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12 listopada
zdecydujesz sam!

WW dniu 12 listopada, zadecy-
dują Państwo, w pewnym sen-
sie, o swojej przyszłości. Wie-
dzą już Państwo, jaki mam
plan, jaką drogą zamierzam
podążać w Policach i z Policami
przez najbliższe lata. Teraz już
tylko od Państwa decyzji zale-
ży, jaką drogą będą podążały
Police. Chciałbym bardzo Pań-
stwu podziękować, za liczne
telefony, maile, listy, które
od Państwa otrzymałem. Na-
prawdę dodały mi odwagi
i wiary, że moje zwycięstwo
jest realne a co najważniejsze
oczekiwane przez wielu z Pań-
stwa. Było mi niezwykle przy-
jemnie móc gościć poprzez ła-
my tej gazety w Państwa do-
mach. Mam nadzieję, że nume-
ry Nowych Polic, ich poziom
merytoryczno – edytorski, któ-
re Państwo dotychczas prze-
czytali, nie zawiodły Państwa
oczekiwań. Dziękuję, że ze-
chcieli poświęcić mi Państwo
swój czas. Pozdrawiam ser-
decznie. 

Piotr Misiło
Kandydat na Burmistrza 

Wydawca Gazety Nowe Police

Diakun stchórzył! s. 10

Pan Władysław Diakun 23 października, kategorycz-
nie odmówił publicznej debaty z kandydatem KWW
Nowe Police na Urząd Burmistrza Gminy Police, Pa-
nem Piotrem Misiło. Dlaczego? Okazuje się, że coś, co
jest normą i standardem we wszystkich miastach
i gminach w Polsce nie jest normą w Policach...

Bezpłatny internet dla Polic s. 6

Swoje instalacje mają już Rzeszów, Bielsko-Biała,
Gdańsk, Kraków, Lublin i Żywiec. Być może jeszcze
w tym roku za pośrednictwem Netii technologia 
WiMAX dotrze do kilkudziesięciu innych miast Pol-
ski. W polickim magistracie nikt nawet nie pomyślał,
że dzięki dofinansowaniu z środków z UE (Rzeszów,
Kraków) policzanie mogą mieć Internet w swoich do-
mach za darmo.

W ŚRODKU: PROGRAM ROZWOJU DLA POLIC 2006-2014

www.nowepolice.pl

NOWE POLICE
Program Rozwoju dla Polic 2006 – 2014

POLICE 2006
www.nowepolice.pl
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Samorząd – to brzmi dumnie.
Szczególnie wtedy, gdy oby-
watele „małej Ojczyzny” chcą
wykorzystać możliwości, jakie
niesie ze sobą idea samorząd-
ności. Wszyscy aktywni miesz-
kańcy mają szansę wnieść
własny wkład w realizację lo-
kalnych inicjatyw i społecz-
nych wyzwań. Lokalną inicja-
tywą jest na przykład bu-
dowa bezpiecznego przejścia
do szkoły, a wyzwanie stano-
wić może wczesne zapobiega-
nie i wykrywanie chorób no-
wotworowych. O przeznacze-
niu na te cele funduszy oraz
terminie realizacji decydują
radni. Radni wybrani przez
tych obywateli, którzy ze-
chcieli poświęcić swój czas, by
wskazać osoby godne ich re-
prezentowania na forum gmi-
ny i powiatu. Skład ilościowy
władz samorządu terytorialne-
go jest ściśle określony
– do rady gminy Police 21 rad-
nych, a powiatu polickiego 19
radnych. Siłę obu rad stanowi
jednak nie ilość, lecz jakość
osób w niej zasiadających. Ro-
dzi się zatem podstawowe py-
tanie, które każdy z nas,
mieszkańców, stawia sobie
przed zbliżającymi się wybo-
rami: Czy znam godnego za-
ufania kandydata na radnego?
Niestety, nie zawsze twierdzą-
ca odpowiedź implikuje uda-
nie się do lokalu wyborczego
i zakreślenie na karcie do gło-
sowania odpowiedniego na-
zwiska. Oczywistym wydaje
się fakt, że jeśli ktoś jest god-

ny zaufania, musi zostać wy-
brany. Zatem ten jeden – mój
– głos nie jest na tyle istotny,
gdyż i tak wystarczająco wielu
wyborców poprze mój wybór.
Jeśli taki tok myślenia prezen-
tuje znaczna część uprawnio-
nych do głosowania, to osta-
tecznie okazuje się, że godny
zaufania kandydat na radnego
zdobywa za mało głosów, by
zostać wybranym. Choć popie-

ra go w rzeczywistości więk-
szość, do urn idzie zaledwie
znikoma ich część. W efekcie
radnymi zostają NIEodpowie-
dzialni, wysuwający racjonal-
ny program zmian kandydaci,
lecz – absurdalnie – osoby,
którym z pewnością nie po-
wierzylibyśmy sprawowania
władzy…
Ten proceder powtarza się la-
tami i z kadencji na kadencję
mierni pozostają wciąż na li-
stach wyborczych. Dlaczego
tak niewielu głosujących ma

decydować o losie kilkudziesię-
ciotysięcznego powiatu i gmi-
ny? Tylko idąc do urny wybor-
czej, mamy wpływ na sytuację
w naszym regionie przez kolej-
ne cztery lata. Tylko w ten spo-
sób bierzemy udział, w jakże
istotnym dla naszej społeczno-
ści, procesie przemian... No-
wych przemian na rzecz No-
wych Polic!

Leszek Herbowski

Bo przecież jej sukces to też
Twoja zasługa. Zależy Ci rów-
nież, a może przede wszystkim,
na tym, aby zarządzał nią wy-
kwalifikowany, kompetentny,
uczciwy dyrektor, na którego
wybór miałeś wpływ. A teraz
wyobraź sobie, że ta firma to
Twoje miasto, a Ty jesteś jej
mieszkańcem, który niedawno
uzyskał prawo głosu w wybo-
rach powszechnych. I właśnie
od Twojej decyzji podjętej w naj-
bliższych wyborach samorządo-
wych będzie zależało, kto przez
najbliższe cztery lata będzie kie-
rował przyszłością i rozwojem

Twojej małej ojczyzny. 
Udając się do urn wyborczych,
Ty zdecydujesz, kto będzie za-
rządzał Twoim miastem zacho-
wując postawę biernego obser-
watora, pozostawiasz wybór in-
nym. A przecież nikt nie lubi,
gdy ktoś w jego imieniu podej-
muje decyzje. Jeśli chcesz, aby
traktowano Cię poważnie, mu-
sisz wziąć odpowiedzialność
za samego siebie. Przejawia się
to m.in. poprzez aktywność
w tworzeniu społeczeństwa oby-

watelskiego. Dlaczego masz nie
brać udziału w budowaniu po-
myślności Twojego miasta, ak-
tywnie uczestnicząc w wybo-
rach jego włodarza? Traktując
serio sprawę wyborów samorzą-
dowych, traktujesz serio samego
siebie, aktywnie współtworzysz
świat wokół siebie, biorąc odpo-
wiedzialność za dalsze jego losy.
Nie będę Cię przekonywać, że
głosując masz wpływ na to, kto

w najbliższej przyszłości będzie
decydował o losach Twoich
i Twojej rodziny, że od Twojej
decyzji będzie zależał kierunek
rozwoju Twojego miasta, że od-
dając głos, wyrażasz również
swoje poparcie bądź sprzeciw
dla obecnie rządzących. Wyzwól
w sobie aktywność obywatel-
ską. Nie wiesz jak? To proste, za-
cznij od siebie. Rozejrzyj się wo-
kół, zobacz, czy ktoś robi coś
sensownego i wesprzyj go, od-
dając na niego głos w zbliżają-

