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Kontakt z czytelnikami: bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl
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Odszedł na wieczną służbę.
Na zawsze w naszej pamięci
Z głębokim żalem informujemy,
że odszedł od nas nagle nasz kolega sierż. Paweł Wyszczelski.
Policjant, który służbę pełnił w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, osierocił dwoje dzieci – dwuletnią córeczkę i dziesięcioletniego synka.
Kierownictwo warmińsko-mazurskiej Policji, Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Olsztynie, koledzy i koleżanki funkcjonariusza
łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną.
Sierż. Paweł Wyszczelski służbę w Policji rozpoczął w 2015 r. w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. Później od 2017 roku pełnił służbę w Wydziale Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie. W roku 2018 r. - jeszcze jako starszy posterunkowy - wraz ze st. post. Tadeuszem Wójcikiem wygrali wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju „Patrol Roku”.

Sierż. Paweł Wyszczelski był bardzo aktywnym sportowcem, a także sędzią Warmińsko-Mazurskiego
Związku Piłki Nożnej. Bezpośrednio przed śmiercią przygotowywał się do sędziowania w tegorocznej
edycji piłkarskiego memoriału im. podkom. Andrzeja Struja odbywającego się w dniach 10 – 13 lutego 2020 r. Niestety nie mógł wziąć nim udziału.
Policjant dzień przed rozpoczęciem memoriału wrócił z treningu biegowego, zasłabł i zmarł nie odzyskując przytomności.

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którego śp. Paweł był
członkiem, uruchomił specjalne konto, pod które można przekazywać wsparcie dla jego rodziny.
Wpłat można dokonywać na numer konta:
63 1600 1462 1019 2614 3000 0002
z dopiskiem „wsparcie dla rodziny śp. Pawła”
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St. sierż. Adrianna Kowalewska
i sierż. szt. Arkadiusz Wernerowski funkcjonariusze OPP
w Olsztynie narażając własne życie i zdrowie wyciągnęli
z płonącego auta niepełnosprawnego mężczyznę, który
z uwagi na swoje ograniczenia ruchowe, nie mógł samodzielnie opuścić pojazdu.
Dzięki ich bohaterskiej postawie mężczyzna przeżył,
a pożar został w porę ugaszony, i nie rozprzestrzenił się
na stojące obok auta.

W czwartek (06.02.2020) w nocy policyjny patrol złożony
z funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie,
w pobliżu targowiska miejskiego zauważył palący się samochód. Było to auto dostawcze marki VW LT.
Funkcjonariusze podjechali bliżej i wtedy przed autem
zauważyli roztrzęsioną kobietę - jak się okazało niewidomą.
W środku auta był jeszcze mężczyzna, który z powodu urazu nogi nie był w stanie samodzielnie się wydostać i wzywał
pomocy.
Policjanci – st. sierż. Adrianna Kowalewska
i sierż. szt. Arkadiusz Wernerowski bez zawahania weszli
do środka i wydobyli 50-latka na zewnątrz.
Po przemieszczeniu poszkodowanych w bezpieczne miejsce, policjanci wezwali na miejsce straż pożarną i zespół
ratownictwa medycznego oraz rozpoczęli akcję gaśniczą,
aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia.
Zagrożenie rozprzestrzenienia było duże, ponieważ obok
płonącego auta stały także inne.
Po chwili działania gaśnicze przejęli strażacy.
Jak ustalili funkcjonariusze, osoby wobec których interweniowali, są osobami bezdomnymi i spały w tym aucie.

W pewnym momencie kobieta poczuła duszący dym i opuściła pojazd. 58-latka nie była w stanie pomóc swojemu
koledze, ponieważ jest niewidoma, a 50-latek ze względu na
uraz nogi, nie mógł o własnych siłach wyjść z pojazdu.
Ostatecznie oboje zostali zabrani do szpitala.
Wszystkie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia są wyjaśniane, m.in. przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa.
Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że natychmiastowa i skuteczna interwencja policjantów, którzy bez wahania ruszyli na ratunek poszkodowanym, zapobiegła
tragedii.
aj
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„Dzięki ich sprawnej akcji mogłam zasnąć w łóżku, ciepłym domu, inaczej tkwiłabym do rana w lesie” - takie
słowa znalazły się w podziękowaniu, które otrzymała
lidzbarska komenda. Chodzi o dwóch policjantów z patrolu interwencyjnego, którzy jako pierwsi dotarli do
pokrzywdzonej. Funkcjonariusze do późnych godzin
nocnych szukali kobiety, która ugrzęzła pojazdem na
drodze leśnej i nie mogła znaleźć drogi powrotnej do
domu.
Do zdarzenia doszło 30 stycznia br.
Jak wynikało z zawiadomienia, kobieta, która jechała w odwiedziny z okolic Białegostoku, zjechała z drogi i zabłądziła
w lesie. Jako rejon, gdzie kobieta mogła się poruszać został
wskazany kompleks leśny na terenie gminy Kiwity.

S TR . 5

W akcję poszukiwawcza zostali zaangażowani m.in. policjanci z wydziału kryminalnego, zespołu patrolowo interwencyjnego i oficer dyżurny lidzbarskiej komendy, który cały
czas przekazywał wszystkim patrolom niezbędne informacje
do ustalenia, gdzie pokrzywdzona może przebywać.
Po kilkugodzinnych poszukiwaniach, późną nocą, jako
pierwsi do pokrzywdzonej dotarli sierż. szt. Artur Gudaniec
i st.sierż. Rafał Wasilewski.
Jak się okazało, kobieta ugrzęzła swoim pojazdem na podmokłej drodze i nie znając terenu nie potrafiła wyjść z opresji.
Funkcjonariusze pomogli mieszkance województwa podlaskiego wydostać pojazd z podmokłego terenu i eskortowali
kobietę do momentu, gdzie bezpiecznie mogła dojechać do
celu.

Z pokrzywdzoną był utrudniony kontakt telefoniczny z uwagi
na słaby zasięg i zanikanie sygnału.
podkom. Monika Klepacka
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W Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście
Lubawskim odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy funkcjonariuszy za rok 2019.
Odprawa była także okazją do uroczystego przekazania policjantom kluczyków do nowych radiowozów, które trafiły do nowomiejskich policjantów.
W odprawie rocznej uczestniczył Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Komendant
Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim
insp. Jacek Drozdowski, Pierwszy Zastępca Komendanta
mł. insp. Mirosław Mozarczyk, przedstawiciele samorządów
i zaprzyjaźnionych służb, pełnomocnik wojewody warmińsko
-mazurskiego oraz kadra kierownicza jednostki.
Naradę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy Policji
w Nowym Mieście Lubawskim, insp. Jacek Drozdowski,
który powitał wszystkich uczestniczących w odprawie.
Szef nowomiejskich policjantów zaznaczył, jak ważny był
dla nas miniony rok. Rok 100- lecia Powstania Policji Państwowej. To rok szczególny, w
którym poległych policjantów
uczczono pamiątkową tablicą
umieszczoną na budynku nowomiejskiej komendy.

Następnie zaprezentował wyniki pracy policjantów wydziału
kryminalnego oraz pionu prewencji i ruchu drogowego.
Jego wystąpienie poparte zostało prezentacją statystyczną.
W dalszej części komendant zaprezentował zebranym informacje dotyczące finansów jednostki dziękując jednocześnie
za wsparcie, które otrzymaliśmy od lokalnych samorządów.
W swoim wystąpieniu komendant podkreślił i podziękował
przedstawicielom zaprzyjaźnionych i służb i samorządom za
bardzo dobrą współpracę.
Miniony rok był bardzo dobrym rokiem dla naszej Policji. Analizując statystykę na drogach naszego powiatu można śmiało stwierdzić, że utrzymano wysoki stan bezpieczeństwa na drogach porównując je z rokiem wcześniejszym.
Warto podkreślić, na co zwrócił też uwagę Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz Klimek, że w minionym
roku nowomiejscy policjanci odnotowali największą w
województwie wykrywalność przestępstw.
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W 2019 roku policjanci realizowali blisko 4720 interwencji,
ujawnili ponad 8755 wykroczeń, wykryli 680 przestępstw.
W minionym roku na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nasi mieszkańcy nanieśli 236 zgłoszenia, z których
każde było weryfikowane i skrupulatnie sprawdzane.
Plany i priorytety na 2020 r., to wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu nowomiejskiego
m.in. poprzez dalsze promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa i aktywny udział dzielnicowych w kontaktach ze społeczeństwem, a także kontynuowanie dobrej
współpracy z przedstawicielami wszystkich lokalnych samorządów, prokuratury, sądu, służb mundurowych, innych instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie.
W kolejnej części odprawy głos zabrali pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej w województwie
Jarosław Babalski, starosta nowomiejski, sekretarz miasta,
wójtowie gmin oraz ich przedstawiciele oraz przedstawiciele
zaprzyjaźnionych służb, którzy dziękując za osiągnięte wyniki, służbę i pracę nowomiejskich policjantów na rzecz naszego powiatu i jego mieszkańców podkreślili dobrą współpracę pomiędzy Policją a lokalnymi samorządami.

S TR . 7

Na zakończenie pierwszej części odprawy rocznej głos
zabrał nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie, który podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za oddaną pracę.
Komendant zwrócił szczególną uwagę osiągnięte wyniki
i wyróżniające się efekty służby nowomiejskich policjantów.
Szef warmińsko– mazurskich policjantów podziękował również władzom samorządowym za wspieranie działań i inicjatyw podejmowanych przez nowomiejską komendę.
Podkreślenia zasługuje wręczenie przez Komendanta zebranym na odprawie gościom publikacji „Policja Państwowa
na północnych obrzeżach II Rzeczpospolitej” napisanej
przez asp. szt. Anetę Lichotę. Książka ta porusza kwestie
związane z budowaniem struktur policyjnych w okresie
20-lecia międzywojennego, zagadnienia związane z powołaniem Policji Państwowej- także na terenie Nowego Miasta
Lubawskiego, jej organizacją, funkcjonowaniem i obowiązującymi w niej zasadami. Nawiązuje także do etosu służby
przedwojennego policjanta.
Kolejna część odprawy była doskonałą okazją do przekazania kluczyków od nowych radiowozów o łącznej
wartości blisko 200 tysięcy złotych.
Kia Sportage to samochód oznakowany, którego całkowity
koszt to ponad 113 tysięcy zł. Zakup auta był możliwy dzięki
wsparciu lokalnych samorządów. Połowę jego kwoty pokryły
samorządy a druga połowa pochodziła z Komendy Głównej
Policji. Auto to trafiło do Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego.
Drugi z przekazywanych samochodów do nieoznakowana
toyota. Auto to trafiło do nowomiejskiej jednostki za wyróżniające się efekty służby kryminalnej. Jego koszt to ponad
84 tysiące złotych, w całości pozyskany ze środków Komendy Głównej Policji. Trafiło ono do wydziału kryminalnego.
Pojazdy te to ogromne wsparcie w pełnieniu codziennej
służby przez policjantów na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa. Zwiększenie liczby pojazdów bez wątpienia przełoży się na szybszy dojazd na interwencje i pomoc potrzebującym.
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„Był to bardzo dobry rok dla piskiej jednostki” - powiedział Komendant Powiatowy Policji w Piszu podczas rocznej
udziałem m.in. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, nadinsp. Tomasza Klimka.
W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele lokalnego samorządu, prokuratury oraz straży pożarnej.
W odprawy podsumowano pracę piskich policjantów w roku 2019 oraz określono priorytety na rok bieżący. Funkcjonariusze otrzymali też nowy radiowóz oznakowany marki Toyota Land Cruise wartości około 250 tysięcy złotych.

W czwartek (6 lutego br.) w piskiej komendzie odbyła się
roczna odprawa Komendanta Powiatowego Policji w Piszu,
mł. insp. Marcina Kubasa z podległymi funkcjonariuszami.
W podsumowaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie, nadinsp. Tomasz Klimek.
W spotkaniu udział wzięli również: Poseł na Sejm RP –
Jerzy Wojciech Małecki, Doradca Wojewody WarmińskoMazurskiego – Mateusz Szkaradziński oraz przedstawiciele
lokalnego samorządu. W podsumowaniu uczestniczyła także pani prokurator z Prokuratury Rejonowej w Piszu, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu
oraz ksiądz.
Komendant Powiatowy Policji w Piszu przedstawił efekty
pracy policjantów w całym powiecie, prezentując dane statyczne obrazujące osiągnięte w 2019 roku wyniki.
Mł. insp. Marcin Kubas podkreślił, że: „Był to bardzo dobry rok dla piskiej jednostki. Rok uzyskania historycznie najlepszych, jak dotąd, wskaźników praktycznie w każdej kategorii przestępstw, ale także rok ciężkiej, codziennej wytężonej pracy, rok budowania dobrego imienia i wizerunku formacji, a także bliskiej
współpracy z lokalną społecznością oraz samorządem
terytorialnym.”
Mł. insp Marcin Kubas zaznaczył, że od 2016 roku systematycznie spada ilość popełnianych przestępstw na terenie
powiatu piskiego, rośnie natomiast ich wykrywalność.
Wskaźnik wykrywalności w roku 2019 kształtuje się na poziomie 82,9%. Oznacza to, że jest wyższy niż średnia wojewódzka, która wynosi 75,8%,
Podobnie przedstawiają się wskaźniki jeśli chodzi o przestępczość w tzw. „7 kategoriach przestępstw”, czyli tych
najbardziej uciążliwych społecznie takich jak: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, rozbój, uszczer-

bek na zdrowiu, bójka, pobicie, uszkodzenie mienia.
Liczba przestępstw wykrytych w tej kategorii wzrosła ze 105
w 2018 roku do 176 w roku minionym. Wykrywalność kształtuje się tu na poziomie 61,3% i jest zdecydowanie wyższa
niż średnia wojewódzka, która wynosi 49,2%.
Jeśli zaś chodzi o sytuację na drogach powiatu piskiego to
w roku 2019 policjanci odnotowali 53 wypadki drogowe,
czyli o 12 więcej niż w poprzednim roku. Wzrosła też ilość
wypadków śmiertelnych z 3 w roku 2018 do 7 w 2019 roku.
Zmniejszyła się natomiast liczba kolizji na piskich drogach z
592 do 543. Najczęstszą przyczyną wypadków było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W minionym roku policjanci
drogówki, na drogach powiatu piskiego zatrzymali aż 45
kierowców, którzy w rażący sposób przekroczyli dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, czyli tzw.
„50+”. W roku 2018 za popełnienie tego wykroczenia uprawnienia straciło 26 kierowców.
Komendant Powiatowy podkreślił, że w minionym roku
wzrosła liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, którzy dopuścili się popełnienia przestępstwa, czyli kierowali
pojazdem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie.
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W roku 2019 policjanci zatrzymali 140 nietrzeźwych kierujących, a rok wcześniej – 124, czyli wzrost o 16 osób.
Mł. insp. Marcin Kubas zwrócił też uwagę na ideę funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W roku
2019 obywatele nanieśli na mapę 310 różnego rodzaju zgłoszeń w powiecie piskim. 107 z nich zostało uznanych za
potwierdzone, a 159 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych.
Wskaźnik potwierdzalności w naszym powiecie kształtuje
się na poziomie 41,75%. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło: spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 85, przekraczania dozwolonej prędkości – 69, nieprawidłowego parkowania- 29, aktów wandalizmu- 18 oraz używania środków
odurzających- 18.
Komendant zaznaczył też, że w roku 2019 rozpoczęto szereg inwestycji na terenie powiatu, pozyskania nowych radiowozów oraz łodzi motorowej. Przede wszystkim udało się
rozpocząć długo wyczekiwany remont budynku piskiej komendy, zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, czy też odwodnienia tego obiektu. Wyremontowany został także budynek
Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie.
Mł. insp. Marcin Kubas wyraził nadzieję, że w roku bieżącym uda się zrealizować kolejne inwestycje w postaci wyremontowania garaży i placu manewrowego za piską komendą.
Pan mł. insp. Marcin Kubas złożył podziękowania pod adresem lokalnych samorządów. Podziękował im za wspólne
przedsięwzięcia podejmowane na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców naszego powiatu oraz za wsparcie finansowe,
jakie piska policja otrzymała w roku 2019. Łączna kwota
dofinansowania w minionym roku wyniosła blisko 114 000
złotych.
Na koniec mł. insp. Marcin Kubas podziękował wszystkim
policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej
Policji w Piszu: „To dzięki Wam, Waszej ciężkiej pracy,
Waszemu zaangażowaniu piska policja osiągnęła tak
dobre wyniki w 2019 roku, które uplasowały ją w
czołówce wszystkich jednostek garnizonu warmińsko
- mazurskiego.
Serdecznie za to
dziękuję i szczerze jestem z Was
dumny”.

Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie, podsumowując
pracę piskich policjantów powiedział, że wyniki osiągnięte
przez KPP w Piszu są godne pochwały i świadczą o ciężkiej
pracy i zaangażowaniu.
Korzystając z okazji nadinsp. Tomasz Klimek wyróżnił
dwóch policjantów z piskiej drogówki:
sierż. szt. Marcina Dąbkowskiego oraz st. post. Jakuba Wygnała. To funkcjonariusze, którzy 2 stycznia br. byli świadkami zasłabnięcia starszej kobiety na przejściu dla pieszych
w Piszu. Kobieta przewróciła się i straciła przytomność.
Policjanci drogówki natychmiast udzielili starszej pani pierwszej pomocy przedmedycznej, co skutkowało uratowaniem
jej życia. „Serdecznie gratuluję takiej postawy, jestem
przekonany, że będziecie się kierowali dobrem drugiego człowieka przez cały okres służby”- takimi słowami podziękował policjantom Komendant Powiatowy Policji w
Piszu.
Na koniec Komendant Powiatowy Policji w Piszu przekazał wszystkim jeszcze jedną dobrą wiadomość bardzo
ważną dla piskiej jednostki - tegoroczne Wojewódzkie
Obchody Święta Policji odbędą się na terenie powiatu
piskiego, a dokładniej w Orzyszu. „To wielki honor i
zaszczyt być współorganizatorem takiego święta”dodał Komendant. Słowa podziękowania złożył pod adresem Burmistrza Orzysza, który był współinicjatorem
pomysłu zorganizowania tego przedsięwzięcia.
Odprawa roczna była też okazją, aby przekazać piskiej jednostce nowy samochód. Komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie wręczył Komendantowi Powiatowemu Policji w
Piszu kluczyki do radiowozu oznakowanego marki Toyota
Land Cruiser. To samochód osobowo- terenowy, który będzie wykorzystywany w codziennej służbie przez policjantów z Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie.
Radiowóz wartości około 250 tysięcy złotych został zakupiony ze środków Komendy Głównej Policji w ramach
„Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020”.

nadkom. Anna Szypczyńska
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W Sali Konferencyjnej Portu Ekomarina w Giżycku odbyła się odprawa służbowa podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu giżyckiego oraz efekty
pracy funkcjonariuszy w minionym 2019 roku.
W spotkaniu udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, przedstawiciele lokalnego samorządu,
przedstawiciele służb mundurowych działających na
rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz funkcjonariusze
i pracownicy giżyckiej komendy.
W piątkowym spotkaniu (07.02.2020 r.) podsumowującym
2019 rok oprócz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji
w Giżycku udział wzięli wszyscy naczelnicy wydziałów, kierownicy posterunków, kierownicy komórek oraz pracownicy
cywilni jednostki, a także zaproszeni goście: Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek,
Starosta Giżycki Mirosław Drzażdźewski, Burmistrz Miasta
Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Burmistrz Miasta i
Gminy Ryn Jarosław Filipek, Wójt Gminy Giżycko
Marek Jasudowicz, Wójt Gminy Miłki Barbara Mazurczyk,
Wójt Gminy Kruklanki Bartłomiej Kłoczko, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Zastępca Prokuratora Rejonowego w
Giżycku Maciej Prokop oraz przedstawiciele służb munduro-

wych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i na co
dzień współpracujących z giżycką policją.
Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Giżycku mł. insp. Przemysław Rawa, który omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu giżyckiego, przedstawił w ujęciu statystycznym efekty pracy funkcjonariuszy osiągnięte w
2019 roku.
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Przedstawił także najważniejsze cele i zadania, jakie stoją
przed jednostką w 2020 roku.

„Oklaski za odblaski”

W 2019 roku na terenie powiatu giżyckiego ogólna liczba
przestępstw stwierdzonych kształtowała się na poziomie
1072, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do
77,7%. To najwyższy procent wykrywalności w ciągu ostatnich trzech lat. Wzrosła także wykrywalność przestępstw,
w tak zwanych 7 kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, kształtując się na poziomie 47,5%.

„Oklaski za odblaski” pod takim hasłem odbyło się spotkanie szczycieńskich policjantek ds. profilaktyki społecznej
z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie. Głównym
celem akcji jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród jego najmłodszych uczestników oraz zwrócenie uwagi na to, że jeden mały odblask może uratować
życie.

Policjanci z Referatu Ruchu Drogowego zatrzymali 96 nietrzeźwych kierujących. Odnotowali 624 kolizje i 41 wypadków drogowych, w których zginęło 4 osoby, a 42 zostały
ranne. Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe wyprzedzanie.

5 lutego policjantki szczycieńskiej komendy sierż. Izabela Cyganiuk oraz st. post. Joanna Manelska wspólnie z przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Szczytnie Panią Urszulą Walkowiak sprawiły niespodziankę uczniom Szkoły Podstawowej
nr 6 w Szczytnie. Wszystko za sprawą akcji pn. „Oklaski za
odblaski” wspólnie na rzecz „Bezpieczeństwa powiatu szczycieńskiego”.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Giżycku
mł. insp. Przemysław Rawa podziękował wszystkim instytucjom współpracującym z Policją oraz funkcjonariuszom i
pracownikom Policji za zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli
w pracę w 2019 roku.

Ideą tej kampanii jest promowanie bezpiecznych zachowań na
drodze, szczególnie wśród najmłodszych uczestników ruchu
drogowego. Ważnym jej elementem jest zwrócenie szczególnej
uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego tzn.
pieszych i rowerzystów, którzy są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwa podczas korzystania z dróg.

Serdeczne podziękowania spłynęły również na ręce lokalnego samorządu za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Dzięki przeznaczeniu przez samorządy środków finansowych w 2019 roku zakupiono radiowóz, sprzęt biurowy, a
także zostały wystawione dodatkowe służby.
Odprawę podsumował Komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, który zaakcentował,
że wyniki osiągnięte przez giżycką policję w 2019 roku
są na wysokim poziomie i jako jednostka zajmuje jedno
z czołowych miejsc w garnizonie, co zostało podkreślone podczas odprawy służbowej kierownictwa garnizonu
warmińsko-mazurskiego Policji, która w styczniu br.
odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Policjantki z zespołu profilaktyki społecznej uświadomiły najmłodszym, że mały element odblaskowy może uratować życie.
Ponadto noszenie odblasków to nie „wstyd” tylko troska o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego.
Właśnie, dlatego tym, którzy „świecą” przykładem należą się
„oklaski”. I takie właśnie upominki w postaci elementów odblaskowych zostały wręczone uczniom.

sierż. Izabela Cyganiuk
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W Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim odbyła się roczna odprawa, podczas której podsumowano stan bezpieczeństwa w powiecie lidzbarskim
oraz efekty pracy policjantów.
W odprawie wziął udział Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek oraz przedstawiciele władz samorządowych i mundurowych.
Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez lidzbarskich
policjantów oraz omówiono zakończone, realizowane i
planowane inwestycje.
Odprawa była podsumowaniem 12 miesięcy policyjnej służby. Przedstawiono na niej wyniki, jakie osiągnęli policjanci,
m.in. w wykrywaniu przestępstw i ściganiu sprawców oraz w
służbie prewencyjnej i ruchu drogowym.
Spotkaniu przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w
Lidzbarku Warmińskim podinsp. Piotr Koszczał.
Na wstępie szef lidzbarskich policjantów przywitał przybyłych gości – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasza Klimka, Starostę Powiatu Lidzbarskiego
Jana Harhaja, przedstawicieli lokalnych samorządów – Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego,
wójtów – gm. Kiwity Wiesława Tkaczuka i gm. Lubomino
Andrzeja Mazura, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w Lidzbarku Warmińskim bryg.mgr inż. Rafała Szymukowicza oraz komendantów lidzbarskiej i orneckiej Straży Miejskiej.

Następnie przedstawione zostało podsumowanie 2019 roku
w służbie prewencji oraz pionie kryminalnym.
W swoim wystąpieniu p.o. I Z-cy Komendanta Powiatowego
Policji kom. Leszek Jankowski przedstawił zebranym efekty
pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu lidzbarskiego.
Zwrócił uwagę na zadania stojące przed policjantami
w 2019 r., szczególnie w zakresie poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym oraz zwiększenia efektywności działań
na rzecz współpracy i poprawy bezpieczeństwa z lokalnym
społeczeństwem.
Zwrócono uwagę na znaczny spadek ilości przestępstw
kryminalnych z 508 w 2018r. do liczby 376 w 2019r.
Policjanci wykryli znacznie więcej przestępstw narkotykowych i w 2019 r. - zabezpieczyli blisko 2 kg środków odurzających.
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Od ponad 4 lat na terenie całego kraju funkcjonuje aplikacja
pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Informacje o aplikacji na terenie powiatu lidzbarskiego rozpropagowano podczas debat społecznych i sesjach rad
miast i gmin. Wynikiem tych spotkań było łącznie od początku funkcjonowania mapy 861 zgłoszeń społeczeństwa.
Najczęstsze problemy zgłaszane przez mieszkańców dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych,
nieprawidłowego parkowania, przekraczanie dozwolonej
prędkości i gromadzenia się młodzieży w miejscach zagrożonych demoralizacją.
Tuż po prezentacji podinsp. Piotr Koszczał podziękował
funkcjonariuszom za dobrą służbę, dobre wyniki i dbałość
o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu lidzbarskiego.
Szef lidzbarskich policjantów podziękował również władzom
samorządowym za wsparcie i pomoc przy finansowaniu
m.in. służb ponadnormatywnych i adaptacyjnych, które realizowane były w powiecie lidzbarskim w okresie wakacyjnym,
za zakup sprzętu teleinformatycznego i biurowego oraz za
finansowanie napraw pojazdów służbowych.

Tuż po prezentacji zaproszeni goście w kilku słowach podkreślili zaangażowanie funkcjonariuszy w służbę na rzecz
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
Starosta Lidzbarski Jan Harhaj podziękował kierownictwu
lidzbarskiej policji za dotychczasową współpracę i życzył,
aby poziom zaufania społecznego do policji był zawsze tak
wysoki jak w roku ubiegłym.
Pan Starosta życzył funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym lidzbarskiej komendy satysfakcji w wykonywaniu zadań
służbowych.
Do podziękowań dołączyli się również przedstawiciele władz
samorządowych i służb mundurowych.

S TR . 13

Wyniki pracy lidzbarskich policjantów ocenił również
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek.
W swoim przemówieniu komendant podkreślił, że priorytetową sprawą dla policji jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, które powinno być wyznacznikiem pracy każdego
policjanta. Nadinsp. Tomasz Klimek podkreślił, że wysokie
zaufanie społeczne zobowiązuje nas funkcjonariuszy do
jeszcze większego zaangażowania i pracy.
Komendant podziękował zaproszonym gościom, wszystkim
instytucjom współpracującym z policją za deklaracje współpracy i wsparcie, a funkcjonariuszom i pracownikom policji
za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w wykonywanie obowiązków służbowych w 2019 roku.

Szczególnym punktem odprawy było symboliczne i uroczyste przekazanie funkcjonariuszom pięciu radiowozów –
dwóch Volkswagenów T6, Hyundaia i30,Toyoty i Volkswagena Caddy o łącznej wartości blisko 730.000 zł.
Część floty jeździ już po drogach powiatu lidzbarskiego.
Ich poświęcenia dokonał Kapelan Ksiądz Prałat Jerzy Rożentalski – Proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Lidzbarku Warmińskim,
Wszystkie pojazdy zostały sfinansowane z Programu Modernizacji Policji.
Jeden z Volkswagenów T6 będzie wzmocnieniem działań
realizowanych przez orneckich policjantów.
Pozostałe radiowozy zasiliły flotę lidzbarskiej komendy.
podkom. Monika Klepacka
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Wysokie społeczne oceny pracy olsztyńskiej policji, mniejsza liczba wypadków drogowych, mniej osób,
które poniosły śmierć wyniku zdarzenia drogowego, wzrost wykrywalności przestępstw, tak najkrócej
można podsumować pracę olsztyńskich policjantów w 2019 roku.
Szczegółowe wyniki z wszystkich obszarów policyjnej pracy przedstawiono na uroczystej odprawie służbowej, która odbyła się środę w centrum konferencyjnym UWM w Olsztynie.
W środę (12.02.2020) w Centrum KonferencyjnoEkspozycyjnym "Stara Kotłownia" Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski przeprowadził odprawę kadry kierowniczej podsumowującą pracę za 2019 rok.
Podczas uroczystości, w obecności zaproszonych gości,
odbyło się podsumowanie ubiegłego roku w aspekcie osobowo-organizacyjnym jednostki oraz omówione jej wyniki w
obszarze bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.
Rocznemu podsumowaniu pracy KMP w Olsztynie przyglądali się zaproszeni goście, w tym Wojewoda WarmińskoMazurski p. Artur Chojecki, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. administracji zespolonej i niezespolonej województwa warmińsko-mazurskiego
p. Jarosław Babalski, Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Prezydent Olsztyna
dr Piotr Grzymowicz, Starosta Olsztyński p. Andrzej Abako,
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. dr hab. Ryszard Górecki,
Spotkanie zapoczątkowane zostało uroczystym przekazaniem trzech radiowozów: Kia Ceed, która trafi do policjantów
dzielnicowych II Posterunku Policji w Olsztynie, Volkswagen
Caddy przekazany funkcjonariuszom Referatu Obsługi Zda-

rzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego oraz nieoznakowany radiowóz marki Toyota Corolla, który powiększył
flotę pojazdów Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko
Mieniu. Łączna wartość aut to kwota 341,969 złotych.
Po przekazaniu radiowozów oficjalnie otwarto i przystąpiono
do odprawy podsumowującej pracę olsztyńskich policjantów
w 2019 roku.
Uroczystość został poprzedzona minutą ciszy na cześć naszego zmarłego kolegi – sierż. Pawła Wyszczelskiego z
Wydziału Zabezpieczenia Miasta. Cześć jego pamięci!
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W ubiegłym roku otrzymaliśmy 3 534 zgłoszenia z Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, co pokazuje, że społeczeństwo chętnie korzysta z dostępnych narzędzi wymiany
informacji z Policją i chce mieć realny wpływ na poprawę
bezpieczeństwa w swojej najbliższej okolicy.

Szef olsztyńskich policjantów w swoim wystąpieniu podsumował pracę olsztyńskich funkcjonariuszy.
W 2019 roku 75% procent ankietowanych oceniło pozytywnie pracę funkcjonariuszy, a 89% obywateli stwierdziło, że
czuje się bezpiecznie w swoim kraju.
Komendant Miejski Policji w Olsztynie podkreślał, że na
stopień zadowolenia społeczeństwa z pracy Policji ma
wpływ każdy policjant oraz pracownik cywilny policji z osobna.
W Olsztynie i powiecie olsztyńskim w 2019 roku doszło do
3625 przestępstw, a ich wykrywalność wyniosła 58,4% i
wzrosła w stosunku do lat ubiegłych.
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
wykazali się również wysoką skutecznością w odnajdywaniu
i zatrzymaniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W ubiegłym roku zatrzymano 363 osoby poszukiwane listem gończym.
Analizując stan bezpieczeństwa na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego odnotowaliśmy tendencję spadkową
liczby wypadków drogowych tragicznych w skutkach.
W 2019 roku doszło do 419 wypadków drogowych (spadek
o 40 zdarzeń w stosunku do roku 2018), w których zginęły
23 osoby (w 2018 roku zginęło 28 osób).
Olsztyńscy policjanci zatrzymali 23 nietrzeźwych kierowców,
którzy byli sprawcami wypadków drogowych. Ponadto, w
ciągu roku badaniu stanu trzeźwości poddano 86 088 kierujących. Należy również wskazać, że w latach 2017-2019
ustanowiono na stałe patrole Wydziału Ruchu Drogowego
przy siedzibach komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie.
W 2019 roku powołano również grupę „SPEED”, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu
drogowego i przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.
W 2019 roku odnotowaliśmy 57 102 wykroczeń, z czego
najwięcej stanowiło złamania przepisów ruchu drogowego,
porządkowe i kradzieże.

Rok 2019 to również czas aktywnej działalności profilaktyczno-edukacyjnej. W ubiegłym roku profilaktycy oraz dzielnicowi przeprowadzili blisko 2000 spotkań w szkołach, przedszkolach, domach seniora, kinach, festynach i obozach.
W czasie podprawy przedstawiono również ważniejsze
kampanie prewencyjne zrealizowane w 2019 roku, w tym „W kont@kcie z Rzeczywistością” ; „I Regionalna Spartakiada Klas Mundurowych” ; „Trzymaj się! Dojedziesz bezpiecznie”.
Roczna odprawa, była okazją do tego, aby uroczyście
podziękować za wieloletnią służę nadkom. Mariuszowi
Mielcarzowi, który odszedł na zasłużoną emeryturę.
W obecności zaproszonych gości,
insp. Piotr Zabuski
wyróżnił
nadkom. Piotra
Godlewskiego,
który został
Z-cą Naczelnika
Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Asp szt. Tomasz Mańkowski został uhonorowany Brązowym
Medalem „Zasłużony Policjant”.
Na zakończenie odprawy głos zabrali zaproszeni goście, z
którymi olsztyńska policja współpracuje na co dzień.
Padły słowa uznania za pracę włożoną w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających nasze
miasto oraz powiat olsztyński.
Odprawa zakończyła się przemówieniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka,
który podziękował wszystkim policjantom i pracownikom
cywilnym za zaangażowanie w pracę i jej efekty w ubiegłym
roku.
Wydarzenie uświetniła wystawa pt. „Policja Państwowa 1919-1939”
przygotowana przez przedstawicieli Delegatury Instytutu Pamięci
Narodowej w Olsztynie. Prezentacja poszerzyła wiedzę uczestników
odprawy na temat historii naszej formacji.
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W czwartek, 13 lutego 2020 roku odbyła się uroczysta
odprawa podsumowująca ubiegłoroczną pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.
W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Arkadiusz Sylwestrzak oraz zaproszeni goście.
O godz. 10:00 w sali Urzędu Miasta w Nidzicy odbyła się
uroczysta odprawa roczna, którą prowadził
podinsp. Jarosław Wiśniewski – Komendant Powiatowy
Policji w Nidzicy. W odprawie uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Arkadiusz Sylwestrzak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy mł. insp. Krzysztof Kunicki, przedstawiciele samorządów, zaprzyjaźnionych służb oraz kadra kierownicza nidzickiej jednostki.
Po przywitaniu przybyłych gości, komendant podinsp. Jarosław Wiśniewski zaprezentował i omówił wyniki oraz osiągnięcia za miniony 2019 rok.
Pierwsza część dotyczyła pracy policjantów pionu kryminalnego.
Na uwagę zasługuje tutaj wzrost wykrywalności przestępstw
do 80% w roku 2019 w odniesieniu do roku minionego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt zabezpieczonej bardzo
wysokiej kwoty mienia u sprawców przestępstw.
W 2019 roku względem roku 2018 wzrosła ona z 654 tys. do
ponad 1,5 mln złotych.
W dalszej części wystąpienia podinsp. Jarosław Wiśniewski
odniósł się do pracy dzielnicowych, którzy aż 83 % czasu
swojej służby poświęcili na bezpośredni kontakt ze społeczeństwem lokalnym, rozpoznawaniu ich potrzeb, problemów, ustalaniu ich przyczyn oraz poszukiwaniu skutecznych
sposobów ich rozwiązywania. Jest to wynik jeden z wyższych w garnizonie warmińsko – mazurskim.
W minionym roku nidziccy policjanci obsłużyli 4500 interwencji, które zostały zgłoszone Oficerowi Dyżurnemu tutejszej jednostki. Odnotowaliśmy duży wzrost ujawnianych
wykroczeń, które w ponad 4600 przypadków zakończyły się
mandatem karnym, wobec ponad 600 sprawców sporządzono wniosek o ukaranie do sądu a w ponad 2300 przypadkach policjanci zastosowali pouczenie.
„Świadczy to w mojej ocenie o bardzo dobrej pracy policjantów”- podkreślił podinsp. Jarosław Wiśniewski.
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Zaznaczyć należy, że 85 % z nich to wykroczenia w ruchu
drogowym.
Kolejnym omówionym punktem na odprawie były wypadki i
kolizje. W 2019 roku odnotowano 28 wypadków drogowych,
z których 7 miało miejsce na drodze ekspresowej S7.
Na drogach powiatu nidzickiego zginęły 4 osoby, a 30 osób
zostało rannych. Ilość kolizji była na podobnym poziomie co
w roku 2018.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest skutecznym
narzędziem służącym do kontaktu społeczności lokalnej z
policją. Dzięki niej społeczeństwo ma bezpośredni wpływa
na bezpieczeństwo w swojej okolicy.
W 2019 roku policjanci potwierdzili 98 zgłoszeń naniesionych na KMZB, co jest dowodem na to, że ma ona rację
bytu, jest skuteczna i potrzebna.
Najczęściej zgłoszenia dotyczyły spożywania alkoholu oraz
przekraczania prędkości jazdy.
Potwierdzalność tych zgłoszeń z 2019 roku kształtowała się
na poziomie blisko 52 %.
Odprawa roczna to nie tylko słupki i statystyki, ale również idealna okazja by wspomnieć policjanta
sierż. Andrzeja Łochnickiego, który wykazał się bohaterską postawą i wraz z innymi osobami uratował 17 –
latka tonącego w Bałtyku oraz Halowy Turniej Piłki Nożnej w Morągu, na którym nidziccy policjanci zajęli I miejsce.
Na koniec prelekcji podinsp. Jarosław Wiśniewski podziękował samorządowcom za wsparcie finansowe w zakupie
oznakowanego radiowozu, Hyundai i30, który przydzielony
został dla policjantów dzielnicowych.
Oprócz tego, w 2019 r. nidziccy policjanci otrzymali dwa
radiowozy oznakowane, tj. Kia Ceed oraz VW Transporter, z
których korzystają funkcjonariusze prewencji w codziennej
służbie.

S TR . 17

Następnie głos zabrali starosta nidzicki Marcin Paliński,
Prokurator Rejonowy w Nidzicy Anna Andruszkiewicz, burmistrz miasta Jacek Kosmala, którzy dziękując za osiągnięte wyniki, służbę i pracę nidzickich policjantów na rzecz naszego powiatu i jego mieszkańców podkreślili dobrą współpracę pomiędzy Policją a lokalnymi samorządami.
Na zakończenie odprawy głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, który podsumował
odprawę i podziękował wszystkim zebranym za osiągnięte
wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa.
- „Chciałbym powiedzieć, że patrząc na jednostkę,
w której dzisiaj jesteśmy i na wyniki, które osiągnęła
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, jestem pełen
podziwu. Jednostka nie jest największą jednostką w
naszym garnizonie i myślę, że praca policjantów w
przeciągu całego 2019 roku musiała być bardzo duża
i wytężona (…).
Trzeba dużo czasu poświęcić żeby na takim poziomie
pracować. Te liczby, które przedstawił pan komendant, to obraz ogromu pracy włożony w roku, który
jest za nami. Mam nadzieję, że społeczeństwo to zauważa, a sądząc po wypowiedziach moich poprzedników – na pewno tak, i za to z całego serca Panu Komendantowi, Państwu, kadrze kierowniczej i pozostałym policjantom serdecznie dziękuję. (…)
W Nidzicy, w powiecie nidzickim jest bezpiecznie.
Policjanci pracują bardzo dobrze (…).
Wynika to z tego, że jest bardzo dobra współpraca
między samorządami i służbami i za to w imieniu
swoim, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego
chciałbym państwu serdecznie podziękować.(...).” powiedział insp. Arkadiusz Sylwestrzak.
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W Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie odbyła
się narada roczna z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz zaproszonych gości.
Tym samym policjanci podsumowali pracę za rok 2019.
Przełożeni omówili stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu oraz efekty pracy węgorzewskich policjantów.
13 lutego 2020 roku węgorzewscy policjanci podsumowali
efekty swojej ubiegłorocznej pracy.
W uroczystej odprawie służbowej udział wziął
nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie. W uroczystości oprócz policjantów i pracowników cywilnych wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych min. Pan Jerzy Babalski – Pełnomocnik Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego, Pani Marzenna Supranowicz Starosta Węgorzewski i Pan Krzysztof Kołaszewski Burmistrz
Węgorzewa. Obecni byli również przedstawiciele wymiaru
sprawiedliwości, instytucji, zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz duchowieństwa.
Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie nadkom. Marcin Karmowski.
Komendant ocenił pracę policjantów w całym powiecie prezentując dane statyczne oraz przedstawiając kalendarium.
Zobrazował w ten sposób osiągnięte wyniki oraz pracę mundurowych. Przedstawił także najważniejsze cele i zadania,
jakie stoją przed jednostką w 2020 roku.
W 2019 roku na terenie powiatu węgorzewskiego ogólna
liczba przestępstw stwierdzonych kształtowała się na poziomie 305 przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do
81%.

Wzrosła także wykrywalność przestępstw, w tak zwanych 7
kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie,
kształtując się na poziomie 65,80%.
Komendant, omówił także stan bezpieczeństwa na drogach
powiatu węgorzewskiego.
Policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali 51 nietrzeźwych
kierujących. Odnotowali 141 kolizji i 21 wypadków drogowych, w których zginęła 1 osoba, a 21 zostało rannych.
Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, nieustąpienie
pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe wyprzedzanie.
Komendant zwrócił również uwagę na ideę funkcjonowania
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W roku 2019 obywatele nanieśli na mapę 179 różnego rodzaju zgłoszeń w powiecie węgorzewskim. 119 z nich zostało uznanych za potwierdzone, a 59 zgłoszeń nie zostało
potwierdzonych.
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Najwięcej zgłoszeń dotyczyło: przekroczenia dozwolonej
prędkości – 95 i nieprawidłowego parkowania – 22.
Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie nadkom. Marcin Karmowski podziękował wszystkim instytucjom współpracującym z Policją oraz funkcjonariuszom i pracownikom
Policji za zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w
2019 roku.
W swoim wystąpieniu Komendant podkreślił znaczenie
współdziałania z samorządami oraz służbami i instytucjami
działającymi na rzecz bezpieczeństwa.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich
wystąpieniach podziękowali za współpracę z tutejszą jednostką oraz podkreślili znaczenie służby jaką na co dzień
pełnią węgorzewscy policjanci.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek podsumowując pracę węgorzewskich policjantów powiedział, że osiągnięte wyniki
są bardzo dobre i świadczą o ciężkiej pracy funkcjonariuszy.
Komendant podziękował za wysiłek i zaangażowanie
zarówno ze strony funkcjonariuszy, jak i pracowników
cywilnych.

S TR . 19

Eskortowali samochód
z nieprzytomnym mężczyzną
Dewiza „pomagać i chronić” przyświeca każdemu
policjantowi. Często od błyskawicznej i prawidłowej reakcji funkcjonariuszy zależy, czy czyjeś życie lub zdrowie zostanie
ocalone.
Rozpoczynając służbę,
policjant nigdy nie może
być pewny tego, co go na
niej spotka.
Zawsze musi być przygotowany do tego, by prawidłowo ocenić sytuację i podjąć właściwą decyzję. Tak jak policjanci z Iławy, którzy eskortowali
potrzebującego pilnej pomocy medycznej mężczyznę do najbliższego szpitala.
12 lutego iławscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
pełnili służbę na drodze krajowej nr 16.
Kilka minut po godzinie 9:00 w miejscowości Biskupiczki
podjechał do nich samochód subaru. Kierujący zapytał
policjantów, gdzie jest najbliższy szpital, bo jego brat stracił przytomność i prawdopodobnie ma zawał serca.
Policjanci natychmiast wezwali karetkę pogotowia, jednak
wiedząc, że nie ma czasu do stracenia, a do najbliższego
szpitala jest 30 km, wyjechali naprzeciw karetce, eskortując samochód mężczyzn.
Kiedy pacjent został przejęty przez zespół karetki pogotowia policjanci z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia mężczyzny pomogli w szybkim przedostaniu się samochodu do szpitala.
„Wiedzieliśmy, że Ci ludzie muszą jak najszybciej
trafić do szpitala, dlatego postanowiliśmy przeprowadzić pilotaż, żeby mężczyzna szybko i bezpiecznie
znalazł się pod opiekę lekarzy”.
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W ubiegłym roku szczycieńscy policjanci, jako jedyni w garnizonie warmińsko – mazurskim, zrealizowali oczekiwane
mierniki czasu reakcji na zdarzenia „pilne” i „zwykłe”. w 2019 roku KPP Szczytno osiągnęło inne zakładane mierniki
prewencyjne m.in. współczynnik zatrzymanych sprawców na gorącym uczynku w 7 kategoriach przestępstw, służb
obchodowych oraz służb na wodzie. Zmniejszyła się również liczba wypadków drogowych, i liczba osób rannych.
Insp. Radosław Drach, Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, zwrócił uwagę, że wykrywalność w poszczególnych kategoriach przestępstw jest najwyższa od 2013 roku. - „Czeka na dużo pracy w roku 2020 roku, żeby ten poziom wykrywalności jeszcze poprawić”- dodał komendant.

W piątek (14.02.2020r.) szczycieńscy policjanci podsumowali efekty swojej ubiegłorocznej pracy. W uroczystej odprawie służbowej udział wziął insp. Arkadiusz Sylwestrzak I
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
kadra kierownicza, przedstawiciele administracji rządowej i
samorządowej, delegacje współpracujące z policją, służby
mundurowe, kapelan szczycieńskiej komendy oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, zaprezentował
pracę szczycieńskich jednostki podkreślając, że osiągnięte
wyniki to efekt współpracy funkcjonariuszy, pracowników
cywilnych oraz współpracujących z komendą samorządów.
Insp. Radosław Drach podzielił swoje wystąpienie na dwie
części. W pierwszej omówił wyniki pracy policjantów kryminalnych, służby prewencyjnej oraz ruchu drogowego.
Komendant rozpoczął podsumowanie pracy szczycieńskiej
jednostki od zaprezentowanie zmiany struktury organizacyjnej w KPP Szczytno, która miała miejsce 1 października
2019 roku.
Komendant powiedział, że w 2019 roku KPP Szczytno osiągnęło zakładane mierniki prewencyjne m.in. współczynnik
zatrzymanych sprawców na gorącym uczynku w 7 katego-

riach przestępstw, służb obchodowych oraz służb na wodzie. Podkreślił, że szczycieńscy policjanci jako jedyni w
garnizonie warmińsko - mazurskim zrealizowali oczekiwane
mierniki czasu reakcji na zdarzenia „pilne” i „zwykłe”.
W 2019 roku szczycieńscy mundurowi podjęli ogółem
15 666 interwencji, wylegitymowali 42 644 osoby oraz ujawnili 21 315 wykroczeń.
Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie oświadczył również, że w 2019 roku na drogach powiatu szczycieńskiego
odnotowano 44 wypadki drogowe (rok 2018 – 51 wypadków
drogowych), 6 wypadków śmiertelnych (rok 2018 – 6 wypadków śmiertelnych), 44 rannych (rok 2018 – 61) i 693
kolizje (rok 2018 – 587 kolizje).
Komendant Powiatowy zwrócił uwagę na to, że w minionym
roku zmniejszyła się liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, którzy dopuścili się popełnienia przestępstwa, czyli
kierowali pojazdem mając ponad 0,5 promila alkoholu w
organizmie. W roku 2019 policjanci zatrzymali 71 nietrzeźwych kierujących, 17 kierujących, którzy kierowali pomimo
zakazu kierowania pojazdami oraz 26 kierowców, którzy
kierowali pojazdami pomimo cofniętych sądownie uprawnień.
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Podsumowując pracę pionu kryminalnego należy podkreślić,
iż w roku 2019 zostało wykrytych 856 przestępstw, 579 kryminalnych, z czego 218 w tzw. „7 kategoriach przestępstw”.
Komendant zwrócił uwagę, że wykrywalność w poszczególnych kategoriach przestępstw jest najwyższa od 2013 roku.
Ponadto insp. Radosław Drach powiedział, „ale żeby ten
poziom wykrywalności jeszcze poprawić, czeka na dużo
pracy w roku 2020”.
Komendant zwrócił również uwagę na ideę funkcjonowania
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W roku 2019
obywatele nanieśli na mapę 571 różnego rodzaju zgłoszeń
w powiecie szczycieńskim. Wskaźnik potwierdzalności w
naszym powiecie kształtuje się na poziomie 53%. Najwięcej
zgłoszeń dotyczyło: przekroczenia dozwolonej prędkości –
104, niewłaściwej infrastruktury drogowej - 108, nieprawidłowe parkowanie – 34, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym – 27 i aktów wandalizmu – 10.
Insp. Radosław Drach podziękował wszystkim policjantom i
pracownikom cywilnym za dobrą pracę i wyniki osiągnięte w
roku 2019.
Podczas drugiej części wystąpienia, insp. Radosław Drach
zaprezentował gościom fotoprezentację przedstawiającą
skrót wydarzeń minionego roku.
Komendant Powiatowy słowa podziękowania złożył także
pod adresem przedstawicieli lokalnych samorządów.
Podziękował im za wspólne przedsięwzięcia podejmowane
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu
oraz za wsparcie finansowe, jakie szczycieńska policja
otrzymała w roku 2019. Były to porozumienia w sprawie
służb ponadnormatywnych oraz wsparcie zakupu nowego
radiowozu tj. Kia Sportage.
Insp. Radosław Drach zwrócił się również do przedstawicieli
lokalnych mediów i podziękował za dobrą współpracę oraz
możliwość promowania bezpiecznych postaw wśród lokalnej
społeczności przez szczycieńskich policjantów, za ich pośrednictwem.
Starosta Powiatowy Pan Jarosław Matłach, złożył podziękowania na ręce Komendanta Powiatowego za dotychczasową pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
szczycieńskiego. Życzył dalszych sukcesów oraz wyraził
nadzieję, że współpraca samorządów ze szczycieńską jednostką, utrzymywać się będzie nadal na tak wysokim poziomie.

S TR . 21

Pan Adam Popek p.o. Prokuratora Rejonowego w Szczytnie
również podziękował policjantom za dotychczasową współpracę, której efektem były zaprezentowane podczas narady
rocznej wyniki. Dodał również, że gdy obejmował stanowisko Prokuratora Rejonowego w Szczytnie, szczycieńska
jednostka Policji była w trakcie reorganizacji struktury. Jak
oświadczył była to dobra zmiana, gdyż patrząc między innymi na zastosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania to w ostatnim kwartale 2019 roku
było ich więcej niż w całym półroczu tego samego roku.
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
insp. Arkadiusz Sylwestrzak powiedział, że tak wysokie wyniki osiągnięte przez szczycieńską jednostkę świadczą o
ogromnym zaangażowaniu funkcjonariuszy, pracowników
cywilnych, dobrej współpracy kadry kierowniczej i przede
wszystkim dobremu zarządzaniu, szczycieńską jednostką
przez panów komendantów.
Po części oficjalnej kadra kierownicza oraz zaproszeni goście przenieśli się na dziedziniec komendy, gdzie nastąpiło
uroczyste przekazanie nowego oznakowanego radiowozu.
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Szczytnie
inp. Radosławem Drach uroczyście przekazali kluczyki do
nowego pojazdu funkcjonariuszom referatu patrolowo –
interwencyjnego z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.
Pojazd marki Volkswagen Caddy w całości został sfinansowany z budżetu Policji.
Po zakończeniu prezentacji nowego radiowozu
ks. Mirosław Rudoman, kapelan Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, dokonał uroczystego poświęcenie pojazdu.
Po czym dowódca uroczystości zameldował I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Arkadiuszowi Sylwestrzakowi o zakończeniu uroczystości.
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Jambo jest specjalistą od tropienia i patrolowania.
Ze swoim przewodnikiem sierż.sztab. Mariuszem Sulewskim właśnie rozpoczęli
wspólną służbę w ełckiej komendzie.
Jambo pełnił już służbę w Policji, ale jego opiekun przeszedł
na emeryturę. Jednak Jambo o
emeryturze jeszcze nie myśli.
Jest zdrowym, aktywnym i inteligentnym psem – gotowym do
pracy ze swoim nowym przewodnikiem.

Jambo ze swoim przewodnikiem
sierż.sztab. Mariuszem Sulewskim od kilku dni razem pełnią
służbę. Jambo jest owczarkiem belgijskim malinois. Ze swoim przewodnikiem spędzili pięć miesięcy w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach pod okiem fachowców, gdzie
Jambo przygotowywany był do służbowych działań patrolowo-tropiących. A przede wszystkim razem ze swoim przewodnikiem uczyli się dobrej współpracy i zdobywali wzajemne zaufanie.
Jambo jest psem z charakterem i
jak przyznaje
sierż.sztab. Mariusz Sulewski:
„Początki nie były łatwe. Musieliśmy się poznać i nauczyć ze sobą
współpracować. Szkolenie wymagało dużo cierpliwości i czujności,
na szczęście Jambo uczy się
szybko.
Spędziliśmy ze sobą mnóstwo
godzin na szkoleniu i pielęgnacji.
Dziś wiem, że mam w nim wiernego przyjaciela. Razem na
pewno skutecznie sprostamy nawet skomplikowanym i trudnym zadaniom”.
Kim jest Jambo?
Jambo ma 5 lat i pełnił już służbę w Policji.
Jego poprzedni opiekun odszedł na zasłużoną emeryturę.
Jambo jest zdrowym, inteligentnym i odważnym psem. Spełnia wszystkie niezbędne wymogi i kryteria policyjnego psa
służbowego, dlatego może jeszcze efektywnie pracować.

Razem ze swoim obecnym przewodnikiem przeszedł szkolenie patrolowo-tropiące. W praktyce oznacza to, że Jambo
pełni służby patrolowe i oprócz działania prewencyjnego,
może być wykorzystywany m.in. do zabezpieczania imprez i
zgromadzeń. Takie psy stanowią także pomoc przy zatrzymywaniu niebezpiecznych osób i pościgach. Mogą być również wykorzystywane do tropienia śladów ludzi zaginionych.
Jambo miał już także okazję zaprezentować się najmłodszym
ełczanom, gdy odwiedzili komendę. Było to dobrą okazją do rozmowy o bezpieczeństwie w kontaktach ze zwierzętami.
Zadania przewodnika
Przewodnik psa musi być odpowiedzialnym człowiekiem i dobrym policjantem.
Do jego zadań należy dbanie o
przydzielone zwierzę.
Policjant sam musi psa karmić, dbać o odpowiednie warunki
mieszkalne oraz troszczyć się o jego zdrowie. Oprócz tego
policjant musi zapewnić swojemu czworonogowi szkolenie,
żeby pies stale był gotowy do wykonywania obowiązków
służbowych. Taka systematyczna tresura ma utrwalić u psa
wyuczone umiejętności i odruchy.
Przewodnik z psem muszą być partnerami i nawiązać ze
sobą silną więź – to recepta na zgrany duet i skuteczne
działania.
st.sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
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Czterech funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie: kom. Paweł Deptuła, kom. Paweł Olber,
st. sierż. Piotr Olber oraz st. sierż. Szymon Andrzejewski znalazło się w gronie 24 ekspertów wchodzących w
skład międzynarodowego zespołu do walki z cyberprzestępczością.
Zespół ten zawiązano dzięki realizacji projektu
„Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz
zwalczania cyberprzestępczości” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+,
którego Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie była
partnerem.

Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi,
która do współpracy zaprosiła również: Prezydium Policji
Kraju Związkowego Brandenburgia (Niemcy), Litewskie Biuro Policji Kryminalnej, Biuro Prokuratora Generalnego Węgier oraz Główny Zarząd Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii.
Erasmus+ to program UE wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Jego budżet w wysokości
14,7 mld euro umożliwia ponad czteremmilionom Europejczyków studiowanie, odbywanie szkoleń i zdobywanie doświadczenia za granicą. Program ten oferuje wiele możliwości nie tylko studentom, a ponieważ powstał w wyniku połączenia siedmiu innych programów, uwzględnia wiele różnych kategorii osób i instytucji. W naszym przypadku mówimy o profesjonalnym szkoleniu organów ścigania poświęconym zwalczaniu cyberprzestępczości.
Internet stał się praktycznie niezbędnym elementem naszego życia codziennego wykorzystywanym m.in. do komunikacji, zakupów, bankowości elektronicznej, edukacji oraz rozrywki. Coraz trudniej obecnie znaleźć dziedzinę życia, w
której nie mają zastosowania technologie informatyczne, co
w połączeniu z globalnym zasięgiem sieci spowodowało, że
jest to idealna przestrzeń do rozwoju przestępczości, w tym
zwłaszcza tej o zasięgu międzynarodowym.
Najczęściej spotykane rodzaje przestępstw popełnianych w
Internecie lub za jego pośrednictwem są związane m.in. z
bankowością internetową, oszustwami, pedofilią, stalkingiem, handlem ludźmi, handlem bronią i narkotykami, malware, ransomware, skimmingiem, etc.

Dlatego celem naszego projektu było wzmocnienie organów
ścigania w walce z dynamicznie rozwijającą się cyberprzestępczością poprzez różne formy wymiany wiedzy i dobrych
praktyk pomiędzy uczestnikami projektu, co wpłynąć ma na
poszerzenie ich wiedzy oraz umiejętności, a wspólnie opracowane rezultaty projektu, w tym raport merytoryczny i programy szkoleniowe przyczynić się mają do podwyższenia i
ujednolicenie standardów w zakresie walki z przestępczością wirtualną.
W pięciu krajach biorących udział w projekcie odbyły się
szkolenia i warsztaty, które miały w celu zidentyfikowanie
trudności, jakie napotykają organy ścigania w walce z cyberprzestępczością, znalezienie nowych metod pracy, wymianę
najlepszych praktyk i rozwiązań, aby sprostać wyzwaniom
jakie stawia przed nimi ten rodzaj przestępczości.
Pięć uczestniczących krajów to Polska, Litwa, Bułgaria,
Niemcy i Węgry reprezentowane przez 24 uczestników z 6
jednostek organizacyjnych, takich jak agencje policyjne i
prokuratura na szczeblu centralnym i regionalnym – każdy z
nich odpowiedzialny był za przygotowanie swojego szkolenia.
Pierwsza sesja szkoleniowa odbyła się w marcu 2018 r.
w Niemczech w miejscowości Eberswalde.
Program szkolenia obejmował m.in. teoretyczne i praktyczne aspekty związane z używaniem kryptowaluty, właściwe
przechowywanie i transakcje z użyciem Bitcoins w procesie
wykrywczym jako środka płatniczego wykorzystywanego do
finansowania szeroko rozumianych działań o charakterze
terrorystycznym.
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Druga sesja odbyła się pod koniec maja 2018 roku w Wilnie
na Litwie. Podczas tej sesji eksperci skupili się głównie na
zagadnieniach związanych z monitoringiem
Internetu, zdolnościach analitycznych i narzędziach do zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci oraz możliwościach współpracy z zagranicznymi partnerami i dostawcami
usług w tym zakresie.
Trzecia sesja szkoleniowa odbyła się w Budapeszcie na
Węgrzech w listopadzie 2018 r. i poświęcona była wymianie
wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań
związanych z cyberprzestępczością, natomiast czwarta - w
marcu 2019 roku w Bułgarii w Sofii.
Jej celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w
zakresie analizy logów pochodzących z zabezpieczonego
materiału cyfrowego oraz informacji dotyczących różnego
rodzaju oszustw internetowych, w tym z wykorzystaniem
kradzieży tożsamości, a także zapoznanie się z problematyką sieci botnet (grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, pozostającym w ukryciu przed
użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie
zdalnej kontroli).
Piąta sesja ekspercka odbyła się w Łodzi w maju 2019 roku,
a jej głównym celem była wymiana doświadczeń i dobrych
praktyk w zakresie wykorzystania różnorodnych narzędzi
informatyki śledczej, jak również wiedzy na temat międzynarodowych aspektów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. W trakcie szkolenia wykorzystano różnorodne metody kładące nacisk na nabycie umiejętności praktycznych.

S TR . 24

Uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu odbyło się
w Łodzi 27 maja 2019 roku z udziałem zaproszonych gości
oraz wszystkich zagranicznych uczestników projektu.
Rezultatem pracy ekspertów jest „Raport” będący bazą dobrych praktyk i rekomendacji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz ramowe programy szkoleniowe w zakresie wskazanej tematyki. Eksperci z międzynarodowej
grupy odpowiedzialni również byli za przeprowadzenie
szkolenia w swoim garnizonie, które przeznaczone było dla
funkcjonariuszy zajmujących się zagadnieniem cyberprzestępczości oraz techników kryminalistyki.
Takie szklenie w województwie warmińsko-mazurskim odbyło się w listopadzie ubiegłego roku.
Podczas szkolenia omawiano kwestie poruszane podczas
sesji międzynarodowych, m.in. zagadnienia związane z
kryptowalutą - czym są, metody ich przechowywania i transferu, ClassicalForensic - informatyka śledcza związana z
analizą i zabezpieczeniem dowodów cyfrowych z wyłączonego sprzętu informatycznego, Live Forensic - informatyka
sądowa, ochrona dowodów cyfrowych, OSINT – biały wywiad oraz mechanizmy uzyskiwania informacji i zabezpieczania dowodów cyfrowych w przypadkach związanych z
pornografią dziecięcą.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty
potwierdzające ich udział w szkoleniu.

podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro
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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

