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Policjanci, strażnicy graniczni, strażacy, ratownicy medyczni i
żołnierze WOT wzięli udział w ćwiczeniach obronnych
"Granica 2022" na terenie powiatu gołdapskiego. W trakcie
dwudniowych działań opracowane wcześniej epizody praktyczne zostały zrealizowane w Gołdapi oraz na terenie Gminy
Dubeninki. Celem nadrzędnym ćwiczeń było zgranie sił i
środków oraz procedur kierowania obronnością na poziomie
powiatu, w ramach podnoszenia gotowości obronnej państwa.
„W piątek rano (19.05.2022)
funkcjonariusze Straży Granicznej, podczas sprawdzania pasa granicznego, odnajdują ślady nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. O zdarzeniu zostaje
powiadomiony oficer dyżurny
Komendy Powiatowej Policji
w Gołdapi. W wyniku natychmiast podjętych działań funkcjonariusze rozpoczynają
działania poszukiwawcze. Okazuje się, że trzech niezidentyfikowanych obywateli innej narodowości, zajmuje budynek pijalni wód
w Gołdapi. Sprawcy wzięli kilku zakładników grożąc wysadzeniem
budynku, jeśli nie zostaną spełnione ich żądania”.
Powyższy opis to na szczęście tylko jeden ze scenariuszy ćwiczeń obronnych zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe i
Urząd Miejski w Gołdapi oraz Gminę Dubeninki i Gminę Banie
Mazurskie. Aktywny udział w ćwiczeniach wzięli policjanci jednostki powiatowej w Gołdapi oraz funkcjonariusze OPP w Olsztynie.
Ponadto w działaniach mających na celu wspólną koordynację i
współdziałanie z innymi służbami działającymi na terenie gmin i
powiatu uczestniczyły także siły Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Pogotowie Ratunkowe, a
także przedstawiciele samorządów i podmiotów pozapolicyjnych.
W czasie ćwiczeń niezwykle odpowiedzialne zadanie spoczywało
na funkcjonariuszach Policji.
W epizodzie realizowanym pierwszego dnia ćwiczeń w Gołdapi na
ul. Promenada Zdrojowa, zadaniem policjantów było obezwładnienie i zatrzymanie terrorystów okupujących budynek a następnie
uwolnienie zakładników. Zadanie było bardzo trudne, gdyż sprawcy zmieniali swoje żądania i okazali się bezwzględni, raniąc jedną
z przetrzymywanych osób podczas próby ucieczki.

S TR . 2

W konsekwencji podjętych działań pododdział bojowy funkcjonariuszy Policji zatrzymał wszystkich terrorystów.
Drugi dzień ćwiczeń i kolejny scenariusz został przeprowadzony
na terenie Gminy Dubeninki.
Punktem wyjścia było tym razem ujawnienie kolejnego faktu nielegalnego przekroczenia granicy przez większa grupę cudzoziemców. O zdarzeniu powiadomiono funkcjonariuszy KPP w Gołdapi.
W wyniku podjętych działań z użyciem psa tropiącego, doszło do
ujawnienia na terenie Puszczy Rominckiej grupy kilkunastu osób.
Poszukiwani cudzoziemcy w oczekiwaniu na przyjazd środka transportu ogrzewali się przy rozpalonym ognisku. Na widok
funkcjonariuszy podjęli próbę ucieczki. W tym samym czasie
doszło do pożaru lasu. W trakcie akcji poszukiwawczej funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej wspierani przez żołnierzy WOT
zatrzymali 9 osób. Ostatnia w dalszym ciągu była poszukiwana.
W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia poszukiwanego, dowodzący podjęli decyzję o zintensyfikowaniu poszukiwań i zadysponowaniu do tego celu dodatkowych sił i środków,
m.in. Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej. W miejscu prowadzonych działań zorganizowano Mobilne Centrum Koordynacji Poszukiwań. Po rozrysowaniu i przydzieleniu sektorów wszystkie służby
w sposób uporządkowany realizowały przeszukiwanie poszczególnych sektorów przy pomocy aplikacji i na bieżąco obserwowane w MCKP jak i w sposób standardowy z użyciem GPS GARMIN. Akcja poszukiwawcza zakończyła się odnalezieniem uciekiniera, który został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego w asyście policjantów.
Zorganizowane ćwiczenia sztabowe dały doskonałą sposobność
do doskonalenia indywidualnych i zespołowych umiejętności ćwiczących. Taka forma pozwala na sprawdzenie praktycznych umiejętności indywidualnych w zakresie wykonywania obowiązków na
swoich stanowiskach funkcyjnych i oceny sytuacji taktycznej przez
dowodzących. Ważnym elementem, podczas tego typu działań
jest stworzenie odpowiednich warunków, jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.
Ćwiczenia odbywały się pod czujnym okiem kierownictwa gołdapskiej komendy.
Całe przedsięwzięcie było doskonałą okazją do przećwiczenia
i doskonalenia umiejętności w zakresie działań prowadzonych
w związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowej.
(cw/tm)
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W Rybnie odbyło się uroczyste przekazanie wartej prawie 120 tys. zł łodzi patrolowej działdowskim policjantom. Została ona kupiona dzięki wsparciu Starostwa
Powiatowego w Działdowie i Gminy Rybno z wykorzystaniem środków Komendy Głównej Policji.
Dzięki nowej łodzi działdowscy policjanci będą mogli
skuteczniej podejmować interwencje na rzecz bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą i terenach
przywodnych.

W piątek (27.05.2022r.) w uroczystym przekazaniu łodzi dla
działdowskich policjantów udział wzięli I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
insp. Arkadiusz Sylwestrzak, Komendant Powiatowy Policji
w Działdowie insp. Witold Barcikowski, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją na rzecz bezpieczeństwa.
Zakup nowej łodzi możliwy był dzięki wsparciu Starostwa
Powiatowego w Działdowie oraz Gminy Rybno, które przekazały na ten cel kwotę 75 tys. złotych.
Pozostałe środki przekazała Komenda Główna Policji.
Nowy nabytek to łódź motorowa TEXAS 495 wyposażona w silnik spalinowy czterosuwowy benzynowy o pojemności 1832 cm sześciennych i mocy 90 KM.
Jednostka będzie wykorzystywana do patroli wodnych na
obszarze jezior ogólnodostępnych znajdujących się na terenie Powiatu Działdowskiego.
(kr/tm)
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Przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
stanął „krwiobus” z Olsztyna. Funkcjonariusze, pracownicy cywilni KMP w Elblągu, jak i mieszkańcy miasta
mieli możliwość, aby oddać krew. Wśród policjantów
wielu jest takich, którzy regularnie oddają ten cenny,
ratujący życie płyn. Wszystko po to, aby pomóc w ratowaniu ludzkiego życia.

Akcję zorganizowano dzięki zaangażowaniu elbląskich funkcjonariuszy z Policyjnego Klubu Honorowych
Dawców Krwi, Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża z Elbląga oraz Pasłęka, a także Fundacji Banku
Pekao S.A.
Każda osoba, która chciała podzielić się tym życiodajnym
płynem musiała wypełnić formularz, a następnie przejść
badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji, można było już
oddać krew. Do godziny 13.00 zebrano blisko 26 litrów krwi
od 57 osób.

Policjanci oraz pracownicy cywilni „podzielili” się swoją
krwią, kolejny raz przyłączając się do szczytnej akcji, mającej na celu ratowanie ludzkiego życia.

Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu zostały przekazane
również plecakowe apteczki pierwszej pomocy ufundowane
przez Fundację Banku PeKaO S.A.
(kn/rj)
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Podziękowania dla policjantów
za nietypową pomoc
Wdzięczna mieszkanka gminy Narewka podziękowała
policjantom z olsztyńskiego Oddziału Prewencji za nietypową pomoc.
Kiedy na początku maja jej samochód zepsuł się na
drodze, z pomocą przyszli funkcjonariusze pełniący
służbę na granicy polsko - białoruskiej.
Mundurowi naprawili usterkę i kobieta mogła szczęśliwie ruszyć w dalszą drogę.
W takich sytuacjach również możecie liczyć na naszą
pomoc.

Pomogli seniorce wrócić do domu
Policjanci w swojej codziennej służbie ścigają przestępców, ujawniają sprawców wykroczeń oraz podejmują
liczne interwencje zgłaszane przez mieszkańców.
Jednak to nie wszystko.
W myśl hasła „pomagamy i chronimy” wspierają również tych, którzy są w potrzebie. Tak było z zagubioną
seniorką, która nad ranem w Mrągowie wyglądała na
zagubioną.
W czwartek (26.05.2022r.) ok. godz. 4 mrągowscy policjanci
patrolujący rejon miasta Mrągowa zwrócili uwagę na starszą
kobietę, która wyglądała na zagubioną.

Nie potrafiła powiedzieć jak się nazywa, ani gdzie mieszka.
Po dłuższej rozmowie udało się policjantom poznać imię
i nazwisko seniorki.
Ustalili adres zamieszkania kobiety.
Okazało się, że 80-latka jest mieszkanką powiatu. Funkcjonariusze odwieźli kobietę do mieszkania w którym mieszkała sama.
Policjanci skontaktowali się z córką seniorki, która natychmiast przybyła na miejsce i zaopiekowała się matką.
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Niemowlę było zatrzaśnięte w samochodzie – pomogli dzielnicowi
Policjanci chronią i pomagają na różne sposoby. Na przykład
dzielnicowi z nowomiejskiej komendy pomogli kobiecie, której zatrzasnął się samochód. W środku zostały kluczyki i…
dwumiesięczne dziecko.
Dzięki pomocy policjantów
i ich natychmiastowemu działaniu, cała historia szybko
znalazła szczęśliwe zakończenie.
Do tego zdarzenia doszło
w środę (25.05.2022r.) około
południa. Wówczas to oficer
dyżurny nowomiejskiej komendy
otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na jednym z parkingów sklepowych kobieta zatrzasnęła kluczyki w aucie, w którym
znajdowało się jej dwumiesięczne dziecko.
Na miejsce natychmiast pojechali dzielnicowi asp. Dorota Kaczmarska i st. sierż. Łukasz Groszkowski.
Z relacji zdenerwowanej mamy wynikało, że zapięła ona na tylnym
siedzeniu w tzw. nosidełku niemowlę i zamknęła drzwi od auta by
podejść z drugiej strony i zapiąć przed podróżą w drugim foteliku
starszą córkę. Niestety wówczas okazało się, że zamki w drzwiach
się zablokowały a kluczyki… zostały wewnątrz. Oprócz policjantów
były tam osoby postronne, które także próbowały pomóc. Niestety
nie udało się im otworzyć auta w taki sposób, by go nie uszkodzić.
Obecni na miejscu byli także strażacy, którzy w każdej chwili w
przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka byli gotowi do
siłowego otwarcia pojazdu. Z uwagi na sprzyjające okoliczności
(warunki pogodowe i sen dziecka) policjanci zdecydowali, że funkcjonariusz pojedzie z kobietą do domu oddalonego o kilka kilometrów po zapasowe kluczyki, a przy samochodzie zostanie dzielnicowa, która zaopiekuje się w tym czasie kilkuletnią dziewczynką.
Policjantka opowiadając bajki dziewczynce obserwowała przez
szybę śpiące spokojnie przez cały czas niemowlę.
Interwencja ta miała szczęśliwe zakończenie i skończyło się jedynie na stresie mamy. Na uwagę i prawdziwą pochwalę zasługuje
podstawa przypadkowych osób, które nie pozostały obojętne i
również próbowały pomóc przestraszonej mamie w otwarciu auta.
(lm/tm)

