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Dzień Kobiet
i przypadająca w tym roku 95-rocznica
służby Kobiet w polskiej Policji,
to doskonała okazja, by tegoroczne
życzenia kierowane do Naszych Pań
pełniących służbę i pracujących
w warmińsko-mazurskiej Policji
były wyjątkowe.

A będą wyjątkowe tylko wtedy,
jeśli spełnią się przynajmniej w takim wymiarze, o jakim mówi
jubileusz – na 95 procent!

W

imieniu

Warmińsko-Mazurskiego

Zarządu

Wojewódzkiego

NSZZ Policjantów życzę wszystkim Naszym Paniom
satysfakcji w związku z tym, co robicie na rzecz mieszkańców
naszego regionu, ale też i tym, jak te wszystkie obowiązki udaje
wam się pogodzić w życiu rodzinnym.

Jako związkowiec, życzę Wam również spełnienia postulatów,
o które w Waszym imieniu zabiega NSZZ Policjantów.

Sławomir Koniuszy
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Z okazji Dnia Kobiet
pragniemy złożyć
Wszystkim Paniom,
a szczególnie tym
służącym i pracującym
w Komendzie Powiatowej
Policji w Gołdapi, najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy wszelkiej pomyślności i zadowolenia
oraz realizacji najskrytszych marzeń.

Życzymy, aby każdy dzień wypełniony był radością, a praca przynosiła
satysfakcję.

Niech zawsze towarzyszy Wam szczęście, szacunek, życzliwości
i zrozumienie.
Komendant Powiatowy Policji
w Gołdapi mł. insp. Dariusz Stachelek
i I Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Gołdapi
kom. Tomasz Jegliński

7 MARCA 2020 R. N UMER 192 (11/7)

S TR . 5

7 MARCA 2020 R. N UMER 192 (11/7)

S TR . 6

7 MARCA 2020 R. N UMER 192 (11/7)

S TR . 7

Szanowne Panie,
z okazji tego szczególnego dnia,
Waszego święta,
Życzę Wam wszystkiego co najlepsze,
aby każdy kolejny dzień
był niesamowity i wyjątkowy,
spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie i czerpania radości z małych, codziennych spraw,
natomiast w działaniu i w pracy –
sukcesów i trafnych decyzji,
przyjaciół, z którymi będziecie mogły
dzielić radość ze swoich sukcesów.
W imieniu kierownictwa Wydziału
Kontroli KWP w Olsztynie
mł. insp. Grzegorz Królik
Naczelnik Wydziału Kontroli
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Wszystkim Paniom
A w szczególności
naszym Koleżankom
Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkiego co Najlepsze,
spełnienia Marzeń
Zadowolenia z siebie,
dużo Szczęścia i Uśmiechu
oraz wiele radości życiowej
życzą
Panowie z WPG KWP w Olsztynie

Szanowne Panie,
z okazji Dnia Kobiet składam najserdeczniejsze życzenia
radości, szczęścia i pomyślności.
Dziękuję za poświęcenie, konsekwencję w działaniu i wrażliwość, z jaką każdego dnia wykonujecie swoje obowiązki.
Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam tylko szczęśliwe
chwile
i daje okazję do spełnienia najskrytszych marzeń.
NACZELNIK
WYDZIAŁU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
KWP W OLSZTYNIE
mł. insp. Stanisław Moroz
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"Świat bez kobiet byłby
jak ogród bez kwiatów."
Wszystkiego najlepszego
z okazji Dnia Kobiet!
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
nadkom. Robert Brzycki
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Dzień Kobiet jest wspaniałą okazją do przypomnienia
historii kobiecej służby w Policji. W tym roku obchodzimy bowiem szczególny jubileusz - 95 lecia służby kobiet
w tej formacji mundurowej.
Kobiety od czasów II Rzeczypospolitej, aż do teraz pokazały, że w policyjnej służbie są profesjonalistkami,
a ich praca doceniana była i jest nie tylko przez kierownictwo Policji, ale również przez społeczeństwo.

Do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w roku
1918 zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego wykonywane były przez mężczyzn.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zakres obowiązków, jaki czekał w nowych warunkach na organy bezpieczeństwa publicznego, sprawił że w żadnej mierze nie można było sobie pozwolić na pominięcie kobiet w tworzonych
służbach porządkowych.
Okres dwudziestolecia międzywojennego był czasem
wielkich przemian-zarówno społecznych, jak i obyczajowych, a pojawienie się kobiet w Policji Państwowej było
m.in. efektem rozszerzania obszarów aktywności zawodowych kobiet.
Władze zdecydowały się na zorganizowanie Policji Kobiecej, która rozpoczęła swą działalność w roku 1925
pod kierownictwem Stanisławy Filipiny Paleolog.
Kandydatkami na policjantki mogły być panny lub bezdzietne wdowy w wieku od 20 do 41 lat, charakteryzujące się
dobrą kondycją fizyczną.
Zobowiązano je także do przedłożenia świadectwa moralności wraz z opinią na swój temat.

Po weryfikacji, przyszłe policjantki odbywały kilkumiesięczne
szkolenie w Warszawie, po zakończeniu którego kierowane
były do poszczególnych jednostek policyjnych.
Policjantki pełniły służbę w mundurowych i śledczych brygadach kobiecych w większych miastach II Rzeczypospolitej
m.in. Warszawie, Krakowie, Łodzi, Lwowie i Wilnie, a także
w niektórych Wydziałach Śledczych mniejszych miast.
Policjantki, na ówczesne czasy, były dobrze wykształcone,
sporo z nich miało zdaną maturę.
W zakresie obowiązków funkcjonariuszek znalazła się służba śledcze, patrolowa i prewencyjna.
Policjantki zajmowały się przede wszystkim zwalczaniem
przestępczości skierowanej przeciwko kobietom, młodzieży
i dzieciom, w tym m.in. ujawniały i prowadziły nadzór nad
przeciwdziałaniem nierządu, zwalczały stręczycielstwo i
sutenerstwo oraz handel ludźmi, prowadziły dochodzenia w
sprawach o zgwałcenie i czyny lubieżne, pełniły również
służbę w izbach zatrzymań.
Praktyka wykazała, że policjantki sprawdziy się w policyjnej służbie, a w wielu sytuacjach, chociażby dotyczących przemocy domowej, pracy z nieletnimi i kobietami,
czy współpracy z organizacjami społecznymi miały
lepsze efekty pracy niż koledzy policjanci.
Oprac. B.P.
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Podczas działań służbowych policjanci kryminalni
wyczuli w budynku zapach gazu. Poprosili osoby
zamieszkujące kamienicę o opuszczenie swoich
mieszkań oraz pootwierali okna. Wezwali też na
miejsce pogotowie gazowe. Potwierdzono, że gaz
ulatniał się z instalacji przy gazomierzu. Usterka
została naprawiona. Na szczęście nikomu nic się
nie stało i mieszkańcy mogli bezpiecznie wrócić do
swoich mieszkań.

Wyczuli ulatniający się gaz
Ewakuowali mieszkańców
kamienicy!
Policjanci kryminalni z KPP w Ełku podczas wykonywania działań służbowych w jednej z kamienic na terenie
miasta, po wejściu na klatkę schodową wyczuli zapach
gazu. Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkających tam osób, poprosili lokatorów o opuszczenie
swoich mieszkań.
W budynku było 10 mieszkańców oraz zwierzęta
domowe. Policjanci natychmiast otworzyli okna
w mieszkaniach i na klatce schodowej oraz wezwali na
miejsce pogotowie gazowe.
Jeden z policjantów jest wykształconym ratownikiem
medycznym, więc sprawdził stan osób ewakuowanych.
Na szczęście nikt nie zgłaszał dolegliwości i nie
uskarżał się na złe samopoczucie.
Okazało się, że gaz ulatniał się z instalacji przy gazomierzu.
Usterka została usunięta, a mieszkańcy mogli
bezpiecznie wrócić do swoich domów.