cych się wyborach 12 listopada.
Młody potencjalny Wyborco,
być może wydaje Ci się, że ta ca-
ła zabawa w wybory nie ma
żadnego sensu, że Ciebie to nie
dotyczy, przecież i tak zamie-
rzasz niebawem wyjechać
i udać się na podbój wielkiego
świata. Ale zastanów się, ilu
Twoich znajomych powróciło
z takich wojaży i wiedzie żywot
statecznego obywatela w swo-
im rodzinnym mieście. Skąd
możesz być pewien, że taka sy-
tuacja nie będzie dotyczyła
i Ciebie? Los Twojego miasta
nie może Ci być obojętny, także
ze względu na Twoich bliskich,
którzy tutaj pozostaną. Rozwój
Twojego miasta ma także
wpływ na Twój rozwój. Oddając
głos na kandydata, któremu
na sercu podobnie jak i Tobie le-
ży troska o przyszłość Twoją
i Twojej rodzinny, inwestujesz
w samego siebie. Ale żeby ta in-
westycja przyniosła spodziewa-
ne korzyści, musisz sam wyka-
zać rzeczywiste zainteresowa-
nie tym, co się wokół Ciebie
dzieje. Dlatego, nie z poczucia
obowiązku, ale ze świadomo-
ścią przysługującego Ci prawa,
powinieneś ruszyć do wyborów
samorządowych.
Pamiętaj, iż istotą demokracji,
o którą z myślą o Tobie i Twojej
lepszej przyszłości walczyli nasi
przodkowie, jest aktywność
obywatelska, w tym również
i Twoja, oraz poczucie wpływu
na sprawy kraju i środowiska,
w którym przyszło Ci żyć.

Lucyna Jarocka

„Oczywistym wydaje
się fakt, że jeśli ktoś
jest godny zaufania,
musi zostać wybrany.”

„Udając się do urn, Ty
zdecydujesz, kto będzie
zarządzał miastem...”

Masz głos, masz wybór
Wyobraź sobie, że zostałeś współwłaścicielem dużego przedsiębiorstwa.
Z pewnością zależy Ci, aby Twoja firma dobrze funkcjonowała, rozwijała się,
przynosiła zyski. Chcesz być z niej dumny i cieszyć się każdym jej sukcesem.

Lucyna Jarocka
35 lat, politolog, 
absolwentka Wyższej Szkoły
Pedagogicznej; od 1989 roku
prowadzi własną działalność
gospodarczą.

Leszek Herbowski
48 lat, doktor nauk 

medycznych, specjalista neuro-
chirurg i neurotraumatolog,

były pełnomocnik rządu libij-
skiego ds. specjalizacji z neuro-

chirurgii i neurotraumatologii
były dyrektor szpitala w Poli-
cach oraz były prezes i współ-

założyciel stowarzyszenia Gryf.
Obecnie pracuje na Oddziale

Neurochirurgii i Neurotrauma-
tologii Wojewódzkiego Szpitala

Zespolonego w Szczecinie,
mieszkaniec powiatu polickiego.

12 listopada!
Tylko idąc do urny wyborczej, mamy wpływ
na sytuację w naszym regionie przez kolejne
cztery lata.

Zawieszenie członkostwa w PO
Szanowni Państwo, w związku z przejęciem polickich struktur PO
przez osoby związane z PSG, i z nie udzieleniem poparcia dla mojej
kandydatury na Urząd Burmistrza Gminy Police przez PO a ponadto
z moim startem na ten Urząd z Komitetu Wyborczego Wyborców
Nowe Police – postanowiłem zawiesić swoje członkostwo
w Platformie Obywatelskiej (kserokopia poniżej), a podobnie
postąpiło 42 innych członków polickiej Platformy Obywatelskiej.

Piotr Misiło
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To prawda. To fakt
Nie będę pisał Państwu, że Police
staną się natychmiast bogatą
i dynamicznie rozwijającą się
gminą, że zredukują stopę bez-
robocia do 5%. Nie napiszę też,
że wszystkim mieszkańcom bę-
dzie się od razu żyło lepiej. Napi-
szę natomiast, że chciałbym, aby
tak było, że wierzę, że może tak
być. Chcę powiedzieć Państwu,
że zamierzam bardzo ciężko pra-
cować, aby mogło tak być. Że
moją największą motywacją,
która sprawia, że chcę być bur-
mistrzem mojego miasta, to suk-
ces, który mogę z tym miastem
i dla tego miasta osiągnąć. Wie-
lokrotnie na tych łamach, w tele-
wizji i przy każdej innej okazji
powtarzałem, że Police drąży
marazm, minimalizm i wszech-
obecny układ, który pilnuje, aby
nic nie zdarzyło się w tym mie-
ście bez jego udziału. To prawda.
To fakt. Zmienię to. Oczywiście
obecni włodarze powtarzają
na każdym kroku, że jest inaczej.
Z każdym dniem coraz częściej
powtarzają, że jest lepiej, zakli-
nają rzeczywistość sądząc, że
władza została dana im raz
na zawsze. Nie została, a Pań-
stwo możecie to zmienić.

Barwy kampanii. Oni
Startując w tych wyborach, wie-
działem, że będę narażony
na oszczercze ataki, pomówie-
nia, wszechobecne kłamstwo
szerzone przez moich politycz-
nych konkurentów. Mimo to
zdecydowałem się startować.
Nie jestem jednak w stanie pro-
stować wszystkich kłamstw
na mój temat ani odnosić się
do kłamliwych artykułów bezi-
miennych autorów. Mam głębo-
ką nadzieję, że Państwo sami do-
skonale orientują się w moty-
wach, które kierują poczynania-
mi pana Kłysa, Kardziejonka,
Guździoła i pozostałych człon-
ków z ekipy PO-PSG. Panowie,
bez względu na to, co napisze-

cie, ile kłamstw, oszczerstw i ab-
surdalnych pomówień wymyśli-
cie jeszcze, nie zrezygnuję z kan-
dydowania w tych wyborach.
Chętnie natomiast porozmawiał-
bym na temat programu wybor-
czego, rozwoju i przyszłości Po-

lic. Niestety, wasz kandydat
na burmistrza (Pan Władysław
Diakun) nie ma odwagi na taką
debatę (strona 14).

Ja
Staram się prowadzić tę kampa-
nię najlepiej, jak umiem. Opierać
się tylko na faktach i sprawdzo-

nych informacjach. Do redakcji
gazety nie wpłynęło ani jedno
sprostowanie. Żadne z ugrupo-
wań z polickiej sceny politycznej
nie podjęło jednak merytorycz-
nej dyskusji na trudne tematy
poruszane na łamach „Nowych

Polic”. Kampania jest finansowa-
na z wpłat na Komitet Wyborczy
Wyborców Nowe Police oraz pie-
niędzy wpłaconych przeze mnie
i moją żonę. Gazetę, którą Pań-
stwo właśnie czytacie, finansuję
z pieniędzy, które zarobiłem i za-
rabiam, prowadząc własną dzia-
łalność gospodarczą. Zaraz

po wyborach opublikujemy
na naszych stronach interneto-
wy www.nowepolice.pl całe
sprawozdanie finansowe z kam-
panii. Dzięki temu, że środki fi-
nansowe pochodzą z moich pry-
watnych pieniędzy oraz prywat-
nych pieniędzy kandydatów
startujących z KWW Nowe Poli-
ce, będę mógł być skutecznym
burmistrzem, będę mógł realizo-
wać swoje i, mam nadzieję, Pań-
stwa marzenia związane z roz-
wojem tego miasta, także moje-
go miasta. 

