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Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji XI edycji ogólnopolskiego
konkursu „Policjant, który mi pomógł”,
którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym
profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.
Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku.
Od tego czasu odbyło się już dziesięć jego edycji, podczas
których wyłoniono 50 laureatów zasługujących – w ocenie
społeczeństwa - na szczególne wyróżnienie.
Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.
XI edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem
Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość
wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody
Święta Policji.
Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji
konkursu „Policjant, który mi pomógł”
trwa do 31 maja 2018 r.
Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta
może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
laureaci ostatnich trzech edycji konkursu i przedstawiciel
Biura Prewencji KGP.
Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres:
pogotowie@niebieskalinia.pl
lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”,
02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.
Formularz można pobrać na
www.policjant.niebieskalinia.pl,
gdzie również widnieje regulamin konkursu.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

stronie:

Biuro Prewencji KGP
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Przedwojenni policjanci Policji Państwowej przewożeni
z obozu w Ostaszkowie do Kalinina wierzyli, że wrócą
do Polski. Nie wrócili. Zginęli zamordowani przez NKWD
w 1940 roku. Pamięć o zamordowanych i pochowanych
w głębokich dołach niedaleko Miednoje miała zginąć na zawsze.
Nie zginęła!
Jak co roku, w rocznicę śmierci
na placu na terenie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbył się
uroczysty Apel Pamięci poświęcony
policjantom zamordowanym przez
NKWD . Zgromadzeni goście złożyli
kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą
asp. Konstantemu Wolskiemu.
16 kwietnia 2018 na terenie Oddziału Prewencji Policji
przy ul. 5. Wileńskiej Brygady AK w Olsztynie odbył się
uroczysty Apel Pamięci poświęcony przedwojennym
policjantom zamordowanym przez NKWD. Gospodarzem
uroczystości był mł. insp. Edward Szydłowski Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, a wśród
gości znaleźli się m.in. Marcin Domian doradca Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Marcin Kuchciński członek
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Mieczysław Wójcik dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna,
nadkom. Sławomir Koniuszy - Przewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego NSZZP w Olsztynie, kom. Robert Stangreciak Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie,
Jerzy Kowalewicz - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Olsztynie.
Jak co roku swoją obecnością uroczystość uświetnili
Piotr Rafalski - wnuk asp. Konstantego wolskiego
oraz Barbara Gawlicka - Przewodnicząca Stowarzyszenia
Rodzin Katyńskich w Olsztynie.
Zaproszeni goście, po wysłuchaniu Apelu Pamięci, i po oddaniu salwy honorowej przez Kompanię Honorową, złożyli
kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową asp. Konstantego
Wolskiego.
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Historię asp. Konstantego Wolskiego przekazał jego wnuk
Piotr Rafalski, były policjant KWP w Olsztynie, który zainspirował policjantów do posadzenia na terenie OPP w Olsztynie Dębu Pamięci poświęconemu jego dziadkowi.

Konstanty Wolski służył w przedwojennej Policji Państwowej na terenie
powiatu kartuskiego.
Ostatnim miejscem służby była jednostka Policji w Jabłonowie Pomorskim.
Rodzina przez wiele lat myślała, że zginął z rąk Niemców –
nie wrócił bowiem
z ostatniego zadania
służbowego, jakim było
konwojowanie grupy
Niemców z terenu powiatu brodnickiego na
wschodnie rubieże
Polski.
O tym, że przedwojenny policjant zginał
z rąk NKWD rodzina
dowiedziała się dopiero w latach 80., kiedy opublikowano
Listę Katyńską. Wcześniejsze pisma kierowane przez rodzinę Konstantego wolskiego m.in. do Czerwonego Krzyża
pozostawały bez odpowiedzi.
Oficjalne zaświadczenie o przebywaniu policjanta w obozie
dla jeńców wojennych w Ostaszkowie, rodzina otrzymała
dopiero we wrześniu 1996 roku.

tm
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Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Mieście Lubawskim uczestniczyli w uroczystościach
upamiętniających posadzenie Dębu Pamięci na skwerze
w Gwiździnach. Dąb posadzono dla uczczenia zamordowanego w Miednoje asp. Franciszka Chały.
10 kwietnia 2018 roku obchodzono
VIII rocznicę posadzenia Dębu Pamięci na skwerze w Gwiździnach.
Drzewo zostało posadzone na cześć
zamordowanego w Miednoje
asp. Franciszka Chały oraz wszystkich
ofiar sowieckiego mordu, a także na
cześć tych, którzy tragicznie zginęli
w roku 2010 pod Smoleńskiem.
Obchody przygotowała społeczność Szkoły Podstawowej
im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach, której
przedstawiciele pod przewodnictwem sztandaru szkoły udali
się na skwer.
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Wśród otaczających symboliczne drzewo, obok uczniów ,i
grona pedagogicznego szkoły, stanęli członkowie rodziny
asp. Chały państwo Grażyna i Janusz Browalscy oraz Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim
podinsp. Krzysztof Grugiel
wraz z dzielnicową tej gminy
mł. asp. Dorotą Kaczmarską.
Dyrektor szkoły Hanna Błaszkowska
przypomniała zebranym okoliczności
posadzenia Dębu, natomiast uczniowie szkoły przygotowali na te okazję
program słowno-muzyczny.

mł.asp. Ludmiła Mroczkowska

St. asp. Dominik Siestrzewitowski i mł. asp. Daniel Bonisławski zapobiegli wybuchowi gazu w jednym z iławskich
Iławscy dzielnicowi st. asp. Dominik Siestrzewitowski
i mł. asp. Daniel Bonisławski, podczas obchodu terenu służbowego, idąc jedną z klatek schodowych bloku przy
ul. 1 Maja, wyczuli zapach gazu
ulatniającego się z jednego z
mieszkań. Natychmiast zaczęli
pukać do drzwi. Po dłuższej
chwili otworzyła im starsza kobieta, która oświadczyła, że źle
się czuje, i ma zawroty głowy.
Policjanci otworzyli okna oraz
wezwali karetkę pogotowia i Straż Pożarną.
Przybyły na miejsce zespół karetki pogotowia udzielił pomocy mieszkance Iławy.

Funkcjonariusze Straży Pożarnej powiedzieli, że działania
policjantów - zrobienie przeciągu i przewietrzenie mieszkania - zapobiegły tragedii.
Konserwator ze spółdzielni mieszkaniowej oświadczył, że przyczyną
ulatniania się gazu były uszkodzone
cztery palniki kuchenki gazowej.
Powiedział również, że ta sytuacja
stwarzała realne zagrożeni wybuchem gazu, co mogłoby mieć tragiczne skutki nie tylko dla właścicielki
mieszkania, ale również innych lokatorów bloku
przy ul. 1 Maja.
Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji dzielnicowych
nie doszło do tragedii.

