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PROGRAM
WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ 

GRYF XXI
>zapobieganie otyłości dzieci - propagowanie ruchu i 

zdrowego odżywiania
>zabezpieczenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku 1-6 

dla wszystkich chętnych (min. dalszy rozwój sieci 
niepublicznych żłobków)

>kontynuacja nauki języków obcych w przedszkolach

Powiat
>rozwijanie współpracy szkół powiatu polickiego z 

przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi
>stworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia 

zawodowego w szkołach ponadgimazjalnych (Zespół 
Szkół, SOSW)

>utworzenie nowoczesnej szkoły zawodowej 
(powołanie polsko-niemieckiej szkoły zawodowej) 
opartej o zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, w 
tym rynku niemieckiego sąsiada

>kontynuowanie i rozwijanie współpracy ze szkołami w 
Locknitz 

Gmina i Powiat
>zapewnienie zróżnicowanej oferty kulturalnej przez 

MOK
>wspieranie aktywności mieszkańców działających w 

organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach
>wspomaganie działalności kulturalnej prowadzonej 

przez szkoły, rady sołeckie i rady osiedli
>organizowanie powiatowej współpracy 

międzygminnej w dziedzinie kultury i sztuki
>zachowanie systemu stypendialnego dla aktywnej i 

szczególnie uzdolnionej młodzieży
>wprowadzenie powiatowego systemu stypendialnego
>dbałość o obiekty zabytkowe i miejsca pamięci w 

gminie i powiecie

Gmina i Powiat
>promowanie i wspieranie sportu młodzieżowego
>zachowanie systemu stypendialnego dla sportowców 

odnoszących sukcesy w rywalizacji na szczeblu 
krajowym

>wprowadzenie systemu stypendialnego dla młodych 
sportowców w powiecie

>dalszy rozwój i poprawa jakości bazy sportowej – 
przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej

>współpraca samorządów w wykorzystaniu przez 
mieszkańców sportowych obiektów gminnych i 
powiatowych(opracowanie wspólnej oferty)

>wykorzystanie potencjału nowej hali sportowej przy 
Zespole Szkół im. Ignacego  Łukasiewicza

2.  Kultura

3. Sport

Szanowni Państwo! 
Samorząd terytorialny jest podstawą 
demokratycznego systemu funkcjonowania państwa. 
Każdy z nas, obywateli powinien dbać o jego rozwój 
i prawidłowe działanie. Nie jesteśmy ugrupowaniem 
nowym. Od ponad 20-tu lat obdarzacie nas Państwo 
zaufaniem. Dziś po kolejnej kadencji ciężkiej pracy 
w obu samorządach uważamy, że nie mamy się czego 
wstydzić. Wręcz jesteśmy dumni z dokonań. 
Nadal naszymi naczelnymi zasadami są:

UCZCIWOŚĆ
KOMPETENCJE
POSTAWA SŁUŻBY

Nasze priorytety to:

W pracy samorządowej chcemy wykorzystać mądrość, 
aktywność i doświadczenie mieszkańców. Nasza dewiza to 
pomagać .

Organizacje pozarządowe zapraszamy do współpracy w 
dziedzinach:

>sportu, turystyki i rekreacji
>rozwoju infrastruktury i przedsiębiorczości
>ochrony środowiska
>integracji europejskiej
>współpracy przygranicznej
>poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
>oświaty i kultury
>ochrony zdrowia
>współdziałania w ramach Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego
>kontynuacja pikniku organizacji pozarządowych
>wspierania organizacji pozarządowych w 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych
>wdrożenie budżetu obywatelskiego
>stworzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych

Gmina
>zachowanie zasady autonomii szkół- szkoła bez 

polityki

I. Budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
współpracę z organizacjami pozarządowymi przy 
respektowaniu pełnej ich autonomii. 

