
  

  

KALENDARZ  UROCZYSTOŚCI  W  PLACÓWKACH   

OŚWIATOWYCH POWIATU POLICKIEGO  2017/2018  

 

CZERWIEC 2018 

 

• 22.06.2018- Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 

 

22 czerwca nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie 

Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 1 w Policach Dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Marii 

Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Trzebieży odebrali świadectwa. Wszystkim uczniom gratulujemy  

i  życzymy wspaniałych wakacji. 

  

 

• 21.06.2018- Zakończenie roku szkolnego 3 klas gimnazjum 

21 czerwca w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach uroczyście 

zakończono rok szkolny 2017/2018 trzecich klas gimnazjum. Podczas uroczystości 

wyróżniono najlepszych uczniów oraz wręczono świadectwa ukończenia szkoły. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/zakonczenie-roku-szkolnego-3-klas-gimnazjum-2/ 

 

 

 

 

                                        

                       

http://policki.pl/zakonczenie-roku-szkolnego-3-klas-gimnazjum-2/


• 18.06.2018- Festyn „Żyj zdrowo i bezpiecznie” 

W dniu 18 czerwca 2018r. został zorganizowany na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza festyn zdrowia i bezpieczeństwa. Na uczestników wydarzenia czekało 

mnóstwo atrakcji m.in.: ćwiczenia pierwszej pomocy, gry sportowe, strzelanie z łuku, 

zdrowe przekąski. W trakcie festynu zostały zaprezentowane plakaty przygotowane przez 

uczniów dotyczące zagadnienia: Bezpieczne wakacje.  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/szkolny_festyn_%E2%80%9Ezyj_zdrowo_i_

bezpiecznie%E2%80%9D-1933.html 

 

 

• 15.06.2018- II Mistrzostwa Lekkoatletyczne na Wózkach 

 

Zawody odbyły się na stadionie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego OSIR. Zawodnicy 

mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w 7 konkurencjach. Dla wszystkich 

uczestników przygotowane były pamiątkowe dyplomy i medale, a uczniowie, którzy 

zajęli miejsca na podium otrzymali nagrody. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/215-ii-mistrzostwa-lekkoatletyczna-na-

wozkach 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/szkolny_festyn_%E2%80%9Ezyj_zdrowo_i_bezpiecznie%E2%80%9D-1933.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/szkolny_festyn_%E2%80%9Ezyj_zdrowo_i_bezpiecznie%E2%80%9D-1933.html
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/215-ii-mistrzostwa-lekkoatletyczna-na-wozkach
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/215-ii-mistrzostwa-lekkoatletyczna-na-wozkach


• 13.06.2018- Ośrodkowy Dzień Sportu w SOSW NR 1 w Policach 

 

Pan Dyrektor Ryszard Budzisz oficjalnie otworzył Ośrodkowy Dzień Sportu, witając 

przybyłych gości i życząc powodzenia uczestnikom w rozgrywkach sportowych. Po 

ukończeniu wszystkich konkurencji zostały wręczone medale, puchary, dyplomy i słodkie 

nagrody dla zasłużonych zawodników. Ponadto wręczono medale za postępy w 

rehabilitacji 28 uczniom polickiego Ośrodka oraz 3 uczniów otrzymało wyróżnienia za 

osiągnięcia pływackie. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/213-dzien-sportu-2018 

 

 

MAJ 2018 

 

• 27.05.2018- II Powiatowy Festyn „Z rodziną po zdrowie” 

 

27 maja 2018 odbył się II Powiatowy Festyn Rodzinny „Z rodziną po zdrowie” 

przygotowany przez Powiat Policki, Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza oraz 

organizacje pozarządowe. Dla zainteresowanych mieszkańców czekało wiele atrakcji 

artystycznych, sportowych oraz kulinarnych. Na stoiskach można było zasmakować 

zdrowych przekąsek, a także zasięgnąć wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://police.pl/wiadomosci/aktualnosci/1017-ii-powiatowy-festyn-rodzinny-z-rodzina-po-

zdrowie.html 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/213-dzien-sportu-2018
http://police.pl/wiadomosci/aktualnosci/1017-ii-powiatowy-festyn-rodzinny-z-rodzina-po-zdrowie.html
http://police.pl/wiadomosci/aktualnosci/1017-ii-powiatowy-festyn-rodzinny-z-rodzina-po-zdrowie.html


