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- „Panie Komendancie, media doniosły o przypadku bestialstwa w gminie Olsztynek; 24- letni mężczyzna skatował psa i zakopał go żywcem. Tylko dzięki szybkiej interwencji policjantów z Pańskiego komisariatu pies żyje, a sprawca zostanie ukarany. Chciałbym podziękować policjantom za to, że uratowali tego psa. Taka postawa wraca wiarę, że są policjanci, którzy nie są obojętni na krzywdę słabszych, na łamanie prawa. Panu, jako bezpośredniemu przełożonemu gratuluję takich podwładnych” –
to jeden z wielu e-maili, które ludzie z Polski i nie tylko wysłali na adres podkom. Arkadiusza Wróbla
Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynku dziękując za uratowanie życia psa, którego właściciel po kilkakrotnym uderzeniu siekierą zakopał żywcem w lesie.

O znęcaniu się nad psem policja dowiedziała się
od osoby zaniepokojonej losem czworonoga, który w
sposób okrutny został potraktowany przez swojego
właściciela. Sprawca najpierw zadał psu wiele ciosów
siekierą, a później zakopał żywe zwierzę w lesie.
Zgłoszenie o bestialskim
zachowaniu przyjął dyżurny
asp. sztab. Ryszard Pieniak z
Komisariatu Policji w Olsztynku.
To on, dzięki swoim wnikliwym
pytaniom, uzyskał wiele cennych
informacji, które później przyczyniły się do uratowania psa.
-„Rzetelne podejście do przyjęcia zgłoszenia, wnikliwe
wypytanie zgłaszającego,
a później szybka interwencja
policjantów wysłanych na miejsce – to postawa
godna naśladowania”- powiedział Arkadiusz Wróbel
Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku, przełożony interweniujących policjantów.
Dyżurny skierował na interwencję
st. sierż. Łukasza Górkę oraz sierż. sztab. Piotra Drozdę, doświadczonych policjantów. Ich zaangażowanie,
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chęć wyjaśnienia sprawy, wrażliwość doprowadziły do
odnalezienia miejsca zakopania- jak się później okazało- żywego psa, mimo, że właściciel kilkakrotnie próbował wprowadzić policjantów w błąd.
-„Gdy zobaczyliśmy, że świeżo usypana ziemia się
rusza, natychmiast zaczęliśmy
rękoma ją rozgarniać. Najpierw zobaczyliśmy ruszającą
się tylną łapę, a potem zmaltretowanego, ale żywego psa”wspomina st. sierż. Łukasz Górka, jeden z interweniujących policjantów.
W stanie ciężkim i z licznymi ranami głowy zwierzę zostało przewiezione do lecznicy weterynaryjnej w Olsztynku, gdzie została
udzielona mu pierwsza pomoc. Obecnie pies przebywa
w schronisku dla psów w Tomarynach, ale już za dwa
tygodnie jego los się odmieni.
St. sierż. Łukasz Górka postanowił zabrać go do siebie
i stworzyć mu prawdziwy dom.
Bożena Przyborowska
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- „Panie Komendancie- ogromne gratulacje, ma
Pan w zespole prawdziwych bohaterów, dbających o los tych, którzy sami nie poproszą o pomoc. Takie człowieczeństwo w dzisiejszych czasach to niestety wyjątek.
A dla Pana st. sierż. Łukasza Górki- wielkie
dzięki, szacunek i dużo dobrych emocji!”;
- „ Panie komendancie, chciałabym złożyć gratulacje na Pana ręce dla funkcjonariuszy Policji,
którzy wykazali cudowną postawę w ratowaniu
psa zakopanego żywcem w lesie. Tylko ich szybka interwencja uratowała życie zwierzęciu. Taka
postawa zasługuje na szczególną pochwałę, bo
sprawy znęcania się nad zwierzętami ciągle jeszcze, niestety również często przez organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości traktowane są po
"macoszemu". Wiem o tym dobrze, bo sama reprezentuję wymiar sprawiedliwości. Tym bardziej jestem pełna wdzięczności i podziwu dla
determinacji policjantów. Oby taka postawa zaczęła być regułą, a nie wyjątkiem od niej. Serdecznie gratuluje i proszę o przekazanie gratulacji sierżantowi Łukaszowi Górka i sierż. sztab.
Piotrowi Drozdzie”;
- „Oglądałam oraz czytałam wiadomości odnośnie szybkiej interwencji Policji z Olsztynka, która pomogła i uratowała życie psiakowi o imieniu
Bary. Wszyscy jesteśmy pod wpływem szoku.
Okrucieństwo, do którego dopuścił się owy osobnik jest niewyobrażalne.
Chciałam pogratulować szybkiej i skutecznej
reakcji ze strony policjantów z Olsztynka.
Mamy nadzieję, że Bary trafi do st. sierżanta p.
Łukasza Górki, który uratował życie pieskowi.
PozdrawiamJolanta (Halmstad, Szwecja);
- „Z całego serca cała nasza rodzina składa podziękowania za uratowanie psa. Pozdrowienia z
Gniezna”;
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Dzień Dobry Panie Komendancie,
w sobotę rano widziałam Pana Policjanta z Komendy Policji i jeżeli mam być szczera, chłopak
mnie zauroczył lekkością wypowiedzi
i uśmiechem, który miękczy zapewne wiele kobiecych serc. Taki powinien być policjant, przystojny ,
elokwentny i z wielkim sercem.
Jestem mieszkanką Olsztyna i wiem, jaką opinię
ma nasza Policja. Jestem pewna, że dzięki takim
ludziom, jak Pan Łukasz Górka, w świetny sposób
można przywracać zaufanie do Państwa formacji.
Mam nadzieje, że dostanie awans i nagrodę za
swoje serce i piękne usposobienie;
- „Gratuluję tak wspaniałego Policjanta, jak Pan
Łukasz Górka.
Mam nadzieję, że oprawca psa trafi do więzienia,
co będzie przykładem dla innych. Jeśli będzie Pan
wiedział, w którym sądzie będzie sądzony (to nie
jest tajemnica służbowa) to będę wdzięczny za informacje. Będziemy wysyłali tam monity w sprawie rzetelnego określenia kary.
Panu Łukaszowi życzę wielu sukcesów i myślę sobie, że wielka też Pana zasługa w takim wychowaniu swoich pracowników!!
Za to też bardzo dziękuję Panu!!
Pozdrawiam serdecznie;

Szanowni Państwo,
właśnie usłyszałam o psie żywcem zakopanym
i uratowanym przez funkcjonariuszy Policji w
Olsztynku.
Choć niewiele to znaczy, chciałam napisać, że podziwiam Państwa zaangażowanie i interwencję w
tej sprawie!
Wspaniale, że są Państwo wrażliwi na cierpienie
zwierząt!
Chciałam tylko, żeby wiedzieli Państwo, że doceniam ich pracę i chciałabym wyrazić prywatne wyrazy uznania!
Pozdrawiam serdecznie,
Podziękowania prezentowane w „Informatorze” wpłynęły
na adres e-mailowy podkom. Arkadiusza Wróbla
Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynku
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Zmiany w procedurze karnej, które wchodzą w życie, są poważnym wyzwaniem dla całego wymiaru sprawiedliwości, nie tylko
dla Policji - mówi w rozmowie z Patrycją Rojek-Sochą
Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski
i zapewnia, że podległa mu formacja jest do reformy
przygotowana.

1 lipca weszła w życie wielka reforma Kodeksu Postępowania Karnego, wprowadzająca kontradyktoryjność.
Sędzia ma się stać w pełni bezstronnym arbitrem rozsądzającym spór między oskarżycielem a obroną.
Na Policję spadnie większa odpowiedzialność m.in. w
zakresie postępowań przygotowawczych. Będzie ona
bardziej koncentrować się na zbieraniu dowodów dla
prokuratora, by mógł on przygotować akt oskarżenia.
Panie komendancie, czy policjanci są przygotowani do czekających nas zmian?
Nie mogę powiedzieć, że na pewno w 100 proc., bo nie wiemy,
na jakie miny i pułapki natrafimy. Ostatnio odbyła się odprawa
komendantów wojewódzkich, podczas której podsumowywaliśmy
przygotowania do tych zmian. Mogę powiedzieć, że komendanci
zrealizowali plan przygotowań, wyznaczony im przez komendanta
głównego, z nawiązką. Zostało przeszkolonych o 24 proc. więcej
funkcjonariuszy, niż początkowo zakładano - w sumie ponad 32
tys. policjantów. Są to przede wszystkim funkcjonariusze, którzy
prowadzą postępowania przygotowawcze, pracę operacyjną, policjanci ze służby dyżurnej, prewencji i technicy kryminalistyki.
Te zmiany, które nas czekają, to na pewno poważne wyzwanie
dla całego wymiaru sprawiedliwości, nie tylko dla Policji. Dlatego
zaczęliśmy się do tego przygotowywać wcześniej, bo Policja jest
organem, który prowadzi całą masę postępowań przygotowawczych. Przypomnę, że w roku 2014 r. prowadziliśmy ich blisko
milion.
Nie obawiacie się, że po pewnym czasie, po wejściu w życiu
nowych przepisów, będziecie wskazywani jako to najsłabsze
ogniwo? Zawsze można będzie powiedzieć, że to Policja np.
niewystarczająco dobrze zabezpieczyła materiał dowodowy.
Mogę zapewnić, że dołożyliśmy maksimum staranności, aby przygotować funkcjonariuszy do tych zmian, ale nikt nie wie, jak to
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będzie wyglądało w praktyce. Do tego dochodzą problemy, które
mogą wydawać się błahe albo kuriozalne, jak np. to, że wszystkie
dochodzenia będzie prowadzić Policja, a co za tym idzie wszystkie akta tych postępowań będą pozostawały w jednostkach Policji.
Co się z tym wiąże? M.in. konieczność przygotowania miejsca w
naszych składnicach akt, bo te akta dotychczas trafiały do prokuratur. Z sygnałów, które do nas docierają wynika też, że to Policja
będzie powoływać biegłych. Obecnie w części spraw ciężar ten
brała na siebie prokuratura. To też będzie dodatkowe obciążenie
m.in. dla naszego budżetu.
Zgodnie z jedną ze zmian policjanci będą zobowiązani niezwłocznie informować zatrzymanych nie tylko o ich prawach,
ale też umożliwiać kontakt z adwokatem. Jak to będzie wyglądać?
Myślę, że wiele z tych kwestii zostanie rozstrzygniętych, gdy przepisy będą już obowiązywały i będziemy znać praktykę sądów.
Przykładowo: pojawiają się opinie, że już osoba, która bierze
udział w zdarzeniu drogowym, jeszcze bez statusu podejrzanego,
ma mieć prawo do pomocy prawnej. Czy oznacza to, że policjant
ma zająć się szukaniem adwokata czy obsługą tego zdarzenia?
Ale czy w związku z tymi zmianami policjanci będą np. wyposażani w listy adwokatów, radców prawnych?
Sądzę, że zostanie to zweryfikowane, bo może okazać się,
że będzie tak jak kiedyś z udostępnianiem przez policjantów numerów pomocy drogowej. Załóżmy, że funkcjonariusz poda numer
do jakichś kancelarii, a inne zarzucą mu później praktyki nieuczciwej konkurencji, bo przykładowo podał trzy numery, a mógł podać
30. Policjant ma pouczyć zatrzymanego, że ma prawo do poinformowania osoby najbliższej o zatrzymaniu i do kontaktu z obrońcą.
Jeśli będzie miał on obrońcę, poda numer i adwokat zostanie
powiadomiony.
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Kiedy zaczęliście przygotowania do wejścia w życie nowych
przepisów?
Już w kwietniu 2014 r. Komendant Główny Policji
gen. insp. Marek Działoszyński podjął decyzję o powołanie zespołu ds. monitorowania i wdrożenia w Policji zmian w procedurze
karnej. Szkoła Policyjna w Pile przygotowywała program szkoleń.
Problem polega na tym, że wszyscy - w tym prokuratura, Policja zetkniemy się z czymś nowym, czego nikt dotąd, w takie formie,
nie robił. Wszyscy będziemy się uczyć interpretacji tego prawa.
W tym momencie jest ustawa, akty wykonawcze do tej ustawy,
ale nie ma praktyki, orzeczeń sądów.
Na czym polegały te szkolenia?
Wspólnie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury przygotowaliśmy program szkolenia tzw. liderów. Dlaczego? Bo nie było
fizycznej możliwości przeszkolenia, w policyjnych szkołach, w tak
krótkim czasie 30 tys. policjantów. Przeszkoliliśmy ponad 540
liderów, wyposażyliśmy ich w program szkolenia i pomoce naukowe i to oni szkolili kolejnych funkcjonariuszy w komendach wojewódzkich i CBŚP - ponieważ to też jest jednostka, która zajmuje
się prowadzeniem postępowań przygotowawczych.
Szkoła policyjna w Pile musiała zmodyfikować programy szkolenia
bieżącego. Ci słuchacze, którzy trafiali na szkolenie, byli uczeni
już nowej procedury lub starej i nowej, jeśli wrócili do służby przed
wejściem nowych przepisów. Centralne Laboratorium Kryminalistyki Policji przygotowało program szkolenia na kursie specjalistycznym dla techników kryminalistycznych. Zmiany w procedurze
wydaliśmy też w formie podręczników, w sumie w nakładzie
20 tys. - wszystko po to, żeby nikt nam nie powiedział, że w jakiejś
sferze przygotowań coś pominęliśmy.
Co zawiera ten podręcznik?
Przede wszystkim analizę nowych regulacji prawnych i opis zadań, jakie w związku z tym ciążą na Policji. To jest takie kompendium wiedzy dla funkcjonariusza, któremu przyjdzie pracować
w oparciu o nowe regulacje prawne. Całość uzupełniona jest wzorami dokumentów i płytą CD zawierająca chociażby instrukcje dla
techników kryminalistyki, jak powinny wyglądać oględziny.
Warto podkreślić, że wszystkie te informacje znajdują się też na
naszych stronach internetowych.
Współpracowaliście z prokuratorami?
Zależało nam na tym, żeby były to szkolenia z udziałem prokuratur, począwszy od apelacyjnych, okręgowych, rejonowych, ale też
sądów najczęściej okręgowych. Dlaczego? Bo my jesteśmy pierwszym ogniwem, który inicjuje postępowania przygotowawcze,
kolejne etapy to akt oskarżenia i faza procesu przed sądem.
Odbywały się też szkolenia w innej formie; komendanci wojewódzcy organizowali szkolenia nie tylko dla policjantów, którzy wykonują pracę, ale także dla tych, którzy kierują pracą śledczą, sprawują
nadzór, z udziałem pracowników wydziałów prawa, czy katedr
prawa.
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W wielu jednostkach kraju wybrane sprawy prowadzone były też
równolegle zgodnie z nową i zgodnie z obowiązującą procedurą.
Przykładowo, w skali województwa łódzkiego to było ok. 150
spraw.
Jaki był tego cel?
To pomogło wychwycić pewne błędy, ale było też - co ważne oceniane przez prokuraturę. Pojawią się nowe zadania, np. tworzenie tez dowodowych; tego trzeba się nauczyć, ale nie możemy
tego robić w oderwaniu. Bo - powtórzę - my, jako Policja, pracujemy jako pierwszy człon, na rzecz oskarżenie. Dzięki temu powstawały przykładowo pewne wytyczne, zalecenia, jak to według prokuratury powinno wyglądać.
Co będzie najtrudniejsze?
Moim zdaniem jak zwykle przełamanie oporu mentalnego przed
nowością. Tak jak było z digitalizacją, pocztą elektroniczną czy
internetem. Chodzi tu o wszystkich uczestników postępowania, bo
ktoś czegoś się nauczył i przez lata stosował pewne mechanizmy,
procedury, a teraz to się zmienia.
Będziecie monitorować wprowadzanie zmian?
Po pierwszym lipca w komendach wojewódzkich dyżurować będą
właśnie liderzy, którzy prowadzili szkolenia. Mają być oni dostępni
przez całą dobę i pomagać policjantom, jeśli pojawią się problemy.
Będziemy też monitorować koszty postępowania. Nie przewidziano dla nas wzrostu budżetu w związku ze zmianami postępowania
karnego, ale zagwarantowana jest rezerwa budżetowa. Aby jednak z niej skorzystać, muszę wiedzieć, czy koszty postępowań
wzrosły, czy nie, i o ile. Chodzi o to, by nie doszło do sytuacji, że
nie mamy środków na biegłych i musimy korzystać z tych, którzy
są przykładowo tańsi, ale wydają daną opinię dłużej. Dalej działać
będzie też powołany w KGP pełnomocnik ds. wdrażania tej procedury karnej oraz odpowiedzialny za nią zespół w służbie kryminalnej.

Patrycja Rojek-Socha PAP
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- „Jestem bardzo dumy z postawy policjantów, z uzyskanego przez nich wyniku. Wierzyłem w nich.
W ogólnopolskim finale nie znaleźni się przecież przypadkowo, wcześniej wygrali wojewódzki etap
konkursu. Nasi policjanci są w gronie najlepszych policjantów kryminalnych w Polsce!
Z ich osiągnięcia dumni są nie tylko policjanci i pracownicy Policji, ale również mieszkańcy
naszego regionu”- powiedział insp. Marek Hyzopski Komendant Powiatowy Policji w Ełku.

Drużyna policjantów Warmii i Mazur, w skład której
weszło trzech funkcjonariuszy KPP w Ełku oraz
policjant z KMP w Elblągu zajęła II miejsce w ogólnopolskim finale konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015”, który odbył się w dniach
23-25 czerwca w szkole Policji w Pile.
W rywalizacji uczestniczyło 68 najlepszych policjantów pionu kryminalnego z całej Polski.
Szczególnym osiągnięciem jest również zdobycie
I miejsca w jednej z kategorii indywidualnych
przez podkom. Kamila Karasia z KPP w Ełku!

i miejskich Policji Warmii i Mazur. To oni wygrali wojewódzki etap konkursu „Policjant Służby Kryminalnej
Roku 2015”, co pozwoliło im na udział w ogólnopolskim
finale i reprezentację naszego garnizonu.
- „Wszyscy reprezentują dobry poziom wyszkolenia, z takimi policjantami można dużo dobrego
zrobić. Za swoją policyjną służbę byli przez mnie
wielokrotnie nagradzani” - powiedział
insp. Marek Hyzopski Komendant Powiatowy
Policji w Ełku.

Każda drużyna uczestnicząca w ogólnopolskim
finale składała się z poliKom. Marzena Zacharska,
cjanta służby dochodzemł. asp. Tomasz Onoszko,
niowo-śledczej, służby
podkom. Kamil Karaś z KPP
operacyjnow Ełku oraz oraz
rozpoznawczej, technika
nadinsp. Mirosław Schossler I Zastępca Komendanta
Głównego Policji składa gratulacje
podkom. Tomasz Klucznik
kryminalistyki oraz policjanta
mł.insp.
Andrzejowi
Zielonce
Zastępcy
Komendanta
Woz KMP w Elblągu - to drużyna
sprawującego nadzór nad
jewódzkiego Policji w Olsztynie do spraw kryminalnych
policjantów, która reprezentopracą dochodzeniowowała garnizon warmińskośledczą. Funkcjonariusze
mazurskiej Policji w finale ogólnopolskiego konkursu
wzięli udział w kilku konkurencjach. Pierwszą był
„Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015”, który odbył
sprawdzian umiejętności strzeleckich.
się w Szkole Policji w Pile. Ich udział w finale nie był
Każdy z zawodników miał 20 sekund na oddanie 8
przypadkowy. Wcześnie wykazali się największą wiestrzałów z odległości 10 m w postawie stojącej i klęcządzą i najlepszymi umiejętnościami spośród policjantów
cej do dwóch tarcz sylwetkowych. Za każde prawidłopionu kryminalnego wszystkich jednostek powiatowych
we trafienie można było uzyskać 2 punkty.
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Już po pierwszym dniu konkursu nasza
drużyna była w czołówce, ale rywalizacja
trwała do ostatnich minut.
Ostatecznie nasza drużyna zajęła drugie
miejsce w kraju, a podkom. Kamil Karaś
z KPP w Ełku okazał się najlepszym policjantem Polsce w jednej z indywidualnych
kategorii!
- Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem
ich osiągnięcia. To nasi policjanci są
w gronie najlepszych policjantów kryPóźniej policjanci pisali test wiedzy zawodowej,
mieli sprawdzian wiedzy praktycznej, a pod koniec
zmagań przystąpili do oględzin miejsca zdarzenia.
Ta konkurencja wymagała ścisłej współpracy całej drużyny. Zadanie polegało na tym, że po przedstawieniu
założenia, zespoły udawały się na symulowane miejsce zdarzenia, gdzie znajdowały poplamione czerwoną
substancją ubranie z przestrzeliną i porozrzucane
banknoty, być może należące do rannego mężczyzny,
zabranego wcześniej przez karetkę pogotowia.
Zadaniem przybyłej na miejsce „grupy procesowej” w pełnym, czteroosobowym składzie- było ujawnienie
i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych, m.in. broni palnej, łusek, przestrzelin i plam barwy brunatnej,
sporządzenie protokołu oględzin, dokumentacji fotograficznej i szkicu roboczego miejsca zdarzenia. Policjanci
musieli również napisać wnioski dotyczące wykorzystania zabezpieczonych śladów na potrzeby notatki pooględzinowej uwzględniającej wersje kryminalistyczne.
Wszystko odbywało się pod kontrolą „czujnych oczu”
sędziów oraz ekspertów, którzy przyglądali się pracującym funkcjonariuszom.

