pan mówi, że jest dobrze?
Trudno mi jest się z tym zgodzić.
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 ~KOZAK: Myśli Pan, że należy prywatyzować takie firmy jak
pec, zwik, transnet?
 PIOTR_MISILO: To nie jest
prosta sprawa. Oczywiście przydałyby się środki finansowe,
na rozwój sieci ciepłowniczej,
poprawę infrastruktury kanalizacyjnej. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo gminne
w tym zakresie. Najszybsza wydaje się być ewentualna prywatyzacja Trans-Netu, ale nie jestem przekonany, czy to musi się
wydarzyć.
 ~QWERTY: „Nowe Police”,
„Jawny Urząd” – z jakich źródeł
finansowana jest Pana kampania?
 PIOTR_MISILO: To są moje
pieniądze. Pieniądze mojej firmy.
 ~MISTRZ: Mocno atakuje
Pan układ policki w swojej gazecie, czy ma Pan dowody na korupcjogenne działania w naszej
gmine?
 PIOTR_MISILO: Nie przypominam sobie, aby w gazecie „Nowe Police” padł zarzut korupcji.
Natomiast faktem jest, że pewne
mechanizmy wyglądają na korupcjogenne. Myślę, że tym powinna zająć się prokuratura
i Centralne Biuro Antykorupcyjne, jeśli oczywiście będą ku temu
przesłanki.
 ~SCEPTYK: Dlaczego na Pana nowych plakatach nastąpiła
zmiana „nowy burmistrz”
na „nowy wiadomo jaki”?
 PIOTR_MISILO: „Nowy wiadomo kto”. Zrobiłem tak, gdyż
Telewizja Kablowa z takim napisem czuje się bezpieczniej.
 ~RO2: Nie spodziewałem się,
że użyje Pan jako TW, posługując się własną żoną w celu infiltrowania obecnego Burmistrza,
skłaniając ją do poszukiwań dokumentacji nt. rozwoju i rozbudowy Ośrodka Rekreacyjno- wypoczynkowego w Trzebieży.
 PIOTR_MISILO: To jakieś nieporozumienie, moja żona jest
radną, mieszkanką Polic. Dostała

sygnał, który również i ja dostałem, że były pewne nieprawidłowości związane z tą inwestycją.
Poprosiła więc o udostępnienie
jawnych dokumentów, m.in. takich jak SIWZ – specyfikacja
istotnych warunków zamówienia. Nie rozumiem, dlaczego
Urząd nie zechciał tej specyfikacji jej udostępnić.
 ~RO2: Pracując w Urzędzie,
nadużył Pan swoich kompetencji, czego dowiódł Andrzej Marek, promuje Pan byłego dyrektora szpitala w Policach lek. Leszka
Herbowskiego, którego niekompetencje wprowadziły szpital
na ścieżkę upadłości, czym zainteresował się prokurator...
 PIOTR_MISILO: Pana chyba

westycyjne Infraparku.
3. Wyodrębnienie w Urzędzie
Gminy w Policach specjalnego
departamentu, zajmującego
się tylko pozyskiwaniem środków unijnych.
 ~SCEPTYK: Czy oceny pracowników Urzędu Gminy dokonał Pan z pozycji petenta, przełożonego – czy też czerpał Pan opinie z innych źródeł?
 PIOTR_MISILO: Z wszystkich
po trosze. Dzwonią do mnie ze
skargami policzanie, doskonale
również pamiętam niechęć
i brak profesjonalizmu niektórych z nich (powtarzam: niektórych) jeszcze z okresu, kiedy byłem pracownikiem tegoż Urzędu.

„Na szkolenie młodych
policzan nie powinniśmy
szczędzić pieniędzy.”
nie było przez ostatnie lata w Policach albo i w kraju! Pan Andrzej Marek przegrał przed sądem I instancji, II instancji, Sądem Najwyższym. Ułaskawienia
nie zechciał mu udzielić ani Prezydent Kwaśniewski, ani Prezydent Kaczyński. Jeśli te argumenty Pana nie przekonują, to jest
Pan wyjątkowo odporny na wiedzę. A propos Dyrektora Herbowskiego: Prokuratura nie znalazła znamion przestępstwa,
a zadłużenie szpitala pod jego
rządami było dwukrotnie mniejsze niż obecnie.
 ~QWERTY: Proszę podać 3
pierwsze decydujące decyzje
zmieniające Police na lepsze.
 PIOTR_MISILO:
1. Wypowiedzenie wszelkich
umów Panu Kłysowi i jego firmom.
2. Wspólne powołanie z Z. Ch.
POLICE grupy osób mających
za zadanie udrożnić tereny in-

 ~STEFAN: Czy przewiduje
Pan jakiś uprzywilejowany stosunek urzędu do polickich organizacji pozarządowych?
 PIOTR_MISILO: Oczywiście
tak. Wszystkie inicjatywy policzan, które będą miały na celu jakikolwiek rozwój Gminy, utrwalanie historii, krzewienie kultury, pomost w budowie społeczeństwa obywatelskiego, będą
miały w Urzędzie zielone światło.
 ~MISTRZ: Czy ma Pan pomysł na „Stare Police”, one są zapomniane przez obecnego burmistrza?
 PIOTR_MISILO: Tak. Mam
wspaniały pomysł wraz z kilkoma historykami stworzenia swoistego szlaku turystycznego, którego finałem będzie zwiedzanie
Starej Fabryki w scenerii i oprawie 1943 r.
 ~EGZEKUTOR: Czy Pan, podobnie jak dzisiejsza władza, bę-

