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Komendant Powiatowy Policji w Piszu oraz Inspektor z
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu odebrali nagrodę za osiągnięcie w 2018
roku najwyższego poziomu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.
W środę (24 kwietnia br.) w sali konferencyjnej
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko –
Mazurskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas tego spotkania podsumowano stan bezpieczeństwa na drogach Warmii i
Mazur.
Ważnym punktem posiedzenia było uroczyste
wręczenie wyróżnień dla przedstawicieli powiatu piskiego za osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w skali
województwa warmińsko – mazurskiego.
Nagrodę odebrał Komendant Powiatowy Policji
w Piszu, nadkom. Marcin Karmowski oraz pan
Grzegorz Pieloszczyk, Inspektor z Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu, reprezentujący starostę.
- „Jestem bardzo zaszczycony tym wyróżnieniem za najwyższy poziom bezpieczeństwa na drogach w skali całego
województwa. Z pewnością jest to zasługa policjantów z
powiatu piskiego. Ta nagroda to efekt ich codziennej, ciężkiej i rzetelnej pracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym miejscu pragnę szczególnie podziękować
policjantom piskiej drogówki, bo to w dużej mierze na ich
barkach spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeń-
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stwa na naszych drogach. Nie bez znaczenia jest także
profilaktyka i edukacja społeczeństwa począwszy od najmłodszych, a skończywszy na seniorach. Promocja zasad
bezpiecznego poruszania się po drodze jest zawsze potrzebna i aktualna.
To wyróżnienie to także efekt bardzo dobrze układającej
się współpracy z samorządem lokalnym. Mam tu na myśli
zarówno władze powiatowe, jak i gminne,
które także mają swój wkład w bezpieczeństwo na drogach powiatu piskiego
m.in. poprzez poprawę infrastruktury
drogowej, budowę ciągów komunikacyjnych oraz ścieżek rowerowych” - powiedział Komendant nadkom. Marcin Karmowski.
Warto podkreślić, że w roku 2018 na drogach
powiatu piskiego policjanci odnotowali 160
przestępstw drogowych, czyli o 9 mniej, niż rok
wcześniej. Systematycznie, od kilku już lat,
spada liczba wypadków na naszych drogach.
W roku 2016 było ich 49, w roku 2017- 43, a w
2018 liczba ta spadła do 39.
Należy zaznaczyć także, że w minionym roku tendencja spadkowa utrzymywała się również w ilości wypadków śmiertelnych.
W 2017 było ich 6, a rok później zaledwie 3. Zmniejszyła się także
liczba rannych z 53 w roku 2017 do 43 w roku 2018.
To kolejne wyróżnienie dla powiatu piskiego za osiągnięcie najwyższego w województwie warmińsko – mazurskim poziomu bezpieczeństwa na drogach. Poprzednie KPP w Piszu otrzymała
w 2012 roku.
kom. Anna Szypczyńska
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Gdy tylko osiągnął pełnoletniość dołączył do grona honorowych krwiodawców. Był jednym z inicjatorów powstania Klubu HDK „Niebieska kropla”. Przekazał potrzebującym ponad 53 litry swojej krwi.
Taka forma dzielenia się z innymi jest już dla niego niemal codziennością - robi to przecież regularnie
od 28 lat. O kim mowa?
O braniewskim policjancie podkom. Krzysztofie Stodulskim – niosącym pomoc jako funkcjonariusz oraz wieloletni krwiodawca. Za swoje zasługi otrzymał odznakę
„Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”.

Z dobroci serca
Podkom. Krzysztof Stodulski
w policyjne szeregi wstąpił
w 1996 roku.
Praca w mundurze była jego
marzeniem od dziecka.
Parę lat przed przyjęciem do
służby rozpoczął jednak przygodę, która na zawsze zmieniła jego życie.
Po ukończeniu 18. roku życia zdecydował, że chce honorowo oddawać krew. To, co zaczęło się 28 lat temu, trwa do
dziś. W tym czasie policjant oddał już ponad 53 litry krwi.
I na tym nie zamierza poprzestać.
Zapytany, czym dla niego jest oddawanie krwi, odpowiada,
nie kryjąc uśmiechu :
- „Mimo młodego wówczas wieku wiedziałem dokładnie, dlaczego to robię. Miałem przecież to,
czego tak bardzo brakowało potrzebującym,
coś, co nie tylko ratuje ludzkie życie, ale i mojemu
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nadaje nową wartość. Świadomość tego, że twoja
krew jest szansą dla drugiej osoby na wyzdrowienie
jest po prostu niesamowita.”
Swoją postawą zachęca innych do honorowego oddawania
krwi. W jego ślady idą funkcjonariusze, jego koledzy i koleżanki, a także i członkowie jego rodziny, w tym jego małżonka.
Wielokrotnie odznaczany
Funkcjonariusz z dumą mówi o odznaczeniach, które zostały mu przyznane przez Polski
Czerwony Krzyż.
W swojej kolekcji posiada już,
między innymi, takie odznaki, jak
„Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi III stopnia”, „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”,
„Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi I stopnia”, „Odznaka honorowa PCK IV stopnia”.
3 maja 2019 r. odebrał ministerialną odznakę
„Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”.
W 2015 r. wspólnie z ówczesnym komendantem braniewskiej komendy podkom. Krzysztof Stodulski stworzył policyjny klub krwiodawców, którego został prezesem.
Tylko w 2018 roku z budynku KPP w Braniewie „popłynęły”
do potrzebujących ponad 72 litry bezcennego leku.
Krwiodawstwo to nie jedyne zajęcie policyjnych członków
klubu. Funkcjonariusze, z prezesem klubu na czele, od kilku
lat aktywnie włączają się w sportowe inicjatywy zrzeszające
krwiodawców, stając na najwyższych stopniach podium.
sierż. szt. Jolanta Sorkowicz
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Nagrodzony za dar krwi
O honorowych dawcach krwi mówi się, że uratowali
niejedno życie, a chęć dzielenia się tym bezcennym darem z roku na rok wzrasta, i jak sami mówią, uzależnia.
Na uroczystej gali zostały wręczone
odznaki „Honorowy Dawca Krwi –
Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Odznaczenie nadawane jest honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania
ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.
Wśród uhonorowanych zasłużonych krwiodawców odznaczony
został policjant z Ornety –
asp. szt. Krzysztof Chajęcki.
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Podczas tegorocznej gali z okazji obchodów 100-lecia PCK
na Warmii i Maurach, która odbyła się w Zamku Kapituły
Warmińskiej w Olsztynie wyróżniono odznaczeniami i wyróżnieniami honorowych dawców krwi.
Najważniejszym odznaczeniem - Odznaką „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” został uhonorowany
sierż. szt. Krzysztof Chajęcki, policjant
Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Ornecie.
Policjant od marca 1995 r. honorowo
oddaje krew. Przez ponad 24 lata
asp. szt. Krzysztof Chajęcki przekazał
potrzebującym ponad 36 litrów krwi.
Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – jest nadawana przez ministra właściwego do spraw
zdrowia od 2005 honorowym dawcom
krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi.

