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Z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia
składamy życzenia zdrowia, pomyślności
i odpoczynku od wszelkich trosk i wyzwań codzienności.

Niech wszystkie dni w roku będą równie piękne,
ciepłe i radosne, jak wigilijny wieczór spędzony wśród najbliższych.

Niech piękno bożonarodzeniowych świąt pozostanie w pamięci,
dając siłę i optymizm na przyszłość,

a Nowy 2019 ROK przyniesie szczęście oraz spełnienie.

W imieniu kierownictwa KWP w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji
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Szanowne Koleżanki i Koledzy Policjanci,
Za Nami czas protestacyjnej zawieruchy, z której
wyszliśmy z podniesioną głową oraz w poczuciu,
że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie osiągnąć
każdy cel.
Życzę Wam wszystkim wytchnienia przy wigilijnym stole, otoczonym ludźmi bliskimi Waszemu sercu.
Niech radość z Bożego Narodzenia sprawi, że wszelkie różnice poglądów zaczną
Nas ubogacać, a nie - jak to zwykle bywa, dzielić.
Niech Nasz wspólny obowiązek niesienia pomocy innym i walki ze złem stanie
się ideą, ale również powodem do dumy, i źródłem szacunku ze strony każdego,
komu dedykujemy swą codzienną, ciężką służbę.
Niech nadchodzący Nowy Rok obfituje w same dobre wydarzenia.
Abyśmy w Nowym Roku mieli jak najmniej powodów do smutku i dylematów,
a jak najwięcej – do radości i dumy.
Ze związkowym pozdrowieniem!

Sławomir Koniuszy
Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów
w Olsztynie
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Przedstawiciele kierownictwa Policji na czele
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie
wzięli udział w dorocznym „opłatku” u Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele
wszystkich sfer życia publicznego z całego regionu.
Najpierw zabrzmiała „Cicha noc”, potem było łamanie się opłatkiem i życzenia świąteczne.

„Cicha noc” w wykonaniu chóru Cantores Varmienses pod
batutą prof. Benedykta Błońskiego rozpoczęła doroczne
wojewódzkie spotkanie opłatkowe, które odbyło się w olsztyńskiej restauracji Przystań. Gospodarzem był Marszałek
Gustaw Marek Brzezin.
Goście przyjechali z całego regionu. Byli posłowie, politycy,
samorządowcy, przedsiębiorcy, ludzie nauki i kultury. Przedstawiciele różnych służb. Bo te spotkania stały się tradycją.
-To już taka szlachetna, piękna tradycja, że marszałek zaprasza na
wigilijne spotkanie, dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia —
tłumaczył Wiesław Łubiński, kanclerz
Olsztyńskiej Loży BCC .
Po przepięknych polskich kolędach w
wykonaniu chóru Cantores Varmienses przyszedł czas na życzenia.

- I za to chcę wszystkim gorąco podziękować. Bo to jest
wspólne nasze dzieło.
Chcę bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom za ten
rok, za ich pracę, za ich codzienną postawę. Wszyscy mamy wkład w dobre dzieło rozwoju naszego regionu. I chcę
życzyć, by dalej mieli to poczucie odpowiedzialności.
Życzę oczywiście zdrowia, pomyślności i spełnienia swoich
planów, bo każdy najmniejszy sukces osobisty jest miarą
sukcesów wszystkich mieszkańców
regionu.
Wicewojewoda Sławomir Sadowski,
składając gościom życzenia mówił
m.in. o dobrze układającej się
współpracy strony rządowej z samorządami. — Życzyłbym sobie,
żeby święta nas połączyły, żeby
była wspólnota, żebyśmy życzyli
sobie miłości, serca — podkreślił
wicewojewoda.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podziękował gościom za
przybycie na wigilijne spotkanie, za tworzenie wspólnej warmińsko-mazurskiej rodziny. Marszałek życząc wszelkiej
pomyślności na święta, na ten wspólny czas spędzony w
gronie rodzinnym, podkreślił, że był to wyjątkowy rok z uwagi na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
20-lecie istnienia samorządów wojewódzkich i powiatowych
oraz wybory samorządowe
— Dzisiaj możemy patrzeć na województwo warmińskomazurskie jako region, który dokonał milowych kroków w
rozwoju, na region który ma aspiracje, który ma ambicje
realizować swoje plany — mówił marszałek Brzezin.

Świąteczne życzenia złożył gościom arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński, który także pobłogosławił
opłatek.
W czwartek każdy miał dobre słowa dla drugiego, życzył
tego, co najlepsze, bo to jest taki czas, kiedy wszyscy są
sobie życzliwi i przyjaźni. — Żeby każdego dnia spotykali
dobro i tym dobrem się dzielili — życzył mieszkańcom Ełku i
całego regionu Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku, który
był na spotkaniu opłatkowym. — To jest dla mniej najważniejsze przesłanie na święta Bożego Narodzenia.
Andrzej Mielnicki
„Gazeta Olsztyńska”
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– także z okazji świąt Bożego Narodzenia
To już tradycja – w tym roku celebrowana po raz siódmy
- że przedstawiciele służb mundurowych z Warmii i Mazur oraz zaproszeni przez nich goście, spotykają się
przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, by
w tak szerokim i zaszczytnym gronie
podziękować sobie za dotychczasową
współpracę i życzyć wszystkiego co
najlepsze z okazji świąt, a także na nadchodzący rok 2019.
W tym roku głównym organizatorem przedświątecznego spotkania była Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, a rolę gospodarza pełnił jej dyrektor –
Mariusz Pawłowski.
Na zaproszenie organizatorów do przystrojonej świątecznie sali przyjechali m. in. Jego Ekscelencja
Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
oraz wielu innych znamienitych gości, a także przedstawiciele współpracujących ze sobą na co dzień służb mundurowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wśród nich
policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego
z mł. insp. Arkadiuszem Sylwestrzakiem I Zastępcą Komen-

danta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie na czele.
Nie zabrakło dowódców, funkcjonariuszy i pracowników
m.in. Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby
Więziennej, Straży Miejskiej w Olsztynie,
Lasów Państwowych i innych.
Po wysłuchaniu kolęd pięknie wykonanych przez trio złożone z funkcjonariuszy
Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
i złożeniu życzeń funkcjonariuszom przez
przedstawicieli administracji rządowej i
samorządowej, Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński pobłogosławił opłatek, którym
symbolicznie podzielili się wszyscy zebrani. Przy słowach radosnych kolęd, żołnierze, celnicy,
policjanci, strażacy, leśnicy, funkcjonariusze służby więziennej, inspektorzy transportu drogowego oraz wszyscy zgromadzeni życzyli sobie spokojnych świąt, dziękując też za to,
co za nami.
(TM)
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Życzenia, dzielenie się opłatkiem, rozmowy, obdarowanie prezentami - tak wyglądała Wigilia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach, która został zorganizowana tydzień temu w Hotelu
Anders w Starych Jabłonkach.
W sobotę, 15 grudnia, w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbyła się uroczysta Wigilia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
Przybyłych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji
\w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.

