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15 października 2020 roku minie jedenaście lat, od
kiedy na stronie warmińsko-mazurskiej Policji
ukazał się pierwszy numer „Informatora KWP w
Olsztynie”.
Dziś -21 września 2020 roku– wydano dwusetny
numer „Informatora KWP w Olsztynie”.
Historię warmińsko-mazurskiej Policji
w latach 2009-2020 udokumentowano na ponad
4 tysiącach stron!

15 października 2009 roku
Pierwszy numer „Informatora KWP w Olsztynie” ukazał się
15 października 2009 roku. Od tamtego czasu cyklicznie
dokumentowaliśmy historię warmińsko-mazurskiej Policji.
Do dnia dzisiejszego wydano 200 numerów, z których każdy
ma przeszło 20 stron. Daje to ponad 4 tysiące zapisanych
lub udokumentowanych fotograficznie stron z historii Policji
Warmii i Mazur.
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Elektroniczny publikator
„Informator KWP w Olsztynie” od 11 lat ukazuje się w formie
elektronicznej na stronie warmińsko-mazurskiej Policji.
Przekazywaliśmy w nim informacje na temat tego, co dzieje
się w jednostkach warmińsko-mazurskiej Policji- jak pracują
policjanci i pracownicy cywilni, w jakich uroczystościach
uczestniczą, jakie mają problemy, i jak sobie z nimi radzą.
Przedstawialiśmy policyjne sukcesy, działania profilaktyczne, prewencyjne, edukacyjne, imprezy sportowe.
Wspominaliśmy również tych, którzy oddali Policji najlepsze
lata swojego życia i odeszli na zasłużoną emeryturę, a także
tych, którzy - czasami w tragicznych okolicznościach- odeszli „na wieczną wartę”.

„Odkurzamy wspomnienia”
„Odkurzamy wspomnienia” – to nowy cykl, który od sierpnia
2020 roku pojawił się w „Informatorze KWP w Olsztynie”.
W jego ramach prezentujemy zdjęcia osób oraz wspomnienia o funkcjonariuszach oraz pracownikach, którzy tworzyli
warmińsko-mazurską Policję.
Chcemy pokazać tych, którzy przyczynili się do tego, w jakim kształcie i kondycji jest teraz nasza Policja.
O tym, czyje zdjęcie i wspomnienia znajdą się w publikacji,
decydują policjanci i pracownicy cywilni, przesyłając swoje
kandydatury. Zdjęcia nominowanych zamieszczone zostaną
również w historycznej publikacji, która ukaże się z okazji
105 rocznicy powstania Policji Państwowej..

Zmiany, zmiany, zmian...
Gdy spojrzy się wstecz można zobaczyć, jak wiele zmian w
Policji nastąpiło w tym czasie.
Czterokrotnie zmieniali się komendanci wojewódzcy warmińsko-mazurskiej Policji, z którymi przeprowadzaliśmy
wywiady i zamieszczaliśmy je w publikacji.
Zmiany dokonywane były również na stanowiskach komendantów powiatowych i miejskich, naczelników i kierowników
komórek organizacyjnych KWP w Olsztynie.
Wielu zasłużonych policjantów, wyróżniających się w służbie i życiu pozazawodowym, o których pisaliśmy, odeszło
już na zasłużone emerytury.

Informacje zawarte na kartach „Informatora KWP w
Olsztynie” są pamiątką dla tych, co pracowali, służyli,
pracują, służą, ale są ważne również dla tych, którzy
przyjdą po nas. Bo historię warto znać, chociażby po to,
żeby wyciągać z niej wnioski, żeby nie powtarzać tych
samych błędów, ale również po to, aby docenić to, co
inni zrobili na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, komfortu pracy i służby funkcjonariuszy oraz pracowników
warmińsko-mazurskiej Policji.
Aby pamięć o tych wspaniałych, dobrych, szlachetnych
ludziach nie zginęła wraz z ich odejściem ze służby
i pracy.
Bożena Przyborowska
Redaktor Naczelny
„Informatora KWP w Olsztynie”
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Były Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
Został nominowany przez nadkom. Roberta Brzyckiego Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej
KWP w Olsztynie.
Nadinspektora, a właściwie wtedy jeszcze inspektora, Wojciecha Sobczaka poznałem przy okazji służb, które odbywały się w ramach wsparcia prewencyjnego oraz podczas zabezpieczeń imprez, uroczystości, protestów społecznych
i meczów piłkarskich. Byłem wówczas dowódcą plutonu w
Oddziałach Prewencji Policji w Olsztynie.

Zawsze mówił wprost, jeśli miał do kogoś uwagi – zarówno
te dobre, jak i przykre. Nigdy nie owijał w bawełnę.
Miał jasne, czytelne i zrozumiałe dla wszystkich zasady.
Był bardzo pracowitym, ale i wymagającym przełożonym.
Należał do tych, którzy płoną przykładem, aby zapalać innych do pracy.

Nadinsp. Wojciech Sobczak w moich oczach był wybitnym
fachowcem w sztuce policyjnej.
Jako komendant powiatowy zawsze zachowywał się profesjonalnie. W kontaktach nawet z najniższymi podwładnymi
okazywał im szacunek.

Do dziś pamiętam, jak podczas jednego z zabezpieczeń
meczów w Nowym Mieście Lubawskim doszło do starć z
kibicami. Ja dysponowałem wówczas tylko plutonem ludzi,
a kibiców było ponad 300.
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Nie wdając się w szczegóły, pamiętam, jak nie zgodziłem
się z decyzją Komendanta Wojciecha Sobczaka i podjąłem
własną. Wówczas to moja okazała się słuszna. Komendant
później powiedział mi, że jest mu przykro, że się z nim starłem, ale ma do mnie szacunek za dobrze wykonaną robotę.
Tego dnia czynności z zatrzymanymi trwały bardzo długo.
Komendant przyszedł do mnie i powiedział:
„Wy zrobiliście już swoją robotę. DZIĘKUJĘ. Resztą
zajmą się moi policjanci, jeździe odpocząć.”
To było dla nas zaskoczenie, gdyż wcześniej żaden z komendantów tak dobrze nas nie potraktował.
Kiedy nadinsp. Wojciech Sobczak został Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, zawsze odwiedzał
nas w OPP i wspierał. Zwykł mawiać, że jeśli jest gdzieś
problem, to on wyśle tam chłopaków z OPP i oni z pewnością sobie z nim poradzą. Darzył nas dużym zaufaniem,
co wymagało od nas jeszcze cięższej pracy.
Dziś wiem, że podołaliśmy oczekiwaniom.

S TR . 6

Później, będąc Komendantem Wojewódzkim
Pomorskiej Policji,
był odpowiedzialny między innymi za zabezpieczenie EURO 2012.
Na długo przed zabezpieczeniem zorganizował odprawę połączoną
ze spotkaniem i atrakcjami w Szymbarku.
Byliśmy tam wszyscy dowódcy z Olsztyna, Szczecina i Gdańska. Poza bardzo
ważnymi sprawami służbowymi Komendant Wojciech Sobczak powiedział, że chciał, abyśmy się wszyscy spotkali,
poznali, aby lepiej wspólnie pełnić służbę.
Do tamtej pory nie poznałem w mojej karierze przełożonego, który tak bardzo dbałby o morale i dobry klimat w pracy.
Wiem też, że gdyby nie on, to na zawsze pozostałbym przełożonym niższego szczebla. Tak naprawdę to on mnie zauważył i pozwolił rozwinąć skrzydła.
Ostatni raz spotkałem się z nadinsp. Wojciechem Sobczakiem na pożegnaniu Dowódcy OPP. Wtedy to powiedział
mi słowa, które zapadły mi głęboko w pamięć i które zapamiętam do końca życia. Nie podzielę się z Wami tymi słowami, gdyż były skierowane tylko do mnie.
Nadinsp. Wojciech Sobczak pokazał mi, jak być dobrym
przełożonym. Wymagającym, a jednocześnie z ludzką
twarzą i przede wszystkim z zasadami. Potrafił wznieść
się ponad uprzedzenia, podziały, pozostać obiektywnym i mądrym. Dla mnie zawsze będzie przykładem profesjonalnego szefa i prawdziwego faceta z zasadami.
„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest
zagubienie się w służeniu innym”
(Ghandi)

nadkom. Robert Brzycki
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Nadkom. Grzegorz Kobeszko z piskiej komendy otrzymał wyróżnienie

Władze Orzysza od 10 lat przyznają wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy
Orzysz” osobom, które w szczególny
sposób przyczyniły się do jej rozwoju,
kultywują najwyższe wartości i cieszą
się najwyższym uznaniem mieszkańców. W tym roku jedną z utytułowanym
osób został Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piszunadkom. Grzegorz Kobeszko
Nadkom. Grzegorz Kobeszko otrzymał medal „Zasłużony
dla Gminy Orzysz”.
Wyróżnienie to nadawane jest dla osób szczególnie zasłużonych dla gminy, o niepowtarzalnym wkładzie w jej rozwój,
które kultywują najwyższe wartości i cieszą społecznym
uznaniem wśród mieszkańców gminy Orzysz.

Wręczenie medali miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego na Warmii i Mazurach.
Wydarzenie to odbyło się pod patronatem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.

nadkom. Anna Szypczyńska
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Policyjni wodniacy pomogli turystom na szlaku wodnym, gdy doszło do załamania pogody- wyciągnęli z
wody mężczyznę, który spadł ze skutera oraz pomogli
odholować łódź, której żeglarz, płynący z 10 letnim
dzieckiem, nie mógł odpalić.

W piątkowe popołudnie (28 sierpnia)
patrol wodny z Rucianego – Nidy pełnił
służbę na jeziorze Bełdany dbając o
bezpieczeństwo wypoczywających tam
mieszkańców i turystów. W pewnym
momencie gwałtownie załamała się
pogoda. Nagle zrobiło się ciemno, zaczęło mocno wiać i padać, a do tego
wystąpiły niebezpiecznie duże fale.
To właśnie wtedy policyjni wodniacy, na środku szlaku wodnego, zauważyli dryfującą łódź motorową, na której nikogo
nie widzieli. Natychmiast podpłynęli, aby sprawdzić co się
stało. Okazało się, że łodzią płynął mieszkaniec Płocka
z 10-letnim synem.

S TR . 9

Od dłuższego czasu mężczyzna nie mógł jej odpalić, a robiło się niebezpiecznie z uwagi na nagłą zmianę pogody.
W tej sytuacji policjanci zdecydowali o zholowaniu motorówki do portu. Turysta był bardzo wdzięczny policjantom za
okazaną mu pomoc.
Holując łódź, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który wpadł do wody
ze skutera. Unosiła go na powierzchni
kamizelka ratunkowa, którą miał na
sobie. Policyjni wodniacy niezwłocznie
podpłynęli i wyciągnęli go z wody.

Szybka i skuteczna reakcja funkcjonariuszy zapobiegła
tragediom na wodzie.
nadkom. Anna Szypczyńska

Dzielnicowi uratowali życie mężczyźnie, który, z uwagi
na zły stan zdrowia, stracił przytomność.
Na początku września dzielnicowi asp. Karol Romanowicz i
mł. asp. Marek Ferdycz z Posterunku Policji w Wydminach
pojechali służbowo do jednej z miejscowości w gm. Kruklanki. Celem ich wizyty było spotkanie -w towarzystwie medyków - z jednym z mieszkańców ich rejonu służbowego.
Funkcjonariusze chcieli nakłonić go do tego, by udał się na
badania i leczenie, którego w ich ocenie wymagał jego stan
zdrowia. W trakcie spotkania mężczyzna nagle zasłabł.
Stracił przytomność, przestał oddychać i nie miał wyczuwalnego pulsu.

Policjanci miezwłocznie przystąpili do działań ratunkowych.
Ułożyli 68-latka na podłodze i natychmiast rozpoczęli masaż
serca. W tym czasie obecni na miejscu medycy przygotowali do użycia aparaturę i środki podtrzymujące życie.
Po chwili, dzięki podjętym przez funkcjonariuszy działaniom,
u mężczyzny zostały przywrócone czynności życiowe.
68-latek, w eskorcie funkcjonariuszy, trafił do szpitala, gdzie
udzielono mu dalszej pomocy medycznej.
mj
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Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadinsp. Tomasz Klimek powołał
mł. insp. Andrzeja Parniewicza na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie. Ze względu na
reżim sanitarny uroczystość powitania nowego komendanta odbyła się w wąskim gronie kadry kierowniczej
mrągowskiej komendy i przedstawiciela Starostwa.
Uroczystość odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w
Mrągowie w obecności nadinsp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Przewodniczącego ZW NSZZ P w Olsztynie - Sławomira Koniuszego, kadry
kierowniczej mrągowskiej jednostki oraz Sławomira Prusaczyka Wicestarosty Mrągowskiego.
Mł. insp. Andrzej Parniewicz zastąpił na stanowisku
insp. Andrzeja Skola, który w lutym br. odszedł na emeryturę.
Ceremonię przekazania urzędu rozpoczęto od złożenia
przez dowódcę uroczystości nadkom. Mariusza Adamskiego
meldunku nadinsp. Tomaszowi Klimkowi. Następnie odczytany został rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie o powołaniu mł. insp. Andrzeja Parniewicza na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie.
Podczas uroczystej zbiórki Komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie przedstawił funkcjonariuszom nowego Komendanta oraz podziękował za dotychczasową współpracę
mł. insp Robertowi Wierciszewskiemu I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie, który dotychczas
pełnił obowiązki szefa mrągowskiej komendy oraz kom.
Andrzejowi Jaźwińskiemu, który go zastępował.

S TR . 10

Mł. insp. Andrzej Parniewicz podziękował Generałowi za
zaufanie, jakim go obdarzył powierzając nowe stanowisko.
Podczas uroczystości gratulacje nowo powołanemu Komendantowi złożył Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk.
Mł. insp. Andrzej Parniewicz w Policji służy od 1996 roku.
Dotychczas związany był z Oddziałem Prewencji Policji
w Olsztynie, gdzie ostatnie 14 lat pełnił funkcję zastępcy
Dowódcy Oddziału.

2016 rok- Dowódcy OPP

21 WRZEŚNIA 2020 R .

N UMER 200 (11/15)

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie z dniem
4 września 2020 roku powołał mł. insp. Marcina Radtke
na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Iławie.
Insp. Robert Mikusik który dowodził iławską jednostką
przez ponad cztery i pół roku, od 7 września pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej KWP
w Olsztynie.

S TR . 11

Mł. insp. Marcin Radtke był ostatnio Naczelnikiem Wydziału
Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie. Wcześniej pracował w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
a następnie w Sekcji do spraw Europolu w Wydziale Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji.
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Policjant z Ełku mł. asp. Marcin Andruszkiewicz
otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony
dla Zdrowia Narodu”.
Funkcjonariusz oddał już prawie 50 litrów krwi.
Taką odznakę ma też nadkom. Waldemar Przekop,
który oprócz tego, że sam oddaje krew, to także motywuje innych, organizując akcje krwiodawstwa.

Mł. asp. Marcin Andruszkiewicz otrzymał odznakę
„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Nadaje ją Minister Zdrowia honorowym dawcom krwi w
uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego
życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Policjant oddaje krew od 27 lat.
Przekazał już prawie 50 litrów tego niezastąpionego płynu.
Policjant przyznaje, że wszelkie odznaczenia są miłe, ale
nie robi tego dla własnych korzyści czy przywilejów.
„Oddaję krew, bo uważam to za ważne. Wiem, że mogę w
ten sposób komuś pomóc. Dla mnie to minimalny wysiłek, a
dla kogoś potrzebującego, np. rannego w wypadku, może to
być decydujące dla zdrowia i życia. Krwi nie można wyprodukować, więc jedynym sposobem na jej zapotrzebowanie

Uratowali życie niemowlęciu
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z gołdapskiej komendy, asp. Zbigniew Pietrewicz i sierż. szt. Daniel Bogucki, wykonując swoje codzienne obowiązki służbowe na terenie gminy Gołdap, przed godz. 13:00 otrzymali informację
telefoniczną od roztrzęsionej kobiety, która powiedziała, że
pięciomiesięczne dziecko bratowej nie oddycha i robi się
sine. Dodała, że pogotowie jeszcze nie przyjechało i nie
wiedzą co robić.

jest oddanie jej przez drugiego człowieka. Gdy tylko skończyłem 18 lat stwierdziłem, że chętnie pomogę innym w ten
sposób i niezmiennie trwa to już od wielu lat” - mówi policjant.
W ełckiej komendzie służby także nadkom. Waldemar Przekop, który również ma odznakę „Honorowy Dawca Krwi –
Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Policjant oddał już ponad
43 litry krwi. Co więcej, skutecznie motywuje i zachęca także innych do krwiodawstwa. Jest pomysłodawcą mikołajkowej akcji oddawania krwi i od kilku lat organizuje ją w ełckiej
komendzie. Dzięki tej inicjatywie bank krwi wzbogacił się o
kilkadziesiąt litrów tego płynu.

sierż.szt. Agata Kulikowska de Nałęcz

Funkcjonariusze natychmiast skierowali się we wskazane
miejsce, a jeszcze w trakcie dojazdu przez zestaw głośnomówiący tłumaczyli kobietom krok po kroku, jak udzielić
pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlęciu. Po kilku
chwilach funkcjonariusze w głośniku usłyszeli płacz dziecka.
Po dojechaniu na miejscu policjanci udzielili maluszkowi
pierwszej pomocy i monitorowali jego funkcje życiowe, czekając na przyjazd załogi karetki pogotowia. Następnie chłopczyk został przetransportowany do szpitala w Suwałkach.
Z przekazanych informacji wynika, że jego życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.
ab
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Ssgt Anthony O'Brien – brytyjski żołnierz aktualnie na
misji w Polsce i nadkom. Andrzej Plesiuk – policjant z
Ełku rozegrali towarzyski mecz w szachy. Obaj funkcjonariusze osiągają znaczące sukcesy w tej dziedzinie.
Spotkanie przebiegało w przyjacielskiej atmosferze i na
wysokim poziomie.
Niecodzienny mecz w szachy został rozegrany w ełckiej
komendzie. W towarzyskim pojedynku wziął udział policjant
z Ełku i brytyjski żołnierz. Do spotkania doszło po tym, jak
przedstawiciele brytyjskiego wojska stacjonujący w Bemowie Piskim, w ramach wzajemnej współpracy, odwiedzili
ełckich policjantów. W trakcie rozmowy okazało się, że i w
ełckiej komendzie, i w brytyjskiej armii służą dwaj funkcjonariusze, którzy osiągają znaczące sukcesy w szachach.
Wówczas pojawiła się inicjatywa, aby rozegrać towarzyski
pojedynek.
W szachy zagrali ssgt Anthony O'Brien i
nadkom. Andrzej Plesiuk.
Żołnierz należy armii brytyjskiej i obecnie stacjonuje w Bemowie Piskim w ramach wsparcia Batalionowej Grupy Bojowej w Polsce. Policjant na co dzień pełni służbę w Wydziale
Kryminalnym. Obaj traktują szachy jako ciekawą formę spędzania wolnego czasu i obaj osiągają niemałe sukcesy.
Pojedynek przebiegał w serdecznej atmosferze i na wysokim, wyrównanym poziomie.
Ostatecznie lepszy okazał się nadkom. Andrzej Plesiuk.
Celem spotkania było przede wszystkim zacieśnienie relacji
oraz integracja policjantów i żołnierzy, które na pewno będą
miały również wpływ na wspólne działania związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa.

sierż. szt. Agata Kulikowska de Nałęcz
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Nadkom. Andrzej Plesiuk kolejny raz stanął na podium
podczas ogólnopolskich rozgrywek szachowych służb
mundurowych. Ełcki policjant zajął pierwsze miejsce
wśród policjantów w turnieju błyskawicznym, a drugie
w turnieju klasycznym.
Przez sześć dni (25 - 30 sierpnia br.), 35 zawodników
reprezentujących Policję, Wojsko Polskie, Straż Graniczną,
Służbę Więzienną, Służbę Celno-Skarbową oraz Straż
Pożarną, rywalizowało ze sobą o miano Mistrza Polski
Służb Mundurowych w Szachach. Turniej odbywał się
w Głuchołazach.
Od kilku lat w turnieju bierze udział policjant z Ełku –
nadkom. Andrzej Plesiuk, który zwykle odnosi sukcesy podczas rozgrywek.

I tym razem ełcki policjant osiągnął dobre wyniki.
Podczas zaciętej rywalizacji był najlepszy wśród policjantów
w turnieju szachów błyskawicznych, drugie miejsce zajął
w szachach klasycznych. Dało mu to analogicznie
5. i 6. miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Nadkom. Andrzej Plesiuk w szachy gra od wielu lat. To jego
hobby i szczególna forma odpoczywania.
sierż.szt. Agata Kulikowska de Nałęcz

Olsztyński policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał 62-latka, który przewoził wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy.
We wtorek (08.09.2020) będący
po służbie funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, jadąc krajową
„szesnastką” zauważył mężczyznę jadącego skuterem, z bagażnika którego
na drogę wypadały paczki papierosów.
Policjant podejrzewając, że są to wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy postanowił zatrzymać skuter do kontroli drogowej.

Gdy tylko podszedł do jednośladu, to potwierdził swoje przypuszczenia i powiadomił o tym oficera dyżurnego Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie. Po chwili na miejscu pojawił się
policyjny patrol, któremu funkcjonariusz przekazał mężczyznę.
Okazało się, że za kierownicą skutera
siedział 62-letni mieszkaniec Olsztyna. W trakcie przeszukania bagażnika
i przestrzeni pod siedzeniem jednośladu, policjanci znaleźli i zabezpieczyli blisko 500 paczek nielegalnych
papierosów.
aj
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Sierż. szt. Rafał Syczew z Komendy Powiatowej
Policji w Mrągowie drugi rok z rzędu wygrał Maraton Ekstremalny Policji Garnizonu Warmińsko- Mazurskiego "HARDMAN 2020", który po raz siódmy
odbył się pod koniec sierpnia nad jeziorem Sajmino. Organizatorem sportowej imprezy był Policyjny
Klub Sportowy MAZURY oraz Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej.
To już kolejny rok z rzędu, gdy na plaży nad jeziorem Sajmino śmiałkowie z całego województwa startowali w ekstremalnych i wyczerpujących zawodach.
Za każdym razem organizatorzy mogą liczyć na Ostródzkie
Centrum Sportu i Rekreacji, które udostępnia na potrzeby
zawodów teren plaży, a także pomoc lokalnego oddziału
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Tegoroczna, siódma już edycja zawodów, zorganizowana
została przez Policyjny Klub Sportowy MAZURY oraz Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne, na terenie zawodów powstał punkt dezynfekcyjny, a przedsięwzięcie odbyło się z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

By zapewnić zawodnikom odpowiednie bezpieczeństwo,
regulamin maratonu przewidywał uczestnictwo maksymalnie
10 osób. Liczyła się więc kolejność zgłoszeń.
Na zaproszenie do udziału w zawodach odpowiedzieli funkcjonariusze z:
•Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie:
podinsp. Marcin Romanow
•Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie:
st. sierż. Agata Mendelewska, sierż. Kamil Mendelewski,
•Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie:
sierż. szt. Rafał Syczew
•Komendy Powiatowej Policji w Iławie:
sierż. szt. Daniel Szul i asp. szt. Sławomir Siemianowski
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Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie:
st. asp. Michał Przybyłek, asp. szt. Mariusz Gałka,
sierż. Paweł Surowiec i st.sierż. Kornel Salabura
Zawodnicy wystartowali po zapadnięciu mroku i rozpoczęli
rywalizację biegową na 6 kilometrów.
Aby zaliczyć tą konkurencję musieli przebiec dwa okrążenia
wokół jeziora, dwukrotnie meldując się w punkcie kontrolnym.
Później przyszedł czas na zmagania w wodzie – aby zaliczyć tę próbę, uczestnicy musieli dopłynąć w linii prostej na
drugi brzeg jeziora odległy od startu o 750 m i wrócić na
miejsce zawodów. Każdy zawodnik miał przy sobie bojkę
asekuracyjną oraz dodatkowo był indywidualnie obserwowany i oświetlany czasowo przez ratownika przygotowanego
do ewentualnego udzielenia pomocy w sytuacji powstania
jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia. Ponadto w
gotowości była też policyjna motorówka, która w każdej
chwili mogła ruszyć z pomocą.
Po wyjściu z wody organizatorzy przygotowali bieg
z 30 kilogramowym obciążeniem na dystansie 300 metrów.
Najlepszym zawodnikiem okazał się sierż. szt. Rafał Syczew z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie i to on,
drugi rok z rzędu, zdobył tyłuł "HARDMANA".
Na drugim stopniu podium stanął asp.szt. Sławomir Siemianowski z Komendy Powiatowej Policji w Iławie .
Tuż za nim, z różnicą 25 sekund uplasował się jego kolega
z jednostki- sierż. szt. Daniel Szul.
Na ogromne brawa zasługuje również st. sierż. Agata Mendelewska z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, która
jako jedyna kobieta, trzeci już raz, wystartowała w
"HARDMANIE" pokazując swoją siłę, wytrzymałość i wolę
walki.

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy!

S TR . 18
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Szef mrągowskiej policji mł. insp. Andrzej Parniewicz spotkał się z funkcjonariuszem, którzy odniósł
po raz kolejny sukces w Maratonie Ekstremalnym
Policji Garnizonu Warmińsko- Mazurskiego
"HARDMAN 2020”. Komendant w swoim imieniu
oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie podziękował i pogratulował policjantowi za
godne reprezentowanie Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, a także życzył dalszych sukcesów
sportowych.

Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie
mł. insp. Andrzej Parniewicz wręczył podziękowania i gratulacje sierż. szt. Rafałowi Syczewowi funkcjonariuszowi
Ogniwa Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego. Policjant już po raz trzeci został „Hardmanem”
uczestnicząc w Maratonie Ekstremalnym Policji Garnizonu
Warmińsko- Mazurskiego.
Pierwszy raz zwyciężył w 2015 roku.
Wtedy duatlon polegał na biegu na dystansie 2 x 3140 m.
Aby zaliczyć tę konkurencję w warunkach nocnych należało
przebiec dwa okrążenia wokół jeziora Sajmino dwukrotnie
meldując się w punkcie kontrolnym. Drugą konkurencją było
pływanie na łącznym dystansie 1600 m. Uczestnicy, żeby
zaliczyć tą próbę, musieli dopłynąć w linii prostej na drugi
brzeg jeziora odległy od startu o 800 m., następnie wyjść z
niego, potwierdzić na brzegu u przedstawiciela organizatora
imprezy swój aktualny stan psychofizyczny i wpław wrócić
kolejne 800 m. aż do mety. Wtedy Rafał Syczew dotarł jako
pierwszy do mety z łącznym czasem duatlonu – 1 godz. 25
min. 18 sek. stanowiącym pierwszy rekord imprezy.
W 2019 roku zawodnicy również wystartowali po zapadnięciu zmroku i rozpoczęli rywalizację biegiem terenowym na
dystansie 6 kilometrów. Aby zaliczyć tą konkurencję musieli
przebiec 3 razy odległość od dwóch wyznaczonych punk-

tów. Później przyszedł czas na zmagania w wodzie. Uczestnicy żeby zaliczyć tą próbę musieli dopłynąć w linii prostej
od linii brzegowej Jeziora Drwęckiego do wyznaczonego
punktu orientacyjnego na tym jeziorze, oddalonego od startu o około 850 m i wrócić na miejsce zawodów.
W 2020 roku, aby zaliczyć pierwszą konkurencję należało
przebiec 6 kilometrów. Druga konkurencja odbyła się w wodzie i aby zaliczyć tę próbę trzeba było dopłynąć w linii prostej na drugi brzeg jeziora odległy od startu o 750 m i wrócić
na miejsce zawodów. Dodatkowo po wyjściu z wody organizatorzy przygotowali bieg z 30 kilogramowym obciążeniem
na dystansie 300 metrów. Rafał Syczew ten dystans pokonał w czasie 1 godz. 10min.

asp. Dorota Kulig
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Policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi i Warszawie doskonalili swoje umiejętności podczas szkolenia taktycznowysokościowego, które odbyło się w naszym regionie.
W dniach 24-28.08.2020 r. na terenie Centrum Zdrowia Rybaki, Ośrodka Wypoczynkowego
w Łańsku oraz na strzelnicy
KS GARDA w Ostródzie, policjanci
pododdziałów kontrterrorystycznych
przeprowadzili szkolenie taktycznowysokościowe. W szkoleniu wykorzystany również został śmigłowiec PZL
Sokół z Zarządu Lotnictwa Policji
Głównego Sztabu Policji KGP.
W szkoleniu udział wzięli policjanci z
Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji
w Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi
i Warszawie, którzy podczas tegorocznego szkolenia doskonalili swoje umiejętności związane ze służbą kontrterrorystyczną.
Zespoły bojowe ćwiczyły desant i ewakuację ze śmigłowca
technikami wysokościowymi w terenie przygodnym oraz
zurbanizowanym.

