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17 listopada na zaproszenie Za-
rządu Powiatu w Policach, Se-
niorzy z Powiatu Polickiego 
uczestniczyli w spektaklu „Noc 
kolorowych snów”. Impreza od-
była się w ramach obchodów 
Dnia Seniora w hali Teatru Pol-
skiego - „Scena na Łasztowni”. 

P
rzybyłych Senio-
rów przywitali 
Starosta Policki 
Andrzej Bedna-
rek, Członek Za-
rządu Powiatu 

w Policach Beata Chmielewska, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
w Policach Cezary Arciszewski, 
Burmistrz Polic Władysław Dia-
kun i Burmistrz Nowego 
Warpna Jarosław Burba.  

- Pozwólcie, że zapewnię 
Was, że dla nas Seniorzy i Pań-
stwo jesteście bardzo ważni 
i będziemy robić wszystko, że-
byście mieli poczucie szacunku 
za lata pracy i za to, że jesteście 
wśród nas, niezmiernie ważni, 
których bardzo kochamy i ce-
nimy - powiedział Andrzej Bed-
narek, Starosta Policki.  

Przekazując życzenia 
z okazji Dnia Seniora, zaprosili 
do obejrzenia spektaklu „Noc 
kolorowych snów” w reżyserii 
Adama Opatowicza.  To „ spek-
takl muzyczny skomponowany 
z przebojów takich gwiazdor-
skich wykonawców, jak: Karin 
Stanek, Helena Majdaniec, Ada 
Rusowicz, Czesław Niemen, 
Krzysztof Klenczon, Filipinki, 
Skaldowie, Czerwone Gitary, 
Trubadurzy i inni. 

Podczas środowego wyda-
rzenia przybyli goście mogli 
otrzymać tomik wierszy autor-
stwa Pani Alicji Klinger-Man-
dziuk. 

Dodajmy, że celem Dnia-
Seniora  jest promowanie ak-
tywności osób w podeszłym 
wieku oraz dążenie do integra-
cji młodszych grup społecz-
nych z seniorami.

Dzień Seniora w Powiecie Polickim. To 
był wieczór przy polskich przebojach

Jeszcze w listopadzie tego 
roku Powiat Policki przystąpi 
do remontu urządzeń sygnali-
zacji świetlnej zlokalizowanej 
w ciągu ul. Wyszyńskiego 
w Policach.  Obecnie działa-
jąca sygnalizacja ulega awa-
riom. Nowe urządzenia będą 
wzbudzane przez pieszych. 
Sygnalizatory będą też lepiej 
widoczne dla zmotoryzowa-
nych, co jest szczególnie 
ważne przy jeździe 
pod słońce. Prace mają zakoń-
czyć się przed końcem roku.  

Decyzja ta podyktowana jest 
znacznym wyeksploatowa-

niem sprzętu, konstrukcji 
wsporczych i sterownika oraz 
koniecznością dostosowania 
urządzeń do aktualnie obo-
wiązujących przepisów. Sy-
gnalizacja ta w ostatnich la-
tach była bardzo awaryjna 
i wymagała częstych inter-
wencji. To na co narzekają kie-
rowcy to brak ekranów kon-
trastowych, które poprawiają 
ich widoczność, zwłaszcza 
gdy świeci słońce.  

W ramach umowy wymie-
niona zostanie konstrukcja 
wsporcza sygnalizatorów, 
osprzęt i sterownik sygnaliza-
cji. Dodatkowo urządzenia zo-

staną uzupełnione o detek-
tory ruchu samochodowego 
i sygnalizatory akustyczne dla 
osób niedowidzących. Tak jak 
dotychczas sygnał zielony dla 
pieszych będzie wzbudzany 
przez pieszych za pomocą 
przycisków sensorowych (do-
tykowych). W trakcie prac 
może dojść do sytuacji, że 
przez pewien czas sygnaliza-
cja w ogóle nie będzie działać. 

Prace powinny być ukoń-
czone w tym roku. Koszt wy-
miany urządzeń to kwota 121 
200,07 zł i realizowana będzie 
przez firmę VOTUM J i E Pelc.

Będzie remont sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszyńskiego w Policach

Seminarium o Centrum  
Informacji dla Cudzoziemców  
Stowarzyszenie ESPRIT oraz 

Fundacja Ludzkie Sprawy reali-
zujące zadanie polegające 

na prowadzeniu Centrum Infor-
macji dla Cudzoziemców w Po-
wiecie Polickim zrealizowali se-
minarium skierowane do insty-

tucji z terenu Powiatu Polic-
kiego. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele Powiatu Polic-

kiego, Powiatowego Urzędu 
Pracy w Policach, firm i instytu-
cji. W wydarzeniu udział wziął 

również Konsul Honorowy 
Ukrainy w Szczecinie Henryk 

Kołodziej. Podczas seminarium 
stworzono warunki do warszta-
towego wypracowania możli-

wości współpracy, wymiany do-
świadczeń i potrzeb w zakresie 

wspierania cudzoziemców.  
 

Pływackie sukcesy uczennic i ab-
solwentów SOSW nr 1 w Policach 

Dwie uczennice Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego Nr 1 w Policach Natalia 

Czarnuch oraz Nikola Lisiak za-
jęły czołowe miejsca w Zimo-

wych Otwartych Mistrzostwach 
Polski w Pływaniu Osób Niepeł-
nosprawnych. Natalia Czarnuch 
zdobyła pięć złotych medali . Z  

kolei Nikola Lisiak zdobyła  złoto 
i brąz. Bardzo dobry wynik osią-

gnęła również absolwentka 
ośrodka Ewa Skowron.  Zdobyła 

trzy złote medale  i jeden 
srebrny. Drugi z polickich absol-
wentów Piotr Mejsner zakończył 

rywalizację z dorobkiem czte-
rech złotych medali.  

 
Zawodnicy AKS Promień Police 
z tytułami Mistrza i Wicemistrza 

Polski 
 Zawodnicy AKS Promień Po-
lice wzięli udział w Mistrzo-

stwach Polski Młodzików 
w podnoszeniu ciężarów. Po-

liccy sztangiści wywalczyli 
dwa tytuły Mistrza Polski i je-
den tytuł Wicemistrza Polski. 
Mistrz Polski: Oliwia Styczy-

szyn w kategorii 71kg, uzyskała 
139kg w dwuboju, 

Mistrz Polski: Aleksander Goli-
szewski w kategorii 45kg, uzy-
skał wynik 104kg w dwuboju, 
Wicemistrz Polski: Fabian Sta-

niak w kategorii 71kg. 
 

Bieg Niepodległościowy 
 11 listopada z okazji z okazji od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości odbył się w Policach Bieg 
„Dębowa Dycha”. Partnerem 

wydarzenia był między innymi 
Powiat Policki. Tego samego 

dnia w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Policach odbył się kon-

cert patriotyczny „Ułani, 
Ułani”. Przybyłych Mieszkań-

ców przywitali Przewodniczący 
Rady Powiatu w Policach Ce-
zary Arciszewski i Burmistrz 

Polic Władysław Diakun. Wy-
darzenie zorganizował Miejski 

Ośrodek Kultury w Policach 
przy wsparciu Gminy Police 

i Powiatu Polickiego.

WARTO WIEDZIEĆ 
Co  się dzieje w Powiecie

W czasie spotkania w „Scenie na Łasztowni” nie zabrakło życzeń i symbolicznych kwiatów dla uczestników Dnia Seniora Powiatu Polickiego
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Koszt wymiany urządzeń to kwota 121 200,07 złotych. Prace 
powinny być ukończone w tym roku
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„Zakochani są wśród nas” to jedna z piosenek ze spektaklu 
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Seniorów przywitał m.in. Starosta Policki Andrzej Bednarek
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