Regulamin
VIII Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady
Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”
§ 1.Postanowienia ogólne
1. Organizatorami VIII Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie
pn. „Bezpieczny i przyjazny region”, zwanej dalej „Olimpiadą” są: Straż Miejska
w Toruniu, Straż Miejska w Bydgoszczy, Straż Miejska w Świeciu, Straż Miejska
w Nakle nad Notecią, Straż Miejska w Rypinie, Straż Miejska w Grudziądzu, Straż
Miejska w Chełmnie, Straż Miejska w Brodnicy, Straż Miejska we Włocławku oraz
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.
2. Prawo do udziału w Olimpiadzie przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych
wszystkich typów (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) pobierających naukę na terenie
województwa kujawsko - pomorskiego. Tożsamość uczestników będzie potwierdzana
na każdym etapie Olimpiady na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu
ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
3. Prace organizacyjne i merytoryczne związane z przeprowadzeniem Olimpiady
realizują osoby wskazane przez Organizatorów.
4. Powołuje się Komisję Konkursową, złożoną z przedstawicieli Organizatorów
Olimpiady z możliwością powołania do jej składu osób spoza grona Organizatorów,
w składzie określonym w § 3 niniejszego regulaminu.
5. Organizatorzy mogą zmienić skład Komisji Konkursowej bez potrzeby zmiany
niniejszego regulaminu, pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji wszystkich
Organizatorów. Formę pisemną uważa się za zachowaną również w przypadku
przesłania oświadczenia o akceptacji zmian faksem.
6. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1) wybór pytań testowych dla uczestników I i II etapu Olimpiady, spośród pytań
przygotowanych przez Organizatorów Olimpiady;
2) ocena poprawności odpowiedzi udzielonych przez uczestników na pytania;
3) ocena

wartości

merytorycznej

i

sposobu

ujęcia

problematyki

w

ramach

przygotowanych przez uczestników projektów poprawy bezpieczeństwa oraz
prezentacji multimedialnej;
4) ocena oryginalności i walorów artystycznych prezentacji.
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7. Komisji Konkursowej przysługuje prawo zgłoszenia Organizatorom potrzeby zmiany
terminu przeprowadzenia poszczególnych etapów Olimpiady oraz wprowadzania
innych zmian w regulaminie Olimpiady.
8. Wprowadzenie zmian w regulaminie Olimpiady wymaga zachowania tego samego
trybu, co uchwalenie regulaminu.
9. Zakres problematyki, której znajomość zostanie poddana weryfikacji w ramach
Olimpiady określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Znajomość aktów
prawnych obowiązuje według stanu na dzień 03.10.2017 r.
10. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika
warunków Olimpiady określonych w regulaminie; z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1990r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.);
oraz ze zgodą na fotografowanie uczestnika imprezy i umieszczanie dokumentacji
zdjęciowej na stronach internetowych organizatorów oraz w mediach lokalnych
w celu zilustrowania informacji o odbytej imprezie.
§ 2. Cele Olimpiady
Ustala się następujące cele, których realizacja przyświeca idei organizacji Olimpiady:
1) popularyzacja przepisów prawnych z zakresu ładu i porządku publicznego oraz
bezpieczeństwa w kontekście uprawnień instytucji stojących na ich straży;
2) kształtowanie

nawyków

i

umiejętności

w

zakresie

budowania

poczucia

odpowiedzialności za wspólne dobro społeczne;
3) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie;
4) aktywizacja zachowań prospołecznych w środowiskach lokalnych;
5) polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 3. Skład komisji konkursowej
Ustala się następujący skład Komisji Konkursowej:
1) Przewodniczący
Jarosław Paralusz – Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu;
2) Wiceprzewodniczący:
dr Hubert Stys - wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu;
3) Członkowie:
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-

Henryk Januszewski – Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Grudziądzu;

-

Zbigniew Białkowski - Koordynator Programów Prewencyjnych Straży Miejskiej
w Bydgoszczy;

-

Roman Witt - Komendant Straży Miejskiej w Świeciu;

-

Dariusz Chróściński – st. inspektor Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią;

-

Jerzy Luliński - Komendant Straży Miejskiej w Rypinie;

-

Zbigniew Świdlikiewicz – Komendant Straży Miejskiej w Chełmnie;

-

Marian Chwiałkowski – Komendant Straży Miejskiej w Brodnicy;