II. Oświata, kultura, sport i rekreacja.

1. Oświata

>Program Szkoła Bez Hałasu - poprawa warunków 
uczenia się i nauczania poprzez wygłuszenie 
wszystkich budynków oświatowych



>dalsza rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i tras do 
uprawiania rekreacji pieszej i biegowej w gminie i 
powiecie

>rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych
>zakończenie procesu objęcia siecią kanalizacji 

sanitarnej terenów wiejskich w gminie Police 
(kanalizacja Tanowa)

>wspieranie różnych form budownictwa 
mieszkaniowego

>wspieranie wspólnot mieszkaniowych przy 
podłączeniach do miejskiej sieci ciepłowniczej

>wspieranie inwestycji organizacji pozarządowych, 
szczególnie o zasięgu powiatowym, np. budowa 
Hospicjum Stacjonarnego w Tanowie, partycypacja w 
budowie mieszkań chronionych i treningowych dla 
niepełnosprawnych w Policach.

W planowaniu, wspieraniu i realizacji inwestycji 
będziemy kierowali się zasadą zrównoważonego 
rozwoju i maksymalnie możliwego wykorzystania 
funduszy zewnętrznych.

Gmina i Powiat
>doskonalenie współpracy straży miejskiej z policją
>rozbudowa monitoringu poprzez objęcie nim miejsc 

szczególnie niebezpiecznych 
>modernizacja dróg i rozbudowa sieci ścieżek 

rowerowych jako poprawa bezpieczeństwa
>współpraca samorządów gminnego i powiatowego z 

Państwową Strażą Pożarną oraz Policją
>wspieranie rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych
>Poprawa bezpieczeństwa i oświetlenia przejść dla 

pieszych na głównych drogach gminnych i 
powiatowych

>ważnym elementem bezpieczeństwa publicznego jest 
dla nas bezpieczeństwo socjalne.
6Program Rodzinne Police jako element wspierania 

rodzin wielodzietnych.
6Gwarantujemy mieszkańcom Gminy Police 

korzystającym z pomocy społecznej utrzymanie 
dotychczasowych wyższych  niż ustawowe 
kryteriów dochodowych, od których zależy prawo 
do darmowych posiłków dla dzieci. Polityka taka 
pozwala na objęcie pomocą większej liczby dzieci, 
co wyróżnia Gminę Police wśród gmin choćby woj. 
zachodniopomorskiego. 

6Dla bezdomnych przygotujemy miejsca w 
międzygminnym schronisku. 

6Dla seniorów w domu pobytu dziennego

Nowoczesny, praworządny i obywatelski samorząd 
służący zaspokajaniu prawa mieszkańców do poczucia 
bezpieczeństwa

V. Bezpieczeństwo publiczne

www.gryfxxi.pl

4.  Rekreacja
Gmina i Powiat
>wykorzystanie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w 

Trzebieży, rozwój Podgrodzia. Obydwa ośrodki jako 
zaplecze wypoczynkowe dla mieszkańców gminy 
Police i powiatu Polickiego

>popularyzacja walorów Łarpii (wykorzystanie nowej 
przystani) i Puszczy Wkrzańskiej okalającej Police

>dalsza rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w gminie i 
powiecie, 

>wytyczenie i przygotowanie tras do nordic walking i 
tras biegowych

>budowa ogólnodostępnego miejsca do spotkań 
rodzinnych, grillowania na polanie za Sp. 8 w Policach

>wspieranie gminnych i powiatowych organizacji 
pozarządowych zajmujących się promocją 
wypoczynku i turystyką

>utworzenie międzygminnego, powiatowego, 
transgranicznego centrum turystycznego, stworzenie 
systemu transgranicznej, powiatowej informacji 
turystycznej

Będziemy kontynuować ofertę wykorzystanie 
obiektów samorządowych oświatowych i sportowych 
jako centrów spędzania wolnego czasu i rozwijania 
aktywności mieszkańców. 

Gmina i Powiat
>współpraca z Grupą Azoty  Zakłady Chemiczne ,,Police” 

S.A.
>wykorzystanie unijnych programów pomocowych
>dalsze wspieranie  inwestorów, m. in. poprzez rozwój 

powiatowej i gminnej infrastruktury
>tworzenie przyjaznej atmosfery dla rozpoczynających 

działalność gospodarczą, tworzących nowe miejsca 
pracy

>rozwijanie formuły Polsko-Niemieckich Targów 
Gospodarczych

>wspieranie Powiatowego Urzędu Pracy jako narzędzia 
do aktywnego przeciwdziałania bezrobociu

>stworzenie Gminnego Centrum Wsparcia 
Przedsiębiorców

>budowa międzygminnego schroniska dla 
bezdomnych

>budowa domu pobytu dziennego dla seniorów
>budowa kolejnego budynku socjalnego przy ul. 