dzie przeznaczał niemałe przecież środki na wymianę płyt
chodnikowych na polbruk? Irytuje mnie marnotrawienie moich (publicznych) pieniędzy
na tego typu inwestycje, gdy
bezrobocie jest powyżej średniej
krajowej.
 PIOTR_MISILO:
Chodniki
również są ważne, ale bez przesady. W Policach remontuje się
je zazwyczaj co 4 lata. Zawsze
przed wyborami. Zapewniam, że
to nie będzie priorytetem mojej
kadencji.
 ~QWERTY: Ponawiam pytanie, czy dofinansowanie „Magazynu Polickiego” i innych gazet
jest legalne.
 PIOTR_MISILO: Ponawiam
odpowiedź: powinny tym się zająć Komisja Rewizyjna, Prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 ~KOZAK: Skoro o kasie mowa – ile Pan wydał na te plakaty,
które wiszą w Policach?
 PIOTR_MISILO: Wybaczy Pan,
ale póki nie ma kampanii wyborczej, nie chciałbym dzielić się tą
wiedzą. Nie były to małe kwoty,
ale dzięki sporej wiedzy i umiejętnościom udało mi się to zrobić
znacznie taniej, niż wielu osobom to się wydaje.
 ~MISTRZ: Co chciałby Pan
zrobić, aby w naszej Gminie było
bezpieczniej?
 PIOTR_MISILO: Nowy monitoring, skuteczna Straż Miejska
egzekwująca prawo, dofinansowanie etatów w Policji, w ogóle
zwiększenie środków finansowych na szeroko rozumiane bezpieczeństwo w obszarach, o których pisałem powyżej.
 ~ALEGORIA: Jak Pan skomentuje swój ostatni wynik wyborczy, startował Pan do powiatu i uzyskał nieco ponad 150 głosów. Nie boi się Pan ponownego
falstartu. A jeśli nastąpi to, co
wtedy, do trzech razy sztuka?
 PIOTR_MISILO: Otrzymałem
ponad 160 głosów. To całkiem
niezły wynik. Oczywiście wybo-

ry na Burmistrza to zupełnie inna sprawa. Nie, nie boję się.
 ~EGZEKUTOR: Co Pan sądzi
o burmistrzu Echauście powiązanym interesami m.in. z p. Grochulskim – ściganym listem gończym? Czy tacy ludzie będą ciągle u steru władzy po wyborach?
 PIOTR_MISILO: Nie, nie będą.
Pan Echaust na tym stanowisku
to jest największe nieporozumienie kadrowe minionych kadencji. A widać to doskonale po fatalnych wskaźnikach Gminy
w obszarze szeroko rozumianych inwestycji.
 ~QWERTY: Czy widzi Pan
u swego boku Panią Chmielewską?
 PIOTR_MISILO: Tak. I to za 15
minut. (15 min po czcie odbyła
się wspólna konferencja prasowa Pana Piotra Misiło i P. Ewych
Chmielewskiej dop. red.)
 ~RO2: Czy nie lepiej pieniądze wydane teraz na kampanię,
wydać na wyprawki dla dzieci
do szkoły, tym bardziej że ludność Polic nie podołała temu zadaniu.
 PIOTR_MISILO: Nie. Lepiej
dać wędkę i nauczyć ludzi łowić
ryby. Mam nadzieję, że te pieniądze zaprocentują już w niedalekiej przyszłości.
 ~MISTRZ: Kto Pana zdaniem
będzie Pana kontrkandydatem
w wyborach?
 PIOTR_MISILO: Naprawdę nie
wiem.
 PIOTR_MISILO: Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam
nadzieję, że chociaż odrobinę
udało mi się zaspokoić Państwa
ciekawość. Zachęcam do kontaktu mailowego: piotr@misilo.pl.
 WIRTUALNE_POLICE: Bardzo
dziękujemy za czat Panu Piotrowi. Internautom dziękujemy
za pytania – ze względu
na ograniczenie czasowe nie
udało się zadać wszystkich pytań. wirtualne_police: zapraszamy już teraz na następny czat
z kolejnym kandydatem – szczegóły wkrótce.

19 milionów zł długu
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Police (nie)bezpieczne!
Kilka lat temu rozpoczęto w Policach realizację systemu wizyjnego monitorowania miejsc publicznych szczególnie zagrożonych przestępczością. Aktualnie takich miejsc, które objęte zostały monitoringiem, jest pięć. Autorzy projektu planowali
siedem, a jej realizacja miała zakończyć się w 2001 r., ale do dzisiaj nie została zrealizowana do końca...
Skuteczność oddziaływania zainstalowanych kamer była zadawalająca.
Przestępczość
w miejscach objętych monitoringiem spadła. Zatem dlaczego nie dokończono tak ważnego zadania? Rozważając stan
bezpieczeństwa Polic, na szczególną uwagę zasługują tzw.

stare Police. Spacerując wieczorem, nie sposób zauważyć wyłaniających się osób ze skwerów, parków i innych miejsc.
Systematycznie łamią zakazy
spożywania alkoholu. Bójki
i pobicia to prawie codzienność
starej dzielnicy. Coraz częstszym widokiem są awantury

Wiaty w Policach są notorycznie niszczone

młodzieży wychodzącej z lokali, w których organizowane są
dyskoteki. Wzrosło poczucie
braku bezpieczeństwa wśród
mieszkańców. W ostatnim roku Police były częstym gościem
telewizji TVN 24, niestety pokazywane w dość niechlubny
sposób.
Pobicia, wymuszenia nieletnich
– to już coraz częstsze zjawisko w Policach. Jesteśmy dobrzy w opracowywaniu programów, które robią wrażenie
w przedkładanych sprawozdaniach, niestety gorzej już z ich
realizacją. W Policach opracowano między innymi program
prewencyjny, który nazwano
„Solidarni w walce ze złem”.
Program ten miał za zadanie
wypełnić lukę w kontakcie Policji ze społeczeństwem, tj. dać
możliwość odbioru od mieszkańców ważnych informacji
o negatywnych zjawiskach.
Program miał sprawić, aby to
mieszkańcy formułowali wnioski, mówili o mankamentach.
Na tej podstawie Policja miałaby możliwość podejmowania
działań, które w efekcie prowadziłyby do polepszenia stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Liczono na to, że policjanci, a głównie dzielnicowi,
przestaną być anonimowymi
policjantami, a staną się częścią społeczności. Zakładano,

że za pewien czas o tychże
mieszkańcy będą mówić nie
inaczej jak „nasz dzielnicowy”.
Wszystko pięknie napisane, ale
jak to w życiu bywa – realizacja nic ma się do życzeń. Mieszkańcy nadal nie znają dzielnicowego, nie wiedzą, gdzie
urzęduje, a telefonu to nikt nie
zna, bo go po prostu dzielnicowy nie posiada. Na tej płaszczyźnie szybko musi nastąpić
zmiana. Na co komu Police ładne i zielone, kiedy strach wieczorem wyjść z domu? Dlatego
też w kwestii bezpieczeństwa
postaramy się o:
 poszerzenie
monitoringu
w celu ograniczenia chuligaństwa i bandytyzmu
 zainstalowanie na każdym
osiedlu telefonu alarmowego, umożliwiając lepszą
współpracę i koordynację
działań pomiędzy Strażą
Miejską a Policją
 wzmożoną walkę z przestępczością – kradzieże, rozboje, rabunki, włamania
 wspieranie finansowe działalności Policji w zakresie
zakupu nowego sprzętu niezbędnego dla prawidłowego
funkcjonowania organów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nas wszystkich
 wprowadzenie zasady „zero
tolerancji” dla wszystkich
przestępców i chuliganów

