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WYDANIE 
SPECJALNE

Wielu policzan odetchnęło z ulgą,
innych przejęła trwoga. Wbrew
wszelkim oczekiwaniom dotych-
czasowych włodarzy policka sce-
na polityczna, nie związa-
na z obecnym już 16-letnim ukła-
dem rządzącym, zwiera szeregi.
Poparcie Przewodniczącej PO

w Policach – Pani Ewy Chmielew-
skiej udzielone Panu Piotrowi Mi-
siło otwiera drogę do wspólnego
wielkiego frontu (razem z PiS i in-
nymi pomniejszymi ugrupowa-
niami i stowarzyszeniami) „walki”
z dotychczasowym układem 16-
letniej władzy. O zwarciu szere-

gów, rezygnacji z kandydowania
i oczekiwaniach na najbliższe ty-
godnie przeczytacie Państwo
w wywiadach z Panią Ewą Chmie-
lewską i Panem Piotrem Misiło
na stronie drugiej specjalnego
wydania „Nowych Polic”.

Redakcja

W poniedziałek 4 września o godzinie 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury
Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej w Policach – Pani Ewa
Chmielewska ogłosiła, że nie zamierza ubiegać się o fotel Burmistrza
Gminy Police w najbliższych wyborach samorządowych. Jednocześnie
swoje poparcie przekazała Panu Piotrowi Misiło.

Kandydat na Burmistrza Polic Piotr Misiło z Ewą Chmielewską, Przewodniczącą Platformy Obywatelskiej w Policach

Piotr Misiło z PO
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Pani Ewa Chmielewska wy-
powiada się o Panu w sa-
mych superlatywach. Sama
zrezygnowała z ubiegania
się o fotel Burmistrza, popie-
rając jednocześnie Pana. Co
Pan jej obiecał?

Rozumiem, że trudno w to
uwierzyć, ale nie musiałem nic
obiecywać. Do porozumienia
doszliśmy dosłownie w kilka
minut. Było to o tyle proste, że
nasze myślenie o funkcjonowa-
niu gminy czy powiatu jest bar-
dzo podobne. Zdecydowanie
zależy nam na zmianie obecnej
władzy, która już od kilkunastu
lat bardzo dzielnie broni się
przed jej oddaniem. Jeśli spoj-
rzymy na policką politykę przez
pryzmat celów, które chcemy
wspólnie zrealizować, przez
pryzmat marazmu, który obec-
nie drąży Police, przez chęć
stworzenia „Nowych Polic”,
stanie się jasne, że myślenie
w kategorii obiecywania „stoł-
ków” jest dla nas całkowicie ob-
ce. Choć nie będę ukrywał, że
wiele osób straci swoje przysło-
wiowe „stołki”.

Profesor Jadwiga Staniszkis,
Leszek Herbowski, Ewa
Chmielewska, Andrzej Nie-
dzielski... Kto jeszcze poprze
Piotra Misiło na Burmistrza
Gminy Police?

Oczywiście to wspaniałe uczu-

cie wiedząc, że takie osobowo-
ści wierzą we mnie i mnie
wspierają. Wiem jednak dosko-
nale, że tak naprawdę liczą się
policzanie, czyli Państwo. Liczy
się to, czy zechcą mi Państwo
zaufać, powierzyć w pewnym
sensie swoją przyszłość. Wiem,
że to trudna decyzja, ale wiem
też, że to jest prosty wybór. Al-
bo wybiorą Państwo „Starego
Burmistrza” i będzie tak jak do-
tychczas: marazm, rosnące bez-
robocie, emigracja młodych,
brak inwestorów, albo dadzą
Państwo mi i sobie szansę, aby
zbudować tutaj „Nowe Police”.

Ale na czyje polityczne po-
parcie jeszcze Pan liczy?

