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DZIEŃ ZIEMI 2010
Dzień Ziemi 2010 organizowany corocznie przez polickie SE "Łarpia" i PKC "Sama Rama" został zainaugurowany 12 kwietnia 2010 r. niezwykłą lekcją ekologii na działce
nr 44 położonej na terenie ROD "Nad
Grzepnicą”.
Na teren sąsiadujących ze
Szkołą Podstawową nr 8 ogrodów
przyszły dzieci z klasy 0 "a" z nauczycielką Anną Zwierzchowską by
poznać tajniki życia przyrody i pracy ogrodnika. Lekcja zawierała nie tylko
demonstracje prac ziemnych i służących do tego celu narzędzi ale również
posiadała elementy zajęć ruchowych. W trakcie zabawy m.in. rozegrano
konkurs biegu z jajkiem, w którym najlepszymi okazali się Mateusz
Neserman, Paulina Grabowska i Bartek Soroczyński.
Z kolei 9 maja z okazji "Dnia Ziemi", tym razem wspólnie
z Wydziałem Ochrony Środowiska UG zorganizowaliśmy kolejne
sprzątanie brzegów i wód płynącej przez nasze miasto rzeki Łarpi. Akcję tę
rozpoczęto rankiem, zapaleniem zniczy na grobie znanego ornitologa
i ekologa inż. Jerzego Noskiewicza, w 21 rocznicę jego śmierci.
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Zasadnicza część akcji sprzątania miała jednak miejsce nad Łarpią,
nieopodal polickiego rynku, w rejonie ul. Goleniowskiej. Penetrując brzeg
rzeki i wyspy Polickie Łąki zauważono, że wśród zalegających śmieci
pozostało dużo niezebranych, a uszkodzonych worków po piasku
z jesiennej powodzi oraz duże ilości odpadów poprzemysłowych. Ogółem
w trakcie sprzątania zebrano ok. 7 m3 różnego rodzaju śmieci wyrzucanych
głównie przez okolicznych mieszkańców i przebywających tu najczęściej
polickich wędkarzy. Po zakończeniu akcji sprzątania, kontynuacją Dnia
Ziemi w Policach był udział w VIII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
i sprzątaniu brzegów jeziora Goślickiego.
VIII RODZINNY RAJD ROWEROWY
W niedzielę 9 maja 2010 roku
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach przy współudziale SE "Łarpia",
a tym samym PKC "Sama Rama" zorganizował VIII Rodzinny Rajd Rowerowy.
Ponad 100 osobowa grupa
uczestników spotkała się na terenie
Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego
przy ulicy Piaskowej w Policach. Po przywitaniu przez organizatorów
uczestnicy rajdu wyruszyli na trasę
prowadzącą leśnymi duktami Puszczy
Wkrzańskiej do Siedlic.
Ten pierwszy odcinek wyłonił
wszystkie awarie rowerów. Dalej trasa
wiodła obok Dębu Bogusława X gdzie
w trakcie dłuższego odpoczynku wysłuchano legend związanych z Anną
Jagiellonką i Bogusławem X.
Kolejny przystanek wyznaczono nad jeziorem Goślickim, tu uczestnicy w ramach obchodów Dnia Ziemi sprzątali jego brzegi zbierając ok. 3
m3 śmieci.
Po dotarciu do Przęsocina obejrzeliśmy późnogotycki kościół p.w.
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Wniebowzięcia NMP. Potem omijając wielkie kałuże szusowaliśmy już w
dół do mety rajdu.
Po ponad dwugodzinnych
zmaganiach w terenie, uczestnicy rajdu cali, zdrowi, w komplecie i w znakomitych nastrojach dotarli do miejsca skąd wyruszali. W kompleksie rekreacyjno - sportowym OSiR na
wszystkich uczestników czekał gorący
posiłek w postaci kiełbasek i z grilla
oraz wody mineralnej.
Po chwili wytchnienia, organizatorzy zaprosili uczestników rajdu
do udziału w losowaniu nagród. Niektórym, dopisało szczęście więc
w spontaniczny sposób wyrażali swoje zadowolenie.
Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
znaczki i zaproszenie na kolejne imprezy.PKC "Sama Rama" dziękuje nowemu kierownikowi Kompleksu Anecie Bała i dyrekcji OSiR-u za duży
wkład pracy w przygotowanie tej cyklicznej imprezy.
II ZLOT ATV TEAM POLICE W BORNEM SULINOWIE
Już po raz drugi współpracujący z PKC Sama Rama" policcy quadowcy skupieni w ATV Team Police
zorganizowali wyprawę na tereny powiatu szczecineckiego. 30 kwietnia
2010 r. 40-sto osobowa ekipa udała się
do pensjonatu "Eden" w Bornym Sulinowie, miasta kojarzonego z pobytem
armii radzieckiej, gdzie do dziś można
poczuć charakter tamtych czasów.
Już następnego dnia, 1 maja, od rana ruszyliśmy na przejażdżkę po
Bornym, by obejrzeć tutejszy "Pochód 1 Majowy", który ruszył z Placu
Defilad. W tym roku odbywał się pod hasłem "Turystyka aktywna w byłej
Wojskowej Bazie Borne Sulinowo". Wśród przedsiębiorstw i organizacji
zajmujących się turystyką, nie zabrakło przedstawicieli poznanego w roku
ubiegłym Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Miasta. Barwny
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pochód przeszedł pięknie wyremontowaną Aleją Niepodległości, aby
następnie po minięciu "trybuny honorowej" ulicą Orła Białego dojść do
terenów lotniska. Tu nastąpiło rozwiązanie pochodu.
Nasza ekipa po pochodzie udała się w trasę objazdową po okolicach
miasta. Prowadzeni przez naszych
przyjaciół z Off Road 4x4 Szczecinek
zwiedziliśmy liczne historyczne miejsca znajdujące się w pobliżu miasta.
Wieczorem odbyło się wspólne ognisko z konkursami i tańcami.
W niedzielę 2 maja ruszyliśmy
do Szczecinka aby wziąć udział w II Rajdzie Przeprawowym ATV Team
Police o puchar Hotelu "Dobosz". Najlepszym miejscem był stary poligon
wojskowy. Warunki były tu nad wyraz doskonałe by pokonać tor jazdy terenowej specjalnie przygotowanej przez kolegów z klubu "4x4
Szczecinek". Na trasie umieszczone były punkty kontrolne, w których należało zdobyć odcisk pieczęci na karcie startowej. Poszczególne załogi dobrane były parami; po 2 quady oraz samochody 4x4 i w tym trudnym terenie musiały radzić sobie same.
W tej konkurencji wzięło udział 20 załóg quadów i 10 samochodów
terenowych. Pierwsze miejsce w tych zmaganiach zajęła załoga Jarosław
i Tomasz Brzegowy ze Szczecinka przed drugą szczecinecką załogą
z kapitanem Tomkiem Górzyńskim. Trzecią lokatę wywalczył policki team
ATV Jacek i Konrad Gaweł z Krzysztofem Pietruchą. Tym razem
sklasyfikowano wszystkie ekipy biorące udział w zawodach.
Po zakończeniu zmagań na tym torze udało nam się zobaczyć
wspaniałe pobliskie żwirowisko gdzie w "marsjańskich" krajobrazach
sprawdzaliśmy swoje umiejętności. Uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów oraz okolicznościowych odznak przeprowadzono w godzinach
wieczornych I połączone było ze wspólnym ogniskiem, a karaoke zamknęło zmagania maszyni ludzi tego dnia.
Niestety w poniedziałek 3 maja pogoda już nam nie dopisywała
więc powoli nasze załogi opuszczały miasto z nadzieją że jeszcze ATV
Team Police zagości w nim ponownie. Główny organizator Zlotu firma
"Enigma" s.c. Police serdecznie dziękuje sponsorowi Hotelowi "Dobosz"
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oraz kolegom z "4x4 Szczecinek" za pomoc w organizacji przedsięwzięcia,
a także wszystkim uczestnikom za duże poczucie humoru, zapraszając na