27 KWIETNIA 2018 R.

N UMER 171 (9/5)

6.04- KWP: Seminarium szkoleniowe z zakresu
standardów debaty społecznej skierowane do
policyjnych profilaktyków
11.04 - Elbląg: spotkanie inauguracyjne IV
edycji programu profilaktycznego
„ Cyberprzemoc - jak się jej przeciwstawić?"
11.04 - Lidzbark Warmiński: „Szanuj życie!
Zwolnij!” wspólna akcja edukacyjna lidzbarskich policjantów i funkcjonariuszy straży pożarnej
11.04Szczytno: konferencja
„Bezpieczeństwo informacji w sieci Internet phishing”
12.04 -WSPol- wojewódzkie eliminacje do
ogólnopolskiego konkursu „Policjant Służby
Kryminalnej Roku 2018”
16.04- KWP: Olsztyn-uroczysty apel poświęcony policjantom zamordowanym przez NKWD
20.04- Mikołajki: Bezpieczeństwo na szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich-konsultacje społeczne
24.04- KWP: Olsztyn: Jednośladem bezpiecznie do celu-inauguracja ogólnopolskiej akcji na
Warmii i Mazurach
27.04 -KWP: Olsztyn- Inauguracja sezonu
wodnego
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Drużyna KPP w Nowym Mieście Lubawskim wygrała wojewódzki etap konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku
2018”, który odbył się w WSPol w Szczytnie. Zwycięska drużyna będzie reprezentować nasz region podczas ogólnopolskiego finału, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile.

W czwartek (12.04.2018) w obiektach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie spotkali się funkcjonariusze służby kryminalnej reprezentujący wszystkie komendy miejskie i powiatowe
Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.
W skład drużyn weszli policjanci
dochodzeniowo-śledczy, operacyjnorozpoznawczy, technicy kryminalistyki oraz policjanci nadzorujący pracę
dochodzeniowo-śledczą.
Wszyscy rywalizowali indywidualnie
oraz drużynowo w konkurencjach
z wiedzy teoretycznej i praktycznej
oraz w konkurencji strzelania z broni
służbowej.
W kategorii drużynowej pierwsze trzy
miejsca zajęły drużyny z komend powiatowych Policji w Nowym Mieście
Lubawskim, Szczytnie oraz Bartoszycach.
W poszczególnych kategoriach nagrodzono również
wyróżniających się policjantów.
Policjant dochodzeniowo-śledczy:
1. KPP Gołdap – asp. szt. Ireneusz Kogut
2. KPP Działdowo – sierż. szt. Anna Pepłowska
3. KPP Nowe Miasto Lubawskie – sierż. szt. Łukasz Nigowski
Policjant operacyjno-rozpoznawczy:
1. policjant reprezentujący KPP Węgorzewo
2. policjant reprezentujący KPP Bartoszyce
3. policjant reprezentujący KPP Kętrzyn

Policjant nadzorujący pracę dochodzeniowo-śledczą:
1. KPP Szczytno – podkom. Paweł Przybyłek
2. KPP Mrągowo – nadkom. Beata Gąsior
3. KPP Gołdap – kom. Marcin Wysocki
Technik kryminalistyki:
1.KMP Olsztyn –
asp. szt. Mariusz Mikulski
2. KPP Bartoszyce –
st. asp. Dariusz Kozera
3. KPP Olecko – mł. asp. Cezary Dome
Wojewódzkie eliminacje konkursu objęte były patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego,
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie insp. Tomasza Klimka oraz
Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie reprezentowanego przez przewodniczącego zarządu nadkom. Sławomira Koniuszego.
W organizacji i przeprowadzeniu eliminacji wsparcia udzieliła kadra Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Najlepsi policjanci otrzymali puchary i nagrody ufundowane
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz WarmińskoMazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Zwycięska drużyna będzie reprezentowała garnizon warmińsko-mazurskiej policji podczas ogólnopolskiego finału,
który odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Szkole Policji w
Pile.
RK
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W Mikołajkach o spokojnym wypoczynku na szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich rozmawiali przedstawiciele
lokalnych władz ze służbami ratowniczymi oraz przedstawicielami ośrodków wczasowych i armatorów skupionych w obrębie mikołajskich jezior. Spotkanie odbyło się z inicjatywy warmińsko-mazurskiej Policji.
Konsultacje społeczne
W Mikołajkach odbyły się konsultacje społeczne poświęcone bezpieczeństwu na wodzie, w tym przygotowaniu m.in.
Policji do sezonu żeglugowego na terenie Wielkich Jezior
Mazurskich. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele kierownictwa KWP w Olsztynie, komend powiatowych Policji w
Mrągowie, Piszu, Węgorzewie i Giżycku, Wydziału Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, władz samorządowych oraz
ratowników, przedstawicieli ośrodków wczasowych skupionych wokół Mikołajek, Mazurskiego Klubu Żeglarskiego,
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Żeglugi Mazurskiej,
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Giżycku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Mrągowie, Prokuratury Rejonowej w Mrągowie i Straży Rybackiej.
Działania w zakresie bezpieczeństwa
Na spotkaniu omówione zostały kwestie bezpieczeństwa
nad wodą i wspólnych metodach dbanie o nie.
Głos zabrał m.in. Pan Piotr Jakubowski Burmistrz Mikołajek,
który omówił realizowane i zaplanowane inwestycje, mające
na celu podniesienie bezpieczeństwa wypoczywających nad
wodą mieszkańców i turystów.
Podkom. Andrzej Jaźwiński, Komendant Komisariatu Policji
w Mikołajkach zaprezentował działania policjantów Komisariatu Policji w Mikołajkach oraz realizowane działania na
jeziorach wspólnie z innymi podmiotami, takimi jak m.in.
MOPR, Straż Rybacka. Omówił także realizowane działania
profilaktyczno-edukacyjne, które skierowane są do mieszkańców i turystów odwiedzających Mikołajki i okolicę.