• 17.05.2018- Olimpiada Sportowa  

17 maja została zorganizowana Olimpiada Sportowa w Hali Zespołu Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach. Pomysłodawcą tego wydarzenia była Młodzieżowa Rada 

Regionu. Patronat nad Olimpiadą objął Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Pan 

Cezary Arciszewski. Zawodnikami rywalizującymi o najlepsze miejsce byli uczniowie 

szkół Powiatu Polickiego. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/olimpiada-sportowa-mlodziezowej-rady-regionu-w-policach/ 

 

 

KWIECIEŃ 2018 

 

• 27.04.2018- rozdanie świadectw absolwentom Zespołu Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach  

 

27 kwietnia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach uroczyście rozdano 

świadectwa ukończenia szkoły dla 180 uczniów. Odznaczono osoby, które otrzymały 

świadectwa z wyróżnieniem. Wręczono także nagrodę najlepszemu absolwentowi roku 

szkolnego 2017/2018. Uroczystość zakończyła się występem artystycznym oraz 

pamiątkowym zdjęciem absolwentów. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/uroczyste-rozdanie-swiadectw-w-zespole-szkol-im-i-lukasiewicza/ 

 

 

 

 

http://policki.pl/olimpiada-sportowa-mlodziezowej-rady-regionu-w-policach/
http://policki.pl/uroczyste-rozdanie-swiadectw-w-zespole-szkol-im-i-lukasiewicza/


• 17.04.2018- XI edycja Wierszomanii 

 

W dniu 17.04.2018 odbyła się XI edycja Wierszomanii pod hasłem „Jestem Polakiem”.  

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty i Starostę Polickiego.  Do konkursu zgłosiło swoich uczestników 13 

placówek z powiatu polickiego. W jury zasiedli: poetka Pani Róża Czerniawska-Karcz,  

z-ca Naczelnika Starostwa Powiatowego w Policach Pani Marta Szczepańska oraz 

pedagog terapeuta Pani Tamara Wacholc. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://poradniapolice.pl/xi-edycja-wierszomanii-2018-juz-za-nami/ 

 

 

 

• 14.04.2018- I Bieg Korczaka o Puchar Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Policach 

 

14.04.2018 odbył się I bieg Korczaka o Puchar Dyrektora SOSW Nr 1 w Policach,  

w którym wzięło udział prawie pół tysiąca osób. W kategorii pracownik oświaty Powiatu 

Polickiego na podium stanęły dwie nauczycielki matematyki pracujące w Zespole Szkół 

im. Ignacego Łukasiewicza. 1 miejsce zajęła Pani Sandra Jarosławska, a Pani Magdalena 

Sychel 2 miejsce. I bieg Korczaka objął patronatem honorowym m.in. 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta Policki, Przewodniczący Rady Powiatu 

Polickiego. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/i_bieg_korczaka_o_puchar_dyrektora_sosw_

nr_1_dla_dzieci_niepelnosprawnych_ruchowo_w_policach-1879.html 

http://radioszczecin.pl/1,369959,wystartowali-w-biegu-korczaka-osrodek-w-policach 

 

 

http://poradniapolice.pl/xi-edycja-wierszomanii-2018-juz-za-nami/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/i_bieg_korczaka_o_puchar_dyrektora_sosw_nr_1_dla_dzieci_niepelnosprawnych_ruchowo_w_policach-1879.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/i_bieg_korczaka_o_puchar_dyrektora_sosw_nr_1_dla_dzieci_niepelnosprawnych_ruchowo_w_policach-1879.html
http://radioszczecin.pl/1,369959,wystartowali-w-biegu-korczaka-osrodek-w-policach


 

 

 

 

