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Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej
z 24 lipca 1919 r. powołana została
Policja Państwowa. Rok temu świętowaliśmy 100 rocznicę tego wydarzenia.
W tym roku mija 95-lat odkąd mundur
założyła pierwsza polska policjantka.
Coroczne obchody Święta Policji to okazja do wyjątkowego spotkania i zaprezentowania się mieszkańcom
regionu. Okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że tym razem obchody święta policjantów
przybrały bardziej kameralny charakter.
Awanse, odznaczenia, gratulacje
W tym roku okoliczności wywołane epidemią koronawirusa
sprawiły, że wojewódzkie obchody święta policjantów przybrały bardziej kameralny charakter.
Rozpoczęła je msza w Kościele Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski i Świętych Archaniołów Michała, Rafała
i Gabriela w Olsztynie celebrowana przez Arcybiskupa
Metropolitę Warmińskiego Józefa Górzyńskiego.

S TR . 2

Po mszy uroczystości przeniosły się
na teren Oddziału
Prewencji Policji w Olsztynie. Tam nadinsp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i podinsp. Sławomir Koniuszy Przewodniczący NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach oraz Wicewojewoda Aleksander Socha złożyli wiązanki pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu, który służył w przedwojennej Policji
Państwowej i zginął z rąk funkcjonariuszy NKWD.

Następnie na placu OPP powitani zostali uczestnicy uroczystości, wśród nich m.in. Wicewojewoda Aleksander Socha
oraz Dyrektor Gabinetu Marszałka Andrzej Milkiewicz.
Odczytany został list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji do funkcjonariuszy i pracowników warmińsko-mazurskiej Policji. Życzenia
funkcjonariuszom i pracownikom warmińsko-mazurskiej
Policji złożył także ich szef - nadinsp. Tomasz Klimek.
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W tym roku przy okazji Święta Policji awanse na wyższe
stopnie służbowe otrzymało 929 policjantów, 49 zostało
odznaczonych Medalami za Długoletnią Służbę, a 63 odznaką „Zasłużony Policjant”. Medalem za zasługi dla Policji
– odznaczeniem nadawanym cywilom przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji odznaczonych zostało 15
osób.
Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” uhonorowany został
nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie oraz insp. Arkadiusz Sylwestrzak I Zastępca KWP w Olsztynie.
Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał
insp. Edward Szydłowski.

95 lat kobiet w polskiej Policji
Policja Państwowa została powołana ustawą z dnia 24 lipca
1919 roku. I choć nie było żadnych formalnych przeszkód,
by kobiety pełniły służbę w Policji, zawód policjanta uważano za profesję typowo męską i nie przyjmowano kobiet w
policyjne szeregi. Początki Policji nie były łatwe - był to
czas tworzenia się nowego państwa, a procesowi temu towarzyszyły przemiany gospodarcze, ekonomiczne oraz społeczne. Policjanci musieli mierzyć się z różnymi przestępstwami, które coraz częściej dotykały kobiet oraz dzieci.
Mężczyźni nie do końca radzili sobie z takimi zagrożeniami,
jak sutenerstwo czy handel kobietami i dziećmi. Pod wpływem rezolucji VI Międzynarodowego Kongresu w sprawie
Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi ówczesny minister
spraw wewnętrznych – Cyryl Ratajski - 26 lutego 1925 roku
polecił utworzyć policję kobiecą. Na czele brygady sanitarno
-obyczajowej stanęła Stanisława Filipina Paleolog.
Policjantki, policjanci i pracownicy garnizonu
Służbę w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji pełni aktualnie 3402 policjantów w tym 588 kobiet.
Grono pracowników cywilnych tworzy 940 pracowników,
z których 664 to kobiety.
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Obecnie, w strukturach największej formacji mundurowej w
kraju służbę pełni około 15 tysięcy policjantek. Pracują w
różnych pionach i na różnych stanowiskach. Dziś wstępując
do służby muszą spełniać te same wymagania, co ich koledzy policjanci, a potem w służbie w taki sam sposób wywiązywać się ze stawianych przed nimi zadań, wykonując je
zarówno na stanowiskach wykonawczych jak i kierowniczych.
Tak jak na przykład mł. insp. Anna Kos, która wstąpiła w
policyjne szeregi w 1992 roku. Swoje pierwsze kroki w służbie stawiała w wydziale kryminalnym, później trafiła do wydziału prewencji, z którym związana jest do dziś. W swojej
karierze pracowała z młodzieżą jako asystent ds. nieletnich,
promowała także pracę braniewskich funkcjonariuszy w
lokalnych i ogólnopolskich mediach będąc oficerem prasowym. W 2011 roku rozpoczęła nowy etap w swoim życiu szeregowa funkcjonariuszka dołączyła do grona kadry kierowniczej, początkowo jako zastępca naczelnika wydziału
prewencji i ruchu drogowego, a 5 lat później jako naczelnik
tego wydziału. W 2019 roku została I Zastępcą Komendanta
powiatowego Policji w Braniewie.
Z kolei I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie jest nadkom. Marta Umbras, która służbę w policji

rozpoczęła w 2001 r. Była policjantem pionu kryminalnego,
gdzie zdobyła umiejętności i doświadczenie z zakresu pracy
dochodzeniowo-śledczej i operacyjno-rozpoznawczej. Później jako specjalista Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kadr i
Szkolenia KPP w Kętrzynie odpowiadała za prowadzenie
spraw kadrowych, nadzorowała tematykę dyscyplinarną
oraz prowadziła m.in. postępowania skargowe.
Od kwietnia 2012 r. do maja 2018 r. zajmowała stanowisko
Komendanta Komisariatu Policji w Reszlu, a od maja
2018 r. wykonuje zadania na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie.
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Policjanci oraz pracownicy cywilni z Komendy Miejskiej Policji z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego ceremonialnie obchodzili swoje święto. Tegoroczne obchody Święta Policji były doskonałą okazją, aby przypomnieć o historii Polskiej
Policji. W tym roku przypadała m.in. 101. Rocznica Powstania Policji Państwowej, 95-lecie powołania Policji Kobiecej,
30-lecie powstania NSZZP oraz 30-lecie uchwalenia Ustawy o Policji. W uroczystym apelu uczestniczył Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Starosta Powiatu Olsztyńskiego – Andrzej Abako, z-ca Prezydenta m. Olsztyn – Ryszard Kuć, Burmistrz Biskupca – Kamil Kozłowski oraz Kapelan Komendy Miejskiej w Olsztynie – ks. Arkadiusz Suchowiecki.

Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się 28 lipca
2020 roku na placu apelowym w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego. Gospodarzem ceremonii był Komendant Miejski
Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski, który przemówienie
rozpoczął od przywołania historycznych momentów tworzących obecny obraz Polskiej Policji, która z dnia na dzień
cieszy się coraz to większym zaufaniem społecznym i na
które to pracuje każdy policjant oraz pracownik Policji z
osobna.
Powody do świętowania…
Insp. Piotr Zabuski przypomniał, że dokładnie 101 lat temu,
24 lipca 1919 roku została uchwalona przez Sejm Ustawa o
Policji Państwowej, na której mocy powstała nowa formacja, której cele od lat są niezmienne.
Szef olsztyńskich policjantów podkreślił udział w tworzeniu
naszej formacji płci pięknej, która w tym roku obchodziła
95-rocznicę powołania policji kobiecej. Istotnym podczas
przywołania tego wątku było podkreślenie, że Polska Policja
od początku swojego istnienia nie oceniała policjantów i
policjantek przez pryzmat płci, a zwracała uwagę przede

wszystkim na predyspozycje oraz przygotowanie do pełnienia służby.
Dziś w KMP w Olsztynie służbę pełni 121 policjantek, a 86
kobiet pracuje na stanowiskach cywilnych.
30-lecie swojego powstania w tym roku obchodził również
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Prelegent, wspomniał o pomocy przedstawicieli związków zawodowych w trosce o codzienne sprawy wszystkich
funkcjonariuszy i pracowników Policji wpływając przy tym na
kształt praw i obowiązków policjantów mając również na
względzie ich sytuację materialną.
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Prezydialnego – Klaudię Gryczewską.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek podczas swojego przemówienia
słał słowa podziękowania wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom cywilnym za codzienną rzetelną,
sumienną służbę i pracę.
Przełożony warmińsko-mazurskich policjantów podkreślił,
że to właśnie dzięki każdemu z osobna nasza formacja cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym a społeczeństwo
poczuciem bezpieczeństwa.
Ważną chwilą, mimo obecnej sytuacji, przez którą nie mogliśmy spotkać się w większym gronie – były podziękowania
płynące w stronę władz samorządowych z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.
Kolejnym etapem uroczystego apelu było wręczenie odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz
wyróżnienie jednego z policjantów przez Komendanta Głównego Policji. I choć w uroczystości Święta Policji na placu
przy ul. Pstrowskiego w Olsztynie uczestniczyła ograniczona liczba osób, mimo to, nowe pagony w całej KMP w Olsztynie mogło założyć 176 policjantów.

Podczas apelu, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek wraz z Komendantem Miejskim
Policji w Olsztynie insp. Piotrem Zabuskim podziękowali
wszystkim, którzy bezpośrednio lub pośrednio troszczą się o
sprawy związane z bezpieczeństwem a także o te, które
związane są z poprawą warunków pracy policjantów i pracowników cywilnych.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
czterech funkcjonariuszy z naszej komendy zostało wyróżnionych medalami za długoletnią służbę.
Trud, który każdego dnia na rzecz poprawy bezpieczeństwa
wkładają policjanci ruchu drogowego została zauważona i
doceniona przez Komendanta Głównego Policji, który z okazji Święta Policji wyróżnił naczelnika olsztyńskiej drogówki
nadkom. Sebastiana Nowaka.

Słowa podziękowania padły również w kierunku rodzin
i bliskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy
w tym szczególnym dniu z uwagi na panujące obostrzenia
nie mogli uczestniczyć w obchodach Święta Policji.

Za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa
ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, nadaniem z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego złotą odznaką „zasłużony
policjant” wyróżniono zastępcę Komendanta Miejskiego
Policji w Olsztynie insp. Romana Kusia.
Minister Mariusz Kamiński medalami brązowym i srebrnym
za zasługi w dziedzinie realizacji ustanowionych zadań Policji wyróżnił: Starostę Powiatu Olsztyńskiego –
Andrzeja Abakę, Burmistrza miasta Biskupiec – Kamila Kozłowskiego, koordynatorkę Zespołu Kadr i Szkolenia –
Julitę Korus-Bazydło oraz pracownika cywilnego z Zespołu

Szef Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego na czele z Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie podziękowali rodzinie
i bliskim, którzy każdego dnia czekają na bezpieczne powroty do domu i którzy swoim wsparciem i wyrozumiałością
pozwalają na skuteczne realizowanie zamierzonych celów.
Najbliżsi policjantów i pracowników cywilnych stanowią nieodłączny element policyjnej rodziny.
„Wszystkim zebranym, jak również nieobecnym na
dzisiejszej uroczystości ze względu na epidemiologiczne obostrzenia – policjantom, pracownikom Policji jeszcze raz serdecznie dziękuję”.
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Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. powołana została Policja Państwowa. Rok temu świętowaliśmy 100 rocznicę tego wydarzenia. W tym roku mija 95-lat odkąd mundur założyła pierwsza polska policjantka. Coroczne obchody Święta Policji to okazja do wyjątkowego spotkania. Okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że tym razem obchody święta policjantów przybrały kameralny charakter.

W tym roku okoliczności wywołane epidemią koronawirusa
sprawiły, że miejskie obchody święta elbląskich policjantów
przybrały bardziej kameralny charakter.
Rozpoczęła je Msza Św. w Katedrze Św. Mikołaja, którą
celebrował biskup Diecezji Elbląskiej Jacek Jezierski - było
to 26 lipca 2020r.
W poniedziałek ,3 sierpnia, w auli Komendy Miejskiej Policji
w Elblągu funkcjonariusze i pracownicy cywilni obchodzili
101. rocznicę powołania Policji Państwowej.
W uroczystym apelu uczestniczył Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek.
W trakcie uroczystości odczytano list Mariusza Kamińskiego
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- „W imieniu wszystkich obywateli, którzy zawdzięczają Państwu poczucie bezpieczeństwa, dziękuję za tę trudną służbę. Życzę również sukcesów w życiu prywatnym i składam
wyrazy uznania dla Rodzin, które wspierają Państwa w każdych okolicznościach” - napisał w liście Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