S TR . 20

Policjanci doskonalili również umiejętność desantu z pokładu śmigłowca po przyziemieniu oraz przez wyskok w rejon
działań.
W toku szkolenia wykonywane były zadania w ramach
szturmu natychmiastowego i planowego, podczas którego
zespoły bojowe po wykonaniu desantu przy użyciu ,,szybkiej
liny”, wykorzystywały taktykę kontrterrorystyczną i specjalną
z użyciem amunicji barwiącej, granatami hukowobłyskowymi i środkami pozoracji.
Na strzelnicy KS Garda, po przeprowadzeniu desantu z Sokoła przy użyciu lin i przyrządów alpinistycznych,
czterdziestu kontrterrorystów doskonaliło strzelanie dynamiczne w zespołach bojowych.
Po zakończonym szkoleniu,
nadinsp. Tomasz Klimek Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz
insp. Arkadiusz Sylwestrzak Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, podziękowali wszystkim za uczestnictwo w szkoleniu oraz wręczyli
uczestnikom pamiątkowe tabliczki.
Pięciodniowe szkolenie pozwoliło na podwyższenie poziomu wyszkolenia wysokościowego, strzeleckiego oraz taktycznego umiejętności niezbędnych do wykonywania trudnych i niebezpiecznych zadań, które na co dzień realizują policjanci pododdziałów kontrterrorystycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
państwa i jego obywateli.
(rp/rj)
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Po raz kolejny udowodnili, że wszystkie sprawy mieszkańców są dla nich jednakowo ważne. Do szczycieńskiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów.
Na ręce Pana Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie insp. Radosława Drach wpłynęły podziękowanie od
mieszkańca powiatu szczycieńskiego, który dziękuje kierownikowi Referatu Ruchu Drogowego KPP Szczytno, funkcjonariuszom szczycieńskiej „drogówki” oraz policjantowi
dzielnicowemu za skuteczną interwencję, która od dłuższego czasu „spędzała sen z powiek” mężczyźnie.

We wtorek (1 września br.) około godz. 19.00 policjant z
Komisariatu Policji w Orzyszu- mł. asp. Adrian Kaczyński,
będąc na urlopie na ul. Ełckiej w Orzyszu zauważył młodego
chłopaka, który kopał w budynki i rynny, przewracał kosze
na śmieci, pluł na zaparkowane samochody, a do tego wykrzykiwał słowa wulgarne.
Widząc zachowanie młodego mężczyzny funkcjonariusz
zareagował, zwracając mu uwagę na niewłaściwe zachowanie. Chłopak zaczął wykrzykiwać wulgarne i obraźliwe słowa
pod adresem policjanta i jego małżonki.
Mł. asp. Adrian Kaczyński ponownie zwrócił mu uwagę, ale
bezskutecznie. W tej sytuacji ujął go i doprowadził do znajdującego się w pobliżu komisariatu.

S TR . 21

Jak sam pisze „sprawa z pozoru błaha”, jednak szczycieńscy funkcjonariusze dołożyli wszelkich starań, aby problem
ten rozwiązać. Dzięki temu po raz kolejny udowodnili, że dla
nich wszystkie sprawy obywateli są ważne.
Jest nam niezmiernie miło, gdy ktoś zauważy i doceni wysiłek włożony przez policjantów przy realizacji codziennych
obowiązków służbowych, a dodatkowo poświęci kilka minut
na napisanie podziękowań, które są dla każdego funkcjonariusza największą motywacją do pracy.

Policjant wyraźnie czuł alkohol od nastolatka, którego wygląd wskazywał, że nie ma jeszcze ukończonych 18 lat.
W trakcie wykonywania czynności z udziałem młodego mężczyzny odmówił on podania swoich danych osobowych, co
stanowi wykroczenie. Policjanci ustalili, że jest to 17-letni
mieszkaniec Orzysza. O zaistniałej sytuacji powiadomili jego
matkę, która odebrała syna z komisariatu.
Chłopak będzie odpowiadał za popełnienie wykroczenia
zakłócenia porządku publicznego oraz odmowy podania
swoich danych osobowych policjantom. Grozi mu kara
aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
nadkom. Anna Szypczyńska

21 WRZEŚNIA 2020 R .

N UMER 200 (11/15)

S TR . 22

21 WRZEŚNIA 2020 R .

N UMER 200 (11/15)

S TR . 23

21 WRZEŚNIA 2020 R .

N UMER 200 (11/15)

S TR . 24

„Odblaskowe” przedszkolaki – policjanci rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie
Policjanci szczycieńskiej komendy odwiedzili dzieci
uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Pod
Topola” w Szczytnie. Celem spotkania było promowanie zasad bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz przygotowanie ich do właściwego zachowania na drodze. Funkcjonariusze wytłumaczyli również przedszkolakom, dlaczego takie małe
przedmioty, jak odblaski, są ważne dla ich bezpieczeństwa.
st.sierż. Izabela Cyganiuk
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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 : 4 7 7 3 1 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