"Przed blokiem nigdy się nie zatrzymuję, przed przejściem zawsze"

#fairplaynadrodze, to hasło najnowszej kampanii warmińsko – mazurskich policjantów. Przedsięwzięcie w
nietypowy sposób promuje właściwe zachowania na
drodze. Dlaczego? Bo to znani sportowcy z Warmii i
Mazur, poprzez uprawiane przez siebie dyscypliny, zachęcają do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Tym razem zawodnik Warmii Energa Olsztyn
Marcin Malewski,
promuje bezpieczeństwo osób pieszych.
Fairplaynadrodze to kolejna odsłona kampanii warmińsko mazurskich policjantów. W pierwszej odsłonie skupiliśmy się
na głównej przyczynie zdarzeń drogowych, jaką jest nadmierna prędkość. Do realizacji spotu promującego w tak
nietypowy sposób jazdę z dozwoloną prędkością, zaprosiliśmy siatkarza Jana Hadravę, na co dzień grającego w zespole Indykpol AZS Olsztyn.

„Na boisku nie wstrzymuję ręki. Na drodze zdejmuję nogę z
gazu”, tym hasłem atakujący olsztyńskiego zespołu i reprezentant Czech propaguje właściwe zachowanie na drodze.
Tym razem do współpracy zaprosiliśmy Marcina Malewskiego piłkarza ręcznego, grającego na pozycji środkowego
rozgrywającego i reprezentującego barwy Warmii Energa
Olsztyn. „Przed blokiem nigdy się nie zatrzymuje, przed
przejściem zawsze”. Tym hasłem wychowanek Warmii
Olsztyn, a zarazem II trener olsztyńskiego zespołu,
poruszył kwestie bezpieczeństwa niechronionych
uczestników ruchu drogowego tj. pieszych.
W kolejnych odsłonach będziemy przypominali o konieczności
noszenia odblasków, a także skupimy się na bezpieczeństwie
rowerzystów. Oczywiście wspierać nas będą znani sportowcy z
Warmii i Mazur. Kto konkretnie? Już wkrótce będzie się można
o tym przekonać.
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W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyło się
uroczyste przekazanie łodzi służbowej SPORTIS.
Łódź wartości blisko 300 tysięcy złotych została sfinansowana ze środków Komendy Głównej Policji. Będzie ona wykorzystywana przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie.
W uroczystości wzięli udział Posłowie na Sejm
RP: Jerzy Wojciech Małecki, Karol Karski, Maciej Masłowski i Lech Kołakowski, Wicestarosta
Powiatu Piskiego- Marek Wysocki wraz z
członkami Zarządu Powiatu Piskiego, Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz- Irena Jatkowska z radnymi powiatowymi oraz ksiądz – Konrad Sęk.
Przekazana do użytku nowa łódź ma 200 KM.
Jest w pełni wyposażona w sprzęt ratunkowy m.in.:
koła ratunkowe, kamizelki, bojki, apteczki.
Ma również inne niezbędne i bardzo pomocne oprzyrządowanie np.: echosondę i urządzenia nawigacyjne.
Łączna wartość przekazanej łodzi z przyczepką to kwota
blisko 300 tysięcy złotych.
Koszty w całości pokryła Komenda Główna Policji
z „Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020”.
Łódź będzie wykorzystywana przez policjantów z Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie.
Pływając nią po Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich policyjni
wodniacy będą dbali o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów licznie wypoczywających nad jeziorami w tej okolicy.

Na początku kwietnia tego roku Komenda Powiatowa Policji
w Piszu otrzymała również kolejny oznakowany radiowóz
typu furgon VW T-6.
Pojazd wykorzystywany będzie przez funkcjonariuszy Referatu Patrolowo – Interwencyjnego KPP w Piszu.
Radiowóz ten, podobnie jak łódź, zakupiony został z
„Programu modernizacji Policji na lata 2017-2020”.
Warto podkreślić, że jest to już trzynasty w ciągu ostatnich trzech lat, a piąty w tym roku radiowóz, który trafił
do piskiej jednostki.

kom. Anna Szypczyńska
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Nowy radiowóz
w ostródzkiej komendzie
Policjanci z Ostródy otrzymali nowy radiowóz.
Pojazd będzie wykorzystywany w codziennej służbie przez funkcjonariuszy ruchu drogowego, dbających o bezpieczeństwo na terenie powiatu.
Radiowóz marki Opel Astra jest wyposażony w silnik o mocy
200 KM. Jest samochodem dynamicznym, wyposażonym w
szereg nowoczesnych systemów zapewniających policjantom maksymalne bezpieczeństwo i komfort pracy.
Auto zakupione zostało ze środków rządowych. Jego wartość to ponad 90 tys. zł.
Kluczyki do nowego radiowozu na ręce policjantów przekazane zostały w obecności Posła na Sejm RP
Zbigniewa Babalskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Artura Chojeckiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Poli-

Po 27 latach służby pożegnał się z mundurem, odchodzący
na emeryturę Komendant Powiatowy
Policji w Szczytnie mł. insp. Tomasz Bzymek.
W piątek 10 maja br. w sali odpraw
szczycieńskiej jednostki policji odbyło się
uroczyste zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie
przez mł. insp. Tomasza Bzymka. Dotychczasowy komendant przeszedł na
emeryturę po 27 latach służby.
W swoim wystąpieniu
mł. insp. Tomasz Bzymek podziękował
za współpracę i wspieranie policyjnego
trudu staroście, burmistrzom i wójtom gmin z całego powiatu, a także komendantom służb mundurowych oraz przedstawicielom zaprzyjaźnionych instytucji. Podziękował także
za zaangażowanie i wspólną służbę wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom cywilnym.

cji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka.
Samochód pobłogosławił kapelan ostródzkich policjantów
ks. Roman Wiśniowiecki.

ak

Stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie
pełnił od 17 stycznia 2017 roku.
Podczas swej służby nagradzany był
medalami i odznaczeniami państwowymi,
a także resortowymi.
Kładąc zasługi dla państwa i obywateli
oraz za czyny przekraczające zakres
zwykłych obowiązków, w 2015 r. decyzją
Ministra Spraw Wewnętrznych został
wyróżniony „Brązową Odznaką za Zasługi dla Policji”, a w 2017 roku Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony „Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę”.
Do czasu powołania nowego komendanta jego obowiązki
będzie pełnił I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w
Szczytnie podinsp. Arkadiusz Napiórkowski.

