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Program Rozwoju
dla Polic 2006 – 2014

Doświadczaliśmy działań polickiego samorządu w ostatnich szes-

nastu latach. Wyciągnęliśmy wnioski. Mieszkańcy nie otrzymali te-

go, co zostało im obiecane.

Pracujemy nad polepszeniem jakości życia w naszej gminie i powie-

cie. W pracę są zaangażowani przedstawiciele wszystkich grup

społecznych oraz zewnętrzni eksperci. Rozwiązujemy problemy,

które są największą bolączką mieszkańców.

Nasza determinacja poprawi jakość życia policzan. Wdrożymy po-

stanowienia zawarte w naszym programie. Będziecie żyli lepiej

i bezpieczniej. 

Piotr Misiło

nowepolice
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I. Rodzina
Głównym celem bezpośrednim dla polickich rodzin jest stworzenie warun-
ków dla bezpiecznego życia, mieszkania i rozwoju. Podejmiemy następujące
działania:
1. współfinansowanie budowy bezpiecznych placów zabaw na osiedlach mieszka-

niowych
2. patrole interwencyjne „wewnątrz” osiedli, prowadzone przez Straż Miejską 

i Policję
3. bezwzględną eliminację chuligaństwa i rozboju
4. pomoc w uruchomieniu poradni dla rodziców w zakresie problemów psycholo-

gicznych z wychowaniem dzieci i młodzieży 
5. prowadzenie kompleksowej oferty zajęć pozalekcyjnych prowadzonych 

w gminie i powiecie
6. wprowadzenie biletów rodzinnych do obiektów kulturalno-sportowych
7. wsparcie Domu Samotnej Matki
8. pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin 
9. finansowanie budownictwa socjalnego dla najbiedniejszych rodzin

10. partnerstwo i konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi, Kościołem Katolic-
kim i Liderami Opinii 

11. założenie parku dla psów
12. uregulowanie spraw dzikich i wolno biegających zwierząt oraz utylizacji odcho-

dów po nich

II. Pracownicy ZCH Police
Głównym celem bezpośrednim dla tej grupy jest zwiększenie bezpieczeństwa cią-
głości zatrudnienia. Cel ten osiągniemy poprzez:
1. sprowadzenie inwestorów, którzy dokonają inwestycji o wartości minimalnej

100 mln euro co spowoduje wygenerowanie dodatkowych miejsc pracy w bran-
żach zaawansowanej technologii chemicznej (zgodnie z kierunkiem rozwojowym
założonym przez gminę)

2. pomoc przy zmianie profilu zawodowego poprzez szkolenia i kursy zawodowe
(organizacja i współfinansowanie)

Police to przestrzeń, możliwości, 
przyjazne środowisko – tu warto żyć i pracować 
Program Rozwoju dla Polic 2006 – 2014 składa się z trzech głównych części. 

Pierwsza część prezentuje cele dla największych polickich grup społecznych:
– Rodziny – dzieci 
– Pracownicy ZCH Police 
– Przedsiębiorcy 
– Młodzież
– Emeryci i renciści 
– Nauczyciele
– Osoby bezrobotne
– Osoby niepełnosprawne i ich rodziny
– Sportowcy
– Organizacje pozarządowe
– Osoby oczekujące na mieszkanie

Druga część prezentuje cele w obszarach istotnych dla życia wszystkich mieszkańców Polic:
– Inwestycje i praca
– Bezpieczeństwo
– Edukacja
– Ochrona zdrowia
– Sprawny urząd – Sprawna Gmina – Sprawny Powiat
– Fundusze unijne na inwestycje, edukację, sprawy społeczne, sport i kulturę.

Trzecia część prezentuje cele dla poszczególnych części Gminy Police:
– Dębostrów
– Jasienica
– Niekłończyca
– Pilchowo
– Przesącin
– Siedlice
– Stare Police – Mścięcino
– Tanowo
– Tatynia 
– Trzebież
– Trzeszczyn
– Uniemyśl
– Wieńkowo

Program jest krótkim streszczeniem, pokazującym co i jak chcemy osiągnąć. Tylko najistotniejsze fakty – bez dodatkowych opisów i frazesów politycznych. W nie-
których przypadkach mogą wystąpić powtórzenia celów, gdyż dotyczą one kilku obszarów. Poszczególne cele i opisy są skrótami kompleksowych opracowań przy-
gotowanych przez społeczny zespół ekspertów. Opracowany Program Rozwoju dla Polic ma charakter zintegrowanej całości i jego realizację można przeprowa-
dzić tylko poprzez kompleksowe wdrożenie. Zidentyfikowane potrzeby największych grup społecznych w Policach pozwoliły na opracowanie poniższych celów
do realizacji.

Część I. Cele dla największych polickich grup społecznych
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III. Przedsiębiorcy
Głównym celem bezpośrednim dla tej grupy jest polepszenie warunków prowadze-
nia działalności, co wpłynie na zwiększenie rentowności. Cel ten osiągniemy po-
przez:
1. uprzywilejowanie polickich przedsiębiorców w realizacji prac z pieniędzy gmin-

nych na terenie Gminy
2. sprzedaż przedsiębiorcom lokali i innych powierzchni, w których prowadzą działalność
3. „przejęcie” od Szczecina miasteczka rzemieślniczego 
4. uproszczenie procedur urzędowych
5. zniesienie barier administracyjnych poprzez stworzenie funkcji Pełnomocnika

ds. przedsiębiorczości
6. sprowadzenie inwestorów, którzy dokonają inwestycji o wartości minimal-

nej 100 mln euro, co spowoduje wygenerowanie dodatkowych zleceń w za-
kresie handlu i usług dla polickich przedsiębiorców (doświadczenie pokazu-
je, że inwestycja w regionie generuje większą ilość zleceń u lokalnych przed-
siębiorców)

7. organizację internetowej bazy ofert dla polickich przedsiębiorców

IV. Młodzież
Głównym bezpośrednim celem dla polickiej młodzieży jest większy dostęp do edu-
kacji, aktywności sportowej i kulturalnej. Podejmiemy następujące działania: 
1. założenie bezprzewodowego, bezpłatnego Internetu w Policach 
2. powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, która będzie miała wpływ na podejmowa-

nie decyzji w Gminie (np. na program imprez kulturalnych itp.)
3. szerszy dostęp obiektów sportowo-rekreacyjnych
4. uruchomienie programu małych grantów dla grup młodzieżowych
5. uruchomienie programu stypendiów dla młodzieży
6. szczególna opieka nad uzdolnionymi w zakresie np.: biologii, fizyki, chemii i in-

nych kierunków
7. prowadzenie stałych seansów „kina na powietrzu”
8. pomoc w procedurach związanych z zakładaniem firmy
9. zwolnienie z opłat związanych z zakładaniem działalności gospodarczej
10. założenie centrum zleceń dla nowo powstałych firm, które pomoże w pierw-

szych kontaktach z klientem
11. organizację internetowej bazy ofert dla nowo założonych firm
12. powołanie placówki „Centrum spotkań młodzieży”, która prowadzona będzie

w oparciu o brytyjski model placówki pozalekcyjnej (młodzież jest pomysłodaw-
cą programu zajęć, wsparcie materialne i opieka kadry koncentruje się na pomo-
cy w realizacji kreatywnych pomysłów młodzieży)

V. Emeryci i renciści
Głównym celem bezpośrednim dla tej grupy jest zwiększenie aktywności i integra-
cji środowiska oraz polepszenie warunków życia. Cel ten osiągniemy poprzez:
1. założenie Uniwersytetu III Wieku 
2. utworzenie Rady Seniorów przy Radzie Gminy
3. stworzenie przyjaznej siedziby dla emerytów i rencistów, zgodnie z ich wytycz-

nymi i oczekiwaniami
4. umożliwienie zrzeszenia emerytów w jednym dużym ośrodku np.: „Centrum

Emeryta”
5. animację „Centrum Emeryta”
6. aktywną współpracę z Klubami Seniorów

VI. Nauczyciele 
Głównym celem bezpośrednim dla tej grupy jest polepszenie warunków pracy. Cel
ten osiągniemy poprzez:
1. utrzymanie funkcji doradców metodycznych
2. organizację dofinansowanych przez UE szkoleń językowych i specjalistycznych
3. intensywną komputeryzację pokoi nauczycielskich i całych szkół
4. stworzenie warunków współpracy szkolnictwa i środowisk gospodarczych,
5. zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz dodatku funk-

cyjnego 
6. promocję nauczania informatyki i języka angielskiego 
7. finansowania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów i ich nauczycieli.
8. wsparcie utworzenia szkoły zawodowej lub klas zawodowych 
9. koordynację programów przysposabiających do zawodu
10. zachowanie statusu Klubu Nauczyciela

VII. Osoby bezrobotne
Głównym celem bezpośrednim dla tej grupy jest zwiększenie dostępu do pracy oraz
zmiana profilu zawodowego. Cel ten osiągniemy poprzez:
1. sprowadzenie inwestorów, którzy dokonają inwestycji o wartości minimal-

nej 100 mln euro, co spowoduje powstanie nowych miejsc pracy i zmniejszenie
ilości bezrobotnych o 50% tj. 1750 osób

2. uruchomienie specjalistycznych kursów zawodowych dla najbardziej poszuki-
wanych zawodów, np: murarz, tynkarz, kafelkarz, cieśla 

3. pomoc w procedurach zakładania firmy
4. zwolnienie z opłat przy zakładaniu działalności 
5. założenie centrum zleceń dla nowo powstałych firm, które pomoże w pierw-

szych kontaktach z klientem
6. organizację internetowej bazy ofert dla nowo założonych firm

VIII. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny
Głównym celem bezpośrednim dla tej grupy jest zwiększenie dostępu pracy i kultu-
ry oraz skuteczna rehabilitacja. Cel ten osiągniemy poprzez:
1. pomoc w budowie nowego obiektu do prowadzenia Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy
2. pomoc w budowie i rozpoczęciu funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodo-

wej
3. stworzenie warunków umożliwiających systematyczną rehabilitację osób nie-

pełnosprawnych w oparciu o obiekty użyteczności publicznej w naszym mieście
i powiecie

4. animację aktywności sportowej i kulturalnej wśród osób niepełnosprawnych

IX.Sportowcy 
Głównym celem bezpośrednim dla tej grupy jest polepszenie bazy sportowej oraz
zwiększenie dostępu do obiektów i środków finansowych na sport. Cel ten osią-
gniemy poprzez:
1. wprowadzenie mechanizmu stypendiów gminnych dla najlepszych sportowców
2. rozbudowę Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego:
– siłownia, fitnes, zadaszenia nad miejscami dla publiczności, wiaty dla zawodni-

ków rezerwowych i sędziów 
– przygotowanie miejsc noclegowych 
– budowa placu zabaw dla dzieci przy Kompleksie
3. doposażenie szkół w podstawowy sprzęt sportowy 
4. utworzenie Polickiego Kolegium Sportowego do opiniowania finansowego

wspierania poszczególnych dyscyplin i aktywności oraz merytorycznej strony
rozwoju sportu, rekreacji, turystyki, higieny, zdrowia, świadomości społecznej
mieszkańców Polic

5. organizację kooperacji Polickiego Kolegium Sportowego z OSiR i Burmistrzem
6. dalszy rozwój i budowę obiektów sportowych w całej gminie
7. rozwój i budowę obiektów sportowych i placów zabaw na osiedlach
8. przejęcie przez OSiR koordynacji działań sportu szkolnego
9. kooperację OSiR z Wydziałem Promocji Gminy celem skutecznej promocji Polic

poprzez sport
10. stworzenie sieci animatorów działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej

w Policach (animacja kultury fizycznej w przedszkolach, świetlicach osiedlo-
wych, na placach zabaw itd.)

X. Organizacje pozarządowe
Głównym celem bezpośrednim dla tej grupy jest zwiększenie wpływu na życie
w gminie i dostęp do środków pieniężnych. Cel ten osiągniemy poprzez:
1. utworzenie Rady Organizacji Pozarządowych jako ciała opiniującego i decyzyjne-

go w gminie
2. współfinansowanie przez Gminę wkładu własnego organizacji w projektach eu-

ropejskich (zgodnie z zasadą 1 PLN pozyskany przez organizację z zewnątrz
– Gmina dołoży również 1 PLN)

3. pomoc specjalisty gminnego w przygotowaniu projektów europejskich 
4. utworzenie funkcji księgowego do obsługi podatkowej organizacji pozarządo-

wych
5. kompleksowe i strategicznie zaplanowane działania na rzecz promocji lokalnych

stowarzyszeń w mieście i powiecie (kilkujęzyczna strona www, piknik ngo,
stworzenie tzw. strony dla stowarzyszeń w gminnym biuletynie, wsparcie finan-
sowe publikacji)