Ewa Chmielewska
Radna I i II kadencji Rady
Powiatu Polickiego. Prezes
Stowarzyszenia „Animator”.
Magister pedagogiki,
absolwentka studium
podyplomowego
na Uniwersytecie Szczecińskim
– Menadżer Oświaty oraz
Wyższej Szkoły Collegium
Balticum – Bibliotekoznawstwo
z Informacją Naukową.
Od 1989 roku nauczyciel
w Szkole Podstawowej nr 1
w Policach. Była przewodnicząca
Platformy Obywatelskiej
w Policach.

– zadbamy o to, aby kara
za wykroczenia była adekwatna w stosunku do popełnionego przestępstwa
 wspieranie i promowanie
inicjatyw
mieszkańców
zmierzających do poprawienia stanu bezpieczeństwa
Ewa Chmielewska

Alternatywa dla Polic
Zastanawiałem się ostatnio, co mnie skłoniło do opuszczenia trzy lata temu mojego rodzinnego
miasta – Polic. Na pewno nie brak przywiązania do tego miejsca.
To przecież tutaj dorastałem, tu
mam swoich kolegów „z piaskownicy”, tu zacząłem i skończyłem swoją edukację, tu reprezentowałem nasze miasto,
grając w piłkę nożną w Chemiku
Police. Co więc mogło uczynić,
że porzuciłem życie w Policach,
wybierając „emigrację”? Po namyśle doszedłem do wniosku,
że spowodował to brak perspektyw na lepsze jutro. Dlaczego
jest tak, że młody, wykształcony
człowiek nie może znaleźć odpowiedniej jego kwalifikacjom
pracy w Policach bądź w Szczecinie? Dlaczego trzeba chwytać
się różnych „chałtur”, żeby zarobić na w miarę godne życie,

a o własnym „M” można jedynie
pomarzyć? Odpowiedź nasuwa
się sama. Nie ma w Policach ludzi, którzy mieliby pomysł
na rządzenie miastem w taki
sposób, by przyciągnąć inwestorów. Dlaczego nie mogą tu powstać filie europejskich (np. berlińskich) firm? Mamy przecież
(razem ze Szczecinem) bezpośrednie połączenie autostradą
z całą Europą. Mamy port dalekomorski. Tego nie ma ani Warszawa, ani Poznań, ani Kraków.
Jeśli Szczecin nie potrafi wykorzystać szansy, to może nasi
włodarze, wzorem tych ze Stargardu Szczecińskiego, czy Goleniowa, powinni zabrać się do ro-

boty i potencjalnych inwestorów ściągnąć? Chyba to jednak
za trudne dla obecnej ekipy.
Człowiekiem odpowiedzialnym
za inwestycje jest wiceburmistrz Waldemar Echaust. Piastuje to stanowisko już 8 (słownie: OSIEM) lat. Za to efektów jego działań do dziś nie zauważyłem. Może ma jakiegoś „asa”
w rękawie i tuż przed wyborami
go wyciągnie? Szczerze, chciałbym, żeby tak było. Jakoś jednak
w to nie wierzę. Mam wrażenie,
że nasi rządzący są tak rozpieszczeni przez istnienie wielkiego
kombinatu chemicznego, dającego pracę tysiącom ludzi, że nie
widzą specjalnego powodu, że-

by się wykazać. Nie chcę nawet
myśleć, co by się stało, gdyby
„zakłady” upadły. Może to wydawać się nierealne, ale jeśli
ktoś myśli, że ZCH „Police” będą
trwać wiecznie, to przytoczę jedynie przykład Stoczni Szczecińskiej, która była pokazywana jako wzór prywatyzacji i jak szybko potrafiła upaść. Musimy
więc zadbać już dziś o to, żeby
dać alternatywę Policom i choć
trochę uniezależnić jego przyszłość od kombinatu, a to zadanie powierzyłbym nowym władzom, bo obecna miała dość
czasu, żeby się wykazać i jej
czas już minął.
Paweł Masicz

Paweł Masicz
29 lat, informatyk,
doktorant na Politechnice
Szczecińskiej,
były piłkarz Chemika Police
i Rybaka Trzebież,
Szef Studia Graficznego
Point Research w Warszawie.
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Symbole miasta – Łarpia
Od zawsze leniwie przepływa wzdłuż zachodnich granic obrzeża miasta. Jedni mówią rzeka, inni bardziej zapoznani
z tematem – kanał. Jakby nie było – pod miastem sporo wody, dziś trochę mętnej, ale nadal pełnej ryb.

Przed wojną port na Łarpi tętnił życiem
Łarpia – bo niej piszę, jest jednym z symboli miasta. Okala
od zachodniej strony na pograniczu łąk, działek, moczarów wyspę o dość oryginalnej nazwie
„Polickie Łąki”. W literaturze
i źródłach niemieckich nazywana była Larpe.
Jej znaczenie dla historii miasta
jest niebagatelne. W średniowieczu wraz z rozlewiskiem stanowiła miejsce połowu ryb dla
mieszkańców grodu mścięcińskiego. Później zwłaszcza
w XIX wieku nabrała charakteru
rzeki żeglownej z portem, przystanią, a w XX wieku także ze
stocznią rzeczną.
Usytuowanie Polic nad rzeką
Łarpią, pobliską Odrą-Domiążą,

Łarpia sprzyjała romantycznym wycieczkom
Inoujściem, możliwość spławiania towarów i opłynięcia Szczecina, stało się w średniowieczu
sporym problemem dla zaborczego wielkiego już wówczas
grodu. Stąd w zaledwie 61 lat
po nadaniu w 1260 roku praw
miejskich Policom, książę pomorski Otton I przypisał Police
Szczecinowi, ograniczając autonomię i niezależność miasteczka
aż do początku XIX wieku.
W momencie odzyskania suwerenności po 1808 roku Police
zaczęły się dynamicznie rozwijać. Budowano nowe, okazałe
gmachy użyteczności publicznej, drogi, połączono linią kolejową Police ze Szczecinem,
a później z Trzebieżą. Wzmożo-

no jednocześnie prace przy
doskonaleniu transportu i komunikacji wodnej.
Na Łarpii opodal rynku już
na początku XIX wieku budowano port rzeczny. W 1821 roku
Police uzyskały regularne połączenie żeglugowe ze Szczecinem
i Świnoujściem. W 1841 roku
umocniono nabrzeża, pogłębiono tor wodny, poszerzono Łarpię, aby do Polic mogły zawijać
większe statki. Później wybudowano stocznię rzeczną, w której
budowano łodzie rybackie, żaglówki, większe łodzie transportowe, dokonywano napraw
i konserwacji. W 1912 roku dokonano modernizacji stoczni.
Rok później rozbudowano port.

Najlepsze i najefektywniejsze lata polickiego portu i stoczni
przypadają na okres międzywojenny. Stare fotografie ukazują
port z cumującymi w nim statkami żeglugi pasażerskiej, dużymi towarowymi statkami rzecznymi. Taki stan trwał do końca II wojny światowej. W latach
powojennych Łarpia straciła
swe znaczenie. Do rzeki zaczęły
spływać ścieki. Łarpia obumarła.
Nie zachowała się żadna infrastruktura stoczni i portu.
Ostatnio od wielu miesięcy czynione są starania o ożywienie
rzeki. Założono w tym celu Polickie Stowarzyszenie „Łarpia”. Miłośnicy reaktywacji nabrzeża
rzeki czynią starania, aby przy-

0 inwestorów

wrócić jej znaczenie i atrakcyjność turystyczną. Samo stowarzyszenie niewiele zdziała. Stąd
mniemam, że Gmina winna wspomóc starania pasjonatów. Niezbędne są fachowe prace badawcze i profesjonalne
działania na rzecz oczyszczenia
zamulonego dna i umocnienienia wałów, zarybienia rzeki.
Nad jej brzegami mogą powstać
małe zacisza, kawiarenki, place
zabaw i rekreacji. Trzeba pomysłu i wsparcia finansowego.
W innym wypadku nad brzegami Łarpii będzie można spotkać
tylko wędkarzy, stosy śmieci
i opakowań po mocnych trunkach.
Bronek Wolica
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PO PSG + Gryf = prokurator?
Publikujemy poniżej list, który przesłał na początku 2005 roku do kierownictwa PO Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy w Policach
Pan Zbigniew Nowak.
Zadajemy publicznie pytanie
Panu Nowakowi i szefom PO
– Czy zgłosiliście Państwo nieprawidłowości, o których mowa w poniższym piśmie do prokuratury? Jeśli nie, to dlaczego?
Czy polickie PO PSG ma więcej
tego typu interesów z Gryfem?
Mamy dość hipokryzji w wydaniu lokalnych politykierów. Insynuujecie Panowie „Nowym

Policom” nielegalne finansowani kampanii, choć doskonale
wiecie, że jest ono w pełni legalne i całkowicie przejrzyste.
Sami przyznajecie sobie gminne fundusze, promujecie się
za pieniądze podatników, kupujcie spokój i milczenie lokalnych mediów z gminnych środków budżetowych. Mamy nadzieję – i głęboko wierzymy

w to – że ten czas, który pozostał do 12 listopada (dzień wyborów samorządowych), to
ostatnie chwile tego typu
działalności w Gminie Police.
List Pana Nowaka prześlemy
do odpowiednich organów odpowiedzialnych za kontrolę nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Policach.
Redakcja

Za gminne pieniądze!
Ledwo co Burmistrz Władysław
Diakun
przyznał
Prezesowi Wspólnoty Samorządowej
Gryf Władysławowi Diakunowi
12829 zł., (na ostatniej Sesji Rady
Miejskiej Gryfici czerwienili się ze
wstydu w kuluarach, bijąc się
w pierś, a Burmistrz pod naporem m.in. głosów mieszkańców
Polic wycofał się z kompromitującej dotacji), a już pojawił się
„na mieście” nowy numer „Informatora Polickiego”, który niemal
w całości jest materiałem promującym… Burmistrza Władysława
Diakuna. Przypominamy tylko
Państwu, że ów Informator przygotowuje Jan Antoni Kłys, w całości za gminne pieniądze. Niestety,
Prezes Wspólnoty Samorządowej
Gryf Burmistrz Władysław Dia-

kun do dzisiaj nie ujawnił, ile
Urząd Gminy w Policach przeznaczył dla wydawcy „Magazynu Polickiego” Jana Antoniego Kłysa.
Panie Burmistrzu, wstyd!
AM

Publiczne pieniądze
są źle wydawane!
Poważne wątpliwości budzi
w Policach planowanie wydatków publicznych, a następnie ich
realizacja. Na jednej z ostatnich
sesji Rady Miejskiej zrezygnowano z zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Przebudowa budynków przy ul. Bankowej 9 i 11
w Policach”, a wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Budowa
budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach”. Na pierwsze zadanie wydano blisko 272000 zł.!!! (dokumentacja techniczna i projektowa, opinie) jako zadanie przygotowane do realizacji i zrezygnowano z niego (po publikacji tekstu w pierwszym numerze gazety „Nowe Police” oraz po licznych
wątpliwościach radnych z różnych klubów). Burmistrz odstąpił
od przebudowy budynków uznając, że zarówno ja, jak i część radnych, mamy rację, negując nieuzasadnioną ekonomicznie i społecznie modernizację przedmiotowych budynków. Sądzę, iż marnotrawstwem było wydawać 272000 zł.!!!, żeby się przekonać o czymś, co wie każdy rozsądnie myślący człowiek. Zamiast
rozpocząć pracę nad rozwiąza-