st.sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz

S TR . 13

Po służbie pomógł
poszkodowanemu w wypadku
Olsztyński policjant w czasie wolnym od służby pomógł
poszkodowanemu w wypadku drogowym, do którego
doszło wieczorem na trasie Dąbrówka-Świątki.
Funkcjonariusz m.in. zabezpieczył miejsce zdarzenia
oraz udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej. 25-letni
kierujący z obrażeniami trafił do szpitala.
W środę (26.02.2020) wieczorem wracając do domu po służbie asp. Cezary Piotrowski na trasie Dąbrówko-Świątki zauważył rozbity motorower, a przy nim leżącego mężczyznę.
Policjant natychmiast zatrzymał swoje auto i zadbał o bezpieczeństwo miejsca zdarzenia m.in. wyłączył silnik motoroweru, który stwarzał potencjalne zagrożenie, udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu oraz poinformował o wypadku oficera dyżurnego najbliższej jednostki
Policji. Do operatora WCPR zadzwonił również inny mężczyzna, który najechał na zdarzenie drogowe.
Następnie przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który
zabrał 25-latka z obrażeniami do szpitala.
Na miejscu czynności wykonywali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motorowerem na prostym odcinku drogi
stracił panowanie nad jednośladem, zjechał na pobocze i
uderzył w drzewo.
Z uwagi na podejrzenie, że mógł on kierować motorowerem
pod wpływem alkoholu od mężczyzny została pobrana krew
do badań laboratoryjnych. Policjanci badają okoliczności
tego zdarzenia drogowego.
Asp. Cezary Piotrowski od kilkunastu lat pracuje
w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie.
W swojej karierze zawodowej był wielokrotnym
laureatem wojewódzkiego etapu konkursu
„Policjant Ruchu Drogowego”.
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Razem rozpoczynali służbę i po 26 latach
razem żegnają się z policyjnym mundurem
Komendant Powiatowy Policji w Piszu podziękował za
wieloletnią służbę dwóm policjantom prewencji.
Asp. szt. Ryszard Nikiel i sierż. szt. Cezary Pawlik po
26 latach służby odchodzą na emeryturę.
Słowa podziękowania obu panom złożył także przewodniczący związków zawodowych w Piszu oraz Zastępca
Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
KPP w Piszu.
20 lutego br. Komendant Powiatowy Policji w Piszu,
mł. insp. Marcin Kubas spotkał się z dwoma policjantami
z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Piszuasp. szt. Ryszardem Niklem i sierż. szt. Cezarym Pawlikiem.
Okazja była bowiem wyjątkowa. Obaj funkcjonariusze
po 26 latach służby odchodzą na emeryturę.
W spotkaniu przy kawie uczestniczył także Przewodniczący
NSZZ P- asp. Mariusz Boratyńki oraz Zastępca Naczelnika
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Piszunadkom. Sławomir Paprota.
Komendant podziękował policjantom odchodzącym na emeryturę za ich wieloletni trud włożony w służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli powiatu piskiego i doświadczenie,
które przekazali młodszym funkcjonariuszom.
Mł. insp. Marcin Kubas życzył obu panom wszelkiej pomyślności oraz zadowolenia z podejmowania kolejnych wyzwań
zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Dodał też,
że drzwi piskiej komendy są dla nich zawsze otwarte.
Asp. szt. Ryszard Nikiel i sierż. szt. Cezary Pawlik otrzymali
pamiątkowe ryngrafy z rąk Komendanta Powiatowego Policji
w Piszu i Przewodniczącego NSZZ P.

