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KLASY MUNDUROWE RYWALIZOWAŁY W KONKURSIE WIEDZY
Z OKAZJI 100. ROCZNICY POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ
Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli z uwagi na przypadającą w tym roku 100. rocznicę
powstania Policji Państwowej, zaplanowała szereg przedsięwzięć, którymi pragnie uświetnić
obchody 100‐lecia Policji. Z tej okazji w poniedziałek (10 czerwca) w sali konferencyjnej nowosolskiej
jednostki odbył się ﬁnał konkursu pn. „Wiedza o Policji”, w którym wzięli udział uczniowie klas
mundurowych powiatu nowosolskiego.
W poniedziałek (10 czerwca) w Komendzie Powiatowej Policji Nowej Soli odbył się ﬁnał konkursu pn. „Wiedza o Policji” dla
szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowany z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. W ﬁnale konkursu zmierzyło
się 12 osób ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowosolskiego. W sali konferencyjnej wszystkich gości powitał Komendant
Powiatowy Policji w Nowej Soli - insp. Grzegorz Karpiński oraz Starosta Powiatu Nowosolskiego Pani Iwona Brzozowska, która
objęła konkurs swoim patronatem. Obecni byli również I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli - podinsp.
Marcin Bednarczyk oraz przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Nowej Soli – asp. szt. Janusz Łuczak.
Przygotowania do testu wiedzy były okazją, do spotkań z blisko 80 uczniami i ich nauczycielami, podczas których policjanci
opowiadali o swojej pracy, nie zabrakło oczywiście pokazów sprzętu i umundurowania jakie jest wykorzystywane w
codziennej służbie. Przewodnim celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o polskiej Policji, a także kształtowania
pozytywnego wizerunku największej formacji mundurowej w Polsce.
Na podium konkursu stanęli:
I miejsce - Damian Archuticz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Miasteczku,
II miejsce - Dawid Skoneczny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Miasteczku,
III miejsce - Kinga Januszewsicz z CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli.
Dla zwycięzców zostały przygotowane dyplomy i nagrody w postaci bonów podarunkowych, które wręczyli insp. Grzegorz
Karpiński, Pani Iwona Brzozowska oraz asp. Janusz Łuczak. Pozostali uczniowie otrzymali upominki propagujące
bezpieczeństwo oraz materiały promocyjne nowosolskiej jednostki Policji. Ufundowanie nagród dla uczestników konkursu
było możliwe dzięki wsparciu ﬁnansowemu ﬁrm: Nord Napędy; Gedia; Alumetal; Malpol; PSB Mrówka; Karton - Pak; Nordis;
MZGK w Nowej Soli oraz Urzędu Miasta w Nowej Soli.
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