• 12.04.2018- Gminno-Powiatowe Igrzyska  

W dniu 12.04.2018 r. odbyły się Gminno-Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej  

w Piłce Nożnej Chłopców. W trakcie zawodów wyłoniono zwycięzcę i tym samym 

uczestnika kolejnego, wojewódzkiego etapu. Historyczne zwycięstwo odnieśli uczniowie 

z Zespółu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, których opiekunem był 

nauczyciel wychowania fizycznego Pan Janis Wakatanis. Zwycięzcy otrzymali 

pamiątkowe puchary i medale ,a pozostałe zespoły otrzymały dyplomy i upominki. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/gminno-

powiatowe_igrzyska_mlodziezy_szkolnej_w_pilce_noznej_chlopcow-1872.html 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/gminno-powiatowe_igrzyska_mlodziezy_szkolnej_w_pilce_noznej_chlopcow-1872.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/gminno-powiatowe_igrzyska_mlodziezy_szkolnej_w_pilce_noznej_chlopcow-1872.html


MARZEC 2018 

 

 

• 04.03.2018- Wychowankowie MOW Trzebież wygrali eliminacje   

 

4 marca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach odbyły się eliminacje do 

ogólnopolskich mistrzostw w halowej piłce nożnej podopiecznych Młodzieżowych 

Ośrodków Wychowawczych. W rozgrywkach wzięli udział wychowankowie MOW 

Trzciniec, MOW Debrzno, MOW Renice, MOW Rzepczyno oraz MOW Trzebież. 

Zwycięzcą turnieju została drużyna wychowanków Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Trzebieży, która 17 marca uda się do Warszawy na finał turnieju. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/wychowankowie-mow-trzebiez-wygrali-eliminacje-pojada-warszawy/ 

 

 

• 17.03.2018- Dzień Otwarty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

 

17 marca w godzinach od 8:00 do 15:00 zorganizowano Dzień Otwarty w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach. Osoby odwiedzające Poradnie w tym dniu 

mogły skorzystać z porad: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty rodzinnego, 

terapeuty integracji sensorycznej oraz doradcy zawodowego. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/dzien-otwarty-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-policach-3/ 

 

 

http://policki.pl/wychowankowie-mow-trzebiez-wygrali-eliminacje-pojada-warszawy/
http://policki.pl/dzien-otwarty-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-policach-3/


LUTY 2018 

 

• 03.02.2018- Juniorki SMS Police Mistrzem Województwa  

 

Po raz pierwszy w historii zawodniczki Szkoły Mistrzostwa Sportowego Police wystąpiły 

w Finale Województwa. 3 i 4 lutego w hali Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach odbyły się finałowe rozgrywki Mistrzostw Województwa 

Zachodniopomorskiego w kategorii Juniorek. Uczennice SMS wygrały i tym samym 

awansowały do Ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Organizatorzy zawodów przygotowali 

również nagrody indywidualne w kategoriach m.in.: najlepsza libero, najlepsza 

przyjmująca, MVP turnieju. Mistrzostwa Juniorek odbyły się pod patronatem 

Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej, który ufundował puchary, medale i 

statuetki.  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/juniorki-sms-police-mistrzem-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/ 

 

 

• 09.02.2018- Studniówka w SOSW Nr 1 w Policach 

 

9 lutego odbyła się studniówka klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego oraz bal klas 

trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

Nr 1 w Policach. Po uroczystym powitaniu wszystkich zaproszonych gości oraz 

przemowie Pana Dyrektora Ryszarda Budzisza nadeszła pora na zatańczenie tradycyjnego 

poloneza. Nie zabrakło również programu artystycznego, który przygotowała klasa 3 LO. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/153-bal 

http://policki.pl/juniorki-sms-police-mistrzem-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/153-bal


STYCZEŃ 2018 

 

• 09.01.2018- pierwsze warsztaty projektu pn. „Niepełnosprawny czy Sprawny?” 

