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miejscach 
w Powiecie 
Polickim or-
g a n i z o -

wane są spotkania przez zbliża-
jącymi się świętami Bożego Na-
rodzenia, a także imprezy spor-
towe ze świąteczną nutą. 

Pomoc rodakom na Kresach 
3 grudnia odbyło się pakowanie 
paczek dla Rodaków i Bohate-
rów na Kresach. Organizatorem 
wydarzenia była Fundacja Pol-
skich Wartości, a partnerem 
między innymi Powiat Policki. 
W pakowaniu paczek wzięło 
udział wielu przedstawicieli in-
stytucji i firm wspierających 
wydarzenie, a także wolonta-
riusze, w tym wychowankowie 
Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Trzebieży.  

- Uczestniczymy w tej akcji 
od ośmiu lat i w miarę możliwo-
ści wspieramy każdego roku tę 
wysyłkę. Najistotniejsze jest to, 
żeby ci ludzie, którzy czują się 
Polakami, choć w ten drobny 
sposób poprzez słodycze, po-
przez prezenty świąteczne 
w tych domach, w których żyje 
się skromnie, wiedzieli, że są ich 
rodacy w kraju, którzy o nich 
pamiętają – mówił Starosta Po-
licki Andrzej Bednarek. 

Do Polaków mieszkających 
na Litwie i Łotwie trafiło około 23 
tony paczek, czyli 1 900 paczek, 
w tym 1300 paczek rodzinnych, 
300 paczek z chemią gospodar-
czą oraz 300 paczek dla dzieci. 

Dla najmłodszych... 
W piątek 9 grudnia uczniowie 
klas 1-3 szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym 
jest Powiat Policki wzięli udział 
w zabawie mikołajkowej przygo-
towanej przez Starostwo Powia-
towe w Policach. Impreza odbyła 
się w sali konferencyjnej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Policach. Uczniów przywitali 
Starosta Policki Andrzej Bedna-
rek, Przewodniczący Rady Po-
wiatu w Policach Cezary Arci-
szewski i Członek Zarządu Po-
wiatu w Policach Beata Chmie-
lewska. 

- W poprzednich latach 
uczniowie z naszych szkół od-
wiedzali nas w Starostwie Powia-
towym i dekorowali choinki. 
W tym roku to my postanowili-
śmy przygotować niespodziankę 
dla najmłodszych i zaprosić ich 
do zabawy - mówiła Beata 
Chmielewska Członek Zarządu 
Powiatu w Policach. 

Organizatorzy przygotowali 
występy artystyczne, animacje 
i konkursy z nagrodami. Naj-
młodsi uczniowie dekorowali 
wspólnie choinki i śpiewali ko-
lędy. Przybyły Święty Mikołaj 
wręczył wszystkim uczestnikom 
upominki, a zwieńczeniem wy-
darzenia były wspólne pamiąt-
kowe zdjęcia. 

...i nieco starszych 
Tego samego dnia, 9 grudnia 
w świetlicy środowiskowej 

w Stobnie odbyło się Spotkanie 
Opłatkowe Seniorów pod patro-
natem Starosty Polickiego i Wójt 
Gminy Kołbaskowo. Organizato-
rami wydarzenia byli Stowarzy-
szenie Klub Przyjaciół Gminy 
Kołbaskowo, Zarząd PZERiI koło 
Nr 2 w Stobnie i Zarząd Koła Go-
spodyń Wiejskich w Stobnie.  
- Wydarzenie obfitowało w wiele 
atrakcji: były występy grup wo-
kalnych, wspólne śpiewanie ko-
lęd (i nie tylko), czytanie wierszy 
autorstwa Krystyny Weretyń-
skie, no i oczywiście dwanaście 
potraw przygotowanych samo-
dzielnie przez wspaniałe gospo-
dynie - mówi Renata Wójcik, ze 
stowarzyszenia KPGK. 

„Spotkanie Opłatkowe Se-
niorów” odbyło się w ramach 
projektu pn. „Barwy natury bar-
wami życia” dofinansowanego 
przez Powiat Policki, którego ce-
lem jest aktywizacja środowisk 
senioralnych. 

Podczas piątkowego wyda-
rzenia Powiat Policki reprezento-
wali Radni Rady Powiatu w Poli-
cach: Izabela Wesołowska-
Kośmider i Shivan Fate. 