Z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie medale i odznaczenia otrzymali:
Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
asp. szt. Andrzej Witów, asp. szt. Tomasz Maciejko,
Sabina Maj
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymał:
asp. szt. Adam Chroł
Złotą Odznakę Zasłużony Policjant: insp. Robert Muraszko oraz podinsp. Piotr Cioła
Brązową Odznakę Zasłużony Policjant otrzymali:
asp. szt. Radosław Apanowicz, mł. asp. Jacek Kasprzyk,
asp. szt. Marcin Trochimczuk
Podczas święta na wyższe stopnie służbowe awansowało
łącznie 86 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
Obchody Święta Policji to także doskonała okazja na uhonorowanie zasług i zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nadinsp. Tomasz Klimek wręczył Medal za Zasługi dla Policji Hannie Mierzejewskiej – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu.
Uroczystość w KMP w Elblągu została przeprowadzona
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
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Tegoroczne Święto Policji miało inny niż zazwyczaj charakter. Okoliczności wywołane epidemią koronawirusa
sprawiły, że obchody święta policjantów przybrały kameralny charakter. Uroczystość przebiegła zgodnie z
zasadami reżimu sanitarnego z ograniczoną liczbą zaproszonych gości. Pomimo niedogodności, uroczystość miała podniosły charakter, a jej wyjątkowość podkreśliły jubileusze, m.in. 95. rocznicę powołania Policji
Kobiecej. W uroczystości uczestniczył
nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie.
Odznaczenia i awanse
W poniedziałek 10 sierpnia 2020
roku na placu Komendy Powiatowej
Policji przy ul. Wyszyńskiego 28 w
Bartoszycach funkcjonariusze i
pracownicy cywilni obchodzili 101.
rocznicę powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu udział
wziął Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek, oraz zaproszeni goście: Starosta Powiatu
Bartoszyce Jan Zbigniew Nadolny,
Burmistrz Bartoszyc Piotr Petrykowski, Zastępca Wójta
Gminy Bartoszyce Jadwiga Bogdaniuk, kapelan bartoszyckich policjantów ksiądz prałat Jan Jarosz, Przewodniczący
Warmińsko – Mazurskiego ZW NSZZ policjantów
podinsp. Sławomir Koniuszy.
Tegoroczne Święto było okazją do upamiętnienia 95-lat
kobiet w Policji oraz 30. rocznicy powstania Niezależnego
Związku Zawodowego Policjantów.

S TR . 8

W trakcie uroczystości odczytano list Mariusza Kamińskiego
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie medal srebrny za długoletnią służbę otrzymał:
podkom. Radosław Piekut
Podczas święta na wyższe stopnie służbowe awansowało
łącznie 43 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w
Bartoszycach. W imieniu Komendanta Głównego Policji
gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek wręczył akt
mianowania na stopień inspektora policji mł. insp. Przemysławowi Fiertkowi
Komendantowi Powiatowemu Policji w
Bartoszycach. Kolejny akt mianowania,
na stopień podinspektora policji z rąk
Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Olsztynie otrzymał
nadkomisarz Krzysztof Szczepański Komendant Komisariatu
Policji w Górowie Iławeckim.
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Choć tegoroczne Święto Policji z uwagi na panującą pandemię koronawirusa miało okrojony charakter, to w możliwie
najbardziej uroczysty sposób funkcjonariusze i pracownicy cywilni zaakcentowali ten jakże ważny dla nich dzień.
W trakcie obchodów, w których uczestniczył osobiście Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie –
nadinsp. Tomasz Klimek, awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 26 policjantów

W czwartek (31.07.) na placu wewnętrznym braniewskiej
komendy Policji funkcjonariusze i pracownicy cywilni obchodzili 101. rocznicę powołania Policji Państwowej.
W uroczystym apelu uczestniczył Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie – nadinsp. Tomasz Klimek.
Tegoroczne Święto było okazją do upamiętnienia
95-lat kobiet w Policji oraz okrągłej, 30. rocznicy powstania
Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów.
W trakcie uroczystości z rąk Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie medale i odznaczenia otrzymali :
- nadkom. Tadeusz Telenga – Medal Srebrny za Długoletnią
Służbę
- Krystyna Dragun (pracownik cywilny KPP w Braniewie) –
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
- mł.asp. Paweł Miernicki – Brązową Odznakę ,,Zasłużony
Policjant''.

Podczas święta na wyższe stopnie służbowe awansowało
26 funkcjonariuszy, w tym :
1 w korpusie oficerów starszych
1 w korpusie oficerów młodszych
7 w korpusie aspirantów
12 w korpusie podoficerów
5 w korpusie szeregowych.
Obchody Święta Policji to doskonała okazja na uhonorowanie zasług i zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nadinsp. Tomasz Klimek wręczył Brązowe Medale za Zasługi dla Policji Staroście braniewskiemu – Karolowi Motyce
oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie – bryg. Zbigniewowi Januszko.
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We wtorek w budynku Komendy Powiatowej Policji w Działdowie odbyły się powiatowe uroczystości Święta Policji. Tegoroczne obchody z uwagi na pandemię i bezpieczeństwo sanitarne miały okrojony charakter
oraz zmniejszoną liczbę uczestników. W uroczystościach uczestniczył nadinsp. Tomasz Klimek Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie.

Przedstawiciele policjantów i pracowników Policji zostali
uhonorowani medalami oraz odznaczeniami państwowymi.
Wręczono także akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.
Odznaczenia, które wręczył nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie,
otrzymali:
Izabela Spychalska - Srebrny Medal za długoletnią służbę
insp. Witold Barcikowski - Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”
mł. insp. Adam Borowski - Srebrna odznaka „Zasłużony
Policjant”.
Mianowania na wyższe stopnie policyjne otrzymało
26 funkcjonariuszy, w tym:
- 3 mianowania przedterminowe:
na nadkomisarza Policji – 1 osoba
na starszego aspiranta Policji – 1 osoba
na aspiranta Policji – 1 osoba
Pozostałe 23 awanse, to:
W korpusie szeregowych Policji
- na stopień starszego posterunkowego – 3 osoby
W korpusie podoficerów Policji
- na stopień sierżanta – 5 osób
- na stopień starszego sierżanta – 2 osoby

- na stopień sierżanta sztabowego – 2 osoby
W korpusie aspirantów Policji
- na stopień młodszego aspiranta – 6 osób
- na stopień starszego aspiranta – 3 osoby
- na stopień aspiranta sztabowego – 2 osoby

Gratulujemy wszystkim awansowanym i wyróżnionym
medalami, a także odznaczeniami państwowymi.
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Tegoroczne obchody Święta Policji, z uwagi na panującą pandemię, miały kameralny charakter.
Podczas uroczystości zostały wręczone policjantom medale ,,Za długoletnią służbę” i odznaczenia
„Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższy stopień służbowy. W apelu uczestniczył Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie – nadinsp. Tomasz Klimek.

