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Kontakt z czytelnikami: bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl
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Szanowne Panie Policjantki,
Szanowni Panowie Policjanci,
Szanowni Pracownicy Cywilni!

Służba policyjna jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. Jednocześnie to praca bardzo odpowiedzialna,
wymagająca ciągłej gotowości, profesjonalizmu,
odwagi i uczciwości.
Tworzą Państwo wyjątkową formację, która zapewnia bezpieczeństwo wszystkim obywatelom
i cieszy się bardzo wysokim poziomem zaufania społecznego.
Obchodzone 24 lipca Święto Policji jest szczególną okazją do wyrażenia uznania i wdzięczności
za Państwa wzorowe zaangażowanie w realizację codziennych zadań.
W tym wyjątkowym dniu pragnę serdecznie podziękować za poświęcenie i trud dla mieszkańców
województwa warmińsko-mazurskiego i osób przyjezdnych.
Dziękuję również za Państwa bezcenny wkład w walkę z pandemią koronawirusa.
Życzę Państwu jak najwięcej sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym
oraz wszelkiej pomyślności i nieustającego zadowolenia z wykonywanej pracy.
Niech Waszej służbie towarzyszą optymizm i wytrwałość.

Łączę wyrazy szacunku
Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
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Z okazji Święta Policji
pragnę wyrazić wdzięczność
funkcjonariuszom i pracownikom
Policji z Warmii i Mazur
za ofiarną i pełną zaangażowania służbę oraz
rzetelne i profesjonalne wykonywanie obowiązków.
Ta szlachetna misja jest ważną częścią życia publicznego, gdzie komfort obywateli
i poczucie bezpieczeństwa decydują o stosunku do Państwa i Ojczyzny.
Dziękuję zatem za codzienny trud, za sumienność w realizacji powierzonych zadań,
za niesienie pomocy tym, którzy tego oczekują.
Składam wyrazy uznania wszystkim policjantkom i policjantom za gotowość narażenia własnego życia, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, a także przybywającym na Warmii i Mazurach gościom.
W dniu Święta Policji, proszę o przyjęcie jak najlepszych życzeń pomyślności i powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej.
Łączę również nadzieję, że pełnienie tej trudnej i odpowiedzialnej służby
oraz codzienny wysiłek wkładany w umacnianie praworządności stanowić będą
powód do satysfakcji, a także znajdą społeczne uznanie i szacunek.

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
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Święto Policji w roku bieżącym będzie zapewne
Świętem wyjątkowym, tak jak i wyjątkowym okazał
się do tej pory rok 2020.
Przed policjantami ten rok postawił mnóstwo nowych
i niebezpiecznych zadań, burząc po drodze większość
planów.
Tegoroczne Święto miało być okazją do uczczenia
95-lecia kobiet w polskiej Policji, 30-lecia ustawy o Policji
i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który przez wszystkie te lata współdecydował o najważniejszych przemianach, jakie w Policji zachodziły i z których
wszyscy się dziś cieszymy.

Tegoroczne Święta nie będą tak okazałe, jak w latach minionych. Nie oznacza to jednak, że My
Policjanci straciliśmy okazję, by stanąć przed społeczeństwem i z dumą zameldować, iż ze swoich
zadań wywiązaliśmy się wzorowo.
Jako policjant i związkowiec nie mam żadnych wątpliwości, że warmińsko-mazurscy policjanci
zasłużyli na najwyższe oceny. Dla policjanta to duma, ale dla związkowca wyzwanie. Wyzwanie,
by w tych trudnych czasach sprostać oczekiwaniom policjantów.

Uczestnicząc w przemianach, które dla policjantów są dziś najważniejsze, mogę z satysfakcją zapewnić, że z większości wyzwań postawionych przed Związkiem, wywiążemy się w tym roku.
I niech to będzie prezent z okazji Święta Policji.

Ze związkowym pozdrowieniem
Sławomir Koniuszy
Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów
w Olsztynie
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24 lipca 2019 roku - centralne obchody
Święta Policji w Warszawie, insp. Tomasz
Klimek otrzymuje z rąk Prezydenta RP
nominacje generalską
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24 lipca 2016 r. - obchody Święta Policji
na Warmii i Mazurach
24 lipca 2018 r. - obchody Święta Policji
na Warmii i Mazurach

24 lipca funkcjonariusze i pracownicy cywilni polskiej Policji obchodzą swoje święto. Obchody nawiązują
do dnia, w którym w 1919 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o Policji Państwowej.
W tym roku Święto Policji obchodzimy po raz 25.
Ustanowione ono zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995, przy okazji nowelizacji
ustawy o Policji z kwietnia 1990 roku.