minalnych
w Polsce! Z ich osiągnięcia dumni są nie tylko
policjanci i pracownicy Policji, ale również
mieszkańcy naszego regionu”- powiedział
insp. Marek Hyzopski Komendant Powiatowy Policji
w Ełku
Tegoroczny konkurs „Policjant Służby Kryminalnej”
został zorganizowany po raz trzeci. Nowością było
wprowadzenie większej liczby konkurencji oraz czteroosobowej drużyny pionu kryminalnego.
Organizatorami Konkursu było Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji oraz Szkoła Policji w Pile.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Minister
Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, Komendant
Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Prokuratur
Generalny Andrzej Seremet, Prorektor ds. zasobów
ludzkich i kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Bożena Przyborowska
oraz Anna Fons i Jacek Czechowski SP w Pile
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Insp. Marek Walczak Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie uczestniczył w posiedzeniu
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów,
które odbyło się w 25 czerwca 2015 r. w Olsztynie.
Rozmawiano m.in. na temat współpracy kierownictwa ze stroną związkową oraz niektórych problemów dotyczących warmińsko-mazurskiej Policji.

Sławomir Koniuszy Prz ewodniczący
W-M ZW NSZZ Policjantów
Obiecująco wypadło spotkanie z Komendantem
Wojewódzkim Policji w Olsztynie
insp. Markiem Walczakiem i jego zastępcą
mł.insp. Adamem Kallem.
Deklaracja Komendanta insp. Marka Walczaka na
temat konieczności współpracy ze stroną związkową
i stosunek do podpisanego w grudniu 2014 r. porozumienia, a także sposób podejścia do rozwiązywania
większości problemów w garnizonie, członkowie Zarządu
Wojewódzkiego odebrali
z dużym zadowoleniem.
Dyskusja z Komendantem
insp. Markiem Walczakiem
koncentrowała się wokół
wcześniej przekazanych mu
zagadnień.
Wśród licznych tematów omówiono takie kwestie, jak płynność w wypłacaniu świadczeń ustawowych, w tym
zwrot kosztów za dojazdy do służby, perspektywa
wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych w kontekście aktualnych naliczeń finansowych i jednolitej polityki w odniesieniu do stanowisk kierowniczych i wykonawczych, zaległości związane z realizacją wniosków
o przeszeregowania w grupach, poziom realizacji potrzeb remontowo-inwestycyjnych, w tym m.in. nakłady
na remonty taboru samochodowego i infrastruktury
socjalnej, czy też wykonywanie nakazów sanitarnych.
Str. 8

Były też problemy zgłaszane z jednostek terenowych.
Powrócił temat niezaliczania do wymiaru czasu służby
uczestnictwa w zajęciach w ramach studiów niestacjonarnych II stopnia, realizowanych przez WSPol
w Szczytnie, chociaż policjanci posiadają stosowne
skierowania przełożonych.
Związkowcy skrytykowali również pomysł rezygnacji
z „Elektronicznej Książki Służby Dyżurnej” (EKSD),
w skład której wchodzi aplikacja „Elektroniczna
Książka Osób Zatrzymanych” (EKOZ).
Przypomniano sobie też o kilku niezałatwionych tematach, utrudniających służbę
technikom kryminalistycznym i policjantom ruchu
drogowego, jeśli chodzi o
kalibracje urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu.
Nie zapomniano o utrzymujących się wakatach i przesunięciach terminów poszczególnych naborów, mających istotny wpływ na
przeciążenie policjantów zadaniami służbowymi i na
generowanie dużej liczby tzw. nadgodzin. W tym kontekście wspominano również o przesunięciach w planach urlopowych. Odniesiono się też do dotkliwego i
stosunkowo kłopotliwego, także z punktu widzenia wizerunku Policji, stanu wyposażenia biurowego w niektórych jednostkach Policji.
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Komendant Wojewódzki nie ukrywał, że uporanie się
z większością problemów związanych z finansami nie
będzie zadaniem łatwym, jednak w wielu sprawach ma
już wyrobiony pogląd, co do sposobu na poprawę istniejącej sytuacji.
Za wstrzymaniem wypłaty świadczeń z tytułu dojazdów poszły konkretne wnioski do Komendanta Głównego Policji. Na dniach spodziewane jest zasilenie,
które umożliwi stopniowe niwelowanie zaległości.
Zmianie ma ulec wysokość przeciętnego miesięcznego
uposażenia policjantów w naszym garnizonie.
Odbędzie się to dzięki podwyższeniu średniej kwoty,
idącej za zatrudnionym policjantem, ponieważ na skutek redukcji etatów – tych najniżej zaszeregowanych –
wskaźnik średniego uposażenia w województwie został
wyraźnie przekroczony, powodując, że brakuje nam
środków na przeszeregowania i na wzrost dodatków.
Zapowiadana decyzja ma poprawić tę sytuację, chociaż do końca nie wiadomo na ile, bo z kolei limity
przeznaczone na kursantów zastaną urealnione, czyli
de facto niższe od dotychczasowych.
W sprawie wakatów Komendant będzie się posiłkował
przyjmowaniem policjantów z innych garnizonów,
zwłaszcza z mazowieckiego, gdzie jest wielu chętnych
do kontynuowania służby właśnie u nas.
Tymczasem, planowany nabór na lipiec (7 osób) został odwołany a październikowy (17 osób) przesunięty
na listopad.
Zgodnie z planem kontynuowane będą za to inwestycje
budowlane. Jest też szansa na nowe. Decyzje samorządu powiatu bartoszyckiego dały podstawy do przygotowań pod budowę nowej Komendy Powiatowej w
Bartoszycach.
Są też konkretne plany na poprawę sytuacji związanej
ze stanem taboru samochodowego. Badając ten problem Komendant stwierdził, że mimo istniejących
trudności należymy do garnizonu, który proporcjonalnie ma na stanie najwięcej pojazdów służbowych
(900), ale wiele z nich jest wyłączona z ruchu (165
pojazdów). Jego zdaniem należy wycofać sporą część
pojazdów, ponieważ koszt naprawy wielu z nich przewyższyłby ich wartość, szczególnie jeśli chodzi o starsze egzemplarze. Zmniejszając stan posiadania w tym
zakresie otrzymamy nowe pojazdy.
Str. 9

Według ostatnich ustaleń garnizon otrzyma 22 nowe
radiowozy. Będzie to najprawdopodobniej Kia Ceed.
Oprócz tego dostaniemy 100 tys. na dodatkowe remonty.
Ustosunkowując się do problemów zgłaszanych przez
przewodniczących zarządów terenowych Komendant
przyznał rację, że polityka związana z podwyższaniem
dodatków służbowych i funkcyjnych nie powinna różnicować policjantów na stanowiskach kierowniczych i
wykonawczych. Dostrzegł bezwzględną konieczność
uporządkowania tej kwestii. W jego ocenie dobrym
rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do istniejących
dolnych widełek górnych limitów. Wyraził nadzieję, że
Związek Zawodowy mu w tym pomoże, wspólnie
uzgadniając przejrzyste i zrozumiałe zasady.
Insp. Marek Walczak zwrócił uwagę na stosunkowo
dużą liczbę powierzeń obowiązków. W jego ocenie
powierzenie powinno służyć tylko i wyłącznie sprawdzeniu policjanta, czy nadaje się do realizacji zadań
na wyższym stanowisku. Praktyka, gdzie policjanci
przez rok i niekiedy dłużej realizują zadania z wyższych stanowisk, a pobierają uposażenia z niższych,
kompletnie pozbawiona jest uzasadnienia.
W kontekście nadgodzin, Komendant poinformował,
że analizuje zabezpieczenia imprez masowych pod
względem zaangażowania sił i środków policyjnych.
Jego zdaniem w niektóre zabezpieczenia angażowano
zbyt wielu policjantów, co generowało niepotrzebne
koszty. Dokładniejsza analiza i skrupulatniejsze szacowanie ryzyka pozwoli w przyszłości na bardziej racjonalne decyzje.
Na koniec spotkania Komendant Wojewódzki poprosił
członków Zarządu Wojewódzkiego o bliższe współdziałanie także w sytuacjach trudnych. W jego ocenie
nie powinno się bagatelizować żadnych niepokojących
sygnałów. Działacze związkowi są wśród ludzi, pełnią
z nimi służbę, mają więc dużo większą szansę na wychwycenie pewnych nieprawidłowości niż przełożeni.
Nie chodzi o donosicielstwo, tylko o mechanizm, który
będzie zapobiegał takim sytuacjom, jak np. w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, ale liczą się też losy
policjantów z najbliższego otoczenia. Wystarczy wspomnieć o różnego rodzaju tragediach rodzinnych, których moglibyśmy uniknąć gdyby nie obojętność koleżanek i kolegów obawiających się posądzenia o wtykanie nosa w nieswoje sprawy. Warto sobie uświadomić w ilu dramatycznych przypadkach, po fakcie mówimy „ja wiedziałem, że tak będzie”.
Sławomir Koniuszy
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Zaświadczenie nie jest już potrzebne
Ubiegając się o zwrot kosztów za dojazdy do służby nie jest już wymagane zaświadczenie od przewoźnika. 23 czerwca Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Adam Kall
i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów kom. Sławomir Koniuszy podpisali
stosowny dokument w tej sprawie (Kom-830/2015 z
dn. 23.06.2015 r.).
Dokument modyfikuje zalecenia zawarte w piśmie
nr F-6509/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., na podstawie
którego policjanci byli zobligowani do przedkładania
dodatkowych zaświadczeń.
Pojawienie się dodatkowego załącznika wywołało jednak falę krytyki wśród policjantów korzystających ze
zwrotu kosztów za dojazdy. Zaczęto podejrzewać, że
nowy Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie rozpoczyna swoje urzędowanie od wstrzymania wypłaty
świadczeń i od poszukiwania oszczędności w kieszeniach policjantów.
Po pierwszym spotkaniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie insp. Markiem Walczakiem okazało się jednak, że sytuacja wygląda zgoła inaczej.
Wstrzymanie wypłaty – jak podkreślił Komendant – ma
charakter przejściowy, a decyzja w tej sprawie zapadła
zanim zaczął sprawować swoje obowiązki.
Natomiast dodatkowy załącznik do oświadczenia
o dojazdach, to rezultat nieprawidłowości stwierdzonych wcześniej w kilku komendach powiatowych i idąca za tym konieczność wyeliminowania pojawiających
się rozbieżności pomiędzy kosztami wykazywanymi
przez policjantów a aktualnymi cenami biletów.
Powstała więc sytuacja, w której każdy miał rację.
Komendant Wojewódzki, bo przy wydatkowaniu pieniędzy musi przestrzegać dyscypliny określonej przez
ustawę o finansach publicznych, zobowiązującą go do
eliminowania wszelkich nieprawidłowości, i policjanci,
bo to w sumie oni na zaświadczenia musieli wydawać
dodatkowe pieniądze, których nikt im nie zwróci.
Str. 10

Szukając kompromisu pomiędzy obowiązkami Komendanta a uprawnieniami policjantów strony doszły do
wniosku, że podstawą do wypłaty pieniędzy z tytułu
dojazdów do służby będą nieco uszczegółowione
oświadczenia, a dopiero w przypadku ewentualnych wątpliwości, co do ceny biletu, dokonywaniem stosownych weryfikacji zajmą się właściwi
przełożeni.
Radosław Rząp
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Podinsp. Przemysław Polechoński
nowym Naczelnikiem Sztabu Policji
KWP w Olsztynie

Podinsp. Przemysław Polechoński służy w Policji od 20 lat od 16 lat związany jest
ze Sztabem Policji KWP
w Olsztynie.
W czasie dotychczasowej
służby dał się poznać jako
doświadczony oficer, ekspert
w dziedzinie imprez masowych, który z zaangażowaniem realizuje powierzone
mu zadania.
Do służby w Policji wstąpił 20 września 1995 roku.
Jego pierwszą jednostką Policji była Komenda Rejonowa
Policji w Katowicach. Dwa lata później przeniósł się do Olsztyna. Początkowo służył na stanowisku aplikanta Oddziału
Prewencji, ale już od 26 lipca 1999 roku związał się ze Sztabem Policji KWP w Olsztynie, gdzie z wyjątkiem krótkiego
epizodu służby w Wydziale Prewencji KWP w Olsztynie,
pracuje do dziś.
Pracę w Sztabie zaczynał od stanowiska starszego asystenta, później awansował na stanowisko specjalisty,
a od 1 listopada 2006 roku eksperta Sztabu Policji.
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z
dnia 1 czerwca 2012 roku podinsp. Przemysław Polechoński
został Zastępcą Naczelnika Sztabu Policji KWP
w Olsztynie.
Z dniem 30 maja 2015 roku insp. Marek Walczak Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie mianował go na stanowisko Naczelnika Sztabu Policji.
Przemysław Polechoński wielokrotnie z sukcesami reprezentował warmińsko-mazurską Policję w turniejach piłki siatkowej zdobywając nie tylko drużynowe miejsca na podium,
ale również indywidualne wyróżnienia, jak chociażby tytuł
„Najlepszego rozgrywającego turnieju” (Centralna Spartakiada MSWiA 2010), czy wraz z nadkom. Mariuszem Kozłowskimtytuł „Najsympatyczniejszej drużyny Mistrzostw Polski”
w siatkówce plażowej.
Jakim chce być przełożonym? W jaki sposób, chce kierować
wydziałem? Czego oczekuje od swoich podwładnych?
O tym
w rozmowie z nowym Naczelnikiem, którą zaprezenStr. 11
tujemy w następnym wydaniu „Informatora”.
Bożena Przyborowska

