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Z okazji zbliżających się ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA życzę,
aby ten niezwykły bożonarodzeniowy czas wypełniony był spokojem,
radością, wzajemnym zrozumieniem i życzliwością.
Niech święta sprawią, że - zatrzymani choć na chwilę –
podarujemy sobie i najbliższym to, o co na co dzień tak trudno – czas i uwagę.
A Nowy 2020 Rok niech przyniesienie nie tylko spełnienie marzeń,
realizację planów w życiu prywatnym i zawodowym,
liczne sukcesy i tak ważne dla wszystkich zdrowie,
ale zatrzyma magiczną atmosferę świąt na dłużej.

nadinsp. Tomasz KLIMEK
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie
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Święta Bożego Narodzenia, to najbardziej radosny czas w roku.
To czas, w którym cały chrześcijański świat wyczekuje na lepsze jutro
ufając, że to naprawdę nastąpi.

Oprócz wymiaru religijnego, w sytuacji wyczekiwania znajdują się również polscy policjanci. Wraz ze swoimi rodzinami czekają oni na pełną
realizację ubiegłorocznego Porozumienia. Porozumienia, które stwarza
warunki na ustabilizowanie sytuacji kadrowej i daje nadzieję
na poprawę sytuacji materialnej.

Życzę wszystkim policjantom i ich najbliższym, by te wszystkie
doczesne oczekiwania i nadzieje spełniły się w przyszłym roku.
Ale również tego, by nowe kierownictwo resortu podołało tym
wyzwaniom, zapewniając sobie uznanie całej policyjnej wspólnoty.

Sławomir Koniuszy
Przewodniczący ZW NSZZ P w Olsztynie
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Pierogi, sałatka jarzynowa, jajka z majonezem i ryba po grecku - to
ulubione potrawy świąteczne Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka. Ale nie tylko pięknie zastawiony stół jest dla niego ważny, w tym szczególnym bożonarodzeniowym czasie. Rodzinną tradycją jest wspólne śpiewanie kolęd.
Nasz generał lubi wszystkie kolędy, ale szczególnie często ma przyjemność śpiewać kolędę „Do szopy, hej pasterze”.
Świąteczny czas stał się pretekstem do zadania pytań nie tylko
o święta, ale również ocenę pracy - mazurskiej Policji
oraz plany na przyszły rok.

- Panie Komendancie, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Lubi Pan ten przedświąteczny czas?
- Tak lubię. To czas oczekiwania na najpiękniejsze święta,
które przywołują wspomnienia z dzieciństwa, oczekiwanie
na choinkę, prezenty i kolędy. Szkoda tylko, że nie ma już
podczas tych świąt od kilku lat śniegu. Najbardziej tego żałują dzieci, dorośli trochę mniej, bo łatwiej jest się poruszać
po ulicach i jest bezpieczniej.
- Jak wyglądają święta w Pana domu? Ma Pan jakąś
ulubioną potrawę, kolędę, świąteczny rytuał? Zajmuję
się Pan przygotowywaniem świąt, ma Pan na to czas?
- Święta do niedawna spędzaliśmy z rodziną u moich rodziców, którzy mieszkają niedaleko. Od paru lat, odkąd moje
dzieci opuściły dom, święta, a zwłaszcza wigilia odbywa się
u mnie w domu.
Przygotowaniami kulinarnymi zajmuje się moja żona, ja robię zakupy i takie bardziej porządkowe sprawy oraz zajmuję
się ubieraniem choinki (musi być żywa, ale w donicy, by
potem można było ją wkopać w ziemię – już ich kilka mam)
oraz ozdobami świetlnymi.
Z czasem, to bywa różnie, ale raczej udaje mi się go wygospodarować.
Moje ulubione potrawy wigilijne to: pierogi, sałatka jarzynowa, jajka z majonezem i ryba po grecku.

Jeśli chodzi o kolędy, to w zasadzie wszystkie kolędy lubię i
wspólne śpiewanie kolęd podczas wigilii jest naszą rodzinną
tradycją. Jednak jedną śpiewam najczęściej, to kolęda:
„Do szopy, hej pasterze”.
- Czy w Pana karierze zawodowej zdarzało się, że musiał
Pan spędzić święta w pracy?
-Tak, zdarzało się. Gdy pracowałem w pionie kryminalnym
i pełniłem dyżury zdarzeniowe, to często brałem je w Święta
Bożego Narodzenia. Na szczęście rzadko trzeba było wtedy
pracować, bo święta przebiegały spokojnie. Podobnie było
na stanowiskach kierowniczych.
- Kończący się rok to również czas podsumowań.
Jaki to był rok dla Pana w wymiarze osobistym i zawodowym?
- To był bardzo dobry rok zarówno w sferze osobistej, jak i
zawodowej, szczególnie jego druga połowa, gdzie odebrałem nominację generalską i mogłem współpracować z zaangażowanymi i profesjonalnymi współpracownikami.
- Jak z perspektywy roku patrzy Pan na pracę warmińsko-mazurskiej Policji? Jaki to był rok patrząc od strony
zawodowej, służbowej dla policji Warmii i Mazur?
- Na podsumowanie naszej pracy w tym roku jeszcze przyjdzie czas, ale już teraz mogę z pełną świadomością powiedzieć, że to był bardzo dobry rok dla Policji w naszym województwie. Zdecydowanie lepszy niż ubiegły.

24 GRUDNIA 2019 R .

N UMER 188 (11/3)

Ograniczyliśmy przestępczość i poprawiliśmy
wykrywalność najbardziej uciążliwych przestępstw.
Zmniejszyła się liczba
wypadków drogowych,
wypadków ze skutkiem
śmiertelnym, osób rannych w wypadkach oraz
kolizji drogowych.
Zdecydowanie więcej
policjantów pełniło służbę na ulicach miast Warmii i Mazur.
- Jakie sukcesy policjantów i pracowników zapadły
Panu szczególnie w pamięć? Z których był Pan szczególnie dumny?
- Wiele było takich sukcesów oraz osiągnięć.
Wykryliśmy wiele poważnych przestępstw, ujawniliśmy duże
ilości środków odurzających.
Nasi policjanci wygrywali i odnosili sukcesy w wielu imprezach sportowych, w tym międzynarodowych.
Wspomnę chociażby o naszej reprezentacji w badmintona,
która zdominowała zawody ogólnopolskie, wygrywając praktycznie wszystko, co można było wygrać.
Jednak chciałbym tu podkreślić, że jestem dumny ze
wszystkich policjantów i pracowników naszego garnizonu, to
oni każdego dnia i o każdej porze są gotowi nieść pomoc,
chronić i zapobiegać przestępczości.
To jest największy nasz sukces, że mamy tak wspaniałych
ludzi.
- Jak ocenia Pan współpracę policji ze społeczeństwem,
z samorządami, z innymi podmiotami zainteresowanymi
sprawami bezpieczeństwa?
- Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi,
służbami i innymi podmiotami w naszym województwie jest
wzorowa. Nie mam tu żadnych uwag, a tylko mogę chwalić.
Myślę, że takie samo zdanie mają Pan Wojewoda, Pan Marszałek i inni szefowie służb i inspekcji, i nie tylko.
Społeczeństwo też nie pozostaje bierne w tym aspekcie,
dając nam wysokie oceny naszej pracy i darząc nas wysokim zaufaniem.
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- Co czeka policję Warmii i Mazur w przyszłym roku?
Jakie strategiczne cele chciałby Pan osiągnąć? Czego
mogą się spodziewać policjanci i pracownicy cywilni?
- W przyszłym roku kontynuujemy to, co dobre z tego roku,
dalej otwieramy się na współpracę ze wszystkimi podmiotami, którym zależy na bezpieczeństwie. Integrujemy się ze
społeczeństwem, słuchamy sygnałów np.: przez Krajową
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, aktywizujemy i edukujemy. Dalej odtwarzamy posterunki policji, budujemy nowe
komendy powiatowe i komisariaty.
Jednocześnie dbamy o warunki pracy i płacy funkcjonariuszy i pracowników Policji poprzez poprawę komfortu pracy,
ale także podwyżki wynagrodzeń, ochronę i pomoc policjantom – zarówno prawną, jak też i finansową.
Budujemy prestiż służby w Policji, by każdy, kto pracuje
w naszej formacji, czuł się dumny z tego i był zadowolony.
- Z wszystkich stron płyną teraz świąteczne i noworoczne życzenia. Czego Pan życzyłby funkcjonariuszom
i pracownikom cywilnym warmińsko-mazurskiej Policji?
Czego życzyłby Pan kadrze kierowniczej? I czego by
Pan życzył sobie i swoim najbliższym?
- Tak, dostajemy ogrom życzeń świątecznych, za które serdecznie w imieniu policjantów i pracowników dziękuję.
Funkcjonariuszom i pracownikom oprócz tradycyjnych świątecznych życzeń, życzę wytrwałości, bo wierzę, że już w
przyszłym roku zostanie ona nagrodzona.
Kadrze kierowniczej natomiast samych mądrych i słusznych
decyzji.
Sobie życzyłbym, abym jak najdłużej miał możliwości współpracy z tak kompetentnymi i zaangażowanymi podwładnymi
oraz przedstawicielami innych podmiotów, z którymi wzajemne dbanie o bezpieczeństwo w naszym regionie to dla
mnie priorytet.
Najbliższym życzyłbym spełnienia najskrytszych marzeń.
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Po raz siódmy przedstawiciele wszystkich służb mundurowych z Warmii i Mazur, a także przedstawiciele
administracji rządowej i samorządowej oraz innych
instytucji z regionu, spotkali się, by z okazji zbliżających się świąt i kończącego się roku złożyć sobie
życzenia i przełamać się opłatkiem.
W tym roku gospodarzem tego spotkania była Służba Więzienna.
- To są chwile, kiedy możemy się
zatrzymać i w takiej świątecznej atmosferze spotkać się z osobami, z którymi
na co dzień współpracujemy–
powiedziała płk. Elżbieta Jankowska
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej
w Olsztynie.
To właśnie ta służba była w tym roku
gospodarzem świątecznego spotkania
służb mundurowych z Warmii i Mazur.
Jak co roku, tak i tym razem – już po
raz siódmy – na spotkaniu oprócz funkcjonariuszy i pracowników służb, znaleźli się także znamienici goście.
Wśród nich m.in. Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki,
Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego Gustaw Marek Brzezin,
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a także inni licznie zgromadzeni przedstawiciele administracji i instytucji rządowych i samorządowych.
Była to okazja nie tylko to złożenia sobie życzeń, ale także
rozmów na temat efektów i planów dotyczących współpracy
i wstępnych podsumowań minionego
roku.
- Nasze wstępne podsumowania
wskazują, że ten rok był dla nas lepszy w porównaniu do ubiegłego,
zarówno jeżeli chodzi o zwalczanie
przestępczości, jak i ogólnie pojęte
bezpieczeństwo, m.in. w ruchu drogowym, gdzie odnotowaliśmy mniej
wypadków i mniej osób, które w
nich zginęły lub zostały ranne –
powiedział nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie:
Wigilijne spotkanie umiliły kolędy zagrane i odśpiewane przez zaproszonych
artystów.
Arcybiskup Metropolita Warmiński
Józef Górzyński życzył zebranym, żeby
im nigdy nie zabrakło wrażliwości, która
jest potrzebna do tego, aby sumiennie
wykonywać określone prawem zadania.

mł. asp. Tomasz Markowski
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Tradycyjnie już, jak co roku na Warmii i Mazurach odbyła się Wigilia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po
Poległych Policjantach. Spotkanie wigilijne dla wdów
i sierot jest wyrazem pamięci o rodzinach, których
dotknęła ogromna tragedia, a dla rodzin miłym przeżyciem i nadzieją na pomoc w trudnych chwilach.
Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ludzi o dobrym
sercu. Wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe
i rzeczowe bardzo dziękujemy.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach od 1997 r. pomaga rodzinom osieroconym przez
policjantów poległych podczas wykonywania obowiązków
służbowych, a będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Na Warmii i Mazurach działa od samego początku, pod
opieką ma 12 rodzin.
Brak najbliższej osoby w rodzinie to ogromna tragedia, która
potęguje się szczególnie w okresie bożonarodzeniowym.
Pamięć o rodzinach policjantów, którzy utracili życie podczas służby, winna być podtrzymywana przez środowisko
policyjne i społeczeństwo.
Spotkanie wigilijne dla wdów i sierot jest dla nas wyrazem
takiej pamięci, a dla rodzin miłym przeżyciem i nadzieją na
pomoc w trudnych chwilach. Nieocenione wówczas staje się
wsparcie finansowe i materialne oferowane przez Fundację
oraz osoby i firmy, którym idea pomocy potrzebującym jest
bliska.

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 tych, 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.
W sobotę 15 grudnia br. w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach już tradycyjnie, jak co roku odbyła się uroczysta Wigilia
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
Przybyłych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek.
Prezes Fundacji Irena Zając w swoim wystąpieniu przede
wszystkim podziękowała za wparcie, na które mogą liczyć
jej podopieczni.
Świąteczny nastrój całemu wydarzeniu nadał występ rodzimego zespołu Czerwony Tulipan, który zagrał dla zebranych
na sali gości najpiękniejsze polskie kolędy. Na ręce zespołu
w ramach podziękowania za wspaniały występ trafiły okolicznościowe tabliczki, książki oraz albumy Fundacji.
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Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Wojewoda
Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
W zastępstwie Wojewody świąteczne życzenia rodzinom
przekazał Pełnomocnik Wojewody ds. administracji zespolonej i niezespolonej województwa warmińsko-mazurskiego
Jarosław Babalski. W imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego głos zabrał szef biura ds. ochronnych i
bezpieczeństwa publicznego Andrzej Pęziński.
W ciepłych słowach do rodzin, podopiecznych i przyjaciół
Fundacji zwrócił się także nadkom. Sławomir Koniuszy przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Olsztynie. Natomiast ks. Janusz Ostrowski
biskup pomocniczy zanim odmówił modlitwę i poświęcił
opłatki podkreślił, jak ważne jest bycie razem zwłaszcza w
okresie bożonarodzeniowym.
Po wzruszających chwilach łamania sie opłatkiem,
nadinspektor Tomasz Klimek wspólnie z Ireną Zając oraz
nadkom. Sławomirem Koniuszym rozdali prezenty ufundowane przez darczyńców i Fundację.
Z kolei w ręce Prezes Fundacji zostały przekazane symboliczne czeki. Pieniądze zostały zebrane podczas dwóch
ważnych wydarzeń sportowych.
28 sierpnia br. na plaży miejskiej nad Jeziorem Ukiel odbyły
się II Zawody w konkurencjach wytrzymałościowo-Siłowych,
który organizatorami byli policjanci Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie. Organizatorzy postanowili w tym roku rozbudować dotychczasową formułę sportowych zmagań.
Dodatkowo postanowili wesprzeć Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, rozpoczynając
zawody od biegu charytatywnego na dystansie 1000 m.
Bieg podzielono na dwie kategorie - honorową i bieg na
czas. Każdy z biegaczy mógł sam wybrać, w której z nich
będzie uczestniczył, jednak cel był wspólny - pomóc potrzebującym,
W grupie biegaczy znaleźli się m.in. nadinsp. Tomasz Klimek- Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, naczelnicy
wydziałów KWP w Olsztynie, policjanci i pracownicy policji
naszego garnizonu. Na starcie pojawiło się kilkadziesiąt
osób. Dzięki temu uzbierano pokaźną kwotę 10.230 złotych.
Z kolei w dniach 5-7 września 2019 roku w Mrągowie odbył
się VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn
im. mł. asp. Marka Cekały o puchar Komendanta Głównego
Policji. Ta sportowa impreza na stałe wpisała się w kalen-
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darz corocznych wydarzeń i z roku na rok cieszy się coraz
większą popularnością wśród mundurowych pasjonatów
piłki nożnej. Nic dziwnego, gdyż organizatorzy: Komenda
Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Warmińsko - Mazurski
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów dokładają starań, by
wszyscy uczestnicy mile wspominali czas spędzony na
sportowych rozgrywkach oraz pobyt w naszym województwie.
W związku z obchodzonym jubileuszem – 100-leciem powstania Policji Państwowej organizatorzy zadbali o piękną
oprawę tegorocznych meczów. Rozgrywki po raz pierwszy
w historii Turnieju odbyły się na Mazurach - jednym z najpiękniejszych regionów Polski. Do Mrągowa przyjechało 28
drużyn, które przez dwa dni w duchu sportowej rywalizacji
walczyły o miejsca na podium. Podczas tego turnieju zebrano kwotę 2.000 złotych, którą także przekazano na cele
Fundacji.
W podziękowaniu za wielkie serce okazane podopiecznym
Fundacji darczyńcom zostały wręczone okolicznościowe
medale, pamiątkowe tabliczki i książki.
Następnie wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, gdzie panowała iście rodzinna atmosfera.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku.
Została zarejestrowana 13 listopada 1997 r.
Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po
poległych funkcjonariuszach pochodzą z:
- zbiórek pieniężnych
- darowizn
- spadków
- zapisów
- subwencji
- dotacji
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.

(in/rj)
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Zgodnie z wieloletnią tradycją, również i w tym roku,
w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia
w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie mundurowi i pracownicy cywilni spotkali się na uroczystym
spotkaniu opłatkowym.

Wszystkich zebranych w sali konferencyjnej powitał
nadkom. Marcin Karmowski, który życzył policjantom,
pracownikom cywilnym i ich rodzinom radosnych i ciepłych
chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.
Po tych życzeniach, wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia.
Zaproszeni goście - kapelan Policji ks. Tadeusz Kochanowicz i ks. Klemens Litwin życzyli, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym węgorzewskiej jednostki, a także ich
rodzinom, spokojnych świąt spędzonych w gronie najbliższych
oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
W świątecznej atmosferze, przy
dźwiękach kolęd, wszyscy zasiedli
do wigilijnego stołu, aby wspólnie
spędzić te miłe przedświąteczne
chwile.

asp. Agnieszka Filipska
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Warmińsko-mazurscy policjanci i pracownicy cywilni po
raz kolejny przyłączyli się do akcji "Szlachetna Paczka".
Tak jak w latach ubiegłych przygotowali paczki dla potrzebujących rodzin. Wspólnie zebrane środki pozwoliły
m.in. na zakup lodówki, stołu, kanapy. Do rodzin pojechały również środki czystości, żywność oraz prezenty
dla dzieci.
„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 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.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych do akcji przyłączyli się policjanci i pracownicy warmińsko-mazurskiej Policji.
Ostródzcy funkcjonariusze i pracownicy cywilni oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostródzie wybrali wspólnie rodzinę, która potrzebowała pomocy i z wolontariuszem,
który opiekował się rodziną podjęli decyzję, co do sposobu
pomocy potrzebującym. Ze zgromadzonych środków zakupiono kanapę oraz lodówkę. Rodzina dodatkowo otrzymała
środki chemiczne, kosmetyczne oraz żywność. Szlachetna
paczka została przekazana rodzinie 8 grudnia.
- „To było 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- mówili policjanci.
Kolejny raz do akcji włączyli się m.in. oleccy policjanci, którzy wspólnie z pracownikami oleckiej komendy oraz zaprzyjaźnionymi darczyńcami, przygotowali "szlachetną paczkę"
wybranej rodzinie z terenu Olecka. Znalazły się w niej m.in.
łóżko, stół, produkty żywnościowe, środki czystości, a także
prezenty dla trojga dzieci.
Prezenty sprawiły rodzinie dużą radość i wywołały uśmiech
na twarzach dzieci.
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W niedzielę 15 grudnia 2019r. w Hotelu Kopernik w Olsztynie Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Olsztynie zorganizował Bal Mikołajkowy. Rodzice i dzieci przez dwie godziny bawili się w świątecznej atmosferze.
Karuzela Kultury zakręciła kołem i do zabawy ze wspaniałymi animatorami-Elfami ruszyła setka dzieci.
Odwiedziły nas Elsa i Anna z „Krainy Lodu”. Do nich dołączył bałwan Olafi rozdawał swoją podobiznę na plakatach,
które przygotowało Multikino Olsztyn. W postacie wcielili się
funkcjonariusze z KWP Olsztyn.
Chociaż bohaterowie byli z mroźnej krainy, to atmosfera na
balu była gorąca.
Razem z pluszowym kotem Tomem można było gonić za
myszką Jerry i potańczyć z naszą policyjną maskotką
Sierżantem Bobrem.
Dzieci za sprawą malowanych buziek przeistaczały się m.in.
w tygryski, kotki i myszki.
Przez miłą obsługę Hotelu Kopernik serwowane były na
bieżąco: domowa szarlotka i sernik, rogaliki, jagodzianki,
ciasteczka, parzona świeżo herbata i kawa, napoje, owoce.
Nagrody w konkursach ufundowała Warmiolandia Miasto
Dzieci i Mądre Klocki w Olsztynie.
Bank Pocztowy przygotował drobne upominki: balony, wiatraczki i odblaskowe opaski.