Irena Zając, która wręczyła rodzinom oraz fundatorom albumy zawierające zdjęcia z XX- lecia istnienia fundacji ( Fundacja powstała w 1997 r).
Tradycyjnie w czasie wigilijnego spotkania uczestnicy podzieli się opłatkiem.

Uroczystość uświetnił występ chóru
garnizonu warmińsko – mazurskiego,
który zaśpiewał kolędy.
W czasie uroczystego spotkania głos
zabierali m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej na czele z
Marszałkiem Województwa WarmińskoMazurskiego, oraz
Pełnomocnikiem Wojewody WarmińskoMazurskiego ds. administracji zespolonej i
administracji, a także
Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyła również Pani prezes fundacji,

Miłym akcentem uroczystości było
przekazanie przez reprezentację drużyny policyjnych siatkarzy czeku w wysokości 500 zł, za zdobycie III miejsca w
Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych. Uroczystego przekazana dokonał kapitan drużyny Dariusz ŚlęzakKomendant Powiatowy Policji w Kętrzynie.
Zanim wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu
inspektor Tomasz Klimek wspólnie z Panią Ireną Zając
rozdali zaproszonym rodzinom prezenty ufundowane
przez darczyńców i fundację.
Upominki wręczył również Przewodniczący Warmińsko
-Mazurskiego Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów kom. Sławomir Koniuszy.
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Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych
Policjantach powołał w 1997 roku Komendant Główny
Policji.
Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom
osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.
Każda śmierć to tragedia osobista, i materialna rodzin, które
pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli.
Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła.
Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić
utrzymanie dla osieroconej rodziny.
Fundacja dziękuje wszystkim za wsparcie finansowe, dzięki
któremu na dziecięcych buziach pojawi się uśmiech.
Fundacja została zarejestrowana 13 listopada 1997 r.
Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom
po poległych funkcjonariuszach pochodzą:
- ze zbiórek pieniężnych
- darowizn
- spadków
- zapisów
- subwencji
-dotacji

S TR . 7

Pomoc udzielana jest w formie:
- zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom
po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych.
- stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem
i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach
-dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i
sierot.
Fundacja Na Warmii i Mazurach działa od samego początku, czyli od 1997 roku; pod opieką ma 12 rodzin.
Warmińsko - mazurscy policjanci rocznie przekazują Fundacji blisko 30.000 złotych. Wsparcia udzielają także instytucje
i stowarzyszenia z regionu.
Jesteśmy w czołówce kraju spośród innych garnizonów,
które regularnie wspierają Fundację (co miesiąc z kont funkcjonariuszy, oczywiście, którzy zadeklarowali taką chęć,
pobierana jest drobna kwota). Jest to bardzo ważne wsparcie dla rodzin potrzebujących pomocy. Dzięki Fundacji, dzieci mają zapewnione m.in. przybory szkolne, ufundowane
stypendia, wyjazdy na odpoczynek letni i zimowy.
kom. Krzysztof Wasyńczuk
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W Małdytach policjanci pełnić będą służbę w nowym Posterunku Policji, którego oficjalne otwarcie odbyło
się 18 grudnia 2018 r. Posterunek w Małdytach to zwieńczenie oczekiwań samorządu, który wspierał ideę
wynikającą z założeń MSWiA, której celem jest poprawa bezpieczeństwa również w małych miejscowościach. Podczas uroczystości przekazano również oznakowany radiowóz Opel mokka, sfinansowany ze
środków Urzędu Gminy w Małdytach oraz budżetu Policji (50/50).
18 grudnia 2018 roku w Małdytach odbyła się uroczystość
otwarcia nowego Posterunku Policji, w której uczestniczyli
m.in. Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Babalski, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. administracji
zespolonej i niezespolonej Pan Jarosław Babalski, Wójt
Gminy Małdyty Pan Marcin Krajewski, który od 2014 roku
zabiegał o przywrócenie Posterunku Policji w Małdytach,
Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. Małgorzata Borowik, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek, Komendant Powiatowy Policji
w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski oraz licznie zgromadzeni samorządowcy powiatu ostródzkiego.
Podczas uroczystości przekazano również oznakowany
radiowóz Opel mokka, sfinansowany ze środków Urzędu
Gminy w Małdytach oraz budżetu Policji (50/50). Kluczyki do
radiowozu Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostródzie
nadkom. Marcinowi Danowskiemu, wręczył Wójt Gminy
Małdyty Pan Marcin Krajewski. Następnie kluczyki z rąk
nadkom. Marcina Danowskiego trafiły w ręce kierownika
Posterunku asp. szt. Marcina Bąka.

Małdyty
Początki tej inwestycji sięgają listopada 2017 roku, kiedy to
Wójt Gminy Małdyty Pan Marcin Krajewski podpisał akt notarialny przekazujący teren pod budowę posterunku.
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Posterunek w Małdytach, jest kolejnym posterunkiem otwartym na Warmii i Mazurach.

Następnie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie rozpoczęła działania zmierzające do zabezpieczenia środków
na realizację przedsięwzięcia, opracowania niezbędnej dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wyłonienia odpowiedniego projektu obiektu i wykonawcy inwestycji.
Autorem projektu Posterunku Policji w Małdytach jest Pracownia Projektowa ACON z Olsztyna, a wykonawcą inwestycji - Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego
POMET z Wronek.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 milion 783 tysiące złotych, które pochodzą z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony
Rządu w latach 2017 – 2020.
Budowę posterunku zakończono w grudniu br.
Posterunek Policji w Małdytach mieści się
przy ul. Kopernika
Struktura posterunku Policji (5 stanowisk policyjnych):
- Kierownik Posterunku Policji
- Zespół do spraw Prewencji, w skład którego wchodzą:
dwa stanowiska dzielnicowych
oraz dwa stanowiska referenta.