„Gazeta Olsztyńska”
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- „Praca jest moją pasją” – tak mówił w 2017 roku
mł. insp. Roman Kuś, gdy obejmował obowiązki
Naczelnika Wydziały Kryminalnego KWP w Olsztynie. Jego zaangażowanie, podejście do służby, zarządzania ludźmi, liczne sukcesy policjantów pionu
kryminalnego zostały zauważone i docenione przez
kierownictwo warmińsko- mazurskiej Policji, czego
efektem jest kolejny awans, tym razem na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Olsztynie.

Ponad 20 lat służby w Policji
Mł. insp. Roma Kuś Pochodzi znad morza.
W 1998 roku trafił do Olsztyna i rozpoczął pracę w Wydziale
Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Trzy lata później pełnił już służbę w Wydziale Kryminalnym
KWP w Olsztynie.
Ważnym momentem w jego karierze był roku 2005, kiedy w
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie powstawał
Wydział Wywiadu Kryminalnego.
Był pełnomocnikiem do spraw utworzenia tego wydziału, i w
tamtym czasie go tworzył. W tym wydziale pracował do
2010 roku, potem wrócił z powrotem do Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie na stanowisko zastępcy naczelnika.
Później, z uwagi na zmiany kadrowe, dwukrotnie pełnił również obowiązki Naczelnika Wydziału Kryminalnego, a 1 października 2017 roku został mianowany na to stanowisko.
Funkcję tę pełnił do kwietnia 2019 roku.
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
z dniem 15 kwietnia 2019 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.

Zarządza pracą funkcjonariuszy pionu kryminalnego.
A jakie jest jego podejście do zarządzania ?
- „Przełożony nie powinien być człowiekiem, który
cały czas trzyma tylko kij, ale powinien być również
kolegą, przyjacielem, powinien współpracować z policjantami i pracownikami, z którymi pracuje. To pozwala uzyskiwać oczekiwane efekty pracy i zachować
dobrą atmosferę w pracy”.
A efekty jego pracy były widoczne.
Z roku na rok w województwie warmińsko-mazurskim malała dynamika popełnianych przestępstw. Wykrywalności też
były na dobrym poziomie.
Nadzorował pracę wielu policjantów, którzy, tak jak i on,
bardzo odpowiedzialnie podchodzili do swoich obowiązków.
Przykładem takiej postawy było zatrzymanie osoby poszukiwanej od 2009 roku za przestępstwa związane z pedofilią.
Ten mężczyzna został zatrzymany po ośmiu latach!
Było to możliwe dzięki bardzo dobrej pracy jednego z policjantów wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie, który
mimo upływu czasu nie odpuszczał i próbował cały czas
szukać przestępcy.
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Mł .insp. Roman Kuś jest bardzo doświadczonym policjantem. W swojej dotychczasowej pracy nadzorował realizację
tak zwanych „spraw własnych” , ale również wraz ze swoimi
policjantami pomagał funkcjonariuszom pracującym terenie
- zwłaszcza w poważnych sprawach- przy rozbojach, zabójstwach. Efektem tego jest między innymi to, że większość
tych najpoważniejszych zabójstw jest wykrywana.
Zdarzało się również tak, że współpracował z policjantami z
innych województw, gdy policjanci z Warmii i Mazur zajmowali się taką samą grupą, albo takimi samymi osobami, jak
funkcjonariusze z innych województw. Jedna z takich spraw
dotyczyła kradzieży samochodów. –
„Współpracowaliśmy przy niej z policjantami z Radomia. Udało się nam zatrzymać sprawców, a dzięki temu, dynamika przestępstw samochodowych spadła”mówił były Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie.
A jaką cenę płaci się za takie sukcesy?
- „Zaczynamy służbę, jak wszyscy o 7.30.
Teoretycznie praca nam się powinna kończyć o godzinie 15.30. Często zdarza się, że ten czas jest przedłużany. Czasami musimy działać w nocy, czy o innych
porach, bo przestępcy nie działają tylko w naszych
godzinach urzędowania”.
Tworzy dobrą atmosferę pracy
W Wydziale Kryminalnym KWP w Olsztynie wypracował
taką atmosferę pracy, że zawsze mógł liczyć na swoich podwładnych. – „Mogę powiedzieć, że zawsze mogłem liczyć na policjantów z tego wydziału – byli zawsze,
kiedy była taka potrzeba, żeby komuś pomóc, żeby
działać. Dotychczas, ani ja, ani moi poprzednicy, nigdy się na nich nie zawiedliśmy.
Składam wielki ukłon w kierunku policjantów Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie”.
Znając dotychczasową drogę służbową
Mł. insp. Romana Kusia, oraz jego podejście do pracy i ludzi
można być pewnym, że w Komendzie Miejskiej Policji w
Olsztynie również stworzy atmosferę sprzyjającą pracy,
osiąganiu sukcesów, i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.
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Zaufanie podstawą działania
Jego zdaniem, fundamentem wspólnej pracy jest kwestia
zaufania. – „I to zaufanie nie tylko moje w stosunku do
policjantów, ale i policjantów do siebie nawzajem.
Działamy w różnych niebezpiecznych sytuacjach,
gdzie jest stres, zagrożenie życia i zdrowia.
Przecież nigdy nie możemy być pewni, jak zachowa się
przestępca, więc to zaufanie wzajemne do policjantów
jest bardzo pożądane” – mówił mł. insp. Roma Kuś.
Praca jest jego pasją
W swojej dotychczasowej pracy dał się poznać jako ten,
który naprawdę lubi to, co robi.
- „Kiedyś, jak wstępowałem do Policji, to nawet nie
przypuszczałem, że ta praca mnie aż tak wciągnie.
Po latach mogę powiedzieć, że praca jest moją pasją.
Dużo czasu jej poświęcam.
Ale interesuję się też informatyką, i ten obszar również
staram się wykorzystywać w pracy.
Staram się na przykład wykorzystać w pracy różne
możliwości, które dają nam programy informatyczne.
Wszystko po to, aby ułatwić pracę sobie, i innym policjantom”.