XI. Osoby oczekujące na mieszkanie
Głównym celem bezpośrednim dla tej grupy jest zwiększenie ilości mieszkań komu-
nalnych i socjalnych oraz terenów pod budowę. Cel ten osiągniemy poprzez:
1. likwidację starych „Hoteli Chemik” i budowę nowoczesnego centrum spełniają-

cego funkcje: mieszkaniową, administracyjną, biurową i usługową
2. uzbrojenie przynajmniej 10 000 m2 terenów pod budownictwo wielorodzinne

i jednorodzinne
3. budowę przynajmniej 2 500 m2 mieszkań socjalnych 
4. budowę przynajmniej 10 000 m2 mieszkań komunalnych 



66

Obszar 1 – Inwestycje i praca
Zwiększenie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy to główny cel programu
w tym obszarze. Podejmiemy następujące działania:
– stworzenie centrum obsługi inwestorów – oferujące pomoc w czynnościach for-

malno-prawnych
– aktywny marketing gminny skierowany bezpośrednio do potencjalnych in-

westorów
– współpracę z Zakładami Chemicznymi Police
– współpracę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych
– współpracę z Północną Izbą Gospodarczą w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,

dotacji i poszukiwania inwestorów
– zmniejszenie ilości bezrobotnych co najmniej o 50% tj. 1750 osób
– sprowadzenie inwestorów dokonujących inwestycji o wartości minimalnej

100 mln euro
– promocję polickich przedsiębiorców jako wykonawców prac w gminie
– utrzymanie i powiększenie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców

„Rozwój gospodarczy Gminy to rozwój wszystkich mieszkańców”

Obszar 2 – Bezpieczeństwo
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia to główny cel w tym obsza-
rze. Podejmiemy następujące działania:
– wprowadzenie programu „Bezpieczne ulice i domy” (np.: patrole, sygnalizacja

świetlna, bezpieczne przejścia dla pieszych)
– wprowadzenie programu „Bezpieczna Młodzież i Dzieci”
– zainstalowanie nowego monitoringu miasta
– koordynację współpracy Policji i Straży Miejskiej
– komputeryzację i usprawnienia techniczne straży miejskiej
– uregulowanie spraw dzikich i biegających wolno zwierząt oraz utylizacji odcho-

dów po nich
– brak tolerancji dla przestępców (zgodnie z wzorem programu poprawy bezpie-

czeństwa stosowanego w USA – „zero tolerancji dla zła”)

„Mieszkańcy Polic i ich rodziny będą bezpieczni”

Obszar 3 – Edukacja 
Polepszenie jakości wykształcenia oraz polepszenie warunków pracy nauczy-
cieli to główny cel programu w tym obszarze. Podejmiemy następujące dzia-
łania:
– intensywna komputeryzacja pokoi nauczycielskich 
– stworzenie Parku Młodych Naukowców
– zacieśnianie współpracy szkolnictwa i środowisk gospodarczych
– finansowania badań naukowych uczniów szkół polickich 
– zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
– promocję nauczania informatyki i języka angielskiego 
– zapewnienie uczniom podstawowej opieki medycznej i stomatologicznej
– zapewnienie dożywiania dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym
– finansowania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów i ich nauczycieli
– wsparcie utworzenia szkoły zawodowej lub klas zawodowych 
– koordynację programów przysposabiających do zawodu
– wdrożenie systemu stypendiów gminnych i sponsorskich dla najzdolniejszych

absolwentów na zagranicznych uczelniach.

„Wykształcona Młodzież to przyszłość Polic”

Obszar 4 – Ochrona zdrowia 
Poprawa jakości i dostępności opieki medycznej oraz profilaktyka prozdro-
wotna to główny cel programu w tym obszarze. Podejmiemy następujące
działania:
– kontynuacja prowadzonych dotychczas działań w zakresie programów profilak-

tycznych
– zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia i profilaktykę
– patronat i koordynacja Gminy nad utworzeniem programów profilaktycznych

obejmujących jak najszersze grupy społeczne 
– otoczenie szczególną opieką zdrowotną dzieci i młodzieży, kobiet ciężarnych

i osób w podeszłym wieku
– aktywizacja systemu ratownictwa medycznego 
– współfinansowanie rehabilitacji medycznej
– profilaktyka zdrowotna w szkołach
– profilaktyka stomatologiczna dzieci 
– opracowanie i wdrożenie programów propagujących zdrowy tryb życia

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

Obszar 5 – Sprawny urząd – Sprawna Gmina – Sprawny Powiat
Usprawnienie i umocnienie urzędu oraz zwiększenie wymagań wobec ludzi sprawu-
jących władzę to główny cel programu w tym obszarze. Podejmiemy następujące
działania:
– uproszczenie procedur administracyjnych
– przejrzystość w zatrudnianiu pracowników Urzędu Gminy, Starostwa Powiato-

wego oraz podległych im jednostek
– przyspieszenie procesu załatwiania spraw urzędowych
– wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędzie
– wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie ze standardem ISO 9001
– majątkową jawność polityków i ich rodzin 
– sprawniejsze funkcjonowanie wszystkich organów samorządowych, w tym 

jednostek komunalnych 
– usprawnienie systemu wydawania pozwoleń na budowę w Starostwie Powiato-

wym 

„Mieszkaniec to nie petent. To najważniejszy Klient”

Obszar 6 – Fundusze unijne na inwestycje, edukację, sprawy
społeczne, sport i kulturę.
Zwiększenie o 300% wielkości pozyskiwanych środków to główny cel programu
w tym obszarze. Podejmiemy następujące działania:
– budowę zespołu specjalistów do spraw projektów europejskich
– współpracę z zewnętrznymi ekspertami przygotowującymi wnioski 
– stworzenie zespołu gmin z terenu powiatu polickiego wspólnie aplikujących

o środki
– współpracę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych
– współpracę z Północną Izbą Gospodarczą
– współpracę ze środowiskiem akademickim
– wsparcie sektora NGO w pokrywaniu wkładu własnego przy realizacji projektów

współfinansowanych ze środków UE
– wsparcie sektora NGO w realizacji projektów, w których wymagane jest prefinan-

sowanie całości projektów

„Skuteczny urząd – więcej środków unijnych w Policach”

Część II. Cele w obszarach istotnych dla wszystkich mieszkańców Polic

Część III. Cele dla poszczególnych części Gminy Police

Dębostrów
1. zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji 
2. budowa placu zabaw
3. zbudowanie ścieżki rowerowej na trasie Niekłończyca – Dębostrów
4. budowa oświetlenie na trasie Jasienica – Dębostrów
5. zlikwidowanie „dzikich” wysypisk śmieci
6. budowa świetlicy

Jasienica
1. budowa nowych chodników
2. zwiększenie częstotliwości autobusu 101 
3. organizacja miejsca zabaw i spotkań dla dzieci i młodzieży
4. budowa boiska do gry w piłkę
5. budowa oświetlenia ulic (np. ul. Wodna)
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Powiat. Cele do zrealizowania przez Starostwo Powiatowe w Policach
Program działań dla Powiatu jest realny. Pamiętajmy, że większość zadań związanych z jakością życia mieszkańców, spoczywa na gminach. 
Plan naszych działań odnosi się więc TYLKO do zadań, które mogą być realizowane przez Starostwo Powiatowe w Policach.

1. zabezpieczenie opieki długoterminowej dla osób z chorobami przewlekłymi
– utworzenie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego

2. organizacja kursów oraz szkoleń we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
3. opracowanie koncepcji funkcjonowania szkolnictwa specjalnego w powiecie-

gruntowna diagnoza we współpracy z nauczycielami pracującymi w tych pla-
cówkach oraz organizacjami pozarządowymi

4. wspieranie tworzenia Rodzinnych Domów Dziecka 
5. zwiększenie bezpieczeństwa (związanego z ruchem drogowym) w miejscowości

Mierzyn i Kołbaskowie
6. stworzenie dla gmin w powiecie centrum przygotowania projektów unijnych
7. obejście drogowe i kolejowe dla Polic

8. stworzenie systemu prac interwencyjnych
9. aktywizacja turystyki w Nowym Warpnie – głównie poprzez finansowanie 
10. wsparcie budowy Kompleksu wypoczynkowo-sportowego przy Zespole Szkół im.

Ignacego Łukasiewicza w Policach
11. radykalne usprawnienie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy 
12. rozbudowa systemu ścieżek rowerowych
13. polepszenie komunikacji powiatowej
14. stworzenie systemu uzyskiwania pozwoleń na budowę w gminach powiatu
15. wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie powiato-

wym
16. pomoc w utrzymaniu i rozbudowie przystani żeglarskich

Niekłończyca
1. budowa świetlicy z infrastrukturą rekreacyjno wypoczynkową dla dzieci, mło-

dzieży i osób w podeszłym wieku
2. rozbudowa i zagospodarowanie placu zabaw
3. budowa parkingów przy cmentarzu i kościele
4. kontynuacja i szybkie ukończenie budowy kanalizacji w ramach przedsięwzięcia

„Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych”
5. modernizacja infrastruktury drogowej w całym obszarze
6. wsparcie organizacyjne i merytoryczne Rady Sołeckiej w organizacji doży-

nek/ów, wycieczek, festynów rodzinnych, obchodów Dnia Kobiet, Dnia Dziecka,
Dnia Kombatanta i innych świąt

Pilchowo
1. budowa trasy pieszo – rowerowej w kierunku Bartoszowa 
2. otoczenie większą dbałością terenów zielonych i osobliwości przyrody: oznacze-

nie, wytyczenie miejsc do biwakowania, ustawienie ławek
3. zwiększenie rekreacyjnej atrakcyjności terenów zielonych
4. zwiększenie liczby urządzeń na placu zabaw i przy szkole
5. zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez oznakowanie (przejścia dla pie-

szych, ograniczenia prędkości)
6. remont nawierzchni dróg i chodników 

Przęsocin
1. budowa trasy pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Szkolnej i zagospodarowanie tere-

nu rekreacji dzieci i młodzieży przy ul. Polnej i Kościelnej
2. zagospodarowanie terenu przy ulicy Centralnej 
3. stworzenie boiska do gry w koszykówkę
4. likwidacja notorycznego zanieczyszczania sołectwa 
5. remont ulicy Kościelnej
6. remont ulicy Centralnej, Młyńskiej i Polnej 
7. remont lub rozebranie remizy strażackiej
8. wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej
9. oświetlenie dojścia do cmentarza
10. oświetlenie ul. Młyńskiej

Siedlice
1. budowa chodników, poprawa jakości dróg i oświetlenia, budowa ścieżki rowerowej
2. budowa świetlicy i rozbudowa terenów rekreacyjnych 
3. działania zmierzające do organizacji czasu wolnego dorosłych, młodzieży i dzie-

ci poprzez kulturę i sport

Stare Police oraz Mścięcino
1. budowa nowych chodników
2. organizacja zajęć młodzieży powyżej 16. roku życia
3. zwiększenie ilości patroli policji w regionie
4. dozór interwencyjny na terenie szkół
5. nowe boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1 
6. ustawienie radaru prędkości przy ulicy Nadbrzeżnej (wzdłuż linii autobusowej 102)
7. zwiększenie kursów linii 102 
8. budowa placów zabaw w okręgu ulic Cisowej, Dębowej
9. doprowadzenie do dawnej świetności terenów rekreacyjnych wokół Łarpii
10. stworzenie „żywego muzeum” na Terenie „Starej Fabryki”

11. koordynacja budowy obwodnicy drogowej lub kolejowej mającej na celu prze-
niesienie ruchu poza tereny mieszkalne Polic 

Tanowo
1. budowa oświetlenia oraz uporządkowanie linii energetycznych przy ulicy Parkowej
2. otwarcie Domu Kultury w budynku byłego przedszkola przy ul. Szczecińskiej
3. budowa boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę
4. budowa ścieżki rowerowej do: Bartoszowa, Świdwia i Polic
5. remont ul. Szczecińskiej w centrum Tanowa
6. usytuowanie tablic ogłoszeniowych na terenie Tanowa

Tatynia
1. remont świetlicy z infrastrukturą rekreacyjno wypoczynkową dla dzieci, mło-

dzieży i osób starszych
2. budowa boiska dla dzieci i młodzieży
3. budowa bezpiecznego placu zabaw
4. odrestaurowanie nieczynnego cmentarza
5. remont drogi zakładowej, utwardzenie dróg dojazdowych, położenie chodników 
6. działania prowadzące do rozwiązania problemu uciążliwego hałasu z zakładów

Trzebież
1. przywrócenie dawnej świetności Centralnego Ośrodka Żeglarskiego
2. budowa auli widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Trzebieży
3. rozbudowa kompleksu turystycznego w Trzebieży
4. odtworzenie plaży 
5. oświetlenie ulic miejscowości
6. budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miejscowości
7. zagospodarowanie parku 