)10 grudnia już po raz piąty odbył 
się w Nowym Warpnie Między-
pokoleniowy Jarmark Bożona-
rodzeniowy. 

Organizatorami wydarzenia 
byli Nowowarpieński Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, Gmina 
Nowe Warpno i Koło Gospodyń 
Wiejskich w Brzózkach. Partne-
rem wydarzenia był Powiat Po-
licki. Odwiedzających Jarmark 
przywitali Burmistrz Nowego 
Warpna Jarosław Burba, Prze-
wodniczący Rady Powiatu w Po-
licach Cezary Arciszewski i Czło-
nek Zarządu Powiatu w Policach 
Beata Chmielewska. 

Podczas Jarmarku można 
było zwiedzić stoiska ze świą-
tecznymi potrawami, wypie-
kami, przetworami, rękodziel-
nictwem i ozdobami świątecz-
nymi. Były także występy arty-
styczne, konkursy i gry. 

Na sportowo 
Początek grudnia obfitował rów-
nież w wydarzenia sportowe. 3 
grudnia w hali widowiskowo-
sportowej Zespołu Szkół im. I. 
Łukasiewicza w Policach odbył 

się I Ogólnopolski Mikołajkowy 
Turniej Minisiatkówki o puchar 
Starosty Polickiego. Organizato-
rami wydarzenia byli UKS SMS 
Police i Zespół Szkół im. I. Łuka-
siewicza w Policach. Partnerem 
imprezy był między innymi Po-
wiat Policki. 

W kategorii „Trójki Dziew-
cząt” i „Trójki Chłopców” wy-
startowało łącznie 36 drużyn, 
które podzielone na sześć grup, 
rywalizowały o awans do grup 
finałowych. Po rozegraniu 
wszystkich spotkań, w grupach 
eliminacyjnych i finałowych, 
wyłoniono zwycięzców. W ka-
tegorii „Trójki Dziewcząt” 
pierwsze miejsce zajęła drużyna 
UKS 9 Leszno. Miejsce drugie za-
jęła drużyna SP9/KS Pałac Byd-
goszcz, a miejsce trzecie UKS 
Bukowe I Szczecin. W kategorii 
„Trójki Chłopców” pierwsze 
miejsce zajęła drużyna BKS Che-
mik I Bydgoszcz. Miejsce drugie 
zajęła drużyna  UKS Żak I Krze-
szyce, a trzecie miejsce UKS 9 
Leszno.  

4 grudnia odbył się 10. Bieg 
Mikołajkowy w Policach. Organi-
zatorem wydarzenia było Stowa-
rzyszenie Biegam Bo Lubię Police, 
a partnerem między innymi Po-
wiat Policki. Nagrody zwycięz-
com wręczali między innymi Wi-
cestarosta Policki Joanna Napi-
wodzka, Burmistrz Polic Włady-
sław Diakun, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Policach Andrzej 
Rogowski, radni Rady Powiatu 
w Policach i Rady Miejskiej w Po-
licach. 

To nie koniec spotkań. W pla-
nach są spotkania z księżmi, kom-
batantami, Stowarzyszeniem 
Emerytów i Rencistów Byłych 
Pracowników Grupy Azoty Zakła-
dów Chemicznych Police S.A, 
uczestnikami Powiatowego Klubu 
Samopomocy w Policach, Polic-
kiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Rad Osiedli w Policach, kół 
Polskiego Związków Emerytów 
Rencistów i Inwalidów.

Powiat Policki wspiera i organizuje 
wydarzenia mikołajkowo-świąteczne

12 grudnia w Zachodniopomor-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
Starosta Policki Andrzej Bed-
narek podpisał umowę z Woje-
wodą Zachodniopomorskim 
Zbigniewem Boguckim na dofi-
nansowanie inwestycji drogo-
wej dotyczącej remontu drogi 
powiatowej Nr 3911Z na od-
cinku pomiędzy miejscowo-
ściami Bartoszewo, a Sławo-
szewo. Inwestycja uzyskała do-
finansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (edy-
cja 2022) w kwocie 530 357 zł. 