Historia Policji
24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę
o Policji Państwowej.
Na jej czele stał komendant główny, mianowany przez
Naczelnika Państwa na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Obsługę merytoryczną dla komendanta głównego
zapewniała komenda główna.
Terytorium państwa podzielono na komendy okręgowe
(od 1924 roku komendy wojewódzkie), komendy powiatowe,
posterunki gminne oraz komisariaty. Wyjątkiem było autonomiczne województwo śląskie, gdzie działała Policja Województwa Śląskiego.
W dużych ośrodkach miejskich utworzono posterunki lub
komisariaty specjalistyczne, takie jak kolejowe, graniczne,
czy rzeczne. Czasami, w razie potrzeby, w odległych częściach miast zakładano dodatkowe wartownie policyjne.

Warunkiem przyjęcia do Policji było posiadanie przez kandydatów nieskazitelnej przeszłości, a także zdrowej i silnej
budowy ciała oraz wzrostu odpowiedniego. Wymagano od
osób aspirujących do pracy w Policji odpowiedniego uzdolnienia fizycznego i umysłowego.
Wojna
W czasie kampanii wrześniowej zginęło prawie 2 tys. funkcjonariuszy. Około 12 tys. znalazło się w sowieckiej niewoli.
Około 6 tysięcy osób zostało zamordowanych w Miednoje
przez NKWD. Wielu policjantów z rodzinami w styczniu i
kwietniu 1940 roku zesłano na Syberię i do Kazachstanu.
Tylko nieliczni po latach wrócili do Polski.
Okupacja
Na terenach pod okupacją niemiecką generalny gubernator
Hans Frank 28 października 1939 roku wydał rozporządzenie o powołaniu tzw. policji granatowej (jej nazwa pochodziła od koloru noszonych mundurów).
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Przedwojennych policjantów zmuszono do służby w nowej
policji. Odmowa lub porzucenie służby było karane śmiercią
bądź zsyłką do obozu koncentracyjnego. Musieli więc brać
udział w pilnowaniu gett żydowskich, jako obstawa uczestniczyli w łapankach, egzekucjach i działaniach antypartyzanckich. Pomimo tego, duża część granatowych policjantów
współpracowała z Polskim Państwem Podziemnym. Dzięki
ich pomocy udało się uratować wielu ludzi od śmierci, wywózki do obozów i na przymusowe roboty.

S TR . 10

Święto Policji – polskie święto obchodzone
24 lipca przez Policję, ustanowione zostało przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995, przy nowelizacji ustawy o Policji.

Powojenne losy
22 lipca 1944 roku w Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego komuniści szykujący się do przejęcia
władzy w Polsce wzywali do tworzenia przez rady narodowe
nowej formacji, Milicji Obywatelskiej.
Inspiracją dla nowej nazwy były wzory radzieckie.
Głównym zadaniem Milicji było utrzymanie porządku i bezpieczeństwa.
Dekret PKWN z 7 października 1944 roku o Milicji Obywatelskiej podporządkował ją kierownikowi resortu Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie dekretem Rady Państwa z 20 lipca 1954 roku Ministerstwu Bezpieczeństwa
Publicznego. Ale już nowy dekret z 7 grudnia tego samego
roku oddawał MO pod skrzydła właśnie powstającego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ponadto w tym okresie, w
1952 roku, Polska zerwała wszelkie kontakty z międzynarodową organizacją policyjną, Interpolem, który zakładała w
1923 r. razem z 19 innymi państwami.
Powrót do tradycji przedwojennej Policji Państwowej
4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce częściowo wolne
wybory. Tadeusz Mazowiecki został pierwszym niekomunistycznym premierem koalicyjnego rządu Solidarności, a
Krzysztof Kozłowski najpierw wiceministrem, a potem ministrem spraw wewnętrznych. 31 grudnia sejm zmienił konstytucję przywracając przedwojenną nazwę państwa i godło z
koroną. Policja Państwowa zastąpiła Milicję Obywatelską na
mocy ustawy z 6 kwietnia 1990 roku: Tworzy się Policję jako
umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu
i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W
sferze symbolicznej nastąpił powrót do dziedzictwa Policji
Państwowej z okresu międzywojennego. 27 września 1990
roku Polska znów stała się członkiem Interpolu.

24 lipca 2013 r. - obchody Święta Policji na Warmii i
Mazurach

Oprac. B.P.
Wykorzystano m.in. fragmenty materiału ze strony http://
bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/KK/inne/historia/100-lecie-policji
-panst/22245,100-lat-Polskiej-Policji-Panstwowej.html

24 lipca 2010 r.
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Kobiety w Policji? Z perspektywy współczesności sprawa jest oczywista – nie wyobrażamy sobie policyjnej
służby bez policjantek i pracownic cywilnych. Nie zawsze jednak tak było.
Jaką więc drogę mają za sobą kobiety w historii polskiej
Policji?

