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Profilaktyka raka piersi
Powiat Policki wraz ze Stowarzyszeniem Polickie Amazonki zaprosił do udziału
w wykładach i warsztatach
dotyczących profilaktyki raka
piersi. W ramach spotkania
zostały przeprowadzone m.in.
warsztaty z samobadania
piersi na wysokospecjalistycznym fantomie.
Wyniki konkursu „Narodowe
Czytanie”
Konkurs adresowany był
do wszystkich Mieszkańców
Powiatu Polickiego. Uczestnicy mieli za zadanie dostarczyć nagranie przeczytanego
przez siebie fragmentu dramatu Gabrieli Zapolskiej pt.
„Moralność Pani Dulskiej”.
Oto wyniki konkursu: I miejsce - Uczniowie kl. 3 LCG Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
II miejsce - Uczniowie kl. 2 PA
ze Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 9,
III miejsce – Uczniowie kl. 8 PA
ze Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 9.
X edycja biegu „Jarzębina”
Organizatorzy przygotowali
dwie trasy. Pierwszą na dystansie 3,8 kilometra, a drugą na dystansie 7,6 kilometra. Na dystansie 3,8 kilometra odbył się
również Marsz Nordic Walking.
Nagrody zwycięzcom wręczali
między innymi Wicestarosta
Policki Joanna Napiwodzka
oraz Wójt Gminy Dobra Teresa
Dera. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Sołectwa Dołuje. Partnerem wydarzenia był między
innymi Powiat Policki.

Przebudowa drogi Police - Szczecin
wkracza w nową fazę. Arterii nie zamkną
Drogowcy nie zwalniają tempa
przy przebudowie drogi z Polic
do Szczecina. To jedna z najważniejszych obecnie inwestycji
na drogach powiatowych.
Na dwóch odcinkach remontowanego szlaku w Przęsocinie
trzeba zmienić technologię
prac i zastosować ścianki
szczelne, bo grunt jest grząski.
Jednocześnie cały czas droga
ma być przejezdna, co jest
ważne nie tylko dla mieszkańców, ale również firm, które prowadzą działalność w Policach.

T

o przedsięwzięcie ważne dla
obu miast: Polic
i Szczecina. Związane z tym
koszty
prac,
w tym dodatkowy prawie 1 milion złotych, są trudnością dla
Powiatu Polickiego, ale nie sposób nie brać pod uwagę głosu
wszystkich
największych
przedsiębiorstw naszego miasta i gminy: Grupy Azoty Police, firmy Hyundai realizującej
projekt Polimery Police, czy
spółki Kemipol, które poinformowały, iż zablokowanie drogi
i zamknięcie ruchu - z ich perspektywy - jest niemożliwe mówi Andrzej Bednarek, Starosta Policki. - Dlatego, biorąc
pod uwagę interes gospodarczy naszych podmiotów, Zarząd Powiatu w Policach nie
miał żadnych wątpliwości
i przystał na propozycję realizacji dodatkowych prac poprzez zastosowanie ścianek
Larsena.
Zgodnie z tym, co przekazał
wykonawca prac, do tej pory
wykonana została już konstrukcja jezdni do warstwy
wiążącej włącznie na 8 z 10
głównych etapów.
- Do wykonania pozostały
jeszcze 2 etapy, na których jest
dodatkowo do wykonania wymiana gruntów nienośnych,

Obecnie prowadzone są prace związane z nabijaniem ścian szczelnych. Równolegle prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej
których obecność została odkryta w trakcie prowadzonych
prac - mówi Łukasz Mielnik, reprezentujący spółkę Strabag
Sp. z o.o.

ZARZĄD POWIATU
W POLICACH NIE MIAŁ
ŻADNYCH WĄTPLIWOŚCI I PRZYSTAŁ NA PROPOZYCJĘ REALIZACJI
DODATKOWYCH PRAC.
Andrzej Bednarek

To będą widowiskowe,
a jednocześnie bardzo ważne
etapy prac. Na placu budowy
będą zastosowane ścianki Larsena o maksymalnej wysokości 9,5 m, które ustabilizują i zabezpieczą miejsce prowadzenia robót oraz umożliwią prowadzenie ich bez konieczności
zamykania ruchu.
- Wykonawca przebudowy
drogi Police - Szczecin przystąpił do prac przygotowawczych
związanych z wymianą gruntu
w ciągu drogi powiatowej. Wykonawca inwestycji wykonał
poszerzenie jezdni na odcin-

kach wymiany oraz ustawione
zostały bariery energochłonne
- informuje Magdalena Sochanowska, Naczelnik Wydziału
Dróg Publicznych Starostwa
Powiatowego w Policach. Obecnie prowadzone są prace
związane z nabijaniem ścian
szczelnych. Równolegle prowadzone są prace związane z budową kanalizacji deszczowej
na tym samym odcinku drogi.
Po zamontowaniu ścianek
na całej długości rozpoczną się
prace związane z wymianą
gruntu, a kolejno z budową
konstrukcji jezdni, wraz z po-
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Poszukiwani lekarze-orzecznicy
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Policach poszukuje lekarzy
– członków składów orzekających. Poszukiwani są lekarze
posiadający prawo wykonywania zawodu, ze specjalizacją co najmniej pierwszego
stopnia specjalności: laryngolog, okulista, ortopeda, internista, chorób wewnętrznych,
kardiolog, onkolog, chirurg,
pulmonolog, psychiatra.
Warunkiem niezbędnym
do udziału w posiedzeniach
jest odbycie bezpłatnego szkolenia zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania.
Posiedzenia składów orzekających odbywają się we wtorki
i czwartki w godzinach popołudniowych. Szczegółowych
informacji udziela:
Przewodnicząca PZON w Policach – Anna Irek, tel. 91 432 81
51, e-mail: irek@policki.pl,
Sekretarz PZON w Policach –
Natalia Rafalska, tel. 91 432 81
51, e-mail: rafalska@policki.pl

szerzeniem. Następnie prace
przeniosą się na stronę lewą.
Wartość całej inwestycji
opiewa na kwotę 14 851 473,53 zł,
z czego wartość prac drogowych
wynosi 13 727 256,11 zł, a wartość
przebudowy sieci wodociągowej
wynosi 1 124 217,42 zł.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni wraz z kanalizacją
deszczową, powstaną chodniki
i ścieżka rowerowa. Wykonawcą prac jest firma Strabag.
Inwestycja powinna być ukończona do 30 kwietnia 2022
roku.

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej: wyróżnienia dla nauczycieli
13 października Nauczyciele
i Pracownicy administracji
szkół Powiatu Polickiego obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Podczas spotkania wyróżniono i podziękowano dyrektorom, nauczycielom,
przedstawicielom administracji i obsługi oraz związków zawodowych.
Gospodarzem spotkania był
Starosta Policki Andrzej Bednarek, który wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w Policach
Cezarym Arciszewskim, Wicestarostą Polickim Joanną Napiwodzką i Członkiem Zarządu Beatą Chmielewską wręczył wy-

różnionym nagrody i podziękowania.
Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany za szczególne
zasługi dla oświaty i wychowania
przez Ministra Edukacji Narodowej otrzymały: Agata Jarymowicz - Dyrektor Zespołu Szkół im.
Ignacego Łukasiewicza w Policach, Renata Gniewosz – Logopeda w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Policach.
Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała:
Małgorzata Keck - terapeuta
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13 października odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, czyli święta wszystkich pracowników oświaty

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.
Nagrody Starosty Polickiego
otrzymali nauczyciele Zespołu
Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
w Policach,Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla
Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej
w Policac, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczegoim.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Trzebieży,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach .

