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Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie otrzymała nowy sztandar.
Jego nadanie to wyraz społecznego uznania za rzetelną, ofiarną i odpowiedzialną służbę.
Nadanie sztandaru jednostce Policji to wyjątkowa uroczystość. Takiego zaszczytu dostąpili policjanci i pracownicy
cywilni KPP w Ostródzie, którym społeczeństwo, fundując
nowy sztandar, podziękowało za ich rzetelną, ofiarną i odpowiedzialną pracę.
Uroczystość nadania sztandaru rozpoczęła się mszą świętą, odprawioną w intencji środowiska policyjnego w Kościele
pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP.
Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz uczestników na
miejsce uroczystego apelu.
W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Województwa
Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach,
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

insp. Tomasz Klimek, Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady Miasta Ostróda
Tadeusz Bera, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i pozostali wójtowie oraz Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski, policjanci i pracownicy cywilni oraz goście.
Po złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, i przeglądu pododdziałów, nastąpiło podniesienie na maszt flagi
państwowej RP i odegranie hymnu państwowego. Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek przywitał przybyłych gości, i rozpoczęła się
pierwsza część uroczystości, którą było ślubowanie nowo
przyjętych policjantów.
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Nasi dzielnicowi najlepsi w Polsce!

Następnie przedstawiciele społecznego komitetu ufundowania sztandaru, oraz ostródzcy policjanci wbili gwoździe honorowe w drzewiec sztandaru.
Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru.
Ważną częścią uroczystości było poświęcenie sztandaru,
którego dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński.

Mł. asp. Daniel Romańczyk reprezentujący KWP w
Olsztynie w ogólnopolskim finale konkursu „Dzielnicowy
Roku” został „Najlepszym kierownikiem rewiru dzielnicowych” w Polsce!
Bardzo dobrze zaprezentował się również dzielnicowy
mł. asp. Krzysztof Kowalczyk, który wykazał się najlepszą policyjną wiedzą, spośród wszystkich startujących w
finale funkcjonariuszy.
Zaszczytny tytuł „Najlepszego dzielnicowego” przypadł
w udziale st. sierż. Adrianowi Piechulskiemu z KWP w
Katowicach.
Ogólnopolski finał Zawodów Policjantów Dzielnicowych
„Dzielnicowy Roku 2018” trwał trzy dni.
Wzięli w nim udział najlepsi dzielnicowi polskiej Policji.
W uroczystej gali, na której wręczane były puchary i nagrody specjalne uczestniczyło wielu znamienitych gości,
w tym Komendant Główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

W trakcie uroczystości doceniono również policjantów starszych służbą.
Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, 15 funkcjonariuszy
zostało wyróżnionych Medalami za Długoletnia Służbę (2
Medale Złote, 10 Srebrnych, 3 brązowe).
Odznaką „Zasłużony Policjant” zostało wyróżnionych
17 osób ( 5 Srebrną, 12 Brązową).
Końcowym etapem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe. Głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Marszałek Województwa Warmińsko
– Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Przewodniczący
Komitetu na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie Andrzej Wiczkowski oraz
Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie
nadkom. Marcin Danowski.
kom. Krzysztof Wasyńczuk
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Mł. asp. Daniel Romańczyk Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Giżycku wygrał w swojej kategorii
ogólnopolski finał Zawodów „Dzielnicowy Roku”.
W finale zachwycił swoją wiedzą, doświadczeniem
i umiejętnościami.

Wspaniale zaprezentował się w Katowicach
mł. asp. Daniel Romańczyk z KPP w Giżycku wygrywając w
swojej kategorii ogólnopolskie Zawody „Dzielnicowy Roku”.
Zanim nasz policjant wziął udział w ogólnopolskim finale,
wygrał wojewódzkie eliminacje, które odbyły się 28 września
w budynku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Kierownicy rywalizowali wtedy w czterech kategoriach: teście wiedzy policyjnej, który składał się z 60 pytań; udzielania pierwszej pomocy; analizy dokumentacji służbowej obejmującej problematykę z zakresu czynności służbowych realizowanych przez kierownika rewiru dzielnicowych. Sprawdzano również ich umiejętności strzeleckie.
W klasyfikacji generalnej wojewódzkiego etapu konkursu
na pierwszych trzech miejscach w kategorii kierowników
rewirów dzielnicowych znaleźli się mł. asp. Daniel Romańczyk z KPP w Giżycku, asp. Marek Olszewski z KPP w
Ostródzie oraz asp. szt. Sylwester Rosół z KMP w Elblągu.