W listopadzie 2017 roku do użytku oddano Posterunku Policji w Wydminach, który został ponownie uruchomiony po
pięciu latach przerwy.
Decyzję o jego przywróceniu podjęto na prośby mieszkańców, które wyrażali podczas konsultacji społecznych organizowanych przy przygotowywaniu Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa oraz na wniosek Wójta Gminy Wydminy.
Mieszkańcy argumentowali potrzebę istnienia posterunku
tym, że codzienny kontakt z policjantem pozwoli na bieżące
zapoznanie się z problemami lokalnej społeczności oraz
szybką i właściwą reakcję na łamanie prawa, co w konsekwencji podniesie poczucie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
Posterunek Policji w Wydminach mieści się w pomieszczeniach należących do gminy.
Służbę w posterunku pełni pięciu policjantów w trzech wyremontowanych pomieszczeniach.
Pokrycie kosztów remontu, wyposażenia lokalu w meble i
łączność było możliwe dzięki środkom pochodzącym z budżetu Policji.
Korsze
W tym roku rozpoczęła się budowa siedziby Komisariatu
Policji w Korszach.
Zgodę na realizacje tej inwestycji wyraził Minister Infrastruktury i Budownictwa na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wraz z dostawą
wyposażenia, to około 2,32 mln złotych.
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Środki na realizację tego przedsięwzięcia pochodzą z Programu Modernizacji Policji na lata 2017 – 2020.
Główne założenie Programu Modernizacji Służb Mundurowych, to nowoczesne i dobrze wyposażone służby.
Program przewiduje inwestycje budowlane – budowę nowych obiektów, ale również przebudowę i modernizację
starych, a także wymianę sprzętu i wyposażenia, czyli zakup m.in. pojazdów, uzbrojenia, sprzętu informatycznego,
łącznościowego oraz wyposażenia osobistego.
Program modernizacji zakłada również podwyżki dla funkcjonariuszy oraz pracowników służb.
Obecna siedziba komisariatu zlokalizowana jest w wynajmowanym budynku, który nie spełnia wymagań dla budynku
służbowego przeznaczonego na cele policji. Wynajmowane
pomieszczenia posiadają zbyt małą powierzchnię użytkową
w stosunku do liczby zatrudnionych funkcjonariuszy. Budynek ma mieć powierzchnię użytkową 305m2.
Budowa nowego obiektu w pełni zabezpieczy potrzeby Komisariatu Policji w Korszach, podlegającego Komendzie
Powiatowej Policji w Kętrzynie, pod względem technicznym,
właściwej obsługi interesantów – udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych oraz poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Inwestycja zapewni również stworzenie miejsc garażowych dla samochodów służbowych i miejsc parkingowych dla interesantów i pracowników.
Koncepcja architektoniczna została wybrana w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Olsztynie.
Będzie to nowe miejsce pracy dla 17 osób.
Co zrobiliśmy i co planujemy w przyszłym roku
W przyszłym roku planowane jest otwarcie dwóch Posterunków Policji w Dubeninkach oraz Kolnie.
Rozpoczęliśmy także inwestycje dotyczące budowy nowej
siedziby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.
Ponadto trwają prace remontowe m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie, Lidzbarku Warmińskim, Giżycku,
Komisariacie Policji w Biskupcu.
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W całym garnizonie warmińsko – mazurskim będzie 14 inwestycji. Dotyczą one takich miejscowości jak: Dubeninki,
Małdyty, Łukta, Świętajno, Wielbark, Pasym, Stawiguda,
Kolno, Jeziorany, Młynary, Tolkmicko i Iłowo – Osada będą
tam Posterunki Policji. Natomiast w Elblągu będzie Komenda Miejska Policji.
Dzięki naszym staraniom pozyskaliśmy dodatkowe wsparcie
finansowe na budowę Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
oraz nową krytą strzelnicę garnizonową, która będzie się
mieściła przy ul. 5 Brygady Wileńskiej Brygady AK 3.
Nie możemy zapominać o trwających remontach m.in. KPP
w Mrągowie, gdzie obecnie prowadzimy remont tej placówki
wymieniliśmy tam dach, stworzyliśmy nowe pomieszczenia
służbowe na poddaszu, który wcześniej nie były użytkowane, w tej chwili wymieniamy instalację centralnego ogrzewania.
Także w Morągu wymieniono dach, całkowicie wyremontowano KPP w Suszu i Zalewie, trwają prace remontowe wewnątrz Posterunku Policji w Rynie, w Komisariacie Policji w
Pasłęku i Komisariacie Policji w Rucianem – Nidzie trwają
prace związane z elewacją budynku.
Koszt inwestycji i remontów w 2018 roku to kwota
16,7 mln, z czego 3 mln 980 tys. pochłonęły remonty,
a 12 mln 700 tys. inwestycje.

kw/in
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Nowy radiowóz trafił do ryńskich
policjantów
Policjanci z Posterunku Policji w Rynie otrzymali
nowy oznakowany radiowóz, który został zakupiony dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz środkom z budżetu Komendy Głównej
Policji.
Oficjalna prezentacja nowego radiowozu zakupionego ryńskim policjantom odbyła się przed Urzędem Miasta i Gminy
Ryn. Samochód, o wartości około 57.000 złotych został sfinansowany w części przez samorząd miasta i gminy Ryn,
który przeznaczył na ten cel 25.000 złotych, a pozostałe
środki pochodziły z budżetu Komendy Głównej Policji.
W prezentacji pojazdu uczestniczył Jarosław Filipek Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Juliusz Brant Przewodniczący
Rady Miejskiej, Joanna Kryńska-Cieśla Przewodnicząca

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
mł. insp. Przemysław Rawa Komendant Powiatowy Policji w
Giżycku oraz dzielnicowi asp. Szt. Kamil Aleksiun
i asp. Radosław Gembal. To właśnie w ręce dzielnicowych
trafiły kluczyki do nowego radiowozu.
Nowy Hyundai i20 jest drugim pojazdem na wyposażeniu
posterunku. Uzupełnienie floty o kolejny radiowóz pozwoli
funkcjonariuszom na jeszcze sprawniejsze funkcjonowanie i
realizację codziennych zadań na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców miasta i gminy Ryn.
ich

Nowy radiowóz
dla KPP w Szczytnie
Policjanci z KPP w Szczytnie otrzymali nowy oznakowany radiowóz. Auto zostało zakupione dzięki
dofinansowaniu z Urzędu Gminy Szczytno
oraz środkom z Komendy Głównej Policji.
Samochód hyundai i20 został uroczyście przekazany
mł. insp. Tomaszowi Bzymkowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Szczytnie przez Sławomira Wojciechowskiego
Wójta Gminy Szczytno.
Auto wyposażone we wszystkie niezbędne do służby patrolowej urządzenia trafiło do dzielnicowych odpowiedzialnych
za rejon gminy Szczytno.
Dysponentami samochodu zostali mł. asp. Paweł Czarnota
oraz sierż. szt. Karol Ponikiewski.
Po oficjalnym przekazaniu pojazdu policjanci pojechali w
teren, aby realizować swoje zadania służbowe.
esz
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Nowy radiowóz na drogach
powiatu lidzbarskiego
Lidzbarscy policjanci otrzymali nowy radiowóz.
Opel mokka zasili służbę dzielnicowych lidzbarskiej
komendy. Zakup samochodu służbowego był możliwy dzięki funduszom pochodzącym z lokalnych samorządów oraz budżetu policji.