Trzeszczyn
1. budowa świetlicy przy ul. T. Kościuszki z infrastrukturą rekreacyjno wypoczyn-

kową dla dzieci, młodzieży i osób starszych
2. modernizacja ulicy Żymierskiego
3. budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na trasie przy ulicy Tanowskiej

do Pomnika w Trzeszczynie

Uniemyśl
1. przeprowadzenia kapitalnego remontu świetlicy i jej ogrodzenia
2. budowa parkingu przy świetlicy oraz wyposażenie placu zabaw w przyrządy

i sprzęt sportowy
3. uruchomienie Internetu drogą radiową

Wieńkowo
1. budowa świetlicy z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową dla dzieci, mło-

dzieży i osób starszych
2. modernizacja dróg i chodników
3. uzupełnienie oświetlenia 
4. wsparcie organizacyjne i merytoryczne Rady Sołeckiej w organizacji doży-

nek/ów, wycieczek, festynów rodzinnych, obchodów Dnia Kobiet, Dnia Dziecka,
Dnia Kombatanta i innych świąt



88

Lucyna 
Jarocka
wiek: 35 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: politolog,
agent ubezp.

rodzina: syn Łukasz
miejsce pracy: Inwest-Partner, własna
działalność gospodarcza 
hobby: historia, film, żeglarstwo 
mieszkam w: Policach przy ul. Bukowej 

Małgorzata
Kadrzyńska

wiek: 36 lat
wykształcenie: 
średnie
zawód: położna

rodzina: mąż Wojtek, synowie Michał
i Bartek
miejsce pracy: Salon Rowerowy Woj-
ciech Kadrzyński
hobby: sport, muzyka, książki 
mieszkam w: Pilchowie, ul. Szpilkowa 

Ewa 
Zawitkowska

wiek: 71 lata
wykształcenie: 
średnie
zawód: księgowa

rodzina: dzieci i wnuki
miejsce pracy: jestem już na emeryturze 
hobby: piesze wycieczki, 
muzyka klasyczna
mieszkam w: Policach, 
Osiedle Stare Police

Artur
Gruszczyński
wiek: 43 lata
wykształcenie:
średnie, techniczne
zawód: mechanik
precyzyjny

rodzina: żona Jola, syn Czarek, córka Luiza
miejsce pracy: 
SONION Polska Sp. z o.o. Mierzyn
hobby: turystyka piesza, rowerowa,
malarstwo, historia 
mieszkam w: Policach przy ul. Wojska
Polskiego

Grażyna
Szwagierczak 

wiek: 45 lat
wykształcenie:
wyższe
zawód: nauczyciel

rodzina: córka Katarzyna
miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 1
w Policach
hobby: muzyka, taniec, film
mieszkam w: Policach przy ul. Św.
Kazimierza

Anna 
Figiel
wiek: 23 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: informatyk,
nauczyciel

rodzina: córka Zuzanka, mąż Patryk
hobby: spacery, wycieczki rowerowe
mieszkam w: Policach przy ulicy
Niedziałkowskiego 

Bożena
Pomorska 
wiek: 60 lat
wykształcenie:
wyższe
zawód: nauczyciel
WF-u

rodzina: dzieci Adam i Ewa, zięć Adam
i kochane wnuki: Ola i Michał
miejsce pracy: PPSŚ w Policach
hobby: sport (akrobatyka sportowa),
praca na działce, jazda na rowerze
mieszkam w: Tanowie przy ulicy
Szczecińskiej

Dariusz
Słodziński
wiek: 26 lat
wykształcenie:
średnie
zawód: student
ekonomii

hobby: piłka nożna, geografia, kino
mieszkam w: Policach przy ul.
Asfaltowej

Małgorzata
Głuszyk 

wiek: 23 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: pedagog

rodzina: mąż Marcin, córeczki: Kamilka
i Majka
miejsce pracy: Bank – obecnie urlop
wychowawczy 
hobby: taniec, muzyka, dobra książka

Anna 
Stasiak
wiek: 27 lat
wykształcenie:
średnie – ekonomiczne
zawód: spedytor
międzynarodowy

rodzina: panna
miejsce pracy: „Biuro Obsługi Spedycji
i Tranportu” w Szczecinie
hobby: podróże, film, książka
mieszkam w: Policach przy ul.
Nadbrzeżnej

Józef Edward
Głogowski

wiek: 52 1ata
wykształcenie:
średnie
zawód: marynarz

rodzina: żona Maria, dwie córki Olga,
Katarzyna i syn Bartosz
miejsce pracy: własna działalność
gospodarcza w Policach
hobby: historia, żeglarstwo
mieszkam w: Policach przy ul.
Wyszyńskiego

Bianka
Mindziul
wiek: 36 lat
wykształcenie:
wyższe
zawód: nauczyciel
języka angielskiego

rodzina: córka Nicola
miejsce pracy: Gimnazjum Nr 1
w Policach, własna działalność
gospodarcza 
hobby: literatura, film, sztuki użytkowe,
kuchnia 
mieszkam w: Policach, przy ul. Jodłowej

Wojciech
Korzemiacki 
wiek: 28 lat
wykształcenie:
średnie
zawód: technik
mechanik

rodzina: żona Iwona, syn Krystian
miejsce pracy: P. P. H. Megtra
w Szczecinie
hobby: sport, dobre kino, samochody
mieszkam w: Policach przy ul.
Zamenhofa

Beata 
Bocian 

wiek: 34 lat 
wykształcenie:
zawodowe
zawód: ekspedientka

rodzina: mąż Dariusz, syn Piotr, córka
Joanna
miejsce pracy: własna działalność
gospodarcza
hobby: literatura, kino 
mieszkam w: Policach 
przy ul. Bankowej 

Piotr 
Pliszka 
wiek: 31 lat
wykształcenie:
średnie
zawód: technik
budowlany

rodzina: żona Ewa, córka Wiktoria
miejsce pracy: własna działalność
gospodarcza
hobby: komputery, sport, ekonomia,
polityka
mieszkam w: Policach przy ul.
Piaskowej
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Kandydaci do Rady Miejskiej w Policach
Jarosław
Konopacki

wiek: 37 lat
wykształcenie:
wyższe
zawód: strażak

rodzina: żona Anna, synowie: Maksio
i Kacperek
miejsce pracy: Zakładowa Straż
Pożarna ZCh „POLICE” SA
hobby: turystyka rowerowa, film 
mieszkam w: Policach, przy ul.
Piłsudskiego

Kesra 
Jomma 

wiek: 39 lat
wykształcenie:
wyższe 
zawód: farmaceuta

rodzina: żona Elżbieta, troje dzieci:
Zuzanna, Nura, Dilan
miejsce pracy: własna działalność
– prowadzę dwie apteki 
hobby: sport i muzyka
mieszkam w: Policach

Sebastian
Karsznia
wiek: 21 lat
wykształcenie:
ostatni rok studiów
pedagogicznych 
zawód: pedagog 

rodzina: kawaler, mieszkam z rodzica-
mi i siostrą 
miejsce pracy: koordynator projektów
międzynarodowych
hobby: turystyka piesza i rowerowa,
sport, muzyka, taniec, zjazdy na linach,
militaria

Wojciech
Dudek

wiek: 50 lat
wykształcenie:
średnie
zawód: mechanik

rodzina: żona Maria, syn Krzysztof
miejsce pracy: własna działalność
gospodarcza
hobby: sport, polityka, prawo,
komputery, fotografia, dziennikarstwo
mieszkam w: Policach przy ul.
Zamenhofa

Beata
Kowalczyk

wiek: 38 lata
wykształcenie:
wyższe magisterskie
zawód: nauczyciel 

rodzina: mąż Miłosz, dwoje dzieci Julia
i Mateusz
miejsce pracy: SP Nr 8 w Policach
hobby: kulinaria, dekoracja wnętrz,
turystyka, dobry film
mieszkam w: Policach przy ul. 26-go
Kwietnia

Bogdan
Szyrwiński

wiek: 33 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: prawnik

rodzina: syn Michałek
miejsce pracy: Kancelaria Prawnicza
Bogdan Szyrwiński w Policach
hobby: literatura piękna, teatr,
wędkarstwo, taniec towarzyski, historia
mieszkam w: Policach przy
ul. Roweckiego

Ewa
Budzińska

wiek: 52 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: zootechnik

rodzina: mąż Piotr i syn Radosław
miejsce pracy: własna działalność
gospodarcza
hobby: medycyna, teatr, muzyka
mieszkam w: Policach przy ul.
Zamenhofa

Dariusz
Suchta

wiek: 36 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: ekonomista

rodzina: żona Gabriela, córka Anita
i syn Michał
miejsce pracy: ZCh Police S.A.
hobby: sport, kino
mieszkam w: Policach przy ul.
Roweckiego

Andrzej
Ratajczyk
wiek: 50 lat
wykształcenie:
średnie
zawód: technik
mechanik

rodzina: żona Jolanta, córka Karolina,
dwóch synów Damian i Marcin
miejsce pracy: ZCh Police S.A.
hobby: sport, wolontariat
mieszkam w: Policach, ul. Siedlecka

Krystyna
Ciesielska
wiek: 52 lata
wykształcenie:
średnie
zawód: technik
chemik

rodzina: dwie córki Karolina i Kinga
miejsce pracy: Targowisko Gminne
w Policach
hobby: malarstwo, muzyka, kino, komputer
mieszkam w: Policach przy ul.
Roweckiego

Wiesław
Dopierała
wiek: 43 lata
wykształcenie:
średnie
zawód: technik-
mechanik

rodzina: żona Justyna, syn Paweł
miejsce pracy: własna działalność
gospodarcza
hobby: sport, turystyka i rekreacja
mieszkam w: Policach przy ul. 

Tomasz
Laszczyk
wiek: 32 lata
wykształcenie:
średnie
zawód: elektro-
mechanik

rodzina: druga połowa Katarzyna, syn
Maksymilian
miejsce pracy: własna działalność
gospodarcza 
hobby: sport, kino, teatr, wędkarstwo
mieszkam w: Policach przy ul.
Kościuszki

Maciej
Szyndler
wiek: 32 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: inżynier 
org. transportu

rodzina: dwóch synów Adrian i Marcin
miejsce pracy: „Remech” Sp. z o.o.
hobby: sporty motorowe, wędkarstwo
mieszkam w: Policach przy ul.
Wyszyńskiego

Anna
Lisowska

wiek: 31 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: ekonomista

rodzina: mąż Tomasz, córeczka Zosia
miejsce pracy: „Transtech” Sp. z o.o.
(obecnie urlop wychowawczy); P.P.
„HOŁUB” – umowa zlecenia
hobby: profilaktyka zdrowia, naturalne
metody leczenia, psychologia, muzyka 
mieszkam w: Policach od 27 lat 

Paweł 
Masicz 

wiek: 29 lat
wykształcenie: 
wyższe techniczne
zawód: informatyk

rodzina: w fazie „konstrukcji”
miejsce pracy: Point Research Sp. z o.o.
w Warszawie 
hobby: sport, informatyka, film,
podróże, historia 
mieszkam w: Policach, os. Anny
Jagiellonki, pracuję w Warszawie

Dorota
Orzechowska 
wiek: 41 lat
wykształcenie:
wyższe (przed obroną)
zawód: handlowiec,
wyuczony filozof

rodzina: niezamężna, ale mam
rodziców
miejsce pracy: własna działalność
gospodarcza
hobby: sztuka współczesna, czytanie,
mieszkam w: Policach ul Roweckiego
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Kandydaci do Rady Powiatu Polickiego
Izabela
Wesołowska-
-Kośmider 
wiek: 33 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: ekonomista

rodzina: mąż Andrzej, synowie Mateusz
i Błażej 
miejsce pracy: Urząd Gminy
Kołbaskowo – ZEAS
hobby: prawo, ogród, książka, jazda
na rowerze
mieszkam w: Warniku koło Kołbaskowa

Marek
Koguciuk 

wiek: 39 lat
wykształcenie:
wyższe
zawód: architekt

rodzina: jestem stanu wolnego
miejsce pracy: Okręgowy Urząd Miar
w Szczecinie 
hobby: podróże, historia, literatura,
kino
mieszkam w: Warzymicach, na osiedlu
KRESY

Grzegorz
Małowiecki

wiek: 34 lata
wykształcenie:
średnie
zawód: masażysta

rodzina: żona Monika, dwóch synów
Bartosz i Jakub
miejsce pracy: gabinet masażu w Prze-
cławiu, C. R. „TERAPIA” w Szczecinie
hobby: sport, turystyka, medycyna
niekonwencjonalna
mieszkam w: Przecławiu