Szanowni Państwo!
Gazeta „Nowe Police”, kolportowana jest bezpłatnie przez Pocztę Polską do wszystkich skrzynek rodzin zamieszkujących Powiat Policki oraz do wszystkich skrzynek siedzib firm działających na terenie Powiatu Polickiego. Gdyby nie otrzymali Państwo tej gazety
do swojej skrzynki pocztowej (prywatnej czy służbowej), prosimy Państwa o kontakt pod nr tel. 505 17 17 79 lub na adres mailowy
nowe.police@misilo.pl. Postaramy się dostarczyć gazetę w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Jeśli jest coś, co chcieliby Państwo, aby zostało poruszone na łamach „Nowych Polic” lub mieliby Państwo sami ochotę podzielić się z czytelnikami swoimi spostrzeżeniami
na temat życia w Policach, funkcjonowania samorządu etc., etc. – zapraszamy do pisania tekstów, najciekawsze oczywiście opublikujemy i nagrodzimy. Zapraszamy również Państwa to komentarzy nt. gazety, jej zawartości i tego, co zawierać powinna w przyszłości,
wszelkie uwagi, spostrzeżenia, komentarze, prosimy kierować na adres nowe.police@misilo.pl. Z góry dziękujemy.
Redakcja

niem problemu tzw. Hoteli
– od koncepcji, ekspertyz i konsultacji, aby przekonać się, co jest
lepsze, to wydano dużo pieniędzy
na projekt już pod realizację przebudowy, aby następnie go nie
zrealizować. Czy tak należy wydawać publiczne pieniądze? NIE!
Panie Burmistrzu, proszę Pana o niepodejmowanie już jakichkolwiek kroków dotyczących tak
ważnych i strategicznych zadań
dla naszego miasta jak np. budowa centrum administracyjno-usługowo-mieszkaniowego
w miejscu obecnych „Hoteli”.
W listopadzie Police będą miały
nowego burmistrza i nową radę,
skoro przez 11 lat nie udało się
Panu rozwiązać tego problemu,
jestem przekonany, że mieszkańcy Polic, a w szczególności „Hoteli”, wybaczą Panu, jeśli nie zbuduje Pan nowych mieszkań w te
trzy miesiące, które pozostały
do końca Pana kadencji. Na pewno zaś mieszkańcy nie wybaczą
Panu kolejnego bezmyślnego
projektu zrodzonego w przedwyborczej gorączce. Polic zwyczajnie nie stać na wyrzucanie kolejnych pieniędzy w błoto.
Piotr Misiło
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„Tarnopolska za zasługi chce dom”
Bardzo się cieszę, że Pan i Nowe
Police chcecie zmienić wieloletni układ policki. Dużo zdrowia
i sił ci ludzie mi zabrali w ciągu
tych 15 lat. Prawie 50 lat mieszkam w domu przy ul. Korczaka 25. Przez 28 lat w tym domu
wraz z mężem prowadziłam
Rodzinny Dom Dziecka. Opiekowaliśmy się pełnymi sierotami,
które straciły rodziców. Serce

mi krwawiło, jak sieroty, które
wychowywałam, najczęściej
od 3. roku życia do pełnoletności musiały opuszczać dom
i bardzo często zamieszkiwać
na działkach lub w barakowozach. Wychowankowie zwracali się z prośbą do władz Polic
o wykup z bonifikatą tego domu. Niestety władze upatrzyły
sobie ten ładny dom dla wybra-

nych. Dla mnie rozpoczęła się
gehenna. Pan Szymaszek, ówczesny Burmistrz (obecny w-ce
starosta powiatu) pozostał nieczuły. Zwracałam się do sejmiku wojewódzkiego, gdyż wtedy
radnym był Pan Arciszewski.
Jednak nadaremnie. Pan Arciszewski (obecny przewodniczący Rady Powiatu z Gryfa) zadrwił sobie z mojego pisma. Je-

go słowa to: „Tarnopolska
za zasługi chce dom”. Dla mnie
ten cały dom nie był potrzebny
ale niektórym sierotom – tak!
Moich zasług nikt mi nie odbierze, choć tacy ludzie władzy jak
Szymaszek czy Arciszewski mają je za nic! Cenią tylko swoje
wątpliwej jakości osiągnięcia
i zasługi polityczne, chyba tylko
dlatego, że są grubo opłacani

z publicznych pieniędzy. Mam
nadzieję, że ludzie tacy usuną
się ze sceny politycznej, a nie
tylko będą zmieniać stołki. Dlatego bardzo się cieszę, że pojawiły się osoby, które dążą
do zmian w tym mieście. Najwyższy czas, aby ktoś młody
i energiczny doszedł do władzy
i zrobił oczekiwany porządek.
Teresa Tarnopolska

z funkcjonowaniem składowiska odpadów w Leśnie Górnym.
Obietnic tych nie dotrzymano.
Kiedy dowiedziałem się w tym
roku o podjęciu uchwały
z dnia 2 września 2005 r. podjąłem rozmowy z władzami Gminy – niestety bez rezultatu.
Stąd też postanowiłem zaskarżyć ww. uchwałę zgodnie
z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. 26 września 2006 r. odbyła się sesja Rady Gminy, na której radni – wybrani między innymi przez
mieszkańców Leśna Górnego
i okolic – mieli zadecydować
o losach moich i mojej rodziny.
Z niewiadomych przyczyn nie
zostałem w ogóle powiadomiony o planowanej sesji. O jej terminie oraz o tym, że będzie na
niej rozpatrywana moja sprawa
dowiedziałem się przez przypadek z Internetu. Mimo to zgłosiłem do przewodniczącego Rady
Miejskiej w Policach, w przeddzień sesji, chęć wzięcia w niej
udziału i zabrania głosu. Przebieg sesji w części dotyczącej
mojej sprawy całkowicie mnie
zaskoczył. Przede wszystkim

miałem wrażenie, że radni nie
zapoznali się przed sesją z moją sprawą, większość z nich nie
otrzymała nawet kopii mojego
wystąpienia, stąd tuż głosowaniem w sprawie zarządzono
przerwę, podczas której najprawdopodobniej wskazano
im, o co Waldemarowi Jankowskiemu tak naprawdę chodzi,
wskazując przy tym, że moje
wystąpienie jest pozbawione
racji. Kolejnym zaskoczeniem
była dla mnie odmowa przewodniczącego rady, który nie
udzielił mi głosu – mimo zapisu w statucie Gminy Police dopuszczającego taką możliwość.
Moje wystąpienie miało jedynie umożliwić radnym zapoznanie się z moją sytuacją, poza tym chciałem wskazać nie
tyle mój interes prywatny w tej
sprawie, co na fakt naruszenia
interesu prawnego wszystkich
mieszkańców Gminy. Skoro Rada Miejska 2 września 2005 r.
podjęła uchwałę, uchylającą
w całości uchwałę dotychczasową z 1999 r., tym samym zlikwidowała akt prawa miejscowego który regulował zasady

korzystania ze składowiska odpadów w uzgodnieniu z mieszkańcami. Wbrew temu co zostało powiedziane radnym
przed głosowaniem, uchwała
z 2005 r. nie wprowadzała żadnych zmian do dotychczasowych zasad, a całkowicie je wyeliminowała. Władze Gminy
Police mają teraz wolną rękę
w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji w szczególności
zmierzających do przekształcenia Leśna Górnego w śmietnisko dla Szczecina, do czego
zdają się zmierzać już od dłuższego czasu. Zdaję sobie sprawę z mojej własnej niemocy
w tej walce o egzystencję swoją i swojej rodziny. Jako mieszkańcy Leśna Górnego nie zorganizujemy przecież protestu
ani blokady składowiska,
w końcu nasza miejscowość to
tylko „kilka domów”. Tyle tylko, że w demokracji powinniśmy mieć możliwość obrony
naszych praw, tymczasem władze Gminy Police zdają się
udzielać nam kosztownej lekcji
nowych zasad demokracji.
Waldemar Jankowski

