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Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym- mniej wypadków, osób
rannych i zabitych, wzorowa praca całego pionu prewencji;
bardzo dobre oceny społeczne z obszaru poczucia bezpieczeństwa;
poprawa wykrywalności przestępstw, bardzo dobra praca pionu kryminalnego;
poprawa warunków pracy i służby, wysokie zaangażowanie osób z
pionu logistycznego – tak najkrócej można opisać efekty działalności
warmińsko-mazurskiej Policji w 2019 roku, które zostały przestawione
w czasie rocznej odprawy służbowej garnizonu warmińskomazurskiego Policji

16 stycznia 2020 roku w Sali Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę
policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. Wzięli w niej
udział zaproszeni goście, w tym m.in. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin,
Wicewojewoda Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pan Sławomir Sadowski, szefowie prokuratur, innych formacji mundurowych, związków zawodowych oraz osoby odpowiedzialne za sprawy bezpieczeństwa, a także kadra kierownicza policji Warmii i Mazur.

W czasie odprawy nadinsp. Tomasz Klimek Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie omówił wyniki pracy z obszaru prewencji, służby kryminalnej i logistycznej.
W swoim wystąpieniu podkreślił wagę oceny społecznej,
która nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie.
Według badań CBOS z września 2019 roku Policja uplasowała się na pierwszym miejscu najlepiej ocenianych instytucji państwowych.
W aspekcie poczucia bezpieczeństwa aż 89% respondentów uznało, że czuje się bezpiecznie, a w badaniach z
kwietnia 2019 roku aż 98% respondentów powiedziało, że

miejsce, w którym mieszka, uważa za bezpieczne.
Pan Komendant podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za ich pracę, bo to ich zaangażowanie
docenili mieszkańcy.
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Służba prewencyjna
Omawiając wyniki pracy m.in. ruchu drogowego Pan Komendant zwrócił uwagę na poprawę bezpieczeństwa na
drogach. W 2019 roku doszło do mniejszej liczby wypadków, mniej było również osób rannych, a liczba zabitych
zmniejszyła się o 30% w stosunku do roku ubiegłego.
STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przestrzeni lat
w woj. warmińsko-mazurskim
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PP Iłowo – Osada – budowa nowej siedziby – budynek oddany do eksploatacji w
2019 r.
KPP Bartoszyce – budowa nowej siedziby – budynek w budowie – zakończenie
zadania marzec 2020 r.
PP Łukta – budowa nowej siedziby – zakończenie zadania marzec 2020 r.
PP Świętajno – budowa nowej siedziby – zakończenie zadania marzec 2020 r.
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Służba logistyczna
Podsumowując efekty działania pionu logistyki, Pan komendant przedstawił zrealizowane inwestycje, remonty, zakupy,
intensywność współpracy z samorządami, której efektem
jest m.in. podpisanie 161 porozumień w ramach Funduszu
Wsparcia Policji.
W tej części wystąpienia nadinsp. Tomasz Klimek przedstawił również plany i zamierzania na 2020 r.
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Służba kryminalna
W obszarze pracy kryminalnej Pan Komendant mówił o
ograniczaniu przestępczości oraz poprawie stopnia wykrywalności przestępstw. Powiedział również, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu policjantów i odpowiedzialnemu nadzorowi ich pracy, zrealizowano wszystkie mierniki dotyczące
pionu kryminalnego.

KWP Olsztyn – modernizacja i przebudowa budynku PID w Olsztynie – zadanie w
realizacji;
KWP Olsztyn – budowa policyjnej strzelnicy ćwiczebnej – zatwierdzony program
inwestycyjny
KMP Elbląg– budowa nowej siedziby – przygotowano program funkcjonalno
użytkowy;

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w roku 2019 r.
kwotę 30 016 688 złotych.

Pan Komendant Wojewódzki przestawił również przedsięwzięcia, jakie były realizowane przez warmińsko-mazurską
Policji z okazji 100 – lecia powołania do życia Policji Państwowej.
Na zakończenie podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich zaangażowanie i pracę w 2019 roku.
Docenił pracę kadry kierowniczej Policji, podziękował także
Panu Marszałkowi za bardzo dobrą współpracę Policji z
samorządami wszystkich szczebli, podziękował również
Panu Wojewodzie za zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa i pomoc w tym obszarze.
Podziękował przedstawicielom prokuratur, sądownictwa
oraz innych policyjnych służb i formacji mundurowych,
a także związkom zawodowym działającym w Policji.
To dzięki dobrej pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz pomocy i zaangażowaniu wielu ludzi udało się –
zdaniem Pana Komendanta-osiągnąć tak dobre wyniki.
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KOMENDA
ZAKUPY WOJEWÓDZKA POLICJI w OLSZTYNIE
Wydział Transportu

KOMENDA
ZAKUPY WOJEWÓDZKA POLICJI w OLSZTYNIE
Wydział Transportu

Sportis

Toyota HILUX

BMW 3 – wideo rejestrator

Opel Astra

KOMENDA
ZAKUPY WOJEWÓDZKA POLICJI w OLSZTYNIE
Wydział Transportu

VW Cady

KOMENDA
ZAKUPY WOJEWÓDZKA POLICJI w OLSZTYNIE
Wydział Transportu

Sportis

Kia Sportage

Parker 800

Toyota HILUX

BMW 3 – radiowóz oznakowany

Toyota Corolla

Parker 800

Parker 800

Parker 800

Toyota Land Cruiser

Kia Ceed
Opel Astra

VW Cady

KOMENDA
ZAKUPY WOJEWÓDZKA POLICJI w OLSZTYNIE
Wydział Transportu

Hyundai i30
Nowy, ergonomiczny system mocowania
radiotelefonu, automatyczna skrzynia
biegów

Takie auta w nagrodę za pracę w 2019 roku otrzymały
komendy powiatowe Policji w Nowym Mieście Lubawskim oraz Giżycku
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Wystąpienia gości
W czasie odprawy głos zabrał również Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pan Gustaw Marek Brzezin, który pogratulował osiągnięcia
tak dobrych wyników. Powiedział, że poziom bezpieczeństwa odzwierciedlają nie tylko liczby, ale również odczucia
mieszkańców, a to jest jego zdaniem najważniejsze.
Pan Marszałek podkreślił wagę i istotę dobrej współpracy
Policji z samorządami. Zapowiedział, że samorząd nadal
będzie wspierał pracę policji, również w formie finansowej.
Wspomniał, że w tym roku Policja otrzyma 200 tysięcy złotych na zakup pięciu psów służbowych oraz na zapewnienie
funkcjonowania patrolu z psem.
Życzył wszystkim zdrowia, energii do pracy i życia oraz
utrzymania bezpieczeństwa na dobrym poziomie.
NOWE ŁODZIE SŁUŻBOWE
W 2019 r. kolejne 2 nowoczesne łodzie służbowe zasiliły flotę wodną KWP w Olsztynie.
Najcenniejszym nabytkiem jest druga już w
województwie łódź kategorii R-1: Parker 800
Pilothouse - przeznaczona do pływania na wodach
morskich i przystosowana do szczególnie trudnych
warunków żeglownych.

Druga łódź, kategorii R-2:
Sportis S 6500/K została zakupiona dzięki
wsparciu ze środków NFOŚiGW.

Łódź współfinansowana została przez Marszałka
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Pan Sławomir Sadowski Wicewojewoda WarmińskoMazurski zaczął swoje wystąpienie od przypomnienia historii formacji mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, kładąc mocny akcent na budowanie etosu służby.
Przypomniał, że policja powinna być jak najbliżej społeczeństwa i ta idea realizowana jest m.in. w formie uruchamiania
nowych posterunków Policji.
W swoim wystąpieniu docenił działania edukacyjne, jakie
prowadzą policjanci wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
docenił profesjonalne zabezpieczenia imprez masowych,
zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i wodach oraz
skuteczne działania w ramach ograniczania przestępczości
narkotykowej. Na zakończenie życzył wszystkim zdrowia,
szczęścia, życzliwości, oraz wystarczających środków finansowych na działalność i zapłatę za dobrą pracę na rzecz
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

S TR . 5

W czasie odprawy głos zabierali również Prokuratorzy
Okręgowi z Olsztyna i Elbląga Pan Cezary Fiertek oraz
Jan Hrybek.
W swoich wystąpieniach obaj doceniali pracę pionu kryminalnego podkreślając profesjonalizm, zaangażowanie, profesjonalne wykonywanie swoich zadań, co owocowało wnoszeniem aktów oskarżenia oraz skazaniem osób oskarżonych za popełnienie przestępstw. – „Na sześć tysięcy osób
skazanych było bardzo mało uniewinnień. To zasługa codziennej, żmudnej pracy policjantów z wszystkich jednostek
powiatowych, miejskich oraz KWP w Olsztynie”- powiedział
Prokurator Okręgowy w Olsztynie.
O ciężkiej, i niebezpiecznej policyjnej służbie mówił Prokurator Okręgowy w Elblągu, przywołując przykład interwencji
policyjnej, podczas której, w jednym z mieszkań kilka osób
zaatakowało interweniujących funkcjonariuszy.
A w celu zobrazowanie ogromu pracy wykonanej przez pion
kryminalny Pan Prokurator powiedział, że niektóre śledztwa
mają ponad 250 tomów.
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W czasie odprawy głos zabrał również Sławomir Koniuszy Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Docenił wagę etosu służby, ale podkreśli jednocześnie,
że bez odpowiedniego finansowania policja nie może wypełniać swojej roli i funkcji.
Powiedział, że wysokie oceny społeczne poczucia bezpieczeństwa i zaufanie do Policji są efektem dobrej pracy funkcjonariuszy.
Pan Przewodniczący przypomniał, że rok 2018 było rokiem
pracy nad porozumieniami ze stroną rządową, a rok 2019,
był rokiem realizacji tych porozumień.
W swoim wystąpieniu przypomniał, jakie podwyżki otrzymali
funkcjonariusze, i na co jeszcze mogą liczyć.
Pan przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność unormowania m.in. spraw ekwiwalentu za służbę wykonywaną
do marca każdego roku;
mówił o konieczności przygotowania modelu motywacyjnego dla policjantów, którzy będą chcieli wziąć na swoje barki
ciężar odpowiedzialności za służbę na stanowisku kierowniczym.
Przypomniał o efektach pracy związkowej w obszarze
uprawnień emerytalnych policjantów, pełnej odpłatności za
nadgodziny, co owocuje małą liczbą wakatów i ustabilizowaną sytuacją kadrową w warmińsko-mazurskiej Policji.
Przypomniał, że związkowcy pracują nad tym, aby policjanci
otrzymali w tym roku podwyżkę w wysokości 500 zł netto.
Pan Przewodniczący mówił również o współpracy związkowej z kadrą kierowniczą garnizonu warmińsko-mazurskiego,
którą ocenił jako bardzo dobrą.

S TR . 6

Głos zabrał również Tomasz Krejczman Przewodniczący
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników Policji w Olsztynie, który w swoim wystąpieniu docenił wzrost uposażeń, jaki otrzymali pracownicy w
roku ubiegły, ale podkreślił, że mimo wszystko, grupa pracowników cywilnych, szczególnie w jednostkach terenowych
Policji, jest grupą najsłabiej zarabiającą. Powiedział również,
że zmiany w zasadach finansowania, które weszły w tym
roku, polegające na wyłączeniu dodatku stażowego, mogą
spowodować odejścia doświadczonych, wykwalifikowanych
pracowników. Zdaniem Przewodniczącego te zmiany mogą
negatywnie wpływać na motywację do pracy, szczególnie
osób z długim stażem pracy.

Odprawę zakończył szczególny akcent- przyznania nagród
jednostkom, które osiągnęły najlepsze wyniki w 2019 roku.
W pionie kryminalnym najlepiej oceniona został Komenda
Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim, a w pionie
prewencji - KPP w Giżycku.
Wyróżnione jednostki otrzymały w nagrodę nowe auto.
Nagrodą indywidualną dla komendantów trzech najlepszych
jednostek było podniesienie dodatku służbowego.

Bożena Przyborowska
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STYCZEŃ
Noworoczny koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu Chóru Warmińsko-Mazurskiej Policji
pod batutą Małgorzaty Górskiej – Dubowik
zainaugurował na Warmii i Mazurach obchody
stulecia Policji Państwowej.

RATOWALI Z NARAŻENIEM WŁASNEGO ŻYCIA
Sierż. sztab. Tomasz Olesik i sierż. Adam Lachowicz,
patrolowcy z Giżycka,
wykazali się niezwykłą
odwagą, profesjonalizmem i zdecydowaniem
w działaniu – nie zważając
na zagrożenie życia, weszli do palącego się domu
i wynieśli na zewnątrz
niepełnosprawną kobietę,
która z uwagi na swój stan zdrowia, nie mogła wyjść o własnych siłach.