S TR . 7

Komendant przedstawił także analizę bezpieczeństwa na
jeziorach: Tałty, Mikołajskie, części jeziora Śniardwy oraz
części jeziora Bełdany, które są bezpośrednio nadzorowane
przez policyjnych wodniaków z Komisariatu Policji w Mikołajkach. Przy okazji spotkania zaprezentował film zrealizowany przez ReTV z okazji rocznicy tragedii, która wydarzyła
się na wodach w Mikołajkach 10 lat temu, a mianowicie tzw.
„białego szkwału”.
Zabezpieczenie sezonu letniego
Spotkanie było też okazją, by przedstawić zakres działań
profilaktycznych realizowanych przez policjantów z Mrągowa, Mikołajek i Piecek. Podkom.
Szymon Brzdąkiewicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie omówił m.in. stan bezpieczeństwa na wodach na terenie województwa warmińskomazurskiego oraz poinformował uczestników na temat zabezpieczenia sezonu turystycznego na akwenach województwa warmińsko-mazurskiego.
Funkcjonariusz poinformował uczestników o narzędziu jakim
jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Przypomniał, że za jej pomocą można nanosić na mapę
zagrożenia, które bezpośrednio dotykają miejscowe społeczeństwo, jak i turystów. Zapewnił, że na pewno każda informacja będzie przez policjantów zweryfikowana.
Spotkanie było okazją do wymiany informacji, które będą
wykorzystywane do wypracowania propozycji rozwiązań
zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa nad
wodą zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.

dk
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Dzielnicowy nazywany jest „policjantem pierwszego kontaktu”. Na terenie powiatu piskiego służbę pełni 10
takich funkcjonariuszy. Ich głównym zadaniem jest kontakt z obywatelami.
Dzielnicowy rozpoznaje potrzemy i oczekiwania mieszkańców swojego rejonu służbowego w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i stara się im sprostać. Stąd spotyka się ze społeczeństwem m.in.:
prowadząc prelekcje w szkołach, rozmawiając z seniorami, czy promując bezpieczeństwo na festynach.

Kim jest dzielnicowy ?
Na terenie powiatu piskiego służbę pełni 10 dzielnicowych. Czterech z nich pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu w Piszu oraz po dwóch w Komisariacie Policji w Białej Piskiej, Orzyszu i w Rucianem Nidzie.
Dzielnicowy to policjant odpowiadający za przydzielony
mu rejon służbowy. Jego zasadniczym zadaniem jest
kontakt z mieszkańcami. Bezpośrednie relacje ze społeczeństwem dają możliwość rozpoznania potrzeb
i oczekiwań ludzi w zakresie bezpieczeństwa w ich
środowisku lokalnym.

Diagnozowanie problemów, poszukiwanie ich przyczyn
i sposobów rozwiązania możliwe jest dzięki współpracy
dzielnicowego z mieszkańcami.
Chcąc sprostać swoim zadaniom dzielnicowy powinien
być człowiekiem otwartym na ludzi, kompetentnym
oraz wzbudzającym zaufanie. Mieszkańcy muszą mieć
poczucie, że jest to policjant, do którego można zwrócić się o pomoc w granicach jego kompetencji lub przekazać mu informacje dotyczące bezpieczeństwa w danym rejonie.
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Jak można skontaktować się ze swoim dzielnicowym ?
Każdy dzielnicowy z powiatu piskiego posiada służbowy telefon komórkowy. Chcąc ustalić jego numer wystarczy wejść na stronę internetową KPP w Piszu, by
sprawdzić, jak nazywa się dzielnicowy danego rejonu,
i w jakiś sposób można się z nim skontaktować.
Warto też korzystać z aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. To narzędzie, które zapewnia obywatelom szybki
dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów
obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi w kraju.
Pamiętajmy jednak, że w nagłych wypadkach wymagających natychmiastowej interwencji policjantów należy
korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.
Czym się zajmuje dzielnicowy ?
Realizując swoje zadania dzielnicowi z powiatu piskiego prowadzą indywidualne rozmowy z osobami zainteresowanymi daną sprawą, ale także spotykają się
z różnymi grupami społecznymi, by promować szeroko
rozumiane bezpieczeństwo.
Dzielnicowi prowadzą prelekcje w przedszkolach i w
szkołach, rozmawiając o bezpieczeństwie zarówno z
tymi młodszymi, jak i starszymi uczniami.
Spotykają się też z seniorami oraz przedstawicielami
różnych grup zawodowych.
O bezpieczeństwie rozmawiają także z mieszkańcami
wspólnot mieszkaniowych, działkowcami, czy pedagogami szkolnymi. Promują także zasady bezpieczeństwa na różnego rodzaju festynach.
„Policjanci pierwszego kontaktu” z powiatu piskiego,
znając potrzeby swoich mieszkańców angażują się
także w działalność charytatywną.
Jeden z dzielnicowych zbiera nakrętki, organizuje festyny i koncert, by zebrane w ten sposób środki przeznaczyć na leczenie chorego rodzeństwa. Inni dzielnicowi zbierają zabawki, by zawieźć je chorym dzieciom
z Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Piszu.
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Kolejni uczestniczą w akcji „Szlachetna paczka” organizując pomoc dla konkretnej rodziny z Pisza.
To tylko namiastka tego, co robią dzielnicowi dbając o
bezpieczeństwo mieszkańców w swoich rejonach służbowych.
Wyróżnieni dzielnicowi
Za swoją pracę, zaangażowanie i pomoc innym, dzielnicowi są doceniani przez mieszkańców, a także wyróżniani przez przełożonych.
W roku 2017 dzielnicowy z Komisariatu Policji w Rucianem -Nidzie odebrał gratulacje od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Tomasza Klimka
za zwycięstwo w plebiscycie na „Najpopularniejszego
Dzielnicowego Powiatu Piskiego 2017".
W ubiegłym roku dzielnicowy – mł. asp. Adam Trzonkowski z Komisariatu Policji w Białej Piskiej otrzymał
wyróżnienie również od Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie. Inspektor Tomasz Klimek podziękował Adamowi za jego zaangażowanie i pomoc niesioną
innym, zwłaszcza tym najbardziej bezbronnym i potrzebującym, czyli dzieciom.
Na początku tego roku rozstrzygnięty został plebiscyt
„Gazety Olsztyńskiej” na „Najpopularniejszego dzielnicowego”. W powiecie piskim zwyciężył
st. ap. Grzegorz Rąg z Komisariatu Policji w Białej Piskiej, któremu pogratulował Komendant Powiatowy
Policji w Piszu oraz redaktor naczelna „Gazety Piskiej”,
Elżbieta Żywczyk
Kim jest zatem dzielnicowy ?
Na to pytanie najlepiej odpowiadają przedszkolaki „dzielnicowy to dzielny policjant”.

kom. Anna Szypczyńska
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Asp. sztab. Artur Milewski po raz kolejny wykazał się
inicjatywą i pomysłowością i zorganizował w swoim
rejonie służbowym akcję „Odblaskowa Gmina Ełk”.
Do działań zaprosił Urząd Gminy, który zakupił elementy odblaskowe.
Dzielnicowy gminy Ełk asp. sztab. Artur Milewski w wielu
działaniach promuje bezpieczeństwo na terenie swojego
rejonu służbowego. Najnowszym pomysłem dzielnicowego
jest akcja „Odblaskowa Gmina Ełk”. To cykl spotkań
z mieszkańcami rejonu. Do tego celu wykorzystywane są
zwłaszcza świetlice wiejskie, gdzie policjant zaprasza
mieszkańców.
Dzielnicowy, mówiąc o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,
przypomina, jak ważna jest odpowiednia widoczność.
A mieszkańcy małych miejscowości szczególnie powinni
o tym pamiętać, bo to oni najczęściej poruszają się po słabo
oświetlonych drogach.
Żeby realnie zwiększyć ich bezpieczeństwo dzielnicowy
pozyskał elementy odblaskowe.

