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Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się
Nowego Roku funkcjonariuszom Policji
oraz pracownikom cywilnym
garnizonu
warmińsko-mazurskiego,
a także czytelnikom „Informatora KWP
w Olsztynie” składam najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, radości, oraz rodzinnej atmosfery nie tylko w czasie świąt,
ale na każdy dzień.

Boże Narodzenie to "święto zaufania i nadziei, która przezwycięża niepewność i pesymizm".
Życzę wszystkim, aby ten czas Świąt napełnił wszystkich spokojem
oraz wiarą, że wszystko będzie dobrze, że ten trudny czas pandemii,
w którym przyszło nam żyć i pracować, się skończy.
Szczególne życzenia kieruję do tych, którzy w czasie Świąt będą pełnili
służbę. Wiem, jak ciężko jest zostawić w tym szczególnym czasie swoją
rodzinę, bliskich, jak trudno opuścić swój dom, aby realizować
obowiązki służbowe. Życzę Wam spokojnej służby oraz szacunku
ze strony tych, dla których bezpieczeństwa pracujecie.
Nasza służba i praca jest potrzebna społeczeństwu.
Chciałbym, aby każdy poczuł swoją wartość i dumę z tego, że służy
i pracuje w Policji. Życzę też, aby Wasi najbliżsi, doceniali Waszą służbę, wspierali Was, zawsze byli myślami i sercem z Wami.
Niech Święta połączą wszystkich - bez względu na przekonania, wiarę,
poglądy. Niech w naszych sercach zagości spokój, miłość, radość
i nadzieja.

nadinsp. Tomasz KLIMEK
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie
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Nasze pokolenia,
pokolenia starszych i młodszych policjantów
nigdy przedtem nie doświadczyły
tylu złych emocji. Czas pandemii, nas Policjantów doświadczył w sposób
wyjątkowy.

Ale za to każdy z nas – wierzący i niewierzący – przeżywał Święta Bożego
Narodzenia. Jedni wyczekiwali na Świętego Mikołaja, na spotkanie z najbliższymi i na prezenty, inni – na przyjście Pana Jezusa i radość płynącą
z odkrywania tej cudownej tajemnicy.

W imieniu NSZZ Policjantów, Życzę wszystkim, by cudowna atmosfera
Świąt Bożego Narodzenia pogrążyła Was bez reszty.
By Wasze serca choć na chwilę zapłonęły radością i przepełniły się nadzieją. Byście czuli bliskość i życzliwość ze strony tych, których kochacie,
nawet wtedy, kiedy są daleko albo tam, skąd nie ma powrotu.

Sławomir Koniuszy
Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów
woj. warmińsko-mazurskiego
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To były nietypowe okoliczności dla tak ważnego i podniosłego wydarzenia. Z maseczkami na twarzach i z zachowaniem dystansu. Bez udziału bliskich i bez zaproszonych gości. Nie zmieniło to jednak faktu, że był to
bardzo ważny dzień. Dlatego, żeby podkreślić doniosłość tej chwili, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie stanął przed swoimi nowymi podwładnymi i odczytał słowa roty ślubowania, a za nim powtórzyło je 45
nowych policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiej
Policji.
W środę (18.11.2020r.) na terenie Oddziału Prewencji Policji
w Olsztynie odbyło się ślubowanie przyjętych do służby policjantów. Z uwagi na pandemię wywołaną koronawirusem
(COVID-19) ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
odbyło się w skromniejszej niż dotychczas formie. Nie było
zaproszonych gości, a bliscy policjantów nie mogli być
świadkami tej ważnej chwili.
Nie mogło jednak zabraknąć szefa policjantów z Warmii
i Mazur i sztandaru, na który ślubują policjanci.
Żeby podkreślić doniosłość tej chwili, nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie odczytał
słowa roty ślubowania.
"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i
jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” – te słowa za
swoim szefem powtórzyło grono nowych policjantów z Warmii i Mazur.

W tym ważnym dla nich momencie, świadkiem ich pierwszej
tak znaczącej chwili w policyjnym mundurze, był również
podinsp. Sławomir Koniuszy Przewodniczący WarmińskoMazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów.
Szeregi warmińsko-mazurskiej policji zasiliło 45 funkcjonariuszy, wśród których jest 12 kobiet.
Funkcjonariusze po przebytym szkoleniu zasilą jednostki
w Olsztynie (KWP, KMP, OPP), KMP w Elblągu, KPP
w Bartoszycach, Ełku, Gołdapi, Iławie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Ostródzie i Szczytnie.
Było to czwarte na Warmii i Mazurach ślubowanie policjantów w tym roku.
Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby zachęcamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się
z warunkami rekrutacji.
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/
rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-doPolicji.html
(tm)
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Choć swoją przygodę z Policją zaczęła nieco ponad dwa
lata temu, to już kilka razy ratowała ludzkie życie.
Koledzy mówią, że „ma szczęście do nietypowych interwencji”. Jest wysportowana, zdyscyplinowana i zaangażowana w każde przedsięwzięcie, którego się podejmuje. Służba daje jej ogromną satysfakcję i motywuje do
dalszego działania.
Jest dumna z tego, że nosi niebieski mundur, choć
w wolnym czasie czasami wymienia go na inny.
Policjantka, strażaczka oraz instruktorka fitness w jednej osobie.
„Rób to, co kochasz, a nie przepracujesz, ani jednego dnia w swoim
życiu” – mówi sierż. Lidia Podlecka
z Komendy Powiatowej Policji w
Szczytnie.
Jeżeli ktoś myśli, że płeć, waga,
czy wzrost mają w służbie patrolowej
największe znaczenie, to po przeczytaniu tej historii o mającej 158 cm
wzrostu policjantce, powinien przemyśleć swoją opinię.
Odpowiednie przeszkolenie, posiadane umiejętności, cechy charakteru, chęć niesienia pomocy
innym i zdolność do poświęceń - to są elementy potrzebne

S TR . 5

do tego, aby odnosić sukcesy służbowe i osobiste.
Takie cechy posiada sierż. Lidia Podlecka, która swoją
przygodę ze służbą rozpoczęła 2 lipca 2018r.
Szkolenie podstawowe zawodowe dla policjantów ukończyła
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Od 2019 roku pracuje w Referacie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.
Ma nieco ponad dwa lata służby,
a dała się już poznać jako policjantka bardzo zdyscyplinowana, dyspozycyjna i skuteczna w działaniach
wymagających szybkiej i stanowczej reakcji. Tylko w tym roku wyróżniona była już trzykrotnie za
swoją godną naśladowania postawę w służbie.
Co takiego zrobiła?
Na początku maja 2020 roku pełniąc służbę w patrolu pieszym
wspólnie z żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, zatrzymała na
gorącym uczynku 61-letniego
mężczyznę, który włamał się do budynku dworca PKS w
Szczytnie.
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Dwa miesiące później pełniąc służbę wspólnie z kolegą
z patrolu, zauważyła kłęby dymu wydobywające się z jednej
z kamienic położonej na terenie miasta. Bez chwili wahania
weszli na klatkę schodową pomimo tego, że budynek zajęty był już ogniem i doprowadzili do ewakuacji obecnych
w środku, nieświadomych zagrożenia mieszkańców. Po tym
jak większość z nich wyprowadzili na zewnątrz, wrócili do
zadymionego budynku, aby upewnić się czy nikt w nim nie
pozostał. Wtedy w jednym z pomieszczeń zastali półprzytomnego 42-latka, który posiadał już dość liczne poparzenia
ciała. Wydostali go w bezpieczne miejsce i do czasu przyjazdu służb ratowniczych, udzielili pomocy medycznej poparzonemu mężczyźnie i zatroszczyli się o pozostałych
uczestników zdarzenia.
Natomiast 11 listopada patrol, w skład którego wchodziła,
został skierowany do jednej z miejscowości położonej na
terenie powiatu szczycieńskiego, gdzie według zgłoszenia
między małżonkami miało dojść do awantury domowej.
W momencie, gdy funkcjonariusze byli w drodze na interwencję jej charakter zmienił się diametralnie. Otrzymali oni
informację, że 41-letni sprawca awantury domowej, chce
odebrać sobie życie.
Po przybyciu na miejsce zastali otwarte na oścież drzwi do
mieszkania. Weszli do środka i w jednym z pomieszczeń
zauważyli wiszącego na sznurze mężczyznę. Policjanci
natychmiast odcięli linę, jednak 41-latek nie dawał oznak
życia. Bez chwili wahania podjęli czynności mające na celu
przywrócenie mu oddechu i krążenia. Na szczęście, dzięki
odpowiedniemu przeszkoleniu i udzielonej pomocy, udało
się przywrócić funkcje życiowe 41-latkowi.
Sierż. Lidia Podlecka umiejętności przydatne w służbie rozwija również w czasie wolnym. Uwielbia biegi wielodystansowe, taniec, jazdę na rowerze, na rolkach, a także morsowanie.

Brała niejednokrotnie udział w runmagedonach, czyli sportowych, ekstremalnych rywalizacjach biegowych z przeszkodami. Wspólnie z partnerem trenuje również brazylijskie
jiu-jitsu. Udziela się także charytatywnie, organizując zbiórki
dla osób potrzebujących. Prywatnie jest zawodową instruktorką fitness, jumping fitness oraz zumby.
Swoją tężyznę fizyczną podnosi również uczestnicząc w…
zawodach strażackich. Jest strażaczką w Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Linowie w gminie Dźwierzuty.
Już jako 14-latka brała udział w sportowych rywalizacjach
strażackich, należąc do młodzieżowej drużyny kobiecej.
Tam też poczuła zamiłowanie do munduru. I choć na co
dzień pełni służbę w tym policyjnym, to wciąż czasami
wskakuje w strażacki, aby dalej rozwijać w sobie pasję niesienia pomocy innym.
Skromna, z pozoru nieśmiała mówi otwarcie:
„Służba w Policji daje mi ogromną satysfakcję. Jestem dumna z tego, że noszę ten mundur i nigdy, na
stałe, nie zamieniłabym go na żadnej inny. Nie jestem w stanie opisać uczuć, które towarzyszą mi, gdy
w końcu dochodzi do mnie myśl, że właśnie uratowałam komuś życie. Tego nie da się opisać słowami, to
trzeba poczuć na własnej skórze i ja tego doświadczyłam. Co mogę więcej dodać – w życiu robię po prostu
to, co kocham!”.
st. sierż. Izabela Cyganiuk
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Każda interwencja jest inna, a policjant nigdy nie może
być pewny tego, co go na niej czeka. Jednak na
wszystko musi być przygotowany. Tak jak policjanci ze
Szczytna, którzy podejmując interwencję związaną
z awanturą domową, nie wiedzieli, że stoczą walkę
o życie 41-latka, który będzie próbował je sobie odebrać. Odpowiednie przeszkolenie funkcjonariuszy
oraz ich natychmiastowa reakcja doprowadziły do tego, że przywrócili oni jego funkcje życiowe. 41-latek
trafił do szpitala, gdzie została mu udzielona specjalistyczna pomoc medyczna i wsparcie psychologa.

Do policyjnej interwencji, której przebieg był bardzo dramatyczny, doszło w czwartek (11.11.2020r.) tuż przed godz.
19:00. Policjanci z referatu patrolowo – interwencyjnego
zostali skierowani do jednej z miejscowości na terenie powiatu szczycieńskiego, gdzie według zgłoszenia miało dojść
do awantury domowej między małżonkami.
Funkcjonariusze posiadali również informację, że w mieszkaniu znajduje się 11-letni chłopiec, syn zgłaszającej.
W momencie, gdy funkcjonariusze byli w drodze na interwencję w sprawie awantury, jej charakter zmienił się diametralnie. Otrzymali bowiem informację, że 41-letni uczestnik
kłótni, postanowił odebrać sobie życie.
Po dojechaniu na miejsce, patrol w składzie
mł. asp. Rafał Jaworski i st. post Lidia Podlecka, zastali
otwarte na oścież drzwi do mieszkania. Weszli do środka,
gdzie w jednym z pomieszczeń zastali wiszącego już na
sznurze mężczyznę. Policjanci natychmiast odcięli linę,
uwolnili go z uścisku pętli, jednak 41-latek nie dawał oznak
życia. Funkcjonariusze bez chwili wahania podjęli czynności
mające na celu przywrócenie mu oddechu i krążenia.

Dzięki udzielonej 41-latkowi pomocy udało się przywrócić
mu funkcje życiowe. Mężczyzna, choć był w bardzo złym
stanie, zdołał jeszcze powiedzieć policjantom, że potrzebuje
pomocy, gdyż ma problemy rodzinne. 41-latek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielona została mu specjalistyczna pomoc medyczna i wsparcie psychologa.
st. sierż. Izabela Cyganiuk

Jadąc na służbę zatrzymał nietrzeźwego kierującego
Policjant z piskiej komendy, jadąc na służbę zauważył,
że kierujący pojazdem marki Skoda, który jechał przed nim,
porusza się całą szerokością dogi. Na zakręcie w prawo
znacznie przekroczył oś jezdni zjeżając na lewy pas ruchu.
Funkcjonariusz podejrzewał, że kierowca skody jest nietrzeźwy. Kiedy ten wjechał między budynki, policjant zajechał mu
drogę uniemożliwiając dalszą jazdę. Okazało się, że 23-letni
kierowca ma ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Grozi mu
teraz kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.
Na miejsce przyjechał policyjny patrol. Funkcjonariusze ustalili, że pojazdem marki Skoda kierował 23-letni mieszkaniec
gminy Ruciane – Nida.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara
nawet 2 lat pozbawienia wolności.
nadkom. Anna Szypczyńska
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Na co dzień pełni służbę w wydziale prewencji olsztyńskiej komendy. Poza służbą aktywnie działa w organizacjach społecznych i inicjuje akcje niosące pomoc potrzebującym jej zwierzętom.
Przez swoją działalność mł. asp. Ewelina Pierzchała nazywana jest
„Psią mamą”, ponieważ wie, jak pomagać czworonogom, a swoją
cenną wiedzę przekazuje innym.
Ma na swoim koncie wiele interwencji, które doprowadziły do ukarania tych, którzy znęcali się nad zwierzętami.
Jej zaangażowanie w poprawę losu zwierząt jest zauważalne
nie tylko wśród koleżanek i kolegów ze służby, ale również przez
lokalną społeczność.

Tak jak wielu policjantów mł. asp. Ewelina Piechrzała swoją
przygodę z mundurem rozpoczęła od służby w Oddziale
Prewencji Policji w Olsztynie. Było to w 2013 roku.
Następnie na długi czas związała się z Wydziałem Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. To tam
każdego dnia dbała o bezpieczeństwo na drogach powiatu
i obsługiwała zdarzenia drogowe, ale nie tylko.
Podczas jednej ze służb interweniowała wobec mężczyzny,
który próbował odebrać sobie życia, skacząc z jednego
z olsztyńskich wiaduktów. Ostatecznie nie zrealizował swojego zamiaru.
Policjantka aktualnie swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje zajmując się prowadzeniem postępowań dotyczących wypadków drogowych w Wydziale Prewencji KMP
w Olsztynie.
Tym, co ją wyróżnia, jest jej miłość do czworonogów.
Jak sama mówi: „nigdy nie przejdę obojętnie obok krzywdy
zwierząt”. Olsztyńska policjantka po służbie ściąga mundur
policyjny i wciela się w rolę Inspektora Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Zwierząt "Animals" w Olsztynie.
Ewelina Pierzchała interweniuje wtedy wszędzie tam, gdzie
dowie się, że dochodzi do zaniedbań lub znęcania się nad
zwierzętami. W ten sposób ratuje ich zdrowie i życie, poświęcając na to wiele swojej energii, ale nie tylko.

Policjantka przez cztery lata prowadziła również dom tymczasowy dla porzuconych lub odebranych interwencyjnie
szczeniąt. To właśnie dzięki jej pomocy wiele małych czworonogów znalazło swój nowy, lepszy dom.
Przykładem takiej historii jest los sześciu szczeniaków, znalezionych przez policjantów z Olsztynka podczas jednej
z interwencji w 2018 roku. Funkcjonariusze pierwszy telefon, jaki wykonali po dokonaniu odkrycia, skierowany był do
„Psiej mamy”, która bez wahania zaopiekowała się porzuconymi zwierzętami.
Ewelina na co dzień współpracuje również z „Fundacją
Psiaki z Warmii i Mazur” oraz schroniskami z Olsztyna i
powiatu olsztyńskiego.
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Jest inicjatorką wielu akcji charytatywnych m.in. „Otul i nakarm psiaka tomaryniaka” czy corocznej zbiórki jedzenia i
najpotrzebniejszych przedmiotów dla czworonogów, które
trafiają do schronisk i przytulisk.
O jej działalności pisaliśmy już w 167 numerze „Informatora
KW w Olsztynie.

Policjantka podkreśla, że służy radą każdemu, kto zwróci
się do niej o pomoc.
Wspiera inne osoby w procesie adopcyjnym szczeniąt,
w którym się specjalizuje i ma w tym wieloletnie doświadczenie. Jak sama podkreśla, dwa z trzech jej pupilów (Bafra,
Mona i Brawura) zostały przez nią adoptowane. Jakby tego
było mało, Ewelina swój wolny czas poświęca na prowadzenie zajęć w szkołach dla dzieci i młodzieży.
Podczas prelekcji opowiada m.in. o szczegółach prawidłowej opieki nad czworonogami, czy metodach działania
w kontakcie z agresywnym psem. W ten sposób chce przekazać uczniom praktyczną, cenną wiedzę.
Działalność i zaangażowanie mł. asp. Eweliny Pierzchały
w poprawę losu zwierząt zostało dostrzeżone m.in. przez
Kapitułę Redakcji „Polski Times”, która nominowała ją do
tytułu „Osobowość roku 2019” w kategorii działalności społecznej i charytatywnej.
Jest to policjantka o wielkim sercu dla zwierząt

ep
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Policjanci z Olsztynka byli pierwsi na miejscu pożaru.
Najpierw pomogli wydostać się w bezpieczne miejsce
starszemu mężczyźnie, a następnie z pomocą jego
63-letniego sąsiada uratowali przed ogniem zwierzęta
z budynku gospodarczego. Na szczęście, dzięki skutecznej i szybkiej interwencji funkcjonariuszy nie doszło
do tragedii.
We wtorek (27.10.2020) oficer dyżurny Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku
mieszkalnego w gminie Olsztynek. Z uzyskanych informacji
wynikało, że na posesji może przebywać starszy mężczyzna. W kilka minut od zgłoszenia policjanci z Olsztynka –
asp. Krzysztof Kłos i mł. asp. Radosław Ferszt dojechali na
miejsce zdarzenia jako pierwsi. Na terenie posesji w kłębach dymu zauważyli starszego mężczyznę, który miał problem z samodzielnym poruszaniem się i natychmiast zabrali
go w bezpieczne miejsce. Okazał się nim 84-letni właściciel
posesji, który przekazał policjantom informację, że w budynku gospodarczym znajdują się trzy konie i pies.
Funkcjonariusze natychmiast wrócili do płonącego obiektu
i wraz z sąsiadem uwolnili zwierzęta. Po chwili w wyniku
pożaru doszło do zawalenia się budynku i rozprzestrzenienia się ognia na kolejne obiekty. Na szczęście w tym czasie
obaj mężczyźni oraz zwierzęta byli już bezpieczni.
Funkcjonariusze udzielili 84- i 63-latkowi pomocy przedmedycznej i przekazali pod opiekę przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. Wówczas na miejsce
dotarła także straż pożarna, która natychmiast przystąpiła
do gaszenia pożaru. Wyjaśniane są przyczyny i okoliczności
zaistniałego zdarzenia. O sytuacji został również powiadomiony burmistrz Olsztynka, który przyjechał na miejsce w
celu organizacji dalszej pomocy poszkodowanemu właścicielowi posesji.
Szybka i skuteczna interwencja policjantów z Olsztynka,
którzy bez wahania ruszyli na ratunek ludziom i zwierzętom,
zapobiegła możliwej tragedii.
(aj)
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SKRAJNIE ZANIEDBANE PSY OTRZYMAJĄ WŁAŚCIWĄ
OPIEKĘ DZIĘKI INTERWENCJI POLICJANTÓW
Azyl w olsztyńskim schronisku dla zwierząt znalazły
dwie suczki, które właścicielom odebrali policyjni wywiadowcy, interweniujący na jednej z posesji na terenie
Olsztyna. Po tym, jak policjanci weszli w posiadanie
informacji na temat przetrzymywanych w fatalnych warunkach psów, natychmiast przystąpili do działania.
Zwierzęta zostały odebrane właścicielom i przekazane
do schroniska, gdzie w godnych warunkach przejdą
proces rekonwalescencji.
22.10.2020 roku policyjni wywiadowcy otrzymali informację,
że na terenie jednej z olsztyńskich posesji znajdują się zwierzęta przetrzymywane w niewłaściwych warunkach.
Na miejscu podczas interwencji funkcjonariusze zastali
57-letnią kobietę, która opiekowała się dwiema suczkami
w wieku około 8 i 12 miesięcy.
Widok zwierząt wprawił interweniujących policjantów w osłupienie. Po wejściu na posesję ich oczom ukazały się psiaki,
które prawdopodobnie zaniedbywane były od dłuższego
czasu. Jedna z suczek przypięta była do budy pasem o długości krótszej niż wymagane zgodnie z ustawą 3 metry,
a 8-miesięczna psina miała na szyi metalową kolczatkę,
która wbijała się w szyję zwierzęcia powodując ból i cierpienie. Obie suki były brudne, zapchlone, a ich budowa wskazywała na wychudzenie. Starszy psiak miał do tego uraz
oka, którego nikt nie leczył.
Właścicielka posesji, na terenie której interweniowali policjanci, nie potrafiła udzielić informacji o leczeniu weterynaryjnym, jak również nie miała wiedzy na temat obowiązkowych szczepień zwierząt.
Warunki, w których żyły zwierzęta pozostawiały wiele do
życzenia. Buda, do której przywiązana była 8-miesięczna
suka nie była w żaden sposób ocieplona, brak było również
odpowiedniej wyściółki czy legowiska.
Żaden z psów nie posiadał miski z wodą, nie wspominając
o karmie.
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Na posesji porozrzucane były resztki spleśniałego jedzenia,
śmieci, przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu psów, choćby w postaci ostro zakończonych pozostałości po materiałach budowlanych. Na domiar złego, psy zmuszone były do
brodzenia we własnych odchodach, których od miesięcy nikt
nie sprzątał.
57-latka nie kryła faktu, że nie zajmuje się zwierzętami, ponieważ należą one do jej syna, który wychodzi z domu
wczesnym ranem i wraca w godzinach wieczorowonocnych. Jedyną decyzją, która w tamtym momencie przychodziła policjantom do głowy, było jak najszybsze zabranie
zwierząt z tego miejsca i umieszczenie ich w schronisku,
w którym pod opieką lekarzy będą mogły wrócić do zdrowia.
Podczas interwencji policjanci wykonali m.in. dokumentację
fotograficzną obrazującą warunki bytowe zwierząt.
Właściciel zwierząt może usłyszeć zarzut znęcania się nad
zwierzętami, za który zgodnie z prawem może mu grozić
kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.
Policjanci apelują do mieszkańców posiadających zwierzęta
o przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w szczególności o troskę i opiekę nad nimi. Funkcjonariusze apelują
również o to, aby nie być obojętnym na krzywdę zwierząt i o
każdej niepokojącej sytuacji natychmiast informować odpowiednie służby.
(rp)

Przedszkolaki podziękowały policjantom
Dzieci w niecodzienny sposób podziękowały ełckim policjantom. Do funkcjonariuszy trafiła „serdeczna kartka”
z rysunkami przedszkolaków. Dziękujemy dzieciom
za miły gest i nie możemy doczekać się spotkań profilaktycznych w przedszkolach!
Aktualna sytuacja epidemiczna pozbawia nas wielu miłych,
bezpośrednich kontaktów. Do tej pory policjanci aktywnie
angażowali się działalność edukacyjną, zwłaszcza z najmłodszymi mieszkańcami. Spotkania w przedszkolach i szkołach
owocowały wymianą informacji na temat bezpieczeństwa
oraz służby w Policji. Tęsknimy za tymi wyjątkowymi spotkaniami. Z tym większą radością odebraliśmy niezwykłą przesyłkę.
Do policjantów trafiła „serdeczna kartka” z własnoręcznymi
rysunkami przedszkolaków. Jest to podziękowanie za dotychczasową pracę policjantów. Bardzo dziękujemy za ten niezwykle przyjazny i wzruszający gest.
sierż.szt. Agata Kulikowska de Nałęcz
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Pomoc nadeszła w samą porę
Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie,
będąc na służbie w Ełku, nie mogli nawiązać kontaktu
ze starszą kobietą objętą kwarantanną. Gdy w końcu
do niej dotarli okazało się, że samotnie mieszkająca
kobieta bardzo źle się czuje i traci przytomność.
Policjanci wezwali do niej pogotowie ratunkowe, dzięki czemu w porę otrzymała pomoc.
Policjanci z Oddziału Prewencji udzielają ełckim funkcjonariuszom wsparcia w działaniach związanych ze sprawdzaniem osób objętych kwarantanną.
W czwartek (22.10.2020r.) mł. asp. Dariusz Wróbel,
sierż. szt. Piotr Jaremus i st. post.Radosław Olszewski
pojechali pod jeden z adresów. Mimo wielu prób nie mogli
nawiązać kontaktu telefonicznego ze wskazaną osobą,
więc zadzwonili do niej domofonem.
Tu również nikt nie odpowiedział.
Policjanci rozpytali sąsiadów, ale oni także nie widzieli tej
kobiety. Sprawa była niepokojąca, ponieważ chodziło
o starszą osobę, która mieszka sama.
Policjanci nie wiedzieli, co się z nią dzieje, więc musieli
podjąć szybkie działania.
Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności zapukali do jej mieszkania. Po dłuższym czasie kobieta uchyliła drzwi. Na pytanie policjantów o samopoczucie, odpowiedziała, że od jakiegoś czasu czuje się bardzo
źle i mdleje. Rozmowa nie trwała długo, bo kobieta upadła
i straciła przytomność. Policjanci od razu wezwali na miejsce pogotowie, a sami monitorowali stan 76-latki.
Kobieta została zabrana do szpitala. Na szczęście okazało
się, że to chwilowe osłabienie.
Determinacja policjantów sprawiły, że odpowiednie wsparcie przyszło na czas.
(akdn/tm)
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Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji policjantów z Białej
Piskiej oraz strażaków OSP udało się uratować życie
45-latka. Mężczyzna wziął z domu kanister z paliwem
i zamierzał się podpalić. Na widok funkcjonariuszy wylał
na siebie benzynę i sięgał do kieszeni po zapalniczkę.
Został skutecznie obezwładniony przez policjantów.
Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe,
które zabrało 45-latka do szpitala.
Jak wiele znaczy szybka i skuteczna rekcja służb ratowniczych przekonał się 45-letni mieszkaniec Białej Piskiej.
Mężczyzna we wtorek (8 grudnia br.) po godz. 10.00 wyszedł z domu trzymając w ręku kanister. Oznajmił domownikom, że idzie odebrać sobie życie. O niepokojącej sytuacji
policję powiadomiła matka.
Z uwagi na realne zagrożenie życia mężczyzny funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Białej Piskiej natychmiast rozpoczęli poszukiwania mieszkańca miasta. Pomagali im w
tym strażacy z OSP.

Komenda Powiatowa Policji w Iławie włączyła się do akcji
polegającej na zbieraniu plastikowych nakrętek z butelek po
napojach, sokach czy chemii gospodarczej, aby pomóc dzieciom z wadą słuchu.
Pierwszy nietypowy pojemnik stanął już
w Komisariacie Policji w Lubawie, a w
najbliższym czasie kolejne pojawią się
we wszystkich jednostkach policji powiatu iławskiego.
Funkcjonariusze z iławskiej komendy Policji
zaangażowali się w pomoc Fundacji Piramida Pomocy. Dzięki niej w lubawskim komisariacie opatrzony trójkątnym znakiem Piramida Pomocy stanął dość nietypowy pojemnik na nakrętki, który
został wykonany ze zużytych opon. Jak dodają policjanci, którzy
na co dzień pomagają lokalnej społeczności poprzez ak-

S TR . 12

Sprawdzano wszystkie miejsca, gdzie zwykle był widywany
45-latek. Policjanci pojechali też na stację benzynową, gdzie
ustalili, że zaginiony mężczyzna kupił kilka litrów paliwa,
które wlał do kanistra. Groźba odebrania sobie życia przez
niego była zatem bardzo realna.
W pewnym momencie jeden ze strażaków zauważył zaginionego w centrum miasta. Natychmiast przyjechał tam patrol. Sytuacja okazała się bardzo trudna. Widząc oznakowany radiowóz i policjantów mężczyzna odkręcił kanister i oblał
się benzyną, a następnie sięgał do kieszeni po zapalniczkę.
Nie zdążył tego zrobić, bo został skutecznie obezwładniony
przez funkcjonariuszy. Mężczyzna twierdził, że ma dość
swojego życia. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe, które zabrało 45-latka do szpitala.

nadkom. Anna Szypczyńska

cję, możemy jeszcze kogoś wesprzeć, a także „oszczędzamy”
środowisko. Wspólna inicjatywa zbierania plastikowych nakrętek
trwa od kilku dni, dzięki czemu pojemnik codziennie się powoli zapełnia. Przekazane
nakrętki w najbliższym czasie trafią do recyclingu, a zebrane w ten sposób pieniądze zostaną w całości przekazane Stowarzyszeniu
Słyszeć bez Granic z przeznaczeniem
na zakup aparatów słuchowych w ramach
banku aparatów słuchowych.
Wszyscy przecież wiemy, że plastikowe nakrętki są małe, lekkie i w pojedynkę mało
znaczą. Kiedy jednak uzbieramy ich dużo,
mogą naprawdę pomóc. Każda ilość jest cenna, dlatego policjanci apelują „Zbieraj i przyłącz się, aby pomagać!”
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Uratował mężczyznę narażonego
na wychłodzenie
Dzięki informacjom przekazanym do oleckiej komendy,
dzielnicowy podczas obchodu uratował przed wychłodzeniem bezdomnego mężczyznę.
Pozostawienie go bez pomocy zagrażało jego życiu.
W okresie jesienno-zimowym policjanci systematycznie
odwiedzają miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni
i sprawdzają, czy nie są oni narażeni na niebezpieczeństwa
związane z niskimi temperaturami.
Sprawdzają również każdą informację docierającą do nich
o takich osobach.

S TR . 13

W czwartek (26.11.2020r.) przed godz. 12:00 dzielnicowy
oleckiej komendy dokonał sprawdzenia jednego z takich
miejsc w Olecku na ul. Kościuszki. W wiacie obok śmietnika
policjant zauważył leżącego, wyziębionego i osłabionego
mężczyznę.
Funkcjonariusz, po sprawdzeniu jego funkcji życiowych,
natychmiast na miejsce wezwał pogotowie ratunkowe.
Bezdomny potrzebujący pomocy, trafił do szpitala.
Przypominamy i prosimy, aby nie reagować obojętnością
na sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu innych ludzi.
Informacje osobach potrzebujących pomocy można przekazywać pod numer alarmowy 112 lub poprzez aplikację
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Nasze zainteresowanie może przyczynić się do tego,
że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągać pomocną dłoń w kierunku tych,
którzy jej potrzebują.
jsz

Policyjny nos to coś więcej niż tylko dobre przeczucie.
Czasami to naprawdę dobrze wyszkolony węch.
Po kilku godzinach intensywnych poszukiwań 73-letni
mieszkaniec Elbląga – grzybiarz, który wybrał się do
lasu i się zgubił – został odnaleziony.
Policjanci dotarli do niego po śladach, po których prowadził ich policyjny pies tropiący.
W piątek (23.10.2020r.) oficer dyżurny elbląskiej komendy
został powiadomiony o zaginięciu starszego mężczyzny.
Do poszukiwań zaangażowano funkcjonariuszy z wydziału
prewencji oraz leśników.
Wsparcia udzielili także przewodnicy psów służbowych
z Elbląga.
Mundurowi przeczesywali lasy w okolicach miejscowości
Stagniewo (wschodni kraniec Elbląga).
Śladem zaginionego ruszył również pies tropiący, który skierował policjantów w głąb lasu, wprost do miejsca, w którym
siedział wyziębiony 73-latek.

Na szczęście mężczyzna nie potrzebował hospitalizacji.
Policjanci odwieźli go do domu.
Policyjne psy służbowe potrafią tropić, wskazać drogę
ucieczki lub miejsce ukrycia przestępcy, wraz z przewodnikami patrolują ulice, dbają o porządek publiczny i bezpieczeństwo na imprezach masowych.
Uczestniczą w konwojach policyjnych, a kiedy trzeba potrafią obezwładnić nawet najgroźniejszego przestępcę.
Są nieocenione w wyszukiwaniu zapachów narkotyków,
materiałów wybuchowych, a także ludzi.
Właśnie węch jest dla psa najważniejszym zmysłem.
Jego nos jest niezwykle czułym „urządzeniem” potrafiącym
wyłapać nawet bardzo delikatne zapachy. I te jego umiejętności są wykorzystywane w służbie.

js
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Czas pandemii to okres wytężonej pracy policjantów,
którzy bez wątpienia są jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem.
Nowa codzienność, z którą przyszło zmierzyć się funkcjonariuszom, to nie tylko realizacja stałych obowiązków, ale także zadania z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Jedna rzecz pozostaje jednak bez zmian - na pomoc policjantów można liczyć
w każdej sytuacji, bez względu na okoliczności.
Policjanci od początku pandemii z pełnym zaangażowaniem
przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
W walce o ludzkie życie i zdrowie udział biorą funkcjonariusze ze wszystkich wydziałów i pionów – prewencji oraz kryminalnych. Wraz z wprowadzeniem obostrzeń policyjna
codzienność zyskała nowe zadania. Dzień służby, który w
zależności od pełnionej służby, upływał dotąd pod znakiem
prowadzonych dochodzeń, czy podjętych interwencji - od
marca wiąże się także z prowadzeniem kontroli przestrzegania kwarantann, czy respektowania wprowadzonych zakazów oraz nakazów. Cel działania funkcjonariuszy pozostał
jednak bez zmian – zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i chronić ludzkie życie.
"Przed każdym przekroczeniem progu cudzego mieszkania
upewniamy się u dyżurnego, że pod tym adresem nie ma
kwarantanny, jednak mimo wszystko w trakcie służby pojawia się gdzieś z tyłu głowy taka myśl, że być może osoba,
wobec której interweniowaliśmy, mogła być chora. Odczuwamy związany z tym niepokój, strach o zdrowie swoich
bliskich, ale i o mundurowych kolegów. Dlatego pamiętamy
o tym, by podczas służby zachowywać pełen profesjonalizm
i bez wahania niesiemy pomoc każdemu''
– relacjonuje policjantka z KPP w Braniewie.
Funkcjonariusz z wydziału kryminalnego w taki sposób opisał obecną służbę:
"Pandemia bez wątpienia zaburzyła pewien porządek. Zaplanowane czynności w ramach prowadzonych dochodzeń
często muszą być przekładane, z uwagi na przebywanie

świadków na przymusowej izolacji. Do tego poza służbą
stricte kryminalną, wspieramy kolegów z prewencji w działaniach ukierunkowanych na zwalczanie COVID-19. Dzieje się
dużo i szybko, ale nie rzucamy rękawic. Wręcz przeciwnie –
wszystkie ręce na pokład''
Od marca 2020 roku tylko na terenie powiatu braniewskiego
ponad 2500 osób zostało poddanych kwarantannie. Z każdą
z nich policjanci musieli nawiązać kontakt, porozmawiać,
upewnić się, że odizolowani nie potrzebują żadnej pomocy.
W szczycie zachorowań, w ciągu jednego dnia, funkcjonariusze skontrolowali blisko 900 osób. Wielokrotnie trud codziennej służby w nowej rzeczywistości był rekompensowany uśmiechem dziecka machającego w oknie, czy miłym
słowem podczas spotkań. Pomimo nowych obowiązków
policjanci muszą wywiązywać się z powierzonych im codziennych zadań. Panujący koronawirus nie powstrzymał
przecież przestępców, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie,
nie zmienił postaw domowych agresorów, nie przemówił do
rozsądku pijanym kierowcom niosącym śmierć na drogach.
W każdym ze wspomnianych przypadków reaguje policjant
– policjant, który jest po prostu potrzebny drugiemu człowiekowi. Choć służba w obecnych czasach wymaga wiele wysiłku to funkcjonariusze dowodzą każdego dnia, że można
na nich zawsze liczyć, bez względu na okoliczności.
podkom. Jolanta Sorkowicz
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Asp. Arkadiusz Ponisztera dzielnicowy z gminy
Prostki włączył się w akcję miejscowej społeczności „Pudełka uśmiechu”. Dzielnicowi pomagał dostarczać seniorom prezenty z przydatnymi artykułami, żeby wesprzeć ich w czasach obostrzeń epidemicznych i rozpoznać bieżące potrzeby.
Asp. Arkadiusz Ponisztera kolejny raz zaangażował się
w wolontariackie na rzecz mieszkańców swojego rejonu
służbowego. Tym razem dzielnicowy pomógł dostarczać
seniorom „Pudełka uśmiechu”.
Dzięki staraniom dzielnicowego do seniorów trafiły także
kamizelki i inne elementy odblaskowe, żeby poprawić ich
bezpieczeństwo na drodze.
„Pudełka uśmiechu” to akcja Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim. W jej ramach wolontariusze przygotowali prezenty, które trafiły do osób starszych i samotnych, a więc
najbardziej zagrożonych w czasach pandemii.
Akcja to nie tylko obdarowywanie prezentami, a także rozpoznanie konkretnych potrzeb i pomoc w ich zrealizowaniu.
To nie pierwszy raz, kiedy asp. Arkadiusz Ponisztera angażuje się w pomoc mieszkańcom swojego rejonu.
Za szereg swoich działań został m.in. wyróżniony nagrodą
„Ełcki bocian” w kategorii rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej.
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Policjanci uratowali życie 25-latkowi, który próbował
popełnić samobójstwo
Szybka i zdecydowana reakcja iławskich policjantów
zapobiegła tragedii. 25-letni mieszkaniec powiatu iławskiego stwierdził, że nie ma gdzie się podziać i chciał
popełnić samobójstwo. Zabrał linę i wszedł na drzewo.
Po kilkunastu minutach negocjacji mężczyzna zszedł
z gałęzi, a policjanci przewieźli mężczyznę do ośrodka
dla bezdomnych.

W trudnej chwili nie obawiaj się poprosić o pomoc!
Przypominamy, że działa całodobowa infolinia wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego. Jest to bezpłatna pomoc przez 7 dni w tygodniu i wsparcie telefoniczne dyżurnych specjalistów: psychiatrów, psychologów, prawników
i pracowników socjalnych - to uruchomione
w grudniu 2017 roku przez Fundację "Itaka" Centrum
Wsparcia dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego.

W poniedziałek (07.12.2020r.) kilka minut po 12:00 oficer
dyżurny iławskiej policji został poinformowany o mężczyźnie, który chce popełnić samobójstwo. Zgłaszająca dodała,
że mężczyzna ma pętle na szyi i właśnie wszedł na drzewo.
Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci.
Kiedy funkcjonariusze zauważyli stojącego mężczyznę na
gałęzi drzewa z owiniętym sznurem wokół szyi od razu zaczęli z nim rozmowę. Jak ustalili mężczyzna właśnie wyszedł ze szpitala i nie ma gdzie iść. Dlatego postanowił popełnić samobójstwo. Po kilkunastu minutach policjanci zdołali nakłonić mężczyznę do zdjęcia pętli z szyi i zejścia
z drzewa. Następnie przetransportowali go do ośrodka dla
bezdomnych. Szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Iławie zapobiegła tragedii.

Centrum Wsparcia to projekt Fundacji "Itaka", realizowany
na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany ze środków
Narodowego Programu Zdrowia.
Jego celem jest pomoc osobom znajdującym w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. śmierci, utraty pracy, rozwodu, lub zaginięcia bliskiej osoby, oraz zapobieganie depresji, samobójstwom i innym zachowaniem autodestrukcyjnym. Pomoc ta skierowana jest do osób w każdym wieku.
"Centrum Wsparcia" oferuje całodobową pomoc i wsparcie
telefoniczne, a także możliwość kontaktu przez mail i czat.
Dyżurni eksperci w Centrum udzielają informacji o możliwościach uzyskania profesjonalnej, bezpośredniej pomocy
specjalistów w pobliżu miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej się po pomoc. Wszelkie informacje na temat m.in.
godzin dyżurów i kontaktu z ekspertami są dostępne na
stronie https://liniawsparcia.pl/ Na stronie znajduje się również bezpłatna aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.
(jk/kh)
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Za nami pierwsze przymrozki i spadki temperatury powietrza. To czas, kiedy osoby bezdomne, samotnie zamieszkujące, nieporadne życiowo mogą potrzebować
naszej pomocy. Pamiętajmy jeden telefon może uratować ludzkie życie.
Tak jak to było w przypadku zgłoszenie o kobiecie, która spacerowała nad ranem, ulicami miasta w samej piżamie. Mundurowi natychmiast zareagowali i ruszyli jej z
pomocą. 83-latka była wystraszona, zagubiona i wyziębiona. Dzięki właściwej reakcji świadka, szybkiej reakcji
mundurowych i dobrej współpracy instytucji niosących
pomoc, kobieta została otoczona specjalistyczną opieką.
Na początku grudnia, parę minut po godzinie 05:00 oficer
dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał niepokojące zgłoszenie, z którego wynikało, że w okolicach ulicy Mickiewicza
w Szczytnie, spaceruje zagubiona staruszka.
Z relacji świadka wynikało również, że kobieta ubrana jest
tylko w piżamę, a temperatura powietrza spadła poniżej
zera.