 

Dnia 9 stycznia uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach wraz z 

nauczycielami rozpoczęli projekt pn. „Niepełnosprawny czy Sprawny?”. Odbiorcami byli 

uczniowie klasy 6a ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach. Głównym założeniem 

projektu jest integracja osób niepełnosprawnych ruchowo z osobami sprawnymi oraz 

wzbogacenie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie 

zostało objęte patronem Starosty Polickiego. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/134-projekt-niepelnosprawny-czy-

sprawny-pierwsze-warsztaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 10.01.2018- Warcabowe Mistrzostwa w SOSW 

10 stycznia odbyły się kolejne Warcabowe Mistrzostwa w Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 1 w Policach. Wydarzenie zostało zapoczątkowane w 1980 roku 

przez wychowawcę internatu Pana Janusza Chmielewskiego i do tej pory jest 

kontynuowane. W tegorocznych mistrzostwach, które otworzyła Pani dyrektor Dorota 

Cydzik-Hornowska, brało udział 13 zawodników. Zwycięzca otrzymał pamiątkową 

statuetkę, a pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/138-warcabowe-mistrzostwa-osrodka 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/134-projekt-niepelnosprawny-czy-sprawny-pierwsze-warsztaty
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/134-projekt-niepelnosprawny-czy-sprawny-pierwsze-warsztaty
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/138-warcabowe-mistrzostwa-osrodka


 

 

GRUDZIEŃ 2017 

 

• 16.12.2017- Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie 

 

16 grudnia w hali Sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbyła 

się specjalna impreza bożonarodzeniowa. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali 

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Pan Cezary Arciszewski, Członek Zarządu 

Powiatu Pani Beata Chmielewska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Pani Krystyna 

Wiśniewska, Burmistrz Polic Pan Władysław Diakun oraz Burmistrz Pasewalku Pani 

Sandra Nachtwein. Celem wydarzenia była integracja społeczności polskiej i niemieckiej. 

Wśród wielu przygotowanych atrakcji było: wspólne śpiewanie polskich i niemieckich 

kolęd, Świąteczna Olimpiada Sportowa, malowanie bombek oraz wiele innych 

niespodzianek. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/polsko-niemieckie-boze-narodzenie-policach/ 

 

• 13.06.2017- Świąteczne spotkanie 

 

13 grudnia rano do Starostwa Powiatowego w Policach przybyli wraz z opiekunami 

wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Domu 

Dziecka w Policach, Domu Dziecka w Tanowie oraz Młodzieżowego Ośrodka 

http://policki.pl/polsko-niemieckie-boze-narodzenie-policach/


Wychowawczego w Trzebieży. Dzieci przystroiły własnoręcznie zrobionymi ozdobami 

choinki oraz wspólnie zaśpiewały tradycyjne kolędy.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/swiatecznie-starostwie-powiatowym-policach/ 

 

 

 

 

LISTOPAD 2017  

 

•  27.11.2017-Uroczystość wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 

 

27.11.2017 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Uroczystość 

wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Gospodarzem uroczystości 

był Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska-Kulesza. Wzięło w 

niej udział trzech najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w 

Policach oraz najlepsza uczennica z SOSW Nr 1 w Policach. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/stypendysci_prezesa_rady_ministrow%21%2

1%21-1796.html 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/107-stypendium-prezesa-rady-

ministrow-dla-patrycji-mendyk 

http://policki.pl/swiatecznie-starostwie-powiatowym-policach/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/stypendysci_prezesa_rady_ministrow%21%21%21-1796.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/stypendysci_prezesa_rady_ministrow%21%21%21-1796.html
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/107-stypendium-prezesa-rady-ministrow-dla-patrycji-mendyk
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/107-stypendium-prezesa-rady-ministrow-dla-patrycji-mendyk


 

 

 

 

 

• 10.11.2017 – Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół  

  

W dniu 10 listopada w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbyło się 

ślubowanie uczniów klas pierwszych. W roku szkolnym 2017/18 w polickiej "Białej" jest 

384 nowych uczniów. W uroczystości wzięli udział uczniowie, ich rodzice, nauczyciele  i 

wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele Powiatu Polickiego: Przewodniczący 

Rady Powiatu Cezary Arciszewski i Członek Zarządu Powiatu Beata Chmielewska. 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych było głównym punktem piątkowej uroczystości.  

Po ślubowaniu wręczono nagrody i podziękowania za udział w konkursach: plastycznym  

i wiedzy o patronie szkoły Ignacym Łukasiewiczu – naukowcu i wielkim społeczniku. 