Zaangażował w to Urząd Gminy Ełk, który przekazał w tym
celu zawieszki i opaski odblaskowe.
Mieszkańcy są wdzięczni dzielnicowemu za te spotkania.
Asp.sztab Artur Milewski zwyciężył w akcji zorganizowanej przez redakcję „Rozmaitości Ełckich” na Najpopularniejszego Dzielnicowego w powiecie ełckim.
Akcja odblaskową dzielnicowy obejmuje również najmłodszych mieszkańców swojego rejonu.
st.sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz

Doskonalili swoje umiejętności
Policyjni instruktorzy taktyki i technik interwencji z garnizonu warmińsko-mazurskiego wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Zespół
ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie. Program warsztatów swoim zakresem obejmował między innymi
zagadnienia związane z podejmowaniem interwencji w zespole dwuosobowym.
W trakcie warsztatów instruktorzy pracowali nad stworzeniem jednolitego systemu szkolenia funkcjonariuszy w garnizonie warmińsko-mazurskim, który będzie
uwzględniał aktualne potrzeby oraz umożliwi optymalne
przygotowanie funkcjonariuszy do zagrożeń, jakie napotyka-

ją w codziennej służbie. Szczególnie istotną częścią zajęć
była nauka oraz doskonalenie technik związanych z podejmowaniem interwencji w zespole dwuosobowym, w których mocno akcentowano elementy
związane z właściwą współpracą, podziałem
ról oraz odpowiednią asekuracją w patrolu.
Ta problematyka została szczegółowo omówiona przez sierż. Marcina Kosyla – instruktora
Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego
WKiSz KWP w Olsztynie.
Uczestnicy warsztatów miel także możliwość
zapoznania się z nowymi metodami prowadzenia zajęć, które zaprezentował
mł. asp Rafał Czerniewski – instruktora Zespołu Kadr i Szkoleń Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
kk
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9 kwietnia w Sali Mulimedialnej Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbyła się konferencja pod nazwą „Być cyfrowobezpiecznym". Konferencja wpisuje się w realizację jednego z kierunków polityki oświatowej dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Prelegentem konferencji był mł. insp. Leszek Róziecki Naczelnik Wydziału do walki z Cybeprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

W Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu w sieci pod nazwą "Być cyfrowobezpiecznym".
Konferencja była poświęcona bezpieczeństwu w Internecie i odpowiedzialnemu korzystaniu z mediów społecznościowych. Do udziału w niej zostali zaproszeni policjanci, pedagodzy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie oraz
inne zainteresowane tym zagadnieniem
osoby.
Jednym z trzech prelegentów konferencji był mł. insp. Leszek Róziecki Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie.
Pan Naczelnik przybliżył zebranym drogę od cyeberprzestępstwa do ukarania
sprawcy. Mówił o przestępstwach popełnianych przy użyciu nowoczesnych
mediów, takich jak Internet oraz o tym,
w jaki sposób reagować w przypadku
wystąpienia cyberprzestępstwa.
Kolejne wystąpienie miał Jan Bielaszka
– ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa
w sieci, który poruszył kwestie faktycznego i technicznego bezpieczeństwa w
świecie cyfrowym.

Ostatnim prelegentem konferencji była
adwokat Malwina Treder mówiąca o
prawie autorskim w pracy nauczyciela.
Po wystąpieniu gości miały miejsce
warsztaty prowadzone przez fundację,
dotyczące bezpieczeństwa i prywatności
w sieci oraz panel dyskusyjny dla dyrektorów i nauczycieli, a także prezentacja
„Standardów Bezpieczeństwa”.
Wszyscy uczestnicy konferencji byli
zgodni co do tego, że temat bezpieczeństwa w sieci jest niezwykle istotny w
dzisiejszej rzeczywistości i wszyscy jesteśmy za to bezpieczeństwo odpowiedzialni. Dlatego powinniśmy znać obowiązujące przepisy prawne i stosować
się do nich oraz edukować innych w
zakresie ich obowiązywania.
mł. asp. Ludmiła Mroczkowska
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Głównym celem badania „Satysfakcji z pracy policjantów i pracowników Policji” jest poznanie opinii na temat
warunków pracy, jak również poziomu zadowolenia ze
służby/pracy w Policji. Badanie to realizowane jest co
roku przez Komendę Główną Policji. Ostatnie badanie
zostało przeprowadzone w lutym 2018 r, udział wzięło
479 osób z garnizonu warmińsko - mazurskiego, 376
policjantów i 103 pracowników Policji.
Najliczniejszą grupę badanych stanowili mężczyźni 348
oraz 131 kobiet.

S TR . 13

Ponadto, w ponad dwukrotnie mniejszym stopniu, na zadowolenie składają się dobre stosunki z kolegami 36,3% wskazań, stałe warunki pracy 30,6%, nieco rzadziej wymienia się
wynagrodzenie i relacje z przełożonymi (18,2% i 16,8%).
Jak respondenci odpowiadali na to pytanie w tym i w ubiegłym roku przedstawia poniższy wykres
Które z wymienionych rzeczy, najbardziej przyczyniają się do Pana(i)
zadowolenia ze służby/pracy w Policji ?

68,6
71,6

stabilne zatrudnienie

30,6

stałe warunki pracy

ZADOWOLENIE Z PRACY W POLICJI
Zadowolonych z wykonywanej pracy jest 45,3% funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu warmińskomazurskiego, przeciętny poziom zadowolenia deklaruje
(43,7%), mały (11%) ankietowanych.
Porównując wyniki do poprzednich edycji badania, można
stwierdzić, że odsetki wskazań na zadowolenie z wykonywanej pracy utrzymują się na zbliżonym poziomie.
Jak respondenci odpowiadali na to pytanie w poprzednich
latach przedstawia poniższy wykres

Jak określił(a)by Pan(i) swoje zadowolenie z wykonywanej pracy
?