S TR . 17

giej części miasta. Na miejscu obecny był jej syn, który
przejął nad nią opiekę.

Mundurowi sporządzili również stosowną dokumentację,
celem poinformowania Miejskiego Ośródka Pomocy Społecznej o podjętej interwencji i ewentualnej potrzebie objęcia
kobiety stała opieką.
Pamiętaj, że jeden telefon, może uratować ludzkie życie.
Tak jak w przypadku tej interwencji. Odpowiednia reakcja
świadka, szybkie działanie służb niosących pomoc i 83-latka
została otoczona specjalistyczną pomocą.
Za nami pierwsze przymrozki, dlatego już teraz apelujemy:
nie bądźmy obojętni, gdy widzimy, że czyjeś życie i zdrowie
jest zagrożone. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa
reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym
w trudnej sytuacji życiowej.

st. sierż. Izabela Cyganiuk

We wskazane miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze
z referatu patrolowo – interwencyjnego, którzy na ulicy Bartna Strona zauważyli błąkającą się kobietę. Okazało się, że
była to 83-letnia mieszkanka Szczytna.
Kobieta była wyziębiona i wystraszona. Nie była w stanie
powiedzieć, gdzie idzie. Nie wiedziała też, gdzie się znajduje. Kobieta ubrana była tylko w piżamę.
Z uwagi na zły stan psychofizyczny 83-latki, mundurowi
podjęli decyzję o potrzebie wezwania na miejsce służb medycznych.
Załoga karetki pogotowia po przebadaniu kobiety oświadczyła, że nie wymaga ona dalszej hospitalizacji.
Szczycieńscy policjanci ustalili aktualny adres zamieszkania
kobiety i przewieźli ją do domu, który znajdował się w dru-

Dzielnicowi rozdali paczki
Dzielnicowi z Lidzbarka Warmińskiego przekazali paczki
dla potrzebujących rodzin w swoich rejonach służbowych.
Zbliżające się święta to doskonały czas, by pamiętać o innych
- tych najbardziej potrzebujących. Dzięki ofiarodawcy, dzielnicowi z Lidzbarka Warmińskiego przekazali prezenty najbardziej potrzebującym. Rodziny zostały wytypowane wspólnie
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w każdym
z rejonów służbowych dzielnicowych. Paczki jeszcze w piątek
(04.12.2020r.) trafiły do rodzin na terenie miasta i gminy Lidzbark Warmiński i gminy Kiwity.
Za okazaną pomoc, ufundowanie prezentów dziękujemy.
bm
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Kilkunastu policjantów, pracowników
cywilnych z iławskiej komendy,
a także inne osoby chętnie włączyły
się do akcji honorowego krwiodawstwa. Oddana krew, która jest najcenniejszym i niezastąpionym lekiem
trafi do Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Olsztynie. Takie akcje mają na celu
popularyzowanie honorowego krwiodawstwa.
Po raz kolejny, tym razem w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Iławie przeprowadzona
została akcja honorowego krwiodawstwa wśród policjantów, pracowników
cywilnych i osób chętnych. Krew, składniki krwi i produkty krwiopochodne należą do najczęściej stosowanych środków
leczniczych. Policjanci na co dzień obsługujący zdarzenia, w wyniku których
poszkodowani potrzebują do życia tego cennego środka
leczniczego, rozumieją potrzebę honorowego krwiodawstwa
i dlatego też, chętnie włączyli się do akcji.
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Zebrana krew trafiła do Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, ponieważ przez cały
rok jest duże zapotrzebowanie na ten
najcenniejszy i niezastąpiony lek.
Chętnych do udziału w akcji było 18,
w tym 13 osób oddało krew i jedna osocze, przekazując w ten sposób prawie
6 litrów tego najcenniejszego leku.
Organizatorem akcji był klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia”,
który od 18 stycznia 2017 r. działa przy
Komendzie Powiatowej Policji w Iławie.
To dzięki ich wspólnemu zaangażowaniu, chęci przyłączenia się policjantów,
a także współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Olsztynie Oddział w Iławie doszło do
kolejnej zbiórki tego cennego płynu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
przyłączyli się do akcji.
jk

Podziękowania od dzieci z Publicznego Przedszkola nr 7 TWP ''Poziomka'' w Olsztynie
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Podziękowania dla dzielnicowego
asp. Krzysztofa Kowalskiego
Na ręce I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie,
mł. insp. Arkadiusza Napiórkowskiego wpłynęły podziękowania dla dzielnicowego gminy Jedwabno, asp. Krzysztofa Kowalskiego, za udzieloną pomoc w doprowadzeniu do szczęśliwego finału sporu sąsiedzkiego.
Z treści listu wynika, iż zaangażowanie funkcjonariusza i umiejętności
mediacyjne przyczyniły się do zakończenia konfliktu, który trwał od około
7 lat.
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 motywacją do pracy.
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Piąta edycja akcji „Nakręć się na
pomaganie” wciąż trwa.
Dzielnicowy asp. Adam Trzonkowski
prowadzi zbiórkę nakrętek dla Marcela Arnisty z Pisza. Dochód ze
sprzedaży plastikowych korków zostanie przeznaczony na rehabilitację
chłopca. W ostatnim czasie kilka
worków po brzegi wypełnionych
nakrętkami dostarczyli saperzy
z Orzysza. Docierają do nas także
paczki z różnych stron kraju.
Bardzo szybka zapełnia się też serce
przed piską komendą, do którego
można wrzucać nakrętki. Do tego
warto zrobić zdjęcie lub nagrać filmik i wziąć udział w naszym konkursie.

Okres świąt to czas prezentów. Paczki różnej wielkości docierają także do Komendy Powiatowej Policji w Piszu oraz
do Komisariatu Policji w Białej Piskiej. Takie prezenty
w ostatnim czasie przysłane zostały do nas m.in. z Warszawy, Dąbrowy Górniczej oraz po raz drugi od mieszkańca
Białegostoku. Są to przesyłki z różnych stron kraju od ludzi
o wielkim sercu, którzy chcą włączyć się do akcji
„Nakręć się na pomaganie” i pomóc w rehabilitacji 3-letniego
Marcela Arnisty z Pisza.