Miasto i gmina Lidzbark Warmiński
wsparły policjantów
Specjalistyczny sprzęt dla techników kryminalistycznych otrzymali lidzbarscy policjanci. Burmistrz Miasta Lidzbarka Warmińskiego Pan Jacek Wiśniowski
oraz Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
Pan Fabian Andrukajtis przekazali go na ręce
nadkom. Piotra Koszczała
komendanta lidzbarskich policjantów.

Dzięki pomocy finansowej Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego i Wójta Gminy Lidzbark Warmiński policjanci pełniący służbę technika kryminalistyki, otrzymali specjalistyczny
sprzęt. W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku
Warmińskim odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia.
Zestaw fotograficzny o wartości 11 tys. zł. zawiera
m.in. aparat cyfrowy z dwoma obiektywami, lampę błyskową
oraz lampę pierścieniową oraz szereg narzędzi, które policjanci będą wykorzystywać podczas prowadzonych czynności
służbowych. Podarowany sprzęt nie tylko usprawni pracę
funkcjonariuszy, ale przede wszystkim umożliwi sporządzanie
dokumentacji fotograficznej mikrośladów, śladów daktyloskopijnych oraz traseologicznych.
Komendant nadkom. Piotr Koszczał podziękował władzom
miasta i gminy, za to szczególne wsparcie, które w dużej mierze usprawni pracę techników kryminalistyki.
podkom. Monika Klepacka

W uroczystym przekazaniu pojazdu uczestniczyli Komendant
Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim
nadkom. Piotr Koszczał, kadra kierownicza KPP w Lidzbarku
Warmińskim, a także Starosta Powiatu Lidzbarskiego
Pan Jan Harhaj wraz z zastępcą Panem Jarosławem Kogutem, Burmistrz Miasta Orneta Pan Ireneusz Popiel, Wójt Gminy Lubomino Pan Andrzej Mazur oraz
kapelan ks. Jerzy Rożentalski.

Oznakowany opel mokka będzie służył policjantom Zespołu
Dzielnicowych lidzbarskiej komendy.
„Przekazany radiowóz został zakupiony dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz powiatu, samorządu miasta
Orneta i gminy Lubomino, które dofinansowały zakup
przedsięwzięcia” - powiedział podczas uroczystości
nadkom. Piotr Koszczał Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim. Szef lidzbarskich policjantów dodał, że
„wsparcie nowym radiowozem, to wynik nie tylko zrozumienia, ale i dobrej współpracy przedstawicieli
wszystkich władz, które przyczyni się bezpośrednio do
ograniczenia przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego powiatu.
Nowy radiowóz przełoży się na jeszcze lepsze wyniki
osiągane w służbie”.
Przekazany radiowóz został zakupiony ze środków przekazanych przez samorząd na Fundusz Wsparcia Policji – w kwocie 15 tys. zł i ze środków pochodzących z funduszu policji –
w kwocie 65 tys. zł.
podkom. Monika Klepacka
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Krótkowłosy owczarek niemiecki, który dopiero co trafił do
elbląskiej komendy. Piesek został zakupiony z funduszu
wsparcia policji, a środki na niego przekazał Urząd Miejski w
Elblągu oraz Starostwo Powiatowe.

Krótkowłosy owczarek niemiecki. Ma rok i dziewięć miesięcy. Jest młoda, ale doskonale już przygotowana do
służby. Świeżo po szkoleniu w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Jej opiekunem jest
sierż. szt. Paweł Janczuk z wydziału prewencji elbląskiej
policji. Wspólnie będą patrolować miasto.
Suczka ma ważną cechę – świetnie tropi. Będzie pomagała w poszukiwaniach zaginionych.
W Elblągu jest ich osiem. Sześć z nich zajmuje się patrolowaniem i tropieniem. Pozostałe dwa są przeznaczone do
zadań specjalnych - szukanie narkotyków i wykrywanie materiałów wybuchowych. Mowa o policyjnych psach, które
towarzyszą elbląskim mundurowym od ponad 20 lat. Nowym pieskiem patrolowo-tropiącym jest Maja.

Najważniejszymi zadaniami wykonywanymi przez policjantów przy pomocy psów służbowych jest patrolowanie, zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego na imprezach masowych, konwojowanie i zatrzymywanie osób
niebezpiecznych. Psy okazują się też bardzo potrzebne w
ratownictwie wodnym, pomagają ratować tonących oraz
wyszukują zwłoki. Czworonogi są również wykorzystywane
do tropienia śladów przestępców i osób zaginionych, przeszukiwania terenu i zabudowań, lokalizacji zapachów różnych substancji, takich jak narkotyki, materiały wybuchowe,
broń palna i łuski. Ponadto psy zajmują się identyfikacją
śladów zapachowych ludzi. To właśnie dzięki nim, wielu
zaginionych w podelbląskich lasach grzybiarzy, szczęśliwie
powróciło do domów.
Służba psa w Policji zwykle trwa około 9 lat. Przez cały ten
czas zwierzę i jego przewodnik tworzą nierozłączny duet.
Często zaprzyjaźniają się tak bardzo, że kiedy pies przechodzi na emeryturę, trafia do rąk swojego przewodnika.
W historii elbląskiej komendy nie zdarzyło się, żeby przewodnik nie zabrał do domu psa emeryta.
Nowym partnerom życzymy samych udanych akcji.
js

Otrzymali taktyczne
kamizelki odblaskowe
Marzanna Wardziejewska – starosta Gołdapski wspólnie z wicestarostą Andrzejem Ciołkiem przekazali na ręce Komendanta
Powiatowego Policji w Gołdapi mł. insp. Dariusza Stachelka
odblaskowe taktyczne kamizelki dla funkcjonariuszy Wydziału
Ruchu Drogowego. Zakup sprzętu możliwy był dzięki środkom
z projektu „On, Ty i Ja - razem na szlaku bezpieczeństwa powiatu
gołdapskiego”, dofinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Dzięki tym odblaskowym kamizelkom zwiększy się bezpieczeństwo policjantów, a i dla kierowcy będzie łatwiej zobaczyć funkcjonariusza na drodze już ze znacznej odległości.
Sprzęt wykonany jest z trwałej, przewiewnej fluorescencyjnej siatki połączonej z kordurą. Ma dużo kieszeni i mocowań na sprzęt,
z którego na co dzień korzystają funkcjonariusze, np. na środki
przymusu bezpośredniego oraz notatnik, czy też latarkę.
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Policjanci włączyli się do akcji
„Szlachetnej Paczki”, w której darczyńcy
odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich
ze swojego miasta lub okolicy.
Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny
organizowany przez Stowarzyszenie
Wiosna.
Jego głównym celem jest materialna
i mentalna pomoc rodzinom i osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej.
Program działa od 2001 roku i jest obecnie
jednym z najbardziej rozpoznawalnych
projektów społecznych w Polsce.
Dzięki dokładnie zaplanowanej i skoordynowanej współpracy darczyńców
oraz wolontariuszy,
na dwa tygodnie
przed Świętami Bożego Narodzenia
rodziny otrzymują
paczki odpowiadające ich indywidualnym i najbardziej pilnym potrzebom.
Olecko
Do akcji włączyli się także policjanci i pracownicy cywilni
Komendy Powiatowej Policji w Olecku.
Zorganizowali zbiórkę pieniędzy i przygotowali paczkę
na podstawie szczegółowej listy potrzeb.
Wśród przygotowanych prezentów znalazła się żywność,
środki czystości, odzież, a także bardzo potrzebna ofiarowywanej rodzinie - nowa lodówka.
8 grudnia wszystkie prezenty zostały spakowane i przekazane mieszańce Olecka.