-

Aneta Kuczyńska – aplikant Straży Miejskiej we Włocławku;

-

Krzysztof Mitręga - Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia;

-

Tomasz Grendzicki – Główny Specjalista Biura Obronności i Bezpieczeństwa
Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4) Protokolant:
-

Anna Wiśniewska – koordynator Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej
Straży Miejskiej w Toruniu;
§ 4. I etap Olimpiady

1. Olimpiada zostanie przeprowadzona w trzech etapach.
2. Do dnia 24 listopada 2017 roku dyrektorzy szkół przesyłają zgłoszenie udziału
ucznia w Olimpiadzie, drogą elektroniczną lub faxem do właściwej terytorialnie
Straży Miejskiej, wymienionej w ust. 3 - 11 poniżej. W celu zgłoszenia należy
wypełnić formularz Karty Zgłoszenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
3. Dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych na terenie powiatu
toruńskiego, aleksandrowskiego, golubsko-dobrzyńskiego i lipnowskiego, jako
właściwą terytorialnie do przyjęcia zgłoszenia udziału ucznia w Olimpiadzie ustala się
Straż Miejską w Toruniu,
mail: profilaktyka@strazmiejska.torun.pl ; fax.56 6574200.
4. Dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych na terenie powiatu
bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego, jako właściwą
terytorialnie do przyjęcia zgłoszenia udziału ucznia w Olimpiadzie ustala się Straż
Miejską w Bydgoszczy,
mail: koordynator@strazmiejska.bydgoszcz.pl; fax. 52 5858771.
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5. Dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych na terenie powiatu
świeckiego, tucholskiego, jako właściwą terytorialnie do przyjęcia zgłoszenia udziału
ucznia w Olimpiadzie ustala się Straż Miejską w Świeciu,
mail: witt@swiecie.eu; fax. 52 3300091.
6. Dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych na terenie powiatu
nakielskiego, sępoleńskiego, jako właściwą terytorialnie do przyjęcia zgłoszenia
udziału ucznia w Olimpiadzie ustala się Straż Miejską w Nakle nad Notecią,
mail: straz.miejska@umig.naklo.pl; fax. 52 3860598.
7. Dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych na terenie powiatu
rypińskiego, jako właściwą terytorialnie do przyjęcia zgłoszenia udziału ucznia
w Olimpiadzie ustala się Straż Miejską w Rypinie,
mail: jerzy.lulinski@rypin.eu; fax. 54 2809659.
8. Dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych na terenie powiatu
grudziądzkiego i wąbrzeskiego, jako właściwą terytorialnie do przyjęcia zgłoszenia
udziału ucznia w Olimpiadzie ustala się Straż Miejską w Grudziądzu,
mail: strazmiejska@um.grudziadz.pl; fax. 56 4510361.
9. Dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych na terenie powiatu
chełmińskiego, jako właściwą terytorialnie do przyjęcia zgłoszenia udziału ucznia
w Olimpiadzie ustala się Straż Miejską w Chełmnie,
mail: komenda_strazy_miejskiej@chelmno.pl; fax. 56 6771792.
10. Dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych na terenie powiatu
włocławskiego i radziejowskiego, jako właściwą terytorialnie do przyjęcia zgłoszenia
udziału ucznia w Olimpiadzie ustala się Straż Miejską we Włocławku,
mail: akuczynska@um.wloclawek.pl: fax. 54 4144010.
11. Dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych na terenie powiatu
brodnickiego, jako właściwą terytorialnie do przyjęcia zgłoszenia udziału ucznia w
Olimpiadzie ustala się Straż Miejską w Brodnicy,
mail: mchwialkowski@brodnica.pl ; fax. 56 498 26 26

12. I etap Olimpiady zostanie przeprowadzony w dniu 08 grudnia 2017 roku.
13. W ramach I etapu, uczestnicy Olimpiady będą rozwiązywać pisemny test
jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań.
14. Ustala się następujące miejsca przeprowadzenia I etapu Olimpiady:
1) budynek Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przy ul. Dekerta 26
w Toruniu – dla uczestników, pobierających naukę w szkołach prowadzonych na
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terenie

powiatu:

toruńskiego,

aleksandrowskiego,

golubsko-dobrzyńskiego,

lipnowskiego;
2) budynek Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przy ul. Fordońskiej 74
w Bydgoszczy - dla uczestników, pobierających naukę w szkołach prowadzonych na
terenie powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego;
3) budynek Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 139
w Świeciu – dla uczestników, pobierających naukę w szkołach prowadzonych na
terenie powiatu: świeckiego, tucholskiego;
4) budynek Nakielskiego Ośrodka Kultury przy ul. Mickiewicza 3 w Nakle nad
Notecią - dla uczestników, pobierających naukę w szkołach prowadzonych na terenie
powiatu: nakielskiego i sępoleńskiego;
5) budynek Urzędu Miejskiego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40, budynek
Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie przy ul. Dworcowej 11 oraz budynek Zespołu
Szkół Nr 4 w Nadrożu, Rogowo – dla uczestników, pobierających naukę w szkołach
prowadzonych na terenie powiatu: rypińskiego (do dnia 27.11.2017 r. Komendant
Straży Miejskiej w Rypinie poinformuje w formie pisemnej dyrektorów szkół, którzy
zgłosili uczniów do Olimpiady o miejscu przeprowadzenia I etapu dla tych uczniów):
6)

budynek II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Marcinkowskiego 10
w Grudziądzu - dla uczestników, pobierających naukę w szkołach prowadzonych na
terenie powiatu: grudziądzkiego i wąbrzeskiego;

7)

budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Dominikańskiej 35
w Chełmnie - dla uczestników, pobierających naukę w szkołach prowadzonych na
terenie powiatu: chełmińskiego,

8)

budynek III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bechiego 1 we Włocławku – dla
uczestników pobierających naukę w szkołach prowadzonych na terenie powiatu:
włocławskiego i radziejowskiego.

9) budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Kamionka 23 w Brodnicy - dla uczestników,
pobierających naukę w szkołach prowadzonych na terenie powiatu: brodnickiego;
15. Do rozwiązywania testu pisemnego uczestnicy Olimpiady przystąpią w tym samym
dniu we wszystkich miejscach wymienionych w ust. 14 niniejszego paragrafu o godz.
09:00 i zakończą rozwiązywanie testu nie później niż z upływem 40 minut od chwili
ogłoszenia rozpoczęcia rozwiązywania.
16. Komendanci Straży Miejskich – Organizatorów Olimpiady, wyznaczą spośród
funkcjonariuszy podległych im jednostek po jednej osobie, która będzie sprawować
funkcję regionalnego koordynatora I etapu Olimpiady. Pisemną informację o osobie
wyznaczonej jako regionalny koordynator Olimpiady komendanci w/w jednostek
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Straży Miejskich przekażą Przewodniczącemu Komisji Konkursowej nie później niż
na 8 dni przed terminem wyznaczonym na przeprowadzenie I etapu Olimpiady.
17. Regionalni koordynatorzy są zobowiązani do zapewnienia uczestnikom warunków
umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Przysługuje im również prawo
dyskwalifikacji uczestnika w przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi.
18. Do II etapu Olimpiady przechodzi 100 uczestników, którzy uzyskali największą ilość
punktów. Komisja Konkursowa może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę uczestników II
etapu Olimpiady tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania przez ostatnie
zakwalifikowane osoby tej samej ilości punktów w I etapie Olimpiady
(z zastrzeżeniem, że zwiększyć może nie więcej niż do 130 osób).
19. Regionalni koordynatorzy poświadczą w dokumentacji prowadzonej dla potrzeb
Olimpiady prawidłowość przeprowadzenia I etapu. Zobowiązani są również do
poinformowania w terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. dyrektorów szkół, którzy
zgłosili udział uczniów w Olimpiadzie o wynikach uzyskanych przez tych uczniów
oraz przekazania na piśmie informacji o zakwalifikowaniu się ucznia do II etapu
Olimpiady.
20. Szczegółowe regulacje dotyczące przeprowadzenia I Etapu Olimpiady zawiera
„Instrukcja do przeprowadzenia pisemnego testu I i II Etapu VIII Kujawsko –
Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region”,
stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.”;
§ 5. II etap Olimpiady