05.08.2020 r. na placu wewnętrznym komendy policjanci
i pracownicy cywilni obchodzili Święto Policji w Ełku.
W apelu uczestniczyli Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie – nadinsp. Tomasz Klimek, Starosta Ełcki Marek Chojnowski, Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski oraz policjanci i pracownicy cywilni komendy. W tym roku uroczystość miała
kameralny charakter.
W trakcie uroczystości z rąk Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Tomasza Klimka medale „Za długoletnią służbę” otrzymało dwóch policjantów. Także dwóch policjantów otrzymało odznaki „Zasłużony Policjant”.

Na wyższe stopnie służbowe awansowało 45 funkcjonariuszy, w tym :
5 w korpusie oficerów
18 w korpusie aspirantów
17 w korpusie podoficerów
5 w korpusie szeregowych
Po uroczystym wręczeniu nominacji był czas na życzenia
i podziękowania.
Pan Komendant Wojewódzki nadinsp. Tomasz Klimek
podziękował ełckim policjantom za trud i zaangażowanie
w codziennej służbie.
Podziękowania popłynęły także w stronę przedstawicieli
lokalnych władz samorządowych za nieustającą pomoc i
wspieranie policyjnych działań.
Dzięki współpracy, zrozumieniu i wspólnym wysiłkom zapewniamy bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu ełckiego.
Przedstawiciele lokalnych samorządów przekazali podziękowania i życzenia funkcjonariuszom.
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Giżyccy policjanci podczas obchodów Święta Policji
uczcili 101. rocznicę powstania Polskiej Policji Państwowej oraz 95. rocznicę służby kobiet w Policji.
Z uwagi na trwającą pandemię, apel miał charakter kameralny, z zachowaniem środków ostrożności.
Z okazji Święta Policji wyróżnienia za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz za szczególne
zasługi i osiągnięcia w służbie otrzymało dwóch funkcjonariuszy. Medale za „Zasługi dla Policji” otrzymali
przedstawiciele lokalnego samorządu za wkład wniesiony w rozwój Policji
W środę (29.07.2020 r.) na Strzelnicy
Myśliwskiej w Giżycku odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji.
W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze giżyckiej komendy, wśród
których obecni byli: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek, Wicestarosta Powiatu Giżyckiego
Mateusz Andrzej Sieroński,
Burmistrz Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz
oraz Wójt Gminy Wydminy Radosław Król.
Podczas ceremonii Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wręczył policjantom akta mianowania na wyższe stopie policyjne oraz wyróżnił najbardziej zasłużonych policjantów z giżyckiej komendy.
Medal za „Długoletnią Służbę”, który jest przyznawany przez
Prezydenta RP za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służ-

S TR . 12

bie państwa otrzymał podkom. Jacek Tarnacki Naczelnik
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, natomiast brązową
odznakę „Zasłużony Policjant”, przyznawaną przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych otrzymał
asp. szt. Sylwester Piotrowicz Kierownik Posterunku Policji
w Rynie.
Podziękowania i wyróżnienia spłynęły również na ręce
przedstawicieli samorządu lokalnego. Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta Giżycka oraz Radosław Król Wójt
Gminy Wydminy otrzymali Medale
za „Zasługi dla Policji”, które przyznawane są przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji za
wkład wniesiony w rozwój Policji.
Na zakończenie uroczystości
Komendanci podziękowali policjantom za ich zaangażowanie w służbę, która jest odpowiedzialna, trudna i wymagająca dużego poświęcenia ze strony każdego policjanta.
Odczytany został list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego skierowany do policjantek,
policjantów i pracowników z garnizonu warmińskomazurskiego.
Wszystkim mianowanym i wyróżnionym składamy najserdeczniejsze gratulacje!
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Święto Policji gołdapskich policjantek i policjantów
to szczególny dzień w roku. Awanse na wyższe
stopnie, odznaczenia, nagrody oraz podziękowania
za codzienna służbę są docenieniem ich ofiarności
i poświęcenia w zapewnieniu bezpieczeństwa
mieszkańców całego powiatu.
Na placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi
z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka odbył się uroczysty
apel z okazji Święta Policji.
Podczas uroczystości Pan Generał wręczył policjantom
odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie
policyjne.
W bieżącym roku awanse na wyższe stopnie policyjne
otrzymało 10 policjantów z Komendy Powiatowej Policji
w Gołdapi.
W tej grupie w drodze szczególnego wyróżnienia Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przedterminowo mianował na wyższe stopnie dwóch funkcjonariuszy.
Ponadto Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda „Medalem Brązowym za Długoletnią
Służbę” odznaczył dwóch policjantów.
Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
jednemu policjantowi nadał Brązową Odznakę
„Zasłużony Policjant”.

Na koniec Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska i Zastępca Burmistrza Gołdapi
Pani Joanna Łabanowska na ręce komendanta gołdapskich funkcjonariuszy przekazały gratulacje i podziękowania dla wszystkich policjantów za służbę i pomoc
niesioną społeczności lokalnej oraz mieszkańcom powiatu gołdapskiego.
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W tym roku okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że obchody święta policjantów przybrały
bardziej kameralny charakter. 6 sierpnia 2020 r. na placu przed Komendą Powiatową Policji w Iławie funkcjonariusze i pracownicy cywilni obchodzili 101. rocznicę
powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu
uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek.
Tegoroczne święto było okazją do upamiętnienia 95-lat kobiet w Policji, należy pamiętać również, że 30 lat temu, a
dokładnie 6 kwietnia 1990 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
uchwalił ustawę o Policji określająca organizację i działalność naszej formacji. W tym samym roku utworzono również Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.
W trakcie uroczystości odczytano list Mariusza Kamińskiego
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek wręczył akt mianowania na stopień
inspektora Policji Komendantowi Powiatowemu Policji w
Iławie mł. insp. Robertowi Mikusikowi i podinspektora policji
pierwszemu zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w
Iławie nadkom. Rafałowi Żubertowskiemu.

S TR . 14

Z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie medale i odznaczenia otrzymali:
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę kom. Marcin Trzeciak
Złotą Odznakę "Zasłużony Policjant" - insp. Robert Mikusik
Srebrną Odznakę "Zasłużony Policjant" podinsp. Rafał Żubertowski
Brązową Odznakę "Zasłużony Policjant" :
- asp. szt. Robert Mazurowski
- asp. szt. Jarosław Paczkowski
Podczas święta na wyższe stopnie służbowe awansowało
38 funkcjonariuszy, w tym :
mianowania w korpusie aspirantów - 17
mianowania w korpusie podoficerów - 10
mianowania w korpusie szeregowych – 9.
Obchody Święta Policji to także doskonała okazja na uhonorowanie zasług i zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nadinsp. Tomasz Klimek wręczył Medal za Zasługi dla Policji bryg. Piotrowi Wlazłowskiemu– Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
oraz Rafałowi Ryszczuk – Burmistrzowi Kisielic.
Uroczystość w KPP w Iławie została przeprowadzona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
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Stoją na straży prawa, pomagają, rozwiązują problemy i
niejednokrotnie ratują ludzkie życie. Oczywiście mowa
o policjantach. W piątek uroczyste obchody Święta Policji odbyły się w Kętrzynie. W tym wyjątkowym dla policjantów dniu nie zabrakło medali, wyróżnień, awansów
na wyższy stopień służbowy, życzeń i podziękowań.
Z uwagi na panującą pandemię, tegoroczna uroczystość
miała charakter kameralny, z zachowaniem środków
ostrożności.
7 sierpnia 2020 roku na placu
Komendy Powiatowej Policji
w Kętrzynie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. W uroczystej zbiórce, której gospodarzem był Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie insp. Dariusz Ślęzak
uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek.
W uroczystości udział wzięli
Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Michał Kochanowski, Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka oraz Wiceprzewodniczący Warmińsko Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie Piotr Krupski.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medal za „Długoletnią Służbę”, który jest nadawany za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa otrzymał
asp. szt. Stanisław Szczepaniak Komendant Komisariatu
Policji w Reszlu.

S TR . 15

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych
asp. szt. Roman Piskorz został odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” natomiast Brązową Odznaką
„Zasłużony Policjant” kom. Sławomir Pierzchanowski.
Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek wręczył policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.
Podczas tegorocznego Święta
Policji awansowało 31 policjantów z kętrzyńskiej komendy.
Decyzją Prezydium Zarządu
Głównego NSZZ Policjantów
"Brązowe Odznaki Honorowe"
otrzymali asp. Marcin Wawrykiewycz oraz
mł. asp. Justyna Śpiewak.

Na zakończenie uroczystości komendanci podziękowali
policjantom za ich zaangażowanie w służbę, która jest odpowiedzialna, trudna i wymagająca dużego poświęcenia ze
strony każdego policjanta.
Odczytany został list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego skierowany do policjantek,
policjantów i pracowników z garnizonu warmińskomazurskiego.
Wszystkim mianowanym i wyróżnionym składamy
najserdeczniejsze gratulacje!
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Lidzbarscy policjanci podczas obchodów Święta Policji
uczcili 101. rocznicę powstania Polskiej Policji Państwowej oraz 95. rocznicę służby kobiet w Policji.
Podczas uroczystego apelu wręczone zostały medale za
długoletnią służbę, odznaki „Zasłużony Policjant” oraz
nominacje na wyższe stopnie służbowe. Z uwagi na
trwającą pandemię, apel miał charakter kameralny, z
zachowaniem środków ostrożności.
W czwartek (30.07.2020 r.) przed
budynkiem lidzbarskiej komendy
odbył się uroczysty apel z okazji
Święta Policji. W uroczystości
udział wzięli funkcjonariusze,
wśród których obecni byli: Komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Starosta Powiatu Lidzbarskiego Jan Harhaj oraz Ksiądz
Prałat Jerzy Rożentalski.
Komendant Powiatowy Policji w
Lidzbarku Warmińskim
podinsp. Piotr Koszczał podziękował policjantom za wzorową i
sumienną służbę oraz ich zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa powiatu lidzbarskiego.
W dalszej części przemówienia podinsp. Koszczał złożył
podziękowania za współpracę i pomoc na ręce lidzbarskiego Starosty Jana Harhaja, który reprezentował podczas
apelu wszystkich samorządowców powiatu lidzbarskiego,
podkreślając, że policyjne sukcesy to efekt pozytywnej z
nimi współpracy.
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Podczas apelu Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek wręczył policjantom akta mianowania na wyższe stopie policyjne oraz wyróżnił najbardziej
zasłużonych policjantów z lidzbarskiej komendy.
Medal za „Długoletnią Służbę”, który jest przyznawany przez
Prezydenta RP za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa otrzymał kom. Leszek Jankowski I Z-ca Komendanta Powiatowego
Policji w Lidzbarku Warmińskim oraz
kom. Tomasz Gładkowski
Komendant Komisariatu
Policji w Ornecie,
natomiast brązową odznakę „Zasłużony Policjant”
przyznawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w uznaniu
szczególnych zasług i osiągnięć służbowych otrzymał
podinsp. Piotr Koszczał
Komendant Powiatowy
Policji w Lidzbarku Warmińskim oraz mł.asp. Euzebiusz Raiński – pomocnik dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.
Na zakończenie uroczystości nadinsp. Klimek Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował policjantom za
ich zaangażowanie w służbę, która jest odpowiedzialna,
trudna i wymagająca dużego poświęcenia ze strony każdego policjanta. Odczytany został list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego skierowany do policjantek, policjantów i pracowników cywilnych z
garnizonu warmińsko-mazurskiego.
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Meldunek o gotowości do uroczystości, złożony nadinsp. Tomaszowi Klimkowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie przez dowódcę uroczystości rozpoczął uroczyste obchody Święta Policji w Mrągowie. W tym roku są one wyjątkowe, ponieważ powiązane z jubileuszem 95. rocznicy powołania Policji
Kobiecej.
Z powodu panującej pandemii skromniejszy niż zwykle uroczysty
apel zgromadził tylko kilku gości. Wśród zaproszonych znaleźli się
tylko miejscowi samorządowcy: Starosta Mrągowski
pani Barbara Kuźmicka-Rogala, Burmistrz Mrągowa Stanisław
Bułajewski i Wójt Gminy Mrągowo Piotr Piercewicz.
Podczas uroczystości, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Srebrnym
Medalem „Za długoletnią służbę” odznaczono dwóch funkcjonariuszy, którzy od niedawna są w stanie spoczynku.
W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego asp. szt. Michał Wróblewski, Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Mikołajkach otrzymał
Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”.
Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych awansowanych zostało 26 funkcjonariuszy.
W korpusie oficerów młodszych policji:
na stopień komisarza awansował Andrzej Jaźwiński p.o. Zastępcy
Komendata Powiatowego Policji w Mrągowie,
w korpusie aspirantów:
dwóch funkcjonariuszy awansowało na stopień starszego aspiranta, 3. na stopień aspiranta,7. na młodszego aspiranta,
w korpusie podoficerów policji:
2. na stopień sierżanta sztabowego policji,
4. na starszego sierżanta policji,
6. na stopień sierżanta,
w korpusie szeregowych policji
1. na stopień starszego posterunkowego.

Gospodarz tegorocznych obchodów Święta Policji mł. insp. Robert Wierciszewski podkreślił rolę Policji w tym trudnym dla
wszystkich czasie pandemii, podziękował podwładnym za pełną
zaangażowania służbę, a także z okazji przypadającego jubileuszu 95. rocznicy utworzenia Policji Kobiecej podkreślił rolę kobiet
w formacji policyjnej. Komendant przypomniał także o tym, że w
tym roku świętujemy 30 rocznicę uchwalenia Ustawy o Policji oraz
trzydziestolecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. W przemówieniu nie zabrakło także podziękowań dla przedstawicieli władz samorządowych za nieustającą
pomoc i wspieranie policyjnych działań. Dzięki współpracy, zrozumieniu i wspólnym wysiłkom zapewniamy bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu mrągowskiego.
Nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował mrągowskim policjantom za zaangażowanie
i ofiarność w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz poświęcenie służbie i pracy w czasie epidemii.
Podczas uroczystości głos zabrali również przedstawiciele miejscowych władz samorządowych. Przedstawiciele lokalnych samorządów przekazali podziękowania i życzenia funkcjonariuszom
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W Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek oraz starosta nidzicki Marcin Paliński.
W tym wyjątkowym dla policjantów dniu nie zabrakło medalu, wyróżnienia, awansów na wyższy stopień służbowy,
życzeń i podziękowań. Z uwagi na panującą pandemię, tegoroczna uroczystość miała charakter kameralny, z zachowaniem środków ostrożności.

04.08.2020 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy
odbyły się obchody Święta Policji. To doskonała okazja do
odznaczeń, wyróżnień, awansów, życzeń i podziękowań za
codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa.
W uroczystej zbiórce z okazji
Święta Policji, której gospodarzem był Komendant Powiatowy
Policji w Nidzicy podinsp. Jarosław Wiśniewski uczestniczył
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek.
Postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej srebrnym medalem za długoletnią
służbę odznaczony został Naczelnik Wydziału Prewencji i
Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Nidzicy
podkom. Jacek Tarwacki.
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
asp. szt. Andrzej Demski został
odznaczony Brązową Odznaką
„Zasłużony Policjant”.
Komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wręczył policjantom akty
mianowania na wyższe stopnie
policyjne.

Podczas tegorocznego Święta Policji awansowało 27 policjantów z nidzickiej komendy.
W uroczystości uczestniczył
starosta nidzicki Marcin Paliński. Przedstawiciel lokalnych
samorządowców przekazał na
ręce Komendanta Powiatowego Policji
podinsp. Jarosława Wiśniewskiego defibrylator AED –
urządzenie służące do ratowania życia w przypadku zatrzymania krążenia.
W swoim wystąpieniu
nadinsp. Jarosław Wiśniewski
podziękował nidzickim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym komendy za zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków oraz staroście
nidzickiemu za pomoc i wspieranie policyjnych działań.
Nadinsp. Tomasz Klimek
w swojej wypowiedzi wyraził
uznanie dla policjantów podkreślając wagę pełnionej służby w niełatwym czasie walki z
pandemią. Nie zabrakło podziękowań dla lokalnych samorządowców za zaangażowanie w działania Policji.
W trakcie apelu odczytany
został list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mariusza Kamińskiego skierowany do policjantek, policjantów i pracowników Policji.
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Policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim obchodzili
swoje święto. Była to doskonała okazja, by docenić trud wkładany każdego dnia w pracę, mundurowych
i pracowników cywilnych komendy, a także wręczyć awanse na wyższe stopnie służbowe.

06.08.2020 r, w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym
Mieście Lubawskim odbyły się powiatowe obchody Święta
Policji. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiczny uroczystość miała charakter kameralny, z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczeństwa.
Spotkanie rozpoczęło się złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych policjantów w
hołdzie funkcjonariuszom Policji
Państwowej w Nowym Mieście
Lubawskim zamordowanym wiosną 1940 roku.
W uroczystym apelu, który odbył
się na placu wewnętrznym komendy uczestniczył Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Nowomiejski pan Andrzej Ochlak, Burmistrz Miasta pan Józef Blank
oraz Wójt Gminy Grodziczno pan Tomasz Szczepański.
Uroczystość ta miała wyjątkowy charakter ze względu na
101-rocznicę powstania Policji Państwowej oraz 95-tą rocznicę powołania kobiet do Policji.

