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W Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca 2019 rok. Była to też okazja
do oficjalnego przekazania Policji nowego sprzętu. Elbląska jednostka otrzymała pięć nowych radiowozów oraz łódź
patrolową. Nowy sprzęt przekazał policjantom nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
Odprawa była podsumowaniem dwunastomiesięcznej policyjnej służby na terenie powiatu elbląskiego. Przedstawiono
na niej wyniki, jakie osiągnęli policjanci w wykrywaniu przestępstw i ściganiu sprawców.
W odprawie, której przewodniczył insp. Robert Muraszko
Komendant Miejski Policji w Elblągu, udział wzięli także jego
zastępcy, naczelnicy wydziałów, funkcjonariusze i pracownicy policji. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek,
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski,
Kierownik Biura ds. ochrony i bezpieczeństwa publicznego
Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Andrzej Pęziński
oraz Prezydent Elbląga Witold Wróblewski i Wicestarosta
Elbląski Ryszard Zając, a także burmistrzowie, wójtowie,
przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Elblągu, Prokuratury Rejonowej w Elblągu, oraz dyrektorzy Zarządzania Kryzysowego UM w Elblągu i Starostwa Powiatowego.
- „To właśnie mieszkańcy oraz ich opinie są tak naprawdę
wyznacznikiem kierunków naszej służby, a ocena naszej
pracy należy do nich – mówi insp. Robert Muraszko Komendant Miejski Policji w Elblągu. – W tysiącu ankiet, które były
przeprowadzane wśród mieszkańców Elbląga i Pasłęka,
73 procent mieszkańców Elbląga uznało miasto jako bezpieczne, zaś Pasłęk w ten sposób oceniło 83 proc. Ankietowanych”- dodał Komendant.
Podczas spotkania omówiono wyniki osiągnięte w 2019
roku oraz plany na kolejne lata.

Dziennie w Elblągu:
- służbę patrolowo-interwencyjną oraz obchodową
pełni 60 policjantów,
- do służby na drodze kierowanych jest średnio 21 policjantów ruchu drogowego,
- policjanci w ciągu jednego dnia badają trzeźwość
ponad 180 kierujących,
- podejmują także ponad 40 interwencji.
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Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Kryminalnej oraz policjanci dzielnicowi w 2019 roku badali 399 przypadków przemocy domowej. Spotykali się także z mieszkańcami na debatach poświęconych bezpieczeństwu cyberprzemocy,
a także uczestniczyli w wielu kampaniach społecznych
poprawiających, chociażby bezpieczeństwo osób starszych.
Elbląscy policjanci, jako jedyni w województwie, uczestniczą
także w pilotażowym programie używania kamer nasobnych. Od stycznia 2019 roku wszystkie interwencje prewencji oraz ruchu drogowego są nagrywane, a zebrany materiał
jest przechowywany do ewentualnych celów procesowych.
Wpłynęło to na bezpieczeństwo podejmowanych interwencji.

W 2019 roku na terenie miasta i powiatu elbląskiego odnotowano 4503 przestępstw. Tych o charakterze kryminalnym
było 3159. Przestępstw gospodarczych było 727, narkotykowych zaś 189.
Policjanci kryminalni w 2019 roku zabezpieczyli ponad 17
kg narkotyków.
Wykrywalność przestępstw ogółem wyniosła w Elblągu
73,4 proc.
Jeżeli chodzi o wykrywalność kryminalną to w kategorii np.
bójek i pobić wyniosła ona 88,2 procent, uszkodzenie ciała
to wynik wykrywczy na poziomie 90,6 proc., a w kategorii
rozboje wykrywalność sięgnęła blisko 69 procent.
W 2019 roku zatrzymano 487 osób poszukiwanych, 262
sprawców „na gorącym uczynku”, a do wytrzeźwienia trafiło
2226 osób.
Policja wzywana była na interwencje w ciągu całego roku
ponad 15 tysięcy razy.
W 2019 roku na naszym terenie miały miejsce 103 wypadki
drogowe, w których rannych zostało 125 osób, a 3 osoby
zginęły. Po raz pierwszy od wielu lat jest to pojedyncza
cyfra. W 2018 roku było 11 ofiar śmiertelnych a w 2017, aż
15.
Funkcjonariusze z ruchu drogowego w minionym roku
sprawdzili trzeźwość ponad 66 tys. kierujących co daje 180
badań dziennie.
Dzięki aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
sprawdzono ponad 1500 sygnałów od mieszkańców.

Przekazany 22 stycznia 2020 r. sprzęt:
Łódź służbowa Parker 800
(łódź posiada dwa silniki o mocy po 150 koni mechanicznych, na łodzi może przebywać osiem osób, jest przystosowana do służby na wodach morskich, a maksymalna prędkość jaką może osiągnąć to 80 km/h )
- Koszt zakupy łodzi wyniósł : 442.322,80 zł, został sfinansowany przez :
Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 200,000 zł
oraz ze środków pochodzących z Modernizacji Policji w
kwocie 242,322,80 zł
Radiowozy: TOYOTA LAND CRUISER
o mocy 180 koni mechanicznych pięcioosobowy o wartości
201.366 zł
- oraz KIA CEED o mocy 140 koni mechanicznych o wartości 87.800 zł
- Koszt zakupy wymienionych pojazdów wyniósł 289,166 zł,
które zostały sfinansowana ze środków pochodzących z
Modernizacji Policji.
Trzy radiowozy HYUNDAI i 30 o mocy 140 koni mechanicznych
Pojazdy oznakowane zostały zakupione ze środków pochodzących od :
- Miasta Elbląg w kwocie 59.000 zł, Miasta i Gminy Pasłęk
w kwocie 35.000 zł, Starostwa Powiatowego w kwocie
25.000 zł, Gminy Elbląg w kwocie 5000 zł, Gminy Tolkmicko w kwocie 5000 zł, Gminie Rychliki w kwocie 4000 zł,
Gminie Milejewo w kwocie 3000 zł, Gminie Markusy w kwocie 1500 zł.
Łączny koszt zakupu trzech pojazdów z Funduszu Wsparcia Policji wyniósł 135.000 zł. Druga połowy kwoty 135,000
zł pochodzi z Programu Modernizacji Policji.
Łączny koszt zakupu tzrech pojazdów wynosi 270.000 zł.

kom. Krzysztof Nowacki
oficer prasowy KMP w Elblągu
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W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się odprawa roczna ostródzkiej komendy.
Podczas spotkania omówione zostały wyniki pracy funkcjonariuszy oraz zrealizowane przez nich przedsięwzięcia.
W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek.
Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji
w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski.
Szef ostródzkich policjantów zaznaczył, jak ważny był dla
nas miniony rok– rok 100- lecia Powstania Policji Państwowej”.
- „Za nami kolejny rok wytężonej służby. Rok szczególny dla naszej formacji. Rok 100- lecia powstania
Policji Państwowej, dlatego tym bardziej czuję się
zaszczycony mogąc podsumować pracę ostródzkich
policjantów w tym wyjątkowym dla nas okresie”.
Komendant ostródzkiej komendy omówił wyniki pracy policjantów w minionym roku.
Podkreślił dużą aktywność funkcjonariuszy na wielu płaszczyznach ich funkcjonowania. Podziękował im również za
miniony rok służby.
Nadkom. Marcin Danowski nie zapomniał również o współpracy z władzami samorządowymi oraz płynącego z ich
strony wsparcia dla działań i inicjatyw podejmowanych
przez Policję.

Szef ostródzkich policjantów podczas omawiania wyników
pracy podległych mu policjantów podkreśliła, jak ważną rolę
w uspołecznianiu działań Policji pełnią dzielnicowi.
Tylko w ubiegłym roku dzielnicowi z ostródzkiej komendy
przeprowadzili blisko 2200 spotkań ze społeczeństwem
podczas których edukowali o bezpieczeństwie dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów.
Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego przeprowadzili 38 tysięcy badań na trzeźwość kierujących, co daje
średnio 104 badania każdego dnia.
Zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych na drogach
naszego powiatu.
Podczas służb patrolowych funkcjonariusze przeprowadzili
ponad 14 tysięcy interwencji. Oznacza to, że policjanci każdego dnia reagowali na naruszenia prawa średnio 40 razy.
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Na zakończenie odprawy nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował
wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za oddaną pracę i jej efekty.
Szef Warmińsko- Mazurskich policjantów podziękował również władzom samorządowym za wspieranie działań i inicjatyw podejmowanych przez ostródzką komendę.

Wzrosła również liczba służb na wodzie.
Było to możliwe dzięki nowej łodzi zakupionej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i środków rządowych.

Po odprawie Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski przekazał na ręce Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie drona, którego
policjanci używać będą między innymi podczas poszukiwań
osób zaginionych. Wartość drona to 25 000 złotych.
Cała kwota pochodzi ze środków Starostwa Powiatowego w
Ostródzie.

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.