27
18,2

stosunkowo dobre
wynagrodzenie

27,1
36,3

dobre stosunki z
kolegami

26,3
16,8

dobre relacje z
przełożonymi

22,5
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Na niezadowolenie z pracy w opinii ankietowanych wpływa
przede wszystkim stosunkowo słabe wynagrodzenie - wymienia je połowa badanych (55%). Prawie co druga osoba
wskazuje także na nadmiar formalności i biurokracja 43,2%,
a na złe warunki pracy 31,1% ankietowanych.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia
poniższy wykres
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Głównym powodem zadowolenia z pracy w Policji jest
przede wszystkim stabilności zatrudnienia, co deklaruje
zdecydowana większość badanych (68,6%).
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Utrudnienia wynikające z codziennej służby pracy są związane najczęściej ze zbyt dużą biurokracją (51,6%) oraz pracą „pod statystykę”(41,8%).Są to dwa największe czynniki
utrudniające codzienna służbę/ pracę powtarzające się w
kilku edycjach badania.
Istotnym utrudnieniem jest również zbyt krótki czas na wykonanie niektórych zadań i nadmierne obciążenie pracą
(odpowiednio: 27,7% i 22,5%).
Jak respondenci odpowiadali na to pytanie w tym i w ubiegłym roku przedstawia poniższy wykres.

Najlepiej spośród wszystkich warunków pracy oceniane jest
wyposażenie w broń palną i amunicję – wysokie oceny przyznaje 73,3% badanych funkcjonariuszy przeciętnie ocenia
19%, zaś nisko (7,7%).
Niemal równie dobrze funkcjonariusze garnizonu warmińsko
-mazurskiego mówią o wyposażeniu w inne środki przymusu bezpośredniego (odpowiednio: 70,3% wysokich ocen
20,2% przeciętnych i 9,5% niskich).
Warunki utrzymania odpowiedniego poziomu sprawności
fizycznej oceniane są następująco: 28,8% wskazań na niską, 25,1% ocen przeciętnych i 46,1% ocen wysokich.

Co najbardziej utrudnia Panu(i) codzienną służbę/pracę?
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WARUNKI PRACY
Na poziom zadowolenia wpływają także warunki pracy,
jakość obsługi oraz inne aspekty dotyczące służby/pracy
w Policji.
Zdania respondentów na temat warunków lokalowych są
podzielone – 29,6% ocenia je jako złe, zaś 23,8 % twierdzi,
że są przeciętne, tylko 46,6% ocenia je jako dobre.

Największy problem w garnizonie warmińsko-mazurskim
sprawia baza i wyposażenie strzelnicy do zajęć systematycznych wyszkolenia strzeleckiego.
Funkcjonariusze przyznają 55% ocen niskich, przeciętnych
19,2%, a co czwarty ankietowany ocenia bazę i wyposażenie za odpowiednią 25,8%.
Na podstawie wyników ankiet można stwierdzić, że funkcjonariusze są dobrze wyposażeni w środki niezbędne do pełnienia służby, jednakże brakuje warunków do doskonalenia
nabytych umiejętności i utrzymywania sprawności fizycznej
na odpowiednim poziomie.

Jak ocenia Pan /i niżej wymieniome warunki pracy?
25,8
19,2

baza i wyposażenie strzelnicy d o zajęć

Wyposażenie w środki łączności jest dobrze oceniane przez
49,6% badanych, zaś przeciwnego zdania jest 24,3%,
a 26,1% badanych przyznaje temu aspektowi warunków
pracy ocenę przeciętną.

utrzymania odpowiedniego poziomu sprawności
fizycznej
wyposażenie w środki przymusu bezpośredniego
wyposażenie w broń palnąi amunicję

17,0

Także wyposażenie w sprzęt transportowy w opinii respondentów stanowi problem -41,4% przyznaje w tej kwestii ocenę niską, 28,2% - przeciętną;
że wyposażenie w sprzęt transportowy jest dobry uważa co
trzeci ankietowany (30,4%).
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wyposażenie w środki łączności

Nieco lepiej rozkładają się oceny dotyczące dostępu do
Intranetu – negatywne oceny przyznaje 39,6% badanych,
zaś wysokie – 42,4%;a odsetek ocen przeciętnych (18%).
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Oceniona została również możliwość korzystania z Internetu
– 54,6% deklaruje, że jest ona niewystarczająca, 17% ocenia ją przeciętnie, zaś 28,4% wystawia oceny dobre.
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Warunki lokalowe są oceniane najczęściej dobrze
przez policjantów i pracowników Policji.
Poproszono respondentów o zaopiniowanie wyposażenia
pomieszczeń służbowych.
Jak ankietowani oceniali poszczególne kwestie dotyczące
pomieszczeń służbowych ,w których pracują przedstawia
poniższy wykres

Policjanci oceniali poszczególne elementy współpracy pomiędzy służbą kryminalną a prewencyjną na rzecz procesu
wykrywczego.
Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższy
wykres.

Jak Pan/i ocenia poszczególne elementy współpracy pomiędzy służbą
kryminalną a prewnecyjną na rzecz procesu wykrywczego?

33,9
38,1

Ogólna ocena współpracy pomiędzy służbami na rzecz
procesu wykrywczego

Proszę o ocene poszczególnych kwestii dotyczących pomieszczenia
służbowego w którym Pan/i pracuje.
ma wentylację zapewniającą wymianę powietrza

K oordynacja współpracy pomiędzy pionem
kryminalnym a pionem prewencji przez przełożonych
tych służb
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Jakość rozpoznania terenowego i osobowego przez
policjantów pionu prewencji
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WSPÓŁPRACĘ POMIĘDZY SŁUŻBĄ PREWENCYJNĄ
A KRYMINALNĄ
Ocenie poddano również współpracę pomiędzy służbą prewencyjną a kryminalną, oceny dokonywali tylko policjanci
tych służb.
Porównując wyniki do poprzednich edycji badania, można
stwierdzić, że współpraca ta ewolucyjnie poprawia się.
Jak ankietowani oceniali współpracę w poprzednich latach
przedstawia poniższy wykres
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Proszę ocenić częstotliwość udziału policjantów
służby kryminalnej w odprawach do służby
patrolowej i obchodowej?
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Największy odsetek badanych 50,5 % opiniuje rzadką częstotliwość udziału policjantów służby kryminalnej w odprawach do służby patrolowej i obchodowej. Tylko 1/3 badanych twierdzi, że często w nich uczestniczy, a 18 % nie ma
na ten temat zdania.
Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres

Jak ocenia Pan/i współpracę pomiędzy służbą
prewencyjną a kryminalną ?
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SZKOLENIA W POLICJI
Badanych zapytano o przydatność odbytych kursów/szkoleń
do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.
Ponad połowa badanych (53,8%) oceniła wysoko przydatność odbytych kursów specjalistycznych. Blisko połowa
wskazuje na przydatność odbytych szkoleń zawodowych
podstawowych (44,9%) oraz przydatność szkoleń dla absolwentów szkół wyższych (43,7%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres
Respondentom zadano pytanie dotyczące oceny aspektów związanych ze szkolnictwem w Policji.
Jak ankietowani odpowiadali na to pytanie przedstawia
poniższy wykres.

ocena przydatności odbytych szkoleń
zawodowych podstawowych

19,6

ocena przydatności odbytych kurów
specjalistycznych
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0
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Jak ocenia Pan /i następujące aspekty zwiazane ze
szkolnictwem w Policji?
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Jak Pan(i) ocenia aktualne
możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej w
Policji?

sposób
zatrudnienia

Jak ocenia Pan/i przydatność odbytych kursów/szkoleń do realizacji
zadań na zajmowanym stanowisku ? (tylko policjanci)

ocena przydatności szkoleń dla absolwentów
szkół wyższych

KARIERA ZAWODOWA
Aktualne możliwości rozwoju kariery zawodowej niemal połowa badanych z garnizonu warmińsko-mazurskiego ocenia
negatywnie (42,1%). Co trzeci ankietowany jest przeciwnego zdania (35,2%), zaś 22,6% ankietowanych nie jest
w stanie tego ocenić. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to
pytanie przedstawia tabela nr 1

100

od 4 do 15 lat
staż służby/pracy
powyżej 15
lat

Zdaniem policjantów i pracowników Policji na rozwój kariery
zawodowej największy wpływ ma własna praca i zaangażowanie w służbę/pracę oraz protekcja/nepotyzm wskazuje
odpowiednio (40,6% i 38,3%).
Duży odsetek badanych uważa, że wpływ na karierę zawodową mają dobre relacje z przełożonym (36,3%)
Ponad jedna trzecia badanych wskazuje na przypadek
szczęście 30,5% a co czwarty ankietowany (22,1%) podnoszenie kwalifikacji zawodowych w szkolnictwie resortowym
ma wpływ na rozwój kariery zawodowej w Policji.
Jak respondenci odpowiadali na to pytanie w tym i w ubiegłym roku przedstawia poniższy wykres

Co Pana/i zdaniem, najbardziej wpływa na rozwój kariery zawodowej w
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SYTUACJA MATERIALNA
48,5 % pracowników i funkcjonariuszy Policji z garnizonu
warmińsko-mazurskiego określa swoje zarobki jako przeciętne. Na złe zarobki narzeka co trzeci ankietowany
(35,4%), zaś dobre zarobki ma 16,5% ankietowanych. Najbardziej narzekają na zarobki pracownicy Policji.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia
tabela nr 2.

Jak Pan(i) ocenia swoje
zarobki w Policji?
ogółem
pracownik
sposób
Policji
zatrudnienia
policjant
mężczyzna
płeć
kobieta
do 3 lat
od 4 do 15
staż słlat
użby/
pracy
powyżej 15
lat

479

dobrze
16,5

przeciętnie
48,5

35,4

103

4,2

39,1

56,7

376
348
131
55

19,8
16,3
17,0
11,2

50,6
50,8
41,0
53,5

29,5
32,9
42,0
35,4
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10,4
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41,2

163

28,0

45,9

26,1

N

źle

Jak Pan(i) ocenia własną (swojej rodziny)
sytuację materialną?

ogółem
pracownik
sposób
Policji
zatrudnienia
policjant
mężczyzna
płeć
kobieta
do 3 lat
staż słod 4 do 15
użby/
lat
pracy
powyżej 15
lat

popowodzi
wodz
mi
i mi
(nam)
(nam
powodzi
się
się)
mi (nam) średźle
N się dobrze
nio
479
29,0
55,1 15,9
103

25,6

56,4

18,0

376
348
131
55

29,9
27,5
32,8
22,7

54,7
55,2
54,8
70,0

15,4
17,2
12,4
7,3

261

25,0

55,3

19,7

163

37,4

49,8

12,8

Opracowała Barbara Niewiero

Uczestników badania zapytano również, w jaki sposób ich
zarobki zmieniły się w ciągu ostatniego roku.
Większość badanych deklaruje, że wysokość ich wynagrodzenia nie uległa zmianie (48,3%), dla 46,7% ostatnio
zarobki się poprawiły a dla 3,2 % pogorszyły się.
Pracownicy i funkcjonariusze Policji oceniali swoją i swojej
rodziny sytuację materialną i jako średnią (55,1%)
zaś 15,9% uważa, że powodzi się im źle,
a co trzeciemu powodzi się dobrze (29%).
Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia
tabela nr 3.