Część artystyczna w wykonaniu uczniów poświęcona była 99 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości.   

W roku szkolnym 2017/18 do polickiej "Białej" uczęszcza 970 uczniów. 132 z nich  to 

uczniowie Szkoły Podstawowej, 146 uczy się w klasach dotychczasowego Gimnazjum, 

488 Liceum Ogólnokształcącego, 135 Technikum, 44 Zasadniczej Szkole Zawodowej,  a 

25 w Branżowej Szkole I Stopnia.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/pg/starostwopolice/photos/?tab=album&album_id=90700114

2 785171  
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• 09.11.2017 – Dzień Niepodległości  

  

W dniu 9 listopada uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla  

Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach i 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży uczestniczyli w obchodach   

99 rocznicy odzyskania niepodległości. Podczas uroczystości śpiewano pieśni 

patriotyczne  i wspominano ważne chwile z historii Polski.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/ 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/89-policka-slbp-kolejna-edycja-2  

  

  

  

 

• 04.11.2017 – Policka SLBP- kolejna edycja  

  

W dniu 4 listopada uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla 

Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 

uczestniczyli w trzeciej edycji Polickiej Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych. Uczniowie 

rywalizowali z rówieśnikami na bardzo wymagających trasach. Zawodnicy nie tylko 

poprawiali swoje rezultaty, ale również aktywnie dopingowali innych kolegów. 

Najwyższe wyróżnienie otrzymał Radek Foltański z klasy VI a.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/88-policka-slbp-kolejna-edycja  
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• 01.11.2017 – akcja ZNICZ  

  

W okolicach dnia Wszystkich Świętych uczniowie klas o profilu policyjnym Zespołu  

Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wspólnie z funkcjonariuszami Komendy 

Powiatowej Policji w Policach aktywnie uczestniczyli w akcji "ZNICZ 2017". W trakcie 

działań uczniowie patrolowali rejon Cmentarza Komunalnego w Policach, realizowali 

zadania profilaktyczne z zakresu bezpiecznego poruszania się pieszych, rowerzystów 

oraz przekazywali informacje w ramach akcji BEZPIECZNY SENIOR.   

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/nasi_policjanci_na_akcji_znicz_w_policach1

768.html  
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PAŹDZIERNIK 2017  

 

• 26.10.2017 – Ślubowanie uczniów klas pierwszych w SOSW Nr 1  

  

W dniu 26 października odbyło się pasowanie na uczniów I klasy Specjalnego Ośrodka 

Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii 

Grzegorzewskiej w Policach. Była to także okazja do udziału w wielu interesujących 

konkursach. Smakowite wypieki przygotowane przez uczniów zostały z przyjemnością 

zjedzone. Uczniowie klasy pierwszej zostali włączeni do grona Szkoły Przysposabiającej 

do Pracy. Dyrekcja Ośrodka przekazała uczniom miły upominek.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/92-pasowanie-uczniow-klas-i-

wspdp  

  

  
  

 

• 23-27.10.2017 – obóz pod kryptonimem "KADET 2017"  

  

W dniach 23 - 27 października uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 

uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w 

Trzebieży. Sztab szkoleniowy zadbał o to, aby sprawdzenie się w bezpośredniej 

rywalizacji z własnym ciałem i miejscową naturą odbyło się w bezpieczny sposób i aby nie 

brakowało atrakcji. Zadbano o to, aby program szkolenia był różnorodny i ciekawy, a 

także pełen emocji dla każdego. Był pot, czasem łzy, uśmiech, zmęczenie, zadowolenie... 

i oczywiście satysfakcja. Przyszli policjanci, żołnierze i strażacy ćwiczyli, jak przetrwać w 

lesie, zarówno w dzień jak i w nocy, poznawali tajniki misji wojskowych, musztry, jak 

efektywnie odpoczywać. Zwyciężyła drużyna klas wojskowych. W strzelaniu z karabinka 

kbks zwyciężyli jednak uczniowie klas policyjnych.   