Uczestników akcji „Nakręć się na pomaganie” zapraszamy
do udziału w konkursie fotograficznym , który trwa
do 15 grudnia br. Wystarczy zrobić zdjęcie lub nagrać filmik
prezentujący Wasz udział w zbiórce nakrętek dla Marcela.
Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej
Komendy Powiatowej Policji w Piszu.
I Ty możesz pomóc Marcelowi zbierając nakrętki.
„Nakręć się na pomaganie” !

Do udziału w V edycji akcji, rozkręconej przez dzielnicowego asp. Adama Trzonkowskiego, po raz kolejny włączyli się
saperzy z Orzysza. Żołnierze z 15 Batalionu Saperów
w Orzyszu przywieźli kilkanaście worków z plastikowymi
korkami. Zapewniali, że w dalszym ciągu będą zbierali nakrętki z myślą o Marcelu, bo tak niewiele trzeba, aby pomóc
chłopcu normalnie żyć.
Przed piską komenda znajduje się serce, do którego można
wrzucać nakrętki. Pojemnik bardzo szybko zapełnia się plastikowymi korkami. Jeśli ktoś nazbierał większą ilość wówczas torby lub worki z nakrętkami można pozostawiać w
recepcji piskiej komendy. Za wszystkie nakrętki bardzo
serdecznie dziękujemy.
nadkom. Anna Szypczyńska
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Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
„Kormoran” działa przy Komendzie Powiatowej Policji
w Giżycku od roku 2000. Pomysłodawcami jego utworzenia
byli ówcześni funkcjonariusze giżyckiej komendy Jerzy Bielewski i Bogusław Mielniczuk, a inspiracja pochodziła z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, gdzie koło
PTTK już istniało.
Działalność koła wyróżnia się nie tylko na terenie powiatu
giżyckiego, ale i całego województwa, jest to bowiem jedyne
na terenie Warmii i Mazur koło PTTK funkcjonujące przy
komendzie Policji.
Drużyny reprezentujące koło „Kormoran” wielokrotnie brały
udział w zlotach turystycznych służb mundurowych
(np. w Ogólnopolskim Rajdzie Górskim Służb Mundurowych, którego edycje odbywały się m.in. w Zakopanem,
Krynicy Górskiej, Ustroniu, Szczyrku i Ustrzykach) zawsze
promując w trakcie tych wydarzeń piękno Mazur i ukazując
aktywność giżyckich policjantów. Dzięki temu giżycki
„Kormoran” stał się marką rozpoznawalną w całym kraju.
Należy podkreślić działania prowadzone przez niektórych
członków koła „Kormoran”, pomagające turystom jeszcze
pełniej korzystać z uroków Krainy Tysiąca Jezior i jednocześnie przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Mowa o pracach nad wyznaczaniem i konserwowaniem szlaków turystycznych na terenie Mazur. Te działania
nabrały szczególnego znaczenia, gdy członkowie koła
„Kormoran” znaleźli się w gronie organizatorów 62. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK "MAZURY 2013", udział
w którym wzięło ponad 600 osób z całej Polski.
Na przestrzeni lat szeregi koła „Kormoran” znacząco się
powiększyły i obecnie liczy ono 96 członków. To sprawia, że
stało się ono drugim co do wielkości wśród kół należących
do Oddziału PTTK Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,
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które z kolei jest drugim co wielkości oddziałem w naszym
województwie. Członkowie koła „Kormoran” od lat odgrywają istotną rolę we władzach giżyckiego Oddziału: Jerzy Bielewski od trzech kadencji pełni funkcję Prezesa Zarządu,
w Zarządzie Oddziału zasiadają obecnie Bogusław Mielniczuk, Zdzisław Górski i Ewa Dąbrowska. Ponadto członkami
Komisja Rewizyjnej Oddziału są Damian Drwal i Kazimierz
Wnuk.
20 lat działalności koła „Kormoran” to także 20 lat owocnej
współpracy z kolejnymi komendantami KPP w Giżycku.
W tym kontekście warto przypomnieć, że w 2013 r. – z inicjatywy J. Bielewskiego – Zarząd Główny PTTK odznaczył
Komendę Powiatową Policji w Giżycku Medalem PTTK za
Pomoc i Współpracę.
20 lat działalności to również czas, w którym członkowie
koła „Kormoran” i prowadzona przez nich działalność społeczna zostały zauważone i docenione. Najbardziej aktywne
osoby otrzymały wyróżnienia (dyplomy, odznaki) przyznawane przez Zarząd Główny PTTK.
Ponadto, nadawaną przez Ministra Sportu i Turystyki odznakę honorową „Za Zasługi dla Turystyki” otrzymał
Bogusław Mielniczuk (2016 r.). To samo odznaczenie otrzymał Jerzy Bielewski (2010 r.), który za swoją działalność na
rzecz rozwoju turystyki został także odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi (2012 r.).
Dotychczasowi Prezesi Zarządu Koła „Kormoran” (wszyscy
to emerytowani bądź obecni funkcjonariusze giżyckiej Policji):
1. Jerzy Bielewski (2000-2004)
2. Sławomir Ozygała (2004-2008)
3. Damian Drwal (2008-2012)
4. Zdzisław Górski (2012-obecnie)

Jerzy Bielewski
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W związku z trwającym protestem rolników policjanci
nadzorowali i kierowali ruchem drogowym na krajowej
szesnastce na trasie Mrągowo-Sorkwity. W pewnym
momencie do funkcjonariuszy podjechała kierująca
osobowym hyundaiem, prosząc o pomoc w przedostaniu się do szpitala w Biskupcu. Jak się okazało, pasażerką pojazdu była rodząca kobieta.
W środę (21.10.2020) po godz. 12:00 w Bagienicach na
wysokości stacji paliw, na widok mundurowych, kierująca
osobowym hyundaiem zatrzymała auto i wyraźnie zdenerwowana zapytała o utrudnienia na drodze. Poinformowała
funkcjonariuszy, że musi jak najszybciej przewieźć pasażerkę na porodówkę do szpitala w Biskupcu. Sytuacja była o
tyle trudna, że w Mrągowie nie ma takiego oddziału, a na
trasie trwał protest i były bardzo duże utrudnienia w ruchu,
które znacznie spowolniłyby dotarcie do szpitala.
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Funkcjonariusze niewiele zastanawiając się, powiadomili
dyżurnego jednostki oraz pozostałe patrole na trasie o zaistniałej sytuacji i rozpoczęli pilotaż w kierunku Biskupca.
Kolejne patrole poinformowały strajkujących o potrzebie
utworzenia korytarza życia.
Traktorzyści i inni uczestnicy rozjechali się na boki
na newralgicznym odcinku.
Eskorta odbywała się przy użyciu sygnałów świetlnych
i dźwiękowych.
Na końcu powiatu mrągowskiego, gdzie już nie było utrudnień, kierująca stwierdziła, że bez dalszych problemów
dojedzie sama na miejsce.

dk
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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