- To bardzo ważna wiado-
mość zarówno dla mieszkań-

ców Gminy Police, jak 
i Gminy Dobra, bo jak wiemy 
ten odcinek drogi łączy obie 
te gminy. Inwestycja obej-
muje może niezbyt długi od-
cinek drogi, ale bardzo ważny 
i bardzo strategiczny - mówi 
Starosta Policki Andrzej Bed-
narek. 

Zadanie obejmuje remont 
drogi, czyli wymianę na-
wierzchni, utwardzenie po-
bocza, regulację zjazdów. 
Procedura przetargowa na to 
zadanie została już przepro-
wadzona - najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma Eurovia 
Polska S.A. na kwotę  1 358 

476 zł. Wykonawca ma 30 ty-
godni na zrealizowanie zada-
nia.  

Remont drogi powiatowej 
Nr3911Z Bartoszewo - Sławo-
szewo stanowi kontynuację 
zadania rozpoczętego w 2019 
r. (remont drogi od skrzyżo-
wania z  DW nr 115 do m. Bar-
toszewo). 

Dodajmy, że w naszym re-
gionie RFRD wsparcie uzy-
skały 62 zadania: 26 powiato-
wych i 36 gminnych, co po-
zwoli na budowę, przebu-
dowę lub remont 121 kilome-
trów dróg: 80 km powiato-
wych i 41 km gminnych.

Powiatowa inwestycja drogowa z rządowym dofinansowaniem

Konkurs „Babciu, Dziadku  
zadbajcie o swoje zdrówko” 

29 listopada został rozstrzy-
gnięty konkurs plastyczny 

pod tytułem ,,Babciu, Dziadku 
zadbajcie o swoje zdrówko”. 
Organizatorem konkursu był 
Wydział Polityki Społecznej 

Starostwa Powiatowego w Poli-
cach. Konkurs skierowany był 
do dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz wczesnoszkolnym 
(klasa I-III) z Powiatu Polic-

kiego. Na konkurs wpłynęło 38 
prac z kategorii przedszkolnej 

oraz 103 prace z kategorii wcze-
snoszkolnej. Wyniki konkursu 

na stronie www.policki.pl. 

Narodowe czytanie 
29 listopada przedstawiciele 

Starostwa Powiatowego w Poli-
cach wręczyli nagrody w kon-
kursie „Narodowe Czytanie”. 
W tym roku uczestnicy mieli 

za zadanie dostarczyć nagranie 
przeczytanego przez siebie 

fragmentu poezji Adama Mic-
kiewicza pt. „Ballady i ro-

manse”. 
 

Rynek pracy  
9 grudnia odbyło się IX posie-

dzenie Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w Policach. Pod-
czas posiedzenia zapoznano 
się między innymi z sytuacją 

na lokalnym rynku pracy wraz 
z bieżącą informacją na temat 

zadań realizowanych przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Poli-

cach oraz zaopiniowano 
zmiany w planie podziału 
środków Funduszu Pracy 

w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Policach w 2022 roku. Po-
wiatowa Rada Rynku Pracy 

w Policach została powołana 
przez Starostę Polickiego i jest 
organem opiniodawczo-do-
radczym Starosty Polickiego 
w sprawach polityki rynku 

pracy. 
 

Umowy na rozpoczęcie  
działalności gospodarczej 

Powiatowy Urząd Pracy w Po-
licach wręczy kolejne 17 

umów o udzielenie jednorazo-
wych środków na rozpoczęcie 

własnej działalności gospo-
darczej ze środków dotacji Po-

wiatowego Urzędu Pracy 
w Policach. Będzie to ostatnia 

tegoroczna edycja. W 2022 
roku wręczono łącznie 95 
umów. Dofinansowanie 

do podjęcia własnej działalno-
ści gospodarczej jest skutecz-

nym instrumentem wspierają-
cym i rozwijających przedsię-
biorczość mieszkańców Po-

wiatu Polickiego.

WARTO WIEDZIEĆ 
Co się dzieje w Powiecie
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Starosta Policki Andrzej Bednarek podpisał umowę z Wojewodą 
Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim 
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Zabawa Mikołajkowa z Powiatem Polickim: Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, 
animacje i konkursy z nagrodami. Najmłodsi uczniowie dekorowali wspólnie choinki i śpiewali 
kolędy. Przybyły Święty Mikołaj wręczył wszystkim uczestnikom upominki, a zwieńczeniem 
wydarzenia były wspólne pamiątkowe zdjęcia
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