Być profesjonalistą
Do startu w tych wyborach
przygotowywałem się właści-
wie od 4 lat, przeanalizowałem
dokładnie budżety, strukturę
wydatków i dochodów, wszyst-
kie dostępne mi wskaźniki mi-
kroekonomiczne dotyczące na-
szej gminy. Starałem się przeka-
zać Państwu swój pomysł
na rozwój tego miasta. Mam 
nadzieję, że program „Inwesty-

Marazm czy rozwój?
Zdecyduj sam!
Chcę powiedzieć Państwu, że zamierzam bardzo ciężko pracować. Że moją największą motywacją, która sprawia, że chcę być
burmistrzem mojego miasta, to sukces, który mogę z tym miastem i dla tego miasta osiągnąć. Wielokrotnie na tych łamach,
w telewizji, radiu i przy każdej innej okazji powtarzałem, że Police drąży marazm, minimalizm i wszechobecny układ, który
pilnuje, aby nic nie zdarzyło się w tym mieście bez jego udziału. To prawda. To fakt. Zmienię to.

„Do startu w tych 
wyborach przygo-
towywałem się
właściwie od 4 lat.”

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. 

Wizualizacja nowego centrum Polic
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cja i Praca”, który znajdziecie
Państwo w tej gazecie, usyste-
matyzuje Państwu to, co mo-
gliście do tej pory przeczytać
Państwo w poprzednich nume-
rach „Nowych Polic”. Mam rów-
nież nadzieję, że ów program
będzie dla Państwa precyzyjną
odpowiedzią na pytania, co i jak
zamierzam zrealizować podczas
swoich kadencji oraz w oparciu
o jakie instrumenty. Piszę ka-
dencji, gdyż chcę, aby zaufali mi
Państwo na najbliższe osiem lat.
Oczywiście chcę, aby rozliczyli
mnie Państwo za pierwsze czte-
ry lata przy okazji następnych
wyborów. Sprwawdzili, czy to,
o czym napisałem w programie,
było i jest realizowane. Zapew-
niam Państwa, że będzie. Za-
pewniam, że znam jak mało kto,
znaczenie słowa profesjonalizm. 

Bez Kardziejonka i Kłysa
Może to nie jest zbyt rozsąd-
na deklaracja polityczna, lecz
chcę już dzisiaj Państwa zapew-
nić, że Pan Kardziejonek, wraz ze
swoimi bliskim kolegami z PSG,
nie będzie mógł liczyć na wspar-
cie nowego burmistrza, że jedną
z pierwszych decyzji będzie wni-
kliwa kontrola poczynań Pa-
na „Kardziejonka i spółki”. W tej
materii będę bezkompromisowy.
Zwyczajnie mam dość jego buty,
elementarnego braku wiedzy
z zakresu funkcjonowania samo-
rządu oraz przekonania, że

urząd gminy jest jego prywat-
nym folwarkiem. Nie jest Panie
Kardziejonek. Pan Jan Antoni

Kłys również straci swój dotych-
czasowy monopol na gminne
wydawnictwa. Panowie – dość! 

Przełamać strach. 
Skończyć z układem.
SPPK wywiesiło właśnie na swo-
ich autobusach reklamę Burmi-
strza Władysława Diakuna. Kie-
dy ja wywiesiłem swoją, Prezes
kolega (znajomość jeszcze cza-
sów AWS) Pana Diakuna, usunął
moją reklamę (do dziś SPPK nie
zapłaciła za zniszczone nalepki).
Kiedy chciałem wywieście rekla-
mę na jednej ze ścian budynku
komunalnego, usłyszałem, że…
„właśnie zaczyna się remont ko-
mina”. Moi znajomi, którzy
chcieli startować z list „Nowych
Polic” byli po wielokroć zastra-
szani, choćby np. utratą pracy
ich rodzeństwa, rodziców. Nie
chcę żyć w mieście, w którym
każdy musi nosić zielony fartu-
szek, mieć zielone sny. Mam na-
dzieję, że Państwo też nie chcą

myśleć dłużej tylko na zielono.
Te wybory to dobry moment, by
przełamać strach, by skończyć

z dotychczasowym 16-letnim
układem władzy.

Słowo o rodzinie
Chciałbym publicznie podzięko-

wać mojej żonie Annie za to, że
od kilku miesięcy pomaga mi, re-
zygnując ze swoich przyjemno-
ści, że dzielnie znosi brudy tej
kampanii, które i ją niestety do-
tykają. Chciałbym też powie-
dzieć Wam kochani, że jesteście
najważniejsi w moim życiu i bez
względu na wynik tych wybo-
rów nadal oczywiście będziecie. 

Resume 
12 listopada zadecydują Pań-
stwo w pewnym sensie o swojej
przyszłości. Wiedzą już Pań-
stwo, jaki mam plan, jaką drogą
zamierzam podążać w Policach
i z Policami przez najbliższe la-

ta. Teraz już tylko od Państwa
decyzji zależy, jaką drogą będą
podążały Police. Zupełnie już
na koniec, chciałbym bardzo
Państwu podziękować za liczne
telefony, e-maile, listy, które
od Państwa otrzymałem. Na-
prawdę dodały mi odwagi i wia-
ry, że moje zwycięstwo jest re-
alne, a co najważniejsze oczeki-
wane przez wielu z Państwa.
Było mi niezwykle przyjemnie
móc gościć poprzez łamy tej ga-
zety w Państwa domach. Dzię-
kuję, że zechcieli poświęcić mi
Państwo swój czas. Pozdra-
wiam serdecznie. 

Piotr Misiło

„Chciałbym publicznie
podziękować mojej
żonie Annie...”

Żona Ania oraz synowie – Michałek i Patryk



55

Tu mieszkam, żyję, pracuję. Tu
mam swój dom, żonę i trójkę
wspaniałych dzieci. W Polsce
jestem ponad 20 lat, a policza-
niniem prawie siedem. Zawie-
ruchy i trudne dzieje mojego
narodu sprawiły, że tu studio-
wałem farmację, a na studiach
poznałem moją obecną żonę
i właśnie w tym kraju zostałem.
Chcę tu żyć i chcę, aby tu dora-
stały moje dzieci, tu uczyły się
i tu pracowały. Nie zawsze było
mi w życiu łatwo. Teraz wszyst-
ko jest trochę prostsze, a i życie
w Polsce jest łatwiejsze. Braku-
je mi mojej rodziny, która jest
rozrzucona po całej Europie
i Syrii. Nie narzekam jednak
na swój los, bo szczęściem dla
mnie jest szczęście moich
najbliższych. Nigdy nie stoję
obok spraw ważnych, staram
się pomagać innym, potrzebu-
jącym i staram się pracować dla
dobra Polic. W Policach za-
mieszkaliśmy w 1999 roku. Pra-
cowałem w aptece, teraz je-
stem właścicielem dwóch ap-
tek. Na terenie byłej spółdzielni
Ogrodnik rozpocząłem z rodzi-
ną budowę naszego domu. To
było nowe i wcale nie łatwe za-
danie. Wraz z sąsiadami musie-
liśmy wykonywać sami całą in-
frastrukturę, zakładać wodę,
prąd i media. Gmina nie bardzo
kwapiła się, aby nam pomóc.
Do dziś nie ma dróg dojazdo-
wych z prawdziwego zdarze-
nia, a ulica Wkrzańska kończy
się tuż za sklepem Lidl. Gmi-
na jakby zapomniała i pozosta-
wiła budujące się osiedle sa-
mym sobie. Tylko dzięki aktyw-
ności i determinacji rodzin tam
mieszkających teren ten zaczy-
na wyglądać jak prawdziwe