Bardzo zbliżoną wizję przy-
szłości Polic ma obecnie policki
PiS i jego szef – Pan Kazimierz
Drzazga. Sam doskonale wie,
jak funkcjonuje obecny układ
władzy, z którym musiał wal-
czyć tylko dlatego, że miał in-
ny punkt widzenia na wiele
spraw. Myślę, że uda się nam
osiągnąć konsensus i będziemy
w stanie wspólnie przezwycię-
żyć dotychczasowy sposób my-
ślenia o Policach obecnych
włodarzy.

Co Pan sądzi o wspólnym
zblokowaniu list Gryfa z PSG
i Lewicą?

Jeśli tak się stanie, będzie mi
bardzo przykro. Powiem szcze-
rze, że do niedawna nie
mógłbym sobie wyobrazić Pa-
na Diakuna, Arciszewskiego
czy Króla we wspólnym bloku
z Panem Guździłem, Kardzie-
jonkiem, Wirkijowskim czy
Ćwiaczem. Jednak wizja utraty
władzy potrafi zdziałać „cuda”.
Mam jednak nadzieję, że
do tak egzotycznych aliansów
nie dojdzie.

A jak dojdzie?
Mówiłem, będzie mi bardzo
przykro. Jeśli jednak wyborcy
zdecydują, że taka konfiguracja
im się podoba, to trudno. To
jest to wspaniałe prawo demo-
kracji i wspaniałe prawo tajno-
ści wyborów, że można zadecy-
dować o wyborze wedle wła-
snego sumienia. Sądzę jednak,
że wiele z tych sumień nie by-
łoby czystych po oddaniu głosu
na tak skonstruowany blok. 

Rozmawiała Mirella Jasińska

Wygrać 
dla Polic!

Pani Ewo, jest Pani Przewod-
niczącą Platformy Obywatel-
skiej w Policach. Wielu poli-
czan sądziło, że to Pani bę-
dzie ubiegać się o fotel Bur-
mistrza Gminy Police, tym-
czasem poparła Pani zdecy-
dowanie i jednoznacznie Pa-
na Piotra Misiło, dlaczego?

Bo to naprawdę dobra kandyda-
tura. Pan Piotr jest doskonale
przygotowaną osobą do pełnie-
nia tej funkcji. Zawsze powtarza-
łam, co wielu moich oponentów
brało za hipokryzję, że nie inte-
resują mnie stanowiska i apana-
że, tylko skuteczne i sprawne
funkcjonowanie samorządu. Po-
za tym pan Piotr jest członkiem
Platformy Obywatelskiej, a ja jej
szefem w Policach – jak wyglą-
dalibyśmy w oczach wyborców,
gdyby dwóch kandydatów z PO
kłóciło się i rywalizowało o fotel
burmistrza? Platforma musi być
czytelna i wyrazista, bo tylko tak
przekona do siebie wyborców.
Mam nadzieję, że to zdecydowa-
ne i jednoznaczne poparcie dla
Pana Piotra Misiło jest tego naj-
lepszym dowodem. Pan Piotr
jest gwarantem dynamicznego
rozwoju naszej gminy, zniszcze-

nia dotychczasowego układu.
Chcemy to zmienić i przy popar-
ciu policzan – zmienimy to.

Mocne słowa…
Mocne, ale prawdziwe. W Poli-
cach funkcjonowała zasada, że
nie krytykuje się i nie obnaża
błędów rządzącego od 16 lat
układu. Jak widzą Państwo, do-
prowadziło to do tego, że ma-
my 19 milionów długu, niespo-
tykaną w Polsce dynamikę wzro-
stu bezrobocia, inwestorzy omi-
jają Police szerokim łukiem, a
np. Stargard Szczeciński czy Go-
leniów nie nadążają z ich obsłu-
gą. Tak dłużej być już nie może.
To naprawdę ostatnia chwila,
aby Police nie straciły bezpow-
rotnie swojej szansy. 

Czy PSG (Polickie Stowarzysze-
nie Gospodarcze), które jest

częścią polickiej PO również
popiera Pana Piotra Misiło? 