S TR . 12

Bal wsparły firmy ARKO-ROL s.c. Olsztyn i Auto Części
Junior s.c. Łukasz Dobolski oraz Bank BNP Paribas Bank
Polska S.A.
Zatrzymać piękne chwile w pamięci i nie tylko, można było
za sprawą foto-budkiDrSelfie.
Każda rodzina, która pozowała do zdjęcia otrzymywała fotografię pięknej zimowej aranżacji, z dodatkowymi świątecznymi elementami, które można było wkomponować w obraz.
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Muzyka, tańce, zabawa i zaśpiewana wspólnie przez
wszystkie dzieci piosenka pomogła zaprosić do zabawy
najbardziej oczekiwanego przez pociechy gościaŚw. Mikołaja.
Mikołaj dołączył do zabawy, a następnie usiadł w swoim
honorowym fotelu i dla każdej pociechy wręczył paczkę pełną słodkości.
Każde dziecko miało zrobione pamiątkową fotografię z tej
chwili, o co zadbało „czujne oko i szkiełko” policjantki z KWP
Olsztyn.
Mikołaj ruszył w dalszą drogę, a my z głową pełną wrażeń,
paczką pełną smakołyków kończyliśmy zabawę z nadzieją,
że za rok znów uda się nam razem być na Mikołajkowym
balu.

Jolanta Rakiel-Sugier
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Policyjnym wolontariuszom w ich działaniach przyświeca jeden cel – wywołać uśmiech na twarzach innych
ludzi. Idąc tym tropem, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie aktywnie włączają się w liczne
akcje charytatywne. Tym razem, przygotowane przez
pracowników olsztyńskiej jednostki policji dary trafiły
do Domu Samotnej Matki w Olsztynie.
Jak się okazuje, „Mikołajów” w olsztyńskiej jednostce policji
jest wielu. Gdy pada hasło „POMOC”, każdy myśli o tym, jak
można wesprzeć potrzebujących.
W tym przypadku policjanci z Wydziału Prewencji oraz Posterunku Policji II Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie nie
mieli najmniejszych wątpliwości do kogo powinny trafić zebrane dary. Po segregacji zgromadzonych rzeczy zostały
one spakowane i ruszyły w drogę prosto do dzieci i ich matek przebywających w olsztyńskim Domu Samotnej Matki.

S TR . 14

Wolontariusze zgromadzili i przekazali m.in. zabawki, ubrania, puzzle czy gry planszowe. Są to rzeczy praktyczne do
codziennego użytku, ale i takie, które posłużą najmłodszym
do zabawy. Przekazanie darów właśnie w takie miejsce, jest
formą solidarności z młodymi matkami, które znalazły się w
trudnej sytuacji życiowej, często nie z własnej winy.
Przedświąteczna wizyta policjantów w Domu samotnej Matki nie jest jedyną formą pomocy potrzebującym.
Pracownicy cywilni i policjanci Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie za każdym razem aktywnie włączają się w niesienie pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują.
Pamiętajmy, że zbliżające się święta to czas, który należy
spędzić w gronie najbliższych.
Każdy z nas zasługuje na szczęście i każdy z nas może
odrobiną szczęścia obdarzyć drugiego człowieka.
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Aby corocznej tradycji stało się zadość policjanci z workami prezentów ruszyli do
dzieci. W ten szczególny wieczór, jak każdego roku funkcjonariusze dzielą się opłatkiem i ciepłym słowem z podopiecznymi Domu Dziecka
we Fromborku.
19 grudnia 2019 roku w Domu
Dziecka we Fromborku odbyło
się spotkanie wigilijne.
W tym szczególnym dniu
zaproszeni goście, a wśród nich
funkcjonariusze, podzielili się opłatkiem z najmłodszymi
oraz wychowawcami placówki.

Odwiedzili dzieci w piskim szpitalu
Zabawki, słodkości i odblaski zawieźli do szpitala policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Hospitalizowane
dzieci nie kryły wzruszenia i radości z takiej wizyty na szpitalnym oddziale.
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 Komendant Powiatowy Policji w Piszu- mł. insp. Marcin Kubas, dzielnicowi- asp. szt. Tomasz Zawalich i
asp. szt. Arkadiusz Szydlik oraz oficer prasowykom. Anna Szypczyńska.

S TR . 15

Każdego roku podopieczni przygotowują jasełka, które zawsze nagradzane są gromkimi brawami.
Jak nakazuje świąteczna tradycja,
był również św. Mikołaj, przyodziany w barwy różnych służb mundurowych. Podarunki w imieniu policjantów oraz pracowników cywilnych komendy i podległych posterunków przekazali dzieciom
nadkom. Tadeusz Telenga – Komendant Powiatowy Policji w Braniewie oraz asp.szt. Kornel Piotrowski.
Podopieczni otrzymali kilkadziesiąt piłek do gry w piłkę nożną oraz siatkówkę.
js

Dzieci nie kryły swojego zaskoczenia, kiedy zauważyły policjantów na oddziale. Buzie uśmiechnęły się im jeszcze bardziej, kiedy zobaczyli, 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 Komendant Powiatowy Policji w Piszu złożył, wszystkim chorym dzieciom przebywającym
na oddziale oraz ich rodzicom, życzenia- 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 swoją wizytą
przyczynili się do 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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Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy częściej niż
zwykle myślimy o innych i znacznie chętniej chcemy się
z innymi dzielić – czasem, radością i tym, co mamy.
Jak co roku w okresie przedświątecznym policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatroszczyli się o to, aby umilić podopiecznym Domu Dziecka
w Marwicy nadchodzące Boże Narodzenie.
Dzięki życzliwości wszystkich darczyńców policjanci z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie w miniony
piątek mogli zawieźć do Marwicy prezenty, które trafiły pod
tamtejszą choinkę. Wizyta w Domu Dziecka – oprócz złożenia życzeń i przekazania prezentów - była też okazją do
rozmowy o tym, co wydarzyło się w ostatnim roku, i o planach na rok przyszły. Cieszymy się, że nasza policyjna społeczność ma udział w życiu podopiecznych Domu,
a obserwowanie ich sukcesów i niezwykłych dokonań napawa nas dumą.
(az/rj)