Na podstawie wyników przesłanych przez KGP dotyczących
badań satysfakcji z pracy policjantów i pracowników Policji
(edycja 2018).
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Lidzbarscy policjanci, przy współudziale lidzbarskich
strażaków, po raz kolejny przeprowadzili akcję „Szanuj
życie! Zwolnij! Podczas niej kierowcy, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli
dozwoloną prędkość, zamiast
otrzymać mandat karny, przeszli
przyspieszony kurs resuscytacji
krążeniowo – oddechowej.
Działania pokazują, że wielu
kierowcom wciąż należy przypominać, że nadmierna prędkość,
to najpoważniejsze obok jazdy
pod wpływem alkoholu – przewinienie popełniane na drogach.
11 kwietnia 2018 roku, w ramach
wspólnych działań
„Szanuj życie! Zwolnij!”
lidzbarscy policjanci i funkcjonariusze Straży Pożarnej po raz kolejny
zorganizowali wspólną akcję edukacyjną skierowaną do kierowców,
którzy w obszarze zabudowanym
przekraczali dozwoloną prędkość.
W zamian za odstąpienie od nałożenia mandatu karnego, w ramach
zastosowanego pouczenia, kierujący musiał zaliczyć test resuscytacji
krążeniowo – oddechowej.
Na miejscu, obok patrolu ruchu
drogowego, cennych wskazówek
udzielali ratownicy z lidzbarskiej
Straży Pożarnej, którzy w specjalnie przygotowanym namiocie przeprowadzali szkolenie na fantomie.
Działania pokazały, że kierowcom wciąż należy przypominać, jakie konsekwencje niesie nadmierna prędkość, która
jest jednym z najpoważniejszych przewinień na drogach.
Podczas 2-godzinnej akcji z tej wyjątkowej amnestii skorzystało kilkunastu kierujących.
Na odcinku ulicy Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim,
w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości
do 50 km/h, kierujący przekraczali prędkość średnio w prze-
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dziale od 16 do 30 km/h. W jednym przypadku kierująca
volkswagenem nie miała ważnych badań technicznych pojazdu, w związku z tym policjanci zatrzymali kierującej dowód rejestracyjny pojazdu.
W pewnym momencie przed
strażackim namiotem, w którym
odby wał o si ę s zk ol eni e
„uzbierała się” spora grupa kierujących. Wszyscy zgodnie
twierdzili, że ich przewinienie
spowodowane było pośpiechem..... do lekarza, po lekarstwa, do pracy czy na uczelnię.
Optymistyczne jest to, że kierowcy pozytywnie odbierali realizowane przez Policję i Straż
Pożarną działania. Przyznali, że
takie podejście służb mundurowych daje do myślenia i zastanowienia się nad konsekwencjami brawurowej jazdy.
Wielu z uczestników nie wiedziało, jak się zachować w sytuacjach, w których wymagane
byłoby podjęcie działań ratunkowych. Kierujący przyznali, że
takie akcje są potrzebne, chociażby po to, by nie dać się panice i zdenerwowaniu, gdyby do
konieczności podjęcia takich
działań ratunkowych doszło na
drodze na żywym człowieku, a
nie na fantomie.
Małżeństwo z powiatu ostródzkiego przyznało, że było
świadkiem omdlenia starszego mężczyzny. Oboje przyznali,
że w takiej sytuacji najbardziej paraliżujący jest strach. Mówili, że ze zdenerwowania zapomnieli nawet numeru telefonu do służb ratowniczych. Przyznali także, że takie akcje są
potrzebne, by uświadamiać ludziom, jak należy się zachować, bo wiele zależy od nas samych, a pierwsze minuty
przed przyjazdem służb mogą decydować o ludzkim życiu.
podkom.Monika Klepacka
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Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie wzięli udział w zajęciach samoobrony zorganizowanych w ramach policyjnego projektu „Silna Płeć”. Trening poprowadził instruktor z Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Olsztynie, który podpowiedział,
co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko ataku i uczył odpowiedniej reakcji, jeśli jednak do ataku dojdzie. Urzędnicy wezmą udział
również w zajęciach teoretycznych dotyczących ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych.

Od 2015 roku policjanci olsztyńskiej Komendy współpracowali
z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
(WUP) podczas realizacji działań z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi. Teraz ta współpraca przybrała nową formę - funkcjonariusze zaprosili pracowników Urzędu do wzięcia udziału
w policyjnym projekcie „Silna Płeć”. Zakłada on przeprowadzenie
zajęć z zakresu samoobrony wraz z panelem aspektów prawnych
dot. funkcjonariuszy publicznych.

W najbliższym czasie funkcjonariusze planują zorganizować dla
pośredników pracy teoretyczne szkolenie edukacyjne
pt. „Reagowanie w sytuacjach trudnych – jak prawo chroni urzędnika”. Zajęcia poprowadzi przedstawiciel Zespołu ds. Profilaktyki
Społecznej Wydziału Prewencji, który omówi wybrane przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego, związane m. in. z naruszeniem nietykalności cielesnej, czynną napaścią i znieważeniem.

W marcu i kwietniu dwukrotnie odbyły się zajęcia praktyczne prowadzone przez policyjnego instruktora z Zespołu Kadr i Szkolenia, podczas
których urzędnicy WUP poznawali podstawowe zasady i chwyty, pozwalające w sytuacji zagrożenia odeprzeć atak napastnika. Uczestnicy,
głównie kobiety, mieli okazję poprzez różnorodne ćwiczenia nauczyć się podstawowych technik samoobrony, a także właściwej reakcji
w sytuacji zagrożenia. Nie zabrakło również ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Głównym celem przyświecającym autorom projektu, zwłaszcza
policyjnemu instruktorowi, jest podniesienie u uczestników pewności siebie w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, które mogą
zaistnieć zarówno w ich życiu prywatnym, jak też zawodowym.
Na zajęciach samoobrony szkolenie nie kończy się.

Działania skierowane do pracowników urzędu pracy mają na celu
przede wszystkim zaznajomienie z mechanizmami psychologicznymi działającymi w sytuacjach kryzysowych, a także zwiększenie
świadomości prawnej u odbiorców projektu.
Celem przeprowadzonych przez przedstawicieli Policji szkoleń
było tym samym zwiększenie u urzędników poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Bezpłatne zajęcia samoobrony w ramach projektu „Silna Płeć”, odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach
13:30 – 15:00 na sali sportowej przy ul. Piłsudskiego 5.
Obowiązuje strój sportowy.
Terminy kolejnych zajęć:
14 maja; 11 czerwca; 10 września; 8 października; 12 listopada i 10 grudnia 2018 roku.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Lidią Cynt z Wydziału Prewencji, pod numerem telefonu:
0 89 522 47 69 lub drogą mailową lidia.cynt@olsztyn.ol.policja.gov.pl
lc
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Nadkom. Marcin Danowski i kom. Marek Miałkowski zostali wicemistrzami Polski w jednej z kategorii VI Mistrzostw
Polski Służb Mundurowych w Badmintonie, zorganizowanych przez Świętokrzyski Związek Badmintona i Wójta Gminy Zagnańsk, przy współpracy z m.in. Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach i Świętokrzyską Grupę International Police Association.
W kategorii indywidualnej świetnie spisał się również sierż. Mateusz Dobroński (KMP w Olsztynie),
który zajął III miejsce.

Wyłonienie Mistrzów Polski Służb Mundurowych w Badmintonie w roku 2018;
popularyzacja badmintona;
promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu - to trzy podstawowe cele
zawodów zorganizowanych w Zagnańsku
(woj. świętokrzyskie).
Organizatorami VI Mistrzostw Polski
Służb Mundurowych w Badmintonie byli
Świętokrzyski Związek Badmintona i Wójt
Gminy Zagnańsk, a współorganizatorami
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Komendant Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach oraz
Świętokrzyska Grupa International Police Association.
W turnieju wzięło udział 120 zawodniczek i zawodników
reprezentujących Policję, Państwową Straż Pożarną, Wojsko Polskie, Służbę Więzienną, Straż Graniczną, którzy
rywalizowali w kategoriach wiekowych gry pojedynczej
(I kat. do 35 lat; II kat. 36 – 45 lat; III kat. powyżej 45 lat)
oraz gry podwójnej i mieszanej (I kat. do 40 lat; II kat. powyżej 40 lat).