Bożena Przyborowska
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asp. Sztab. Sławomir Kobyliński, w kategorii audiowizualnej; sierż. sztab. Przemysław Ziółkowski, w kategorii plastycznej – to zwycięzcy wojewódzkiego etapu
konkursu pod nazwą „Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat
Policji”, zorganizowanego przez Biuro Komunikacji
Społecznej KGP oraz Biuro Historii i Tradycji Policji
KGP, z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji
Państwowej.

Podziękowania od Komendanta
Insp. Tomasz Klimek spotkał się z asp. sztab. Sławomirem Kobylińskim oraz sierż. sztab. Przemysławem Ziółkowskim - zwycięzcami wojewódzkiego etapu konkursu zorganizowanego przez KGP z okazji 100 lecia Policji Państwowej.
W czasie spotkania Pan Komendant pogratulował zwycięzcom oraz podziękował za piękną promocję jubileuszu oraz
warmińsko-mazurskiej Policji.
Konkurs dla utalentowanych
Konkurs skierowany jest do policjantów, pracowników Policji
oraz ich rodzin, uczniów klas mundurowych, członków stowarzyszeń oraz kółek zainteresowań związanych z Policją.
Osoby biorące udział w konkursie mogły przygotować prace
w czterech kategoriach: scenicznej, literackiej, audiowizualnej oraz plastycznej. Jeden uczestnik mógł zgłosić tylko
jedną pracę w każdej kategorii konkursowej.
Konkurs jest dwuetapowy.
W pierwszej części odbyły się eliminacje wojewódzkie, za
przeprowadzenie których odpowiadały komendy wojewódzkie polskiej Policji.

Z garnizonu warmińsko-mazurskiego komisja konkursowa
wyłoniła dwóch zwycięzców - asp. sztab. Sławomira Kobylińskiego, który przygotował pracę w kategorii audiowizualnej (film „Policja wczoraj i dziś”), oraz sierż. sztab. Przemysława Ziółkowskiego, który przygotował pracę w kategorii
plastycznej (plakat z okazji 100-lecia Policji). Obaj funkcjonariusze służą w Wydziale Zabezpieczenia Miasta KMP w
Olsztynie.
Policjanci z Olsztyna w ogólnopolskim finale
Zgodnie z regulaminem zwycięskie prace, wyłonione na
poziomie eliminacji wojewódzkich, zostają zakwalifikowane
do ogólnopolskiego finału.
Teraz Ogólnopolska Komisja Konkursowa, po dokonaniu
oceny wszystkich finałowych prac, które wpłynęły do KGP,
z wszystkich województw, wskaże zwycięzcę w każdej kategorii.
Wręczenie nagród autorom zwycięskich prac nastąpi w czasie centralnych obchodów Święta Policji.
Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji.

Bożena Przyborowska
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Sierż. sztab. Przemysław Ziółkowski z Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Olsztynie wygrał w kategorii plastycznej
wojewódzkie eliminacje konkursu pod nazwą „Ogólnopolski
Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji” zorganizowanego przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP oraz Biuro Historii i Tradycji Policji KGP,
z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.
Jego praca zakwalifikowała się do ogólnopolskiego finału.
Wręczenie nagród autorom najlepszych prac w Polsce nastąpi
w czasie centralnych obchodów Święta Policji.

Rysowaniem zajmuje się od dziecka. Od kilku lat fascynuje go również rzeźbienie figurek m.in. z gier komputerowych, komiksów, filmów, z których najmniejsza ma
zaledwie kilkadziesiąt milimetrów!
Takie figurki rzeźbi w Polsce zaledwie kilka osób,
w tym sierż. sztab. Przemysław Ziółkowski
policjant z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

- W Policji służy Pan od 15 lat poznając w tym czasie
pracę w Oddziale Prewencji Policji, służbę na wodzie,
w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym, a obecnie w
Wydziałe Zabezpieczenia Miasta KMP w Olsztynie.
Nie będziemy jednak rozmawiać o pracy, ale o Pana
nietypowym hobby.
- Rysowałem od dziecka i to mi zostało do tej pory. Od paru
lat rzeźbię również figurki.
Jestem typowym samoukiem. Rysunek towarzyszył mi od
zawsze, a rzeźbieniem zajmuje się od ponad 10 lat.
Przygoda z rzeźbieniem zaczęła się od obejrzenia filmu
„Terminator 3”, gdzie przy płycie z filmem była druga, zawierająca reportaż o firmie McFarlane Toys, tworzącej kolekcjonerskie figurki do filmów, gier, komiksów, itp. Postanowiłem
spróbować swoich sił i jakoś mnie to wciągnęło.

- Jaką tematyką się Pan zajmował?
- W dzieciństwie tematem moich rysunków była rodzina.
Teraz jestem fanem fantastyki, starych, amerykańskich komiksów, horrorów, fantasy. Inspiruje mnie również tematyka
science-fictions.
Czasami wzoruję się na postaciach z gier komputerowych.
Jak „wpadnie mi coś w oko”, to przygotowuję projekt, szkielet tej figurki i robię ją od początku do końca.
Zazwyczaj są one nie pomalowane, gdyż nie robię tego tak
dobrze, jakbym chciał.
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- Jaka technika rysunku jest Panu najbliższa?
- Stosuję różne techniki.
Zaczynałem od ołówka i on towarzyszy mi do tej pory.
Ostatnio wróciłem do kredek, które zmieniły się od czasów
dzieciństwa. Są to zupełnie inne kredki, niż te widziane
w szkole. Za ich pomocą można uzyskać bardzo realistyczne efekty.
Zacząłem również uczyć się grafiki komputerowej oraz
rzeźbić za pomocą komputera, jednak nie sprawia mi to tyle
przyjemności, co ręczne wykonanie, mimo że jest dużo
szybciej i precyzyjniej.
- Policyjna służba pochłania dużo czasu. Kiedy Pan maluje, rzeźbi?
- W każdej wolnej chwili.
Często mam przy sobie narzędzia do rzeźbienia i zaczęte
figurki.
- Rzeźbi Pan w domu?
- Też, chociaż w domu nie mam wymarzonej pracowni, ale
kiedyś- mam nadzieję- będę taką miał.
- Koledzy i koleżanki z pracy wiedzą, czym Pan się zajmuje?
- Tak
- Podobają się im Pana prace?
- Zazwyczaj tak.
-Prezentował Pan gdzieś swoje dzieła? Ktoś je widział?
- Widzieli to moi znajomi - czy to z pracy, czy spoza niej.
Zdarzyło się, że przekazywałem swoje rysunki na aukcję
charytatywną. Brałem również udział w różnych konkursach
plastycznych.
W przypadku projektów tatuaży, oryginały przekazuję osobie, która mnie o taki tatuaż prosiła. Sobie zostawiam ewentualnie jakieś kserokopie, skany.
Jeśli chodzi o rysunki czy rzeźby, to mam wiele zaczętych
prac, ale jestem perfekcjonistą, czasami ich nie kończę
i zaczynam pracę od nowa.
- Tu widzę taką małą figurkę, której poszczególne elementy, z uwagi na mały rozmiar, są dla mnie mało widoczne. Drukował ją Pan na drukarce 3D?
- Nie, to jest robione ręcznie.