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/klasy_mundurowe_juz_zaliczyly_jesienny_ob 

oz_kryptonim_kadet_2017-1763.html  
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• 25.10.2017 – Woda to skarb  

  

W dniu 25 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie odbyła się "wodna impreza" zrealizowana wg 

scenariusza nagrodzonego przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego  w 

Policach, nadesłanego na konkurs na najlepszy scenariusz zajęć z zakresu edukacji 

ekologicznej i przyrodniczej pod nazwą "Chcę być EKO w Powiecie Polickim". Tematem 

przewodnim wydarzenia była woda i jej znaczenie dla ludzi i całego ekosystemu. 

Uczestnicy przedsięwzięcia już wcześniej nadesłali prace na konkurs plastyczny oraz 

przygotowali przedstawienia teatralne związane z "wodną" problematyką, które 

zaprezentowali podczas imprezy. W toku zabawy uczestnicy brali także udział w quizach 

wiedzy przyrodniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa nad wodą. Specjalistyczne pokazy 

prowadzili ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, policjanci i 

pracownicy Nadleśnictwa Trzebież.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/woda_to_skarb.html  
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• 23.10.2017 – Zachodniopomorska Szkoła z Życiem  

  

W dniu 23 października  w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów 

 „ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY Z ŻYCIEM” w dowód uznania za organizację 

na rzecz Fundacji DKMS akcji KOMÓRKOMANIA. Celem akcji było aktywne 

budowanie świadomości młodzieży w zakresie walki z nowotworami krwi oraz 

powiększanie bazy potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. 

Spośród 27 szkół województwa zachodniopomorskiego biorących udział w akcji, 

uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach zostali wyróżnieni, jako 

najlepsza szkoła, która w sposób perfekcyjny i profesjonalny zrekrutowała największą 

ilość potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zachodniopomorska_szkola_z_zyciem1758.ht

ml  

  

  

 

 

 

• 21.10.2017 – Policka Szkolna Liga Biegów Przełajowych  

  

W dniu 21 października uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 

dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 

uczestniczyli w drugiej edycji Polickiej Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych. Uczniowie 

rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z naszego powiatu. Po raz kolejny wychowankowie 

SOSW Nr 1 wybrali aktywną formę spędzania czasu wolnego. Cieszy nas coraz większa 

frekwencja oraz zainteresowanie bieganiem.   

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/77-szkolna-liga-biegowa  
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• 21.10.2017 – rajd rowerowy szlakami Puszczy Wkrzańskiej  

  

W dniu 21 października uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 

dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 

uczestniczyli w rajdzie rowerowym. Uczestnicy przemierzali malownicze ścieżki leśne 

okalające Police, a do pokonania mieli 15 km tras w urozmaiconym terenie. Pogoda oraz 

humory uczestników dopisywały, a to sprzyjało przemierzaniu leśnych duktów z 

uśmiechami na twarzach. Największą popularnością cieszyły się zjazdy. Prym na tych 

odcinkach wiódł Kacper Wandyszewski.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/80-rajd-rowerow  

  

  

 

  

• 17.10.2017 XIII edycja konkursu TALENTY 

 

17 października 2017 r. w ramach Polickiego Tygodnia Kariery po raz ósmy odbył się 

konkurs pn. Talenty. Pomysłodawcami tego wydarzenia są Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Policach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Konkurs został 

objęty honorowym patronatem: Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty 
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Polickiego, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Burmistrza Polic, Burmistrza 

Gminy Nowe Warpno, Wójta Gminy Dobra oraz Wójta Gminy Kołbaskowo. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://poradniapolice.pl/viii-edycja-konkursu-talenty-juz-za-nami/ 

 

 

 

• 16.10.2017 – Mistrzostwa SOSW Nr 1 w boule  

 

W dniu 16 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla 

Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach odbyły się 

mistrzostwa w boule. Gra ta narodziła się w starożytnym Egipcie ponad 5000 lat temu, a 

do Ośrodka sprowadziła ją wychowawczyni internatu pani Dorota Ozga. Teraz przyjętą 

tradycję kontynuują Agnieszka i Janusz Chmielewscy - organizatorzy imprezy.  