Pomogli rodzącej kobiecie w
szybkim dotarciu do szpitala
Policjant rozpoczynając kolejną służbę nigdy nie
jest w stanie przewidzieć, jaki będzie jej przebieg, bo jak mawiają policjanci – każda służba
jest inna. Tym razem przekonali się o tym policjanci z Komisariatu Policji w Korszach, którzy
pomogli dotrzeć do szpitala rodzącej kobiecie.
Ta niecodzienna interwencja miała miejsce
w czwartek (19.05.2022) około godz. 23:15 w Korszach na ul. Wojska Polskiego.
Policjanci z patrolu - sierż. szt. Natalia Klimaszewska i st. sierż. Łukasz Pastuszczak - pełniąc służbę
zauważyli kierowcę golfa, który z dużą prędkością
jechał ulicami miasta.
Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Za kierownicą auta siedział zdenerwowany
23-latek, który poprosił funkcjonariuszy o pomoc
w szybkim przejeździe do szpitala w Bartoszycach,
gdyż w pojeździe znajdowała się jego narzeczona,
u której rozpoczęła się akcja porodowa.
Z uwagi na potrzebę pilnego dotarcia do szpitala,
policjanci podjęli decyzję o pilotażu pojazdu przy
użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych.
Funkcjonariusze eskortowali golfa do granic powiatu, gdzie pilotaż przejęli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.
Dzięki sprawnym działaniom mundurowych rodząca
kobieta szybko trafiła do szpitala, gdzie została
przekazana pod fachową opiekę medyków, aby
dziecko mogło przyjść na świat w bezpiecznych
warunkach.
(ep/tm)
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Błyskawiczna reakcja dzielnicowych pozwoliła uniknąć tragedii
Oleccy dzielnicowi uratowali 39-latka, który chciał odebrać sobie życie. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusze
zabiegli tragedii i mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.
Ratowanie życia ludzkiego to dla policjantów najwyższa
wartość. W czwartek (19.05.2022r.) przed godz. 11:00 dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że 39-letni
mężczyzna jest pod działaniem alkoholu, ma myśli samobójcze i idzie w kierunku lasu. Zgłaszająca w obawie o życie i
zdrowie brata poprosiła o pomoc służby ratunkowe.
Natychmiast na miejsce pojechali dzielnicowi.
Dzięki doskonałej znajomości terenu i ścisłej współpracy ze
zgłaszającą, w ciągu kilkunastu minut policjanci odnaleźli
opisanego mężczyznę i go zatrzymali. Do czasu przyjazdu
pogotowia ratunkowego dzielnicowi otoczyli 39-latka opieką,
a następie przekazali w ręce specjalistów.
Dzielnicowi to funkcjonariusze, do których każdy może
zwrócić się o pomoc, a także przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Dobry dzielnicowy to policjant pracujący blisko mieszkańców, doskonale znający podległy teren, co jest szczególnie
ważne w sytuacjach, kiedy potrzebna jest natychmiastowa
pomoc Policji, kiedy liczy się każda minuta, a w grę wchodzi
ludzkie życie i zdrowie.

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.
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://centrumwsparcia.pl/
Na stronie znajduje się również bezpłatna aplikacja mobilna z
bazą teleadresową instytucji pomocowych.
(jsz/kh)

Policjantka wracając ze służby udzieliła pierwszej pomocy uczestniczce
zdarzenia drogowego będącej w zaawansowanej ciąży
Kiedy ratuje się ludzkie życie, liczy się każda sekunda.
Wie o tym dobrze policjantka Wydziału Kryminalnego
lidzbarskiej komendy, która udzieliła fachowej pierwszej
pomocy kobiecie w ciąży, który była uczestnikiem zdarzenia drogowego. Jak sama mówi, była we właściwym
miejscu i czasie. Poszkodowana kobieta czuje się dobrze.
W środę (01.06.2022r.) chwilę przed godziną 14:00 na drodze krajowej pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Dobrym
Miastem doszło do zdarzenia drogowego. Z ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że 24-letnia kierująca Ranault z nieznanych przyczyn straciła panowanie nad

pojazdem, następnie wjechała do przydrożnego rowu, gdzie
samochód dachował. Kobieta jechała sama.
Pierwsze czynności ratownicze na miejscu tego zdarzenia
podjęła policjantka Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku
Warmińskim, która po zakończeniu służby wracała do domu. Funkcjonariuszka udzieliła pomocy kierującej Renault
do czasu przybycia na miejsce pogotowia ratunkowego.
Okazało się, że poszkodowana jest w zaawansowanej ciąży. Uczestniczka zdarzenia została przewieziona do szpitala, jej zdrowiu nic nie zagraża.
(bsz/kh)
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72-latek podróżował ze swoimi bliskimi jadąc z Ukrainy.
Korzystając z przerwy w podróży, wyszedł z samochodu
przespacerować się chwilę. Zgubił się jednak w mieście.
Zaniepokojeni bliscy zgłosili to policjantom. Oficer dyżurny, wykorzystując zapisy miejskiego monitoringu,
szybko dostrzegł zagubionego mężczyznę. Dzięki temu
senior cały i zdrowy trafił po opiekę bliskich.

Do policjantów zgłosiła się zmartwiona i przestraszona
Ukrainka, która poprosiła o pomoc w poszukiwaniach swojego 72-letniego znajomego. Ze szczątkowych informacji wynikało, że jechała z Ukrainy ze znajomymi, m.in. właśnie z
72-latkiem, kierując się na zachód. Osoby te zatrzymały się
w Ełku na krótki przystanek i oddaliły się na chwilę z samochodu. Po ich powrocie okazało się, że nie było tam seniora.
Nie miał on telefonu, nie było z nim żadnego kontaktu i bliscy nie mogli go odnaleźć. Bali się, że coś mu się stało.
Policjanci od razu zaczęli szukać mężczyzny.
Oficer dyżurny przeglądając w tej sprawie miejski monitoring
szybko dostrzegł opisanego mężczyznę, którego nagrała
jedna z kamer w mieście.

Przeciwdziałając niebezpiecznym sytuacjom na drogach,
giżyccy policjanci ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przeprowadzili działania z wykorzystaniem drona.
Dzięki bezzałogowemu statkowi powietrznemu policjanci mogą
jeszcze szybciej reagować na zagrożenia, jakie pojawiają się na
drogach. Drony wyposażone są w precyzyjne kamery, które
rejestrują wykroczenia popełniane w miejscach, gdzie dochodzi
do niebezpiecznych zdarzeń. Podczas takich działań funkcjonariusze obserwują, czy podróżni stosują się do przepisów i postępują zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ich celem jest
jeszcze skuteczniejsze oddziaływanie na kierujących, którzy
zdecydowali się na nieodpowiedzialne zachowani.
W czwartek (26.05.2022 r.) policjanci z Giżycka wspierani przez
funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
na drogach powiatu przyglądali się kierującym z góry.

Wyraźnie widać było, że jest zdezorientowany, zagubiony i
nie wie gdzie iść.
Szybko został tam wysłany patrol, który zaopiekował się 72latkiem i bezpiecznie odwiózł go do bliskich.
Jak się okazało, senior chciał się przewietrzyć korzystając z
przerwy w podróży, jednak zgubił się i nie mógł trafić z powrotem na parking, gdzie stał ich samochód.
Dzięki szybkiej reakcji i spostrzegawczości dyżurnego, mężczyzna nie musiał już się stresować w obcym mieście i mógł
z bliskimi kontynuować swoją podróż.
sierż. szt. Agata Kulikowska de Nałęcz

Jednym z punktów kontroli był przejazd kolejowy w miejscowości Siedliska gm. Wydminy, gdzie funkcjonariusze sprawdzali
czy kierowcy stosują się do znaku „STOP” pokonując przejazd
kolejowy. W tym przypadku nie wszyscy stosowali się do przepisów ruchu drogowego. Na tym się jednak nie kończyło.
Informacja o ujawnionych nieprawidłowościach przekazywana
była do będących w pobliżu patroli, które wyciągały konsekwencje wobec nieodpowiedzialnych kierowców.
Działania prowadzone były również na drodze wojewódzkiej
numer 655.
Na 28 kontroli, 25 kierowców nie zastosowało się do przepisów
drogowych, w związku z czym, funkcjonariusze nałożyli na nich
mandaty karne, został zatrzymany również dowód rejestracyjny.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze
zależy od nas samych.
(ich/rj)
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Policyjna służba na drogach to nie tylko kontrole drogowe, czy też obsługa zdarzeń. To również praca analityczna, polegająca m.in. na określaniu miejsc szczególnie niebezpiecznych i podejmowaniu odpowiednich
środków zaradczych. A czy jakieś miejsce jest szczególnie niebezpieczne, to wynika z zachowania kierowców, którzy
„jeżdżą na pamięć” albo świadomie ignorują nakazy wynikające
m.in. ze znaków drogowych, myśląc, że pozostaną bezkarni. Jednemu z takich miejsc w powiecie
iławskim, w którym często dochodzi do zdarzeń, przyjrzeli się z góry
funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji z Olsztyna.
We wtorek (31.05 2022r.) na terenie
powiatu iławskiego policjanci ruchu
drogowego z Iławy przy wsparciu
funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji z Olsztyna– w tym
policjantów obsługujących drona,
przeprowadzili działania mające na
celu poprawę bezpieczeństwa na
drogach powiatu. Tym razem na miejsce kontroli wybrano
rejon skrzyżowania drogi krajowej K-15 z drogą wojewódzką
W - 536 Iława – Sampława w gminie Lubawa.
Jak wynika z obserwacji policjantów i relacji mieszkańców,
jest to miejsce, w którym często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, a które były wynikiem m.in. beztroskiego
i lekceważącego przepisy zachowania kierujących.
Nowoczesne wyposażenie Policji coraz częściej wspomaga
pracę policjantów, zapewniając skuteczną walkę z niezdyscyplinowanymi uczestnikami ruchu drogowego. Takim narzędziem jest m.in. policyjny dron, za pomocą którego policjanci obserwują zachowania kierowców i pieszych z podniebnej przestrzeni. Bezzałogowy statek powietrzny pozwala policjantom na rejestrowanie zachowań na drodze z dużej
odległości z bardzo dużą dokładnością i przejrzystością.

S TR . 9

Funkcjonariusze, którzy obsługują drona, gdy ujawnią wykroczenie, przekazują informacje do najbliższego patrolu
ruchu drogowego, który podejmuje interwencję wobec kierującego łamiącego przepisy drogowe. Jest to bardzo skuteczna walka z nieodpowiedzialnymi uczestnikami ruchu, szczególnie w obrębie skrzyżowań czy
przejść dla pieszych.
Podczas wtorkowych działań z użyciem drona funkcjonariusze ujawnili 53
wykroczenia, z czego w 48 przypadkach kierujących ukarano mandatami
karnymi, a 5 pouczono. Większość
dotyczyła niestosowania się przez
kierujących do znaku „STOP”, nakazującego obowiązkowe zatrzymanie się
przed skrzyżowaniem, a także nieustąpienia pierwszeństwa, czy nieodpowiedniego zabezpieczenia zawartości przyczepy.
Takie działania mają na celu poprawę
bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego i eliminowanie nieprawidłowości w ich zachowaniu, ze szczególną uwagą na miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego, skutkujących niebezpiecznymi sytuacjami.
Apelujemy do kierujących i pieszych o zachowanie
szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań i przejść
dla pieszych. Choć policjanci poświęcają wiele czasu i
wysiłku, to nie są w stanie kontrolować wszystkich
dróg, o każdej porze dnia i nocy. Dlatego pamiętajmy,
że to od wszystkich użytkowników dróg, zależy nasze
bezpieczeństwo na drodze.
(jk/kh)
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Finał Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego rozstrzygnięty
Za nami finał Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego
Turnieju Motoryzacyjnego. Głównymi celami turnieju są
popularyzacja wiedzy o przepisach ruchu drogowego
wśród młodzieży szkolnej, upowszechnianie wiedzy
motoryzacyjnej oraz propagowanie dobrych, kulturalnych i empatycznych zachowań w ruchu drogowym.
Ważnym elementem jest popularyzacja zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna całych zmagań jest wyłaniana poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz finał wojewódzki, który zakończony jest wręczeniem pucharów oraz atrakcyjnych nagród
ufundowanych przez WORD – Regionalne Centrum BRD w
Olsztynie.
Turniej obejmuje swoim zasięgiem uczniów z całego województwa warmińsko - mazurskiego.
W poniedziałek (24.05.2022 r.) w siedzibie Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie spotkały się drużyny z całego województwa, by w duchu fair play powalczyć o
tytuły mistrzów.
W ciągu jednego dnia finałowych zmagań odbyło się pięć
konkurencji:
- test przepisów ruchu drogowego i test z wiedzy o historii
motoryzacji,
- sprawdzian z umiejętności przygotowania pojazdu,
- jazda sprawnościowa motorowerem po torze przeszkód,

- jazda sprawnościowa samochodem z „Talerzem Stewarda” - zadanie polegało na tym, aby jak najszybciej przejechać slalom, nie gubiąc piłeczki leżącej na umieszczonym
na masce auta talerzu,
- zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Z 11 zespołów walczących o miano najlepszej drużyny
I miejsce zdobyli reprezentanci z Nowego Miasta Lubawskiego. Tuż za nimi, na II miejscu znalazła się drużyna z Nidzicy, a III miejsce na podium wywalczyła drużyna z Olecka. Drużyny zdobyły dla szkół dyplomy oraz
puchary, a zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe.
Przedsięwzięcia, takie jak to, dają okazję do poszerzenia
wiedzy z zakresu ruchu drogowego, bezpiecznego zachowania się na drodze oraz obsługi i umiejętności kierowania
pojazdami.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!
(rj)
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Nie każdy kto pracuje w Policji nosi mundur. Pracownicy cywilni komend każdego dnia swoją energią i zaangażowaniem wspierają policjantów w realizowaniu powierzonych im zadań. Czasami okazuje się, że robią to
w bardzo bezpośredni sposób. Tak jak jeden z pracowników KWP w Olsztynie, który w drodze na zawody biegowe powstrzymał nietrzeźwego kierowcę przed dalszą
jazdą. I choć nieodpowiedzialny 18-latek próbował uciec
i ukryć się przed policjantami, to został szybko znaleziony przez psa tropiącego.
Sprawne funkcjonowanie Policji jako instytucji, zależy w
dużej mierze od jej pracowników cywilnych. Co prawda nie
mają mundurów, nie tropią przestępców i nie jeżdżą radiowozami, ale ich codzienna praca ma wpływ na poziom bezpieczeństwa i skuteczność działań policjantów.
Jednak zdarza się, że ich udział w przeciwdziałaniu przestępczym zjawiskom ma bardziej bezpośredni charakter.
Piotr Szczepanek pracuje w Wydziale Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Po godzinach jego
pasją jest bieganie, które trenuje od około 10 lat, a osiągane
rezultaty są dla niego powodem do zadowolenia i satysfakcji.
W niedzielę (15.05.2022) wcześnie rano jechał wraz z innymi osobami ze szczycieńskiego Klubu Biegacza Jurund na
półmaraton do Białegostoku.

W pewnym momencie na trasie Łyse – Łomża zauważyli
samochód, którego kierowca prowadził go całą szerokością
drogi. Widząc to nabrali przekonania, że mają przed sobą
jedno z największych zagrożeń na drodze - nietrzeźwego
kierowcę. Wiedzieli, że muszą zareagować.
Powiadomili policjantów i jechali za podejrzanym autem,
czekając na dogodny moment.
Kiedy jadący wężykiem samochód zatrzymał się na stacji
paliw, z jadącego za nim auta wybiegł Piotr i wyciągnął kluczyki ze stacyjki, zabierając je niebezpiecznemu kierowcy.
Ten jednak nie miał zamiaru dać za wygraną i wykorzystując dogodny moment uciekł za budynek stacji.
Policjanci, którzy dojechali po chwili na miejsce ustalili rysopis mężczyzny i zaczęli go szukać. Na miejsce przyjechał
też przewodnik z czworonożnym funkcjonariuszem – Muflonem. Po kilkuset metrach tropienia Muflon doprowadził policjantów do uciekiniera, który schował się w krzakach.
Od mężczyzny policjanci wyczuli silny zapach alkoholu.
Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu
w organizmie uciekiniera. Ponadto, po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 18-latek nie posiada
prawa jazdy.
Mieszkaniec gminy Zbójna trafił do policyjnego aresztu.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do 2
lat pozbawienia wolności. Odpowie również za kierowanie
pojazdem bez uprawnień.
(tm)
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Pracuje w KWP w Olsztynie.
Od 10 lat po pracy trenuje bieganie. Brał udział w wielu
maratonach i innych biegach długodystansowych.
Zdobył „Koronę Maratonów Polskich” i jest w trakcie realizowania kolejnego biegowego marzenia, którym jest
zdobycie „Korony Największych Maratonów Świata”.
Piotr Szczepanek- bo o nim mowa, zgodził się opowiedzieć Bożenie Przyborowskiej o swojej pasji, marzeniach
i sposobach ich realizacji.

- Podobno biega Pan od 10 lat. Jak zaczęła się ta przygoda z bieganiem? Skąd pomysł na tę formę aktywności?
- Bieganie, jako formę aktywności realizowałem już w okresie szkolnym, ponieważ od dziecka interesował mnie sport,
tak naprawdę w wielu dyscyplinach.
W młodości przez wiele lat ćwiczyłem judo, więc wysiłek
związany z treningami oraz samodyscypliną nie był, i nie
jest mi obcy.
Ponad 8 lat temu, pracując za granicami naszego kraju,
szukając atrakcyjnej formy wypoczynku po pracy, wybrałem
tę najprostszą formę aktywności- czyli bieganie.
To nie wymagało ode mnie żadnych dodatkowych nakładów, poza osobistą mobilizacją.
- Na jakich dystansach czuje się Pan najlepiej?
- Najlepiej czuję się na dystansach dłuższych.
Sprawdzam się biegając głównie półmaratony i maratony.
Chociaż brałem też udział w kilku ultramaratonach i biegach
na krótszych dystansach.

-W ciągu tego czasu brał Pan udział w różnych zawodach biegowych. Które były dla Pana najważniejsze?
- Każdy bieg traktuję równie poważnie. Jednak szczególnie
pamiętam czas, gdy przygotowywałem się, a następnie zrealizowałem Koronę Maratonów Polskich. W skład Korony
wchodzą: Maraton Warszawski, to był mój pierwszy maraton
jesienią 2015 roku. Potem w 2016 roku były maratony
w Dębnie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Tak zdobyłem
Koronę Maratonów Polskich, co pokazało mi, że moje amatorskie bieganie daje mi ogromną satysfakcję, stawiając
przede mną kolejne wyzwania w postaci osiągania
„tzw. życiówek”.
Cenię sobie również uczestniczenie w maratonach poza
granicami naszego kraju.
Mój pierwszy zagraniczny maraton to Maraton w Barcelonie,
potem były jeszcze maratony w Budapeszcie, Pradze, Berlinie.
Bardzo miło wspominam maraton w Paryżu w 2018 roku,
w których razem ze mną pobiegła moja starsza córka.
Mój udział w maratonach zagranicznych traktujemy jako
naszą rodzinną biegowo-turystyczną wyprawę.
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- Biega Pan indywidualnie, czy w grupie pod kierownictwem jakiegoś trenera?
- Od kilku lat jestem zrzeszony w Klubie Biegacza
„JURUND” , który działa w moim rodzinnym mieście. Razem
z koleżankami i kolegami z Klubu trenujemy i bierzemy
udział w różnych imprezach biegowych.
Cała ta aktywność jest formą amatorską. Nie mamy trenera
biegowego, ale nawzajem wspieramy się własnymi doświadczeniami i motywujemy do osiągania kolejnych wyników.
- Jak wyglądają Pana tygodniowe treningi?
- Staram się biegać 3-5 razy w tygodniu, około 70 km tygodniowo. Wykonywane przeze mnie treningi oraz ich częstotliwość są zróżnicowane w zależności od planu, który chcę
osiągnąć. Mam tu na myśli przygotowania do konkretnego
biegu, w którym planuję wziąć udział.
- Czy wspomaga Pan budowę i utrzymanie formy specjalną dietą?
- Nie stosuję jakiejś szczególnej diety. Na co dzień staram
się odżywiać po prostu zdrowo.
- Jakie Pan ma plany na ten rok? A może ma Pan jakieś
marzenie biegowe, które chciałby Pan zrealizować
w przyszłości?
- Jak co roku stawiam sobie nowe wyzwania, obserwuję
kalendarz imprez biegowych.

Maraton w Budapeszcie

Maraton w Paryżu
-Wybieram konkretne biegi. I są to, albo zupełnie nowe miejsca, albo wracam tam, gdzie biegało mi się bardzo dobrze.
Ma na to wpływ również atmosfera imprezy, o którą zadbali
organizatorzy i biegacze.
Co do marzeń biegowych, to mam takie.
Chciałbym zdobyć Koronę Największych Maratonów Świata.
Co właśnie realizuję. Uczestniczyłem już w Maratonie
w Berlinie. W tym roku czekam na udział w Maratonie
w Chicago. Mam nadzieje, że zdrowie i inne okoliczności
pozwolą mi zrealizować mój plan.
To co najważniejsze mam, ponieważ otrzymuję ogromne
wsparcie ze strony moich najbliższych.
- Czym dla Pana jest bieganie? Co Panu daje?
-Bieganie jest dla mnie formą pełnego relaksu, odprężenia,
zabawy i samorealizacji.
- Życzymy więc spełnienia marzeń!
- Dziękuję.
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Policjanci z Ełku wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych pod hasłem
„Służby razem”. W tym roku turniej miał wyjątkowy wydźwięk, ponieważ celem była także integracja ze społecznością ukraińską.
W sobotę (21.05.2022r.) na ełckim boisku odbyła się wyjątkowa impreza - Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Służb
Mundurowych pod hasłem „Służby razem”.
W zawodach, oprócz policjantów, wzięli udział także:
Areszt Śledczy Giżycko, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej z Ełku, Battle Group Poland NATO, Służba Więzienna
z Mariampola (Litwa) oraz cywilna ukraińska drużyna z firmy
Prodeko-Ełk.
Wydarzenie organizował ełcki Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów, a także ełccy strażacy.
W strugach deszczu drużyny stoczyły rywalizację, w której
najlepsza okazała się służba więzienna z Giżycka.
Wydarzenie swoim patronatem objął
nadkom. Grzegorz Kobeszko Komendant Powiatowy Policji
w Ełku, który także wziął czynny udział w meczu.

Drużyna policjantów
Mecz był zacięty, ale przebiegał w serdecznej atmosferze.
Celem spotkania było propagowanie zdrowego trybu życia,
aktywnego wypoczynku oraz podnoszenie
sprawności fizycznej.
Przyjacielska impreza
miała także charakter
integracyjny ze społecznością ukraińską.

sierż. szt. Agata Kulikowska de Nałęcz
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Policjant Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie zajął 15 miejsce
w XX Półmaratonie Hajnowskim
Policjant Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie
sierż. szt. Tomasz Kiernozek ukończył XX Półmaraton
Hajnowski. Mimo ciężkich warunków panujących na
trasie zajął 15 miejsce z blisko 300 biegaczy.
Sierż szt. Tomasz Kiernozek jest policjantem Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Obecnie uczestniczy w zabezpieczaniu naszej granicy. Nawet podczas tej trudnej i wymagającej służby znalazł czas i energię na realizowanie swojej
sportowej pasji. W sobotę (21.05.2022 r.) funkcjonariusz w
czasie wolnym od służby wystartował w XX Półmaratonie
Hajnowskim. Na dystansie 21 km zmierzyło się ze sobą
blisko 300 biegaczy. Mimo ciężkich warunków – padającego
deszczu, policjant zajął 15 miejsce z czasem 1 godziny i 24
minut. To z pewnością nie koniec sportowych zmagań funkcjonariusza. Życzymy kolejnych udanych startów !
(rj)