Pod koniec października w Szkole Policji w Katowicach odbył się ogólnopolski finał, w którym giżycki policjant reprezentował garnizon warmińsko-mazurski.
Mł. asp. Daniel Romańczyk wypadł znakomicie, zajmując
pierwsze miejsce wśród najlepszych w Polsce kierowników
rewiru dzielnicowych!
W nagrodę zdobył m.in. puchar, który wręczył mu
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji.
.
Mł. asp. Daniel Romańczyk w Policji pracuje od 11 lat.
Na co dzień pełni służbę jako Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku, gdzie zarządza
siedmioma dzielnicowymi. To on ustala codzienne zadania dla funkcjonariuszy, nadzoruje ich pracę oraz odprawia ich do służby.
Swoją karierę w Policji rozpoczął od patrolowania giżyckich ulic, następnie pełnił służbę jako pomocnik dyżurnego. Przez kilka lat również pracował jako dzielnicowy,
a obecnie zajmuje stanowisko kierownika dzielnicowych.
Jako przełożony ma bardzo dobrą opinię wśród swoich
podwładnych, cieszy się ich zaufaniem.
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21 nowo przyjętych policjantów wzięło udział
w uroczystym ślubowaniu, które odbyło się w Olsztynie. Podczas uroczystości wręczono medale
„Zasłużony Policjant” i wyróżniono pracowników
Korpusu Służby Cywilnej, którzy 11 listopada
obchodzili swoje święto.
Już po raz piąty w tym roku odbyła się uroczystość
ślubowania nowo przyjętych policjantów Tym razem
połączona ona została z wręczeniem nagród i odznaczeń policjantom i wyróżniającym się w pracy pracownikom Korpusu Służby Cywilnej.
W uroczystości wzięli udział m.in. Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski,
Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wioletta Śląska - Zyśk, Sekretarz Urzędu Miasta Olsztyna Stanisław Gorczyca, insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz rodzina i najbliżsi funkcjonariuszy.
Nowo przyjęci funkcjonariusze, wśród który były dwie
kobiety, odbędą teraz półroczne szkolenie podstawowe, po którym rozpoczną służbę w różnych jednostkach warmińsko-mazurskiej Policji. Największa liczba

policjantów zasili szeregi Oddziału Prewencji Policji
w Olsztynie – 7 osób, po dwie osoby trafią do Olsztyna,
Elbląga, Braniewa, Ełku i Giżycka. Po jednej do Iławy,
Ostródy, Nowego Miasta Lubawskiego i Pisza.
Kolejne przyjęcie nowych funkcjonariuszy przewidziano
na 27 grudnia.
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Podczas uroczystości ślubowania Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek wraz
z Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim
Sławomirem Sadowskim wręczyli medale „Zasłużony
Policjant” 10 funkcjonariuszom z całego województwa,
które nadawane są policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił
się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie insp. Tomasz Klimek, mianował siedmiu
funkcjonariuszy na wyższe stopnie w korpusie aspirantów oraz nagrodził 44 pracowników cywilnych warmińsko-mazurskiej Policji.

S TR . 6

Na zakończenie ślubowania wicewojewoda
Sławomir Sadowski wręczył bukiety róż, policjantkom,
które wstąpiły do Policji Warmii i Mazur.
kom. Krzysztof Wasyńczuk
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Komendant zasłużonym dla Krajowej Administracji Skarbowej
Inspektor Tomasz Klimek został odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej". Odznaczenie to otrzymał z rąk nadinspektora Piotra Walczaka - Podsekretarza Stanu, Zastępcy Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.
16 października w Izbie Administracji
Skarbowej w Olsztynie miała miejsce
uroczystość wręczenia odznaczeń resortowych. Gospodarzem ceremonii był
Pan Mariusz Pawłowski Dyrektor Izby
Administracji Skarbowej w Olsztynie.
W uroczystym spotkaniu wziął udział
nadinspektor Piotr Walczak - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.
W obecności zebranych naczelników Urzędów Skarbowych
woj. warmińsko-mazurskiego, kierownictwa Warmińsko-

Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie i kierowników IAS w Olsztynie, czterech pracowników i dwóch
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Krajowej Administracji Skarbowej z terenu Warmii i Mazur otrzymało odznakę „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej".
W gronie wyróżnionych osób był również inspektor Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie,
który wraz z innymi odznaczonymi osobami odebrał wyróżnienie z rąk Zastępcy Szefa KAS.
Uroczystość przebiegała zgodnie z Ceremoniałem KAS, co znacząco podniosło rangę wydarzenia.