30 lat temu została uchwalona obecnie obowiązująca Ustawa o Policji oraz powstały Niezależne Samorządne Związki
Zawodowe Policjantów.
Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia i medale oraz
awanse w stopniach służbowych.
Brązowy medal "Za zasługi dla
Policji" otrzymał Wójt Gminy Grodziczno pan Tomasz Szczepański.
Komendant Powiatowy Policji
w Nowym Mieście Lubawskim
insp. Jacek Drozdowski złożył życzenia wszystkim policjantom i
pracownikom cywilnym i podziękował za ich pracę na rzecz bezpieczeństwa, ale także ich rodzinom
za wsparcie i zrozumienie tej niezwykłej, często trudnej, pełnej poświęcenia służby.
W swoim wystąpieniu nadinsp. Tomasz Klimek podziękował
za pełną zaangażowania służbę podkreślając jej wagę,
zwłaszcza w tym jakże trudnym okresie walki z pandemią.
Nie zabrakło również słów uznania i podziękowania w stosunku do lokalnych samorządów.
Gratulacje, życzenia i podziękowania złożyli nowomiejskim
funkcjonariuszom także zaproszeni goście.
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Uroczystość Święta Policji rozpoczęła się Mszą
Świętą w Kościele NMP Królowej Polski w Olecku.
Uroczysty apel odbył się na dziedzińcu Komendy, w którym
udział wzięli policjanci, pracownicy cywilni, Starosta Olecki
oraz Burmistrz Olecka.
Pełniący obowiązki Komendant Policji w Olecku
podinsp. Jerzy Kuprewicz dziękował swoim podwładnym za
zaangażowanie w pracę, a w szczególności za zadania jakie zostały postawione Policji związane z zagrożeniem koronawirusem.
Podziękowania zostały złożone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimek, jak
również ze strony lokalnych władz samorządowych.
Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wraz z pełniącym
obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olecku
podinsp. Jerzy Kuprewicz wręczyli policjantom nominacje na
wyższe stopnie policyjne jak również odznaczenia.
W tym roku dwaj funkcjonariusze zostali odznaczeni: srebrnym "Medalem za Długoletnią Służbę" i Brązową Odznaką
"Zasłużony Policjant" oraz 20 funkcjonariuszy awansowało
na wyższy stopień policji.

12.06.2020 r. mł. insp. Dariusz Stachelek objął obowiązki
Komendanta Powiatowego Policji w Olecku.
Zastąpił na tym stanowisku
podinsp. Jerzego Kuprewicza, który pracował w oleckiej komendzie niespełna dwa
lata.
Dotychczas mł. insp. Dariusz Stachelek kierował gołdapską
komendą, a zanim tam trafił, w październiku 2018 r. był Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Olecku.
Zaś podinsp. Jerzy Kuprewicz, objął obowiązki Komendanta
Powiatowego Policji w Gołdapi.
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W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyły się obchody Święta Policji. Podczas uroczystości zostały wręczone policjantom medale ,,Za długoletnią służbę” i odznaczenia „Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na
wyższy stopień służbowy. Tegoroczne Święto miało wyjątkowy charakter, ze względu na 101-rocznicę powstania Policji Państwowej, 95-tą rocznicę powołania kobiet do Policji, 30 rocznicę uchwalenia Ustawy o Policji oraz 30-lecia
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

03.08.2020 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie
odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Z uwagi na
obowiązujący stan epidemiczny uroczystość miała charakter
kameralny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
W uroczystości oprócz policjantów wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: Andrzej Wiczkowski
Starosta Ostródzki,
Zbigniew Michalak Burmistrz
Miasta Ostróda,
Grzegorz Kastrau Zastępca
Wójta Gminy Ostróda oraz
przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb:
st. bryg. Tomasz Ostrowski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Ostródzie oraz
st. kpt. Robert Kwiatek Zastępca Komendanta Straży
Miejskiej w Ostródzie.
Zebranych gości powitał
podinsp. Marcin Danowski
Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie.
Podczas uroczystej zbiórki zostały wręczone medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek wręczył akt mianowania na stopień
podinspektora Policji Komendantowi Powiatowemu Policji w
Ostródzie podinsp. Marcinowi Danowskiemu.

Srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczenia zostali:
- nadkom. Mirosław Ostaszewski
-asp. szt. Rafał Jankowski
Brązowy medal "Za zasługi dla Policji" otrzymał
st. bryg.Tomasz Ostrowski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Ostródzie. Odznaczenie to
przyznawane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji za wkład wniesiony w rozwój Policji.
Brązową odznakę "Zasłużony
Policjant" otrzymali:
- kom. Rafał Frenkiel
-st. asp. Agnieszka KuźnickaPrzybyłek
W tym roku na wyższe stopnie
służbowe mianowanych zostało 57 policjantów z Komendy
Powiatowej Policji w Ostródzie.
Nadinsp. Tomasz Klimek w
swoim wystąpieniu podkreślał
przede wszystkim wagę naszej
służby, zwłaszcza w tym jakże trudnym okresie walki z pandemią.
Nie zabrakło również słów uznania i podziękowania w stosunku do lokalnych samorządów.
Gratulacje, życzenia i podziękowania złożyli ostródzkim
funkcjonariuszom także zaproszeni goście.
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Za nami Powiatowe Obchody Święta Policji w Piszu. Był
to dzień awansów, odznaczeń i wyróżnień za dobrą pracę dla funkcjonariuszy oraz podziękowań dla tych, którzy swoją działalnością przysłużyli się funkcjonowaniu
Policji. Ten dzień był okazją, aby docenić trud i niełatwą
pracę piskich mundurowych.
W środę (5 sierpnia br.) odbyły się Powiatowe Obchody
Święta Policji w Piszu.
Uroczysty apel odbył się na placu przed Komendą Powiatową Policji w Piszu. W dobie zagrożenia koronawirusem
wśród zaproszonych gości obecny był jedynie: Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie, pan nadinsp. Tomasz Klimek oraz Wicestarosta Powiatu Piskiego,
pan Waldemar Brenda.
Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Marcin Kubas.
W swoim przemówieniu podziękował policjantom za wzorową, sumienną służbę oraz zaangażowanie funkcjonariuszy
na rzecz bezpieczeństwa w powiecie piskim. Życzenia skierował także pod adresem pracowników cywilnych. To właśnie dzięki ich pracy w dużej mierze zależy sprawność i
skuteczność działań policji. Komendant przekazał słowa
podziękowania także rodzinom funkcjonariuszy i ich najbliższym za cierpliwość, wyrozumiałość, ale także codzienne
wsparcie.
Mł. insp. Marcin Kubas podziękował także przedstawicielom
lokalnych samorządów, które finansowo i rzeczowo wspierają piską policję. Podkreślił przychylny stosunek samorządowców do Policji, do spraw porządku i bezpieczeństwa
publicznego.
Szczególne słowa podziękowania Komendant Powiatowy
Policji w Piszu skierował pod adresem
nadinsp. Tomasza Klimka:
„Podczas ubiegłorocznych obchodów Święta Policji w Piszu
obiecał nam Pan remont elewacji piskiej komendy i słowa
Pan dotrzymał. Dzisiaj właśnie przed wyremontowanym
budynkiem możemy świętować najważniejszy dla naszej
formacji dzień w roku. Nie kryjemy zadowolenia, że wreszcie Komenda Powiatowa Policji w Piszu staje się najładniejszym obiektem w mieście. Tak właśnie mówią o nim miesz-

kańcy, a my jesteśmy z tego dumni. To jednak jeszcze nie
koniec prac remontowych.(…). Bardzo Panu za to dziękujemy”.
Korzystając z okazji mł. insp. Marcin Kubas wręczył pamiątkowe ryngrafy Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w
Olsztynie oraz Staroście Piskiemu, dziękując tym samym,
za dotychczasowe wsparcie.
Wiele ciepłych słów i życzeń dla Komendanta, policjantek,
policjantów i pracowników cywilnych piskiej policji, padło ze
strony pana nadinsp. Tomasza Klimka oraz pana Waldemara Brendy.
W dalszej części przyszedł czas na odznaczenia i awanse