kolejne wspólne imprezy. Najbliższa - już 20-22 sierpnia 2010 r.
I NOC MUZEÓW W POLICACH
Już od godzin popołudniowych 15 maja 2010 r. rozpoczęła się I
NOC MUZEÓW w Policach. W tym dniu Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Polickiej "SKARB" nie miało zamiaru zamknąć podwoi swojego
bunkra-muzeum nawet w godzinach nocnych, zapraszając wszystkich
zainteresowanych.
Toteż członkowie PKC "Sama Rama" skuszeni tą niecodzienną
propozycją udali się tam już na godz. 17:00. Właśnie o tej porze rozpoczął
swoje opowiadanie o "Dziejach Ziemi
Polickiej" - Ryszard Piskulak, były
mieszkaniec
Polic
obecnie
zamieszkujący okolice Węgorzyna.
Opowiadanie o początkach ludzkości
na Polickiej Ziemi poparte było raz po
raz eksponatami w postaci zęba
mamuta, ozdób i kawałków naczyń
ceramicznych z VII - IX w. Również
późniejsze okresy dziejów Polic, a
szczególnie czas II wojny św.
wzbogacany był o mapy, broń czy tzw.
"nieśmiertelniki". Na zakończenie
pogadanki, która cieszyła się dużym
zainteresowaniem
organizatorzy
spotkania wręczyli R. Piskulakowi
album "Police na starej fotografii". Po
krótkiej przerwie technicznej, w
trakcie której oglądano zbiory galerii, odbyła się prezentacja multimedialna
prowadzona przez działaczy "Skarbu" pod hasłem "Stara fabryka w
obiektywie".
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Kolejny wykład Karoliny Ignaszak "Polickie nietoperze" bardzo
zainteresował nie tylko miłośników tych skrzydlatych ssaków, ale również
tych, którzy pasjonują się historią. Po wykładzie znana w środowisku
polickim
chiropterolog odpowiadała na wiele pytań z dziedziny
znakowania nietoperzy, śledzenia ich tras lotów i wiele innych. Niestety
kolejne zamierzenie, a mianowicie nocna obserwacja nietoperzy przy
użyciu specjalnych przyrządów nie powiodła się. Na przeszkodzie stanął
deszcz, który nie pozwolił na wylot owadom a nietoperzom loty łowne.
Lukę tą wypełniono pokazem a zarazem opracowaniem za pomocą
komputera i prezentacją na ekranie przez Łukasza Sochę wizerunku
budynku dyrekcji Hydrierwerke wg planów budowy z 22.08.1940 r. w
formacie 3D oraz innych obiektów fabryki benzyny. Prezentacja ta również
znalazła zainteresowanie u wielu osób.
Około 1:00 po północy do bunkra weszli już ostatni zwiedzający.
Byli to głównie ci, którzy po zwiedzeniu szczecińskich muzeów "wpadli"
tu na chwilę by obejrzeć galerię i "łyknąć" nieco rodzimej kultury.
"Sama Rama" była do końca, dziękuje więc aktywowi "Skarbu" a w
szczególności Darkowi Szalińskiemu za zorganizowanie tej imprezy,
ognisko, przewodników i miłe przyjęcie. Liczymy na zaproszenie nas na
kolejną imprezę.
III KONFERENCJA NAUCZYCIELI REGIONALISTÓW
Na zaproszenie Zespołu Nauczycieli Doradców Gminy Police
przedstawiciele PKC "Sama Rama" wzięli udział w III Konferencji
Nauczycieli Regionalistów. Konferencja odbyła się 19 maja 2010 r. w Sali
kinowej polickiego MOK-u. Było to już trzecie spotkanie uczniów
polickich i gminnych szkół, którzy pod kierunkiem nauczycieli
prezentowali efekty swojej pracy związanej z realizacją w ich szkołach
edukacji regionalnej. W preludium MOK-owskiego spotkania wystąpiły
trzylatki z Przedszkola nr 1 w tańcu "Misiowa poleczka", a po powitaniu
przez organizatorów konferencję otworzyło wystąpienie Andrzeja Pecia,
który przedstawił założenia i cele edukacji regionalnej pod hasłem "Moje
miejsce w Europie".