1. II Etap Olimpiady zostanie przeprowadzony w dniu 09 stycznia 2018 roku,
o godzinie 10:00 w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, przy
ul. Dekerta 26 w Toruniu.
2. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie pisemnego testu składającego się z 20
pytań wielokrotnego wyboru oraz z 3 pytań otwartych lub półotwartych. Na
rozwiązanie testu uczestnicy mają 60 min.
3. Komisja Konkursowa jest zobowiązana do zapewnienia uczestnikom warunków
umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Przysługuje im również prawo
dyskwalifikacji uczestnika w przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi.
4. Do III finałowego etapu Olimpiady przechodzi nie więcej niż 15 uczestników, którzy
uzyskali największą ilość punktów. W przypadku uzyskania przez uczestników II
etapu równej ilości punktów na ostatnich pozycjach kwalifikujących do III etapu
Olimpiady o wejściu do finału decydować będzie ilość punktów uzyskanych przez
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tych uczestników w I etapie Olimpiady. W przypadku równej ilości punktów
uzyskanych również w I etapie Olimpiady, Komisja Konkursowa może zwiększyć o te
osoby liczbę uczestników III etapu, lub osoby te wyłączyć z grona finalistów
Olimpiady.
5. Po wyłonieniu finalistów Olimpiady, Komisja Konkursowa zobowiązana jest,
w terminie do dnia 23 stycznia 2018 roku, do poinformowania dyrektorów szkół,
których uczniowie zakwalifikowali się do II etapu Olimpiady, o wynikach uzyskanych
z testu II etapu oraz przekazania informacji na piśmie o zakwalifikowaniu się ucznia
do III etapu Olimpiady.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące przeprowadzenia II Etapu Olimpiady zawiera
„Instrukcja do przeprowadzenia pisemnego testu I i II Etapu VIII Kujawsko –
Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region”,
stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.”
§ 6. III etap Olimpiady
1. III Etap Olimpiady zostanie przeprowadzony w dniu 23 marca 2018 roku,
o godzinie 9:00, w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, przy
ul. Dekerta 26 w Toruniu.
2. Uczestnicy Olimpiady zakwalifikowani do III Etapu do dnia 6 marca 2018 roku
zobowiązani są złożyć do siedziby Straży Miejskiej, właściwej terytorialnie
w godzinach jej urzędowania:
1) autorski projekt pn. „Moja dzielnica bezpieczna i przyjazna”, dotyczący
przeciwdziałania problemom występującym w środowisku szkolnym lub/oraz
w miejscu zamieszkania (projekt może obejmować tematy z zakresu m.in. ładu
i

porządku

publicznego,

przeciwdziałania

szeroko

uzależnieniom,

rozumianego

przeciwdziałania

bezpieczeństwa,
przemocy,

ekologii,

bezpieczeństwa

w ruchu drogowym itp.)
Projekt należy przygotować z zachowaniem następujących wymagań:
a) minimum 8 stron formatu A- 4 (tekstu właściwego),
b) maksymalnie 10 stron formatu A- 4 (tekstu właściwego),
c) tekst właściwy pracy musi zawierać od 14.000 do 20.000 znaków bez spacji
d) strona tytułowa powinna zawierać:


imię i nazwisko autora,



nazwę szkoły (wymagana pieczątka szkoły),



własnoręczny podpis autora pracy.
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e) strona tytułowa, spis treści, bibliografia – nie stanowią tekstu właściwego i nie
podlegają numeracji,
f) każda strona tekstu właściwego musi być ponumerowana,
g) praca nie może zawierać zdjęć, rycin, wykresów itp. (wspomniane elementy mogą
zostać wykorzystane w prezentacji)
h) pracę należy przygotować w dwóch wersjach: drukowanej oraz zapisanej na płycie
CD w postaci dwóch plików tekstowych format Word (97-2003) oraz PDF.
Dodatkowe zalecenia edytorskie:
-

pismo komputerowe, jednolita czcionka Times New Roman,

-

rozmiar czcionki „12” (dot. tekstu właściwego, spisu treści, tytułów rozdziałów
i podrozdziałów),

-

odstępy pomiędzy wierszami – przy zastosowaniu interlinii rozmiar „1,5”
(dot. całego tekstu),

