NAJLEPSZY POLICJANT 2014 ROKU 
Głosujmy na Mariusza!

	Od 8 maja br. w ramach plebiscytu Głosu Wielkopolskiego „Super Glina 2014” można głosować na najlepszego policjanta Wielkopolski w roku 2014. 

	Kandydatem Komendy Miejskiej Policji w Lesznie jest ASP. SZT. MARIUSZ BĄKOWSKI z Wydziału Kryminalnego, policjant z 19-letnim stażem w Policji. To funkcjonariusz głęboko zaangażowany w służbę społeczeństwu, na co dzień zajmuje się zwalczaniem przestępczości samochodowej. Jego ciężka, wielogodzinna praca, często w trudnych warunkach wielokrotnie kończy się sukcesami leszczyńskiej Policji. Zawdzięczać mu można kilkadziesiąt odzyskanych samochodów pochodzących z kradzieży z terenu Polski i Europy.

	Mariusz słynie z wybitnych osiągnięć sportowych. Jest założycielem (1999r.), prezesem oraz trenerem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior” w Lipnie działającym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w tejże miejscowości. Klub liczy około 70 członków, to dzieci i młodzież w wieku od 6 do 25 lat. W swojej karierze trenerskiej przeszkolił ponad 500 osób. UKS Junior pod okiem Mariusza Bąkowskiego wywalczył 1889 medali, w tym blisko pół tysiąca złotych. Jako trener uczestniczył w ponad 500 zawodach sportowych. Był inicjatorem i organizatorem 25 zimowisk sportowych  odbywających się w urokliwych miejscach Polski, w których brał udział wraz z małymi judokami. Środki na ten cel pozyskiwał organizując blisko 10 bali charytatywnych, z których dochód był przeznaczany na wspólne sportowe wyjazdy treningowe oraz na dofinansowania strojów i sprzętu sportowego. 
	W minionych 8 latach zorganizował w liczącym niewiele ponad 1000 mieszkańców Lipnie 8 turniejów, począwszy od rangi międzyklubowej, na międzynarodowej kończąc.
	Wielokrotnie odznaczany za swoją działalność społeczną m.in. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Wójta Gminy Lipno.

Jak głosować?
Głosowanie potrwa do 30 maja br. Wtedy poznamy zwycięzcę plebiscytu.
	Aby zagłosować, wystarczy wysłać SMS na numer 72355 o treści: NAJ.nr kandydata. (np. Mariusz Bąkowski – sms o treści NAJ.11)
	Kosz wysłania SMS-a wynosi 2,46zł z VAT. 
	Jeden wysłany głos to 1 punkt
	Wyniki plebiscytu można śledzić na stronie gloswielkopolski.pl w zakładce nasze akcje: SuperGlina2014 oraz na lokalnych stronach naszemiasto.pl

	