Tekst oraz foto: KAS Olsztyn

Medal na 100 – lecie Niepodległości
Tomasz Klimek odebrał medal za pomyślną współpracę na linii Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie a Krajowa Administracja Skarbowa. Współpraca z innymi służbami państwowymi, to skuteczność działań obu formacji w walce z szeroko rozumianą przestępczością gospodarczą.
Policjanci z całego województwa warmińsko – mazurskiego współpracują z innymi służbami mundurowymi.
Od wielu lat stale rozwija się i jest zacieśniana współpraca warmińsko mazurskiej Policji z Krajową Administracją Skarbową. Szczególnie widoczne stało
się to po wejściu Polski do strefy Schengen. Obie te
instytucję zwalczają przestępczość gospodarczą, a więc
nielegalny proceder handlu papierosów i alkoholu bez polskich znaków akcyzy, wwozu paliw zza naszej wschodniej
granicy i współpracy nielegalnego hazardu. Nie można zapomnieć o nielegalnych towarach odzieży i obuwia markowych firm z podrobionymi znakami towarowymi.

Współpraca służb to nie tylko działania, ale także szkolenia
i warsztaty, w trakcie których funkcjonariusze nabywają co
raz to nową wiedzę. Tę z kolei sprawnie wykorzystują w
trakcie wspólnych akcji. Wszystkie te działania poskutkowały podziękowaniami Zastępcy Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej i Podsekretarza Stanu nadinsp. Piotra Walczaka,
skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie insp. Tomasza Klimka.
Szef KAS, w liście dziękuje za dotychczasową współpracę i w podziękowaniu
przekazuje symboliczny medal upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską niepodległości.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek zapewnia, że ta współpraca będzie
w dalszym ciągu stała na wysokim poziomie, dzięki zaangażowaniu policjantów z całego garnizonu warmińsko – mazurskiego, za co im szczerze dziękuje.

kom. Krzysztof Wasyńczuk
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Łódź motorowa - R-1 Parker 800 Pilothouse o wartości ponad 400.000 złotych została uroczyście przekazana policjantom. Jest to najnowocześniejsza jednostka pływająca na wodach Warmii i Mazur, będąca w dyspozycji Policji.
Dzięki niej funkcjonariusze będą mogli jeszcze szybciej interweniować, gdy ktoś wypoczywający nad Zalewem Wiślanym będzie potrzebował pomocy.
28 listopada we Fromborku odbyło się uroczyste przekazanie łodzi służbowej R-1 Parker 800 Pilothouse.
Pierwszą częścią uroczystości była prezentacja multimedialna, która zawierała podstawowe informacje dotyczące łodzi.
Zaprezentowano także film z jej wodowania.
Prezentacja miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy Frombork.
W spotkaniu zorganizowanym przez
nadkom. Tadeusza Telengę Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie oraz
Zbigniewa Pietkiewicza
Burmistrza Fromborka
uczestniczyli –
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego,
Sławomir Sadowski
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski,
insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Karol Motyka Starosta Braniewski z przedstawicielami
urzędu, ks. prałat Leszek Galica kapelan policji,
ks. prałat Jacek Wojtkowski proboszcz Parafii Katedralnej
we Fromborku oraz Karolina Motyka-Kozioł dyrektor Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Elblągu.

Po tej części goście wraz z policjantami przemieścili się do
portu, gdzie Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski wręczyli
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie klucze
do łodzi.
Z rąk insp. Tomasza Klimka klucze trafiły do kierownika
Posterunku Policji we Fromborku.
Łódź poświęcił kapelan policji ks. prałat Leszek Galica.