Następnie nastąpiło uroczyste przekazanie pięciu pojazdów
służbowych, których łączna wartość wynosi
ponad 600 000 zł. 140 000 złotych pochodzi z funduszy
samorządowych. Pozostała kwota to środki z rządowego
Programu Modernizacji Policji.
Omawiając wyniki pionu kryminalnego
nadkom. Marcin Danowski podkreślił, jak ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu
pełnią policyjni dochodzeniowcy i policjanci kryminalni.
W ubiegłym roku policjanci Ci zabezpieczyli 16,5 kg narkotyków, co daje wynik wyższy o blisko 13 kilogramów w stosunku do roku 2018.
W czasie odprawy spośród zaproszonych gości głos zabrali:
Pełnomocnik Wojewody Warmińsko- Mazurskiego do spraw
administracji zespolonej i administracji niezespolonej
Jarosław Babalski, Kierownik Biura do Spraw Obronnych i
Bezpieczeństwa Publicznego Andrzej Pęziński, reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego
Gustawa Brzezina oraz Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, którzy podziękowali policjantom za pracę i dobre
wyniki.

Pojazdy trafiły do policjantów Posterunku Policji w Stębarku,
Posterunku Policji w Miłomłynie, Komisariatu Policji w Morągu, Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie oraz tutejszego Wydziału Kryminalnego.
Nowe pojazdy służbowe pobłogosławił kapelan ostródzkich
policjantów ks. Dziekan Roman Wiśniowiecki
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W piątek (24.01.2020r.) w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku odbyła się odprawa roczna policjantów, którą poprzedziła prezentacja pięciu najnowszych radiowozów. Komendanci powiatowi omówili stan bezpieczeństwa i wyniki pracy jednostki za ubiegły rok. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek oraz przedstawiciele władz samorządowych i innych instytucji.

Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji
insp. Paweł Szyperek.
Komendant podkreślił dużą aktywność ełckich policjantów
w wielu płaszczyznach ich funkcjonowania oraz podziękował za miniony rok służby.
Podkreślał również dobrą współpracę z władzami samorządowymi oraz płynącego z ich strony wsparcia dla działań
podejmowanych przez Policję.

Odprawę roczną w KPP w Ełku poprzedziło oficjalne
przekazanie kluczyków do samochodu kia ceed, który dwa
dni wcześniej trafił do policjantów oraz prezentacja czterech
innych radiowozów, które w ciągu ostatnich tygodni zyskała
ełcka komenda.
Ich zakup możliwy był ze środków budżetu państwa oraz
dzięki wsparciu samorządów. Kapelan ełckiej Policji poświęcił najnowsze auta.
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Odprawę podsumował Komendant Wojewódzki Policji
nadinsp. Tomasz Klimek.
Komendant podziękował i przekazał wyrazy uznania
wszystkim policjantom i pracownikom za wykonaną
pracę. Serdeczne podziękowania złożył też przedstawicielom lokalnych samorządów, za wyjątkową pomoc w
pracy na rzecz bezpieczeństwa całego powiatu.

Komendant przedstawił także wyniki pracy poszczególnych
wydziałów.
W roku 2019 w sumie odnotowano- 8870 interwencji policyjnych, z czego interwencji publicznych było 7315, a domowych 1355.
Natomiast analizując stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy wskazać, że w ubiegłym roku na drogach powiatu ełckiego doszło do 74 wypadków, w których zginęło 6
osób, a 97 zostało rannych.
Odnotowano również blisko 911 kolizji.
Policjanci zatrzymali 188 nietrzeźwych kierowców oraz 125
rowerzystów będących pod wpływem alkoholu.
W ubiegłym roku stwierdzono mniej wszystkich przestępstw
niż w roku 2018. Wykrywalność pozostaje na poziomie ponad 80%.
Nastąpił wzrost przestępstw gospodarczych, na co duży
wpływ mają zgłaszane coraz częściej oszustwa na portalach
aukcyjnych.
Do jednego z największych sukcesów można zaliczyć działania związane z ełcką piramidą finansową.
Sprawa miała swój początek w marcu 2019r., kiedy zaczęły
zgłaszać się osoby pokrzywdzone.
W trakcie intensywnych czynności, wspólnie z ełcką prokuraturą, zabezpieczono 450 umów kredytowych na ponad
63 miliony złotych. Ustalono około 200 osób pokrzywdzonych. Osoby podejrzane zostały tymczasowo aresztowane.
Sprawa jest w toku, prowadzi ją Komenda Wojewódzka
Policji w Olsztynie.

Tradycją stała się już zabawa karnawałowa organizowana
w świetlicy ełckiej komendy przez Zarząd Terenowy
NSZZ Policjantów w Ełku.
18 stycznia 2020 r., oczekiwany z niecierpliwością
przez dzieci policjantów i
pracowników cywilnych
bal, i tym razem przyniósł
wiele radości, frajdy i wyśmienitych zabaw.
Oczywiście nie mogło zabraknąć Mikołaja, który
obdarował wszystkie dzieci
słodkimi upominkami.
O dobrą zabawę zadbała Elsa z „Krainy Lodu”, czyli prowadząca tańce i konkursy.
W zabawę aktywnie włączała także rodziców, integrując
całą policyjną społeczność.

st. sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
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W salach zamkowych Muzeum Pogranicza w Działdowie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę policji
powiatu działdowskiego w 2019 roku. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek oraz Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Borowik.
Po odprawie nastąpiło uroczyste przekazanie sześciu nowych oznakowanych policyjnych radiowozów, które trafiły
do policjantów powiatu działdowskiego dzięki wsparciu finansowemu wszystkich lokalnych samorządów.

21 stycznia 2010 roku tuż po godzinie 13.00 w Muzeum
Pogranicza na ulicy Zamkowej w Działdowie Naczelnik Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Działdowie podinsp. Krzysztof Iwan złożył meldunek
o rozpoczęciu odprawy rocznej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie nadinsp. Tomaszowi Klimkowi.
Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w
Działdowie insp. Witold Barcikowski, który przywitał uczestników odprawy, po czym przedstawił wyniki pracy funkcjonariuszy powiatu działdowskiego za rok 2019.
Przedstawianemu przez Komendanta sprawozdaniu przysłuchiwali się samorządowcy, kierownicy instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, przedstawiciele współpracujących z policją innych służb mundurowych oraz zaproszeni
goście i policjanci.
W pierwszej części spotkania omówione zostały wyniki
i efektywność pracy policjantów powiatu działdowskiego za
rok 2019 w rozbiciu na poszczególne piony działania - prewencję, pion kryminalny i logistykę.

Podkreślono również wkład i wsparcie ze strony lokalnych
samorządów, dzięki którym wiele rzeczy udało się zrealizować i ułatwiły one służbę policjantów w wielu aspektach
wpływając jednocześnie na poprawę bezpieczeństwa
wszystkich mieszkańców powiatu działdowskiego.
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Podczas odprawy omówione zostały również nowe inwestycje, które zostały zrealizowane na terenie powiatu ze środków Policji tj. odtworzony Posterunki Policji w IłowieOsadzie.
Nowo otwarty w październiku 2019 roku na terenie IłowaOsady Posterunek Policji ma służyć przede wszystkim
mieszkańcom gminy i ułatwić im kontakt z funkcjonariuszami policji.

Gospodarz spotkania wspomniał również o planach na
bieżący rok - rozpoczęty już remont i modernizacja Posterunku Policji w Rybnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania
budynku z węglowego na gazowe i pozyskiwane z baterii
fotowoltanicznych.
W trakcie spotkania nie zabrakło słów uznania dla policjantów, którzy odnieśli sukcesy na arenie wojewódzkiej i ogólnokrajowej, m.in. zajęcie I-go miejsca w turnieju na Najlepszego Kierownika Dzielnicowych w województwie warmińsko-mazurskim przez asp. szt. Tomasza Gawryńskiego
z KPP w Działdowie.