- To jak Pan to robi? Przecież to jest taka mała figurka,
że ja ją ledwo widzę!
- Korzystam z powiększających szkieł i dodatkowego oświetlenia, więc jestem w stanie wykonać bardzo małe detale.
- Jaką najmniejszą figurkę Pan wyrzeźbił?
- Najmniejsza ma 28 milimetrów.
Zazwyczaj rzeźbię figurki od 28 milimetrów do 17 centymetrów. Ich wielkość zależy od skali w jakiej są wykonywane.
- Jak długo to się robi?
- Małą figurkę rzeźbię około trzech, czterech tygodni,
ale nawet jak wydaje się być już skończona, to znajduję coś,
co można w niej poprawić.
- Trzeba dużo cierpliwości przy takiej pracy… Trzeba
być dokładnym, cierpliwym człowiekiem, aby tym się
zajmować?
- Jeśli chodzi o rzeźbienie, to tak. Ale nie przekłada się to
w 100 % na życie. Nie jestem takim życiowym stoikiem.
Jednak jeśli chodzi o moje hobby, to mogę rzeźbić godzinami.
- Skąd Pan czerpie inspirację?
- Głównie z komiksów, gier, filmów. Czasami wystarczy,
że w Internecie wpiszę jakąś frazę, potem popatrzę i za
chwilę pojawia się pomysł.
- Odwzorowuje Pan to, co zobaczy?
- W przypadku, gdy tworzę konkretnego bohatera gry, komiksu czy filmu, to staram się go odwzorować najlepiej jak
umiem. A jeżeli sam wymyślam jakąś postać, to jest ona
wytworem mojej wyobraźni i wtedy nic mnie nie ogranicza.
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- Ta działalność, to sposób na stres, na uspokojenie
emocji, myśli? Czym ona jest dla Pana?
- Na pewno mnie wycisza, odstresowuje. Cieszę się, że
mogę sam zrobić coś od podstaw, i że to przetrwa jakiś
czas. Tak jest w przypadku tatuaży.
Ja nie mam tatuażu i nie będę miał, ale miło zobaczyć swój
wzór na kimś. To na pewno zostanie na dłużej niż jakaś
figurka.
- Na dłużej zostaje również nadruk na koszulce, bo tym
też się Pan zajmuje.
- Czasami, jak ktoś mnie poprosi o jakiś wzór, to projektuję
takie nadruki.
- A jak żona podchodzi do Pana pasji?
- Wspiera mnie i jest ze mnie dumna.
- Nawet wtedy, gdy pasja pochłania Pana przez wiele
godzin?
- Ona już się do tego przyzwyczaiła i zaakceptowała to.
- Jak ktoś ma jakąś pasję, to szuka ludzi podobnych do
siebie. Nawiązał Pan kontakt z kimś w Polsce, kto robi
to, co Pan?
- Jak zaczynałem rysować, to nie było Internetu. Ciężko było
pisać tradycyjny list do kogoś i pytać o technikę.
Dzisiaj w Internecie są fora dla rysujących, dla rzeźbiących,
ale nie szukałem na nich kontaktu z osobami zajmującymi
się tym, co ja.
Muszę przyznać, że dzisiejszy Internet jest dla mnie kopalnią wiedzy zarówno jeśli chodzi o inspiracje, jak również
warsztat oraz techniki malarskie i rzeźbiarskie.
- Oprócz pięknej pracowni, którą chciałby Pan mieć,
czego możemy Panu jeszcze życzyć?
- Zdrowia i szczęścia.
Rozmawiała Bożena Przyborowska
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Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie spotkał się
z policjantami – sportowcami, którzy w ostatnim czasie
z sukcesami reprezentowali garnizon warmińskomazurski.
Policjanci z KWP w Olsztynie zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji (IPA) dotarli do ćwierćfinału Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Policjantów w Portugalii, natomiast badmintoniści KWP Olsztyn
Team zdobyli 13 medali na VII Mistrzostwach Polski
Służb Mundurowych w Badmintonie.
Pozostawanie w dobrej formie fizycznej, promowanie aktywnego i zdrowego trybu spędzania wolnego czasu, a jednocześnie promowanie służby w policji – to cele, jakie są realizowane przez policjantów, którzy reprezentują swoją służbę
podczas różnych turniejów sportowych. Policjanci mają swoich reprezentantów podczas zawodów sportów walki, zmagań siłowych, wytrzymałościowych, a także gier zespołowych.
14 maja z gronem policjantów sportowców spotkał się
insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który podziękował funkcjonariuszom za reprezentowanie garnizonu warmińsko-mazurskiej policji podczas zmagań sportowych, pogratulował sukcesów i życzył kolejnych.
Cztery bramki w pięciu meczach
Podczas majowego weekendu funkcjonariusze KWP w
Olsztynie zrzeszeni w IPA Region Olsztyn wzięli udział w
jubileuszowym X. Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej
Policjantów „COPA DEL MAR”, który odbył się w Portugalii.
Na turniej ten zostaliśmy zaproszeni dzięki wygranemu w
ubiegłym roku Pucharowi Świata w Chorwacji.

S TR . 14

To właśnie organizator tamtych zawodów, w osobie byłego
belgijskiego policjanta Marca Joos, był bardzo ciekaw, czy
wzorem poprzedniego roku - kiedy to z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości goście z Polski wypuścili na półwyspie Istria w niebo 100 balonów z wizerunkiem
orła - czymś znów zaskoczą go nasi funkcjonariusze.

W turnieju wzięły udział 33 drużyny z Europy, Afryki i Ameryki. Zostały one podzielone na kilka grup i kategorii.
Pierwszego dnia reprezentacja KWP w Olsztynie wygrała ze
Szwajcarami 4:0 i po zaciętych bojach z Ukrainą 2:0 oraz z
Włochami 2:1. Następnego dnia rozegrała dwa mecze: wygrany 6:0 z USA i z Somalię 10:0. Dało to niesamowity bilans 24 bramek zdobytych i tylko jednej straconej.
W ćwierćfinale piłkarze spotkali się z bardzo silną reprezentacją Rumunii. I choć już po 3 minutach prowadzili 2:0, to
ostatecznie Rumunom udało się doprowadzić do remisu,
który doprowadził do rzutów karnych. W nich niestety los
sprzyjał Rumunom. Ostatecznie Polska drużyna została
sklasyfikowana na 6. miejscu.
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Nasza reprezentacja stara się w trakcie turniejów organizowanych za granicą nie zapomnieć o tym, że reprezentują
Polskę. Tak też było i tym razem.
Drugiego maja w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na
boiskach rozwiesili wielką biało-czerwoną flagę, tłumacząc
pozostałym uczestnikom zawodów jak ważny jest to dla nas
dzień. Natomiast w Święto Narodowe Trzeciego Maja, podczas zakończenia turnieju, w trakcie wręczania trofeów rozdali przyjaciołom z całego świata kotyliony w barwach narodowych naszej ojczyzny, które specjalnie przywieźli z Polski. Zaskoczyli organizatora jeszcze jedną spektakularną
akcją. W trakcie ceremonii zakończenia turnieju spontanicznie zaczęli się wymieniać koszulkami w barwach narodowymi z innymi drużynami. Akcja ta tak się wszystkim spodobała, że po kilkunastu minutach nie sposób było po koszulkach
ustalić, gdzie siedzi jedna drużyna z danego kraju.
Organizator oświadczył, że dzięki nim właśnie powstała
nowa tradycja turnieju „COPA DEL MAR” i zaprosił polską
drużynę na kolejny turniej.
Policyjni piłkarze także podziękowali insp. Tomaszowi Klimkowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie za
udzielone wsparcie i umożliwienie im udziału w turnieju.
Podziękowania trafiły także do Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Starosty Powiatowego z Olsztyna
oraz firmom KTK Polska, IMPEL S. A., Glob-Terminal z Braniewa, Warmińsko-Mazurskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz
Bezpieczeństwa, Agroperfekt z Kisielic, Oddziałowi LOTTO
w Olsztynie, KTM Wojciechowicz z Olsztyna, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji z Olsztyna, Kombet z Działdowa, Geo-Mar ze Szczytna, Gospodarstwu Rolnemu Władysław Raubo i Amex-Bączek z Susza.
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13 medali na VII Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Badmintonie
VII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie
zorganizowane zostały przez Świętokrzyski Związek Badmintona. W turnieju wzięło udział 112 zawodniczek i zawodników reprezentujących Policję, Państwową Straż Pożarną,
Wojsko Polskie, Służbę Więzienną, Straż Graniczną oraz
organizacje mundurowe, 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).
Tym razem
garnizon
warmińskomazurskiej
policji reprezentowała silna
ośmioosobowa
drużyna – KWP
Olsztyn Team.
W jej skład weszli zarówno policjanci, jak i przedstawiciele
zaprzyjaźnionych organizacji mundurowych.
Zawodnicy zdobyli w sumie 13 medali w różnych kategoriach.
Ich występ objął honorowym patronatem
Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
(pm/ak/tm)
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międzynarodowe spotkanie specjalistów w Olsztynie
Po raz trzeci– tym razem w Olsztynie – zebrał się międzynarodowy zespół specjalistów do spraw realizacji projektu
„Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.
Gospodarzem spotkania jest Komenda Wojewódzka Policji
w Olsztynie, która jest jednym z partnerów projektu.
W dniach 9-10 maja 2019 w Olsztynie zorganizowane zostało spotkanie specjalistów
z różnych krajów, których
połączyło trudne zadanie
walki z cyberprzestępczością.
Międzynarodowa współpraca na tym polu była możliwa
dzięki współfinansowaniu
przez Unię Europejską w
ramach programu Erasmus+
projektu „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”.
Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi,
która do współpracy zaprosiła również: Prezydium Policji
Kraju Związkowego Brandenburgia (Niemcy), Litewskie Biuro Policji Kryminalnej, Biuro Prokuratora
Generalnego Węgier oraz Główny
Zarząd Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych Bułgarii.

Celem spotkania w Olsztynie jest przede wszystkim podsumowanie dotychczasowych działań projektu, który realizowany jest przez partnerów od grudnia 2017 roku.
Tematem spotkania jest także analiza bieżącej sytuacji projektu, weryfikacja harmonogramu działań i ustalenie podziału zadań w kontekście zamknięcia działań projektowych,
omówienie kwestii finansowych, rozliczenia i zakończenia
przedsięwzięcia oraz analiza wyników ewaluacji projektu.
Jest to ostatnie spotkanie
zespołu do spraw realizacji projektu, ma więc na
celu omówienie ostatnich
zadań projektowych zmierzających do wypracowania założonych rezultatów
projektu.