osiedle. Czujemy się oszukani
i pominięci w prowadzonej
przez gminę kanalizacji, bo wy-
gląda na to, że jako jedyny te-
ren gminy nie będziemy podłą-
czeni do sieci kanalizacji sani-
tarnej. Dziwi nas to tym bar-
dziej, iż osiedle zlokalizowane
jest na terenie wodonośnym
w pobliżu nowo budowanej sta-
cji uzdatniania wody przy ul.
Grzybowej. Piszę, iż czujemy się
oszukani przez gminę gdyż,
nam, mieszkańcom, obiecano,
że jak przygotujemy projekt, to
zostaniemy włączeni do inwe-
stycji gminnej. Przygotowali-
śmy projekt na własny koszt,
a gmina, mimo danej nam
obietnicy, nie ujęła nas w swo-
ich planach. Chciałbym, aby mo-
je miasto było miastem dyna-
micznie rozwijającym się, dba-
jącym o swoich mieszkańców,
wspomagającym rozwój lokal-
nych przedsięwzięć, a dane sło-
wo było zawsze dotrzymywane. 

Kesra Jomma 

Police 
to moje miasto

Piotra Misiło poznałem kilka lat
temu, gdy zaczynałem pisać krót-
kie felietony ekonomiczne do mie-
sięcznika „?dlaczego”, gdzie Piotr
pełnił funkcję Dyrektora Zarzą-
dzającego. Nasze krótkie, okazjo-
nalne spotkania w biurze Redak-
cji, zamieniły się z czasem w dłuż-
sze i cykliczne dyskusje na tematy
społeczne, polityczne i gospodar-
cze. Razem z grupą podobnie my-
ślących ekonomistów i prawni-
ków założyliśmy wówczas Eks-
ploratorium Nowej Gospodarki
w Polskim Towarzystwie Ekono-
micznym. Naszym celem było za-
poznawanie się z prawami rzą-
dzącymi współczesną gospodar-
ką, rozprzestrzenianie zdobytej
wiedzy wśród ekonomistów (za-
równo teoretyków, jak i prakty-
ków życia gospodarczego) oraz
integrowanie środowiska mło-
dych ekonomistów reprezentują-

cych zarówno naukę, jak i działal-
ność gospodarczą. Piotr dał się
wówczas poznać jako sprawny
organizator, człowiek przedsię-
biorczy, a co najważniejsze su-
mienny. Zadania, których się
wówczas podejmował, realizowa-
ne były zawsze na czas, zgodnie
z przyjętymi przez nas założenia-
mi. Jest to niezwykle istotne, gdyż
w dzisiejszym „pędzącym” świe-
cie mało kto potrafi znaleźć czas
na działalność społeczną i poświę-
cić część swojej energii na inne
niż materialne cele. Daje to, moim
zdaniem, gwarancję, iż jeżeli Pio-
trowi powierzona zostanie waż-
na funkcja społeczna, będzie ją re-
alizował odpowiedzialnie, da się
poznać nie tylko jako sprawny
menadżer, ale także rozsądny
włodarz, wrażliwy na problemy
społeczne.

Michał Wigurski

Profesjonalista

Michał Wigurski
31 lat, absolwent Szkoły Głównej
handlowej oraz Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, b. Dyrektor ds.
Rozwoju Optimus S.A., b. Prezes

Zarządu Mennica Technologie
S.A., obecnie Dyrektor ds. Sprze-
daży WASKO S.A., członek wielu

organizacji społeczno - gospo-
darczych, m.in. Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego, Eksplo-

ratorium Nowej Gospodarki,
Związku Powiatów Polskich,

Lion's Club

Kesra Jomma 
39 lat, z pochodzenia Kurd,

wykształcenie wyższe,
właściciel dwóch polickich
aptek, od 20 lat w Polsce,

od 1999 roku 
mieszkaniec Polic
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Prawie od trzydziestu lat miesz-
kam w Policach. To prawda, że
wiele się tu zmieniło. Powstały
nowe zieleńce, bloki mają koloro-
we elewacje. Już tak nie czuć wy-
ziewów z zakładów chemicz-
nych. Ale ciągle to nasze przygra-
niczne miasteczko nie zyskało
swojej szansy na pełny rozwój
gospodarczy. Brakuje kompetent-
nego gospodarza, który stworzył-
by właściwe warunki do roz-
woju drobnej przedsiębiorczości
i usług. Same zakłady chemiczne
nie wystarczą, żeby zaspokoić za-
potrzebowanie na pracę. Bardzo
potrzebne są nowe miejsca pracy,
zwłaszcza dla młodych ludzi,
którzy tutaj chcieliby zostać i tu
zakładać rodziny. Jeżeli wyjadą ci
najodważniejsi, najlepiej wy-
kształceni, to za kilkanaście lat
okaże się, że jesteśmy miastem
ludzi starych i miejscem bez przy-
szłości. Uważam, że dla tych, któ-

rzy chcieliby rozpocząć działal-
ność gospodarczą, należałoby
stworzyć szczególne ulgi podat-
kowe, szczególnie ich zachęcać,
otoczyć opieką prawną, aby ła-
twiej mogli uzyskiwać kredyty
na inwestycje. Szkolić, aby
w większym stopniu potrafili po-
zyskiwać środki unijne. W końcu
tak zaplanować rozwój prze-
strzenny miasta, aby wygospoda-
rować w wystarczającym stopniu
tereny pod budownictwo jedno-
rodzinne i w ogóle pod tzw.
mieszkaniówkę. Niech wreszcie
nasze miasteczko przypomina te
z Zachodniej Europy, gdzie każdą
młodą rodzinę stać na domek
z ogródkiem. Oczywiście wiem,
że domek z ogródkiem nie jest re-
alny dla każdego policzanina, ale
realne jest posiadanie własnego
„m” lub chociaż mieszkanie
w „m” komunalnym. Chciałbym,
aby w nowych władzach gminy

znaleźli się tacy ludzie, którzy bę-
dą mieli marzenia o silnych i dy-
namicznie rozwijających się Poli-
cach, którzy oprócz swoich ma-
rzeń – choć w części zrealizują
i moje marzenia. 

Józef Głogowski

Może nie tylko
marzenia?

Józef Głogowski
53 lata, absolwent Pomatural-

nego Studium Żeglugi, b. ka-
pitan na wodolotach Szczeciń-
skiej Białej Floty, obecnie pro-
wadzi własną działalność go-

spodarczą, przewodniczący
Stowarzyszenia Kupców, V-

-przewodniczący Rady Osie-
dlowej Nr 6, współzałożyciel

Platformy Obywatelskiej
w Policach.

Jestem Kurdem. Wiem, że dla niektórych może
to zabrzmi egzotycznie. Ale jestem Kurdem i po-
liczaninem. Policzaninem z wyboru.
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Wybory samorządowe już za kilka dni. Poniżej przedstawiamy Państwu da-
ne statystyczne dotyczące płci oraz wieku kandydatów znajdujących się
na listach poszczególnych komitetów wyborczych, które zarejestrowały
swoje listy w wyborach do Rady Miejskiej w Policach i Rady Powiatu Polic-
kiego. Statystyka ta nie ujmuje dwóch komitetów (Twój Głos – do rady Miej-
skiej w Policach i Kołbaskowo+Dobra+Nowe Warpno – do rady Powiatu
Polickiego), które zarejestrowały listy tylko w jednym okręgu wyborczym.