Olga
Strugała

wiek: 44 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: nauczyciel

rodzina: mąż Włodzimierz, syn Marcin
miejsce pracy: Dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, 
hobby: sport, muzyka poważna i dobra
książka.
mieszkam w: Kołbaskowie

Izabela
Dryjańska
wiek: 32 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: urzędnik
samorządowy

rodzina: mąż Andrzej, dwóch synów
Mateusz i Miłosz
miejsce pracy: Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie, Wydział Projektów Własnych
hobby: działalność społeczna, literatura,
film, taniec, turystyka
mieszkam w: Mierzynie, gmina Dobra

Magdalena
Goc-Zięciak

wiek: 35 lat
wykształcenie:
wyższe
zawód: rolnik

rodzina: mąż, dziecko niedługo się urodzi
miejsce pracy: własne ekologiczne
gospodarstwo rolne
hobby: botanika, czytanie książek
miejsce zamieszkania: Wołczkowo,
wieś w gminie Dobra

Irena
Masłowska
wiek: 49 lat
wykształcenie:
studium pomaturalne
zawód: nauczyciel
– bibliotekarz

rodzina: mąż Piotr oraz dwoje dzieci:
córka Marta, syn Marcin 
miejsce pracy: Zespół Szkół w Nowym
Warpnie 
hobby: podróże, literatura, film 
mieszkam w: Nowym Warpnie przy 
ul. Kilińskiego

Tadeusz
Bruch

wiek: 45 lat
wykształcenie:
średnie
zawód: mechanik

rodzina: żona Róża, dwóch synów
Jakub i Paweł
miejsce pracy: RSP „Iskra” w Mierzynie
hobby: literatura z zakresu polityki
społeczno-ekonomicznej

Henryk
Ludwik Gurgul
wiek: 74 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: pracownik
naukowy, fizyk

rodzina: żona Maria, syn Karol 
miejsce pracy: Muzeum Narodowe
w Szczecinie
hobby: malarstwo
mieszkam w: Dobra, ul. Chabrowa

Elwira 
Kreft
wiek: 30 lata
wykształcenie:
średnie
zawód: przedstawiciel
handlowy

rodzina: mąż i troje dzieci
miejsce pracy: obecnie nie pracuję 
hobby: turystyka, kino, kwiaty
mieszkam w: Mierzynie przy ul.
Świerkowej

Przemysław
Porczak

wiek: 41 lat
wykształcenie:
wyższe prawnicze
zawód: prawnik

rodzina: żona Agnieszka, córka Agata
i syn Jakub
miejsce pracy: Urząd Wojewódzki
w Szczecinie
hobby: sport 
mieszkam w: w Mierzynie przy ulicy
Za Wiatrakiem

Ewa
Chmielewska 

wiek: 40 lat
wykształcenie:
wyższe
zawód: nauczyciel

rodzina: mąż Eugeniusz, dwie córki
Ania i Kasia
miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 1
w Policach 
hobby: samorząd lokalny 
mieszkam w: Policach, od 18 lat

Andrzej 
Pluta 
wiek: 47 lat
wykształcenie:
zawodowe
zawód: ślusarz-
-spawacz

rodzina: dwójka dzieci
miejsce pracy: własna działalność
gospodarcza
hobby: wędkowanie
mieszkam w: Policach przy ul.
Wróblewskiego

Grażyna
Markowska
wiek: 41 lat
wykształcenie:
wyższe
zawód: nauczyciel,
wychowawca

rodzina: mąż Waldemar, dwie córki
Paula i Maja
miejsce pracy: Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Trzebieży
hobby: sport, teatr
mieszkam w: Trzebieży przy ulicy
Osadników

Barbara
Granda

wiek: 35 lat
wykształcenie:
wyższe
zawód: prawnik

rodzina: mąż Grzegorz, syn Patryk
miejsce pracy: Ośrodek Pomocy
Społecznej w Policach
hobby: sport, literatura, prawo
mieszkam w: Tanowie przy ul.
Pocztowej

Andrzej
Słodziński
wiek: 25 lat
wykształcenie:
średnie
zawód: student
Akademii Morskiej

rodzina: kawaler
hobby: pływanie, muzyka, motoryzacja
mieszkam w: Policach przy
ul. Asfaltowej
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Renata
Pełech

wiek: 31 lat
wykształcenie:
wyższe
zawód: ekonomista

rodzina: mąż Arkadiusz i syn
Krystianek
miejsce pracy: Firma „INTER-MOR”
w Policach
hobby: muzyka, dobra książka, ekonomia
mieszkam w: Przęsocinie przy ul.
Kościelnej

Janusz
Kryszewski

wiek: 30 lata
wykształcenie:
średnie techniczne
zawód: technik bhp

rodzina: żona Brygida, trzech synów
miejsce pracy: Zakłady Chemiczne
Police
hobby: muzyka, sport 
mieszkam w: Policach przy ul. Wojska
Polskiego

Karolina
Bajer
wiek: 21 lat
wykształcenie:
średnie, 3 rok
studiów 
zawód: bez zawodu 

rodzina: mąż Paweł, synek Tomasz
miejsce pracy: Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Policach – obecnie urlop
macierzyński 
hobby: taniec, muzyka, fotografika

Leszek
Herbowski
wiek: 48 lat
wykształcenie:
wyższe
zawód: specjalista
neurochirurg

rodzina: żona Joanna, dwie córki
studentki Aleksandra i Patrycja 
miejsce pracy: Oddział Neurochirurgii
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie 
hobby: narty, tenis, fizyka 
mieszkam w: Mierzyn, ul. Ekologiczna

Ryszard
Chudzik
wiek: 70 lata
wykształcenie:
średnie 
zawód: pedagog,
technik mechanik 

rodzina: żona Julia, trzech synów
i córka, wnuki i wnuczki
miejsce pracy: od roku na emeryturze
hobby: wędkarstwo, szybkie
samochody 
mieszkam w: Policach przy ul. Bukowej

Bożena
Korzemiacka

wiek: 49 lat
wykształcenie:
średnie
zawód: pielęgniarka

rodzina: syn Wojciech, córka Agata,
synowa Iwona, wnuczek Krystian
miejsce pracy: Szpital Police S. P. Z. Z. O. Z.
hobby: książka, parapsychologia, polityka
mieszkam w: Policach przy ul.
Bohaterów Westerplatte

Karolina
Tatesiuk
wiek: 27 lat
wykształcenie:
średnie
zawód: technik
– ekonomista

rodzina: mąż Tomasz, syn Jakub
miejsce pracy: bezrobotna
hobby: sport, kino, książka
mieszkam w: Policach przy ul.
Bankowej