Wcześniejsze spotkania odbyły się w Niemczech (w lutym
2018 roku) i na Węgrzech (w październiku 2018 roku).
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie organów ścigania
w walce z dynamicznie rozwijającą się cyberprzestępczością poprzez różne formy wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy Uczestnikami Projektu.
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Taka współpraca wpłynie na zaktualizowanie i poszerzenie
ich wiedzy oraz umiejętności, a wspólnie opracowane rezultaty projektu, w tym raport merytoryczny i programy szkoleniowe przyczynią się do podwyższenia i ujednolicenie standardów w zakresie walki z przestępczością wirtualną.
Internet stał się niemal niezbędnym elementem naszego
życia codziennego, wykorzystywanym m.in. do komunikacji,
zakupów, bankowości elektronicznej, edukacji oraz rozrywki. Coraz trudniej obecnie znaleźć dziedzinę życia, w której
nie mają zastosowania technologie informatyczne, co w
połączeniu z globalnym zasięgiem sieci, spowodowało, że
jest to idealna przestrzeń do rozwoju przestępczości, w tym
zwłaszcza tej o zasięgu międzynarodowym.
Najczęściej spotykane rodzaje przestępstw popełnianych w
Internecie lub za jego pośrednictwem są związane m.in. z
bankowością internetową, oszustwami, pedofilią, stalkingiem, handlem ludźmi, handlem bronią i narkotykami, malware, ransomware, skimmingiem, etc.
Rezultaty będą w pełni wartościowe, gdy będą miały charakter międzynarodowy, ponieważ realnie wpłyną na podniesienie skuteczności organów ścigania.
Jest to szczególnie ważne, ponieważ prowadzenie współpracy międzynarodowej przez Policję jest obowiązkiem wynikającym z regulacji krajowych i międzynarodowych.
W ramach projektu zaplanowano 5 międzynarodowych sesji
szkoleniowych, w której uczestniczy w sumie 24 ekspertów
z Polski, Litwy, Bułgarii, Węgier i Niemiec.
Pierwsza sesja szkoleniowa odbyła się w terminie
19-23 marca 2018 r. w Niemczech w miejscowości Eberswalde.
Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
teoretyczne i praktyczne aspekty związane z używaniem
kryptowaluty oraz oprogramowania klienckiego w odniesieniu do prowadzonych postępowań w sprawach przestępstw
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gospodarczych; zabezpieczenie, właściwe przechowywanie
i transakcje z użyciem Bitcoins w procesie wykrywczym,
jako środka płatniczego wykorzystywanego do finansowania
szeroko rozumianych działań o charakterze terrorystycznym.
Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 28 maja – 1 czerwca
2018 roku w Wilnie na Litwie.
Zagadnienia w programie dotyczyły m.in. monitoringu internetu, OSINT, zdolności analitycznych i narzędzi; zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci, współpraca z zagranicznymi partnerami i dostawcami usług: 24/7, Siena i
inne kanały wymiany informacji; Cyber Forensics.
Trzecia sesja szkoleniowa odbyła się w Budapeszcie na
Węgrzech w dniach 26-30 listopada 2018 roku – poświęcona była wymianie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań związanych z cyberprzestępczością.
Czwarta sesja szkoleniowa odbyła się w Bułgarii w Sofii w
terminie 25-29 marca 2019 r. – jej celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie analizy logów pochodzących z zabezpieczonego materiału cyfrowego oraz
informacji dotyczących różnego rodzaju oszustw internetowych, w tym z wykorzystaniem kradzieży tożsamości, a
także zapoznanie się z problematyką sieci botnet (grupa
komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem,
pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli).
Ostatnia sesja ekspercka odbędzie się w Łodzi pod koniec
maja 2019 roku.

(jszo/tm)
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St. sierż. Emilia Górska oraz
mł. asp. Agnieszka Filipska z KPP w Węgorzewie
wygrały wojewódzki etap zawodów na najlepszych
ratowników policyjnych z kwalifikowanej pierwszej
pomocy.
Drugie i trzecie miejsce zajęły drużyny z komend
powiatowych w Nidzicy i Nowym Mieście Lubawskim.

Zwycięzcy będą reprezentować nasz garnizon podczas ogólnopolskiego finału, który odbędzie się
w Szkole Policji w Słupsku.

Zawody I stopnia VII Ogólnopolskich Zawodów Ratowników
Policyjnych dla policjantów województwa warmińsko - mazurskiego odbyły się 8 maja na terenie Oddziału Prewencji
Policji w Olsztynie. Adresatem zawodów byli policjanci realizujący podstawowe zadania w służbach prewencyjnych lub
kryminalnych jednostek powiatowych oraz Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, posiadający aktualne uprawnienia
ratowników w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Zawody składały się z dwóch konkurencji: testu wiedzy z
zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (30 pytań) oraz
przeprowadzania interwencji połączonej z zastosowaniem
kwalifikowanej pierwszej pomocy
Do rywalizacji przystąpiło 18 dwuosobowych drużyn policyjnych.
Policjanci wchodzący w skład drużyn na stałe realizują zadania o charakterze prewencyjnym lub kryminalnym i reprezentowali jednostki KMP, KPP i OPP naszego garnizonu.
Zawody zostały zorganizowane i przeprowadzone wspólnie
przez Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr
i Szkolenia KWP w Olsztynie oraz Zespół Medyczny OPP w
Olsztynie. Sędzią głównym zawodów, którego zadaniem
było czuwanie nad regulaminowym przebiegiem zawodów
był podinsp. Mirosław Ćwikliński z Wydziału Kadr i Szkolenia. Kierownikami poszczególnych konkurencji byli
podkom. Krystian Kata – odpowiedzialny za konkurencję
sprawdzenia wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy oraz mł. asp. Anna Skarżyńska z Zespołu Medycz-

nego OPP w Olsztynie – odpowiedzialna za konkurencję z
zakresu stosowania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Głównym celem zawodów było wyłonienie zwycięskiego
patrolu, który będzie reprezentował nasze województwo w
VII Ogólnopolskich Zawodach Ratowników Policyjnych z
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które w ostatnie dni maja
odbędą się jak co roku w Szkole Policji w Słupsku.
Tegoroczne zawody postawiły przed uczestnikami bardzo
duże wymagania, zarówno pytania zawarte w teście wiedzy,
jak i założenia do symulacji – część praktyczna zawodów wymagały od uczestników wykazaniem się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi na bardzo wysokim poziomie.
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Rywalizacja poszczególnych drużyn przebiegała w sportowej
atmosferze, a rozstrzygnięcie zawodów
i kwalifikacji końcowej
poszczególnych patroli
trwała do samego końca eliminacji.

Uroczyste zakończenie
zawodów i ogłoszenie
wyników odbyło się z
udziałem Zastępcy
Naczelnika Wydziału
Kadr i Szkolenia
podinsp. Iwony Koniecznej, która w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie złożyła
serdeczne podziękowania i gratulacje

N UMER 182 (12/5)

Komisja sędziowska na podstawie uzyskanych
wyników w dwóch konkurencjach
wyłoniła trzy najlepsze drużyny tegorocznych
eliminacji:
I miejsce zajęła drużyna reprezentująca KPP
w Węgorzewie w składzie:
st.sierż. Emilia Górska
mł.asp. Agnieszka Filipska
II miejsce zajęła drużyna reprezentująca
KPP w Nidzicy w składzie:
sierż. Marta Szczepkowska
asp. Kamil Kwaśniewski
III miejsce zajęła drużyna reprezentująca
KPP w Nowym Mieście Lubawskim
w składzie:
asp. Tomasz Cymer
st.sierż. Błażej Kwiatkowski
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wszystkim uczestnikom
oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy i nagrody
pieniężne trzem najlepszym drużynom.
Słowa podziękowania za
sprawną organizację
zawodów zostały również skierowane do
wszystkich osób, które
uczestniczyły w pracach
poszczególnych komisji
sędziowskich tegorocznych eliminacji.
(mć/tm)
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Sebastian Kłosowski z drużyny KPP w Nowym Mieście
Lubawskim najlepszym bramkarzem; Piotr Skalski najlepszym strzelcem; drużyna Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie zwycięzcą Turnieju - tak najkrócej można
podsumować wyniki VIII Turnieju Policyjnych Drużyn Piłkarskich o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie.