Z tego, co mi wiadomo pan Kar-
dziejonek i Guździoł absolutnie
nie, ale proszę pamiętać, że PSG
to nie tylko tych dwóch panów,
ale gros porządnych przedsię-
biorców. Jakie oni mają zdanie
i preferencje – trudno mi oce-
niać. Powszechnie wiadomo, że
pan Kardziejonek jest częścią
obecnie rządzącego układu.
Wspólnie z Panem Diakunem
(Gryf, byłe AWS) i Panem Wirki-
jowskim (Lewica Razem, byłe
SLD) rządzą tą gminą. Do tej po-
ry PSG chciało zawłaszczyć PO
dla siebie, na szczęście im się to
nie udało, gdyż PO to partia,
w której nie ma miejsca na pry-
watę. Nie zdziwiłabym się, gdy-
by PSG razem z Gryfem i SLD
utworzyło blok wyborczy. Chęć
obrony władzy przez obecny
układ rządzący jest tak wielka,
że może dojść do swoistej zmo-
wy pomiędzy byłymi działacza-
mi AWS i PZPR. Wiem, że może
brzmi to niewiarygodnie, ale
proszę mi wierzyć, niektórzy
dla zachowania swoich „stoł-
ków” i wpływów są gotowi
na wszystko.

Na czyje poparcie więc liczycie? 
Liczymy na poparcie tych wszyst-
kich policzan, którzy mają już dość
obecnych układów. Liczymy rów-
nież na poparcie tych wyborców,
którzy wierzą, że można rządzić
inaczej, sprawniej, bez prywaty
i kolesiostwa. Tych którzy wierzą,
że Police mogą się dynamicznie
rozwijać i być miastem przyszło-
ści, a nie tylko przeszłości. Jestem
przekonana, że determinacja Pana
Piotra Misiło, jego stosunek
do obecnie rządzącego układu,
profesjonalizm oraz pomysły
na funkcjonowanie Polic to gwa-
rancja na lepsze czasy dla Polic.
Wierzę, że wspólnie z PiS uda nam
się przyczynić do upadku obecnie
rządzącego układu. Pokażemy, że
tego, czego nie udało się zrobić
w kraju, czyli koalicja PO-PiS, w Po-
licach jest możliwa. PiS jest abso-
lutnie naszym naturalnym sojusz-

nikiem. Pan Kazimierz Drzazga
jest dojrzałym i rozsądnym polity-
kiem. Wie, że poparcie dla Pa-
na Piotra Misiło to niepowtarzal-
na szansa, aby zrealizować nasze
wspólne marzenia o silnej i spraw-
nie zarządzanej Gminie Police.
Dlatego mam nadzieję, że Prawo
i Sprawiedliwość poprze kandyda-
turę pana Piotra Misiło i wspólnie
uda nam się zwyciężyć.

Co Pani zamierza robić w polic-
kiej polityce po rezygnacji z wal-
ki o fotel burmistrza? 

Mam zamiar ponownie kandydo-
wać do Rady Powiatu. Wierzę, że
moje zaangażowanie w pracach
w komisjach i widoczna działal-
ność jako Przewodniczącej Rady
zostały pozytywnie ocenio-
na przez wyborców. Spotykam się
z dużą życzliwością ludzi, szcze-
gólnie po zeszłorocznej wielkiej
bitwie o przetrwanie szpitala. Po-
liczanie to mądrzy ludzie. Wiedzą,
komu można zaufać i na kogo po-
stawić, aby Police mogły się roz-
wijać, a nasza młodzież nie mu-
siała wyjeżdżać do Anglii, Irlandii
czy też innych państw. Tu jest na-
prawdę dużo do zrobienia, ale tyl-
ko zerwanie z istniejącym ukła-
dem daje gwarancję skutecznego
rozwoju Polic.

Rozmawiała Mirella Jasińska

Zlikwidować 
16-letni układ!