Redakcja

Statystyka wyborcza

ŚREDNIA WIEKU KANDYDATÓW

ZAREJESTROWANI KANDYDACI WG PŁCI

W Centrali Rybnej najpiękniej
demonstruje się ludowa mą-
drość, że „ryba psuje się od gło-
wy”. Jako przykład weźmy
na chwilę (chwilę może wytrzy-
mamy) Centralną Centralę Rybną
i dwie osoby z jej zarządu – pre-
zesa i dyrektora. Prezesem Cen-
tralnej Centrali Rybnej (CCR) jest
jej prezes. Nie umie on komplet-
nie nic i z tego się utrzymuje. Dy-
rektorem CCR jest mianowany
przez prezesa dyrektor. Dyrektor
umie wszystko i rzeczywiście
tak jest. Dyrektor umie stać spo-
kojnie i jednocześnie robić salta
w powietrzu pachnącym Centra-
lą. W tzw. stosunkach między-
ludzkich – dyrektor umie bardzo
cenić i obdarzać swą czułą przy-
jaźnią kogoś, kim głęboko pogar-
dza i wręcz się tym kimś brzy-
dzi. Dyrektor, jak nikt w świe-
cie, umie kłamać, mówiąc jed-
nocześnie prawdę. Dyrektor
umie jedną ręką dusić, drugą
zaś ręką podawać życiodajny
tlen. A gdy mu obie ręce już
od tego tlenu cierpną – robi, co
może. Dyrektor żyje sam ze so-
bą w zgodzie i w zgodzie z na-
czelnym pytaniem CCR: „Czy
wszyscy jesteśmy braćmi?” Dy-
rektor zna odpowiedź na to py-
tanie i wie, że nie wszyscy. Zda-
rzają się ludzie niechętni CCR,
którzy – nie przebierając w sło-
wach twierdzą, że zapachem
psującej się ryby jest smród.
CCR przypomina więc stale, że
SMRÓD jest nazwą systemu,
który czyni powietrze świeżym

i wonnym. System Mechanicz-
nego Rozpylania Ódświeżają-
cych Dezodorantów – SMRÓD.
Przecinek nad „O” powstał
na skutek błędu człowieka, co
czyni System jeszcze bardziej
ludzkim. Nieformalnym progra-
mem CCR jest realny socjalizm
marksistowsko-leninowski ze
smużką nostalgii, że niestety
– wszystkiego upaństwowić się
nie da. Nieformalnym hasłem
CCR jest „Jeszcze bliżej i jeszcze
niżej”. Nieformalnym hymnem
CCR jest „Międzynarodówka”
z lekką zmianą w tekście: 
„Bój skończymy ostatni, 
kiedy CCR SMRÓD 
i związek nasz bratni 
ogarnie ludzki ród!” 

Stanisław Tym

Stanisław Tym
69 lat, satyryk, aktor, reżyser,
felietonista, scenarzysta takich
filmów jak: Brunet wieczorową

porą, Co mi zrobisz jak mnie
złapiesz, Miś, Rozmowy

kontrolowane. Obecnie pracuje
nad trzecią częścią Misia, Rysiem.

TYM DLA POLIC

O Centrali Rybnej
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Beznadziejna była również jego
zawartość. Płakać, bo wydali ją
ludzie, którzy rządzili naszą gmi-
ną przez ostatnie osiem lat,
a wcześniej współrządzili nią też
osiem i którzy dzisiaj twierdzą,
że cytuję: „Te 16 lat to okres
przemian i rozwoju Polic
przy dużym zaangażowaniu
mieszkańców oraz sprawne za-
rządzanie gminą i powiatem
przez ich przedstawicieli. Efek-
tem jest poprawa jakości życia

mieszkańców oraz wysoki po-
ziom zaspokajania potrzeb
i oczekiwań lokalnej społeczno-
ści”. Pod treścią powyższego cy-
tatu podpisują się solidarnie Gryf
i Platforma Obywatelska. Warto
zatem poznać nieco prawdy, aby
przekonać się, jak to się ma
do rzeczywistości. Aby to wyka-
zać, odwołam się do protokołu
nr 2/2005 z posiedzenia Rady PO
w Powiecie Police z dnia
31.05.2005 r. To właśnie na tym po-
siedzeniu Rada oceniała stan re-
alizacji programu wyborczego
PO w Policach. Oto, co wówczas
między innymi odpowiedział
radny Jerzy Kardziejonek, prze-
wodniczący klubu radnych PO-
-PSG, na pytanie o skuteczność
powstrzymywania gwałtownie
narastającego bezrobocia, cytuję:
„Za stan bezrobocia winę ponosi
Urząd Gminy, który realizując
niewłaściwe kierunki działań,
przyczynił się do upadku ok. 150
firm w ciągu minionego roku”.
Natomiast radny Janusz Chmie-
lewski dodał, cytuję: „(…) Układ
władzy Diakuna jest tak skost-
niały, że dopóki on będzie
przy władzy, dopóty żadne pozy-
tywne zmiany nie nastąpią,
a wręcz będzie jeszcze gorzej”.
Niewiele lepiej radny Kardziejo-
nek oceniał stan rozwoju budow-
nictwa, mówiąc cytuję: „(…) Ini-
cjatywa ta (TBS-ów) upadła

na skutek braku wsparcia ze stro-
ny Burmistrza, który usiłował ar-
gumentować, że system TBS-ów
jest jednym z najdroższych.
Uważam, że tak naprawdę były
obawy o rozpad pewnego układu
wypracowanego przez Odrę,
Chemika i Gminę”. Mógłbym

przytoczyć tu jeszcze wiele po-
dobnych cytatów, a wszystkie
zmierzałyby do jednego, lawiny
krytyki kierowanej pod adresem
burmistrza Władysława Diaku-
na i innych urzędników gmin-
nych za jakość ich poczynań
w zakresie sprawowanej władzy.
Jakiż to zatem cud sprawił tak
gwałtowną zmianę poglądów
radnych PO-PSG. Czy w ciągu
tych kilku ostatnich miesięcy
burmistrz i jego skostniały układ
przywrócił do życia owe 150 upa-
dłych firm? Czy rozwinął jakąkol-
wiek formę budownictwa miesz-
kaniowego? Czy zmniejszył zna-
cząco bezrobocie, aby zatrzymać
młodych policzan w kraju? Nie-
stety nie! Stan gminy w najistot-

niejszych dla jej rozwoju dziedzi-
nach wciąż się pogarsza. Wnio-
sek sam ciśnie się na usta. Policka
Platforma (tak naprawdę część
związana z PSG) zawarła sojusz
wyborczy z upadającym Gryfem
najwyraźniej tylko dla stołków,
czyli dla partykularnych celów

osób, które nią zawładnęli. Zesta-
wiając zacytowane fragmenty,
tylko takiego można nabrać prze-
konania. Platforma (a właściwie
tylko jej część) wcieliła się w rolę
respiratora dla umierającego
Gryfa, w zamian za spisanie te-
stamentu, na mocy którego nie-
którzy jej członkowie sięgną
po intratne stanowiska. Nie łudź-
my się, nie ma to nic wspólnego

z dążeniami do pozytywnych
zmian w newralgicznych dzie-
dzinach funkcjonowania naszej
gminy, od których zależy jakość
życia jej mieszkańców. Mam
jednak głęboką wiarę i silne prze-
konanie, że policzanie zaczęli już
dostrzegać we właściwym świe-
tle działalność panów Kardzie-
jonków, Guździołów, Echaustów,
Pisańskich, Kłysów, że policzanie
nie dadzą się omamić przedwy-
borczą paplaniną płynącą stru-
mieniami ze wspomnianego biu-
letynu. Na szczęście o tym, jak
postąpią, już nie będą decydo-
wać propagandziści Gryfa. To
wyborcy, policzanie, 12 listopada
sami zdecydują, czy ta skostniała
amatorszczyzna ma trwać nadal.
Osobiście wierzę w siłę demokra-
cji w siłę głosu kartki wyborczej
i wierzę też w mądrość policzan,
którzy zdecydują o swojej przy-
szłości w tym dniu przy wybor-
czych urnach. Ja, bogatszy o wie-
dzę, z którą się z Państwem po-
dzieliłem, już zdecydowałem... 