S TR . 9

Komendant wskazał na bardzo dobre wyniki pionu kryminalnego, które w roku 2019 pozwoliły osiągnąć Komendzie
Powiatowej Policji w Działdowie czołówkę województwa.
Podsumowania odprawy dokonał
nadinspektor Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie.
W swoim wystąpieniu podkreślił najwyższe z dotychczasowych pozytywne oceny społeczne pracy polskiej
Policji. Przekazał podziękowania za pracę działdowskich policjantów i pracowników policji.
Pan Generał podziękował obecnym samorządowcom za
wsparcie miejscowej Policji oraz pogratulował wspaniałej współpracy na linii samorząd-policja.
Podczas odprawy przekazano również sześć radiowozów
oznakowanych, które zostały zakupione dzięki dofinansowaniu lokalnych samorządów i z programu modernizacji Policji
w stosunku 50 na 50.
Jeden z pojazdów typu suv marki KIA Sportage trafił do
policjantów z Posterunku w Rybnie, kolejne pięć pojazdów
marki Hyundai będzie służyło policjantom z Posterunku Policji w Iłowie-Osadzie, dzielnicowym z KPP w Działdowie,
policjantom prewencji z KP w Lidzbarku, policjantom ruchu
drogowego w KPP w Działdowie i policjantom Ogniwa patrolowo-interwencyjnego KPP w Działdowie.
Pojazdy te to ogromne wsparcie w pełnieniu codziennej
służby przez policjantów na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa. Zwiększenie liczby pojazdów to szansa na szybszy dojazd na interwencje i pomoc potrzebującym.
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Policjanci z Działdowa otrzymali odznaki i medale za działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, które zostały wręczone podczas uroczystej Gali z okazji 100-lecia PCK na ziemi działdowskiej.
16 stycznia 2020 roku o godz. 16:00 w Zamku - Muzeum
Pogranicza w Działdowie odbyła się uroczysta Gala na 100lecie PCK na ziemi działdowskiej.
Galę zainaugurował Prezes Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie Jerzy Giezek.
Podczas uroczystości wręczono odznaki i medale za działalność i zasługi dla PCK. Wśród wyróżnionych znaleźli się
m.in. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.
Asp. szt. Mariusz Banasiak pełniący na co dzień służbę na
stanowisku kierowania w KPP w Działdowie został uhonorowany odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla
Zdrowia Narodu”. Jego wynik to 32 litry oddanej krwi.
Kom. Jarosław Waks zastępca Naczelnika Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Działdowie otrzymał srebrną odznakę ”Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II
stopnia”.
Z kolei podinsp. Krzysztof Iwan Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Działdowie otrzymał
odznakę Honorową PCK IV stopnia.
Wśród wyróżnionych nie zabrakło również Komendanta
Powiatowego Policji w Działdowie inspektora Witolda
Barcikowskiego, który otrzymał imienny medal na 100lecie PCK z rąk Prezesa Rejonowego Oddziału PCK w
Działdowie w podziękowaniu za działalność na rzecz działdowskiego PCK.
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Pojazd oznakowany marki
Hunday i30 oraz nieoznakowany marki Toyota o wartości łącznej ponad 175 tysięcy złotych otrzymali
oleccy policjanci. Samochody zostały przekazane
po uroczystej odprawie rocznej, w której uczestniczył nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
W Olecku odbyła się odprawa podsumowująca pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Olecku w 2019
roku. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele lokalnych władz,
a także prokuratury i straży pożarnej.
Tradycyjnie naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji
w Olecku insp. Andrzej Żyliński, który omówił efektywność
działań funkcjonariuszy oleckiej komendy w 2019 roku.
Jak zgromadzenie mogli usłyszeć - w 2019 roku ogólna
wykrywalność przestępstw w KPP w Olecku wyniosła
86,7 %.
Szef oleckiej komendy szczególną uwagę poświęcił przestępczości narkotykowej - w roku ubiegłym policjanci zabezpieczyli blisko 23 kg narkotyków oraz 6 upraw.
Omówiono również stan bezpieczeństwa na drogach.
W minionym roku na terenie powiatu oleckiego doszło do
43 wypadków drogowych, w których 6 osób zginęło, a 50
było rannych.
Łącznie w 2019 roku funkcjonariusze ujawnili 5868 wykroczenia, zastosowali 2843 pouczeń, wystawili 2394 manda-

tów karnych oraz skierowali 214 wniosków o ukaranie do
sądu.
Podczas swojego przemówienia Komendant Powiatowy
Policji w Olecku podziękował funkcjonariuszom za ich pracę
i zaangażowanie. Słowa podziękowania skierował również
do zaproszonych gości i podziękował za dobrą współpracę.
Po prezentacji głos zabrali zaproszeni goście.
Słowa podziękowania do oleckich policjantów skierował
również nadinsp. Tomasz Klimek oraz życzył im sukcesów w roku bieżącym.
Po odprawie wszyscy zgromadzeni przeszli na dziedziniec
oleckiej komendy, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie
nowych radiowozów. Funkcjonariusze otrzymali pojazd
oznakowany marki Hunday i30 oraz nieoznakowany marki
Toyota. Radiowóz oznakowany otrzymają policjanci ruchu
drogowego, zaś nieoznakowany trafi do Wydziału Kryminalnego.
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Policjanci uratowali ludzi, którzy próbowali popełnić samobójstwo. Tym razem ludzkie życie uratowali policjanci z
komend powiatowych w Iławie i Ełku.
W środę (29.01.2020) iławscy policjanci podczas patrolu
miasta i gminy przyjechali na jedną z lokalnych stacji benzynowych, by skontrolować to miejsce w związku z wcześniejszymi kradzieżami. Po chwili podeszła do nich pracownica
stacji, która oświadczyła, że w toalecie na stacji kilkadziesiąt
minut wcześniej zamknął się mężczyzna i do chwili obecnej
nie wyszedł pomimo pukania. Policjanci natychmiast weszli
do budynku i usiłowali nawiązać kontakt z mężczyzną.
Kiedy ten nie reagował na wezwania, postanowili otworzyć
drzwi. Okazało się, że mężczyzna powiesił się na klamce w
toalecie. Policjanci natychmiast odcięli pętle i dzięki ich pomocy mężczyzna odzyskał czynności życiowe. Funkcjonariusze ułożyli go w pozycji bezpiecznej i na miejsce wezwali
pogotowie. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji policjantów oraz zainteresowaniu
personelu stacji mieszkaniec powiatu iławskiego żyje.
Ełk
Tego samego dnia po godz. 17:00 do oficera dyżurnego
policji w Ełku wpłynęła informacja, że w jednym z bloków w
mieście na parapecie okna klatki schodowej, między 3 a 4
piętrem siedzi mężczyzna. Z ustaleń policjantów wynikało,
że może on próbować targnąć się na swoje życie.
Ełccy policjanci pomogli dwóm seniorkom, które zagubione chodziły po mieście, bezpiecznie wrócić do domów. Było to możliwe także dzięki czujności i prawidłowej reakcji mieszkańców Ełku, którzy zwrócili uwagę na
kobiety ubrane nieadekwatnie do pogody.
Także oficer dyżurny komendy w Szczytnie przysłużył
się do tego, że osoba potrzebująca schronienia otrzymała potrzebną pomoc.
W sobotę (04.01.2020) parę minut po godz. 23:00 do jednostki policji w Szczytnie przyszedł mężczyzna, który jak
oświadczył potrzebuje pomocy.

