
Dni Polic- Dni Chemika

 Lemon, Blue Cafe, Piersi i Sar-

sa - to gwiazdy tegorocznych "Dni 

Polic - Dni Chemika", największej, 

plenerowej imprezy w Policach. Łą-

czy ona święto miasta ze świętem 

pracowników Grupy Azoty Zakłady 

Chemiczne "Police" SA. Po raz pierw-

szy otwarcia  dokonał, wspólnie 

z burmistrzem Polic Władysławem 

Diakunem,  nowy Prezes Zarządu Gru-

py Azoty Police Wojciech Wardacki. 

Korzystając z okazji, Prezes Wardac-
ki ciepłymi słowami  przywitał wszyst-
kich mieszkańców i pracowników. 
Pozdrowił ich i złożył im najlepsze ży-
czenia z okazji ich święta. Jest ono ob-
chodzone niemal od początku istnie-
nia  polickich zakładów  chemicznych, 
czyli od ponad pół wieku.  Ma na celu 
dobrą zabawę, odpoczynek i przede 
wszystkim - integrację ludzi, związa-
nych z Policami: miastem i fabryką. 

Miejski Ośrodek Kultury, Gmina Police 
oraz Grupa Azoty Police przygotowały 
wspólnie moc atrakcji dla całych rodzin. 
Oprócz koncertów, w programie zna-
lazły się wydarzenia sportowe, został 
pokazany fi lm o Transatlantyckiej Wy-
prawie Kajakowej Aleksandra Doby, był 
też imponujący pokaz sztucznych ogni. 
Bogaty program i  piękna pogoda przy-
ciągnęły tysiące policzan i ich gości. Im-
preza odbyła się tradycyjnie w pierwszy 
weekend czerwca, na kultowej polanie 
za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach 
- największą podstawówką w gminie.  

Serię koncertów rozpoczął szczeciń-
ski duet Oho!Koko, który sławę zdobył 

dzięki udziałowi w programie Must Be 
the Music.  Kolejna artystka – skrzy-
paczka Monika MoNa Wierciak polickiej 
publiczności jest już dobrze znana. Pod-
czas występu oczarowała  widzów połą-
czeniem muzyki klubowej z brzmieniem 
skrzypiec elektrycznych. Wśród tego-
rocznych rytmów nie mogło zabraknąć  
muzyki dance. Tym razem na scenie 
pojawił się zespół Long & Junior, który 
swoim utworem „Tańcz Tańcz Tańcz”  po-
rwał wszystkich do  tytułowego tańca. 
Pierwszy dzień świętowania zakończyły 
dwa występy -  Sarsy oraz zespołu Piersi. 

Drugi dzień "Dni Polic - Dni Chemi-
ka" rozpoczęły występy młodzieżowych 
zespołów artystycznych, działających 

przy Miejskim Ośrodku Kultury i koncert 
zespołu Centrum Uśmiechu, skierowa-
ny do najmłodszej publiczności.   Bał-
kańskie rytmy oznaczały, że na scenie 
pojawił się zespół Bubliczki. Jak piszą 
o sobie: 7-osobowa grupa hulaszczo–
muzyczna to bałkańsko-cygańsko-ży-
dowsko-kaszubska bomba energetycz-
na. Po niej, swoje show zaprezentowała 
grupa Blue Cafe. Ostatnią gwiazdą wie-
czoru był Lemon, który zgromadził 
przed sceną prawdziwe tłumy policzan.  

Poza sceną także było wiele atrakcji. 
Dla najmłodszych: wesołe miastecz-
ko i  dmuchane zamki.  W dobrej  za-
bawie nie przeszkadzało nawet go-
dzinne oczekiwanie w kolejce.  Dużą 
popularnością cieszył się Bike Show 
czyli pokaz akrobacji na rowerach 
oraz policka parada oldtimerów.  
Na miłośników  nowinek technologicz-
nych  czekał natomiast wyścig dronów.

Jak co roku, przy okazji obchodów 
"Dni Polic-Dni Chemika",  rozegrano Finał 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa 
Zarządu Grupy Azoty Police. Tegorocz-
nym zwycięzcą okazała się drużyna Gru-
py Azoty Police Serwis. Drugą, sportową 
imprezą towarzysząca był XXVIII Bieg 
Uliczny „Policka Piętnastka”, który z każ-
dym rokiem cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród biegaczy.

Dwudniowe świętowanie "Dni Polic - 
Dni Chemika"  zakończył pokaz sztucz-
nych ogni.

Serwis kontra Pigmenty
W tegorocznym fi nale piłkarskich 

potyczek o Puchar Zarządu Grupy 

Azoty Police wzięły udział drużyny 

jednostki Biznesowej Pigmenty oraz 

Grupy Azoty Police Serwis. Pojedy-

nek obfi tował w emocje i zwroty akcji. 

Z boiska z tarczą zeszli zawodnicy 
Grupy Azoty Police Serwis, wygrywa-
jąc  5:2. Wynik w pełni odzwierciedla 
zaangażowanie i determinację za-
wodników. Warto dodać, że drużyna 
„bieli” weszła do fi nału po … 30 latach.

Prezes Wojciech Wardacki wręczył 
każdej drużynie po jednym bilecie 
na mecz rozgrywany między Polską  
i Niemcami w ramach Mistrzostw Eu-
ropy. Zawodnicy ustalili, że ze zwy-
cięskiej drużyny pojedzie do Fran-
cji Andrzej Nowak, z JB Pigmenty 
wytypowano Artura Witmana. (jwj)

Upalna Policka Piętnastka

Dominika Niemiro (1.11.55) i Łukasz 

Wyrozębski (56.00) są zwycięzcami 

biegu mistrzowskiego Grupy Azoty 

Police, który odbył się w ramach XVIII 

Ogólnopolskiego Biegu „Policka Pięt-

nastka”, rozegranego 5.06 w Policach. 

W biegu głównym wzięło udział po-
nad 200 zawodników, w tym 56 kobiet.

- To był bardzo wyczerpujący i męczą-

W biegu głównym mężczyzn 

zwyciężyli:

W biegu głównym mężczyzn 

zwyciężyli:

Bieg główny kobiet:

cy bieg – mówi Władysław Kosiorkiewicz 
z TKKF „Tytan”, od wielu lat organizator 
imprezy. – Było niezwykle gorąco i par-
no, a to nigdy nie sprzyja zawodnikom. 
Piętnaście kilometrów dla wytrawnych 
biegaczy, takich którzy pokonują ma-
ratony, to dystans  średnio męczący, 
ale upał zmienił jego stopień trudności.

1. Marcin Zagórny – Sport Team
      Rudnica – 52.51
2. Kravladis Sergii – Ukraina – 52.52
3. Nachimiak Wiktor – Białoruś 

      – 53.02

1. Nachimiak Natalia -  Białoruś 
      – 56.14
2. Kuzubowa Tatiana – Ostrów Wlkp.

     – 59.13
3. Huryń Ewa – Szczecin – 1.01.03

Paulina Wasielewska – 1.06.40
Łukasz Wyrozębski – 56.00

Mistrzowscy  policzanie:


