
ODZNACZENIA DLA CZŁONKÓW KLUBU
W lipcu w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyły się uroczystości podczas których
policjanci otrzymali odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Wśród
wyróżnionych funkcjonariuszy znaleźli się również członkowie Policyjnego Klubu Sportowego
MAZURY.
Lipiec to dla polskiej Policji czas wyjątkowy. To właśnie w tym miesiącu policjanci oraz pracownicy
cywilni Policji obchodzą swoje święto. To również czas odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie
służbowe. Wśród wyróżnionych policjantów znaleźli się członkowie Policyjnego Klubu Sportowego
MAZURY.
Podczas powiatowych obchodów Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie prezes
PKS MAZURY nadkom. Mirosław Ostaszewski otrzymał z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę”
Medal za Długoletnią Służbę jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa osobom, które wyróżniają się
spośród grona współpracowników o podobnym stażu pracy. Odznaczenie to przyznaje Prezydent RP.
Występują trzy stopnie Medalu „Za Długoletnią Służbę”: brązowy, srebrny oraz złoty.
Kierownik Sekcji Aerofitness i Sportów Siłowych PKS MAZURY kom. Rafał Frenkiel wyróżniony został
brązową odznaką „Zasłużony Policjant”.
Odznaka ta nadawana jest policjantom w uznaniu za szczególne zasługi i osiągnięcia służbowe,
którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub
porządku publicznego. Nadając tą odznakę zachowuje się kolejność: brązowa, srebrna, złota.
Rok 2020 jest rokiem szczególnym ze względu na 101-rocznicę powstania Policji Państwowej, 95-tą
rocznicę powołania kobiet do Policji, 30 rocznicę uchwalenia Ustawy o Policji oraz 30-lecia
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Z tej właśnie okazji Zarząd Główny
NSZZP przyznał okolicznościowe odznaczenia osobom współpracującym i wspierającym ostródzką
jednostkę Policji oraz policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie zaangażowanym w
działalność statutową związku.
Srebrną Odznaką Honorową odznaczeni zostali:
- asp. szt. Daniel Kaczorowski- członek Komisji Rewizyjnej PKS MAZURY
(na zdjęciu pierwszy z lewej)
- st. asp. Marek Olszewski- kierownik Sekcji Samoobrony i Sportów Walki PKS MAZURY
Naszym kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, zarówno w służbie jak i
sporcie!
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