Policjanci próbowali nawiązać z nim kontakt, zajęli jego
uwagę spokojną rozmową i wykorzystując odpowiednią
chwilę ściągnęli z parapetu do wnętrza klatki schodowej.
Cała interwencja trwała kilkanaście minut. Policjanci wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala specjalistycznego.
Na terenie całego kraju, w każdym powiecie są różne
instytucje, których przedstawiciele są zawsze gotowi
nieść pomoc, nawet w sytuacjach, które prowadzą do
podjęcia tak dramatycznych decyzji, jak chęć odebrania
sobie życia. Ważne, aby nie pozostawać z problemem
samemu. Wystarczy zadzwonić lub przyjść na rozmowę,
by uzyskać fachową poradę i wsparcie.
Przykładowe telefony alarmowe, przy których obecni są
psychologowie gotowi pomóc, kiedy ktoś jest w złej
sytuacji psychicznej:
* 116 111 - Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
* 116 123 - Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dorosłych
* 22 654 40 41 - Antydepresyjny telefon zaufania ITAKA

Oficer dyżurny pełniący wówczas służbę natychmiast skontaktował się z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szczytnie i w przeciągu kilkunastu minut udało
się zorganizować tymczasowy nocleg dla 52-latka.
W rozmowie z mężczyzną ustalono również, że skontaktuje
się z nim pracownik pomocy społecznej, aby zapewnić mężczyźnie nocleg i wyżywienie na resztę okresu zimowego.
W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie uruchomiona została bezpłatna,
całodobowa infolinia dla osób bezdomnych
o numerze 0 800 165 320.
To właśnie pod tym numerem telefonu osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat
miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów
udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej
i medycznej na terenie całego województwa warmińsko - mazurskiego.
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Asp. Dariusz Grunwald oraz mł. asp Rafał Grzegorczyk
pomogli kobiecie w szybkim dowiezieniu chorego syna
do szpitala. Po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, pojechali przodem, zapewniając kobiecie i
dziecku bezpieczny przejazd aż do szpitala.
Policjanci z grupy SPEED zatrzymali do kontroli kierowcę,
który przekroczył prędkość o ponad 30 km/h. Okazało się,
że było to spowodowane koniecznością szybkiego dowiezienia dziecka do szpitala z uwagi na pogorszenie się jego
zdrowia.
Policjanci postanowili przeprowadzić pilotaż auta, zapewniając bezpieczny przejazd do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 19.00.
Policjanci prowadzili pomiar prędkości na ul. Towarowej w
Olsztynie. W pewnym momencie zauważyli szybko jadące
audi. Pomiar prędkości pokazał ponad 80 km/h przy ograniczeniu w tym miejscu do 50 km/h.

Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą audi siedziała roztrzęsiona kobieta. W rozmowie z policjantami powiedziała, że śpieszy się, bo jej dziecko jest chore, a jego stan nagle się pogorszył i jedzie z nim do szpitala.
Na tylnej kanapie auta siedziało płaczące 4-letnie dziecko.
Asp. Dariusz Grunwald oraz mł. asp Rafał Grzegorczyk widząc, że sytuacja może być poważna, podjęli decyzje o pilotażu auta do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Policjanci
polecili kobiecie, żeby za nimi jechała, a sami, po włączeniu
sygnałów świetlnych i dźwiękowych, pojechali przodem,
zapewniając bezpieczny przejazd aż do szpitala.
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Zbliżające się ku końcowi ferie zimowe 2020 r. to czas
nie tylko odpoczynku i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych, ale także czas intensywnej pracy i ćwiczeń
przedstawicieli służb dbających o bezpieczeństwo osób
przebywających na obszarach wodnych.
W dniach 27 – 29 stycznia 2020 r. na terenie obiektów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się szkolenie dla policjantów realizujących zadania na wodach i terenach przywodnych, zorganizowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
W ramach kontynuacji dotychczasowej współpracy i podejmowanych wspólnie działań zmierzających do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych Policji Wodnej, w szkoleniu tym
uczestniczyli zarówno funkcjonariusze jednostek terenowych garnizonu warmińsko – mazurskiego, jak i garnizonu
podlaskiego.
Dziesięciu wybranych policjantów białostockiej policji wodnej wspólnie z 13-osobową reprezentacją funkcjonariuszy
pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych naszego regionu doskonaliło swoje umiejętności z zakresu
ratownictwa wodnego podczas trzydniowych zajęć obejmujących zarówno ćwiczenia na pływalni, jak też zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne na wodach otwartych
Jeziora Wałpusz.
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Celem szkolenia było przede wszystkim doskonalenie posiadanych już umiejętności ratowniczych ze szczególnym
uwzględnieniem działań podejmowanych w trudnych, zimowych warunkach atmosferycznych.
Niska temperatura wody i powietrza, silny wiatr, opady śniegu czy śniegu z deszczem, zalodzona powierzchnia wody to
czynniki znacznie utrudniające realizację działań ratowniczych i drastycznie zwiększające ryzyko utraty zdrowia oraz
życia osób poszkodowanych.
Dążąc do jak najlepszego przygotowania przedstawicieli
policji wodnej obu województw do pełnienia służby na obszarach wodnych, przedstawiciele kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olszynie podzielili
się posiadaną wiedzą oraz doświadczeniem i przeprowadzili
wiele godzin wyczerpujących zajęć.
Ćwiczenia te wpłyną na podniesienie bezpieczeństwa osób
przebywających nad wodami Podlasia oraz Warmii i Mazur.
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Koncertu najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek
w wykonaniu Chóru Policji Garnizonu Warmińsko – Mazurskiego można było wysłuchać w Lidzbarskim Domu
Kultury.
Gospodarzem koncertu był Komendant Powiatowy Policji
w Lidzbarku Warmińskim podinsp. Piotr Koszczał.

Sala wypełniona do ostatniego miejsca, owacje na stojąco i
bis, tak w skrócie można podsumować przebieg koncertu
Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego, który
odbył się w Lidzbarskim Domu Kultury.
W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli Wicewojewoda
Warmińsko – Mazurski Pan Sławomir Sadowski, Burmistrz
Lidzbarka Warmińskiego Pan Jacek Wiśniowski, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Pan Fabian Andrukajtis, Komendant
Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim
podinsp. Piotr Koszczał oraz przedstawiciele samorządów,
służb mundurowych, kościoła, szkoły oraz mieszkańcy miasta.
Zaproszeni goście mieli możliwość przeżyć chwile zadumy
słuchając kolęd i pastorałek m.in. „Cicha Noc”, „Gdy się
Chrystus rodzi”, „Triumfy Króla Niebieskiego” oraz wiele
innych.

