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Biegacze musieli zmierzyć się 
z 10 kilometrową trasą, co 
w tym roku nie było tak łatwe 
jak w poprzednich edycjach.  

W
ydarzenie 
zorganizo-
wało Sto-
warzysze-
nie Bie-
gamBoLu-

bięPolice przy wsparciu wielu 
firm i instytucji, w tym Powiatu 
Polickiego.   

W tym roku zawodnicy mo-
gli wystartować w Marszu Nordic 
Walking na 5 km, Biegu dla dzieci 
na 200 m, 400 m i 800 m , Świą-
tecznej Sztafeta Marzeń z cho-
inką oraz Biegu Głównym na 10 
km. Zwycięzcą tegorocznego 
Biegu Mikołajkowego został An-
drzej Pańko z Gryfina, który po-
konał trasę w czasie 36 minut i 29 
sekund. Na drugim miejscu zna-
lazł się Krzysztof Waszak z Wło-
cławka, a na miejscu trzecim To-
masz Waszczuk ze Szczecina. 
Wśród pań najlepsza była Małgo-
rzata Szabałowska ze Szczecinka, 
która trasę pokonała w czasie 44 
minut i 20 sekund. Na drugim 
miejscu znalazła się Paulina Wa-
sielewska z Polic, a na miejscu 
trzecim Beata Białem z Żarczyna.  

Najlepszym wśród uczest-
ników marszu Nordic Walking 
był Marek Dołęgowski z Koł-
czewa, który dystans 5 kilome-
trów przeszedł w czasie 30 mi-
nut i 27 sekund. Wśród pań miej-
sce pierwsze zajęła Katarzyna 
Zgraja ze Świnoujścia, która 
trasę pokonała w czasie 32 mi-
nut i 44 sekund. Wyróżniono 
także najlepszych w poszczegól-
nych kategoriach: wiekowa, kla-
syfikacja drużynowa, klasyfika-
cja rodzinna, przebierańców, Mi-
strzostwa Polski Grupy Azoty 
Kobiety i Mężczyźni, Miesz-
kanka i Mieszkaniec Powiatu 
Polickiego, Służby Mundu-
rowe Kobiety i Mężczyźni 
oraz kategorie wiekowe.

Uczestnicy startowali w zimowej scenerii. 
Za nami IX Bieg Mikołajkowy w Policach

„Razem Możemy Więcej. Edycja 
2021”  

Powiat Policki zaprasza 
do wzięcia udziału w konkursie 
„Razem Możemy Więcej. Edy-

cja 2021”, organizowanym 
w ramach VI Powiatowej Gali 

Wolontariatu i Aktywności 
Społecznej. Konkurs ma 

na celu promowanie różnorod-
nych form zaangażowania spo-
łecznego, w tym działalność 
organizacji pozarządowych, 

wolontariuszy, grup nieformal-
nych oraz instytucji i podmio-
tów prowadzących aktywność 

społeczną w Powiecie Polic-
kim. Tegoroczna edycja kon-

kursu odnosi się do działalno-
ści podejmowanej w latach 

2020–2021 i dotyczy następują-
cych kategorii: 

 I. Działania warte  
naśladowania 

II. Osobowość roku 
III. Działalność instytucji i pla-
cówek publicznych oraz pod-

miotów prywatnych w zakresie 
aktywności społecznej 

IV. Inicjatywy służące przeciw-
działaniu i łagodzeniu skutków 

epidemii.  
Termin nadsyłania zgłoszeń 

mija  7 stycznia 2022 roku.  
Szczegółowe informacje 

na stronie policki.pl. 
 

OSP Trzebież wygrywa w ran-
kingu #SzczepimySię z OSP 

Strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Trzebieży zwycię-
żyli w akcji szczepień #Szcze-
pimySię z OSP. Po aktualizacji 

rankingu opublikowanego 
na stronie internetowej ran-
kingu #SzczepimySię z OSP, 

Ochotnicy z Trzebieży zostali 
sklasyfikowani się na 1. miej-
scu. Łącznie przemierzyli ok. 
12 080 km i zaszczepili  10 538 
osób. Tym samym wygrali mi-
lion złotych, dzięki któremu 
zakupią łódź ratunkową i ka-

retkę pogotowia. 
 

Starosta Policki  z Brązową Od-
znaką Zasłużony dla Ochrony 

Przeciwpożarowej 
 26 listopada podczas uroczy-
stego apelu z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości 

na terenie Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej PSP nr 2 

w Szczecinie Starosta Policki 
Andrzej Bednarek został od-
znaczony Brązową Odznaką 
Zasłużony dla Ochrony Prze-
ciwpożarowej przez Sekreta-

rza Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji Pawła Szefernakera. 

 
Kampania informacyjna „Chore 

Słowa” trafia do szkół 
 Stowarzyszenie na Rzecz Har-
monii Społecznej w Policach 

rozpoczęło cykl spotkań 
z uczniami szkół podstawo-

wych z terenu powiatu polic-
kiego. Odbywają się one w ra-
mach projektu „Chore słowa = 
Zdrowe Myślenie. Profilaktyka 

Zdrowia Psychicznego”.

WARTO WIEDZIEĆ 
Co  się dzieje w Powiecie

Bieg mikołajkowy cieszy się ogromną popularnością. Na starcie biegu glównego stanęło ponad 400 osób
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W rywalizacji Nordic Walking brało udział 220 zawodników 
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Dużo emocji było w świątecznej sztafecie marzeń 4 x 100 metrów
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