Powołana w 1919 roku Policja Państwowa była początkowo
formacją typowo męską. Pierwsze kobiety zostały przyjęte
dopiero w 1925 roku. Dziesięć lat później zorganizowano
pierwsze umundurowane oddziały policji kobiecej do spraw
nieletnich.
Po wojnie kobiety zaczęto zatrudniać w 1963 roku.
Obecnie w szeregach warmińsko-mazurskiej Policji służy
ponad pół tysiąca policjantek oraz ponad 600
kobiet na stanowiskach cywilnych.
Kobieta generałem Policji
We współczesnych czasach trudno sobie wyobrazić policyjną służbę bez obecności policjantek i pracowników cywilnych. Panie realizują swoje obowiązki na różnych stanowiskach- nie tylko w pionie logistycznym i prewencyjnym, ale
również kryminalnym, który wielu osobom kojarzy się z męską dominacją.
Policjantki awansują na stanowiska kierownicze, a także na
najwyższe stopnie służbowe.
Kilka lat temu, po raz pierwszy w historii Policji kobietaIrena Doroszkiewicz, w tamtych czasach Komendant Wojewódzki Policji

S TR . 11

w Opolu została mianowana przez Prezydenta RP
na stopnień nadinspektora. W szeregach polskiej Policji
pojawiła się więc pierwsza kobieta w stopniu generała.
Udowodniły, że są niezastąpione
Zanim jednak kobiety zostały uznane za „pełnoprawne”
i skuteczne przedstawicielki naszej formacji mundurowej,
musiały przełamywać stereotypy myślowe wielu osób.
Dzięki wiedzy, mądrości życiowej, doświadczeniu, zaangażowaniu kobiet, dzięki ich umiejętności organizacji pracy
(kto to lepiej potrafi, jak nie kobieta, która chce łączyć życie
zawodowe z wychowaniem dzieci, prowadzeniem domu...–
oczywiście to mój subiektywny punkt widzenia)
systematycznie budowały swoją pozycję w Policji.
Obecnie pełnią służbę na różnych stanowiskach, w tym bardzo często na stanowiskach kierowniczych, a to oznacza,
że kobiety coraz częściej zarządzają pracą mężczyzn,
co przez niektórych przedstawicieli płci męskiej nie jest czasami do końca mile widziane.
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1925 r.- początek służby kobiet w Policji Państwowej
Początki służby kobiet w Policji Państwowej sięgają
26 lutego 1925 roku, kiedy Komendant Główny Policji
podpisał rozkaz, na mocy którego można było powoływać
kobiety do Policji Państwowej.
Na pierwszy kurs dla kobiet w Policji Państwowej zapisało
się 30 pań. Aby przyodziać policyjny mundur, kandydatki
musiały spełniać szereg wymogów, a patrząc z dzisiejszej
perspektywy czasu – wymogów bardzo restrykcyjnych: Policjantką mogła zostać wyłącznie panna albo bezdzietna wdowa w wieku od 25 do 45 lat.
Oprócz spełniania wymogów fizycznych (dobre zdrowie,
krótkie włosy, min. 164 cm wzrostu), kandydatka musiała
legitymować się nienaganną opinią i zobowiązać się,
że przez najbliższe 10 lat nie wyjdzie za mąż.
Konieczne było również dostarczenie świadectwa moralności oraz opinii jednej z organizacji kobiecych.
Atutem był staż pracy w harcerstwie lub organizacji paramilitarnej.
Funkcjonariuszki zostały przeszkolone pod kątem walki
z nierządem, sutenerstwem i handlem żywym towarem.
Na czele Policji Kobiecej stanęła Stanisława Paleolog,
która kierowała brygadą sanitarno-obyczajową, działającą
w Urzędzie Śledczym w Warszawie.
Ponieważ po I wojnie światowej pojawiły się nowe przestępstwa, takie jak problemy z młodzieżą, problemy wychowawcze, rodzinne, przestępstwa wobec kobiet, sutenerstwo
i nierząd – zadanie przeciwdziałaniu tego typu zjawiskom
przypisano właśnie policji kobiecej.

S TR . 12

Jednak dopiero w 1935 r. stworzone zostały prawdziwe
struktury tej kobiecej służby i przeszkolono 50 funkcjonariuszek.
Bardzo szybko polska policja kobieca stała się wzorem do
naśladowania i była wysoko oceniana za granicą, chociażby
w Japonii”.
(źródło KWP w Lublinie; wystawa „W granatowym było im do twarzy”)
Współczesność
Od tamtych czasów wiele się zmieniło - kryteria przyjęć kobiet do służby, umundurowanie, nominacja na generała dla
pierwszej w Polsce kobiety.
Obecnie nikogo nie dziwi widok policjantki kierującej ruchem, patrolującej ulice, przeprowadzającej interwencje,
zabezpieczającej imprezy masowe, negocjującej z niebezpiecznymi osobami, zatrzymującej groźnych przestępców,
udzielającej pomocy ofiarom przestępstw...
Policjantki wypełniają policyjną służbę na różnych stanowiskach -od szeregowych, do kierowniczych.
Widoczne są i w pionie logistycznym, prewencyjnym, ale
również kryminalnym.
Mimo, że wielu osobom kobiety kojarzą się z kruchymi istotami, to one swoją codzienną policyjną służbą pokazują, że
są nie tylko sprawne fizycznie, ale również odporne psychicznie. Świetnie radzące sobie w formacji mundurowej
jaką jest Policja.
Bożena Przyborowska