Na ręce podinsp. Piotra Koszczała Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim wpłynęły podziękowania dla orneckich policjantów za szybką akcję i odnalezienie zaginionej kobiety.
Mieszkaniec Pasłęka wyraził w nich swoją wdzięczność za zaangażowanie w poszukiwaniach żony, której zgłosił zaginięcie w dniu 6 października br. Kobieta wybrała się na grzyby i w pewnym momencie straciła orientację w lesie. Z uwagi na zapadający zmrok, mężczyzna powiadomił policję. Dyżurny lidzbarskiej jednostki natychmiast na miejsce
skierował orneckich policjantów.
Kobietę całą i zdrową w lesie na terenie gm. Ornety odnalazł dzielnicowy asp.szt. Mariusz Trusiewicz i policjant ogniwa patrolowo – interwencyjnego sierż. szt. Jacek Brodowski.
Pan Józef napisał list, w którym podziękował policjantom. Słowa, które
do nich skierował są pięknym zwieńczeniem codziennej służby mundurowych.
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W uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego
Krzyża - klubowi Honorowych Dawców Krwi
PCK ,,Niebieska Kropla’’ przy Komendzie Powiatowej
Policji w Braniewie nadano Odznakę Honorową PCK.
Wyróżniony został nie tylko klub, ale i policjanci, którzy od lat dzielą się najcenniejszym darem z innymi.
Przy okazji obchodów
100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, w elbląskim
Ratuszu Staromiejskim odbyły się uroczystości, podczas
których osoby oraz instytucje
szerzące idee PCK otrzymały odznaczenia oraz wyróżnienia. W tym wyjątkowym
gronie znaleźni się także braniewscy policjanci.
W uznaniu zasług na rzecz
Polskiego Czerwonego Krzyża – Kapituła Odznaki Honorowej nadała Klubowi Honorowych Dawców Krwi PCK
„Niebieska Kropla” przy Komendzie Powiatowej Policji w
Braniewie nadano Odznakę
Honorową PCK IV. stopnia.
W trakcie uroczystości
„Medalem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża” w
dowód uznania za wieloletnią
aktywną działalność na rzecz
rozwoju PCK uhonorowano
czterech braniewskich policjantów – podkom. Krzysztofa Stodulskiego,
asp. szt. Krzysztofa Chajęckiego, asp. szt. Kornela Piotrowskiego,
st. asp. Macieja Sucheckiego oraz emerytowanego komendanta – insp. Grzegorza Sieńskiego.

„Niebieska Kropla”
powstała w 2015 r.
z inicjatywy Krzysztofa Stodulskiego –
obecnego zastępcy
naczelnika wydziału
prewencji i ruchu drogowego oraz ówczesnego komendanta
braniewskiej komendy. Tylko w 2018 r.
z tej jednostki policji
popłynęły ponad 72
litry bezcennego leku
do potrzebujących.
Organizowane w komendzie akcje zawsze cieszą się dużym
zainteresowaniem,
a swoją krwią wspólnie z policjantami
dzielą się pracownicy
cywilni, funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz
mieszkańcy.
podkom. Jolanta Sorkowicz
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Gdzież naszego policyjnego kubka nie było! Dzięki dwóm policjantom z KWP w Olsztynie
podkom. Tomaszowi Żak oraz nadkom. Mariuszowi Pokropskiemu ze Sztabu Policji KWP w Olsztynie
wizerunek kubka z logiem KWP w Olsztynie uwieczniony został m.in. na tle widoków z Beverly Hills,
Chicago, Las Vegas, New York, Los Angeles, Hollywood.
Nasz kubek „spoglądał” też na piękno Wielkiego Kanionu Kolorado oraz wielu innych- zapierających dech
w piersiach - widoków Stanów Zjednoczonych Ameryki!

Razem pracują, razem podróżują
Wyprawa do Stanów Zjednoczonych Ameryki to nie pierwszy wspólny podróżniczy projekt, jaki zrealizowali.
Sprawdzili się wcześniej m.in. podróżując po kraju, byli również razem na Litwie, Dominikanie.
Mowa o podkom. Tomaszu Żak oraz
nadkom. Mariuszu Pokropskim ze Sztabu Policji KWP
w Olsztynie, którzy w tym roku odbyli swoją wymarzoną
podróż po Ameryce.

Czteroosobowej - bowiem policjantom towarzyszyły najbliższe im osoby.

Podział zadań
Przygotowali się do tej wyprawy bardzo profesjonalnie.
Zaplanowali wcześniej wszystko w detalach. Wiedzieli, co
chcą zobaczyć, gdzie chcą nocować, jakimi środkami podróżować. Stroną logistyczną zajął się Mariusz. To on zamawiał wcześniej bilety lotnicze, wstępu do parków czy innych
miejsc, które chcieli zobaczyć. On zadbał też o miejsca noclegowe. Tomek przejął na siebie odpowiedzialność za bezpieczne przemieszczanie się samochodem czteroosobowej
grupy po Ameryce.