Wojciech Dudek

Chciałabym bardzo Państwa
przeprosić za to, że nie udało mi
się tego dokonać, że przegrałam
z ekipą Kardziejonka. Jestem
w Nowych Policach, startuję
z tego komitetu w wyborach
na Radną Powiatu Polickiego. 
Proszę Państwa, Nowe Police to
jest inna jakość. Nikt na mnie
nie krzyczy, nie targuje stano-
wisk, wszystko jest poukładane,
wiadomo kto za co odpowiada,
jaki mamy cel, jakimi środkami
i za pomocą jakich instrumen-
tów będziemy do jego osiągnię-
cia zmierzać. Czytam, co piszą
nasi polityczni konkurenci i nie

mogę uwierzyć w ich bezczel-
ność i arogancję. Nikt nie chce
merytorycznej debaty z naszym
kandydatem na burmistrza, nikt
nie przedstawia konstruktyw-
nej alternatywy dla naszych
programowych propozycji. Sły-
szę tylko język wyzwisk, pomó-
wień i nienawiści. Wybaczą
Państwo, że nie odniosę się
do ostatnich publikacji polickiej
PO, gdyż jako kobieta odczu-
wam ogromny niesmak tego, co
tam przeczytałam. 
Na moich stronach inter-
netowych www.chmielewska-
ewa.pl, znajdą Państwo pismo,

które Przewodniczący PO dwóch
polickich kół wysłał do Pana Do-
nalda Tuska, prosząc o ratunek
dla naszej polickiej PO. Polityka
to jednak bardzo trudna sztuka,
trudna i „mało szlachetna”.
Do wyborów zostały tylko dwa
tygodnie. Sprawy zaszły za dale-
ko, aby móc je „odkręcać”. PO-
-PSG zawarło egzotyczny sojusz
z Gryfem – egzotyczny w sensie
ideałów i wartości, jakim hołdują
wywodzący się z obu ugrupo-
wań politycy. Nie dziwi jednak
zupełnie ten sojusz w kontekście
lokalnych interesów osób, które
należą do PO-PSG i Gryfa. 

Szanowni Państwo, policzanie,
Wyborcy, tylko Wy 12 listopada
możecie sprawić, że do Polic za-
wita normalność. Ani Donald
Tusk, ani Jarosław Kaczyński, ani
Sławomir Nitras, ani nawet Jerzy
Kardziejonek z Władysławem
Diakunem nie będą w stanie 12
listopada zmienić Państwa decy-
zji. To Państwa – i tylko Państwa
decyzja, bo ja swoją już podję-
łam. Bardzo bym chciała, aby-
śmy wspólnie zdali ten egzamin
z samorządności. 
Zapraszam do wyborów. Nie mo-
że w nich Państwa zabraknąć. 

Ewa Chmielewska

Ewa Chmielewska
Radna I i II kadencji Rady

Powiatu Polickiego. Magister
pedagogiki. Od 1989 roku

nauczyciel w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Policach.

Była przewodnicząca
Platformy Obywatelskiej

w Policach.

„Policka Platforma za-
warła sojusz z Gryfem
tylko dla stołków”
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JJaann  AAnnttoonnii  KKłłyyss

Czy Police mają atuty? Zapew-
ne tak. Ja skupię się nad histo-
rycznymi, które nie są z róż-
nych powodów należycie wyko-
rzystane. Zapraszam na spacer
szlakiem historii i nieistnieją-
cych w większości obiektów-
zabytków. Rozpocznijmy wę-
drówkę od rozległej wysoczy-
zny mścięcińskiej rozpościera-
jącej się między ulicami Dębo-
wą i Asfaltową. To tu w IX wie-
ku w miejscu starych kultur
osiedlili się mieszkańcy grodu,
który strzegł Szczecina od stro-
ny północnej. Słowianie prze-
trwali w tym miejscu do prawie
końca XI wieku, by powoli prze-
nieść się w nieodległe miejsce
także nad Łarpią, gdzie założyli
osadę, a która dziś jest rynkiem
starych Polic. Mścięcino, nie-
gdyś niezależna osada, ma wie-
le tajemnic. Przy ulicy Cisowej,
na trójkątnym placu, rosną sta-
re drzewa. Jeszcze we wcze-
snych latach powojennych stał

tam zabytkowy szachulcowy
kościół z XVII wieku. Jak twier-
dzą niektórzy starzy mieszkań-
cy Mścięcina, był w dobrym sta-
nie. Tajemnicą więc zostanie,
dlaczego został tuż po wojnie
rozebrany... W Lesie Mścięcin-
skim, nieopodal torów kolejo-
wych i wiaduktu, stoi okazały
dom. To przedwojenna restau-
racja, a w czasie II wojny świa-
towej, u jej schyłku, komendan-
tura filii obozu koncentracyjne-
go Stutthof – podobóz Aussen-
lager Messenthin. Kilka bara-
ków zachowanych jeszcze
w oryginalnym stanie, krzyż
i pamiątkowa tablica, dowodzą,
że w 1944-1945 roku przebywa-
li tu więźniowie kilku narodo-
wości. Po wojnie przez kilka lat
była tam tuczarnia trzody
chlewnej... Wędrując w stronę
rynku, nie sposób ominąć Parku
Staromiejskiego i istniejącego
w nim od kilku lat lapidarium.
Stoi ono na niewielkim wzgó-

rzu w centrum byłego, istnieją-
cego do końca wojny, niemiec-
kiego miejskiego cmentarza.
Rynek dziś stanowi w zaled-
wie 30 procentach jego przed-
wojenną „zawartość”. Do dziś
zachował się jedynie gmach bi-
blioteki – pierzeja wschodnia,
proboszczówki – północna, dziś
Urząd Stanu Cywilnego, cała
zachodnia – powstała u pro-
gu XX wieku i mocno „sterana”
przez budowlańców kamienica
pierzei południowej, w której
mieści się „Apteka Rycerska”.
Zachowała się także działająca
na wyobraźnię boczna kaplica
byłego kościoła mariackiego,
rozebranego w 1895 roku.
Z rynku tylko krok do placu
przy ulicy Kościuszki, na któ-
rym jeszcze w 1947 roku stał
obszerny gmach Królewskie-
go Ewangelickiego Semina-
rium Nauczycielskiego. Szkoła
na przełomie XIX i XX wieku
kształciła nauczycieli, którzy