S TR . 14

Ostróda
W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, do akcji przyłączyli się wspólnie policjanci i pracownicy cywilni ostródzkiej
komendy oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w
Ostródzie.
Zebrane wspólnie środki pozwoliły na zakup opału na zimę,
środków chemicznych, kosmetycznych oraz żywności
potrzebującej mieszkance
powiatu.
"Szlachetna paczka" została
przekazana w sobotę, 8 grudnia.
To bardzo ważne i wzruszające wydarzenie.
Każda pomoc ludziom, również ta, w postaci prezentów,
daje nam poczucie satysfakcji i radość dzielenia się tym, co
mamy z innymi ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują.
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Policjanci pomagają chorej Pol
Trwa trzecia już edycja zbiórki nakrętek, której pomysłodawcą i realizatorem dzielnicowy z Białej Piskiej - mł. asp. Adam Trzonkowski. Tym razem nakrętki zbierane są na rzecz na rzecz 8-miesięcznej
Poli z Pisza, u której zdiagnozowano obustronny
niedosłuch zmysłowo-nerwowy.
Akcja zyskała tak dużą popularność, że nakrętki
zbierają już nie tylko mieszkańcy powiatu piskiego,
ale także ościennych miejscowości. Udało się już
zebrać blisko 2 tony.
Przyłącz się i TY do akcji
„Nakręć się na pomaganie”.

„Nakręć się na pomaganie” to hasło, które przyświeca
trzeciej edycji zbiórki nakrętek prowadzonej przez
dzielnicowego z Komisariatu Policji w Białej Piskiej –
mł. asp. Adama Trzonkowskiego.
Dla kogo zbierane są nakrętki?
Tym razem Adam zbiera nakrętki na leczenie i rehabilitację
8-miesięcznej Poli z Pisza.
Dziewczynka jest wcześniakiem i od urodzenia nie słyszy.
Zdiagnozowano u niej obustronny niedosłuch zmysłowonerwowy. Pola od niedawna nosi aparaty, aby stymulować
nerwy słuchowe. Jest to bardzo ważne, by przygotować ją

do wszczepienia implantu ślimakowego. Dzięki niemu usłyszy pierwsze w swoim życiu dźwięki.
Aby dziewczynka mogła dalej się rozwijać nie wystarczy
operacja. Niezbędna będzie długoletnia terapia i rehabilitacja, które są bardzo kosztowne.
Pola to niezwykle pogodna i uśmiechnięta dziewczynka.
Za nią pierwsze godziny rehabilitacji. Pojawiają się już efekty jej ciężkiej pracy, co jest niezwykle satysfakcjonujące i
obiecujące na przyszłość. Dziewczynka potrzebuje jednak
wsparcia finansowego.
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Nakrętki można też przynosić do Komisariatów Policji
w Białej Piskiej, Orzyszu oraz w Rucianem - Nidzie.

Trwa zbiórka nakrętek
Chce jej pomóc mł. asp. Adam Trzonkowski przy wsparciu
ludzi dobrej woli.
Poprzednie zbiórki nakrętek pokazały, że jest to dzielnicowy
z ogromnym sercem i wielką charyzmą, którą zaraża innych.
Aktualnie zbiórkę nakrętek prowadzą mieszkańcy, szkoły
i instytucje na terenie całego powiatu piskiego. W akcję włączyły się także inne miasta chociażby: Ełk, Giżycko, Łomża,
czy Myszyniec. Tam także są ludzie o wielkich sercach,
którzy chcą pomóc Poli.
Zbiórka nakrętek trwa niespełna dwa miesiące. Wspólnymi
siłami udało się już zebrać blisko 2 tony.
„To naprawdę ogromna ilość, zebrana w tak krótkim czasie
”- przyznaje Adam Trzonkowski, który stale otrzymuje pytania, w jaki sposób można włączyć się jeszcze do akcji.
Jak można pomóc Poli?
Wystarczy zbierać nakrętki od butelek. Następnie można je
przekazać dzielnicowym na terenie całego powiatu piskiego.
Można też je przynieść do Komendy Powiatowej Policji
w Piszu przy ul. Armii Krajowej 1. W recepcji znajduje się
pudełko, gdzie można wrzucać nakrętki.
Bardzo często karton jest wypełniony po brzegi.
Większe worki można postawić obok.

Do akcji włączyło się także mnóstwo szkół, instytucji i punktów gastronomicznych na terenie całego naszego powiatu,
które prowadzą zbiórki. We wszystkich tych miejscach wiszą
charakterystyczne plakaty z wizerunkiem Poli.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub odbioru większej ilości
nakrętek prosimy o kontakt z Adamem Trzonkowskim,
tel. 504 750 341.
Uruchomione zostało także konto, na które można wpłacać
pieniądze na leczenie i rehabilitację Poli. Dziewczynka objęta jest pomocą Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Jeśli ktoś chciałby wesprzeć Polę finansowo wystarczy
przelać określoną kwotę na numer konta w banku
Alior Bank S.A: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
wpisując w tytule: 34404 Zielińska Pola darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
Można też przekazać 1% swojego podatku na Polę.
W tym celu w formularzu PIT należy wpisać numer KRS
0000037904, a w rubryce „Informacje uzupełniające – cel
szczegółowy 1%” należy wpisać: 34404 Zielińska Pola.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://
dzieciom.pl/podopieczni/34404.
Podziękowania od Poli i jej rodziców
Rodzice Poli bardzo dziękują wszystkim, którzy włączyli się
do akcji i zachęcają do dalszego zbierania nakrętek oraz
dokonywania wpłat na konto ich córeczki. Mówią, że zainteresowanie akcją przerosło ich najśmielsze oczekiwania.
Ostatnio otrzymali nawet przesyłkę od kobiety z Polski. Był
to kartonik po butach wypełniony po brzegi nakrętkami. „Łza
się w oku zakręciła” – mówi Michał, tata Poli.
Do podziękowań dołącza się także Pola. Robi to tak, jak
potrafi najpiękniej, czyli uśmiechem.
Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy
i zachęcamy do dalszej zbiórki nakrętek.
Mamy ich „dopiero” niespełna 2 tony.
A zatem „Nakręćmy się na pomaganie”!

asz
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Zabawki i słodkie podarunki zawieźli policjanci
chorym dzieciom przebywającym w piskim szpitalu. Dzieci podziękowały darczyńcom uśmiechem
i radością widoczną na ich twarzach.