Tuż po zakończeniu koncertu głos zabrał Wicewojewoda
Warmińsko - Mazurski Pan Sławomir Sadowski, który życzył
rozśpiewanym funkcjonariuszom, by ich codzienna służba
przynosiła im wiele satysfakcji.
Lidzbarska publiczność bardzo ciepło przyjęła występ policjantów, a w kuluarach dało się słyszeć wiele pochwał i życzenia dalszych sukcesów.
Policyjny chór powstał około 4 lata temu.
W jego skład w większości wchodzą czynni funkcjonariusze policji, ale też i pracownicy cywilni.
Dyrygentką chóru i zarazem instruktorem emisji głosu
jest Pani Małgorzata Górska – Dubowik - absolwentka
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
W skład Chóru wchodzi również zespół muzyczny pod
kierownictwem kom. Tomasza Marka z Laboratorium
Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie.
Zespół muzyków samodzielnie tworzy aranżacje do
śpiewanych i granych utworów.
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Podnieść 380 kg i przenieść ten ciężar na odległość
35 metrów- niemożliwe? A jednak! Dokonał tego
Paweł Piskorz policjant z OPP, zajmując tym samym
III miejsce na zawodach siłaczy,
które odbyły się w Sopocie.
12 stycznia 2020 roku w sopockiej Zatoce Sztuki odbyły się zawody Strongman
„Iron Frame Carry”. Impreza została
zorganizowana przez Siłaczy Pomorza Marcina i Malwinę Kacnerskich i była
częścią tegorocznej WOŚP.
W zawodach przewidziana była konkurencja polegająca na tym, by w czasie
90 sekund, jak najdalej przenieść ramę
o wadze 380 kg.
Udział w rywalizacji wziął
sierż. szt. Paweł Piskorz policjant OPP w Olsztynie, który
przeniósł ten ogromny ciężar na odległość 35 metrów, co
zapewniło mu trzecie miejsce na podium zawodów.
Paweł Piskorz służbę w policji godzi z intensywnymi treningami siłowymi. Do tych konkretnych zawodów przygotowywał się przez pięć tygodni, trzy razy w tygodniu wykonując
specjalistyczny trening typowo pod tą konkurencję polegają-
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cy w szczególności na wzmocnieniu martwego ciągu oraz
siły chwytu, oraz dodatkowo raz w tygodniu ćwicząc na specjalnym sprzęcie strongman.
Policjant w kwietniu i maju planuje
wziąć udział w kolejnych zmaganiach
siłaczy, które odbywać się będą
w ramach Pucharu Polski Strongman.
Organizatorem tych imprez będzie Mariusz Marena Dąbrowski.
Paweł Piskorz chciałby przekazać
podziękowania dla wszystkich osób,
k t ó re
p om o gły
m u
w przygotowaniach do startu.
Za wsparcie i pomoc
w przygotowaniu do tego startu, jak
i całego sezonu strongman
policjant szczególnie dziękuje swoim przełożonym
z OPP w Olsztynie
i Warmińsko-Mazurskiemu
Zarządowi Wojewódzkiemu
NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Łukasz Abramski
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Akcja pod nazwą „Nakręć
się na pomaganie” zapoczątkowana przez dzielnicowego z Białej Piskiej –
asp. Adama Trzonkowskiego zyskuje co raz większą
popularność.
Tym razem w zbiórkę nakrętek dla niespełna dwuletniej Poli włączyli się żołnierze wojsk NATO stacjonujących w Bemowie Piskim.
Mundurowi z Chorwacji, Rumunii, USA i Wielkiej Brytanii przywieźli dzielnicowemu worki po brzegi wypełnione nakrętkami.
Wojskowi pomogli też w przesypywaniu plastikowych
korków do właściwych worków. Obiecali Adamowi dalszą pomoc i jeszcze więcej nakrętek.
Wszystko zaczęło się od tego, że dzielnicowy z Komisariatu
Policji w Białej Piskiej, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, został zaproszony do jednostki wojskowej w Bemowie Piskim. Uczestniczył tam w odprawie służbowej żołnierzy wojsk NATO, którzy przyjechali do Polski z Chorwacji, Rumunii, USA i Wielkiej Brytanii.
Adam opowiedział żołnierzom o zbiórce plastikowych korków. Wyjaśnił, że dochód ze sprzedaży nakrętek w całości
przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację niespełna
dwuletniej Poli.
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Na odzew żołnierzy nie trzeba było długo czekać.
Do magazynu Adama, gdzie zbiera nakrętki, dotarł właśnie
transport worków po brzegi wypełnionych plastikowymi korkami. Przywieźli je żołnierze chorwaccy, rumuńscy i amerykańscy z Bemowa Piskiego.
Wojskowi pomogli też dzielnicowemu w ich przeładunku
i przesypaniu do właściwych worków. Mundurowi zapewnili
Adama, że to dopiero początek z ich strony.
Aspirant Adam Trzonkowski bardzo serdecznie dziękuje
żołnierzom wojsk NATO stacjonujących w Bemowie Piskim
oraz tym wszystkim, którzy włączają się w akcję „Nakręć się
na pomaganie” .
nadkom. Anna Szypczyńska
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Panie,Panowie
oprócz długoletniej służby, prowadzę działalność społeczną na
rzecz rugby na Warmii i Mazurach. Jestem Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby.
Posiadamy kluby dziecięce, młodzieżowe, seniorskie i żeńskie.
Nasze kluby funkcjonują między innymi w Olsztynie (3), Szczytno, Giżycko, Elbląg, Purda, Stawiguda. Oprócz klubów prowadzę
w wielu szkołach nieodpłatne zajęcia dla dzieci (4,5 i 6 klasa)
zajęcia z Rugby Tag. programy dla uczestników w szkołach są
nieodpłatne, a nauczyciel za prowadzenie zajęć otrzymuje wynagrodzenie. Nie tylko w szkołach prowadzimy zajęcia nieodpłatnie, ale też w klubach dzieci nie płacą za zajęcia.
Jako jedyni w Polsce budujemy społecznie Olimpijski Stadion
Rugby w Olsztynie przy ul. Gietkowskiej.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o wsparcie naszych
działań społecznych i przekazanie 1 % podatku na cele społeczne. To nic nie kosztuje, to tylko wpisanie w rozliczeniu PIT numer
naszego KRS 0000703910 a cel szczególny WMOZR.
Będę wdzięczny za przekazanie niewielkiego podatku na wielki
cel.
podinsp. Henryk Pach
wmozrugby@wp.pl
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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