W tym roku z okazji Święta Policji, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczenie otrzymał
kom. Grzegorz Kotuła. Policjant uhonorowany został
„Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę”.
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Odznaczenie to nadawane jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy
zawodowej w służbie państwa.
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, odznaczenie otrzymał także nadkom. Grzegorz Kobeszko oraz
kom. Artur Kurpiewski. Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Piszu i Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w
Piszu uhonorowani zostali Brązową Odznaką „Zasłużony
Policjant”. Odznakę tą otrzymuje się w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz
utrzymania porządku publicznego.
W trakcie obchodów Święta Policji w Piszu akty mianowania
na wyższe stopnie policyjne wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, nadinsp. Tomasz Klimek oraz
Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Marcin Kubas.
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Na stopień sierżanta Policji:
post. Grabowski Radosław
post. Łęg Krzysztof
post. Wojdyła Sebastian
post. Wygnał Jakub
Na stopień starszego posterunkowego Policji:
post. Banach Pamela
post. Charubin Piotr
post. Chmielewski Tobiasz
post. Chudzik Aleksandra
post. Napiórkowski Tobiasz
post. Olbryś Grzegorz

Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymali:
Na nadkomisarza Policji:
kom. Jackiewicz Marek
Na komisarza Policji:
podkom. Szypczyński Tomasz
Na starszego aspiranta Policji:
asp. Dąbkowski Karol
asp. Drężek Martyna
asp. Kawecki Łukasz
Na aspiranta Policji:
mł. asp. Józefczuk Paweł
mł. asp. Rogowski Mariusz
mł. asp. Wojsław Justyna
Na młodszego aspiranta Policji:
sierż. szt. Brodowski Marcin
sierż. szt. Dąbkowski Marcin
sierż. szt. Kaczyński Adrian
sierż. szt. Kakowski Przemysław
Na sierżanta sztabowego Policji mianowano:
st. sierż. Arnista Monia
st. sierż. Franczuk Piotr
st. sierż. Goliński Rafał
st. sierż. Sobolewski Piotr
Na starszego sierżanta Policji:
sierż. Buraczewski Karol
sierż. Dąbrowski Karol
sierż. Grajko Mateusz
sierż. Laszczkowski Przemysław
sierż. Mieczkowski Łukasz

Wszystkim odznaczonym i awansowanym serdecznie
gratulujemy !
Święto Policji było też okazją, aby pożegnać Naczelnika
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego,
podinsp. Mirosława Kobusa, który po 25 latach służby odszedł na emeryturę.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Komendant
Powiatowy Policji w Piszu złożyli panu podinsp. M. Kobusowi serdeczne słowa podziękowania za wieloletnią służbę na
rzecz bezpieczeństwa obywateli.
Od policjantów z piskiej komendy Pan Naczelnik otrzymał
na pamiątkę szablę oficerską polską z orłem dekorowaną
grawerem z napisem „Bóg, honor, ojczyzna”.
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Medale ,,Za długoletnią służbę” i odznaczenia
„Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższy
stopień służbowy zostały wręczone podczas powiatowych obchodów Święta Policji w Węgorzewie. Tegoroczne Święto miało wyjątkowy charakter, ze względu
na 101-rocznicę powstania Policji Państwowej, 95-tą
rocznicę powołania kobiet do Policji, 30 rocznicę
uchwalenia Ustawy o Policji oraz 30-lecia Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.
W środę, 29 lipca 2020 roku węgorzewscy policjanci obchodzili powiatowe Święto Policji.
W uroczystości oprócz policjantów wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Pani Marzenna Supranowicz
Starosta Węgorzewski oraz Pan Krzysztof Kołaszewski Burmistrz Węgorzewa.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrny medal za
długoletnią służbę, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, otrzymał:
nadkom. Marcin Karmowski,
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Srebrną i Brązową Odznakę „ZASŁUŻONY POLICJANT” w uznaniu szczególnych
zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego otrzymały: nadkom. Marta Umbras srebrna odznaka i asp. Agnieszka Filipska – brązowa odznaka.
Na wyższe stopnie służbowe awansowali:
na stopień starszego aspiranta Policji: asp. Marcin Makowski
na stopień aspiranta Policji: mł. asp. Andrzej Kurowski
na stopień sierżanta sztabowego Policji: st. sierż. Beata
Pawliszyn-Fojtuch, st. sierż. Remigiusz Zajączkowski.

Po uroczystym wręczeniu nominacji był czas na życzenia
i podziękowania.
W swoim wystąpieniu nadkom. Marcin Karmowski Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie
podziękował policjantom za ich trud,
oddanie i zaangażowanie na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
węgorzewskiego. Życzenia skierował
także pod adresem pracowników cywilnych. To właśnie dzięki ich pracy w
dużej mierze zależy sprawność i skuteczność działań Policji. Pan Komendant podziękował również przedstawicielom lokalnych władz samorządowych za nieustającą pomoc i wspieranie policyjnych działań. Podkreślił, że
dzięki współpracy, zrozumieniu i
wspólnym wysiłkom zapewniamy bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu węgorzewskiego. Słowa uznania i podziękowania skierował również do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz reprezentantów służb mundurowych i instytucji za codzienne współdziałanie.
Nadinsp. Tomasz Klimek w swoim wystąpieniu podkreślał
przede wszystkim wagę naszej służby, zwłaszcza w tym
jakże trudnym okresie walki z pandemią. Nie zabrakło również słów uznania i podziękowania w stosunku do lokalnych
samorządów.
Gratulacje, życzenia i podziękowania złożyli węgorzewskim
funkcjonariuszom także zaproszeni goście.
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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