później rozpoczynali pracę
w pomorskich szkołach. Dziś,
po dawnym świetnym obiekcie
z salą gimnastyczną, pozostała
tylko aleja wysadzona topola-
mi, a plac stał się terenem
ogródków działkowych. Nieda-
leko rynku istniały jeszcze dwa
obiekty, których już nie ma.
Pierwszy z nich to secesyjny ra-
tusz, obszerny gmach z trzema
skrzydłami, w którym natural-
nie był magistrat. Źródła infor-
mują, że w obiekcie mieścił się
także areszt miejski i małe
miejskie muzeum. Obok ratu-
sza, u zbiegu dzisiejszych ulic
Grunwaldzkiej i Kołłątaja, stał
budynek ochotniczej straży po-
żarnej z charakterystyczną na-
rożną wieżą. Okoliczne ulice
były zwarto zabudowane,
zwłaszcza dawna ulica Strzelec-
ka, dziś Kołłątaja. Sentymental-
ną wędrówkę śladami przeszło-
ści należałoby zakończyć na te-
renie fabryki benzyny synte-
tycznej. To miejsce, dzięki miło-
śnikom przeszłości, staje się co-
raz bardziej znane policzanom.
Wierzę, że kiedyś stanie się
atrakcją historyczną i turys-
tyczną miasta, że będą tu przy-
bywać wycieczki z turystami

z kraju i zagranicy. Miejsce,
uświęcone cierpieniem i śmier-
cią blisko 10 tysięcy ludzi, war-
te jest uszanowania i tury-
styczno-historycznego zago-
spodarowania. Wędrówka mię-
dzy sterczącymi ruinami spra-
wia na przybyszu wielkie wra-
żenie. Police są ciekawym mia-
stem. Żal, że z dawnej zabudo-
wy nie zachowały się do dziś
choćby te obiekty, o których
mowa w artykule. Warto poku-
sić się o przypominanie cieka-
wych miejsc i obiektów, po-
przez na przykład stosowne ta-
blice informacyjne i zdjęcia nie-
istniejących gmachów i obiek-
tów. Tak robi się w wielu in-
nych polskich miastach. Może
więc uda się tak zrobić również
w Policach? Jakby nie było
w naszym regionie od kilku lat
trwa dobre zjawisko coraz
żywszego zainteresowania lu-
dzi historią i przeszłością mia-
sta i okolic. Powstają nowe
książki i materiały prasowe do-
tyczące przeszłości miasta. To
bardzo dobry znak. Bo warto
znać historię miejsca, w któ-
rym się żyje.

Bronek Wolica

SYMBOLE MIASTA

W cieniu historii
Police są specyficzne: z historycznym, wielowiekowym brzmieniem,
a zarazem nowoczesne. Z jednej strony osadnictwo neolityczne sprzed
kilku tysięcy lat, z drugiej ogromny kombinat chemiczny i ponad 35 ty-
sięczna aglomeracja.

Dawny budynek straży pożarnej

Byłe Królewskie Ewangelickie Seminarium
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Autobusy prywatne
Andrzej Markowski, Prezes SPPK, przyjaciel Burmistrza Diakuna z AWS. Grzegorz Ufniarz, pracow-
nik SPPK, jednocześnie Pełnomocnik Wyborczy KWW GRYF i kandydat z list Gryfa na radnego. Au-
tobusy SPPK, własność gminnej spółki, wyklejone plakatami wyborczymi kandydata na Burmistrza
– Władysława Diakuna. Wypowiedziana umowa i bezprawnie zerwane plakaty z autobusów innemu
kandydatowi na Burmistrza – Misiło, czyli mnie. Wszelka zbieżność przytoczonych faktów całkowi-
cie przypadkowa. A świstak siedzi i zawija w sreberka… 

Piotr Misiło

Obok publikujemy
Państwu oświadcze-
nie, które odczytał
na ostatniej sesji Rady
Miejskiej radny mijają-
cej kadencji – Jerzy
Kardziejonek, jako od-
powiedź na opubliko-
wany przez naszą ga-
zetę list Naczelnika
Zbigniewa Nowaka.
Przypomnijmy, że ów
radny jest oskarżany
przez Pana Zbigniewa
Nowaka, naczelnika
Wydziału Inwestycji
Urzędu Gminy w Poli-
cach, o nieprawidło-
wości przy realizacji
Zakładu Odzysku
i Składowania Odpa-
dów Komunalnych
w Leśnie Górnym.
Przypomnijmy rów-
nież, że Pan Kardziejo-
nek jest Przewodni-
czącym Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej
w Policach, niestety
do dziś Komisja nie zajęła się
zbadaniem tej sprawy. Pan Bur-
mistrz Diakun, na wspomnianej
sesji Rady Miejskiej, nie zabrał
głosu w opisywanej przez nas
sprawie, a Pan Nowak dalej jest
naczelnikiem Wydziału Inwesty-
cji, zaś Pan Echaust jego bezpo-
średnim przełożonym. Panowie
Gryfici, wraz z nowym (starym)
sojusznikiem z PO-PSG, zaklinają
rzeczywistość, udając, że sprawa

w ogóle nie istnieje. Oczywiście
nasza redakcja, zgodnie z zapo-
wiedzią, przesłała pismo Pa-
na Nowaka do Prokuratury Rejo-
nowej w Szczecinie (kseroko-
pia poniżej). Do prokuratury 
złożyłam również w dniu 
6 października 2006 roku zawia-
domienie o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa korupcji i nie-
dopełnienia obowiązku przez Za-
mawiającego (Urząd Gminy w Po-

licach) przy realizacji zamówienia
publicznego pt. „Rozbudowa
kompleksu turystycznego
w Trzebieży wraz z zagospodaro-
waniem plaży w Trzebieży”
(do dziś Urząd Gminy nie udo-
stępnił mi dokumentacji związa-
nej z tą inwestycją). Mając
na uwadze dobro postępowania
dochodzeniowego, redakcja nie
opublikuje treści zawiadomienia. 

Anna Misiło 

Złotousty Kradziejonek Diakun stchórzył!
Poniżej publikujemy Państwu zaproszenie do publicznej debaty
nt. programu rozwoju Polic, jakie wystosowałem 23 październi-
ka do kandydata KWW Wspólnota Samorządowa Gryf na Urząd
Burmistrza Gminy Police, Pana Władysława Diakuna. Niestety,
Pan Władysław Diakun, w rozmowie telefonicznej ze mną 
23 października, kategorycznie odmówił publicznej debaty
z kandydatem KWW Nowe Police na Urząd Burmistrza Gminy
Police, Panem Piotrem Misiło. Dlaczego? Dlaczego coś, co jest
normą i standardem we wszystkich miastach i gminach w Pol-
sce, nie jest normą w Policach? Przypomnę tylko Państwu, że
do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Pana Diakuna na py-
tanie: Ile pieniędzy z gminnego budżetu urząd wydaje na gazetę
Pana Jana Antoniego Kłysa? Dlaczego? Odpowiedzi na te pytania
pozostawiam więc Państwu.