Filmowe akcenty podróży
Stworzyli zgraną czwórkę przyjaciół, która z entuzjazmem
odkrywała uroki Ameryki, znane wcześniej z filmów przyrodniczych czy fabularnych. A tych akcentów filmowych w ich
podróży było bardzo dużo.
Biegali na przykład drogą, która posłużyła reżyserowi filmu
„Forrest Gump” do nakręcenia słynnej sceny, gdy główny
bohater postanawia zakończyć swój kilkuletni bieg.
W Hollywood przechadzali się „Aleją Gwiazd”, odnaleźli też
miejsca wykorzystywane w filmie „Pretty Woman”.
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Zobaczyli na żywo scenerię wykorzystywaną w filmie
„Chinatown”.
W Las Vegas odnaleźli miejsca wykorzystywane w filmie
„Kac Vegas”.
Na własne oczy zobaczyli też jak wygląda Kanion Antylopy,
który Britney Spears wykorzystała w teledysku do jednego
ze swoich przebojów.
Nie mogło ich zabraknąć również na słynnej na całym świecie Route 66 łączącej Chicago z Los Angeles. Byli zarówno
na początku, jak i na końcu tej drogi.
Nie mogli nie zobaczyć szczególnego
miejsca Nowego Jorku – pomnika zamachów na World Trade Center
z 11 września 2001 roku.

Na lądzie i w powietrzu
Ich „odkrywanie” Ameryki trwało kilkanaście dni.
Wyruszyli 12 marca 2019 roku, a swoją podróż zakończyli
pod koniec marca.
Przemierzyli samochodem 2213 mil, poruszając się po siedmiu stanach Ameryki.
Ich podróż to również loty samolotem. W powietrzu pokonali
ponad 5 tysięcy mil, w pięciu strefach czasowych.
Ich ciała poddawane były temperaturom od plus 3
do plus 27 stopni.
Amerykańska różnorodność
Swoją podróż zaczęli od podziwiania Chicago, potem polecieli do Los Angeles.
Nie mogło ich zabraknąć również w Las Vegas.
Celem ich podróży nie były tylko wielkie metropolie.
Zachwycili się na przykład pięknem parków, które przemierzali w sześciu różnych miejscach.
Widok Wielkiego Kanionu Kolorado zaparł im dech w piersiach. Przez kilkanaście dni objeżdżali go dookoła podziwiając piękno natury.

Bardzo mile wspominają życiowy spokój
mieszkańców Nevady czy Utah. –
„Tam żyją bardzo mili, uprzejmi, przyjaźni ludzie. Wszyscy się do siebie
uśmiechają, spieszą z pomocą, nikt na nikogo nie trąbi na
ulicy. Ludzie żyją tam jakby wolniej niż w innych częściach
Stanów, które odwiedzaliśmy” – powiedział Tomasz Żak.
Podziwiali też pasje mieszkańców. Dotarli na przykład do
farmy starych samochodów, w której właściciel zgromadził
kilkaset aut z lat 70. Samochody były systematycznie restaurowane. Powstała piękna mozaika pojazdów, których
marki policjanci mogli wcześniej oglądać w wielu amerykańskich filmach.
Otwarci na spotkania z innymi
Podróż to również kontakty z ludźmi.
Nasi policjanci mile wspominają na przykład przewodnikaIndianina, który oprowadzał ich po jednym z parków.
Dzięki niemu mogli bezpiecznie podziwiać uroki Kanionu
Antylopy, a także posłuchać, jak pięknie, w tej bezkresnej
przestrzeni, rozbrzmiewają dźwięki fletu.
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Bardzo miło wspominają też spotkanie ze swoim przyjacielem policjantem, który pełni służbę na północnych przedmieściach Chicago.
Dzięki tej znajomości mogli przyjrzeć się z bliska pracy amerykańskiej policji.
Policyjna służba w Ameryce
Nasi policjanci uczestniczyli w czterogodzinnej służbie,
biorąc udział w odprawie, z udziałem wszystkich policjantów
pełniących tego dnia służbę.
W tym czasie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda taka prawdziwa interwencja, gdy funkcjonariusze dostają sygnał
o awanturze, w której jedna z osób używa noża.
–„Patrole tam są jednoosobowe, ale gdy dzieje się coś złego, wszystkie radiowozy błyskawicznie zjeżdżają się w jedno miejsce. Tak było właśnie wtedy, gdy policjanci otrzymali
informację o użyciu noża na ulicy. W ciągu kilku minut
wszystkie radiowozy już tam były.
Oślepiające światła, sygnały dźwiękowe, profesjonalne
i szybkie obezwładnienie napastnika.
To robiło wrażenie”- powiedział Mariusz Pokropski.
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Nasi policjanci zwrócili też uwagę na pewne różnice w pełnieniu służby w Polsce, i w miejscu, w którym byli.
–„Tam policjanci chodzą w patrolu z długą, przeładowaną
bronią. Oczywiście zabezpieczoną, ale jednak przeładowaną. Ciekawostką jest również to, że funkcjonariusze jeżdżą
jedną marką samochodów, do których wszyscy mają taki
sam klucz. Różnica dotyczy również prowadzenia notatnika,
w którym wpisuje się tylko najważniejsze wydarzenia.
Ciekawie wygląda również odprawa, w której za każdym
razem bierze udział duchowny. Kapelani są różnych wyznań, ale zawsze błogosławią policjantów, którzy udają się
na służbę”- dodał Tomasz Żak.
Pozostały wspomnienia...
Jednym z efektów ich wyjazdu jest piękny film, który nagrał
i zmontował Mariusz Pokropski.
W artystycznej formie przekazał na nim zarówno piękno
widzianych miejsc, jak i radość oraz zachwyt uczestników
wyprawy.
Film trwa kilkanaście minut, ale jest tak pięknie, profesjonalnie zrobiony, że zachęca innych do tego, aby podążyli śladami naszych podróżników.
Czy ta wyprawa spełniła ich oczekiwania?
Mówią, że tak! I już planują kolejną podróż, o której na
pewno napiszemy w „Informatorze”.