2) prezentację multimedialną do projektu, przygotowaną z zachowaniem następujących
wymagań:
a) maksymalna ilość slajdów - 15,
b) prezentacja zapisana na nośniku danych typu płyta CD-R,
c) zapis prezentacji – w formacie MSO Power Point Presentation.
3. Podpisane prace, wraz z nazwą szkoły, do której uczestnik uczęszcza należy złożyć
lub przesłać na adres siedziby Straży Miejskiej, właściwej terytorialnie, przy
uwzględnieniu zasad określonych w § 4 ust. 3 - 11 niniejszego regulaminu. Praca
powinna znajdować się w zaklejonej kopercie, na której napisane ma być imię
i nazwisko uczestnika, z dopiskiem „VIII Kujawsko – Pomorska Olimpiada Wiedzy
o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region - PROJEKT”. Prace tak
przygotowane muszą dotrzeć do właściwej terytorialnie siedziby Straży Miejskiej
w nieprzekraczanym terminie do 6 marca 2018 r. Uczestnik III etapu olimpiady,
którego praca nie dotarła pod wskazany adres w wyznaczonym terminie, zostanie
skreślony z listy finalistów Olimpiady.
4. Komisja Konkursowa w dniu 7 marca 2018 r., dokona sprawdzenia kompletności
i zgodności złożonych projektów (prac oraz prezentacji) z wymaganiami ustalonymi
w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu. Następnie każdy członek Komisji w terminie do
19 marca 2018 roku zapozna się z treścią projektów i oceni je w skali od 0 do15 pkt.
5. W przypadku nie spełnienia wymogów zawartych w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu
praca zostanie odrzucona.
6. Każdy z uczestników w wyznaczonym w regulaminie czasie i miejscu (§ 6 ust.1)
przedstawiając swój projekt przed Komisją Konkursową będzie miał za zadanie
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w czasie do 10 min przedstawić swoją prezentację i przekonać Komisję o słuszności
swoich propozycji poprawienia stanu bezpieczeństwa w opisywanym przez siebie
rejonie. Finalista będzie również zobowiązany do odpowiadania na pytania dotyczące
projektu, które mogą być zadawane przez członków Komisji Konkursowej. Za sposób
prezentacji i udzielane odpowiedzi uczestnik może otrzymać od każdego członka
Komisji dodatkowo do 10 punktów.
7. Osoby przystępujące do Olimpiady po raz kolejny, w finale nie mogą wykorzystywać
swoich projektów (w części lub całości) zaprezentowanych we wcześniejszych
edycjach konkursu.
8. Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę Olimpiady i przyznaje pozostałe miejsca na
podstawie łącznej ilości punktów uzyskanych w I, II i III etapie Olimpiady.
W przypadku tej samej ilości punktów o miejscu na liście zwycięzców decydować
będzie ilość punktów uzyskanych w III etapie Olimpiady, a gdy to nie ustali
kolejności na liście zwycięzców, Komisja brać będzie pod uwagę punkty uzyskane
w II etapie, a następnie - przy braku rozstrzygnięcia - w I etapie Olimpiady. Jeżeli
odwołanie się do punktacji uzyskanej w I etapie Olimpiady również nie przyczyni się
do ustalenia kolejności na liście zwycięzców, ostateczną decyzję podejmuje Komisja
Konkursowa.
9. Zwycięzca Olimpiady otrzymuje Nagrodę – opłacone 3-letnie studia na wybranym
przez niego kierunku kształcenia, prowadzonym przez Wyższą Szkołę Bankową
w Toruniu, które należy podjąć w okresie nie dłuższym niż 2 lata po ukończeniu przez
zwycięzcę szkoły średniej. W przypadku rezygnacji zwycięzcy z Nagrody, Komisja
Konkursowa może przekazać Nagrodę zdobywcy II miejsca. W przypadku rezygnacji
zdobywcy I i II miejsca Nagroda przepada. Pozostali uczestnicy III etapu Olimpiady
otrzymują nagrody pamiątkowe.
10. Dwukrotni finaliści wcześniejszych Olimpiad nie mogą uczestniczyć w kolejnych
edycjach Olimpiady.
11. Zwycięzcy poprzednich edycji Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady Wiedzy
o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region” mogą przystąpić do konkursu
nie wcześniej niż po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym zostali ogłoszeni
zwycięzcą.
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Rektor
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Komendant
Straży Miejskiej w Toruniu

Komendant
Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią

Komendant
Straży Miejskiej w Grudziądzu

Komendant
Straży Miejskiej we Włocławku

Kanclerz
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Komendant
Straży Miejskiej w Bydgoszczy

Komendant
Straży Miejskiej w Chełmnie

Komendant
Straży Miejskiej w Świeciu

Komendant
Straży Miejskiej w Rypinie

Komendant
Straży Miejskiej w Brodnicy
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