List otwarty
Szanowni Państwo,
Mój list jest wynikiem zdarzeń
jakie miały miejsce podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Policach 26 września 2006 r.
Jestem mieszkańcem Leśna
Górnego, gdzie prowadzę gospodarstwo agroturystyczne
i ośrodek jeździecki, znane ze
swej działalności nie tylko
w kręgach lokalnych. Dnia
2 września 2005 r. Rada Miejska
w Policach podjęła uchwałę nr
XXXVI/270/05
uchylającą
uchwałę nr XVIII/133/99 Rady
Miejskiej w Policach z dnia
16 grudnia 1999r. w sprawie
budowanego Zakładu Utylizacji
i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.
W uzasadnieniu uchwały wskazano, że podstawą dla jej podjęcia winny być następujące okoliczności: zwiększenie możliwości przerobowych Zakładu Utylizacji i Składowania Odpadów
Komunalnych w Leśnie Górnym, trwające prace przygotowujące połączenie dwóch kwater do składowania odpadów
i zwiększenie – dwukrotne
– ich pojemności, zamknięcie

składowiska odpadów w Sierakowie, co zważywszy na okoliczność wskazaną w pierwszym odnośniku, stwarza możliwość zaoferowania Gminie
Miasto Szczecin składowania
odpadów w Zakładzie Utylizacji
i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Podjęcie ww. uchwały w sposób radykalny zmieniło nie tylko moją sytuację, ale także sytuację
pozostałych mieszkańców – nie
tylko Leśna Górnego, ale także
okolicznych
miejscowości,
o czym jestem przekonany,
większość z nich nie zdaje sobie
sprawy. Przypomnieć wypada,
że w 1999 r. kiedy Gmina zamierzała podjąć uchwałę
w sprawie składowiska odpadów, przeprowadzone zostały
konsultacje społeczne z mieszkańcami Pilichowa i okolic.
Wówczas to zapewniono nas,
że składowisko odpadów będzie funkcjonowała wyłącznie
na potrzeby Polic. Władze Gminy – licząc się z opinią mieszkańców – przedstawiły jasno
i klarownie zasady, które miały
być przestrzegane w związku

GRYF - udany wybór?
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Turystykę Gmina moich
czas zacząć marzeń
Z Nowym Warpnem jestem związana od „mojego zawsze”. Tutaj się urodziłam – i tu po maturze (LO nr 2 w Szczecinie) wróciłam.
Jestem świadkiem powolnego
„zapadania” się mojego miasteczka. Od dwudziestu lat pracuję w szkole, znam wszystkie
dzieci i martwię się, gdy widzę
młodzież snującą się bez celu
po ulicach, spotykającą się
na przystankach autobusowych.
Tylko czekać aż z nudów sięgną
po narkotyki, zaczną demolować
miasto. Chodzę z psem na spacery i widzę, a właściwie prawie
nie widzę, wody jeziora, które
zarasta trzciną, wierzbą i rokitnikiem. Po naszej pięknej, piaszczystej plaży nie zostało już ani
śladu. Czasami do Nowego
Warpna przyjeżdżają turyści.
Obejdą wokół kościół (do środka
nie wejdą – zamknięte (!)). Obejdą w koło ratusz (pięknej sali ślubów nie można oglądać, o widoku z wieży nawet nie ma co marzyć). Pójdą nad wodę – w chaszczach obsiądą ich komary. Gdyby
chcieli napić się kawy? – nie mają gdzie! Nie ma ani jednego wystawionego stolika. Na szczęście
nie będą głodni. Mogą zjeść
przepyszne dania rybne w jedynym barze, który ratuje dobre
imię miasteczka „rybackiego”.
To moje śliczne miasteczko
umiera. I mnie to po prostu boli.
Jedną z moich pasji są podróże.
Dużo jeździłam z rodziną po Polsce, po Europie. Oglądałam maleńkie miasteczka – perełki. Zadbane, czyściutkie – wykorzystujące w pełni dostęp do wody. Nie
trzeba daleko szukać, chociażby
wieś Kadyny k. Elbląga. W naszej
Gminie nie wybuduje się żadnej
fabryki, która zatrudni ludzi i zlikwiduje bezrobocie. Gmina Nowe
Warpno przez swoje przepiękne
położenie skazana jest na turystykę i tylko w tym sektorze trzeba

Irena Masłowska
49 lat, nauczyciel mianowany,
bibliotekarz w Zespole Szkół
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szukać inwestorów. Stwarzać im
takie warunki, aby chcieli swoje
pieniądze lokować właśnie tutaj,
a nie gdzie indziej. Zaczynając
od ścieżek rowerowych, plaży
i deptaku wokół miasteczka. Trzeba koniecznie „wypisać” tereny
Gminy Nowe Warpno z projektu
„Natura 2000”, bo zostaniemy
skansenem i do końca zarośniemy
trzciną. Młodzi ludzie muszą mieć
swoje miejsce, w którym będą
chcieli się spotykać. Miejsce, które
choć w części zastąpi dawno zlikwidowany dom kultury. Muszą
mieć boisko przy szkole (a nie
na bagnistych łąkach) z dobrą nawierzchnią, z ławeczkami wokół,
gdzie wypocą nadmiar energii.
Taki scenariusz nie jest niczym
nowym dla mieszkańców mojego
miasta. Chciałabym móc przyczynić się do jego realizacji.
Irena Masłowska

