
I WALNE ZEBRANIE POLICYJNEGO KLUBU
SPORTOWEGO "MAZURY"
W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyło się I Walne Zebranie Policyjnego
Klubu Sportowego 'MAZURY" podsumowujące pracę Klubu w 2019 roku. Podczas spotkania
omówiono również plany na rok 2020.
Dziś (28.05) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyło się I Walne Zebranie
Policyjnego Klubu Sportowego "MAZURY". Narada odbyła się z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa związanych z przebywaniem osób w pomieszczeniach, zachowaniem
bezpiecznej odległości oraz zasłanianiem ust i nosa.
Spotkanie było okazją do podsumowania działalności Klubu za rok 2019 oraz przedstawienia
planów na rok 2020 ze szczególnym uwzględnieniem sezonu letniego.
Podczas zebrania poruszono również tematy współpracy PKS „MAZURY” z innymi
organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa oraz propagowania zdrowego stylu życia.
Członkowie Klubu podsumowali także dotychczasowe działania Wolontariatu Społecznego na
rzecz osób potrzebujących, nieporadnych życiowo i niepełnosprawnych podczas trwającego
stanu epidemicznego w naszym kraju.
Plany na rok 2020 to również kontynuacja stałej współpracy Klubu z Komendą Powiatową Policji
w Ostródzie oraz realizacja zadań na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa w
przestrzeni publicznej, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w
odniesieniu do dzieci i młodzieży.
Plany na rok 2020 to również kontynuacja stałej współpracy Klubu z Komendą Powiatową Policji
w Ostródzie oraz realizacja zadań na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa w
przestrzeni publicznej, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w
odniesieniu do dzieci i młodzieży.
W ubiegłym roku Policyjny Klub Sportowy „MAZURY” zrealizował m.in.:

● I Turniej Nocny Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ostróda
● II Turniej Szachowy o Puchar Komendanta Powiatowego w Ostródzie
● bezpłatne zajęcia AERO- FITNESS dla mieszkańców miasta i gminy Miłomłyn
● II Zawody Siłowe o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie w

Wytrzymałościowym Wyciskaniu Sztangi Leżąc
● I Nocny Halowy Turniej Piłki Siatkowej „Trójek” Służb Mundurowych i Ratowniczych

Województwa Warmińsko-Mazurskiego
● cykl spotkań z młodzieżą na temat szkodliwego wpływu sterydów, dopalaczy i

narkotyków na zdrowie człowieka
● II Zawody Pływackie Policjantów Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego o Puchar

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
● cykl warsztatów z samoobrony dla uczniów klasy policyjnej
● 8 edycję Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie

pod patronatem Wójta Gminy Ostróda
● cykl szkoleń strzeleckich dla uczniów klas mundurowych
● konsultacje dietetyczno- treningowe w Dąbrównie
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