Zbliżające się święta to doskonały czas, aby pamiętać
o innych. Z takiego założenia wyszli piscy policjanci, którzy
już po raz kolejny ogłosili wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zbiórkę zabawek dla dzieci przebywających
na Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Piszu.
Odzew był bardzo duży. Przyniesiono mnóstwo pluszaków,
książek oraz gier i puzzli dla najmłodszych.
Wszystkie te prezenty funkcjonariusze zawieźli radiowozem
do szpitala. Wśród przedstawicieli, którzy odwiedzili chore
maluchy, był p.o. Komendant Powiatowy Policji w Piszukom. Marcin Karmowski, dzielnicowi- asp. szt. Piotr Jabłoński i asp. szt. Arkadiusz Szydlik oraz oficer prasowykom. Anna Szypczyńska.
Dzieci nie kryły swojego zaskoczenia, kiedy zauważyły policjantów na oddziale. Buzie uśmiechnęły się im jeszcze bardziej, kiedy zobaczyły, ile zabawek przywieźli im funkcjonariusze.
Dla każdego znalazło się coś miłego.
Dużą atrakcją dla maluchów była także możliwość przymierzenia policyjnej czapki oraz zrobienia sobie pamiątkowego
zdjęcia z Komendantem i dzielnicowymi.

Korzystając z okazji p.o. Komendant Powiatowy Policji
w Piszu złożył wszystkim chorym dzieciom przebywającym
na oddziale oraz ich rodzicom świąteczne życzenia.
Komisarz Marcin Karmowski życzył szybkiego powrotu do
zdrowia i spędzenia Świąt Bożego Narodzenia w gronie
rodzinnym. Najserdeczniejsze życzenia złożył także pod
adresem personelu oddziału dziecięcego, który zawsze bardzo miło i serdecznie gości funkcjonariuszy.
Policjanci mieli ogromną satysfakcję z tego, że dzieci choć
na chwilę zapomniały o swojej chorobie.
Największym podziękowaniem dla funkcjonariuszy ze strony
maluchów był uśmiech na ich twarzyczkach.

kom. Anna Szypczyńska
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O czym marzy każde dziecko spędzające święta
w szpitalu? Odpowiedź jest prosta, o zdrowiu.
Węgorzewscy policjanci i pracownicy cywilni postanowili pomóc dzieciom choć na chwilę zapomnieć o bólu i zmartwieniach. Wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską w Węgorzewie włączyli się
w akcję ,,Paczka na gwiazdkę” przekazując
dzieciom z oddziałów onkologicznych i neurochirurgicznych słodycze, zabawki, książki, pościel
oraz sprzęt elektryczny.
Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy dawanie prezentów sprawia nam szczególną radość. Wyrazem tego jest
włączenie się policjantów oraz pracowników cywilnych węgorzewskiej komendy wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską w Węgorzewie do akcji ,,Paczka na gwiazdkę”. Jest to
już V edycja tej akcji. Tym razem ma ona na celu pomoc
dzieciom z oddziałów onkologicznych i neurochirurgicznych,
którzy święta spędzają w szpitalach. Wśród prezentów, które trafiły do szpitali znajdują się słodycze, maskotki, książki
oraz gry dla dzieci, jak również zakupiona przez policjantów
i pracowników cywilnych węgorzewskiej komendy pościel i
sprzęt elektryczny.
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Dwaj młodzi chłopcy z wizytą u komendanta
Jak ważna jest edukacja od najmłodszych lat i wpajanie
podstawowych zasad, jakimi należy się kierować w życiu,
potwierdzili swoim zachowaniem dwaj chłopcy. Pomimo
późnego popołudnia i czekających ich następnego dnia
sprawdzianów w szkole oraz znacznej odległości od komendy, postanowili sami (w towarzystwie mamy) przekazać upominki na akcję ,,Paczka na gwiazdkę”.
Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Perłach włączyli się aktywnie w pozyskanie
prezentów dla chorych
dzieci, ponieważ wiedzą, co znaczy pobyt
w szpitalu. Komendant
Powiatowy Policji w Węgorzewie podziękował chłopcom i
pogratulował mamie wzorowego wychowania pociech. Goście otrzymali od komendanta elementy odblaskowe w postaci smyczy i czapeczek, mogli również przez chwilę zasiąść w fotelu Pana Komendanta, i poczuć się, jak szef węgorzewskiej policji.

af
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Prezenty od Świętego Mikołaja,
zabawy, gry, i wiele innych atrakcji czekało na dzieci, które wzięły
udział w „Balu choinkowym”
zorganizowanym przez Zarząd
Terenowy NSZZ Policjantów
KWP w Olsztynie.
Uśmiechy i zadowolone twarze
dzieci i rodziców potwierdzały,
że zabawa była niezwykle
udana!
9 grudnia 2018 roku ZT NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie zorganizował w Miejscu Kreatywnej Aktywności Eranova
w Olsztynie „Bal choinkowy” dla dzieci członków Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ
Policjantów KWP w Olsztynie. W spotkaniu
uczestniczyły również wdowy i sieroty po poległych policjantach.
W trakcie balu animatorzy z Eranova zapewnili dzieciom i rodzicom ponad dwugodzinną
zabawę pełną tańca, niespodzianek
i uśmiechu.
Maskotki Tom i Jerry oraz inne postacie
z bajek towarzyszyły dzieciom we wspólnej
zabawie.
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Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji
m.in.: fotobudki, malowania buziek
w fantastyczne wzory, pełnego śmiechu karaoke, przesmacznego candy
baru. Można było także spróbować
swoich sił plastycznych, a także kulinarnych podczas robienia sałatki
owocowej.
Partnerzy spotkania Zakłady Cukiernicze Jutrzenka oraz firma Ivent
Polska ufundowali dzieciom słodkie
upominki, natomiast F.H.U Arko-Rol
s.c wzbogaciło bal choinkowy
o fotobudkę.
Kulminacyjnym punktem zabawy było wręczenie dzieciom paczek ze słodyczami przez
Świętego Mikołaja. Radości ze spotkania nie
było końca. Chętni uczestnicy balu mogli
uwiecznić spotkanie z Mikołajem na pamiątkowym zdjęciu.
Był To czas pełen wrażeń. Uśmiechy na twarzach dzieci i rodziców potwierdzały, że zabawa była niezwykle udana.