Zakup jednostki pływającej możliwy był dzięki środkom
z Programu Modernizacji Policji, Funduszu Wsparcia
Policji na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim oraz rezerwy celowej.
Policyjna łódź motorowa - R-1 Parker 800 Pilothouse,
o wartości ponad 400.000 złotych, służy do patrolowania akwenów, prowadzenia akcji ratunkowych, zwłaszcza
w trudnych warunkach atmosferycznych oraz wszelkich
akcji w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osób.
Jest ona dostosowana do tego, aby pełnić służbę na
wodach morskich.
Blisko 8-metrowa łódź jest wyposażona w dwa czterosuwowe silniki przyczepne o zapłonie iskrowym o mocy
150 KM każdy.
Pojemność silników 3 litry (na jeden silnik).
Maksymalnie może przewozić 6 osób, a prędkość, którą
może rozwinąć, jest nie mniejsza niż 40 węzłów.
Jednostka jest wyposażona m.in. w radar technologii 4G i
echosondę, zlewozmywak, kuchenkę, lodówkę, toaletę
manualną zabudowaną.

30 LISTOPADA 2018 R .

N UMER 175 (9/10)

„Bóg, Honor, Ojczyzna! 100 lat Niepodległości Polski” pod takim hasłem odbył się cykl koncertów Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego, upamiętniający
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Funkcjonariusze dali siedem koncertów. Występ galowy
odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.
im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.
Patronat honorowy
nad tym przedsięwzięciem objął
Wojewoda Warmińsko – Mazurski
Artur Chojecki.

Występ inauguracyjny trasy koncertowej pod tytułem „Bóg,
Honor, Ojczyzna! 100 lat Niepodległości Polski” odbył się
w Iławie. Następnie Chór Policji Garnizonu Warmińsko Mazurskiego wystąpił w Szczytnie, Kętrzynie, Ełku, Giżycku,
Olsztynie i Nidzicy.
Podczas koncertów można było usłyszeć takie utwory, jak
„Bogurodzica”, „Czerwone maki na Monte Casino” czy
„Przybyli ułani pod okienko”.
Galowy koncert Chóru Policji Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego odbył się 9 listopada 2018 w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie podczas uroczystej Gali z okazji 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Wszystkie koncerty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych.
Przed chórem nowe wyzwania. Trwają prace nad nowymi
aranżacjami, tym razem będą to kolędy.

A.B.

S TR . 10

Chór Policji Garnizonu Warmińsko – Mazurskiego, który powstał w 2016 roku działa pod
patronatem Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie. Dyrygentką chóru i opiekunem muzycznym jest Małgorzata GórskaDubowik.
Prawie wszyscy uczestnicy chóru to czynni
funkcjonariusze Policji - zarówno początkujący, jak i doświadczeni, z ponad 20 -letnim
stażem służby. W chórze śpiewają również
pracownicy cywilni policji.
Część z chórzystów w czasie wolnym od
służby lub pracy występuje w różnych zespołach muzycznych, zajmując się graniem i
śpiewaniem profesjonalnie, pozostali to amatorzy - pasjonaci. Kilka osób w młodości
uczyło się w szkole muzycznej śpiewu i gry
na instrumentach, a teraz zapomniana pasja
rozkwita w nich na nowo.
Dyrygentka i opiekun muzyczny
Małgorzata Górska - Dubowik jest absolwentką Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła
również Podyplomowe Studia chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy. Równolegle realizuje studia
podyplomowe w zakresie Retoryki Funkcyjnej, Emisji i Rehabilitacji Głosu. Jest specjalistką w swoim fachu.
Częścią chóru Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego jest również czteroosobowy zespół muzyczny pod kierownictwem
podkom. Tomasza Marka z Laboratorium
Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie.
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Lidzbarscy policjanci pomogli rodzicom, którzy jechali
do swojego dziecka, które w domu dostało ataku duszności. Z uwagi na stan zagrażający życiu dziecka oraz
utrudnienia w ruchu związane z przebudową ronda na
drodze K-51, policjanci przeprowadzili pilotaż.
Dzięki szybkiej reakcji i podaniu na czas niezbędnych
lekarstw, dziecko zaczęło odzyskiwać równomierny
oddech.
Podczas patrolowania ulic miasta lidzbarscy policjanci ruchu
drogowego zatrzymali na ulicy Mławskiej kierującego fordem. Kierująca, nie stosując się do znaku nakazującego
skręt w lewo, wyprzedził jadący przed nim pojazd. Po chwili
z zatrzymanego samochodu wybiegł roztrzęsiony mężczyzna i poinformował, że dostał telefoniczną informację, że
jego córka się dusi. Dziewczynka, chorująca przewlekle na
astmę, w tym czasie była pod opieką babci. Mężczyzna
wraz z żoną wieźli dla córki niezbędne lekarstwa.
Z uwagi na stan zagrażający życiu dziecka oraz wzmożony
ruch na ulicach miasta związany przebudową ronda, policjanci natychmiast przeprowadzili pilotaż, aby rodzice szyb-