WSPARCIE SAMORZĄDÓW
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LUTY
Nadkom. Heliodor Gruszczyński, przedwojenny policjant Policji Państwowej został patronem Policji województwa
warmińsko-mazurskiego.
Uroczyste osłonięcie tablicy pamiątkowej
odbyło się 7 lutego 2019 r. w obecności
kierownictwa warmińsko-mazurskiej
Policji i przedstawicieli KGP, a także specjalnych gości, w tym posłów, senatorów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Wicemarszałka Województwa, Prezydenta Olsztyna oraz
samorządowców i szefów służb mundurowych
Warmii i Mazur.
PRZEDWOJENNY POLICJANT PATRONEM NASZEJ POLICJI

28 lutego 2019 roku w Dubeninkach otwarty został nowy posterunek Policji.
W tej szczególnej uroczystości uczestniczyli m.in. Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, senatorzy, posłowie, samorządowcy oraz przedstawiciele służb mundurowych z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie insp. Tomaszem Klimkiem na czele.
- „Po 19 latach ponownie możliwy będzie bezpośredni kontakt mieszkańców z policjantami, oraz szybka
reakcja mundurowych na wszelkiego rodzaju zagrożenia i przypadki łamania prawa. Dzisiejsze spotkanie
to efekt działań wielu ludzi i wsparcia finansowego. To wyjątkowy dzień dla mieszkańców regionu
i szczególne wyróżnienie dla warmińsko - mazurskiej policji”- mówił wtedy Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie.
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MARZEC

w garnizonie warmińsko-mazurskim od zawsze był dniem
wyjątkowym.
W 2019 roku był wyjątkowy podwójnie, ze względu na setny jubileusz powstania Policji.
O szczególną oprawę tego Święta zadbali
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
wraz z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów, organizując koncert w WarmińskoMazurskiej Filharmonii pod osobistym patronatem
oraz współudziałem Panów Artura Chojeckiego,
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Gustawa Marka Brzezina, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W niedzielę (17 marca 2019 r.) w hali sportowej Zespołu
Szkół Samorządowych w Rucianem- Nidzie odbył się Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej – Pomagamy Poli.
Dochód z imprezy przeznaczony został na leczenie i rehabilitację Poli Zielińskiej.
Turniej zorganizowali dzielnicowi z Komisariatu Policji w
Rucianem – Nidzie: asp. szt. Jakub Lewandowski
i asp. Sebastian Ferdyn. Patronat nad turniejem objął Burmistrz Rucianego – Nidy oraz Komendant Powiatowy Policji w Piszu. Patronat medialny objęła TVP3 Olsztyn.
Dochód z tej imprezy w całości przekazany został na leczenie i rehabilitację Poli Zielińskiej, która cierpi na obustronny niedosłuch zmysłowo-rdzeniowy. Po koniec marca
planowana była pierwsza operacja Poli, polegająca
na wszczepieniu dziecku implantu ślimakowego, dzięki
któremu usłyszy pierwsze w swoim życiu dźwięki.
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Wrażliwi i skuteczni
Sierż. szt. Mariusz Więcek i sierż. szt. Łukasz Wojciechowski z mrągowskiej policji pomogli w szybkim dotarciu do szpitala mężczyźnie wiozącemu
w samochodzie niespełna 3-letnie dziecko,
które traciło oddech i przytomność.
Dzięki funkcjonariuszom chłopiec w porę trafił
do szpitala.

Asp. Wojciech Bałdyga z Posterunku Policji w Bezledach w codziennej służbie realizuje słowa roty ślubowania - pomaga potrzebującym.
Dzięki jego zaangażowaniu w ludzkie losy udało się poprawić byt rodzinie żyjącej
w skrajnym ubóstwie oraz uchronić mężczyznę przed śmiercią
z wyziębienia.

KWIECIEŃ

Wizytacja Posterunku Policji

W 100. rocznicę powołania Policji Państwowej
odbył się uroczysty Apel Pamięci, poświęcony
policjantom zamordowanym w 1940 roku przez NKWD.
W trakcie uroczystości zaproszeni na uroczystość
goście złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową
poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu.

w Kolnie oraz wręczenie aktów powołania na
stanowiska kierownicze to główne punktu uroczystego spotkania, które obyło się
28 marca 2019 roku.
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KWIECIEŃ
Drużyna KMP w Olsztynie wygrała wojewódzki etap
ogólnopolskiego konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019.

Wojewódzkie eliminacje objęte były patronatem
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka oraz WarmińskoMazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie reprezentowanego przez
Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego
nadkom. Sławomira Koniuszego.

W organizacji i przeprowadzeniu eliminacji
wsparcia udzieliła kadra Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie.

Mundurowi, kierując się odruchem serca dzielą się najcenniejszym darem, jaki można ofiarować drugiemu
człowiekowi. Przyłączają się jednocześnie do akcji "spoKREWnieni" służbą. Tym skromnym, ale jakże ważnym gestem policjanci udowodniają, że ludzkie życie i zdrowie można ratować na wiele sposobów.
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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.

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.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie spotkał się z policjantami – sportowcami, którzy w ostatnim czasie z sukcesami reprezentowali garnizon warmińsko-mazurski.
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.
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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.

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, które
11 maja 2019 roku odbyły się na boisku orlik w Ornecie.

Wygrał po raz czwarty
z rzędu
Asp. Cezary Piotrowski z Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie po raz czwarty z rzędu
wygrał wojewódzki etap konkursu na Najlepszego Policjanta Ruchu Drogowego.
Czarek był najlepszy w teście,
strzelaniu i jeździe na motocyklu,
w drugi w ręcznej regulacji ruchem.
Pozostałe miejsca na podium zajęli sierżant Kamil Mydło z KPP
w Szczytnie
i sierżant sztabowy Kamil Dudyński z komendy powiatowej Policji
w Kętrzynie.
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C Z E RW I E C
7 czerwca 2019 r. na Plaży Miejskiej w Mikołajkach nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie dokonał oficjalnego otwarcia Wojewódzkiego Sezonu Wodnego.

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Artur Chojecki.

Prawie pół tysiąca policjantów z Warmii i Mazur zabezpieczało „76 Rajd Polski”. Policjanci ruchu drogowego, wydziałów prewencji, policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz kryminalni dbali o bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób, które w tym czasie postanowiły odwiedzić nasz region. Dzięki ich pracy rajd był bezpieczny dla
uczestników i obserwatorów.
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LIPIEC

Tomasz Klimek, jako pierwszy w historii komendant wojewódzki Policji w Olsztynie, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został mianowany na stopień nadinspektora Policji.
Nominację generalską odebrał z rąk Prezydenta RP 24 lipca 2019 roku w Warszawie, w czasie centralnych obchodów
Święta Policji.
- „Bardzo dziękuję wszystkim policjantom, pracownikom za ich zaangażowanie w realizacje zadań służbowych,
bo gdyby nie było efektów dobrej pracy, gdyby na terenie Warmii i Mazur nie było bezpiecznie, na pewno nie
byłoby tej nominacji generalskiej, i to jeszcze w tak pięknym roku jubileuszowym”– powiedział
nadinsp. Tomasz Klimek

-„Wychodząc z samochodu, gdy zobaczyłem, ilu gości przyszło mnie przywitać, poczułem się troszkę zestresowany. Czekali na mnie dostojni goście, kompania honorowa, cała nasza kadra, policjanci, pracownicy cywilni.
To była wspaniała uroczystość. Chyba wtedy się bardziej stresowałam niż w Warszawie, odbierając nominację
na Placu Piłsudskiego. Czułem, że naprawdę wszyscy się cieszą z mojego awansu. To było naprawdę czuć!
I piękne jest to, że na każdym kroku z taką dumą i życzliwością się nadal spotykam.”- powiedział
nadinsp Tomasz Klimek, po uroczystym przywitaniu, które odbyło się przed siedzibą KWP w Olsztynie.
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LIPIEC
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, w uznaniu
osobistego wkładu w rozwój i budowę lepszej Polski,
został wyróżniony medalem upamiętniającym 200-lecie
Spółdzielczości Polskiej. Medal został przyznany przez
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Warszawie.
Patronat nad obchodami imprez rocznicowych objął
Prezydent RP Andrzej Duda.

Automatyczny defibrylator (AED) na wyposażeniu
KWP w Olsztynie!
Został kupiony ze środków Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego „Policja
2015” . Nowy sprzęt przekazał nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego ZW NSZZ Policjantów, występujący w imieniu Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego „Policja 2015”.
- „Urządzenie ma służyć policjantom i pracownikom policji garnizonu
warmińsko-mazurskiego, ale również mieszkańcom Olsztyna i osobom odwiedzającym nasze miasto. Zwiększa ono skuteczność działań podejmowanych przez osoby ratujące życie” – powiedział nadkom. Sławomir Koniuszy.

Asp. Andrzej Mankow z Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zdobył brązowy
medal na III Mistrzostwach Polski w Siatkówce Plażowej
Służb Mundurowych – Twierdza Przemyśl 2019, które
pod koniec lipca odbyły się w Przemyślu.
- „Pragnę podziękować Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie za udzielenie
zgody na udział w zawodach oraz przewodniczącemu Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów za udzielone
wsparcie"– powiedział Andrzej Mankow.
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SIERPIEŃ
2 sierpnia 2019 roku odbyło się otwarcie nowej siedziby
Komisariatu Policji w Korszach. Uroczystość odbyła
się w ramach wojewódzkich obchodów Święta Policji.
Nowy obiekt w pełni zabezpieczy potrzeby Komisariatu Policji w Korszach, podlegającego Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie, pod względem technicznym, a także właściwej obsługi interesantów. Zgodę na realizacje inwestycji
wyraził Minister Infrastruktury i Budownictwa na wniosek
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Obiekt posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
oraz służące poprawie warunków służby i pracy funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych.

Joanna Rogozińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
i funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Łodzi - to
zwycięzcy II zawodów wytrzymałościowo – siłowych,
które rozegrane zostały na
plaży miejskiej nad jeziorem
Ukiel w Olsztynie.
Oprócz rywalizacji siłowych
organizatorzy postanowili
wesprzeć Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych
Policjantach, rozpoczynając zawody od biegu charytatywnego na
dystansie 1000 m. 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.

Organizatorami zawodów byli policjanci Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej, Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie.
Współorganizatorami tegorocznej edycji zawodów byli
Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
oraz OSIR w Olsztynie.

Ostródzcy policjanci założyli Policyjny Klub Sportowy
„MAZURY”. Inicjatywa jest formą uczczenia setnej rocznicy powstania Policji Państwowej.
Swoją działalnością Klub nawiązuje do najstarszych
prosportowych organizacji, które z inicjatywy Komendy
Głównej Policji w Warszawie od 1924 roku działały przy
jednostkach Policji.
Celem działalności klubu jest m.in. podnoszenie sprawności fizycznej funkcjonariuszy policji
oraz promocja Policji
poprzez sport.
Patronat nad klubem
objął Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie.
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SIERPIEŃ
St. sierż. Artur Ponichtera, policjant z Elbląga uratował
dwóch kilkuletnich chłopców, którzy wpadli do wody
podczas spływu kajakowego w Tajlandii.
Funkcjonariusz był tam z żoną na wakacjach.
Został wyróżniony przez Komendanta Głównego Policji.

Napisała książkę o historii Policji Państwowej
- „Znając dokładnie tragiczne losy
funkcjonariuszy, chcę pomóc w krzewieniu pamięci o nich. Przecież są
wśród nich i tacy, którzy nie mieli
i nie mają rodzin, czy bliskich, którzy
mogliby zachować ich od zapomnienia.
Jakiś czas temu walczyłam o życie …
Udało mi się…
Dlaczego właśnie mi się udało? Może
właśnie po to, może dlatego
jestem, może to jest właśnie moje zadanie…. Niełatwe zadanie, ale jakże dające wiele sił,
satysfakcji i motywacji…” - powiedziała

Przed siedzibą KPP w Nowym Mieście Lubawskim odsłonięto pamiątkową tablicę ufundowaną w hołdzie
funkcjonariuszom Policji Państwowej w Nowym Mieście Lubawskim zamordowanym wiosną
1940 roku.
Inicjatorami powstania tablicy
są policjanci i samorząd powiatu
nowomiejskiego.

asp. sztab. Aneta Lichota z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Olsztynie,
która z okazji 100-lecia powstania Policji
Państwowej napisał książkę pt.

„Policja Państwowa
na północnych obrzeżach
II Rzeczypospolitej”.
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VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały
o puchar Komendanta Głównego Policji
280 zawodników, 95 meczów, 400 strzelonych bramek – tak statystycznie można opisać dwa dni zmagań sportowych
miłośników piłki nożnej, które odbyły się w Mrągowie, w ramach VI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i
Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o puchar Komendanta Głównego Policji.
Organizatorami turnieju byli: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Warmińsko - Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie.

- „Sztandar, oprócz wartości, którym Związek
podporządkowuje swoją działalność, stanowi wyraz akceptacji
społecznej, uznania ze strony środowiska, któremu poświęca
swoje wysiłki. Ale również uznania ze strony tych, z którymi
współpracuje, żeby swoje statutowe zadania móc realizować
skutecznie”- powiedział Sławomir Koniuszy w czasie uroczystości nadania sztandaru Warmińsko-Mazurskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów w Olsztynie, która odbyła się
13 września 2019 roku
w Urzędzie Wojewódzkim Policji w Olsztynie.

- „Szybkość właściwej decyzji, sprawne działanie
i niezwykła kultura
osobista oraz niekłamana życzliwość
– poza konkretną
pomocą – znakomicie świadczą o jakości pracy Pańskich
podwładnych, polskich policjantów. I
dają prawdziwe poczucie bezpieczeństwa i zaufania”napisała Pani Mirosława w podziękowaniu
za pomoc, której udzielili jej piscy policjancisierż. Przemysław Laszczkowski oraz
st. post. Sebastian Wojdyla.
Funkcjonariusze zareagowali na wołania
turystki o pomoc, a z uwagi na zagrożenie
jej życia, zabrali panią Mirosławę na policyjną łódź, by jak najszybciej dopłynąć do
brzegu.
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Czwarte miejsce w kategorii indywidualnej i siódme w drużynowej- tak zaprezentowali się policjanci ruchu
drogowego Warmii i Mazur w finale XXXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Tym samym asp. Cezary Piotrowski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz st. sierż. Kamil Mydło
z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie znaleźli w gronie najlepszych policjantów polskiej drogówki!

Nadinspektor Tomasz Klimek szef garnizonu warmińsko - mazurskiego, pogratulował policjantom z IPA
Region Olsztyn zajęcia II miejsca na międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Soczi.
Policjanci w podziękowaniu za wsparcie ich wyjazdu,
przekazali generałowi pamiątkową koszulkę, puchar
oraz medal z turnieju.
Uroczyste spotkanie odbyło się 18 września 2019 roku
w sali reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie.

Krystian Kata pierwszy, Dariusz Sułkowski drugi,
Radosław Graf czwarty w swoich kategoriach wiekowych - tak zaprezentowali się policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na Mistrzostwach Służb Mundurowych w Biathlonie Policyjnym!
W kategorii drużynowej nasi funkcjonariusze uplasowali się na czwartym miejscu w Polsce!
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Sierż. Mateusz Grajko otrzymał podziękowania
od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za podjecie skutecznej interwencji z narażeniem swojego
życia.
Wyrazy uznania przekazał wyróżnionemu funkcjonariuszowi nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie.
Sierż. Mateusz Grajko służbę w Policji pełni od 2016 roku,
obecnie na stanowisku referenta Referatu PatrolowoInterwencyjnego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Dzielnicowy mł. asp. Grzegorz Licki z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie oraz kierownik rewiru
dzielnicowych asp. szt. Tomasz Gawryński
z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie
zwyciężyli wojewódzki etap konkursu „Dzielnicowy
Roku 2019”.

26 września 2019 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mariusz Kamiński podziękował 142 funkcjonariuszom polskiej Policji za zaangażowanie w służbie i wypełnianie swoich obowiązków z narażeniem
własnego zdrowia i życia.
Wśród wyróżnionych było pięciu policjantów z Warmii i Mazurkomisarz Sławomir PIERZCHANOWSKI z KPP w Kętrzynie,
sierżant Mateusz GRAJKO z KPP w Piszu,
sierżant Maciej WADAS i sierżant Adrian KOSSAKOWSKI z KPP
w Szczytnie oraz
spirant Paweł ŚLUZ z KPP w Ełku.

20 STYCZNIA 2020 R.

N UMER 189 (11/4)

S TR . 22

PAŻDZIERNIK
Policjanci z Iłowa-Osady są bliżej społeczeństwa.
Dzięki nowo otwartemu posterunkowi Policji funkcjonariusze szybciej i efektywniej reagują na potrzeby mieszkańców.
Jest to już siódmy nowo otwarty lub przywrócony
posterunek w naszym regionie.
Posterunek to zwieńczenie oczekiwań mieszkańców
oraz samorządu, który wspierał ideę wynikającą z
założeń MSWiA, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa w małych miejscowościach. Uroczystość
odbyła się 9 października 2019 roku.
Posterunek Policji w Iłowie - Osadzie utworzony
został w strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Swoim działaniem jednostka obejmuje cały
teren gminy Iłowo - Osada.
Działka pod Posterunek Policji została przekazana przez
Urząd Gminy w Iłowie – Osadzie w listopadzie 2017 roku i
pozostaje w trwałym zarządzie KWP
w Olsztynie.
Zgodę na budowę uzyskano 17 stycznia 2019 roku.