Katarzyna
Czyżewska
wiek: 33 lata
wykształcenie:
absolwent WSH TWP 
zawód: pedagog 
socjologii

rodzina: córka Patrycja lat 4
miejsce pracy: Raiffeizen Bank Polska SA
hobby: teatr, literatura sensacyjna,
psychologia, pedagogika, podróże 
mieszkam w: Policach przy ul.
Wyszyńskiego

Piotr 
Misiło
wiek: 32 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: ekonomista,
socjolog

rodzina: żona Anna, dwóch synów
Michałek i Patryk
miejsce pracy: Point Group Sp. z o.o.
w Warszawie, własna działalność
gospodarcza
hobby: sport, historia, prawo, teatr
mieszkam w: Policach przy ul. Bankowej

Marcin
Głuszyk

wiek: 27 lat
wykształcenie:
wyższe
zawód: pedagog

rodzina: żona Małgosia, dwie córki:
Kamilka i Maja
miejsce pracy: Salezjańskie
Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży 
hobby: turystyka, dobra książka, praca
z młodzieżą 

Przemysław
Szymczewski 

wiek: 37 lat
wykształcenie:
średnie
zawód: handlowiec

rodzina: żona Marzena i córka Sarunia
miejsce pracy: Targowisko w Policach,
ul. PCK
hobby: publicystyka, muzyka,
motoryzacja, film
mieszkam w: Policach przy ul.
Bankowej

Anna
Chmielewska 
wiek: 19 lat
wykształcenie:
średnie
zawód: w trakcie
nauki

rodzina: panna
miejsce pracy: bezrobotna
hobby: książki, muzyka 
mieszkam w: Policach, od 18 lat

Sławomir
Góralski
wiek: 43 lata
wykształcenie:
średnie,
przed obroną pracy 
zawód: mechanik 

rodzina: żona Marzena, córka
Agnieszka, syn Piotr
miejsce pracy: REMECH spółka z. o.o. 
hobby: sport, wędkarstwo
mieszkam w: Policach przy
ul. Okulickiego

Krystyna
Kaziszko 

wiek: 55 lat
wykształcenie:
średnie
zawód: pielęgniarka

rodzina: córka Ewa
miejsce pracy: Szczecińska Izba
Pielęgniarek i Położnych
hobby: książki, historia, muzyka
poważna
mieszkam: w Policach przy ul.
Wyszyńskiego

Łukasz
Bojanowski

wiek: 24 lata
wykształcenie:
wyższe
zawód: informatyk

rodzina: kawaler, narzeczona Magda
miejsce pracy: Urząd Miasta Szczecin
– Wydział Informatyki 
hobby: technologie IT, polityka, prawo,
kino
mieszkam w: Policach przy ul. Przyjaźni
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Okręg wyborczy nr 1
„Stare Police”, Jasienica, wszystkie sołectwa Gminy Police
1. Lucyna Zofia Jarocka 
2. Małgorzata Anna Kadrzyńska 
3. Ewa Zawitkowska
4. Artur Grzegorz Gruszczyński
5. Grażyna Jolanta Szwagierczak
6. Anna Figiel
7. Bożena Janina Pomorska
8. Dariusz Słodziński
9. Małgorzata Maria Głuszyk

Okręg wyborczy nr 2
Osiedla: Mścięcino, Dąbrówki, Gryfitów
1. Anna Magdalena Stasiak
2. Józef Edward Głogowski
3. Bianka Mindziul
4. Wojciech Jan Korzemiacki
5. Beata Joanna Bocian
6. Piotr Pliszka
7. Dorota Orzechowska
8. Jarosław Grzegorz Konopacki
9. Jomma Kesra
10. Sebastian Karsznia

Okręg wyborczy nr 3
Osiedle Księcia Bogusława X, Osiedle Anny Jagiellonki
1. Wojciech Dudek
2. Beata Katarzyna Kowalczyk
3. Bogdan Mariusz Szyrwiński
4. Ewa Anna Budzińska
5. Dariusz Suchta
6. Teresa Jasińska
7. Andrzej Bolesław Ratajczyk
8. Krystyna Alicja Ciesielska
9. Wiesław Dopierała
10. Tomasz Sylwester Laszczyk
11. Maciej Paweł Szyndler
12. Anna Izabela Lisowska
13. Paweł Grzegorz Masicz

Okręg wyborczy nr 1
Gmina Kołbaskowo
1. Izabela Wesołowska – Kośmider
2. Marek Grzegorz  Koguciuk
3. Grzegorz Małowiecki
4. Olga Halina Strugała
5. Dariusz Grzegorz Czechowski

Okręg wyborczy nr 2
Gmina Dobra, Gmina Nowe Warpno
1. Izabela Małgorzata Dryjańska
2. Magdalena Bogumiła Goc-Zięciak
3. Irena Małgorzata Masłowska
4. Tadeusz Stanisław Bruch
5. Henryk Ludwik Gurgul
6. Elwira Agnieszka Kreft
7. Przemysław Porczak

Okręg wyborczy nr 3
„Stare Police”, Jasienica, sołectwa Gminy Police
1. Ewa Anna Chmielewska
2. Andrzej Pluta
3. Grażyna Lucyna Markowska
4. Barbara Jolanta Granda
5. Andrzej Słodziński
6. Renata Zofia Pełech
7. Janusz Michał Kryszewski
8. Karolina Olga Bajer

Okręg wyborczy nr 4
Osiedla: Mścięcino, Dąbrówki, Gryfitów
1. Leszek Wojciech Herbowski
2. Ryszard Chudzik
3. Bożena Jolanta Korzemiacka
4. Karolina Tatesiuk
5. Kamila Leśniewska
6. Katarzyna Czyżewska
7. Robert Wojciech Nowakowski
8. Rafał Głuszyk

Okręg wyborczy nr 5
Osiedle Bogusława X, Osiedle Anny Jagiellonki
1. Piotr Paweł Misiło
2. Marcin Głuszyk
3. Przemysław Karol Szymczewski
4. Anna Maria Chmielewska
5. Sławomir Góralski
6. Dominik Robert Janczyński
7. Krystyna Kaziszko
8. Lukasz Andrzej Bojanowski

Lista kandydatów na radnych 
KWW Nowe Police do Rady Miejskiej w Policach

Lista kandydatów na radnych 
KWW Nowe Police do Rady Powiatu Polickiego