Nietrzeźwa kierująca zatrzymana
przez policjanta
Asp. Karol Dąbkowski policjant z Zespołu Kryminalnego
Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie, w czasie wolnym od służby zatrzymał kobietę, która prowadziła samochód w stanie nietrzeźwości. Podejrzewał, że kobieta
porusza się skradzionym tego dnia autem.
Asp. Karol Dąbkowski policjant z Zespołu Kryminalnego
Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie, wracając po służbie do domu, zobaczył jadący z naprzeciwka pojazd marki
Daewoo Matiz. Był on podobny do tego, którego kradzież
zgłosił tego dnia właściciel auta. Z relacji pokrzywdzonego
wynikało, że mogła go ukraść jego znajoma.

ciej dotarli do chorego dziecka. Dziewczynka na czas otrzymała potrzebne leki ratujące jej zdrowi i życie.
Dzięki szybkiej reakcji i sprawnie przeprowadzonym działaniom, dziecko poczuło się lepiej i zaczęło odzyskiwać równomierny oddech, potem trafiła pod opiekę lekarzy.
Po udzieleniu pomocy, policjanci wrócili do kolejnych swoich
zadań służbowych.
podkom. Monika Klepacka

Funkcjonariusz zatrzymał pojazd, uniemożliwiając kobiecie
dalszą jazdę oraz wezwał na miejsce patrol Policji, uwagi na
to, że kierująca była pod wyraźnym działaniem alkoholu.
Badanie jej stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Kierująca tłumaczyła się, że samochód należy do jej znajomego.
Policjanci, przybyli na miejsce, zdecydowali o zatrzymaniu
19-latki w policyjnym areszcie do czasu wytrzeźwienia i wyjaśnienia całej sprawy. Okazało się, że z auta zginęła też
gotówka w kwocie 800 złotych.
Po zebraniu materiału dowodowego kobieta usłyszała trzy
zarzuty. Dotyczyły one kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu mechanicznego marki Daewoo Matiz oraz kradzieży pieniędzy.
Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.
as
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,,Policjanci cechowali się profesjonalizmem,
empatią i zrozumieniem drugiego człowieka”takie słowa można przeczytać w piśmie, jakie
przekazała starsza kobieta Komendantowi
Powiatowemu Policji w Węgorzewie
mł. insp. Radosławowi Drach.
Celem jej wizyty było podziękowanie policjantom, którzy odzyskali jej skradziony portfel wraz
z pieniędzmi i dokumentami.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie
mł. insp. Radosława Drach mieszkanka Węgorzewa złożyła
serdeczne podziękowania za pomoc w odzyskaniu skradzionych pieniędzy.
Kobieta przekazała list, w którym wyraziła swoją wdzięczność policjantom wydziału prewencji za ich profesjonalizm,
empatie i zrozumienie drugiego człowieka.
Starsza pani została 5 października okradziona przez nieuczciwego człowieka. Przybyli na miejsce funkcjonariusze,
na podstawie relacji zgłaszającej, już po kilkunastu minutach, wytypowali i zatrzymali sprawcę.
Tego samego dnia kobieta odzyskała swój portfel z pieniędzmi i dokumentami.
Jak zaznaczyła w podziękowaniu pokrzywdzona, były to jej
ostatnie pieniądze niezbędne na zakup leków oraz jedzenia.
W rozmowie z komendantem podkreśliła również fakt, iż
wyrobienie przez nią dokumentów byłoby dla niej ogromnym
i trudnym zadaniem, ze względu na starszy wiek.
W trakcie rozmowy nie brakowało słów pochwały interweniujących policjantów za zaangażowanie i szybką reakcję,
jak również dla komendanta, który sprawuje nadzór nad ich
pracą.

Przy okazji spotkania komendant, poruszył temat oszustw
na tzw. wnuczka. Starsza pani na zakończenie wizyty w
węgorzewskiej komendzie podkreśliła, że od tej pory przestanie być już taka ufna i zadba lepiej o swoje bezpieczeństwo.
mł. asp. Agnieszka Filipska
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Ratowali człowieka

Pomógł poszkodowanemu

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy ostródzkiej
patrolówki 63-latek, którego życie było zagrożone,
otrzymał potrzebną mu pomoc medyczną.

Sierż. Rafał Wasilewski - policjant Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego lidzbarskiej komendy w czasie wolnym
od służby pomógł poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym. Funkcjonariusz,
z wykształcenia ratownik medyczny
fachowo udzielił pierwszej pomocyzrobił badanie urazowe, zaopatrzył
widoczne rany poszkodowanego
i utrzymywał z mężczyzną kontakt
słowny, aż do czasu przyjazdu na
miejsce karetki pogotowia ratunkowego i policji.

Na skuteczną policyjną interwencję zawsze składa się kilka
czynników. Są to m.in. właściwa ocena sytuacji, szybkość i zdecydowane działanie, wiedza oraz odporność na stres, szczególnie, gdy w grę wchodzi ludzkie życie.
Ostródzcy policjanci po raz kolejny udowodnili, że doskonale
radzą sobie w każdej sytuacji.
W połowie listopada około godz. 23:00 podczas patrolowania
miejscowości Kajkowo policjanci zauważyli leżącego przy schodach mężczyznę, który miał zakrwawioną twarz i widoczne obrażenia.
- „Wszędzie było dużo krwi. Nie wiedzieliśmy, co się stało, ale najważniejsze było, żeby mu pomóc. Ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, dlatego natychmiast przystąpiliśmy do udzielania mu pierwszej pomocy oraz wezwania na miejsce karetki pogotowia” - wspominają
st. post. Kamil Maćkowiak i post. Łukasz Kalicki.

Mężczyzna odzyskał przytomność. Został zabrany przez załogę
karetki pogotowia do szpitala.
Przyczyną tak poważnego urazu głowy był upadek. Mężczyzna
znajdował się pod wpływem alkoholu i stracił równowagę, gdy
wchodził po schodach.
- „Miejsce, w którym znaleźliśmy mężczyznę, było nieoświetlone. O tej porze na ulicach jest już pusto. Nie
wiemy, ile czasu ten mężczyzna mógł tam leżeć. Nie wiemy też, czy ktoś zwróciłby na niego uwagę. Cieszymy się,
że mogliśmy mu pomóc. Na tym polega nasza praca”mówią policjanci.
A.B.

W miejscowości Samborowo
w powiecie ostródzkim kierujący volkswagenem podczas
manewru włączania się do ruchu zderzył się z prawidłowo
jadącym motocyklistą. Świadkiem tej sytuacji był lidzbarski
policjant - sierż. Rafał Wasilewski, który szczęśliwie dla
poszkodowanego wracał tą trasą do domu.
Funkcjonariusz widząc, że doszło do zdarzenia drogowego
i trzeba będzie udzielić pomocy kierującemu jednośladem,
nie miał najmniejszych wątpliwości, jak należy postąpić.
Powiadomił o wypadku służby ratunkowe i zadbał o bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia. Funkcjonariusz, który jest
również ratownikiem medycznym, fachowo udzielił pierwszej pomocy, wykonał badanie urazowe, zaopatrzył widoczne rany i utrzymywał z poszkodowanym 26-latkiem kontakt
słowny, aż do czasu przyjazdu na miejsce karetki pogotowia
ratunkowego i policji. W trakcie wykonywanych czynności
pokrzywdzony przyznał policjantowi, że nie posiada uprawnień do kierowania motocyklem. Obaj uczestnicy zdarzenia
– kierujący motocyklem i osobowym volkswagenem byli
trzeźwi.
Sierż. Rafał Wasilewski jest policjantem zespołu patrolowo
– interwencyjnego w lidzbarskiej komendzie.
To nie pierwsza sytuacja, w trakcie jego 4-letniej służby,
kiedy pomagał poszkodowanym.
W połowie września 2018 roku sierż. Rafał Wasilewski
razem z kolegą z patrolu wyciągnęli na brzeg 50-latka, który
wpadł do wody.
Policjant w lipcu 2017 roku ratował też życie 56-latka, który
chciał skoczyć z mostu kolejowego – wykorzystał moment
nieuwagi i obezwładnił niedoszłego samobójcę.
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Ośmiu policjantów z powiatu nowomiejskiego zostało wyróżnionych tytułem „Kawalera Białej Wstążki”
W Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
odbyła się konferencja pod nazwą „Współczesne oblicza
przemocy”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Instytutu Badań i Edukacji Społecznej oraz samorząd
województwa warmińsko-mazurskiego w ramach kampanii
Biała Wstążka.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele samorządów,
szefowie i pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz
centrów pomocy rodzinie, prawnicy, kuratorzy, kierownicy
ośrodków wsparcia ofiar przemocy, psycholodzy, pedagodzy, a także policjanci.
Uroczystym punktem konferencji było wręczenie wyróżnień
Warmińsko-Mazurskiego Kawalera Białej Wstążki, przyznawanych przez Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego. W tym roku zaszczytu tego dostąpiło 11 mężczyzn, w tym aż ośmiu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim!
Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym zatytułowanym „Zaniedbanie, jako forma przemocy w rodzinie”,
w którym wypowiadali się mł. insp. Mirosław Mozarczyk I
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim, Piotr Lewandowski, kurator rodzinny oraz
psycholodzy Teresa Podolak, Danuta Górny i Patrycja Ziółkowska.

L.M.

Wyróżnieni
Wstążki”:

tytułem

„Kawalera

Białej

insp. Jacek Drozdowski - Komendant Powiatowy
Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
mł. insp. Mirosław Mozarczyk - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
asp. szt. Paweł Cherkowski - Starszy Dzielnicowy
Rejonu II w Nowym Mieście Lubawksim,
sierż. Łukasz Groszkowki - p.o. Dzielnicowy Rejonu IV w Kurzętniku,
asp. szt. Piotr Lesiński - Dzielnicowy Zespołu
Dzielnicowych w Biskupcu Rejonu VI,
asp. Wiesław Otręba - Starszy Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych w Biskupcu Rejonu VII,
mł. asp. Mateusz Soter - Dzielnicowy Rejonu I w
Nowym Mieście Lubawskim,
asp. Andrzej Szymański - Dzielnicowy Zespołu
Dzielnicowych w Biskupcu Rejonu VIII,
Oprócz policjantów wyróżnienia otrzymali:
Józef Blank - Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego,
Marcin Grzywacz - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodzicznie,
Stanisław Ulatowski - Redaktor Naczelny Gazety
Nowomiejskiej.
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Gołdapska policja ma nowego „funkcjonariusza” to „sierżant Bóbr”, pluszowa maskotka
Od niedawna, choć symboliczną, to jednak oficjalną służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi pełni maskotka sierżanta Bobra. Pluszak
został kupiony przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w ramach projektu „On, Ty i Ja- razem na szlaku bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego”. Maskotka już stała się ulubieńcem najmłodszych…
Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi
mł. insp. Dariusz Stachelek przywitał w służbie nowego
„funkcjonariusza” - sierżanta Bobra. I choć służba jego będzie symboliczna, to z pewnością przyniesie pożądane efekty. Funkcjonariuszem tym jest maskotka, która podczas
działań profilaktycznych poprzez zabawę będzie wpajać
najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Sierżant Bóbr już stał się ulubieńcem najmłodszych...
Dzieciaki chętnie się do niego przytulały i „przybijały z nim
piątki”.

Sierżant Bóbr - to dla policjantów nie tylko maskotka,
ale przede wszystkim narzędzie do przekazywania wiedzy
i ważnych informacji. Niektórzy śmieją się, że to najbardziej
zapracowany policjant w powiecie.
Z pewnością jest w tym dużo prawdy, bo w towarzystwie
mundurowych, odwiedził już wiele dzieci... a przed nim jeszcze mnóstwo spotkań.

Pluszaka będzie można spotkać na festynach, a także na
spotkaniach w przedszkolach i szkołach przy realizacji programów profilaktycznych.