Jak donosi Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz” z 1925 roku
– „Policja kobieca w Polsce była częścią integralną Policji
Państwowej, miała równe prawa i płace, zaś odmienne obowiązki. Głównym zadaniem była walka z handlem żywym
towarem”.
Policjantki zetknęły się z „ciemną stroną życia”, jaką można
było spotkać na ulicach. Ponieważ w tamtych czasach brak
było zakładów umożliwiających opiekę nad zaniedbanymi
moralnie młodymi kobietami, bezdomnymi dziećmi, czy ofiarami przestępstw na tle seksualnym – służba policjantek na
rzecz tej grupy była jak najbardziej uzasadniona.

24 LIPCA 2020 R .

N UMER 197 (11/12)

Jak co roku wakacje to czas, kiedy aktywność krwiodawców jest nieco niższa. Ma na to wpływ okres urlopowy i dalekie wyjazdy. W tym roku dodatkowych problemów przysporzyła epidemia koronawirusa.
Kilka tygodni wakacji wystarczyło, żeby stany w magazynach krwi spadły do bardzo niskich poziomów. A potrzeby wcale nie zmalały. Przedstawiciele RCKiK zwrócili się o aktywność do krwiodawców. Na ten apel po raz
kolejny odpowiedzieli policjanci.
W czwartek (23.07.2020) w przededniu Święta Policji ponad
20 policjantów spotkało się o umówionej godzinie w znanym
im dobrze miejscu – przed wejściem do RCKiK w Olsztynie.
Pierwsi próg przekroczyli nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i przewodniczący NSZZ
Policjantów na Warmii i Mazurach nadkom. Sławomir Koniuszy.
W ten sposób zainaugurowali wakacyjną akcję
„Niebieska krew też ratuje życie”, która potrwać ma do końca sierpnia.

S TR . 13

W czwartkowej zbiórce krwi udział wzięła również liczna
reprezentacja Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie poprowadzona przez swoich dowódców.
„Niebieska

krew też ratuje życie”

Policjanci i pracownicy warmińsko-mazurskiej Policji, którzy
postanowią włączyć się do tej akcji, odwiedzając dowolną
stację krwiodawstwa lub ambulans do poboru krwi, mogą
podać hasło akcji: „NIEBIESKA KREW”.
Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do grona krwiodawców. To naprawdę niewielki wysiłek, będący wielkim
darem dla innych ludzi.
(tm)
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Niespełna godzinę trwały intensywne poszukiwania
28-letniego mieszkańca Orzysza. Policjanci otrzymali
bowiem zgłoszenie, że mężczyzna powiadomił znajomą,
że chce odebrać sobie życie. Kilka minut później przysłał jej zdjęcie linki holowniczej. Funkcjonariusze od
razu przystąpili do poszukiwania zaginionego. Sprawdzili wiele miejsc na terenie miasta. Jeden z patroli postanowił pojechać do wioski oddalonej kilka kilometrów
od Orzysza, gdzie znajduje się most kolejowy. Zaginiony 28-latek stał na wiadukcie, zamierzając z niego skoczyć. Policjanci przyjechali w samą porę ratując młodemu człowiekowi życie.
Policjanci z Komisariatu Policji w Orzyszu w środę
(22 lipca br.) przed godz. 16.00 otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 28-letniego mieszkańca miasta. Powiadomiła ich o
tym zaniepokojona znajoma. Kolega ten napisał bowiem do
niej, że chce odebrać sobie życie. Kilka minut później przysłał jej zdjęcie linki holowniczej. Ostatecznie swój telefon
zostawił w mieszkaniu. Przerażona kobieta zadzwoniła po
pomoc na policję. Jej zdaniem spełnienie tych słów było
wysoce realne.
Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia 28-latka policyjne
patrole natychmiast przystąpiły do poszukiwania mężczyzny. Rozpoczęli od przejrzenia zapisu z kamer monitoringu.
Na tej podstawie funkcjonariusze ustalili, o której godzinie
28-latek wyszedł z domu i jak był ubrany.
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Przed policjantami było bardzo trudne zadanie.
Nie mieli bowiem żadnych wskazówek, w którą stronę zaginiony mógł pójść. W tej sytuacji funkcjonariusze sprawdzali
wszelkie dostępne miejsca na terenie Orzysza, gdzie mężczyzna mógł przebywać.
Jeden z patroli, biorących udział w poszukiwaniach, postanowił pojechać do miejscowości oddalonej o kilka kilometrów od Orzysza, gdzie znajduje się most kolejowy. To właśnie tam policjanci zauważyli młodego mężczyznę wyglądem przypominającego zaginionego. 28-latek stał przy barierce, do której przywiązany był liną. Funkcjonariusze natychmiast do niego podbiegli ściągając go z wysokości.
Mężczyzna próbował się wyrwać i uciec w kierunku barierek. Został jednak obezwładniony przez policjantów, którzy
wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. 28-latek zabrany
został do szpitala.
Funkcjonariusze przyjechali w samą porę ratując młodemu
człowiekowi życie.

nadkom. Anna Szypczyńska

Żyje dzięki pomocy policjantów
Błyskawiczna reakcja olsztyńskich policjantów z wydziału ruchu drogowego pomogła uratować życie
74-letniemu mężczyźnie, który jechał na miejscu pasażera osobowym peugeotem.
Mężczyzna, w pewnej chwili zasłabł i stracił przytomność. Na szczęście, podróżował on z członkami swojej
rodziny, którzy widząc zagrożenie życia 74-latka przystąpili do udzielania mu niezbędnej pomocy.

Po chwili, akcję reanimacyjną przejęli policjanci przejeżdżający obok. Na miejsce wezwana została również karetka pogotowia, której ratownicy zabrali mężczyznę do
szpitala.
Zdarzenie miało miejsce w Olsztynie na ul. Wojciecha Kętrzyńskiego. U 74-latka ustawały funkcje życiowe i niezbędna okazała się resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Szybkie, skuteczne i profesjonalne działanie olsztyńskich
policjantów zapobiegło tragedii.
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Grono warmińsko-mazurskich policjantów powiększyło
się o 23 osoby, które na placu Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie ślubowały „służyć wiernie Narodowi,
chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa
i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Było to
drugie ślubowanie policjantów w tym roku na Warmii i
Mazurach.
Trudny czas pandemii utrudnił również proces rekrutacji do
Policji oraz prowadzenia szkoleń. Powoli jednak wszystko
wraca do normy i wszyscy adaptujemy się do warunków,
w jakich jesteśmy zmuszeni funkcjonować. Jednym z efektów tej
adaptacji jest drugie w tym roku
ślubowanie nowo przyjętych do
służby policjantów.
Podczas pierwszego do służby
przyjęto 19 osób. Tym razem to
grono wyniosło 23 osoby: 6 policjantek i 17 policjantów.
Po przebytym szkoleniu zasilą oni
swoimi siłami Oddział Prewencji
Policji w Olsztynie, komendy miejskie w Olsztynie i Elblągu oraz komendy powiatowe w Bartoszycach,
Kętrzynie, Działdowie, Iławie, Ostródzie, Szczytnie i Węgorzewie.
Niestety ze względów sanitarnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ślubowania, tym razem
odbyło się ono bez szerokiego grona gości i bliskich ślubujących policjantów.

S TR . 15

„Choć okoliczności są inne niż bywało to do tej pory, to niezmienne jest to, że jesteśmy Wam i Waszym bliskim
wdzięczni za tę decyzję. Za to, że postanowiliście wstąpić w
szeregi Policji”- powiedział nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, zwracając się do
nowo przyjętych policjantek i policjantów.
W wąskim gronie uczestników uroczystego ślubowanie znaleźli się także Aleksander Socha Wicewojewoda Warmińsko
-Mazurski, nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący
ZW NSZZP w Olsztynie, gospodarz miejsca ślubowania
mł. insp. Zbigniew Kowalski Dowódca Oddziału Prewencji
Policji w Olsztynie oraz ks. Zbigniew Czernik Kapelan KWP w
Olsztynie, a także przedstawiciele
lokalnych mediów.
W całym garnizonie warmińskomazurskiej Policji służbę pełni około 3500 funkcjonariuszy.
Opracowywane i weryfikowane są
kolejne kandydatury – aktualnie
320. Kolejne przyjęcia do służby
planowane są we wrześniu, listopadzie i grudniu.
(tm)
Wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi
Policji zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz kontaktu z funkcjonariuszami Sekcji Doboru i
Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Więcej na temat działań podejmowanych przez warmińsko
-mazurskich policjantów można dowiedzieć się śledząc
również nasze profile na portalach społecznościowych:
Facebook i Twitter.
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Nowy budynek Komendy
Powiatowej Policji w Bartoszycach to najnowocześniejsza
policyjna siedziba na Warmii
i Mazurach i jedna z najnowocześniejszych komend w kraju. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wzrośnie nie tylko
komfort i efektywność pracy
policjantów. Poprawią się także warunki, w jakich będą
przyjmowani interesanci,
a także zakres czynności wykonywanych na miejscu, co
wpłynie pozytywnie na ogólny poziom bezpieczeństwa.
W dotychczasowej siedzibie policjanci z Bartoszyc pełnili
służbę od 1950 roku. Budynek ze względu na upływ czasu
przestał spełniać oczekiwania mieszkańców, policjantów
i pracowników komendy. Dostosowanie budynku do obowiązujących współcześnie wymogów
– choćby wobec osób niepełnosprawnych – nie było możliwe.
Dlatego podjęta została decyzja o
budowie nowej siedziby.
Najpierw na ten cel została przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych działka, a w 2019
roku rozpoczęto budowę, która
właśnie dobiegła końca.