Uproszczona gra polega na rzucaniu czterema kulami, które muszą się znaleźć w 

oznaczonym prostokącie.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/76-mistrzostwa-osrodka-w-boule  
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• 17.10.2017 – Policki Tydzień Kariery  

  

W dniu 17 października w hali widowiskowo - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego  

Łukasiewicza w Policach odbyły się targi edukacyjne. Impreza staje się powoli tradycją 

szkoły, gdyż już po raz 7 zorganizowano ją wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy i 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach. Spotkanie miało charakter 

edukacyjny. Zaproszenie przyjęły zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne oraz 

instytucje, które, na co dzień wspierają pracę szkoły. Wśród zaproszonych gości byli 

min.: Akademicki Szczecin, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Mobilne Centrum 

Kariery, Ochotniczy Hufiec Pracy, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla 

Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Wyższa 

Szkoła Bankowa, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz 

Niemiecka Agencja Zatrudnienia. Maturzyści mogli zapoznać się z aktualnie 

obowiązującymi wymaganiami rekrutacyjnymi. Przede wszystkim jednak był to czas i 

miejsce do refleksji na temat własnej przyszłości zawodowej.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/policki_tydzien_kariery-1751.html  

  

     
  

  

• 14.10.2017 –  39. Ogólnopolski Bieg Uliczny „Ćwierćmaraton” Policki  

  

W dniu 14 października w Policach odbył się 39. Ogólnopolski Bieg Uliczny 

„Ćwierćmaraton” Policki. W biegach młodzieżowych wystartowało 173 zawodników. 

Uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach po raz drugi w tym roku 

szkolnym uczestniczyli z dużym zaangażowaniem i poszczycili się sporymi 

osiągnięciami.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/nasi_uczniowie_na_39_cwiercmaratonie_pol

ic kim_-1750.html  
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• 13.10.2017 – Dzień Edukacji Narodowej   

  

W dniu 13 października w jednostkach edukacyjnych Powiatu Polickiego obchodzono  

Dzień Edukacji Narodowej: w świetlicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Trzebieży odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczyste 

spotkanie zaproszeni zostali emeryci i renciści pracujący kiedyś w MOW w Trzebieży, a 

także cała obecna kadra pedagogiczna i podopieczni. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie odbył się Konkurs 

recytatorski.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/ 

http://soswtanowo.pl/news/dzien_edukacji_narodowej_2017.html  

  

  
  

  

• 12.10.2017 – Dzień Edukacji Narodowej – obchody powiatowe  

  

W dniu 12 października nauczyciele i pracownicy administracji szkół Powiatu Polickiego 

obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.  Podczas spotkania wyróżniono i podziękowano 

dyrektorom, nauczycielom oraz przedstawicielom administracji i obsługi. W 

uroczystości, wzięło udział wielu zaproszonych gości, w tym Radni Rady Powiatu w 

Policach. Gospodarzem spotkania był Starosta Policki Andrzej Bednarek, który wraz z 

Wicestarostą Mariuszem Sarneckim, Członkiem Zarządu Beatą Chmielewską i 

    

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/
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Przewodniczącym Rady Powiatu Cezarym Arciszewskim wręczył wyróżnionym nagrody 

i podziękowania.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://policki.pl/powiatowe-obchody-edukacji-narodowej-2/  

  

          
  

 

• 01.10.2017 – Medyczni na festynie  

  

Zespole  Szkół  im.  I.  Łukasiewicza  w Policach  zorganizowano festyn „Z 

rodziną po zdrowie”. W takcie wspanialej zabawy uczniowie klas medycznych po raz 

kolejny prowadzili rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego. Najpierw 

przeprowadzali wywiad o stanie zdrowia kandydatów, informowali o metodach 

pobierania komórek macierzystych, pomagali prawidłowo wypełnić formularz 

rejestracyjny oraz czuwali nad prawidłowym pobraniem wymazu z błony śluzowej z 

wewnętrznej strony policzka. W czasie akcji uczniowie pozyskali 37 potencjalnych 

dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/medyczni_na_festynie-1743.html  
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WRZESIEŃ 2017  