Leszek Herbowski 

Władysław Diakun może...
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To ten kolor dominował pół
wieku temu w Polsce i kojarzy
nam się z zastraszaniem, kon-
spiracją, ukrywaniem swoich
prawdziwych poglądów z oba-
wy przed napiętnowaniem lub
stratą pracy. W Policach meto-
dy pozostały te same, tylko ko-
lor się zmienił – na zielony. 
Pracuję w administracji gmin-
nej i krew się we mnie gotuje
na widok metod, jakimi nie-
którzy członkowie Gryfa pro-
wadzą kampanię wyborczą.
Sam miałem okazję przekonać
się o naciskach, jakie wywiera
się na pracowników samorzą-
du. „Do jakiej należy Pan par-
tii?” – takie pytanie wykrzy-
czał do mnie Pan Burmistrz
Diakun. Oblał mnie zimny pot,
bo nigdy bym się takiego pyta-
nia nie spodziewał. Poczułem
się, jak na przesłuchaniu. Wie-
działem już, czym grozić mi
może ewentualne startowanie
w wyborach.. Takich osób jak
ja jest więcej.
Postanowiłem napisać ten arty-
kuł podczas koncertu Krzyszto-
fa Kiljańskiego. Nigdy nie my-
ślałem, że święto św. Cecylii
(obchodzone zresztą miesiąc
przed dniem, kiedy „wypada”
ono w kalendarzu) stanie się
sceną politycznej papki. Kupi-
łem bilety na koncert, ale za-
nim mogłem go wysłuchać,
musiałem wziąć udział w żenu-
jącym spektaklu, który był
wcześniej wyreżyserowany.
Wcale nie mam ochoty oglądać
wręczenia orderów i słuchania,
jaki to nasz Burmistrz jest
wspaniały i niesamowity.

W ogóle nasza władza przecho-
dzi samą siebie w sposobie
przedwyborczej agitacji.
Wszystko na zielono – zielone
plakaty Gryfa i zielony gminny
informator. Tyle że gminny in-
formator, zamiast informować
mieszkańców o życiu miasta,
zawiera wielkie zdjęcie Pa-
na Diakuna i wywiad będący
ewidentną odpowiedzią na te-
zy wyrażane w gazecie „Nowe
Police”. A więc czemu wydawa-
ny jest ten informator za gmin-
ne pieniądze? Jeśli Pan Diakun
chce polemizować z innymi
kandydatami, to niech wyda
gazetę za własne pieniądze. 
Wracając do Cecyliady – żenu-
jące wystąpienia Burmistrza
Diakuna zaburzyły tę imprezę.
Dlaczego zgodzili się na nie or-
ganizatorzy? Tych imprez było
zresztą więcej: piknik stowa-
rzyszeń (nagła wielka pomoc
gminy i Pani Sekretarz, która
na anonimowe hasło, rzucone
na forum wśród setek innych,
nagle poczuła wewnętrzny im-
peratyw, by w mgnieniu oka
zafundować stowarzyszeniom
piknik, aby z kolei za kilka dni
mógł ukazać się gminny infor-
mator, gdzie Pan Diakun ogło-
si, że rolą Burmistrza jest
m.in. być „ojcem organizacji

pozarządowych...”. I to prymi-
tywne tłumaczenie, że impre-
za nie jest polityczna i nie ma
związku z kampanią. Tak samo
jak nie mają biegi, wkładki
w lokalnej prasie finansowane
przez Gminę....
Jak wspominałem na począt-
ku, jestem pracownikiem ad-
ministracji gminnej. Działania
Gryfa oceniam negatywnie. Jak
wielu innych – boję się o utra-
tę pracy. Ale mogę powiedzieć
jedno – nie wszyscy ludzie
pracujący w urzędzie i jed-
nostkach gminnych popierają
Diakuna, wielu go nie popiera,
ale tak samo jak ja boją się
do tego przyznać. Gmina funk-
cjonuje na zasadzie układu
– rządzi grupa liderów Gryfa,
„miernych, ale wiernych”,
przywiązanych do stołków,
którzy trzymają wszystko
i wszystkich krótko. Ludzie,
którzy mają pomysły i chcą coś
robić, aby je wdrożyć, muszą
mieć „zielone światło” z samej
góry. A te można otrzymać tyl-
ko za jednoznaczne poparcie
GRYFA. Nie można mieć swoje-
go zdania. To jest naprawdę
chory układ. Tak być nie po-
winno. 

Mieszkaniec
Imię i nazwisko dw. redakcji

GŁOS CZYTELNIKÓW
KAMPANIA WEDŁUG GRYFA

Police – Gmina Zielona?
„Police gmina zielona” to znane wszystkim mieszkańcom Polic hasło pro-
mujące naszą gminę. Gryf za swój kolor także (nieprzypadkowo) wybrał zie-
leń. Od niedawna jedynym kolorem, jaki mi przychodzi na myśl widząc lo-
go Gryfa, to kolor... czerwony. Kupiłem bilet na koncert

Krzysztofa Kiljańskiego, jak
większość młodych ludzi obec-
nych na sali MOK. Koncert
opóźnił się prawie o pół godzi-
ny, bo władze gminy, z burmi-
strzem Diakunem i marszał-
kiem woj. zachodniopomor-
skiego, zafundowały meloma-
nom wręczanie odznaczeń
(nomen omen) Gryfa i prezen-
tację zgromadzonych na kon-
cercie „oficjeli”. Idąc na kon-
cert, płacąc za bilet, sądziłem,
iż gwiazdą będzie Kiljański,
a nie goście zaproszeni
na koncert przez burmistrza.
Wiem, że Cecyliada jest spon-

sorowana przez gminę, ale
myślę, iż raczenie słuchaczy
przemówieniami i wystąpie-
niami władzy w okresie przed-
wyborczym czy to w MOK, czy
w kościele, jest co najmniej
niestosowne. Muzyka jest mu-
zyką, a polityka, polity-
ką. I jeszcze jedno: impre-
za na cześć Świętej Cecylii, pa-
tronki śpiewu i muzyki, po-
winna się odbywać, jak kiedyś,
w dzień święta patronki (22 li-
stopada), a nie miesiąc wcze-
śniej, aby zdążyć przed wybo-
rami.

Meloman
Imię i nazwisko dw. redakcji

Aby święto 
Św. Cecylii było
świętem muzyki

Dziękujemy za listy
Chcielibyśmy bardzo podziękować tym, którzy nadesłali do nas
listy. Niestety ze względu na ograniczoną powierzchnię nie jesteśmy
w stanie opublikować wszystkich. Jednocześnie chcielibyśmy
poinformować, że nie zamieszczamy listów anonimowych.

Redakcja

Od redakcji
12 listopada udadzą się Państwo na głosowanie. Mamy nadzieję, że
gazeta, którą mieliśmy przyjemność dla Państwa tworzyć, pomoże
Państwu dokonać właściwego dla dobra Polic wyboru. Bardzo dzię-
kujemy Państwu za czas, który spędziliście z nami.

Redakcja

Dzień dobry Panie Piotrku, nie
byłem pewien, czy oddam
na Pana swój głos. Przeczyta-
łem gazetkę polickiej PO.
Niech się Pan nie martwi, to
chamy i prostaki. Mój głos,
i głos całej mojej rodziny, już
Pan ma. Znam te pacany Kar-
dziejonki i tego, pożal się Bo-
że, kronikarza Kłysa. Doją
z gminy tyle kasy, że starczy-
łoby na niejeden porządny bu-
dynek komunalny. Musi być
Pan twardy i pokazać im,
gdzie jest ich miejsce. Proszę

się nie poddawać... złapać ich
i nakopać do du… tym polity-
kierom. Wydaje im się, że Poli-
ce należą tylko do nich,
a przecież tak nie jest. Niech
się tylko Pan z nimi nie układa
i tak by Pana oszukali, a Kłys
skasowałby od Pana szmal,
a potem opluł. Niech Pan dalej
walczy, trzeba zrobić w tym
mieście porządek. Trzymam
kciuki za Pana.

CA
Imię i nazwisko 

do wiadomości redakcji

Trzymam kciuki!
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