numer 129 (6/16)

7 sierpnia 2015 r.

Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

I S SN 2 0 8 2 - 7 6 0 1

KONTAKT Z CZYTELNIKAMI:

bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl

numer 129 (6/16)

Szanowni Państwo,
Policjanci i Pracownicy Policji,
za nami kolejny – wyznaczony Świętem Policji - rok służby i pracy.
Jak zawsze w tym czasie patrzymy w przeszłość, przyglądamy się
temu, co było, mierzymy się z niepowodzeniami, ale także z dumą
wspominamy sukcesy, wyciągamy wnioski, aby - nauczeni doświadczeniem – śmiało patrzeć w przyszłość.
W tym szczególnym dla naszej formacji dniu wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom
cywilnym chciałbym podziękować za codzienną pracę na rzecz bezpiecznego i spokojnego życia
mieszkańców Warmii i Mazur. Dziękuję za właściwą reakcję na Ich potrzeby, za troskę i to nie tylko
w czasie policyjnej służby, ale również - co się wielokrotnie zdarzało - w czasie wolnym od niej,
gdy wspieraliście potrzebujących, podejmowaliście interwencje, ratowaliście życie.
Za takie postawy bardzo serdecznie dziękuję.
To pokazuje, że jesteśmy częścią społeczeństwa, że mieszkańcy mogą na nas liczyć nie tylko w czasie
wykonywania naszych obowiązków służbowych. Mogą na nas liczyć zawsze, gdy tego potrzebują.
Gratuluję awansowanym i odznaczonym, dla których służba w Policji to nie tylko zawód, ale misja.
Szczególne słowa uznania kieruję do wszystkich policjantek – w tym roku przypada 90 lat, odkąd Panie
pełnią służbę w niebieskim mundurze.
Wszystkim funkcjonariuszom życzę, aby każde wyjście do służby kończyło się bezpiecznym powrotem,
a natłok codziennych obowiązków nie pozwolił stracić z oczu drugiego człowieka i jego spraw.
Życzę Wam, aby to, co robimy, było doceniane przez mieszkańców.
Niech nasz mundur budzi szacunek i będzie gwarantem prawa i obrony przed złem.
W słowach podziękowania kłaniam się rodzinom policjantów - za spokój, wyrozumiałość i wsparcie,
prosząc o jeszcze.
Mam zaszczyt podziękować także naszym Przyjaciołom z samorządów, służb i instytucji. Bez współpracy z Państwem właściwa realizacja policyjnych zadań nie byłaby możliwa.
Za codzienne wsparcie w służbie i pracy, konstruktywną rozmowę i wspólne rozwiązywanie problemów
dziękuję organizacjom związkowym.
Dziękuję również emerytom policyjnym i rencistom za obecność i zainteresowanie sprawami
warmińsko-mazurskiej Policji.
Jeszcze raz życzę wszystkim dużo zdrowia oraz radości satysfakcji z wykonywanej służby i pracy .

numer 129 (6/16)

Obchody Święta Policji w KPP Giżycko odbyły się
20 lipca 2015 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku. W uroczystości uczestniczył Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
mł. insp. Adam Kall. Przekazał życzenia i gratulacje oraz
podziękowania za służbę i pracę funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych KPP w Giżycku.
Podczas uroczystości akty mianowania na wyższy stopień
służbowy oraz odznaczenia dla wyróżnionych funkcjonariuszy w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie wręczał mł. insp. Adam Kall oraz Komendant Powiatowy
Policji w Giżycku insp. Andrzej Mazurek.
W tym roku awansowanych na wyższy stopień było 40 policjantów.
Brązową odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczono
kom. Dariusza Kotlarza Zastępcę Naczelnika Wydziału
Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Giżycku oraz
st.asp. Grzegorza Hryciuk z Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.
Srebrnym medalem za „Długoletnią służbę” odznaczono
st.asp. Tadeusza Dowgiałło Specjalistę Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Giżycku
oraz asp.szt. Jacka Juchniewicz z Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.
Brązowy medal za „Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał
mł.asp. Karol Romanowicz z Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.
Medal XXV-lecia NSZZP otrzymał nadkom. Dariusz Poboży
z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji
w Giżycku.
sierż. Iwona Chruścińska
Str. 3
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Ełcka komenda 21 lipca obchodziła Święto Policji.
W tym roku, po raz pierwszy policjanci obchodzili uroczystość w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury.
W obchodach uczestniczyli m.in. Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie insp. Marek Walczak, Prezydent Miasta
Ełku Tomasz Andrukiewicz, Starosta Powiatu Ełckiego
Marek Chojnowski, a także zaprzyjaźnione służby mundurowe, rodziny policjantów i zaproszeni goście.

Oficjalne obchody Święta Policji w Ełku rozpoczął uroczysty
przemarsz policjantów ulicami miasta przy dźwiękach orkiestry Ochotniczej Miejskiej Straży Pożarnej w Ełku.
Insp. Marek Hyzopski Komendant Powiatowy Policji w Ełku
powitał zgromadzonych gości i zapewnił:
„Jesteśmy dobrze przygotowani do wypełnienia zadań stawianych Policji.
Nasza Komenda od wielu lat
zajmuje wysoką pozycję w województwie warmińsko – mazurskim zarówno pod względem wykrywalności popełnianych przestępstw, jak i działalności prewencyjnej.
Bardzo dobrze układa się Nam
współpraca, przy realizacji zadań ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zarówno ze służbami mundurowymi, jak i jednostkami
samorządu terytorialnego”.
Komendant złożył także życzenia:
„W tym uroczystym dniu, wszystkim policjantom
i pracownikom Policji składam gorące podziękowania
za trud wkładany w realizację zadań służbowych.
Życzę Wam dużo zdrowia, zrealizowania życiowych
planów, wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej oraz
życiu osobistym”.
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Po złożeniu meldunków przez dowódcę uroczystości
kom. Krzysztofa Niewiarowskiego
i przywitaniu gości nastąpiła chwila, na którą zawsze z niecierpliwością czekają policjanci i ich bliscy,
czyli wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
W pierwszej kolejności zostały wręczone medale Za Długoletnią Służbę, przyznawane funkcjonariuszom w nagrodę za
wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
w służbie.
Ośmiu policjantów otrzymało brązowy medal – przyznawany po co najmniej 10 latach służby. Wyróżnieni zostali:
st. asp.Artur Bućko, st.asp. Marcin Czuper,
st.asp. Mariusz Fiećko, asp. Marek Kuryło,
st.asp. Tomasz Onoszko, kom. Krzysztof Niewiarowski,
podkom. Kamil Karaś oraz st. asp. Robert Jabłoński.
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Czterech policjantów otrzymało Brązową Odznakę
„Zasłużony Policjant”: podinsp. Grzegorz Stefanowski,
st.asp. Jarosław Deresz, kom. Mariusz Hanc,
asp.sztab. Mariusz Jaskuła.
Jest to uznanie za szczególne zasługi i osiągnięcia służbowe w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
51 policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnie
służbowe: 3 w korpusie oficerów, 23 w korpusie aspirantów,
18- podoficerów i 7 w korpusie szeregowych.
Wzorem lat ubiegłych Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz wyróżnił nagrodami pieniężnymi pięciu policjantów pionu prewencji osiągających najlepsze wyniki w pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie
miasta. W tym roku Pan Prezydent nagrodził:
st.asp. Emilię Czuper, mł. asp. Dariusza Miliszewskiego,
sierż. sztab. Arkadiusza Poniszterę, asp. Grzegorza Skokowskieg i st. sierż. Waldemara Szyłaka.
St. asp. Emilia Czuper, asystent Zespołu ds. Wykroczeń nie
kryła radości z otrzymanego wyróżnienia:
„Jestem zaszczycona, że moja służba na rzecz mieszkańców miasta została doceniona przez Pana Prezydenta. Każdego dnia sumiennie wykonuję swoje obowiązki
i zlecone mi zadania, jest to dla mnie naturalna postawa, dlatego tym bardziej cieszę się, że wyniki mojej pracy zostały w ten sposób wyróżnione. Jest to dla mnie
motywacją do dalszej pracy i rozwoju zawodowego”.
Pan Prezydent podarował również, na ręce Komendanta
Powiatowego Policji, upominki dla ełckiej komendy w postaci pendrive’ów, które policjanci wykorzystają do codziennej
realizacji zadań służbowych.
Komendant Powiatowy Policji w Ełku insp. Marek Hyzopski,
wzorem lat ubiegłych, wręczył listy gratulacyjne rodzicom
pięciu policjantów wyróżniających się w służbie.
W ten sposób podziękował rodzinom funkcjonariuszy za
trud włożony w ich wychowanie, i za zaangażowanie i profesjonalizm, jakim wykazują się ich dzieci podczas wykonywania zadań służbowych.