  

• 29.09.2017 – Dzień Głośnego Czytania 2017  

  

Uczniowie Specjalnego Ośrodku Szkolno - Wychowawczego im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Tanowie spotkali się w sali gimnastycznej na imprezie z okazji  

Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, propagującej czytelnictwo wśród dzieci i 

dorosłych. We wspaniałą i radosną atmosferę wprowadziła uczniów brawurowa 

inscenizacja wiersza pt. "Rzepka" Juliana Tuwima. Widzowie żywiołowo reagowali na 

grę aktorów, którymi byli nauczyciele i pracownicy Ośrodka, wspólnie z nimi śpiewając i 

recytując utwór.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://soswtanowo.pl/news/czytanie_2017.html  

  

  

  

  

  

• 28.09.2017 – Rajd Piskorskiego 2017  

  

Uczniowie Specjalnego Ośrodku Szkolno - Wychowawczego im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Tanowie wędrowali po raz kolejny szlakami Czesława Piskorskiego  w 

ramach Rajdu im. Jana Pawła II zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy nr 2 w Szczecinie. Wędrówkę rozpoczęli na Jasnych Błoniach, gdzie 

organizatorzy wręczyli grupom zadania do wykonania na trasie. Uczestnicy kolejno 

pokonywali wyznaczone punkty zaznaczone na mapie wędrówki, pogłębiając przy okazji 

wiedzę na temat naszego regionu.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://soswtanowo.pl/news/rajd_piskorskiego_2017.html  
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• 23.09.2017 – Inauguracja polickiej szkolnej ligi biegów przełajowych  

  

Uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach w Policach rozpoczęli I edycję 

Polickiej Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych 2017/2018. Rozpoczynając nowy sezon 

biegowy reprezentacja szkoły wykazała ogromny potencjał.  Uczestnicy cieszyli się z tak 

dużego zaangażowania uczniów i ich rodziców w podejmowanie tego typu aktywności.  

  

  

• 21.09.2017 – IX Jesienny Turniej Piłki Nożnej  

  

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w 

Tanowie odbył się IX Jesienny Turniej Piłki Nożnej. Organizatorami turnieju byli: 

Ośrodek, Fundacja "Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie" oraz Starostwo 

Powiatowe w Policach. Mecze rozgrywano na tanowskim "Orliku". Nagrody i medale 

zakupione zostały przy wsparciu finansowym ze środków budżetu Powiatu Polickiego. 

W turnieju wystartowało 5 reprezentacji: Szkół Podstawowych nr 1, 15 i 54 ze Szczecina, 

Szkoły Podstawowej z Tanowa oraz gospodarzy turnieju, czyli drużyna SOSW w 

Tanowie.  

Pogoda tym razem dopisała wyśmienicie, a zespoły grały bardzo ambitnie, ale zgodnie z 

zasadami fair play. Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym".  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/ix_jesienny_turniej_pilki_noznej.html  

  

  
  

  

• 20.09.2017 – Klasy wojskowe na poligonie  

  

Uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach gościli na zaproszenie 

dowódcy  

12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Rajmunda Andrzejczaka  na 

poligonie drawskim. W czasie poznawania wydzielonego i odpowiednio wyposażonego 

terenu przeznaczonego do ćwiczeń wojskowych grupą opiekował się pan mjr. Krzysztof 

Jurkowski oraz prowadzący zajęcia wojskowe chor. Radosław Gołczyński. Uczniowie 

zapoznali się z tajnikami służby na poligonie oraz  mieli okazję poznać sprzęt wojskowy, 

którym dysponuje nowoczesna armia, m.in.: wozami bojowymi BWP - 2 i BRDM, 
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pojazdem rozpoznawczym UKM, działkami przeciwlotniczymi i bronią snajperską. 

Największy aplauz wywołała możliwość przejażdżki BWP - 2.  

    

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/klasy_wojskowe_na_poligonie-1734.html  

  

 

• 04.09.2017 – Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018   

 

Tradycyjnie już uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Specjalnego  

Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  im. 

Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Wszystkim 

uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce. 
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