Nowe powołania i mianowania
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Marek Walczak z dniem 1 lipca 2015 roku powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku
I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie
kom. Grzegorzowi Krzyżanowskiemu– Naczelnikowi
Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Życiu
i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Z dniem 1 lipca 2015 roku powołał na stanowisko
Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Olsztynie do spraw prewencji
podinsp. Marka Kuśmierczyka– eksperta Zespołu
Zarządzania Kryzysowego Sztabu Policji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
z dniem 1 lipca 2015 roku mianował
na stanowisko Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
nadkom. Grzegorza Leżanko Dyżurnego Zespołu
Dyżurnych Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie.
Rozmowy z nowymi zastępcami Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie w następnym wydaniu
„Informatora”.
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„Należy rzetelnie przygotować się do wyjazdu, a gdy
już jesteśmy na miejscu musimy być asertywni.
Najważniejsze jest to, by ci, którzy czują się pokrzywdzeni działaniami nieuczciwego pracodawcy, nie bali
się o tym mówić. By mieli odwagę zaprotestować
i gdy jest taka potrzeba szukać pomocy. Niezwykle
ważne jest to, by zachować solidarność z kolegami.
A tego niestety Polakom poza granicami swojego
kraju wciąż brakuje” – tak uważa Hanna Mongard –
reprezentująca holenderską organizację pozarządową
Fair Work, specjalizującą się w problematyce handlu
ludźmi, która uczestniczyła w spotkaniach edukacyjno–
informacyjnych zorganizowanych w trzech miastach
Warmii i Mazur.

W dniach 8–10 czerwca przedstawiciele holenderskiej policji
oraz organizacji pozarządowej Fair Work odwiedzili Olsztyn,
Ełk oraz Dobre Miasto i wspólnie z polskimi policjantami
uczestniczyli w spotkaniach edukacyjno – informacyjnych
poświęconych problemowi handlu ludźmi we współczesnej
Europie. Spotkania skierowane były do
uczniów szkół średnich, ale goście z Holandii spotkali się również z warmińskomazurskimi policjantami, w tym
z insp. Markiem Walczakiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie.

Delegacja z Holandii był gościem Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie insp. Marka Walczaka.

Z uwagi na tę niską świadomość, a także zbliżające się wakacje, a tym samym częstsze wyjazdy za granicę w celach
zarobkowych i turystycznych, prelegenci mówili o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać za granicą,
w tym o wykorzystywaniu do pracy przymusowej ponad siły,
w ekstremalnych warunkach, o zmuszaniu do żebractwa czy prostytucji.
- „Naszym celem jest edukowanie
i informowanie, zwłaszcza młodych osób, by były świadome
problemu oraz wiedziały, jak nie
stać się ofiarami handlu ludźmi”mówili policjanci.

Pierwszego dnia wizyty holenderska delegacja odwiedziła Ełk i spotkała się tam
z ponad 300 uczniami ełckich szkół średPodobnie przebiegały spotkania w
Insp. Marek Hyzopski Komendant Powiatowy
nich, ale również z ełckimi policjantami,
Olsztynie oraz Dobrym Mieście.
Policji w Ełku z holenderską delegacją
przedstawicielami Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej
Delegacja z Holandii był również
i Urzędu Celnego w Ełku.
gościem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
Irena de Ruig – przedstawiciel policji holenderskiej z Oostinsp. Marka Walczaka. Wizyta stał się okazją m.in. do rozNederland, dzieląc się z uczestnikami seminarium swoją
mowy o dotychczasowej współpracy warmińsko-mazurskiej
wiedzą i doświadczeniem powiedziała m.in., że świadomość
i holenderskiej Policji, realizowanych projektach oraz platego, jakim problemem jest dziś zagadnienie handlu ludźmi
nach na przyszłość.
jest niewielka. –„Z przeprowadzonych ankiet wynika, że
zaledwie 30% Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że
Seminaria poświęcone handlowi ludźmi i przestępstwom
niewolnictwo we współczesnym świecie wciąż istnieje.
towarzyszącym temu zjawisku zorganizowane zostały przez
To jest duży problem. Ta świadomość jest większa u
Komendę Powiatową Policji w Ełku oraz Komendę Miejską
Holendrów. Tu o istnieniu takiego zjawiska wie 80%
i Wojewódzką Policji w Olsztynie przy współudziale Biura
ankietowanych, ale zaledwie 8% dopuszcza możliwość
Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
występowania problemu handlu ludźmi w ich własnym
kraju. I to też jest problem” – powiedziała Irena de Ruig.
Opracowała Bożena Przyborowska
Str. 12
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„Chcemy pokazać nauczycielom, że nie są sami, że mają w nas wsparcie, że w tym działaniu
na rzecz młodych ludzi w kierunku zapobiegania demoralizacji i przestępczości będziemy ich wspierać, pomagać, a jeśli trzeba – interweniować”- powiedziała nadkom. Małgorzata Bojarowska z Wydziału Prewencji
KWP w Olsztynie, jedna z pomysłodawczyń projektu edukacyjno – profilaktycznego pod nazwą
„Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – Otwarte jednostki Policji”. W ramach tego projektu
przeprowadzono już 22 spotkania, w których wzięło udział 796 nauczycieli. Ostatnie w tym roku szkolnym
spotkanie odbyło się 9 czerwca 2015 r.

- Na czym polega wyjątkowość tego projektu?
nakom. Małgorzata Bojarowska : - Wyjątkowość polega
na tym, że zapraszamy nauczycieli do nas, do Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i tu prowadzimy szkolenie.
Wcześniej, to my chodziliśmy
do szkół.
Projekt skierowany jest do
każdego nauczyciela, który
ma potrzebę uzyskania lub
poszerzenia wiedzy z zakresu
zagrożeń występujących
wśród dzieci i młodzieży oraz
możliwości ich przeciwdziałania, a także z zakresu podstaw prawnych uzasadniających
podejmowanie czynności zapobiegawczych.
- Pierwsze spotkanie w ramach tego programu odbyło
się w kwietniu 2011 roku, ostatnie 9 czerwca 2015 r.
Przewidujecie kolejne?
- To jest projekt długofalowy. Będziemy szkolić nauczycieli
do czasu, jak będzie zainteresowanie tym projektem.
Pisząc ten projekt nie sądziliśmy, że
będą się nim interesowali nauczyciele
z całego województwa, a nawet spoza.
Na nasze zajęcia zapisują się również
kuratorzy sądowi.
Naszą intencją jest przede wszystkim
„dobro dziecka” - tego stwarzającego
problemy wychowawcze czy prawne
również.
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- Ile osób może uczestniczyć w jednym szkoleniowym
dniu?
- W szkoleniu nie może uczestniczyć więcej niż 30 osób.
Taka grupa daje możliwość bezpośredniego kontaktu prelegentów ze słuchaczami.
- Z czego wynika takie zainteresowanie udziałem w tym
projekcie? Czego nauczyciele oczekują po tym szkoleniu?
- Ja myślę, że nauczyciele potrzebują przede wszystkim
pewności przy podejmowaniu działań, utwierdzenia, że działają w imię prawa.
Żyjemy w takich czasach, że ludzie boją się, że wykroczą
poza pewne granice, boją się odpowiedzialności prawnej.
I myślę, że przedstawienie nauczycielom podstaw prawnych, psychologicznych, informacji, dlaczego mają reagować i w imię czego, da im tę pewność.
Chcielibyśmy, aby nauczyciele nie bali się reagować. To jest
niezwykle ważne, bo młodzi ludzie bardzo często prędzej
powiedzą swojemu nauczycielowi o jakimś problemie niż na
przykład rodzicom.
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- Jaki cel sobie postawiliście?
- Chcemy pokazać nauczycielom, że nie są sami, że mają w
nas wsparcie, że w tym działaniu na rzecz młodych ludzi w
kierunku zapobiegania demoralizacji i przestępczości jesteśmy z nimi. Jeżeli nauczyciele, uzbrojeni w wiedzę i umiejętności, będą reagować właściwie, w odpowiednim momencie, to myślę, że systematycznie zmniejszać się będzie problem przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich.
rozmawiała Bożena Przyborowska