Maskotka została zakupiona w ramach projektu
„On, Ty i Ja- razem na szlaku bezpieczeństwa
Powiatu Gołdapskiego” .
Projekt dofinansowany z rządowego programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
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Reprezentacja IPA Region Olsztyn, złożona z funkcjonariuszy warmińsko-mazurskiej Policji, zdobyła
Puchar Świata w piłce nożnej drużyn 5-osobowych.
Policjanci nie zapomnieli o 100 - leciu odzyskania
przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w kierunku
nieba poleciało 100 białych balonów z wizerunkiem
czerwonego orła.
W dniach 18-22 września 2018 roku, w pięknej chorwackiej
miejscowości Porec, rozegrano Puchar Świata Policjantów
w piłce nożnej drużyn 5-osobowych - „Gold Cup”.
Reprezentacja IPA Region Olsztyn złożona z funkcjonariuszy warmińsko-mazurskiej Policji wygrała wszystkie mecze
i zdobyła Puchar Świata.
Nie było łatwo otrzymać zaproszenie na ten turniej, ponieważ organizator Marc Joos - akceptując osobiście każdą z
drużyn - brał pod uwagę jej dotychczasowe osiągnięcia
sportowe, w tym zajmowane czołowe miejsca w innych międzynarodowych zawodach.
Wśród uczestników, oprócz naszej drużyny, były między
innymi: mistrz Afryki z Maroka, mistrz Ameryki Północnej z
USA, reprezentacja KGP z Mołdawii, policjanci ze Słowacji,
Włoch, Rumunii, Ukrainy, Kosowa, Portugalii i wielu innych
krajów Europy oraz Afryki.

S TR . 16

Spotkania rozgrywano jednocześnie na czterech boiskach
ze sztuczną nawierzchnią. 25 zespołów podzielono na cztery grupy, a rozgrywki odbywały się w systemie "każdy z każdym" w grupie.
Nasza drużyna w fantastycznym stylu przebrnęła przez fazę
grupową wygrywając w swojej kategorii wszystkie mecze.
IPA Region Olsztyn uporała się kolejno z Francją, Włochami, Słowacją, Rumunią, Maroko i USA. Bilans bramkowy to
21:5. Każdy kolejny mecz rozbudzał naszym kolegom apetyt
na dobry wynik.
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Ten ogromny sukces „nasi” uczcili w trakcie turnieju w jeszcze jeden spektakularny sposób.
Jadąc na te zawody funkcjonariusze przygotowali 100 białych balonów z wizerunkiem czerwonego orła, do których
przyczepili białe i czerwone wstążki. Funkcjonariusze w ten
uczcili 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Balony poszybował w górę przed ostatnim meczem.

Ostatniego dnia została rozegrana faza pucharowa turnieju.
W ćwierćfinale funkcjonariusze z naszego garnizonu trafili
na reprezentację KGP z Mołdawii. Wynik 3:0 mówi sam za
siebie.
Następnie w półfinale funkcjonariusze z Olsztyna rozegrali
bardzo trudne zawody z drużyną reprezentującą jeden z
piękniejszych regionów Rumunii – Cluj Napoca z Transylwanii. To bardzo silna drużyna z ponad 300 - tysięcznego miasta. Z tymi policjantami 2 dni wcześniej, IPA Region Olsztyn
wygrała w grupie po bardzo zaciętym pojedynku 2:1. Tym
razem nie straciliśmy bramki wygrywając 2:0.
W finale los połączył naszą drużynę z inną bardzo wymagającą ekipą z Rumunii IPA Vaslui- przez wszystkich typowaną od samego początku na zwycięzcę turnieju. Mecz zakończył się spektakularnym wynikiem 6:0 dla Polski i tym samym zdobyciem Pucharu Świata!

Po powrocie do Olsztyna z piłkarzami spotkał się Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek,
podziękował im za to historyczne osiągnięcie warmińsko mazurskich policjantów oraz życzył dalszych sukcesów na
innych turniejach rozgrywanych w kraju i poza granicami
naszego państwa.

Policjanci z IPA Region Olsztyn dziękują za wsparcie
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie
insp. Tomaszowi Klimkowi oraz przełożonym za okazaną
wyrozumiałość.
Sam wyjazd nie odbyłby się bez wsparcia finansowego firm
KTK Polska z Gdańska, Oddziału Totalizatora Sportowego
w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Bezpieczeństwa oraz wielu innych wierzących w
umiejętności funkcjonariuszy biorących udział w turnieju
i przychylnie nastawionych do tej inicjatywy.

ps
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WYDAWCA - KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W OLSZTYNIE
REDAKTOR NACZELNY DWUTYGODNIKA PT. „INFORMATOR KWP w Olsztynie ”- BOŻENA PRZYBOROWSKA
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