„Pan Piotr jest gwarantem
dynamicznego rozwoju
naszej gminy.”

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. 

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. Obecnie
przewodnicząca Platformy

Obywatelskiej 
w Policach.
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Pod koniec 2004 roku Pan Le-
szek Guździoł, nie chcąc dopu-
ścić do startu Pana Piotra Mi-
siło w wyborach parlamentar-
nych, wysłał list do Pana Posła
Krzysztofa Zaremby, w któ-
rym pomówił i zniesławił Pa-
na Piotr Misiło. Pan Piotr Misi-

ło skierował do sądu prywat-
ny akt oskarżenia, żądając
ukarania Pana Guździoła
za świadome pomawianie
i zniesławianie. Na wyraźną
prośbę Pana Guździoła Pan
Piotr Misiło zgodził się na za-
warcie ugody (którą poniżej

drukujemy), na mocy której
w zamian za przeprosiny wy-
cofał z sądu prywatny akt
oskarżenia. Ponieważ fakt ten
nie jest ogólnie znany, konku-
renci Pana Piotra Misiło roz-
powszechniają informację ja-
koby Pan Leszek Guździoł ową

sprawę wygrał. Jest to oczywi-
ście nieprawdą, co znajduje
potwierdzenie w przedstawio-
nej Państwu poniżej treści
ugody. Szanowni konkurenci,
bardzo Was prosimy o grę fair
play, gdyż próby rozpo-
wszechniania nieprawdzi-

wych informacji w tak oczywi-
stych sprawach – jak chociaż-
by ta – są wyjątkową niego-
dziwością.

Leszek Herbowski
Rzecznik Prasowy kandydata 

na Burmistrza Polic – Piotra Misiło

Guździoł przeprosił!

W związku z informacjami,
jakie napływały do mnie w
sprawie podejrzenia, że inwe-
stycja związana z rozbudową
kompleksu rekreacyjnego
w Trzebieży i plażą może być
niewłaściwie zrealizowana,
poprosiłam w ubiegłym tygo-
dniu, jako radna Rady Miejskiej
w Policach, Wydział Technicz-
no-Inwestycyjny o przygoto-
wanie do wglądu dokumentów

z przeprowadzonego zamó-
wienia publicznego. Zaznaczy-
łam, iż chciałabym zobaczyć
SIWZ (specyfikację istotnych
warunków zamówienia), umo-
wę z wykonawcą oraz protokół
odbioru inwestycji. Po dwóch
dniach udałam się do Urzędu
Gminy w celu zapoznania się
z dokumentami, lecz Naczelnik
Wydziału, Pan Zbigniew No-
wak, poinformował mnie, że

Sekretarz Gminy Police, Pani
Róża Kłys, zakazała pokazywa-
nia mi czegokolwiek. Jest to
skandaliczny i niedopuszczal-
ny precedens, że radna Rady
Miejskiej nie mogła zapoznać
się z dokumentacją związaną
z publicznym przetargiem.
Mam nadzieję, że komisja re-
wizyjna nowej Rady Miejskiej
zajmie się tą sprawą.

Radna Anna Misiło

Pan Burmistrz Władysław Diakun Zarządzeniem nr 151/05
z dnia 29 sierpnia 2006 roku zatwierdził przyznanie dota-
cji w wysokości 12.829 zł dla Stowarzyszenia Wspólnoty
Samorządowej – GRYF. Przypomnę Państwu tylko, że Pre-
zesem Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa
GRYF – jest Pan… Władysław Diakun. Panowie Gryfici,
wielkie brawa za odwagę i bezczelność!!! 

Redakcja

Ponieważ dzwoniło do naszej redakcji wiele osób z zapytaniem o sprawy pomówienia Pana Piotra Misiło przez Pana Leszka
Guździoła, chciałbym rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości dotyczące tej sprawy.

Co i dlaczego ukrywa Urząd Gminy?
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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. A