- Jakie treści przekazujecie nauczycielom na tych szkoleniach i kto je przekazuje?
- Swoją wiedzą dzielili się m.in. Sędzia Wizytator Sądu
Okręgowego w Olsztynie, Dyrektor Wydziału Wspomagania
Rozwoju Szkół i Placówek Kuratorium Oświaty w Olsztynie
oraz policjanci z Wydziału Prewencji, Sekcji Psychologów
i Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Rolą psychologa policyjnego jest m.in. przekazanie nauczycielom wiedzy na temat sposobów rozładowania agresji
wśród młodych ludzi, wiedzy na temat działań zmniejszających ryzyko wystąpienia przemocy i agresji.
Rolą Sędziego jest przekazanie informacji na temat przepisów prawnych, które pozwalają, a czasami i nakazują nauczycielom reagowanie.
Policjanci przedstawiają sposoby przeciwdziałania cyberprzestępczości, skupiają się także na pomocy dziecku
krzywdzonemu, przybliżając nauczycielom i kuratorom procedurę „Niebieskie Karty”, której, po nowelizacji ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, są realizatorami.
Na zakończenie szkolenia przedstawiam procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością oraz demoralizacją, praktyczne
wskazówki, sposoby postępowania w różnych sytuacjach
kryzysowych. Nauczyciele mają się od nas dowiedzieć,
co powinni robić w różnych sytuacjach, ale również, czego
im robić nie wolno.
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Policjantka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie wspólnie z policjantami Wydziału
Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie spotkała się z przedszkolakami
z Przedszkola Miejskiego Nr 40 w Olsztynie.
Szczególnym gościem przedszkolaków był sierż. Bóbr –
maskotka warmińsko – mazurskich Policjantów.
Tematem
spotkania
z przedszkolakami było bezpieczeństwo
na drodze,
w domu,
w trakcie
zabaw na
podwórku.
Dzieci miały okazję poznać zasady bezpiecznego zachowania podczas podróży i wypoczynku letniego.
Funkcjonariuszka pracująca na co dzień w Wydziale
Prewencji, na czas spotkania z dziećmi wcieliła się w
rolę policjanta „drogówki”. Przypomniała przedszkolakom, by jadąc z rodzicami samochodem koniecznie podróżowały w foteliku i miały zapięte pasy. Radziła także,
jak dzieci powinny zachowywać się podczas spacerów
i przechodzenia przez przejście dla pieszych.
Dzieci dowiedziały się, jak powinny zareagować,
gdy zostaną zaczepione przez nieznajomą osobę lub zaatakowane przez psa.
Na koniec spotkania maluchy zaśpiewały piosenkę,
a sierżant Bóbr wręczył dzieciom drobne upominki.
Uśmiechy nie schodziły z twarzyczek przedszkolaków
i to te uśmiechy były najlepszym podziękowaniem za
wspólnie spędzony czas tuż przed letnim wypoczynkiem
Małgorzata Demianiuk
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Asp. Przemysław Kapała oraz sierż. Maciej Lewandowski z KMP w Elblągu wygrali wojewódzki etap turnieju
par patrolowych „Patrol Roku 2015” i we wrześniu będą
reprezentować nasz garnizon w ogólnopolskim finale,
który odbędzie się Szkole Policji w Słupsku.

W czasie turnieju wyróżniali się nie tylko wiedzą, ale również umiejętnościami i ostatecznie wywalczyli tytuł
„Najlepszego patrolu Warmii i Mazur 2015r.”.
Policjanci zgodnie przyznają, że takie turnieje są bardzo
potrzebne. - To zdrowa rywalizacja, motywacja do doskonalenia się, podnoszenie kwalifikacji. Ten, co się
nie doskonali, ten się cofa” – powiedział asp. Przemysław Kapała.
- Ta praca wymaga tego, by
mieć dobrą kondycję, więc
staramy się dbać o nią przez
cały rok- powiedział
sierż. Maciej Lewandowski.

W turnieju udział wzięło 19 par z komend miejskich i powiatowych woj. warmińsko-mazurskiego, wyłonionych w czasie
eliminacji powiatowych.
Wszyscy policjanci musieli
wykazać się sprawnością
fizyczną, znajomością przepisów, ale także doświadczeniem i wiedzą z zakresu policyjnej pracy.
Funkcjonariusze rywalizowali
Zwycięzcy przyjęli gratulacje od
w kilku konkurencjach, m.in.
insp. dr Danuty Bukowieckiej
teście wiedzy zawodowej,
Zastępcy Komendanta Prorektoasp. Przemysław Kapała i sierż. Maciej LewandowskiNajlepszy
Patrol
Warmii
i
Mazur
2015
r.
sprawdzianie z wyszkolenia
ra Wyższej Szkoły Policji Szczytstrzeleckiego oraz sprawności
nie oraz insp. Marka Walczaka
fizycznej na torze przeszkód.
Komendanta Wojewódzkiego
Nowością podczas wojewódzkich eliminacji była konkurenPolicji w Olsztynie. Życzono im również sukcesów w XXII
cja – „stosowanie technik obezwładniania osób”.
Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji
„Patrol Roku 2015”, który odbędzie się w Słupsku.
Na etapie wojewódzkim najlepiej zaprezentowali się
Krzysztof Nowacki
asp. Przemysław Kapała oraz sierż. Maciej Lewandowski,
którzy na co dzień pracują w elbląskiej komendzie jako policjanci patrolowo interwencyjni.
Finaliści wojewódzkiego etapu turnieju:
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1.KMP Elbląg: asp. Przemysław Kapała, sierż. Maciej Lewandowski
2.KPP Ostróda: post. Łukasz Plichta, post. Paweł Chamerski
3.KPP Mrągowo: sierż. Michał Danisz, post. Michał Sypniewski
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Drużynowe zwycięstwo olsztyńskich policjantów w turnieju siatkówki plażowej i zawodach strzeleckich w Mikołajkach!