Odchodzący na emeryturę dziękując dodali, że razem byli
przyjmowani do służby 16 stycznia 1994 roku i razem żegnają się z policyjnym mundurem po 26 latach.
Kilka słów o tych policjantach
Asp. szt. Ryszard Nikiel otrzymał policyjną legitymację z
numerem identyfikacyjnym 621887. Było to w dniu 16 stycznia 1994 roku. Służbę zaczynał w Komisariacie Policji w
Orzyszu w Zespole Patrolowo- Interwencyjnym. Po 4 latach
został dzielnicowym. W 2011 roku trafił do Zespołu Kryminalnego. W 2016 został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Piszu najpierw do Zespołu Operacyjno – Rozpoznawczego, a rok później do Zespołu Dyżurnych. Przygodę z policją zakończył na stanowisku dyżurnego KPP Pisz.
Sierż. szt. Cezary Pawlik otrzymał policyjną legitymację z
numerem identyfikacyjnym 621886. Swoją służbę w policji
rozpoczął w tym samym dniu – 16 stycznia 1994 roku. Podobnie jak kolega trafił do Zespołu Patrolowo- Interwencyjnego w Komisariacie Policji w Orzyszu. Trzy lata później
przeniesiony został do Referatu Patrolowo - Interwencyjnego KPP w Piszu. W 2004 trafił do piskiej drogówki. Od 2009
pełnił służbę w Zespole Dyżurnych. Odszedł na emeryturę
ze stanowiska pomocnika dyżurnego KPP w Piszu.
W ciągu tych 26 lat obaj policjanci byli wielokrotnie nagradzani i wyróżniani za osiągnięte w służbie wyniki.

nadkom. Anna Szypczyńska
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Niespełna dwuletnia Pola Zielińska z Pisza 14 lutego br.
przeszła operację wszczepienia drugiego implantu ślimakowego. Dziewczynka czuje się dobrze i jest już w
domu. Czeka ją teraz długa, żmudna i kosztowna rehabilitacja. By pomóc Poli i jej rodzicom w leczeniu córki
w dalszym ciągu prowadzimy zbiórkę nakrętek w ramach akcji „Nakręćmy się na pomaganie”.
Serdecznie wszystkim dziękujemy za okazaną dotychczas pomoc i wsparcie dla Poli.

Pola przeszła kolejną operację.
Nadal potrzebuje naszej
pomocy!!!
Pola Zielińska z Pisza 23 marca skończy dwa latka.
Rok temu przeszła operację wszczepienia pierwszego implantu ślimakowego. Od tego czasu dziewczynka przechodzi intensywną rehabilitację. Uczestniczy m.in. w zajęciach
surdologopedycznych, umuzykalniających i turnusach rehabilitacyjnych, a także korzysta z wizyt u specjalistów.
14 lutego br. w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach przeszła operację wszczepienia drugiego implantu
ślimakowego. Rodzice dziewczynki nie kryją swojej ogromnej radości, gdyż informacja o możliwości przeprowadzenia
tego zabiegu pojawiła się nagle i była dla nich ogromnym
zaskoczeniem. Jak mówią, to niesamowity prezent na Walentynki. Pola czuje się dobrze i już wróciła do domu.

Dzielnicowy- mł. asp. Adam Trzonkowski zachęca do
zbierania nakrętek
To jeszcze nie koniec walki o słuch dziewczynki.
Przed Polą teraz długa, żmudna i kosztowna rehabilitacja.
Jest jednak szansa, że dziewczynka dzięki wszczepieniu
obu implantów, zacznie mówić i prawidłowo się rozwijać
podobnie, jak jej rówieśnicy.
Stąd w dalszym ciągu dzielnicowy z Komisariatu Policji w
Białej Piskiej- asp. Adam Trzonkowski, który koordynuje
całe przedsięwzięcie, zachęca wszystkich do zbierania nakrętek od butelek.

Dochód ze sprzedaży zebranych nakrętek przeznaczony
zostanie na leczenie i rehabilitację Poli.
W akcję włączają się różne podmioty i osoby prywatne.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za okazane
wsparcie.
Każdy może pomóc Poli
Oprócz prowadzonej zbiórki nakrętek można też przekazać
środki finansowe
na konto 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
wpisując w tytule
34404 Zielińska Pola darowizna na pomoc i ochronę
zdrowia.
Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w formularzu
PIT należy wpisać numer KRS 0000037904, a w rubryce
„Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” należy
wpisać: 34404 Zielińska Pola.

nadkom. Anna Szypczyńska
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Komendant Powiatowy Policji w Piszu, Burmistrz Orzysza oraz dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
tym mieście wzięli udział w uroczystym przekazaniu
mieszkańcom serca, do którego można wrzucać plastikowe nakrętki. To kolejne już przedsięwzięcie Orzysza
w ramach akcji „Nakręć się na pomaganie” z myślą o
Poli Zielińskiej z Pisza.
Orzysz od początku bardzo
aktywnie włączył się do akcji
zainicjowanej przez dzielnicowego z Białej Piskiej,
asp. Adama Trzonkowskiego
„Nakręć się na pomaganie”.
Nakrętki zbierają w Orzyszu
mieszkańcy, uczniowie,
różne instytucje oraz żołnierze.
Tym razem w samym centrum, przed Urzędem Miasta, stanęło czerwone serce, do którego każdy może wrzucić plastikowe nakrętki.
W uroczystym przekazaniu mieszkańcom tego serca
uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Piszmł. insp. Marcin Kubas, Burmistrz Orzysza- Zbigniew Włodkowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Anna Pilarczyk,
radni oraz dyrektor, nauczyciele i uczniowie „zerówek” z
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu.

S TR . 17

Burmistrz wyjaśnił dzieciom, że to serce powstało z myślą o
Poli Zielińskiej z Pisza. Można do niego wrzucać nakrętki o
każdej porze. Dodał, że z pewnością mieszkańcy Orzysza
przyczynią się do zebrania jeszcze większej ilości korków, a
tym samym pomogą w leczeniu i rehabilitacji dziewczynki.
Mł. insp. Marcin Kubas przypomniał historię Poli Zielińskiej.
Podziękował wszystkim za zbieranie nakrętek i aktywny
udział w akcji „Nakręć się na pomaganie”, który rozkręcił dzielnicowyaps. Adam Trzonkowski.
Zachęcał do dalszego ich zbierania.
Dodał, że na razie, wspólnymi siłami, udało się uzbierać około 9 ton,
a chcemy pobić ubiegłoroczny rekord 13 ton, bo cel jest szczytny.
Na koniec Komendant pochwalił
uczniów za to, że dbają o własne
bezpieczeństwo i chodzą w kamizelkach odblaskowych.
Uroczyste przekazanie mieszkańcom serca było też doskonałą okazją, by przekazać na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Piszu zebrane już wcześniej worki z nakrętkami.
Było ich mnóstwo, zwłaszcza z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu. Bus wrócił do Pisza po brzegi wypełniony plastikowymi korkami.
Dziękujemy za wszelkie inicjatywy realizowane w ramach
akcji „Nakręć się na pomaganie”.

nadkom. Anna Szypczyńska
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Bezpieczeństwo - to słowo, które bardzo często pada
z ust gołdapskich policjantów podczas różnych spotkań z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Tak było również
podczas obchodzonego na Plaży Miejskiej
„II zlotu morsów”.
Przy okazji „kąpieli” można było sobie pośpiewać, posłuchać muzyki, zjeść coś smacznego i … otrzymać
odblaskowe upominki od policjantów.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi wykorzystują każdą okazję do promowania bezpieczeństwa.
Funkcjonariusze zostali zaproszeni do wzięcia udziału
w „II gołdapskim zlocie morsów”. Mimo, iż nie „morsowali”,
to impreza ta była doskonałą okazją do spotkania z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi oraz przekazania im ważnych wskazówek dotyczących bezpiecznych zachowań.
Mundurowi promowali tematykę związaną z bezpieczeństwem i prewencją kryminalną, prezentowali policyjny sprzęt
oraz rozdawali dzieciom i dorosłym odblaskowe elementy,
wyjaśniając jak duże znaczenie w bezpieczeństwie na drodze ma taki niepozorny przedmiot. Mówili również o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów policjanci rozdawali również etui antykradzieżowe na karty
zbliżeniowe. Takie etiu posiada wbudowane zabezpieczenie
przed zeskanowaniem i jest najprostszą formą ochrony kart
bankomatowych. Impreza była także doskonałą okazją do
promowania zawodu policjanta - każdy zainteresowany
mógł dowiedzieć się jak wygląda służba w Policji.
Reakcja mieszkańców i turystów była bardzo pozytywna,
a cała akcja cieszyła się z dużym zainteresowaniem.

mł. asp. Anna Barszczewska
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Ruszył ,,Tropem Wilczym’’
Po raz kolejny mieszkańcy Pieniężna i okolic
pobiegli ,,Tropem Wilczym’’, by poszerzyć i popularyzować wiedzę z zakresu historii podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. W wydarzeniu, tak jak i w
zeszłym roku, wziął udział dzielnicowy miasta Pieniężna
- mł.asp. Paweł Białkowski z rodziną.
1 marca w Pieniężnie ruszył bieg ku pamięci ''Żołnierzy Wyklętych", honorujący żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. Od kilku lat bieg ma charakter ogólnopolski i w sposób trwały wpisał się już w sportowy kalendarz.
W Pieniężnie bieg wystartował o godz.12:00 na stadionie
leśnym. Do pokonania były dwa dystanse - 1963 m i 3500m.

Trasa przebiegała ulicami miasta Pieniężna, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci, strażacy oraz
strażnicy graniczni. W gronie blisko stu uczestników znalazł
się po raz kolejny dzielnicowy z terenu miasta Pieniężna
mł.asp. Paweł Białkowski z rodziną. Jego kilkuletni synek
był tego dnia jednym z najmłodszych biegaczy.

To już kolejne sportowe osiągnięcie jakim może pochwalić
się nidzicka policyjna drużyna piłki nożnej:

Nidziccy policjanci wygrali VI Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar NSZZ Policjantów w Morągu. To kolejny
sukces policyjnych piłkarzy.
Sportowemu wydarzeniu przyświecał szczytny cel:
pomoc finansowa dla Sebastianka Zaleskiego,
który wymaga rehabilitacji.
29 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
w Morągu odbył się VI Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
NSZZ Policjantów w Morągu. Patronat nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Morąga.
O Zwycięstwo walczyło siedem drużyn: KPP Nidzica, OPP
Olsztyn, ZK Iława, Jednostka Wojskowa, „Elyta”, „Sebo Bebo Team”, „Kodo”.
Tak jak w roku ubiegłym najlepsza okazała się drużyna
z Nidzicy. Tuż za nią II miejsce zajęła drużyna „Elyta”,
natomiast po brąz sięgnęła drużyna „Sebo Bebo Team”.

•Rybaki 2014 r. – III miejsce w Turnieju Służb Mundurowych
o Puchar Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Pana Podziewskiego;
•Nowe Miasto Lubawskie, listopad 2016 r. – I miejsce w I Turnieju
Piłkarskim o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Nowym
Mieście Lubawskim;

•Ostróda, 2017 r. – I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie;
•Orneta, 16.09.2017 r. - I miejsce w IV Turnieju Drużyn Piłkarskich 7-osobowych o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie;
Morąg, 2018 r. - I miejsce w V Halowym Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar NSZZ Policjantów w Morągu.
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Iławscy policjanci wzięli udział w II biegu „Zasuwaj”,
który odbył się 23 lutego. Na starcie zawodów stanęło
145 zawodników, którzy rywalizowali ze sobą na dystansie 27 km. Asp. Joanna Kwiatkowska oficer prasowy
iławskiej komendy, prowadząca na co dzień działania
edukacyjne z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa, w tegorocznej edycji biegu trzykrotnie wbiegła na
podium.

Sukces policjantki z Iławy w biegu przełajowym
Odbyła się już druga edycja biegu „Zasuwaj”, tym razem
trasa wiodła z Iławy do Susza. Pomysłodawcami tego biegu
przełajowego są biegacze z Iławy, a do organizacji włączyły
się centra sportu z Susza (CSiR) oraz Iławy (ICSTiR).
Obecnie to wspólny projekt sportowy czterech samorządów:
powiatu iławskiego, miasta Iława, gminy Iława i gminy Susz.

Po przebiegnięciu dystansu 27 km w czasie 2:28:13, walcząc po drodze z wiatrem, błotem, biegnąc asfaltem, oraz
przez pola, łąki i lasy, zajęła I miejsce w kategorii K 30-39,
I miejsce w kategorii kobiet służb mundurowych
oraz III miejsce w kategorii "mieszkanka Iławy" - poprawiając tym samym swój wynik z ubiegłego roku.

Trasa, która w tym roku została delikatnie zmodyfikowana
(w okolicach Babięt Wielkich) i wydłużona do 27 km, zaczęła się nad brzegiem Małego Jezioraka w Iławie przez Kamionkę. - „Gdy wybiegliśmy z lasu za Kamionką to wiatr
zaczął mocno przeszkadzać, a to był dopiero początek biegu.”- mówili uczestnicy.

Kolejni reprezentanci Komendy Powiatowej Policji w Iławie asp. szt. Marek Kłodawski rywalizację ukończył z czasem 2:21:06 oraz sierż. szt. Łukasz Kozłowski, który rywalizację ukończył z czasem 2:42:39.

Asp. Joanna Kwiatkowska doskonale znając tą trasę wiedziała, że trzeba będzie walczyć nie tylko z silnym wiatrem
deszczem, który też zaczynał pojawiać się na trasie, ale
i wieloma podbiegami. Jednak malownicza trasa wyścigu
zachęcała do wzięcia udziału po raz kolejny w sportowej
rywalizacji na łonie natury.

„Były to dla mnie bardzo ważne zawody, które decydowały
o moich biegowych planach na przyszłość.
Determinacja w dążeniu do celu, mimo wcześniejszej kontuzji, niepowodzeń i ciężkich chwil, warta jest czekania na
każdą taką chwilę” - mówiła asp. Joanna Kwiatkowska.

jk
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mł. asp. Joanna Kwiatkowska—
na co dzień zajmuje się polityką prasowo – informacyjną w
iławskiej jednostce oraz profilaktyką społeczną.
Z racji wykonywanych zadań, w tym prowadzonej działalności edukacyjnej ma kontakt z różnorodnymi grupami społecznymi, dotkniętych wieloma problemami.
W swoich działaniach stara się dotrzeć również do tych, do
których kierowanie standardowych przekazów informacyjnych nie przynosi rezultatu. Tak było w przypadku osób
głuchoniemych z Iławskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących „JEZIORAK”. Potrzeby w tym zakresie okazały się
ogromne. Dzięki zaangażowaniu policjantki i kierownictwa
stowarzyszenia, w KPP w Iławie po raz pierwszy zorganizowano spotkanie na temat bezpieczeństwa, w tym: w ruchu
drogowym, aplikacji Moja Komenda oraz zasad działania
aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

S TR . 21

czając im „Podręczny Kodeks Rowerzysty”, zawierający
podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
Warto tu nadmienić, że kodeks ten został opracowany na
potrzeby edukacyjne jednostki właśnie przez mł. asp. Joannę Kwiatkowską, a jego druku podjął się Urząd Miasta Iławy.
Pobiegła również w etapowym biegu maratońskim pod nazwą „Franciszkowo też biega zimą – charytatywnie” ( bieg
masowy na 4 km 219,5 m) połączonym z charytatywną
zbiórką pieniędzy dla dzieci z Domu Dziecka w Szymonowie.