W dalszej części królowały już tylko dzieci i młodzież prezentując
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tańce, przedstawienia teatralno-muzyczne, m.in. "Nietoperze", "Granice
miasta" czy "Kalendarium z dziejów Polic".
Były również piosenki promujące Niekłończycę i Trzebież a także
prezentacje multimedialne m.in. "Najpiękniejsze, a najmniej znane..." i
film przygotowany przez policką TVkab poświęcony realizacji projektu w
gminnych szkołach "Naj...ki w Policach". Dla nas wielkim zaskoczeniem
były inscenizacje legend o Policach i Mścięcinie, napisanych przez
autorów skupionych w "Samej Ramie" - opiekunom gratulujemy dobrego
wyboru. Konferencji towarzyszyła również wystawa prac plastycznych
realizowanych przez uczniów a ciesząca się dość dużym
zainteresowaniem. Również Dział Regionalny Biblioteki w Policach
wystawił wszystkie posiadane pozycje literackie związane z Ziemią
Policką. W swoich założeniach konferencja związana była z obchodami
750-lecia nadania praw miejskich Policom.
XXIV WYCIECZKA ROWEREM W NIEZNANE
23 maja 2010 r. jak zwykle
spotkaliśmy się przy pomniku Jana
Pawła II w Policach. W trakcie
oczekiwania na resztę uczestników
wycieczki podszedł do nas Jerzy
Ochota,
uczestnik
pielgrzymki
biegowej Wadowice-Police 2010,
który opowiedział o trasie i wielu
ciekawych sytuacjach na trasie tego
ponad 1000 kilometrowego biegu. Po tym wyjątkowym spotkaniu już w
dwunastoosobowej grupie wyruszyliśmy na trasę rajdu.
Najpierw zgłosiliśmy się na punkt startowy 18 Międzynarodowego
Rajdu IVV - PTTK organizowanego przez Klub PTTK "Sami Swoi".
Po pobraniu znaczków i stempli okolicznościowych ruszyliśmy
przez Siedlice w stronę Dębu Bogusława X. Tu na skrzyżowaniu szlaków
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turystycznych spotkaliśmy kilka grup wędrowców pieszych i na rowerach
w tym ekipę prowadzoną przez Krystynę i Marka Ziemniewiczów.
Potem niebieskim szlakiem udaliśmy się na Wzgórze Pokoju by
poznać historię i legendę związaną z głazem poświęconym Hermmannowi
Lönsowi. Ruszyliśmy dalej przez Głębokie do Polany Harcerskiej gdzie w
ognisku upiekliśmy kiełbaski. Następnie szlakiem Doliny Siedmiu
Młynów dotarliśmy na szczyt Szczecińskiej Gubałówki.
Dalsza nasza trasa wiodła przez dzielnicę Szczecina - Warszawo.
Na jednym z placów przy ul. Nadbużańskiej natrafiliśmy na pomnik słonia.
Ta niezwykła ozdoba przedwojennego Warszewa powstała w 1934 roku.
Zaprojektowana jako fontanna, stała po środku niewielkiego oczka
wodnego. Woda tryskała z ustawionej wówczas na sztorc trąby słonia.
Rzeźbę stworzył znany niemiecki artysta Kurt Schwerdtfeger (1897-1966).
Po studiach osiedlił się w Szczecinie i tu od 1925 roku kierował klasą
rzeźby w Szkole Rzemiosł Artystycznych. Słoń to nie jedyna rzeźba,
autorstwa Kurta Schwerdtfegera, która zdobiła Szczecin. Najsłynniejszą
były łabędzie, które ustawione zostały w obecnym Parku Kasprowicza.
Niestety rzeźba nie przetrwała do
naszych czasów. Po wojnie słoń
kilkukrotnie
był
restaurowany.
Najbardziej podatną na niszczenie
okazała trąba, która przy okazji
któregoś z remontów z pozycji
pionowej
przybrała
obecną,
zakręconą formę. Kiedy słoń przestał
tryskać wodą - trudno ustalić. Jeszcze
w latach 80-tych dzieci z okolicy wykorzystywały betonowy basen do
letnich kąpieli. Później ktoś wypełnił staw piachem zmieniając go w