Rozpoczęcie inwestycji (przekazanie placu budowy) nastąpiło
25 lutego 2019 roku.
Powierzchnia działki to 1831 m2, natomiast powierzchnia
użytkowa posterunku, to 172,97 m2.
W obrębie działki wyznaczono pięć miejsc parkingowych.
Inwestycja w całości została finansowana z Programu Modernizacji Policji na lata 2017 – 2020.
Jej koszt brutto: 1.761.119.33 zł.

15 października 2019 roku minęło dziesięć lat, od kiedy na stronie warmińsko-mazurskiej Policji ukazał się pierwszy numer „Informatora KWP w
Olsztynie”. W tym czasie wydano 189 numerów, co oznacza udokumentowanie historii warmińsko-mazurskiej Policji na ponad 4 tysiącach stron!
„Informator KWP w Olsztynie” ukazuje się w formie elektronicznej. Przekazywane są w nim informacje na temat tego, co dzieje się w jednostkach warmińskomazurskiej Policji- jak pracują policjanci i pracownicy cywilni, w jakich uroczystościach uczestniczą, jakie mają problemy, i jak sobie z nimi radzą. Przedstawiano policyjne sukcesy, działania profilaktyczne, prewencyjne, edukacyjne,
imprezy sportowe.
Wspominano również tych, którzy oddali Policji najlepsze lata swojego życia i
odeszli na zasłużoną emeryturę, a także tych, którzy - czasami w tragicznych
okolicznościach- odeszli „na wieczną wartę”.
W publikacji odnajdziemy również informacje na temat kształtowania się współpracy związkowej z kierownictwem warmińsko-mazurskiej Policji.
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PAŹDZIERNIK / LISTOPAD
100 dębów na 100-lecie powstania Policji Państwowej- takiego zadania podjęli się warmińskomazurscy policjanci, którzy uczestniczyli w sadzeniu dębów na terenie nadleśnictwa Kudypy.
W sadzeniu drzew uczestniczyli m.in.
przedstawiciele władz rządowych i samorządowych
oraz kierownictwo Policji Warmii i Mazur.

Sierż. sztab. Daniel Szul – iławski policjant
pokonał w Barcelonie Ironmana, co w praktyce
oznacza przepłynięcie 3,8 km, przejechanie na
rowerze 180,2 km, i na koniec tej morderczej
trasy- przebiegnięcie 42 km! I to wszystko
w ciągu 10 godzin!
Triathlon to nie jedyna sportowa pasja iławskiego
policjanta.
Od 14 lat jest też sędzią piłki nożnej i może sędziować jako sędzia główny w 4 lidze najwyższej
klasy rozgrywkowej w woj warmińsko –
mazurskim.
Również w roli sędziego występuje
w Ogólnopolskim Policyjnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Głównego Policji
im. mł.asp. Marka Cekały organizowanym przez
Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz
Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych
w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja
Struja o puchar Komendanta Głównego Policji.

„Orzeł wylądował” - krzyknął na mecie Robert Woźniak,
który swoim jednośladem w ciągu 8 lat przejechał odległość dzielącą Ziemię od Księżyca- 384 403 km!
Robert Woźniak to dzielnicowy z Elbląga, 8 lat temu zaplanował ambitny projekt pokonania średniej odległości, która
dzieli Ziemię od Księżyca, tj. 384 403 km.
Wystartował 1 stycznia 2011 roku; 15 listopada 2019 r.
„wylądował”.

Nadkom. Marcin Danowski
i sierż. szt. Mateusz Dobroński
– reprezentujący drużynę
KWP Olsztyn Team zdobyli
trzy medale, w tym złoty,
w ogólnopolskim turniej kwalifikowanym w badmintonie –
„Olsztyńskie Grand Prix Seniorów”.
Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rakiety
Olsztyn.
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GRUDZIEŃ
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 2019 roku gospodarzem tego spotkania była Służba Więzienna.

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.

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.
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 19grudnia 2019 roku odbyły się na pływalni „Morąska Perła”
w Morągu.

Przegląd 2019 roku
przygotowała Bożena Przyborowska