Niedziałkowskiego w Policach
>kontynuacja programu termomodernizacji budynków 

mieszkalnych
>modernizacja SP 8 w Policach

III.  Rozwój gospodarczy Gminy Police i Powiatu 
Polickiego 

IV. Inwestycje gminie i powiatowe

>modernizacje dróg i parkingów gminnych i 
powiatowych z uwzględnieniem współpracy z 
gminami tworzącymi powiat policki



Lista kandydatów do Rady Powiatu Polickiego

Lista kandydatów do Rady Miejskiej w Policach:

www.gryfxxi.pl

1. Waldemar Zenon ECHAUST
2. Władysław BOROWSKI
3. Marian SIWIELA
4. Jolanta SZALIŃSKA
5. Anna Małgorzata WOJCIECHOWSKA
6. Elżbieta STAWIŃSKA

OKRĘG NR 3

1. Andrzej Jan BEDNAREK
2. Janina DOBOSZ
3. Jakub PISAŃSKI
4. Ewa Maria BARECKA
5. Łukasz Błażej SOWA
6. Jarosław KRÓLAK
7. Grzegorz Jan BARAN
8. Beata Lucyna GOLISOWICZ

OKRĘG NR 4

1. Władysław DIAKUN
2. Cezary Michał ARCISZEWSKI
3. Anna Elżbieta RYL
4. Iwona Helena POKORA
5. Antoni ROGOWSKI
6. Elżbieta Krystyna BIŚ
7. Ryszard Wojciech SZREMSKI
8. Adam Ryszard PACHOLIK

OKRĘG NR 5

Okręg 1.   Michał Wojciech RAJEWSKI Okręg 12.   Halina OLEJARNIK
Okręg 2.   Zygmunt Grzegorz KOŁACKI Okręg 13.   Grzegorz Marek UFNIARZ
Okręg 3.   Iwona Maria STRZELCZYK Okręg 14.   Elżbieta JAŹWIŃSKA
Okręg 4.   Sławomir Przemko KAJKOWSKI Okręg 15.   Maciej Dariusz GREINERT
Okręg 5.   Mirosława Stefania BUTRYN Okręg 16.   Maciej DOLAK
Okręg 6.   Krystyna Józefa SEWERYŃCZYK Okręg 17.   Władysław Jan KOSIORKIEWICZ
Okręg 7.   Andrzej Krzysztof PARTYKA Okręg 18.   Artur Michał ECHAUST
Okręg 8.   Zofia  HLEK Okręg 19.   Witold Melcher KRÓL
Okręg 9.   Marcin  MICHALAK Okręg 20.   Piotr DIAKUN

Okręg 10.   Wiesław Antoni GAWEŁ Okręg 21.   Andrzej Mirosław ROGOWSKI
Okręg 11.   Kazimierz WIRKIJOWSKI

1. Izabela WESOŁOWSKA-KOŚMIDER
2. Sylwia Beata NAPIONTEK-BALIŃSKA
3. Iwona WIERZBICKA
4. Ryszard PARTYKA
5. Arkadiusz Stanisław SZTADILÓW
6. Wojciech WOŹNIAK

OKRĘG NR 1

1. Mariusz JĘDRAK
2. Ryszard SZARZEC
3. Maciej Daniel AGACIŃSKI
4. Małgorzata TOCZEK
5. Katarzyna Regina KOSTECKA-HAŁAJDA
6. Małgorzata SIPOWICZ
7. Dariusz PODHAJNY
8. Agnieszka GŁĘBOCKA-HANDZEL
9. Jacek KUBIŚ
10. Piotr Wojciech ŁUSZCZEK

OKRĘG NR 2

Nasi 
kandydaci