Silną i skuteczną reprezentację podczas zawodów miał także garnizon
warmińsko-mazurskiej policji.
W kategorii „singiel męski do 35 lat” po dwuletniej nieobecności spowodowanej poważną kontuzją (zerwanie
ścięgna Achillesa) – zagrał
sierż. Mateusz Dobroński (KMP w
Olsztynie), który zajął III miejsce.
W kategorii „debel męski pow. 40 lat”
tytuł wicemistrzów Polski wywalczyli
nadkom. Marcin Danowski
(KPP Ostróda)
i kom. Marek Miałkowski (KWP Olsztyn).
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Mł. asp. Marcin Brzózka z Komendy Powiatowej Policji
w Ostródzie wygrał Policyjne Zawody Wytrzymałościowo - Przełajowe o Puchar Komendanta Powiatowego
Policji w Ostródzie.
Współorganizatorem przedsięwzięcia był Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej oraz klasa policyjna
z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi
w Ostródzie. Patronat nad zawodami objął Starosta
Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski
oraz Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz.
Kilka dni temu o godzinie 5.30 na plaży miejskiej nad Jeziorem Sajmino odbyły się II Policyjne Zawody Wytrzymałościowo - Przełajowe o Puchar Komendanta Powiatowego
Policji w Ostródzie. W organizacji przedsięwzięcia ostródzką
komendę wsparli: Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej oraz klasa policyjna z Zespołu Szkół Zawodowych im.
Sandora Petofi w Ostródzie. Patronat nad zawodami objął
Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski oraz
Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz.
Zawody skierowane były do policjantów oraz pracowników
cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
Do rywalizacji zgłosiło się 15 funkcjonariuszy.
Trasa zawodów biegła wokół Jeziora Sajmino 3-kilometrową
ścieżką rekreacyjną. Zawodnicy mieli za zadanie przebiec
jak największą liczbę okrążeń w nieprzekraczalnym czasie
120 minut.

Zwycięzcą rywalizacji okazał się mł. asp. Marcin Brzózka
z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
W 104 minuty przebiegł on 7 pełnych okrążeń jeziora,
co dało w sumie 21 km pokonanych kilometrów.
Tuż za nim na podium uplasował się asp. Michał Przybyłek
z Komisariatu Policji we Morągu. Ten sam dystans pokonał
w 110 minut. Trzecie miejsce w zawodach zajął asp. Piotr
Jankowski z ostródzkiej komendy. 21 km przebiegł w 117
minut.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy.
Na zwycięzców czekały medale oraz puchary, które wręczył
Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie. Organizatorzy
przygotowali również dla nich nagrody rzeczowe.
II Policyjne Zawody Wytrzymałościowo - Przełajowe
to przedsmak organizowanego przez ostródzką komendę
Maratonu Ekstremalnego "Hardman", który odbędzie się
w sierpniu.
ab
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V Turniej Tenisa Stołowego Służb Mundurowych 2018
Ryszard Stemplewski wygrał V Turniej Tenisa Stołowego Służb Mundurowych 2018, który rozegrany został
w Olecku. Zawody zostały zorganizowane przez
przewodniczącego Zarządu Terenowego
NSZZ Policjantów w Olecku.
W piątek, 13 kwietnia 2018 r., w hali widowiskowo - sportowej Lega w Olecku odbył się V Turniej Tenisa Stołowego
Służb Mundurowych. Impreza została zorganizowana przez
przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów
w Olecku. Celem spotkania było propagowanie aktywnego
sposobu spędzania wolnego czasu.
Spotkanie otworzyli insp. Andrzej Żyliński Komendant
Powiatowy Policji w Olecku, który przywitał uczestników
turnieju i życzył wszystkim powodzenia.
Do rywalizacji stanęli policjanci oleckiej komendy oraz policyjni emeryci. Po zaciętej walce najważniejszy puchar turnieju trafił do Ryszarda Stemplewskiego. Drugie miejsce
zajął Dominik Borawski, zaś trzecie Marcin Maciejewski.
Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze.
Walka była zacięta, ale wszystko przebiegło w ramach
zasad fair play.
jn

Nadkom. Andrzej Plesiuk
najlepszym policyjnym szachistą Polski
Nadkom. Andrzej Plesiuk zdobył Puchar Komendanta
Głównego Policji dla najlepszego policjanta XVII Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Szachach, które
odbyły się w Pokrzywnej.
Ełcki policjant nadkom. Andrzej Plesiuk
został najlepszym policjantem XVII
edycji Indywidualnych Mistrzostwach
Polski Służb Mundurowych w Szachach, które odbyły się w Pokrzywnej
w województwie opolskim. To kolejny
sukces ełckiego funkcjonariusza w tej grze, i 11 tytuł Mistrza
w ogólnopolskim konkursie.
W turnieju wzięli udział reprezentacji m.in. Straży Pożarnej,
Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej
oraz Wojska. O wygraną walczyło 85 uczestników i uczestniczek. Nadkom. Andrzej Plesiuk zajął pierwsze miejsce

wśród policjantów w szachach klasycznych i błyskawicznych o wygrał Puchar Komendanta Głównego Policji.
W ogólnej klasyfikacji ełcki policjant znalazł się na piątym
miejscu.
Gratulacje policjantowi złożyli także
komendanci i naczelnik z ełckiej jednostki.
Nadkom. Andrzej Plesiuk zawodowo,
jako funkcjonariusz policji, jest specjalistą do walki z przestępczością komputerową.W czasie wolnym od wielu
lat gra w szachy, wielokrotnie zwyciężaj ąc w różnych turniejach szachowych. Grę w szachy traktuje, jako hobby i przyjemną formę spędzania wolnego czasu. Uważa, że szachy uczą strategicznego myślenia, koncentracji i cierpliwości.
st.sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
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Policyjny kubek
przed budynkiem opery
we Lwowie!
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie w sieci:
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
@KWP_Olsztyn
@KWPOlsztyn
SKŁAD PUBLIKACJI PT. „INFORMATOR”- B O Ż E N A P R Z Y B O R O W S K A
T E L E F O N : 8 9 - 5 2 2 - 5 4 - 4 1; e-mail bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl
Wszystkie numery „Informatorów” dostępne są na stronie http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/157,Gazetka-Informator.html