Dorota Rak
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Gołdapscy policjanci spotkali się z mieszkańcami miasta na Placu Zwycięstwa w Gołdapi, gdzie panowała
bardzo świąteczna atmosfera. Na rodzinnym Jarmarku
Bożonarodzeniowym można było znaleźć wszystko, co
przyda się pod choinką i na świątecznych stołach.
Przy okazji zakupów można też było pośpiewać i posłuchać kolęd, zjeść coś smacznego i… otrzymać od policjantów drobne upominki odblaskowe.
Po raz dziesiąty w świątecznej
atmosferze na rynku w Gołdapi
odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Miejski plac wypełniony był stoiskami artystów, rękodzielników,
rzemieślników i wytwórców produktów lokalnych.
Na odwiedzających czekały choinki,
oryginalne upominki, pyszne wypieki
oraz fantastyczne atrakcje.
I dorośli, i dzieci mogli poznać zwyczaje bożonarodzeniowe, spotkać
się ze Świętym Mikołajem
czy skosztować regionalnych przysmaków.
Wśród stoisk z ozdobami świątecznymi i tradycyjnymi produktami, nie
mogło zabraknąć policjantów z gołdapskiej komendy oraz
sierżanta Gołdapka, który był oblegany przez najmłodszych uczestników jarmarku.

S TR . 20

Komendant mł. insp. Dariusz Stachelek wspólnie z policjantami oraz pracownikami Starostwa Powiatowego -w ramach projektu „On, Ty i Ja – razem na szlaku bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego” - rozdawali różnego rodzaju
gadżety i elementy odblaskowe. Celem takich działań jest
przekonanie pieszych do noszenia elementów odblaskowych, które mogą uratować życie.
Funkcjonariusze w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców rozdawali
również etui antykradzieżowe na
karty zbliżeniowe. Takie etui posiada wbudowane zabezpieczenie
przed zeskanowaniem i najprostszą
formą ochrony kart zbliżeniowych.
Wystarczy umieścić kartę w etui,
żeby zablokować emisję sygnału i
tym samym uniemożliwić nieautoryzowany odczyt danych karty. Jeśli
jednak będziemy chcieli zapłacić
zbliżając kartę do czytnika to po
prostu wystarczy, że ją wyjmiemy.
ma
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„Zdrowe i Bezpieczne Święta” – pod takim hasłem
odbył się w Hali Urania mikołajkowy festyn skierowany do mieszkańców Olsztyna. Dla uczestników
przygotowano liczne atrakcje, w tym konkursy
i spotkanie ze Świętym Mikołajem.
Jak co roku, na mikołajkowej imprezie po nazwą „Zdrowe i
Bezpieczne Święta” przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie aktywnie włączyli się w świąteczną kampanię profilaktyczną.
W Hali Urania powstało specjalne policyjne stoisko,
przy którym dzieci mogły zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, o których należy pamiętać szczególnie w okresie
jesienno-zimowym.
Spotkanie swoją obecnością uświetniła maskotka policyjna
„Sierżant Żabuś”, który poza zabawami z dziećmi, brał
udział w konkursach, pozował do pamiątkowych zdjęć,
a nawet zaprezentował nietypowy jak dla „żaby” układ taneczny.
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Policjanci na każdym kroku wspierani byli przez elfy, w rolę
których wcielili się uczniowie klas mundurowych z Liceum
Ogólnokształcącego CN-B FENIKS. Przedstawiciele policji
oraz uczniowie klas mundurowych zadbali o liczne atrakcje
skierowane do najmłodszych uczestników imprezy.
Dzieci mogły zasiąść za kierownica policyjnego radiowozu,
czy przymierzyć elementy umundurowania wykorzystywanego przy zabezpieczeniach imprez masowych.
W trakcie rozmów z dorosłymi uczestnikami festynu policjanci przypominali zasady bezpiecznego zachowania,
o których należy pamiętać, pomimo zbliżającego się świątecznego pośpiechu.
Wielu uczestników imprezy otrzymało również ulotki informacyjne, m.in. dotyczące prowadzonego przez olsztyńską
komendę komunikatora społecznego „Tweeter”, dzięki któremu policjanci chcą na bieżąco informować społeczność o
zagrożeniach, działaniach profilaktycznych czy zdarzeniach
kryminalnych.
Poprzez zabawę policjanci przekazali wszystkim uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Zgromadzeni goście dowiedzieli się, że za bezpieczeństwo
odpowiadają WSZYSCY – nie tylko służby ratunkowe. Mamy nadzieję, że to będą „zdrowe i bezpieczne święta”
rp
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SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
„ON, TY I JA – razem na szlaku bezpieczeństwa
powiatu gołdapskiego”– takie było hasło przewodnie spotkania, a tym samym projektu Starostwa
Powiatowego w Gołdapi realizowanego wspólnie
z Komendą Powiatowa Policji w Gołdapi.
W niedzielne popołudnie spotkaliśmy się z mieszkańcami Bań Mazurskich w Cerkwi Świętego
Mikołaja. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie.
Dzięki funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej
Jackowi Klimko - który jednocześnie jest ratownikiem mieszkańcy mogli utrwalić i uzupełnić swoją wiedzę
w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, jak
również sprawdzić swoje umiejętności pracując z fantomem. Pan Jacek zademonstrował także chwyt ratowniczy (chwyt Rauteka) służący do szybkiej ewakuacji
poszkodowanego z miejsca zagrożenia, np. z samochodu.
Pamiętajmy, że Chwyt Rauteka należy stosować jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia,
czy to wynikającego z niebezpiecznego otoczenia
(np. toksyczne opary), czy z ciężkiego stanu poszkodowanego (zatrzymanie oddechu lub krążenia, niemożność udrożnienia dróg oddechowych). W pozostałych
przypadkach poszkodowanego ewakuują specjalistyczne służby ratownicze z zachowaniem zasad dotyczących stabilizacji kręgosłupa.
Asp. sztab. Marta Andruczyk z gołdapskiej komendy
Policji mówiła nie tylko o konieczności bycia widocznym na drodze, ale również poruszyła tematy związane
z zabezpieczeniem kart płatniczych.