Widok na Nowe Warpno z lotu ptaka

Na pewno warto mieć marzenia, bo bez nich świat straciłby wiele ze swojego
uroku. Bez marzeń życie byłoby szare i pozbawione nadziei. Rzadko
realizujemy swoje marzenia, choć na pewno warto spróbować, bo czasem
potrzeba tylko chęci, gorących serc i otwartych umysłów, aby się udało.
Gmina moich marzeń kojarzy
mi się z miejscem spokojnym,
z dala od zgiełku miejskiego
i szumu komunikacyjnego.
Miejscem zdrowym, z czystym
powietrzem, wodą i mnóstwem
zieleni. Bezpiecznym, czyli skutecznie pilnowanym nie tylko
przez wyspecjalizowane w tej
dziedzinie służby, ale również
życzliwych,
nieobojętnych
na to, co się wokół dzieje sąsiadów.
To miejsce wygodne, o sprzyjających dla rozwoju społeczno-ekonomicznego warunkach,

sieć placówek usługowo-handlowych. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do usług medycznych, pocztowych czy bankowych. Przedsiębiorcy mają dogodne warunki do rozwoju
swojej działalności, generując
nowe miejsca pracy i wpływy
do budżetu gminy. Nierozerwalnym obszarem funkcjonowania
gminy moich marzeń jest aktywność społeczności lokalnych, przejawiająca się mnogością i bardzo dobrą współpracą
różnorodnych organizacji społecznych: stowarzyszeń, funda-

„Gmina moich marzeń
jest mądrze i sprawnie
zarządzanym samorządem”
zaopatrzone w sprawnie działające media – prąd, gaz, telefon,
Internet, wodę, kanalizację.
Sprawnie działająca komunikacja, bezpieczne zatoczki i estetyczne wiaty na przystankach;
wygodne, dobrze wykonane
i utrzymywane drogi, szerokie,
równe chodniki, powszechnie
dostępne ścieżki rowerowe.
W gminie moich marzeń nie ma
stert śmieci w lasach i przydrożnych rowach, uliczne śmietniki
są regularnie opróżniane, a ulice i chodniki są zawsze czyste
i odśnieżone. Szeroka oferta kulturalno-oświatowa przyciąga
dzieci i dorosłych do prężnie
działających w każdej miejscowości klubów i ośrodków kultury. Mieszkańcy podnoszą swoją
sprawność fizyczną w licznych
obiektach sportowych – boiskach, kortach, w salach gimnastycznych. W gminie moich
marzeń działają dobrze wyposażone, nowoczesne szkoły,
gdzie dzieci nie muszą uczyć się
w systemie dwuzmianowym,
marznąć zimą i uprawiać sport
na korytarzach. Funkcjonują
małe przedszkola, bezpieczne
place zabaw, wydzielone
pod rekreację na wolnym powietrzu miejsca. W gminie
funkcjonuje dobrze rozwinięta

cji, rad, grup działania.
Gmina moich marzeń jest miejscem mądrze i sprawnie zarządzanym, z kompetentnymi
urzędnikami i doskonałą współpracą pomiędzy administracją,
samorządem, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.
Przedstawiciele władz, urzędnicy i radni są świadomi, że pełnią
służbę publiczną, czyli swoją
wiedzą i umiejętnościami służą
mieszkańcom. W świadomości
mieszkańców gmina ma nie tylko wiele obowiązków wobec
nich, ale jest również doskonałym partnerem do podejmowania wspólnych inicjatyw choćby
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Marzenia… Czy aby na pewno
nierealne? Jeżeli tylko chcemy,
jesteśmy w stanie zrealizować
większość naszych marzeń.
Rozłożone zostanie to oczywiście w czasie i związane będzie
z dużym wysiłkiem i kosztami,
ale jest możliwe. Zdaję sobie
sprawę ze szczupłości budżetów gmin i ogromu potrzeb
mieszkańców, ale pamiętajmy
o zewnętrznych źródłach finansowania i największym potencjale gmin – wykształconych,
kreatywnych mieszkańcach.
Najbliższe 6 lat może okazać się
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złotym okresem w rozwoju
gmin. Nowy okres programowania 2006-2013 daje możliwość absorpcji środków z Unii
Europejskij, jakich możemy już
nigdy więcej nie otrzymać. Gminy nie mogą zaprzepaścić tej
szansy na rozwój nie tylko infrastruktury technicznej, ale
i potencjału ludzkiego.
Snując marzenia o idealnej gminie, musimy pamiętać, że realizować je mogą wyłącznie odpowiedni i kompetentni ludzie zarządzający gminą, dla których
hasło – „służyć”, a nie „rządzić”,
nie jest tylko frazesem. Wizjonerzy, którzy potrafią myśleć nie
tylko o najbliższych 4 latach, ale
o rozwoju w perspektywie lat
kilkudziesięciu i kolejnych pokoleniach, które będą korzystać
z potencjału swoich poprzedników. Entuzjaści, którzy potrafią
pozyskać środki i partnerów do
realizacji swoich zamierzeń.
Wybierając władze gmin czy
radnych musimy, być pewni, że
są na tyle sprawni i zdeterminowani, aby realizować nasze marzenia.
Izabela Dryjańska
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Kołbaskowo – osiągnąć cel
Gmina jest najmniejszą jednostką samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej, stworzoną w celu wykonywania
zadań administracji publicznej. Zasada trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zakłada istnienie gmin,
powiatów i województw.
Ponieważ podział ten nie zakłada hierarchii, czyli powiat nie
stoi ponad gminą, ani województwo nad powiatem, oznacza to, że każda z jednostek powołana została w celu wykonywania określonych zadań. Oczywiście gmina jest najbliższa
swoim mieszkańcom, bo ma
pierwszeństwo w strukturze samorządowej.
Jaka natomiast jest pozycja powiatu? Terytorialnie składa się
z kilku gmin, więc samorząd powiatowy odpowiada za sprawy
dotyczące życia mieszkańców
na obszarze powiatu, czyli przekraczające zasięg pojedynczej
gminy. Tak krótko tytułem wstępu chciałam Państwu przybliżyć
sposób zorganizowania samorządu terytorialnego. Niewątpli-

wie jedną z najbardziej oczywistych spraw podlegających powiatom jest komunikacja pomiędzy gminami tworzącymi powiat, czyli drogi. Bolączka nie
tylko kierowców, ale również organów, którym podlegają.
O tym, że są często w fatalnym
stanie, nie trzeba nawet mówić,
ponieważ widać to, na co dzień
gołym okiem. Inwestycje drogowe niestety są bardzo kosztowne i samorządy nie posiadają wystarczających środków, aby je
sukcesywnie przeprowadzać.
Dlatego też oprócz pozyskiwania
funduszy unijnych należałoby
się zastanowić nad porozumieniami gminnymi, gminno-powiatowymi i powiatowymi w celu skuteczniejszego zarządzania
drogami. Wiadomo, że duży mo-