„Szanowni Państwo, składam Wam wyrazy najwyższego
uznania i podziękowania za trud włożony w wychowanie
dzieci, które godnie pełnią ofiarną służbę w Policji.
Noszenie munduru policyjnego jest niewątpliwie
zaszczytne, ale również codzienną, trudną, odpowiedzialną i niebezpieczną służbą.
Dziękuję, że godnie i z poświęceniem znosicie Państwo
ograniczenia wynikające z policyjne służby swoich bliskich. Jesteście Państwo bardzo ważnym ogniwem naszej wielkiej policyjnej rodziny”- powiedział Komendant.
Listy gratulacyjne otrzymali rodzice
sierż. sztab. Roberta Karwowskigo, asp. Krzysztofa Sawy,
sierż. Marcina Kocińskiego, sierż. Wojciecha Ostrowskiego
i st. sierż. Wojciecha Warsiewicza.

NASI BOHATEROWIE
Policjant z Wydziału Prewencji sierż. sztab. Marcin Andruszkiewicz 5 maja 2015 r. został wyróżniony Krzyżem Zasługi
za Dzielność. Odznaczenie otrzymał z rąk Wiceministra
Spraw Wewnętrznych Grzegorza Karpińskiego.
Policjant został wyróżniony za wyjątkową postawę i odwagę
podczas akcji ratunkowej, którą podjął w lecie ubiegłego
roku. Po zgłoszeniu zaginięcia dziecka od razu zaczął poszukiwania. Z narażeniem własnego życia i zdrowia przez
15 minut nieustannie przeszukiwał akwen. Nurkował nawet
na głębokość 5 metrów, by odnaleźć zaginione dziecko i
udzielić mu pierwszej pomocy do czasu przybycia służb
ratowniczych.
Wielką odwagą wykazali się również policjanci Wydziału
Ruchu Drogowego sierż. sztab. Karol Sobolewski
i sierż. Mariusz Akacki, którzy 10 maja bieżącego roku
patrolując ulice w centrum miasta, zauważyli ogień wydobywający się z okien kamienicy i z narażeniem własnego życia, pomimo wysokiej temperatury i bardzo dużego zadymienia, ruszyli z pomocą poszkodowanym lokatorom.
Udzielając pomocy sami ulegli podtruciu dymami pożarowymi i wymagali hospitalizacji.
Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ełku –
insp. Marka Hyzopskiego, Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie wyróżnił policjantów nagrodą pieniężną.

Przygotowała st. post. Agata Kulikowska de Nałęcz
Str. 6
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Policjantki i policjanci Komendy Powiatowej Policji
w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
wspólnie wzięli udział w uroczystych obchodach Święta
Policji. Nadinsp. Wojciech Olbryś Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr Piotr Bogdalski Komendant-Rektor WSPol, insp. Marek Walczak Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz insp. Cezary Gołota
Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie wręczyli
odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie
policyjne.
Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych oraz emerytowani funkcjonariusze i rodziny policjantów.
22 lipca 2015 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wspólnie
obchodzili swoje święto. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Przybyli na nią przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Szczytnie, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska
Polskiego, jak również przedstawiciele duchowieństwa, samorządu terytorialnego Szczytna i Pasymia oraz gmin powiatu szczycieńskiego, przedstawiciele emerytów i rencistów policyjnych jak
również rodziny policjantów.
Insp. dr Piotr Bogdalski Komendant-Rektor WSPol w imieniu własnym oraz insp. Cezarego Gołoty Komendanta Powiatowego
Policji złożył wszystkim odznaczonym i awansowanym oraz
wszystkim policjantom i pracownikom serdeczne gratulacje,
a także życzył wielu sukcesów i zadowolenia z wykonywania trudnych i odpowiedzialnych zadań.
Burmistrz Miasta Szczytno Pani Danuta Górska podziękowała za
wsparcie Policji podczas tegorocznych Dni i Nocy Szczytna.
Wszystkim policjantom i pracownikom złożyła serdeczne gratulacje, życząc wytrwałości w realizowaniu trudnych i odpowiedzialnych zadań.
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Nadinsp. Wojciech Olbryś Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr Piotr Bogdalski Komendant-Rektor WSPol,
insp. Marek Walczak Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
oraz insp. Cezary Gołota Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie wręczyli odznaczenia, oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.
Panią Danutę Górską Burmistrz Miasta Szczytno odznaczono
srebrnym medalem za "Zasługi Dla Policji".
Brązowym medalem za "Zasługi Dla Policji" odznaczono
insp. Cezarego Gołotę Komendanta Powiatowego Policji
w Szczytnie, Panią Jolantę Cielecką Przewodniczącą Rady
Powiatu, Pana Sławomira Wojciechowskiego Wójta Gminy
Szczytno.
Trzech policjantów ze szczycieńskiej jednostki Policji zostało odznaczonych srebrnymi medalami za długoletnia służbę.
Siedmiu policjantów i pracownik policji odebrali brązowe medale
za długoletnią służbę.
Trzem policjantom nadano srebrną odznakę „Zasłużony Policjant”.
Natomiast czterej policjanci otrzymali brązową odznakę
„Zasłużony Policjant”.
Na wyższy stopień policyjny zostało mianowanych 49 policjantów.

Wysoki stan bezpieczeństwa w naszym powiecie jest miarą zaangażowania pełniących w nim służbę policjantów.
Coroczne obchody Święta Policji mają na celu, oprócz uhonorowania funkcjonariuszy, zwrócenie uwagi, jak ważne jest poczucie
bezpieczeństwo w życiu każdego człowieka, i jak istotna jest rola
Policji w jego zapewnieniu

.

Aneta Choroszewska-Bobińska
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Rozegrali I Turniej Piłki Nożnej
o Puchar
Komendanta Powiatowego Policji
w Szczytnie
Policjanci ze Szczytna wygrali pierwszy Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji
w Szczytnie, który zorganizowano z okazji Święta Policji.
Królem strzelców został st. asp. Łukasz Krzewski.
Najlepszym bramkarzem okazał się Krzysztof Granicki.
W rywalizacji uczestniczyły następujące drużyny:
Komenda Powiatowa Policji Szczytno, Ochotnicza Straż
Pożarna Pasym, Państwowa Straż Pożarna Szczytno,
Old Boys Szczytno.
Turniej był rozegrany systemem „każdy z każdym” 2x10 min.
Mecze zostały rozegrane na bardzo wysokim poziomie,
a rywalizacja była zacięta.
Na szczęście nikt nie doznał kontuzji.
Sportowe zmagania na boisku przebiegały pod czujnym
okiem sędziów Mariana Magnuszewskiego
i Dariusza Chmielewskiego.
Za udział w turnieju wszystkie drużyny otrzymały puchary
i dyplomy wręczane przez podinsp. Tomasza Michalczaka
Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie.
Nagrodzony został również król strzelców
st. asp. Łukasz Krzewski, który zdobył sześciu bramek
oraz najlepszy bramkarz - Krzysztof Granicki.
Podinsp. Tomasz Michalczak podziękował wszystkim za
udział w turnieju i rywalizację fair play
oraz zaprosił do udziału w rozgrywkach za rok.
Organizatorami turnieju była Komenda Powiatowa Policji
w Szczytnie i Miejski Ośrodek Sportu.
Ostateczna punktacja:
I miejsce zajęła drużyna KPP Szczytno
II miejsce KP PSP Szczytno.
III miejsce OSP Pasym
IV miejsce Old Boys
Str. 8