Zbiórka nakrętek dla Natana
Dobiega końca VI edycja zbiórki nakrętek pn. „Nakręć
się na pomaganie”. Pieniądze ze sprzedaży plastikowych korków przekazane zostaną na leczenie i rehabilitację 6-letniego Natana Sałek z Orzysza.
Nakrętek wciąż przybywa. Kilka dni temu dzielnicowy
z Białej Piskiej, asp. Adam Trzonkowski otrzymał paczki
z Irlandii.
Kolorowe korki zbieramy do końca czerwca. Zatem nie
zwlekaj i włącz się do naszej akcji. To już ostatni dzwonek!!!
Od ponad 9 miesięcy dzielnicowy z Komisariatu Policji
w Białej Piskiej, asp. Adam Trzonkowski zbiera nakrętki
w ramach VI edycji akcji „Nakręć się na pomaganie”.
Środki ze sprzedaży plastikowych korków przekazane zostaną na leczenie i rehabilitację 6-letniego Natana Sałek
z Orzysza.
Nakrętek jest co raz więcej.
Zbierają je szkoły, przedszkola, różne instytucje i to nie tylko
w powiecie piskim.

Mieszkańcy wrzucają też plastikowe korki do specjalnych
pojemników w kształcie serc.
Kilka dni temu dzielnicowy otrzymał nawet paczki z Irlandii
po brzegi wypełnione nakrętkami.
„Nakrętkowy mistrz świata”, bo tak nazywają Adama Trzonkowskiego, liczy po cichu, że uda mu się pobić zeszłoroczny
rekord, kiedy to udało się zebrać ponad 12 ton.
Przynośmy nakrętki, bo to już ostatni dzwonek. Akcja
trwa do końca czerwca.
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Handel ludźmi to nie mit. Pamiętaj, nie jesteś na sprzedaż!

Handel ludźmi, to temat, na który w wielu przypadkach
słyszymy, „mnie to nie dotyczy”. Dopiero rozmowa na
temat tego zjawiska i jego rozmiarów otwiera wielu osobom oczy. Uświadamiamy sobie wtedy, że tak naprawdę
może dotyczyć nas wszystkich, bez względu na wiek,
płeć i pochodzenie. O tym, czym jest handel ludźmi?,
jak działają sprawcy?, a przede wszystkim, na co należy
zwrócić uwagę, żeby nie stać się ich ofiarą i gdzie szukać pomocy?, mówią funkcjonariusze Policji podczas
spotkań z młodzieżą.
Policjanci Komendy Powiatowej Policji Kętrzynie przeprowadzili cykl spotkań z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, po to, by porozmawiać na
temat zagrożeń wynikających z procedury handlu ludźmi.
Handel ludźmi to jeden z głównych problemów współczesnego świata. Coraz więcej ludzi, ze względu na szybki i
łatwy zarobek, decyduje się na podjęcie pracy. Często nieświadomi zagrożenia, podejmują lekkomyślne, spontaniczne
decyzje zapominając o ostrożności. Podczas spotkania
przytoczono przykłady osób, które zmuszane były do niewolniczej pracy. Opowiadając historię przestrzegano przed
nieuczciwymi pracodawcami i przed wyjazdami za granicę
bez odpowiedniego przygotowania. Funkcjonariusze przedstawili młodzieży zasady, o których należy pamiętać planując podjęcie pracy za granicą. Mówili, na co zwracać uwagę,
jak ustrzec się, oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach
wskazujących na to, że mamy do czynienia z tego rodzaju
przestępstwem.
Spotkania mają na celu uświadomienie, jak poważnymi problemami są: przymusowa prostytucja, praca przymusowa,
handel dziećmi czy handel narządami.

Problem handlu ludźmi może dotyczyć każdego, najskuteczniejszą profilaktyką jest wiedza. Dlatego też, działania policjantów mają na celu przestrzec i uchronić młodzież przed
podejmowaniem niewłaściwych decyzji zagrażających ich
życiu lub zdrowiu.
Chęć zarobku i podróży powodują, że to młodzi ludzie korzystają z ofert pracy za granicą, gdzie mogą zostać wykorzystani do niewolniczej pracy lub w celach seksualnych.
Podczas spotkania młodzież dowiedziała się m.in. czym jest
handel ludźmi, jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować przed wyjazdem za granicę, co zrobić, gdy zostanie się
ofiarą handlu ludźmi.
Wyjeżdżając za granicę kraju, pamiętaj:
Dopełnij wszelkich formalności;
Ubezpiecz się;
Nigdy nie oddawaj swojego paszportu, dowodu lub innego
dokumentu pośrednikowi ani innym osobom;
Sprawdź, czy pośrednik oferujący Ci pracę działa legalnie;
Upewnij się, że Twój pracodawca istnieje;
Poinformuj najbliższych o miejscu pobytu i ustal zasady
kontaktów np. raz w tygodniu o ustalonej porze. Ustal hasło,
którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów
np. przekaż pozdrowienia dla kogoś kto nie istnieje;
Zrób kserokopię dokumentów oraz aktualne zdjęcie i zostaw
bliskim osobom, zaufanym osobom.
Na zakończenie spotkania młodzieży przekazane zostały
broszury i ulotki z ważnymi informacjami omawianego zagadnienia.
(ep/kh)
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Policjanci podjęli nietypową interwencję dotyczącą kobiety z dwójką małych dzieci, która chcąc skrócić sobie
drogę ze spaceru w Bażantarni zabłądziła i nie mogła
wydostać się z dziko porośniętego terenu. Kobieta miała pod opieką dwójkę dzieci w wieku 2 i 3 lat.
Sytuacja miała miejsce w środę (01.06.2022r.) w okolicach
ogrodów działkowych przy ulicy Kościuszki. Kobieta przebywająca na swojej działce usłyszała krzyk innej kobiety. Zauważyła 68-latkę z dwójką dzieci w zaroślach, która nie mogła się z nich wydostać. Zadzwoniła więc pod nr 112 i wezwała na miejsce policję.
Funkcjonariusze przedostali się przez rów melioracyjny i
zarośla i najpierw przenieśli dwójkę dzieci w bezpieczne
miejsce, a później wyprowadzili stamtąd 68-latkę.