26 czerwca 2015 r. w Mikołajkach odbył się indywidualny i drużynowy turniej piłki plażowej oraz zawody strzeleckie dla funkcjonariuszy służb mundurowych i ratowniczych województwa warmińsko-mazurskiego organizowany przez Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej. Turniej patronatem objął Komendant Powiatowy
Policji w Mrągowie.
W turnieju piłki plażowej
wzięły udział drużyny
z Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Mrągowie oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w
Ostródzie.

Rywalizacja odbyła się systemem gry „każdy z każdym”.
Najlepszą parą okazali się ratownicy z Ostródy, którzy
wszystkie mecze wygrali stosunkiem setów 2:0. Na drugim
miejscu uplasowali się policjanci z Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie – sierż. szt. Andrzej Mankow
oraz sierż. Rafał Frenkiel .
Trzecie miejsce przypadło policjantom z Mrągowa.
Dla sierż. Rafała Frenkiel zawody obfitowały
w sukcesy – poza dobrym wynikiem w siatkówce plażowej, dochodzeniowiec zwyciężył
ponadto w zawodach strzeleckich z broni
pneumatycznej. Zdobył łącznie 53 punkty,
które po przeliczeniu wszystkich indywidualnych punktów zagwarantowały Komendzie
Miejskiej Policji
w Olsztynie
zwycięstwo
drużynowe
przed kolegami
ze Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji
w Mrągowie.
Nad prawidłowym
i bezpiecznym
przebiegiem
przedsięwzięcia czuwał osobiście szef Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej
nadkom. w st. spocz. Piotr Koszczał.
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Lidia Cynt
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I Turniej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji
w Bartoszycach został rozstrzygnięty. W rywalizacji
wzięło udział 22 uczestników. Najlepszymi strzelcami
okazali się miejscowi policjanci.
20 czerwca na otwartej strzelnicy w pobliżu Bartoszyc odbył
się I Turniej Strzelecki o Puchar Komendanta Powiatowego
Policji w Bartoszycach.
Organizatorem zawodów był
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Bartoszycach oraz
bartoszycka sekcja IPA.
Celem zawodów była popularyzacja strzelectwa oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich w bezpośredniej rywalizacji. Była to również dobra okazja do integracji oraz spotkania
się w jednym miejscu obecnych
i byłych funkcjonariuszy różnych służb.
O puchar Komendanta walczyli bartoszyccy policjanci,
ich partnerki, pracownicy cywilni Policji, emeryci policyjni,
oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.
Zawodnicy strzelali do tarcz z karabinu maszynowego
tzw. Kałasznikowa kaliber 7,26 mm z odległości 50 metrów
z pozycji leżącej oraz pistoletu CZ kaliber 9 mm z odległości 25 metrów z pozycji stojącej.

Str. 17

Każdy ze strzelców oddał po 10 strzałów, z czego liczono 7
najlepszych. Ich zmaganiom przyglądał się
insp. Krzysztof Gąsiorowski Komendant bartoszyckiej Policji oraz jego zastępca mł. insp. Grzegorz Jurewicz.
Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele
Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
Wśród wszystkich zawodników wyłoniono najlepszych.
W klasyfikacji ogólnej:
I miejsce zajął st. asp. Andrzej
Wnukowicz z Wydziału Kryminalnego, II miejsce asp. Rafał Patecki z Referatu Ruchu Drogowego, III miejscu uplasował
się mł. asp. Jacek Górecki
obecny pomocnik dyżurnego,
IV miejsce zdobył
asp. Wojciech Szerejko z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego.
Najcelniejszymi strzelcami w kategorii:
- broni długiej został mł. asp. Artur Kuźniewski,
- broni krótkiej został st. asp. Andrzej Wnukowicz.
Po zakończeniu strzelań zwycięzcy otrzymali z rąk komendantów oraz przedstawicieli IPA i Zarządu Terenowego
NSZZ Policjantów pamiątkowe puchary i dyplomy.
Dla zdobywców I, II i III miejsca Komendant Powiatowy
Policji w Bartoszycach przewidział również nagrody.
Gratulujemy !
Beata Patecka
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Jak nagrywać komunikaty głosowe? w jaki sposób
przekazywać informacje, które kierowane są do słuchaczy radiowych? i w końcu jaką treść wybrać z komunikatu, by ta, była jak najbardziej zrozumiała dla odbiorcy? - o tym wszystkim rozmawiali dziennikarze
Radia Olsztyn z oficerem prasowym elbląskiej policji.

Spotkania z profesjonalistami od nagrywania
„dźwięku i mowy” to znakomita okazja do tego, by nauczyć
się czegoś nowego i udoskonalić posiadane umiejętności.
Te w Elblągu zostało zorganizowane przez dziennikarzy
elbląskiego oddziału Radia Olsztyn oraz elbląską Policję.
To pierwsze takie warsztaty, ale na pewno nie ostatnie.
Jako pierwszy z możliwości spotkania i skorzystania
z doświadczeń dziennikarzy radiowych skorzystał oficer
prasowy z Elbląga - podkom. Krzysztof Nowacki.
„Radiowcy” zapewniają, że chętnie spotkają się z innymi
funkcjonariuszami z naszego regionu, którzy z racji swojej
funkcji również „udzielają się" na radiowej antenie.
Jak powiedziała Mira Stankiewicz, dziennikarka elbląskiego
oddziału Radia Olsztyn, podsumowując warsztaty:
- Mówiliśmy o tempie wypowiedzi, jej długości, a także co
ona powinna zawierać. Od jakiegoś czasu w komunikatach
prasowych, które otrzymujemy od elbląskiej policji oprócz
tekstu, zdjęć i filmów zaczęły pojawiać się pliki dźwiękowe.
To duży ukłon w naszą - radiowców - stronę. Wpadliśmy,
wiec wspólnie na pomysł, że zrobimy takie spotkanie warsztaty radiowe w naszym studio.
Jak widać doszło ono do skutku.
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Oprócz technicznych kwestii na warsztatach poruszane były
zagadnienia dotyczące samej treści, którą można wykorzystać w radiu, jej jakości oraz urozmaiceń tła dźwiękowego.
Jak mówi podkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP
w Elblągu:- Komunikat radiowy jest często wykorzystywany
przez nas do szybkiego informowania o wypadkach, objazdach i utrudnieniach w ruchu. Kierowca, który jedzie samochodem ma praktycznie tylko jedno źródło informacji, z którego korzysta i jest nim włączone w aucie radio. Chodzi o to,
by przekaz był szybki, krótki i zrozumiały.
Bogdan Sentkowski, realizator dźwięku podczas warsztatów
radiowych opowiadał na co należy zwracać uwagę nagrywając komunikat radiowy.
Spotkanie było także okazją do wymiany poglądów i pomysłów. Jednym z nich jest stworzenie przez policję tygodniowego kalendarza spotkań prewencyjnych, który będzie dostępny dla dziennikarzy.

podkom. Krzysztof Nowacki
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