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Powiat Policki już po raz szósty 
zorganizował Galę Wolonta-
riatu i Aktywności Społecznej. 
W tym roku wręczono na-
grody w czterech kategoriach – 
wszystko to w ramach kon-
kursu „Razem Możemy Wię-
cej. Edycja 2021”.  

T
egoroczna Gala Wo-
lontariatu i Aktyw-
ności Społecznej 
była okazją do wy-
różnienia osób i in-
stytucji za działal-

ność w roku 2020 i 2021. 
 - Z całą odpowiedzialnością 

mogę powiedzieć, że wolontariat 
i państwa działalność to jest 
wielki zasób społeczny, który je-
śli umieć policzyć, stanowiłby 
potężne źródło dochodu po-
wiatu, gminy i naszego państwa, 
co najlepiej pokazuje to jak Pol-
ska zachowała się wobec ludzi, 
którzy tej pomocy potrzebowali 
- powiedział do zebranych 
na uroczystości Andrzej Bedna-
rek, Starosta Policki. 

Kapituła konkursu praco-
wała pod przewodnictwem 
Członka Zarządu Powiatu w Po-
licach Beaty Chmielewskiej. 

- Siedmioosobowa kapituła 
konkursu rozpatrzyła w tym 
roku 52 wnioski złożone przez 
mieszkańców naszego powiatu 
- mówi Beata Chmielewska. - 
Bardzo dziękuję za to tym, któ-
rzy zauważyli jak inni działają 
na rzecz dobra naszych miesz-
kańców. Tegoroczny konkurs był 
inny niż poprzednie, bo obej-
muje dwa trudne lata związane 
z pandemią. 

Kapituła przyznała nagrody 
i wyróżnienia w następujących 
kategoriach: I kategoria - Działa-
nie warte naśladowania. II kate-
goria - Osobowość roku, III kate-
goria - Działalność instytucji i pla-
cówek publicznych oraz pod-
miotów prywatnych w zakresie 
aktywności społecznej, IV kate-
goria - Inicjatywy służące prze-

ciwdziałaniu i łagodzeniu skut-
ków epidemii 

Lista laureatów  
konkursu: 

Kategoria I: „Działania 
warte naśladowania” 

I miejsce – Przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Carpe diem” 
z siedzibą w Dołujach za projekt 
„Weekend Otwartych Ogro-
dów”. 

II miejsce – Przedstawiciele 
Stowarzyszenia na Rzecz Har-
monii Społecznej z siedzibą 
w Policach za projekt „Misja 
Harmonijka cz. 1”. 

III miejsce – Przedstawi-
ciele Klubu Motocyklowego 

Black Sproket z siedzibą w Skar-
bimierzycach za „Działalność 
charytatywną”. 

III miejsce - Przedstawi-
ciele Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
Odział Rejonowy w Policach 
Koło Nr 2 Stobno za „Działal-
ność na rzecz Seniorów”.  

Wyróżnienie - Krystyna 
Seweryńczyk Przewodni-
cząca Rady Osiedla Nr 2 
„Stare Police” za przedsię-
wzięcie „Jadłodzielnia na Sta-
rym Mieście w Policach”.  

Kategoria II: „Osobowość 
roku” 

I miejsce – Karina Mazur-
kiewicz 

II miejsce – Tomasz Andrze-
jewski 

III miejsce – Mariusz Wojdak 
Wyróżnienie – Zdzisław Go-

rący Prezes Zarządu Spółdzielni So-
cjalnej „Pożyteczni” z siedzibą 
w Policach. 

Kategoria III: „Działalność in-
stytucji i placówek publicznych 
oraz podmiotów prywatnych 
w zakresie aktywności społecznej” 

I miejsce – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla 
Dzieci Niepełnosprawnych Ru-
chowo im. Marii Grzegorzewskiej 
w Policach 

II miejsce – Przedstawiciele 
Centrum Handlowego Ster 
w Szczecinie 

III miejsce – Przedstawiciele 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Policach 

Kategoria IV: „Inicjatywy 
służące przeciwdziałaniu i ła-
godzeniu skutków epidemii” 

Wyróżnienie - Anna Twa-
rowska Druhna Hufca Police 
Chorągwi Zachodniopomor-
skiej Związku Harcerstwa Po-
lickiego, przedstawiciele Po-
lickiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, przedstawiciele 
Koła Gospodyń Wiejskich 
w Mierzynie, przedstawiciele 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brzózkach i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowym 
Warpnie. 

VI Powiatowa Gala Wolontariatu 
i Aktywności Społecznej za nami

Nagroda ma charakter honorowy 
w postaci unikalnego medalu, 
który ma być nie tylko rodzajem 
wyróżnienia, ale również zachętą 
do naśladowania działań mają-
cych na celu niesienie pomocy 
drugiemu człowiekowi. Każdy, 
dzięki komu zostaje uratowane 
życie, zdrowie lub mienie innego 
człowieka, zasługuje na szcze-
gólne uznanie społeczeństwa. 

- Zarząd powiatu, razem z rad-
nymi i we współpracy z gminami 
postanowił przygotować 50 
sztuk medali i przyznawać 
za szczególne sytuacje bohater-
stwa, czy ratowania życia - wyja-
śnił Andrzej Bednarek, Starosta 

Policki. - Awers i rewers medalu 
jest jednoznacznie związany 
z gminami naszego powiatu.  

Unikalny medal, Starosta Po-
licki Andrzej Bednarek wraz 
z przedstawicielami gmin Po-
wiatu Polickiego, wręczył nastę-
pującym osobom:  

Przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Trzebieży, 
na czele z Prezesem Grzego-
rzem Miśkiwem oraz najbar-
dziej zaangażowanymi straża-
kami Dariuszem Budzyńskim 
i Sławomirem Miśkiwem, 
a także Monika Kujawa i Daniel 
Henschel oraz Wojciech 
Bobrowski.

Znamy laureatów nagrody „Postawa godna naśladowania”.  Warto brać z nich wzór

Wspieraj Lokalnie. Przekaż swój 1 %”  
Udział w akcji może wziąć 
każdy, kto do 5 maja 2022 r. 

złożył w urzędzie skarbowym 
zeznanie podatkowe za 2021 

rok, w którym dokonał odpisu 
1 % podatku należnego 

na rzecz jednej z trzynastu or-
ganizacji pożytku publicznego 
posiadających siedzibę na te-

renie Powiatu Polickiego. 
W celu wzięcia udziału w akcji 

należy: 
pobrać lub wydrukować  For-
mularz  zgłoszeniowy Akcji 

Promocyjnej Wspieraj Lokal-
nie Przekaż swój 1 % ze strony 
internetowej policki.pl. Wy-
pełniony formularz należy 

przesłać na adres poczty elek-
tronicznej e-mail jedenpro-

cent@policki.pl.    
 

XIX Targi Szkół Polic i Szczecina 
Targi odbyły się 8 kwietnia 

w Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Policach. 

W trakcie targów były prezen-
towane szkoły ponadpodsta-

wowe z Polic i Szczecina. 
 

Światowy Dzień Zdrowia 2022 
8 kwietnia w ramach obcho-
dów Światowego Dnia Zdro-
wia 2022 „Nasza planeta, na-

sze zdrowie” w holu budynku 
Starostwa Powiatowego 

w Policach było dostępne sto-
isko informacyjno-eduka-
cyjno-pomiarowe. Była to 

okazja  to zasięgnięcia porady 
dietetyka i lekarza, a także 

przeprowadzenia badań pro-
filaktycznych. 

 
3. Bieg Korczaka 

 9 kwietnia po długiej prze-
rwie odbyła się impreza bie-
gowa zorganizowana przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo 
w Policach im. Marii Grzego-
rzewskiej przy wsparciu Po-

wiatu Polickiego. W tym roku 
główny bieg i marsz odbyłsię 

na dystansie 5 kilometrów. 
Nowością w tym roku był du-
athlon, czyli połączenie mar-
szu Nordic Walking z biegiem. 

WARTO WIEDZIEĆ 
Co  się dzieje w Powiecie

W edycji 2021 złożono 52 wnioski
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inicjatywa to  przykład współpracy Powiatu Polickiego 
z Gminami: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police
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Przed stawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży: pre-
zes Grzegorz Miśkiw, Dariusz Budzyński i Sławomir Miśkiw
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Celem konkursu była promocja wolontariatu
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