S TR . 16

We wtorek (21.07.2020) w oficjalnym przekazaniu budynku
tym, którzy będą w nim pracować, udział wzięli m.in. Jan Zbigniew Nadolny Starosta Powiatu Bartoszyckiego, Piotr Petrykowski Burmistrz Miasta Bartoszyce, Marek Dominiak Burmistrz Bisztynka, Andrzej Dycha
Wójt Gminy Bartoszyce,
Piotr Łazar Zastępca Burmistrza Sępopola, Andrzej Worobiec Sekretarz Miasta Górowo Iławeckie, Krzysztof Baran
Zastępca Wójta Gminy Górowo Iławeckie,
nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący Warmińsko Mazurskiego NSZZ Policjantów, Henryk Kołecki Wiceprzewodniczący Warmińsko - Mazurskiego NSZZ Policjantów.
Nadinsp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie przekazał klucze
do budynku jego nowemu
gospodarzowi mł. insp. Przemysławowi Fiertkowi Komendantowi
Powiatowemu Policji w Bartoszycach.
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Wkrótce pomieszczenia Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach zapełni 115 pracowników (policjantów i pracowników
cywilnych). Będą mieli do dyspozycji ponad dwa razy większą
powierzchnię niż dotychczas, na
której oprócz głównego budynku
znajdą się również garaże, myjnia pojazdów, warsztat samochodowy, stacja do ładowania
pojazdów elektrycznych i zaplecze dla psów służbowych.

Tak jak w przypadku wcześniej
odtwarzanych jednostek policji, tak i w tym przypadku, przy
budowie zastosowane zostały
nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak m.in. panele fotowoltaiczne, które zamieniają energię słoneczną na
prąd stały, który następnie za
pomocą falownika zamieniany
jest na prąd zmienny, czyli taki
jaki posiadamy w naszych
gniazdkach elektrycznych.

W budynku pomieszczenia zostały zaprojektowane z myślą o
wygodzie interesantów, a także
dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Na wzrost efektywności służby
wpłyną nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, a wielkim
atutem budynku, który pozytywnie wpłynie na poziom wyszkolenia policjantów, jest jedna z
najnowocześniejszych w kraju
strzelnic policyjnych, umieszczona w podziemiach.

Przeniesienie tylu stanowisk
pracy i wyposażenia komendy
do nowego miejsca to duże
wyzwanie logistyczne. Szczególnie, że dotyczy tak istotnej
dla mieszkańców instytucji jak
Policja. Dlatego będzie się
odbywało etapami w zaplanowany sposób. Ta operacja
zostanie wykonana tak, aby w
żaden sposób nie zakłóciło to
płynności pełnienia służby i
realizacji zadań przez policjantów.

Wiele problemów logistycznych
rozwiąże duży parking, na którym będą mogły być zabezpieczane wszelkie pojazdy, co zlikwiduje konieczność korzystania z zewnętrznych parkingów.
W głównym budynku oprócz pomieszczeń biurowych, znajdą się m.in. pokoje przesłuchań dla ofiar i świadków przestępstw, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, zaplecze
socjalne i sala gimnastyczno-treningowa.

Koszt inwestycji finansowanej z Programu Modernizacji
Policji wyniósł ponad
23 mln zł.
Jest to dziesiąty odnowiony budynek policji na Warmii
i Mazurach w ostatnich latach, przy czym siódmy postawiony od podstaw. Wcześniej w regionie odtworzonych
zostało osiem posterunków i jeden komisariat.
(tm)

24 LIPCA 2020 R .

N UMER 197 (11/12)

S TR . 18

W dniu urodzin nadkomisarza Policji Państwowej
Heliodora Gruszczyńskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek
złożył wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową
poświęconą patronowi warmińsko - mazurskich
policjantów.
W lutym 2019 r. przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie, odbyła się uroczystość nadania patrona warmińsko –
mazurskiej policji. Został nim
nadkom. Heliodor Gruszczyński.
W tym roku, w dniu urodzin patrona
warmińsko - mazurskich policjantów,
Komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek
złożył wiązankę kwiatów pod tablicą
pamiątkową poświęconą nadkomisarzowi Heliodorowi Gruszczyńskiemu.
Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński
przekazał ojczyźnie największy dar –
oddał za nią swoje życie.
Taka patriotyczna i heroiczna postawa
jest godna naśladowania dla każdego
policjanta.
Nadkomisarz Policji Państwowej Heliodor Gruszczyński Syn Stanisława i Aleksandry z Dowgiałłów, urodził się 7 lipca 1892
roku w Radziwiliszkach (Litwa Kowieńska).
Ukończył cztery klasy gimnazjum w Dynaburgu.
W okresie od 1 października 1911 roku do 1 października 1913
roku odbył służbę wojskową w Armii Rosyjskiej.
Podczas I wojny światowej został powołany przez władze zaborcze do wypełnienia obowiązków w Armii Rosyjskiej (1914-1917).
15 września 1917 roku przeszedł do I Korpusu Polskiego, sformułowanego z żołnierzy polskich pod dowództwem gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Od nazwiska swojego dowódcy żołnierze nazywani byli Dowborczykami. Do Wojska Polskiego wstąpił
dnia 6 listopada 1918 roku, zachowując stopień kapitana, gdzie
służył do 1 października 1923 roku (szkołę oficerską ukończył w
Dęblinie). Służbę pełnił w Baonach Celnych i Wojskowej Straży
Granicznej.

Do Policji Państwowej wstąpił
1 listopada 1923 roku.
W służbie uzyskał wykształcenie fachowe,
ukończył m.in. X kurs w Szkole Oficerskiej.
W roku 1939 był kandydatem na wykładowcę w szkołach policyjnych.
Obowiązki służbowe wypełniał w miejscowościach: Wilno (Kierownik VI Komisariatu ),
Chodzież, Kościan, Grudziądz i Nowe Miasto
w powiecie Lubawa.
Na komisarza Policji Państwowej mianowano go 1 lipca 1930 roku.
17 lipca 1935 roku podjął obowiązki służbowe na stanowisku komendanta powiatowego w Nowym Mieście powiat Lubawa.
W 1940 roku został zamordowany strzałem w tył głowy przez
funkcjonariuszy NKWD w miejscowości Kalinin, następnie pochowany gz innymi ofiarami zbrodni katyńskiej w zbiorowej mogile w
Miednoje.
Pośmiertnie wyniesiony został do stopnia nadkomisarza Policji
Państwowej.
Dla uhonorowania funkcjonariusza posadzono Dąb Pamięci, który
znajduje się w Zespole Szkół w Mrocznie.
Przyznane odznaczenia:
- Krzyż Walecznych – 29 marca 1921 r.
- Medaille de la Victoire – 25 września 1925 r.
- Medal Niepodległości – 23 grudnia 1933 r.
- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – 30 maja 1938 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 19 kwietnia 1939 r. .
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Na ręce mrągowskich policjantów przekazana została
walizka edukacyjna, dzięki której mundurowi zajmujący
się na co dzień profilaktyką, będą edukować nauczycieli, rodziców oraz opiekunów na temat problemu, jakim
jest zażywanie przez młodych ludzi narkotyków. Walizka
została zakupiona dzięki dobrej współpracy i finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
Aby skutecznie walczyć z problemem, jakim jest zażywanie
środków odurzających przez
dzieci i młodzież, konieczne
jest zwiększenie świadomości
osób dorosłych w tym zakresie. W tym celu władze miasta
postanowiły udzielić wsparcia
miejscowym policjantom poprzez zakup walizki edukacyjnej.
W jej środku znajdziemy przedmioty, które najczęściej wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji narkotyków.
Zawiera również substancje, które do złudzenia przypominają różnego rodzaju środki odurzające. Kuferek wypełniony
jest najbardziej popularnymi atrapami narkotyków na polskim czarnym rynku. Każdy specyfik opatrzony jest szczegółowym opisem wyglądu. Są tam szklane i metalowe fifki,
młynki do rozdrabniania suszu oraz pojemniczki, w których
można schować narkotyki. Za pomocą tego narzędzia edukacja rodziców, pedagogów i opiekunów będzie o wiele łatwiejsza.

Słysząc w nocy płacz dziecka, i wobec braku
reakcji na wielokrotne pukania do drzwi, policjanci zmuszeni byli przez okno wejść do jednego z mieszkań w powiecie
piskim.
Na podłodze w pokoju spała pięciomiesięczna dziewczynka.
Obok niej siedziała jej trzyletnia zapłakana siostra. Jak się okazało dzieci były w mieszkaniu zupełnie same. Rodzice wrócili
dopiero po kilku godzinach.
Zanim piscy policjanci weszli do mieszkania otrzymali zgłoszenie, że małymi dziećmi opiekują się nietrzeźwi rodzice.

S TR . 19

Policjanci chcą edukować przede wszystkim rodziców i wychowawców, by wyostrzyć ich czujność.
Niepozorna metalowa śruba, bądź atrapa baterii może się
okazać schowkiem na dopalacze lub zażywane leki, a zabawkowa piłeczka, do piłki nożnej lub golfa - młynkiem do
marihuany.
Nowe narzędzie edukacyjne
udało się pozyskać dzięki dobrej
współpracy mrągowskiej Policji z
lokalnym samorządem oraz jego
wsparciu finansowemu.
Oficjalne przekazanie walizki
przez Zastępcę Burmistrza Mrągowa Tadeusza Łapkę na ręce
p.o. Komendanta Powiatowego
Policji w Mikołowie mł. insp. Roberta Wierciszewskiego, odbyło
się w środę (22.07.2020).
Szef mrągowskich policjantów oraz Zastępca Burmistrza
zgodnie uznali, że aby skutecznie walczyć z problemem
zażywania środków odurzających, konieczne jest zapoznanie się z problemem. Dzięki narzędziu w postaci walizki
edukacyjnej, dorośli będą mogli z bliska przyjrzeć się substancjom, które mogą zagrażać życiu bądź zdrowiu ich najbliższych.
Miejmy nadzieję, że już od września policyjni profilaktycy
przeprowadzą zajęcia z wykorzystaniem nowego narzędzia
edukacyjnego.
dk

Badanie stanu trzeźwości ojca dzieci wykazało blisko 2 promile
alkoholu w organizmie.
W trakcie wykonywania przez kryminalnych czynności procesowych na miejscu interwencji do domu wróciła też matka dziewczynek. Ona także była pod znacznym działaniem alkoholu. Badanie jej stanu trzeźwości wykazało prawie 2 promile alkoholu w
organizmie.
Z uwagi na to, że na rodzicach ciąży obowiązek sprawowania
opieki nad dziećmi, za popełnienie tego czynu grozi im kara
do 5 lat pozbawienia wolności.
as
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Czwórka polskich policjantów – wśród nich
st. sierż. Patryk Pełszyka funkcjonariusz z Posterunku
Policji w Zalewie – pełni służbę patrolową na chorwackim wybrzeżu. Asystują chorwackim kolegom i pomagają polskim turystom, którzy każdego roku licznie wypoczywają na wybrzeżu Adriatyku.
Priorytetem polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem tej współpracy są działania organizowane w sezonie wakacyjnym przez Biuro Prewencji
Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego
projektu "Bezpieczny Sezon Turystyczny".
Tego rodzaju współpraca jest już ugruntowana, albowiem
sięga 2010 r. kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez okres jednego miesiąca na terenie Chorwacji.
Obecność polskich policjantów jest bardzo dobrze oceniana
przez Polaków znacznie ułatwiając, w razie potrzeby, wszelkie niezbędne kontakty ze służbami porządkowymi Chorwacji.
Obecność funkcjonariuszy polskiej Policji przyczynia się do
podtrzymania statusu obywateli polskich w Chorwacji jako
grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i
wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.
Służba polskich policjantów w głównej mierze polega na
asystowaniu funkcjonariuszom policji chorwackiej w wykonywaniu zadań patrolowo - interwencyjnych. W ramach tej
służby dokonywane są również kontrole dokumentów, kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników
ruchu drogowego.
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Polscy policjanci będą pełnić służbę w patrolach rowerowych, oraz uczestniczyć w realizowanych zadaniach podczas patroli wód przybrzeżnych wspólnie z policją wodną w
celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przybrzeżnej ze
szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z kąpielisk, a także uczestniczyć w obsłudze zdarzeń o charakterze
kryminalnym.
Policjanci pełnią służbę również w tzw. info punktach, gdzie
propaguje się bezpieczny wypoczynek i przekazuje turystom
niezbędne informacje pozwalające uniknąć niebezpiecznych
zdarzeń podczas urlopu. Najczęściej dotyczy to zasad bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportów wodnych, nurkowania, snorkelingu.
Przypomnieć należy, że szczególnie w Chorwacji dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i
omawiania zagrożeń, jakie mogą wynikać z grillowania. Policja chorwacka bardzo szybko reaguje na wszelkiego tego
typu zgłoszenia dotyczące zagrożenia pożarowego, a osoby
nieodpowiedzialne są bardzo surowo karane.
Podkreślić należy, że polscy policjanci ściśle współpracują z
personelem dyplomatycznym Ambasady Polskiej oraz Wydziałem Konsularnym w Zagrzebiu.
Dotychczasowa współpraca była bardzo wysoko oceniana
przez obie strony, co zapewne wynika z faktu, że zadania
realizowane przez policjantów uzupełniają się z zadaniami
realizowanymi przez dyplomację bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się na stronie internetowej ambasady
(http://www.zagrzeb.msz.gov.pl/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

