
statuetki „Lider Bezpieczeństwa”
Pan Jerzy Litwiński, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Kierowany przez Pana Dyrektora Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie poza statusowymi
zadaniami  z  zakresu  kultury  fizycznej  i  sportu  jest  jednocześnie  administratorem  i  zarządcą
istniejących obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych. Z racji wykonywania swoich zadań, OSiR
współpracuje  z Komendą Miejską Policji  w Olsztynie w zakresie  dbania  o  zapewnienie porządku i
bezpieczeństwa podczas przeprowadzanych imprez.

Na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  Komenda  Miejska  Policji  w  Olsztynie  brała  udział  podczas
zabezpieczenia  każdej  imprezy  masowej  organizowanej  przez  OSiR.  Wspólna  praca  zarówno
policjantów jak  i  pracowników OSiR-u,  zadania  wykonywane na najwyższym poziomie  za  każdym
razem przynosiły  efekt w postaci  doskonałego  zabezpieczenia  prewencyjnego uczestników imprez.
OSiR  wspiera  także  wszelkie  inicjatywy  dotyczące  poprawy  bezpieczeństwa  zarówno  naszych
mieszkańców jak i gości.

Najważniejszym wydarzeniem, jakie odnotowała Komenda Miejska Policji w Olsztynie było 
niewątpliwie wyodrębnienie pomieszczeń w Kapitanacie na siedzibę Rewiru Dzielnicowych. Dzięki temu
policjanci pierwszego kontaktu mogą być bliżej mieszkańców i turystów naszego regionu. 
Pomieszczenia Policji wchodzą w skład Centrum Rekreacyjno-Sportowego„Ukiel”. 
 Wszelkie działania współorganizowane przez OSiR np.:„Bezpieczne Ferie”, „Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad wodą” cechują się profesjonalizmem, który towarzyszy zawsze podczas 
organizowania i zabezpieczania imprez masowych. Można śmiało powiedzieć, że OSiR na pierwszym 
miejscu stawia na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom spotkań a dopiero w drugiej 
kolejności na dobrą zabawę.

Rada Olsztyńskich Seniorów przy Prezydencie Olsztyna.

Mając  na  uwadze  troskę  o  bezpieczeństwo  seniorów  i  osób  starszych  Olsztyna  Rada
Olsztyńskich Seniorów realizuje program „Bezpieczny Senior”.  Głównym założeniem programu jest
stworzenie planu działań lub realizowanie wspólnie z władzami samorządowymi i innymi podmiotami
działań  wspierających  seniorów  a  także  skuteczne  zapobieganie  zachowaniom  aspołecznym  w
szczególności skierowanym przeciwko osobom starszym. Olsztyńska Rada Seniorów była w 2017 r.
współorganizatorem  spotkań  dla  seniorów  poświęconych  bezpieczeństwu  pod  nazwą  „Bezpieczny
Senior”. Podczas tych spotkań omówione zostały sytuacje w jakich najczęściej osoby starsze stają się
ofiarami przestępstw. Wykłady prowadzili przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej  Policji,
Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Program „Bezpieczny Senior” jest jednym z
wielu  działań  skierowanych  do  osób  starszych.  Są  to  działania  realizowane  wspólnie  z  różnymi
partnerami  jak  rady  osiedli,  szkoły,  domu  środowiskowe.  Prowadzenie  wspólnych  programów
partnerskich  przyczynia  się  nie  tylko  do  bardziej  efektywnego  dotarcia  do  grupy  docelowej,  ale
również  do  zainteresowania  sytuacją  starszych  mieszkańców  Olsztyna  i  zwiększenia  wrażliwości
społecznej.

Panowie  Krzysztof i Kornel Pawłowscy.

Pan Krzysztof i Kornel Pawłowscy wykazali szczególną postawę ratowniczą i odwagę w
dniu 12 maja 2017r., podczas pożaru mieszkania na III piętrze w Olsztynie przy ul. Samulowskiego 6
m 10. Swoimi działaniami przyczynili się do szybkiej ewakuacji osoby poszkodowanej z mieszkania
objętego  pożarem  Pani  Waltraut  Kaklin  lat  79   i  podjęcia  czynności  gaśniczych,  jeszcze  przed
przybyciem pierwszych zastępów ratowniczych, co miało pozytywny wpływ na dalszy przebieg działań
gaśniczych. Opisane działania wskazują na zachowanie przez obu Panów postawy o wysokim stopniu
odpowiedzialności  za  życie  drugiego  człowieka,  gdzie  okoliczności  podjętych  działań  narażały
bezpośrednio na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Na uznanie zasługuje profesjonalizm, sprawne i
konsekwentne działanie, które pozwoliły na uratowanie ludzkiego życia. 

Na wyróżnienie ponadto zasługuje fakt precyzyjnego opisu sytuacji na miejscu zdarzenia w
zgłoszeniu telefonicznym, co spowodowało przekazanie pełnej informacji przyjmującemu zgłoszenie



dyżurnemu stanowiska kierowania straży pożarnej i miało swoje pozytywne konsekwencje. Przez fakt
ten, przybyli na miejsce ratownicy KM PSP w Olsztynie mogli sprawniej podejmować decyzje dotyczące
kwalifikowanej pierwszej pomocy i jednoczesnego gaszenia pożaru. 

Panowie Robert Szeląg, Mateusz Olasek, Bartłomiej Przybysz, Michał Wilanowski.

W nocy z 16 na 17 listopada 2017 r. wybuchł jeden z najgroźniejszych pożarów w Olsztynie w
ciągu ostatnich lat.  Zapalił  się  budynek przy ul.  Jarockiej  57.  Panowie Szeląg,  Olasek,  Przybysz i
Wilanowski akurat przejeżdżali przez osiedle Jaroty. Wracali z pracy, kolega odwoził ich do domów.
Gdy  byli  obok  bloku  przy  ul.  Jarockiej  zauważyli  na  dachu  ogień.  To  właśnie  im  swoje  życie
zawdzięczają  mieszkańcy  najwyższej  kondygnacji  budynku.  Młodzi  ludzie  natychmiast  podjęli
interwencję  oraz  rozpoczęli  ewakuację  mieszkańców  budynku.  Zgodnie  z  relacją  mieszkańców
płonącego bloku szybka reakcja tej czwórki uratowała im życie. Gdyby nie oni, nie mieliby szans na
ucieczkę. 

statuetki „Za wzorową realizację zadań Obrony Cywilnej w 2017 r.”
1.  Leszek Sobański, Prezes Zarządu „RADIO OLSZTYN” S.A.,
2. Zbigniew Kot, Dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych,
3. Monika Lewicka, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIĄTKA”,
4. Teresa Parys, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
5. Bartłomiej Wasilewski, Prezes Zarządu „HOTELE OLSZTYN” Spółka z o.o.,
6. Dorota Zabuska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Leona Kruczkowskiego,
7. Mariola Urszula Ogonowska, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
8.  Igor Gumiński, Dyrektor TVP S.A. w Warszawie, Oddział Terenowy w Olsztynie.

- Pan Bonifacy Kowalczyk , pracownik obrony cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i 
Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, w związku z 25 rocznicą pełnienia obowiązków w 
strukturach Obrony Cywilnej Miasta.