Na rowerze przebyła ponad sto kilometrów uczestnicząc w
sztafecie rowerowej policjantów pod nazwą „Kręcimy dla
Marcina”. Wszystko po to, by pomóc w zbiórce pieniędzy na
leczenie policjanta.

Wymienione powyżej przykłady to tylko część aktywności
policjantki, która nawet w czasie wolnym angażuje się w
działania na rzecz promowania bezpieczeństwa i pomocy
drugiemu człowiekowi.
Z jej inicjatywy przy współpracy Klubem Seniora przy ODK
Polanka oraz niepublicznym przedszkolem „W magicznym
domu” powstała piosenka promująca noszenie elementów
odblaskowych.
Uwieńczeniem jej aktywności prospołecznej była przyznana
nagroda Burmistrza Iławy, wręczona z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, za działalność na
rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Ale to nie jedyna taka akcja iławskiej policjantki.
Wraz ze swoją rodziną uczestniczyła w „Biegu Leszcza”
i „Biegu na 6 Łap” organizowanym przez Stowarzyszenie
Wspólna Iława, w ramach projektu „Wspólna pasja , wspólna przestrzeń”. To bieg wokół Małego Jezioraka w Iławie,
którego jednym z celów, poza promowaniem aktywności
sportowej jest zebranie darów dla zwierząt z iławskiego
schroniska. Policjantka tę okazję również wykorzystała do
promocji bezpieczeństwa, przekazując każdemu uczestnikowi specjalne odblaski.

Mł. asp. Joanna Kwiatkowska wraz z rodziną są wiernymi
przyjaciółmi Klubu Wyjątkowego Rodzica w Iławie.
Uczestniczy w pogadankach organizowanych przez Klub,
pomaga rodzicom, okazując im wielką życzliwość i serdeczność. Jak określiły uczestniczki tych zajęć "Poprzez organizowanie aktywnego relaksu ułatwia nam radzenie sobie z
codziennymi, bardzo trudnymi wyzwaniami, zaraża swoim
entuzjazmem i dodaje nam sił. Dzięki swoim działaniom
pomaga powiększać środowisko akceptacji i zrozumienia
dla niepełnosprawności”.

Takich działań policjantka ma na swoim koncie znacznie
więcej. Brała też udział w Rodzinnym Pikniku Rowerowym
zorganizowanym przez Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie, w ramach działalności klubu aktywności "Junior". Policjantka na swoim rowerze towarzyszyła rodzicom i ich dzieciom podczas tej rowerowej wycieczki, zapoznając ich z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa. Na zakończenie rajdu przygotowała niespodziankę dla uczestników wszystkich uczestników wrę-

Realizując swoją pasję w ciągu ostatnich lat wielokrotnie
startowała na różnych dystansach biegowy, rowerowych jak
również na rolkach, od których wszystko się zaczęło.
Wystartowała także w Zawodach w Konkurencjach Wytrzymałościowo-Siłowych o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie zajmując II miejsce oraz startowała
wielokrotnie w biegach OCR.

Pasją policjantki jest wszelka aktywność fizyczna.
Mł, asp. Joanna Kwiatkowska jeździ na rowerze, na rolkach,
biega, uprawia różnego rodzaju sporty fitness i morsuje.
Na co dzień stara się połączyć sport z promowaniem bezpieczeństwa i pomocą drugiemu człowiekowi.
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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