piaskownicę. Wiosną 2004 r cały skwer poddano renowacji. Nie
zapomniano o słoniu - pomazany farbą z utrąconą trąbą stał się wątpliwą
ozdobą okolicy. Zniknął betonowy basen, postument otoczyła roślinność,
na placu zagościł, porządek i plac zabaw dla dzieci. Szkoda tylko fontanny,
która była niewątpliwą atrakcją tego miejsca. Restauratorzy, pewnie z
braku dokładnej informacji, wykoślawili datę umieszczoną na rzeźbie
zamieniając rok 1934 na 1903. Środkowe koło, które wzięli za cyfrę 0, to
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w rzeczywistości obręcz wieńca będącego zdobieniem daty. Ostatnia cyfra
4, zniknęła wcześniej bez śladu i stąd wzięło się całe nieporozumienie.
Zrobiliśmy kilka fotek i ruszyliśmy w drogę powrotną do Polic.
Jadąc przez północne Warszawo, Przęsocin i Siedlice już po 30 minutach
byliśmy w grodzie nad Łarpią. W międzyczasie otrzymaliśmy informację
telefoniczną, że w 18 Międzynarodowym Rajdzie IVV - PTTK w dniach
22/23.05.2010 r. wzięło udział ok. 150 uczestników.
Takie imprezy PKC "Sama Rama" organizuje w każdą niedzielę. Zbiórka
rowerzystów ze sprawnym sprzętem zawsze pod pomnikiem Jana Pawła II
o godz. 9oo. Do zobaczenia na trasie.
II WĘDRÓWKA U SĄSIADÓW
Kolejne spotkanie przedstawicieli dobrze już współpracujących ze
sobą organizacji PKC "Sama Rama" i Wanderfreunde Haffküste E.v. w
ramach warsztatów ornitologicznohistorycznych odbyło się 29 maja
2010 r. na terenie Rezerwatu
Ornitologicznego
"Świdwie"
i
miejscowości Stolec.
Pod kierunkiem pracownika
stacji Kazimierza Olszanowskiego
niemieccy i polscy wędrowcy z
Eggesin i Polic poznawali zwyczaje
rzadkich a zarazem bytujących
ptaków w tutejszym rezerwacie. Zajęcia w Sali Ośrodka DydaktycznoMuzealnego wzbogacone zostały pokazem multimedialnym. Część
ornitologiczną warsztatów, które odbywały się podhasłem "Zur
ornithologischen Stadion Swidwiesee" zakończono rozpaleniem ogniska za
pomocą "zapalarki" jakiej prawdopodobnie używały wędrowne ludy w
XIV wieku p.n.e. W ognisku upieczono ufundowane przez organizatorów
kiełbaski.
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Na zakończenie spotkania w
Stacji Ornitologicznej przedstawiciele
"Samej Ramy" wręczyli Winfriedowi
Zimmermannowi pamiątkowy puchar
z
okazji
20-lecia
działalności
Wanderfreunde Haffküste e.V.
Na podkreślenie zasługuje fakt,
że niemieccy uczestnicy warsztatów
przyszli do rezerwatu pieszo z
miejscowości Pampow, natomiast członkowie "Samej Ramy" nad Świdwie
przybyli na dwóch kółkach.
Dalsza część zajęć warsztatowych, tym razem historyczna
miała miejsce w miejscowości Stolec. Tu dzięki uprzejmości Uniwersytetu
Szczecińskiego udało się obejrzeć
pałac, siedzibę rodu von Ramin,
kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbe i
przykościelny
cmentarz,
którego
centralnym elementem jest pomnik
nagrobny Jürgena von Ramin. Nasi
niemieccy przyjaciele z Eggesin
wysłuchali ciekawej historii obiektów,
uzupełnionej o tekst Kristin Maronn
„Dorfkirchen im Umfeld von Stettin”.
Warsztaty zostały zakończone wręczeniem wszystkim
uczestnikom pamiątkowych emblematów i drobnych upominków. W
imieniu turystów niemieckich kol. Nagel zaprosił cyklistów "Samej Ramy"
na imprezy organizowane przez piechurów i kolarzy z Eggesin.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu i kontynuacji tak ważnej w strefie przygranicznej współpracy organizacji turystycznych. Szczególne podziękowania składamy Wydziałowi
Oświaty UG Police, ZCh. "Police"SA i Andrzejowi Kowalikowi.
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TROPAMI BOBRÓW NA RZECE RANDOW
Pod takim hasłem w dniu 30.05.2010 r. odbyła się kolejna majowa impreza PKC "Sama
Rama". Tym razem udaliśmy się na teren Wasserwanderrastplatz w Eggesin by poznać życie i zwyczaje bobrów. Po przywitaniu nas przez Jürgena
Bartha z zaprzyjaźnionej organizacji Natur und
Leben Am Stettiner Haff udaliśmy się na teren
placówki Randow-Floss. Tu wysłuchaliśmy pogadanki związanej z egzystencją bobrów w Parku
Przyrodniczym nad Zalewem Szczecińskim. Wystąpienie Jürgena poparte
było wieloma ciekawostkami dotyczącymi tego wielkiego gryzonia jak i
gablota ze spreparowanym egzemplarzem ssaka.
Po wykładzie wyposażeni w kapoki i deszczochrony pakowaliśmy
nasz ekwipunek w wodoodporne worki a następnie spuściliśmy na wodę
pięć łodzi typu kanu. Powoli nasza 15-osobowa ulokowała się w kanadyjkach i wiosła poszły w ruch.
Początkowo płynęliśmy rzeką
Randow oglądając poobgryzane gałęzie drzew i ukryte w nadbrzeżnych
gąszczach pojedyncze żeremia. Po
półgodzinnym wiosłowaniu wpłynęliśmy na niewielki zalew w którym łączyły się trzy rzeki: Randow, Uecker i
Beek. Wypływając z zalewu podążaliśmy już korytem Uecker by po kilku
minutach wpłynąć do kilkuset metrowej odnogi otaczającej niewielką wyspę. Miejsce to upodobały sobie łabędzie nieme, których samice siedziały
dumnie na gniazdach a w ich pobliżu samce w bojowych nastrojach starały
się przepłoszyć nieproszonych gości. Płynąc dalej rzeką Uecker na prawym brzegu, w rejonie Hoppenwalde mogliśmy oglądać powalone przez
bobry drzewa, poobgryzane gałęzie i korę a nawet tamę na niewielkim dopływie do naszego szlaku wodnego. Dalsze płyniecie w dół rzeki przerwał
nam przelotny deszcz wiec po ubraniu deszczochronów zaczęliśmy powoli
wracać do punktu wyjścia. Poszukując dalszych śladów żerowania bobrów
na kolejnym postoju Jürgen pokazał nam fragmenty pociętych gałęzi oraz
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potężne wióry powstałe przy ścinaniu pni drzew prze te ssaki.
Po dwóch godzinach wodnej wędrówki powróciliśmy do przystani
w Eggesin.W kawiarence czekała na nas kawa, ciasto i słodycze, tu też została zakończona wyprawa szlakiem bobrów na rzekach Randow i Uecker.
Ustalono również termin kolejnego wspólnego spotkania w dniach 25 i 26
czerwca br. w Trzebieży w ramach Pikniku Organizacji Pozarządowych.
PROPOZYCJE IMPREZ "SAMA RAMA"
i SE "ŁARPIA"W CZERWCU 2010 r.
Lp.

DATA

1 4 lub
6.06.2010

NAZWA

START

Rowerowe Dni Polic Police Rynek,
godz. 14.00
Pomnik JPII,
godz. 10.00

ZAKOŃCZENIE

Police

2 13.06.2010 Mobilny bez
samochodu

Police,
Ueckermünde,
Starostwo, godz. godz. 17.00
9.30

3 18-20.
06.2010

Wyjazd z dworca Cedynia
PKP Szczecin
Główny

Dni Cedyni

4 20.06.2010 XXV Wycieczka w
Nieznane

Police, pomnik Police,
JPII, godz. 10.00 godz.15.00

5 26.06.2010 Piknik organizacji
pozarządowych

Trzebież –
Police
promenada,
godz. 11.00
Uwaga ! Propozycje imprez i ich terminy mogą ulec zmianie.
BIULETYN INFORMACYJNY – redakcja:
Wiesław Gaweł, Michał Olszewski
72-010 Police, ul. Wróblewskiego 13/49,
tel. (91) 3-175-671 lub 504 13 87 49,
e-mail: wgaw@wp.pl
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