Pamiętajmy, że karty nie trzeba jednak wcale ukraść
by pozbawić nas pieniędzy. Posługując się odpowiednim urządzeniem dane do transakcji można skopiować
z karty, którą nosimy np. w portfelu.
W ramach projektu każdy otrzymał antykradzieżowe
etui skutecznie zabezpieczające karty zbliżeniowe oraz
elementy odblaskowe.
Serdeczne podziękowania kierujemy
do Ojca Piotra za zaangażowanie w działania
na rzecz bezpieczeństwa i możliwość przeprowadzenia spotkania w cerkwi.
Spotkanie zorganizowano w ramach projektu
„On, Ty i Ja- razem na szlaku bezpieczeństwa powiatu
gołdapskiego” dofinansowanego z rządowego
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań „Razem bezpieczniej”.
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Młodszy inspektor Przemysław Polechoński - Naczelnik
Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a także były zawodnik AZS Olsztyn, zdobył wraz ze
swoją drużyną złoty medal na międzynarodowym turnieju piłki siatkowej „Oldboyów”, który odbył się w Kazachstanie!
W dniach 29.11 - 02.12.2018 roku \w
Tałdykorgan (miasto w południowowschodnim Kazachstanie) odbył się
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
Oldboyów, w którym uczestniczyło
10 drużyn, w tym reprezentacja Polski.
W początkowej fazie turnieju Polska
drużyna grała w jednej grupie z m.in.
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Rosją, Mongolią i Kirgistanem. W swojej grupie Polacy zajęli
drugie miejsce, przegrywając rywalizację grupową z Rosją
(2:0). Należy wspomnieć, że w składzie Rosji znaleźli się
byli reprezentanci ZSRR.
W półfinale nasza reprezentacja spotkała się z drużyną miasta Kazań. Polacy wygrali 2:1. Do
ostatnich minut mecz był bardzo zacięty. Warto wspomnieć, że drużyna z
Kazania to jeden z najbardziej utytułowanych siatkarsko klubów na świecie.
W drugim półfinale reprezentacja Rosji
grała z gospodarzem turnieju, Rosjanie wygrali 2:1.
Po raz kolejny reprezentację Rosji i
Polski los skojarzył w finale.
Po bardzo zaciętym i stojącym na wysokim poziomie meczu, Polacy zrewanżowali się i wygrali tę potyczkę 2:0. Tym samym zdobyli
złoty medal!
Satysfakcja tym większa, bo aby znaleźć się w Kazachstanie musieli pokonać długą i męczącą, bo blisko 19-godzinną
podróż.
Oprócz naszego policjanta, w szeregach złotej drużyny grali
znakomici byli reprezentanci kraju i wyśmienici polscy siatkarze, którzy zapisali się w historii polskiej piłki siatkowej
m.in. Rafał Legień, Jarosław Szalpuk, Arkadiusz Hajdrowski, Grzegorz Kosatka, Dariusz Szostek, Grzegorz Szewczyk, Dariusz Parkitny, Zbigniew Obrębski (emerytowany
policjant z Ostrołęki).
kom. Krzysztof Wasyńczuk
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St. sierż. Katarzyna Dudzik, policjanta ruchu drogowego KPP w Szczytnie zdobyła w kategorii kobiet
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów. Tym samym policjantka poprawiła
swój ubiegłoroczny wynik, pokazując znakomite
umiejętności strzeleckie, i stabilną formę!
Ogólnopolska Liga Strzelecka
Pomysłodawcą i jednocześnie kierownikiem ligi jest
Andrzej „Pułkownik” Kuczyński z Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Dzięki niemu już od pięciu lat mundurowi wszystkich
formacji rywalizują o tytuł Najlepszego strzelca zawodów.
W tym roku po raz pierwszy udział wzięli w niej także weterani
działań poza granicami państwa.
Rozgrywki składały się z trzech tur, każda z nich nadzorowana
była przez inną instytucję.
Gościem I etapu była Komenda Główna Straży Granicznej, II etapu – Służba Ochrony Państwa, za kolejny odpowiedzialna była
Komenda Główna Policji. Współorganizatorem ligi było Regionalne Centralne Biuro Śledcze Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Wszystkie etapy rozgrywano na strzelnicy KGP przy ul. Iwickiej w Warszawie. Honorowy patronat nad zawodami objął Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji.

Liga 2018
W tym roku pierwsze zawody odbyły się w czerwcu. Uczestnicy
rywalizowali w dwóch konkurencjach: strzelaniu dokładnym (10
strzałów w 2 minuty do tarczy TS-4 tzw. „olimpijskiej” oddalonej o
25 metrów) i strzelaniu szybkim (12 strzałów w 20 sekund ze
zmianą magazynka do tarczy sylwetkowej tzw. „francuza” – TS-
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10, także z odległości 25
metrów). O miejscu decydowała suma zdobytych
punktów.
Kolejny turniej został rozegrany we wrześniu 2018
roku. Tym razem uczestnicy strzelali do tarczy TS10/4 („francuz” z dwoma
środkami tarczy do strzelań
dokładnych) ustawionej w
odległości 25 metrów i
musieli – zgodnie z regulaminem – oddać po 5 strzałów do każdego z okręgów i 10 do sylwetki.
Trzeci etap odbył się 29 listopada 2018 roku. Wtedy zawodnicy
walczyli o Puchar Komendanta Głównego Policji. Pierwsze zadanie polegało na oddaniu 10 strzałów - po 5 do dwóch tarcz TS-2
(tzw. „jajko”). W trakcie drugiego zawodnicy oddali po 10 strzałów
do tarczy TS-23. Obie konkurencje rozegrano z odległości 25
metrów. Punktacje przyznano w kategorii zespołowej i indywidualnej.

Podsumowanie ligi i sukces policjantki ze Szczytna
Po zsumowaniu punktów z trzech etapów najlepszą okazała się
drużyna Komendy Stołecznej Policji, która odebrała puchar za
zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów.
Wielkim sukcesem zakończył się tegoroczny udział w zawodach
policjantki z drużyny Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.
St. sierż. Katarzyna Dudzik, na co dzień pracująca w szczycieńskim ruchu drogowym, nie dość, że „wystrzelała” pierwsze miejsce
wśród kobiet w etapie listopadowym zawodów, to zajęła pierwsze
miejsce w klasyfikacji indywidualnej kobiet po podsumowaniu
całej tegorocznej ligii. Tym samym poprawiła swój ubiegłoroczny
wynik o jedno miejsce wyżej na podium.

Charytatywnie dla Fundacji
W trakcie każdego z etapów rozgrywano turniej charytatywny,
w którym udział wzięli przyjaciele służb. Pieniądze (ponad 7 tysięcy złotych) zebrane podczas ligi wspomogą działalność Fundacji
Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

(tm)
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Szanowni Państwo,
zwracamy się w ogromną prośbą, o pomoc dla małej Laury -córki naszej wydziałowej koleżanki .
Dodatkowo przeprowadzana zostanie zbiórka koleżeńska, której dochód będzie przeznaczony na
leczenie i rehabilitację dziewczynki.
Pieniądze można wrzucać do puszek znajdujących się w:
- Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 3 bud. 3, pok.
nr 10;
- Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie, ul. Partyzantów 6/8, pok. nr 43.
Z góry dziękujemy za pomoc!

Koleżanki i Koledzy
Wydziału Łączności i Informatyki
KWP w Olsztynie
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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