że więcej, a łącząc siły działamy
bardziej efektywnie.
Jako radnej z wieloletnim doświadczeniem w sprawach dotyczących życia mieszkańców naszej gminy, zawsze zależało mi
na poprawie tychże warunków.
Wychodziłam z inicjatywą budowy i odnawiania przystanków
autobusowych, tworzenia placów zabaw dla dzieci, remontów
dróg, otwierania nowych świetlic i wielu innych. Prozaiczne
sprawy typu pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów, wykaszanie poboczy i porządek zajmowały mnie zawsze mocno.
Stare przysłowie mówi: „jak Cię
widzą, tak Cię piszą”, co oznacza
nic innego jak to, że wizerunek
mówi o nas wiele. Dlatego moim
zdaniem tak ważne jest czyste

Nowowybudowana ulica w Kołbaskowie

otoczenie, kosz na śmieci,
schludny przystanek czy bezpieczny plac zabaw. Ponieważ
żyjąc w przyjemnym otoczeniu,
lepiej się czujemy, a mając pewne udogodnienia takie jak droga,
zaplecze kulturalne – czyli świetlicę, żyje nam się po prostu lepiej. Trzeba włożyć jednak wiele
pracy, aby osiągnąć cel. Jako rodowita mieszkanka gminy Kołbaskowo obserwuję zmiany zachodzące w swojej miejscowości
i w sąsiednich wsiach.
Z Przecławia zrobiło się prawie
miasto, buduje się dużo nowych
domów w okolicy, obejścia coraz
ładniejsze, nowe okna, dachy
i kwiaty w ogrodach. Zmiany zachodzą i są widoczne. Wiem, że
pewne sprawy powinny iść
szybciej, lepiej i sprawniej, ale
z drugiej strony widzę, ile trudu
kosztuje wygospodarowanie
w budżecie środków na kolejne
inwestycje. Mamy naprawdę dobrą bazę oświatową, kanalizację,
w większej części gazociąg. Tylko te drogi…
W związku z kompleksową budową sieci kanalizacyjnej wraz
z oczyszczalnią ścieków na drogi
gminne przeznaczano niewielką
część środków. Większość jednak dróg na terenie gminy to
drogi powiatowe, które są utrzymywane z subwencji drogowej
przez powiat Police. W chwili
obecnej kompleksowy remont
dróg staje się priorytetem z uwagi na ich bardzo zły stan i pilną
potrzebę budowy. Zdaję sobie
sprawę z wagi problemu, ale

od czegoś należy zacząć i odcinek za odcinkiem remontować.
Pragnę, aby wszystkie drogi
w naszej gminie wyglądały tak
jak dopiero co oddana do użytku
droga w Kołbaskowie. Wiem, że
jest to możliwe i tylko trzeba
mądrości władz, chęci współpracy i dużego zaangażowania
w pozyskiwaniu środków.
Izabela Wesołowska-Kośmider

trzykrotnie więcej zadań publicznych, przy niewielkim obciążeniu
gminnego budżetu. Zamiast więc
kilometra wodociągu, można by
zbudować trzy kilometry, nie wyciągając przy tym ani złotówki
więcej z gminnej kasy. Ci, którzy
będą więc zarządzać naszą gminą, bezwzględnie muszą wiedzieć, jak się o unijne środki starać. Czas ucieka. Grzech zaniechania może nas drogo kosztować.
Mam nadzieję, że 12 listopada
pójdziemy wszyscy do urn i zagłosujmy na „TAK”. „TAK” dla bogactwa, „TAK” dla dynamicznego
rozwoju naszej gminy, naszej
„małej ojczyzny”. Tego nam
wszystkim z całego serca życzę.
Marek Koguciuk
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„TAK” dla rozwoju
„Nie sprzyjają wiatry temu żeglarzowi, który nie wie, do jakiego portu zmierza” – to słowa Seneki. A czy my, mieszkańcy gminy Kołbaskowo, wiemy, dokąd
zmierzamy? Mam nadzieję, że
tak! Mam nadzieję, że wszyscy
chcemy dopłynąć do jednego
portu – o nazwie: „PIĘKNA I BOGATA GMINA KOŁBASKOWO”.
Jak to zrobić? Prosto, przy użyciu: strategii, planów i pieniędzy. A sukces – murowany!!!
Dlaczego STRATEGIA? Otóż,
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
wskaże, gdzie jesteśmy, co chcemy osiągnąć i dokąd zmierzamy.
To w niej, analizując nasze możliwości, wyznaczymy kierunki i cele, zaplanujemy, jak ma wyglądać

nasza gmina. Będzie to ważne dla
inwestorów, bo stanie się wyraźną wskazówką, jakich inwestycji
gmina oczekuje. Będzie to ważne
i dla nas, mieszkańców, bo da
nam pewność, że w miejscu,
w którym mieszkamy, nie powstanie nagle inwestycja, która
zburzy nasze szczęście, nie wyrośnie droga szybkiego ruchu, zakład przemysłowy czy wysypisko
śmieci.
Dlaczego PLANY? Otóż, PLANY
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO pozwolą ową strategię realizować. Pokażą inwestorowi, że gmina jest prężna i gotowa go przyjąć; dadzą mu pewność, że na swoje inwestycje ma
naszą zgodę. A od każdej nowej

inwestycji gmina będzie mogła
pobierać 2 proc. jej wartości. Brak
planów to strata czasu, a strata
czasu to strata pieniędzy. Kto nie
jest przygotowany – przegrywa.
Bez planów nie powstaną nowe
miejsca pracy, mieszkania, sklepy, inwestycje gminne, nie wybuduje się kanalizacji, wodociągów
czy drogi.
Dlaczego PIENIĄDZE? Tego chyba
tłumaczyć nie trzeba! Dlaczego
jednak do tej pory nie skorzystaliśmy z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ? Niechęć, lenistwo, brak
wiedzy czy kompetencji? Przecież przy pomocy tych funduszy
można by sfinansować do 75
proc. każdej gminnej inwestycji.
Pozwoliłoby to realizować aż