S TR . 19

Jak się okazało kobieta zabrała dwójkę swoich wnucząt 2 latka i 3 latkę na spacer do Bażantarni. Gdy wracali postanowiła skrócić sobie drogę i w konsekwencji zabłądziła.
Na koniec kierowała się w stronę ulicy Kościuszki, idąc
przez dziko porośnięty teren. Cała trójka była wystraszona,
zapłakana i poparzona od pokrzyw.
Policjanci powiadomili 38-letnią mamę dzieci i ta przyjechała
na miejsce i zaopiekowała się rodziną.
Policjanci przypominają, że teren Parku Bażantarnia ma
wyznaczone szlaki, po których można bezpiecznie się poruszać i łatwo określać swoje położenie. Zejście ze szlaku
może powodować takie sytuacje jak powyższa.
(kn/kh)
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Oszustwo na wynajem „fałszywych kwater”. Co zrobić, aby nie dać się oszukać?
Olsztyńscy policjanci przestrzegają przed oszustwami
na wynajem „kwater widmo”. To zjawisko staje się
częstsze zwłaszcza w okresie wakacyjnym, czy noworocznym. Do policjantów w Olsztynie wpłynęło m.in.
zawiadomienie dotyczące wynajmu domku wypoczynkowego, którego- jak się ostatecznie okazało, nie ma na
żadnej mapie. Najemca zorientował się o oszustwie w
momencie, gdy oferent zaproponował atrakcyjną cenę
za cały czas pobytu, ale pod warunkiem uiszczenia całej
opłaty wcześniej. Na szczęście, w tym przypadku, brak
weryfikacji najemcy kosztował 43-letnią mieszkankę
Olsztyna jedynie 500 zł zaliczki.
Oszuści posuwają się do różnych metod, by zdobyć pieniądze swoich ofiar. Niemal każdego dnia policjanci przyjmują
kolejne zgłoszenia pokrzywdzonych oszustwem.
Dzięki działaniom informacyjnym policjantów wielu osobom
udaje się uniknąć zagrożenia w porę. Niestety jednak w
dalszym ciągu zdarza się, że niektórzy za swoją ufność płacą wysoką cenę.
Za niezweryfikowanie przedstawianych informacji, niektórzy płacą oszczędnościami swojego życia. Pośpiech
i niestosowanie zasady ograniczonego zaufania, zamiast wymarzonych wczasów funduje stres związany z
próbą odzyskania straconych pieniędzy.
Metoda oszustwa na „wynajem kwater, których nie ma” polega na zamieszczeniu przez oszusta na portalach ogłoszeniowych spreparowanych ogłoszeń, dotyczących wynajmu
domku letniskowego czy apartamentu.
Oszuści skrzętnie przygotowują się do kontaktu z potencjalnym klientem i tworzą wymarzone, atrakcyjne oferty najmu,
uzupełnione pięknymi fotografiami, kuszące doskonałą lokalizacją i ostatecznie atrakcyjną ceną, która błyskawicznie
trafia do potencjalnego klienta, jako specjalna okazja –
ostatnia szansa. Widok z okna takiego apartamentu czy
domku jest skutecznie dobrany i zapiera dech w piersiach.
Mechanizm działania oszustów jest prosty.
Po wpłaceniu zaliczki pod wskazany numer bankowy, kontakt z nimi z reguły się urywa. Zdarza się, tak jak w przypadku pewnej 43-letniej mieszkanki Olsztyna, że oszust za

wszelką cenę próbuje skłonić swoją ofiarę do wpłaty całości
pieniędzy, nawet po zaniżonej specjalnie z tej okazji cenie.
W przypadku mieszkanki Olsztyna nie docierały do oszusta
informacje, że po sprawdzeniu podanego w ogłoszeniu adresu kobieta nie odnalazła wymarzonego miejsca do wypoczynku, które widziała na zdjęciu. I nie chodziło tu o standard wyposażenia czy dojazdy, ale o fakt, że domku w rzeczywistości nie było na żadnych mapach. Nie znaleźli go
również mieszkający w pobliskiej okolicy znajomi kobiety.
Co zrobić, aby nie dać się oszukać?
Największą czujność musimy zachować zwłaszcza w przypadku, gdy mamy do czynienia z super okazją – okazjonalną ceną. Każdą superofertę porównajmy z cenami podobnych kwater o podobnym standardzie – te odbiegające od
normy powinny dać nam do myślenia.
Weryfikacja…
To prosta czynność, dzięki której już na wstępnie dowiesz
się, czy kwatera, która Cię interesuje, faktycznie istnieje.
Zapytaj wynajmującego o dokładną lokalizację, adres i postaraj się zebrać jak najwięcej informacji na temat danego
obiektu. Pamiętaj, że opinie zawarte w komentarzach pod
zamieszczoną ofertą nie zawsze muszą pokrywać się z rzeczywistością. Każdy, kto w sposób legalny oferuje na wynajem kwaterę czy domek letniskowy nie będzie miał nic do
ukrycia i w dogodny sposób umożliwi nam weryfikacje danego ogłoszenia pod kątem jego wiarygodności.
Na uczciwym zrealizowaniu zamówienia zależy nie tylko
wynajmującemu, ale i najemcy, który za wynajem płaci często pieniądze odkładane przez dłuższy czas.
Dla własnego spokoju i bezpieczeństwa pamiętajmy o zabezpieczeniu na wszelki wypadek dokumentacji związanej z
transakcją wynajmu kwatery. W razie niewywiązania się
oferenta z zawartej umowy pomocnym do odzyskania należności będą informacje przesyłane w wiadomościach SMS za
pomocą poczty elektronicznej. Uczciwy sprzedawca nie
będzie stronił od wystawienia faktury, rachunku czy paragonu nawet w przypadku wpłaty zaliczki za wynajem.
(rp/tm)
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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