Organizatorem cyklicznego turnieju był Zarząd Terenowy
NSZZ Policjantów Komisariatu Policji w Ornecie, przy
wsparciu finansowym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
oraz warmińsko – mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Honorowy patronat nad turniejem sprawowali: Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek ,a także Starosta Powiatu Lidzbarskiego Jan Harhaj.

W sobotę, 11 maja, na boisku orlik na stadionie miejskim
w Ornecie rozegrany został „VIII Turniej Policyjnych Drużyn
Piłkarskich o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie”.

W turnieju udział wzięło 5 drużyn, mecze odbywały się system „każdy z każdym”.
Wszystkie spotkania stały na wysokim poziomie piłkarskim,
zgodnie z zasadami fair play, nie brakowało nagłych zwrotów akcji oraz emocji sportowych.
Walka o zwycięstwo w turnieju trwała do ostatniego gwizdka
sędziego.
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Z uwagi na równą ilość punktów, zdobytych przez dwie
pierwsze drużyny turnieju oraz remis w spotkaniu pomiędzy
tymi drużynami, a także taką samą różnicę (bilans) bramek,
o końcowym zwycięstwie zadecydowała większa ilość bramek zdobytych w całym turnieju (dwie bramki więcej) przez
drużynę z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Po zakończeniu Turnieju
nagrodami uhonorowano
najlepszego bramkarza, którym został Sebastian Kłosowski z drużyny KPP w
Nowym Mieście Lubawskim.
Najlepszym strzelcem Turnieju został Piotr Skalski,
reprezentujący drużynę KMP
Olsztyn, zdobywca 6 bramek.

wódzkiego NSZZ Policjantów województwa warmińsko –
mazurskiego Piotr Krupiński, przewodniczący Zarządu
Terenowego NSZZ Policjantów przy Komisariacie Policji
w Ornecie sierż. szt. Paweł Rynkiewicz.

Organizatorzy Turnieju składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy
przyczynili się do jego
KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU:
przygotowania!!!

V miejsce
IV miejsce
III miejsce
II miejsce
I miejsce

– KMP Elbląg
– KPP Lidzbark Warmiński
– KPP Braniewo
– KPP Nowe Miasto Lubawskie
– KMP Olsztyn

Nagrody w Turnieju wręczali: w zastępstwie Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim
podinsp. Piotr Koszczał, Komendant Komisariatu Policji w
Ornecie kom. Tomasz Gładkowski, Burmistrz Miasta Orneta Ireneusz Popiel, vice przewodniczący Zarządu Woje-

podkom. Mariusz Horyd
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Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie wraz
z Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów OPP w Olsztynie miał zaszczyt zorganizować „DZIEŃ RODZINNY 2019”
W dniu 19 maja 2019 r. rodziny policjantów i pracowników
Policji oraz wdowy i sieroty po poległych policjantach spędziły wspaniałe chwile w gościnnych progach kina Helios.
O godz. 11:00, uczestników spotkania, do wspólnej gimnastyki w holu kina zachęcili instruktorzy Kinetic Fitness Club
w Olsztynie (każda osoba dorosła otrzymała zaproszenie na
zajęcia do Klubu). Dzieci mogły w towarzystwie maskotek
Toma, Jerrego i Kung Fu Pandy bawić się z animatorami ze
Strefy Przygody i Karuzeli Kultury.
W chwili przerwy każdy uczestnik mógł skorzystać ze słodkiego poczęstunku.
Jeżeli chęci na zabawę było więcej Warmiolandia Miasto
Dzieci w Olsztynie zaprosiła do swojej siedziby wszystkie
pociechy, podarowując zaproszenia z 50% rabatem i fundując nagrody –zaproszenia w konkursach.
Dzieciom wiele radości sprawiły również słodkie upominki
od Jutrzenki Dobre Miasto.
Następnym punktem atrakcyjnego programu były zabawy i
konkursy w sali kinowej. oraz moc prezentów i niespodzianek. Rodziny wygrały rejs statkiem od Żeglugi Mazurskiej
w Giżycku, rejs łodzią PARTY BOAT (dziewięcioosobową) i
łodzią motorową (pięcioosobową) Warmiabus.
Familijne atrakcje zapewnili wygranym w konkursach Hotel
AZZUN Orient SPA & Wellness oraz Folwark TumianyPokoje & Restauracja zapraszając na rodzinny obiad.
Natomiast gospodarze Gospodarstwa Agroturystycznego w
Koszelewie zaprosili zwycięzców na cały dzień, na oderwanie się od miejskiego zgiełku.
Moc atrakcji, jako kolejną nagrodę dla rodziców z pociechami, przygotowała Nowa Holandia w Elblągu. Mamy ucieszyły się z wygranych voucherów min. na zabieg w Salonie
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Kosmetyki Estetycznej M&M w Olsztynie, kosmetyczne
usługi w YASUMI w Olsztynie i w Przystań Hotel & Spa w
Olsztynie oraz karnetu do Kinetic Fitness Club w Olsztynie.
Każdy tata i każda mama mieli szansę wygrać kosmetyki
firmy Oriflame.
W puli niespodzianek znalazło się również zaproszenie na
słodkie pyszności do Cukierni Słodycz tej Krainy
(dodatkowo Cukiernia proponowała 10% rabat na asortyment i przy zakupie dwóch gałek gratisową 3-cią kulkę lodów).
Do promowania aktywności fizycznej przyłączył się Park
Trampolin 7 Jump Street przygotowując zaproszenie na
zajęcia.
Na ucztę dla duszy dla wygranych, zaprosił Olsztyński Teatr
Lalek i gospodarz spotkania Kino Helios.
Wszystkim wygranym w konkursach podobały się nagrody
rzeczowe ufundowane przez firmy F.H.U. AKRO-ROL
S. C, „Barter” S. A, Rozlewnia Gazu w Barczewie oraz
NSZZ Policjantów.
Po zabawach i konkursach przyszedł czas na relaks i przeniesienie się do „Krainy cudów”.
O godz. 12:10 ponad 250 osób wtopiło się w kinowy fotel i
wspólnie obejrzało animowaną bajkę.
„DZIEŃ RODZINNY 2019” zorganizowany przez Zarząd
Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów OPP w Olsztynie przy
ogromnym wsparciu sponsorów i fundatorów nagród
był wspaniałym, pełnym radości i wrażeń dniem,
których każda rodzina powinna mieć jak najwięcej.

Jolanta Rakiel-Sugier
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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