Bożena Przyborowska
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Grupa Fotozen w skład, której wchodzą trzej funkcjonariusze z lidzbarskiej komendy i orneckiego komisariatu
wystawiła swoje prace w galerii sztuki Art-Nova w Ornecie. Policjanci zaprezentowali zróżnicowane formy fotografii, które -jak podkreślali odbiorcy - skupiały odwagę,
bezkompromisowość, wrażliwość i emocje.
Pomysłodawcą i założycielem grupy Fotozen jest ornecki
policjant asp. Paweł Pudłowski.
Swoją przygodę z fotografią Paweł rozpoczął jako członek
grupy Koń Trojański w Będzinie.
Po powrocie w rodzinne strony policjant wyszedł z inicjatywą utworzenia podobnej grupy, skupiającej pasjonatów fotografii, która pozwoliłaby się lepiej poznać, zobaczyć, co kto
robi, czym się interesuje i co potrafi.
Nazwa Fotozen według jej założyciela „została zaczerpnięta
z filozofii Zen, która zakłada ulotność chwili, brak przywiązania do kanonów, uprzedzeń i otwartość na to co jest „tu i
teraz”. W chwili obecnej grupa skupia kilkunastu członków,
w tym dwóch lidzbarskich policjantów –
asp. szt. Andrzeja Kosakowskiego i mł.asp. Łukasza Czerniewskiego. W swoich pracach fotografujący podejmują
swoje własne interpretacje spojrzenia na świat.
Wszyscy zgodnie podkreślają, że fotografia jest dla nich
odskocznią od dnia codziennego i alternatywą spędzania
wolnego czasu.

Autor Andrzej Kosakowski

Autor Łukasz Czerniewski

Wystawa
Fotozen
będzie
dostępna
w Galerii
Art – Nova
do
17 stycznia 2020 r.

Podczas wernisażu fotografii, który odbył się w orneckiej
Galerii Sztuki Art-Nova została zaprezentowana twórczość
grupy Fotozen, stosownie do zróżnicowania zainteresowań
fotograficznych jej członków. Wystawa zbiegła się z pierwszą rocznicą działalności grupy. Paweł Pudłowski zatytułował swoje prace : „W świetle”, Andrzej Kosakowski „Kolej”,
Łukasz Czerniewski „ Dolina Pięciu Stawów Polski”.
W swojej wypowiedzi asp. Paweł Pudłowski podkreślił, że
„wernisaż był połączeniem dokumentacji konkretnych
miejsc, widoków, obiektów, emocji, wypraw w świat natury,
a także odkrywaniem tajemnic zwierząt”.
Wystawa w Galerii Art-Nova otworzyła członkom Fotozen
perspektywę wyjścia ze swoimi pracami do szerszej publiczności.

Autor zdjęcia Paweł Pudłowski
Kolejna wystawa wernisażu odbędzie się w morąskim ratuszu 10 stycznia 2020r. na którą pasjonaci fotografii serdecznie zapraszają.

Monika Klepacka
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Asp. Sebastian Pardo z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku wygrał II Zawody Pływackie Policjantów Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego o Puchar
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
które odbyły się na pływalni „Morąska Perła”
w Morągu.
19 grudnia 2019 roku na pływalni „Morąska Perła” w Morągu
odbyły się II Zawody Pływackie Policjantów Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Organizatorem przedsięwzięcia była
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie oraz Policyjny Klub
Sportowy Mazury przy udziale Komisariatu Policji w Morągu. Do grona organizatorów dołączył również Burmistrz
Morąga Tadeusz Sobierajski, którego podczas zawodów
reprezentował zastępca - Leszek Biernacki, który ufundował
statuetki dla najlepszych zawodników oraz startujących w
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zawodach kobiet. Patronat honorowy nad imprezą objął
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie –
nadinsp. Tomasz Klimek.
Do rywalizacji przystąpiło 22 zawodników. Byli to funkcjonariusze i pracownicy cywilni garnizonu warmińskomazurskiego Policji. W zawodach startowały trzy kobiety.
Zawody odbyły się w kategorii open. Uczestnicy mieli do
pokonania 50 metrów czyli dwie długości basenu stylem
dowolnym.
Po kwalifikacji wstępnej, do ścisłego finału zakwalifikowało
się sześciu zawodników.
Najlepszym pływakiem zawodów i tym samym Policji Warmii
i Mazur okazał się asp. Sebastian Pardo z KPP w Giżycku.
Tuż za nim uplasowała się post. Wiktoria Łukasik również z
Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Trzecie miejsce
zajął st. post. Kowalewski Patryk z Komendy Powiatowej
Policji w Bartoszycach.

Były to już drugie zawody policyjne w pływaniu organizowane na terenie obiektu morąskiej pływalni.
Uczestniczący pokazali wysoki poziom swoich umiejętności
i udowodnili, że oprócz sumiennego wykonywania swoich
obowiązków służbowych są również świetnymi sportowcami.
(ak)
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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