Zwycięska drużyna KPP w Szczytnie
KPP Szczytno reprezentowali:
bramkarz - sierż. sztab. Artur Magnuszewski,
st. asp. Arkadiusz Kozioł, st. asp. Łukasz Krzewski,
st. asp. Paweł Obszański, mł. asp. Marcin Stawiarz,
sierż. sztab. Wojciech Tworkowski, podinsp. Janusz Sieja,
kom. Grzegorz Tomczak, st. post. Rafał Oczeń
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W Młodzieżowym Domu Kultury bartoszyccy policjanci
obchodzili Święto Policji połączone z 90 rocznicą kobiet
w szeregach tej formacji. To czas uhonorowania pracy
policjantów odznaczeniami i awansami na wyższe stopnie służbowe.
W uroczystości udział wzięli mł. insp. Andrzej Zielonka
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Wojciech Prokocki Starosta Powiatu Bartoszyckiego, przedstawiciele władz miejskich i gminnych powiatu, a także zaprzyjaźnione służby i instytucje, rodziny
policjantów i zaproszeni goście.
Choć oficjalnie Święto Policji przypada 24 lipca bartoszyccy policjanci w tym roku obchodzili je 22 lipca.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele
św. Brunona w Bartoszycach, którą odprawił ks. infułat Adolf Setlak wraz z kapelan policji ks. Janem Jarosz.
Następnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach odbył
się uroczysty apel, który rozpoczął dowódca uroczystości złożeniem meldunku mł. insp. Andrzejowi Zielonce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Potem Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach insp. Krzysztof Gąsiorowski
oficjalnie powitał wszystkich gości i podziękował za przyjęcie zaproszenia.
Po tym nastąpiła chwila, na którą wszyscy czekali – wręczenie
odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe.
Pierwsze zostały nadane odznaczenia za wzorowe, wyjątkowo
sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. W tym gronie
medal brązowy „Za Długoletnią Służbę” wręczony został pięciu
funkcjonariuszom.
Również pięciu funkcjonariuszy otrzymało medal „Zasłużony Policjant” w uznaniu za szczególne zasługi i osiągnięcia w zakresie
ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego.
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Medalem srebrnym wyróżniony został mł. insp. Grzegorz Jurewicz. Cztery brązowe natomiast otrzymali: kom. Jacek Kaczmarczyk, asp. szt. Dariusz Brudzyński, st. asp. Marty Drews,
asp. Rafał Patecki.
Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe mianowanych
zostało 31 bartoszyckich policjantów. 3 nominacje były w korpusie
oficerów, 16 aspirantów, 11 w korpusie podoficerów policji i 1
w korpusie szeregowych.
W związku z przypadającą w tym roku 90 rocznicą kobiet w Policji
prowadząca opowiedziała ich historię w tej formacji oraz przybliżyła sylwetki bartoszyckich policjantek.
Po odznaczeniach i nominacjach nadszedł czas na życzenia,
gratulacje i podziękowania.
Mł. insp. Andrzej Zielonka w swoim wystąpieniu podkreślał przede
wszystkim wagę naszej służby oraz wysoki stopień zaufania jakim
darzy nas społeczeństwo. Podziękował również rodzinom policjantów za wyrozumiałość i wsparcie.
Insp. Krzysztof Gąsiorowski Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach powiedział: „Wstępując w szeregi Policji, wszyscy
przyjęliście na siebie obowiązek niesienia pomocy tym,
którzy jej potrzebują. Robicie to z ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem i determinacją, zdobywając uznanie
i szacunek ludzi, którym na co dzień służycie. Za to wszystko
pragnę Wam podziękować.
Służba nasza nie jest łatwa. Od każdego z Nas wymaga wielkiego poświęcenia, empatii, otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka, bardzo często widzącego w naszym niebieskim
mundurze jedyną nadzieję na pomoc – nie możemy jej
zawieść. Nasza służba to nie tylko utrzymanie ładu i porządku
ale przede wszystkim budowa poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Obowiązki te realizujecie nie tylko w
służbie ale bardzo często w czasie wolnym od służby za co
Wam dziękuję”.
Gratulacje, wyrazy szacunku dla ciężkiej i niebezpiecznej pracy
złożyli policjantom również zaproszeni goście.
mł. asp. Beata Patecka
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Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki
Bożej Różańcowej w Grabowie policjanci gołdapskiej komendy oraz zaproszeni goście rozpoczęli
tegoroczne obchody Święta Policji.
Uroczystość była okazją do uhonorowania kilkudziesięciu osób.
Był to dzień awansów, odznaczeń i wyróżnień
za dobrą pracę dla funkcjonariuszy oraz podziękowań
dla tych, którzy swoją działalnością pozytywnie przysłużyli
się funkcjonowaniu gołdapskiej Policji.
W czwartek 23 lipca policjanci
z Gołdapi obchodzili swoje święto.
Uroczystość rozpoczęła
msza święta w kościele
pod wezwaniem Matki Bożej
Różańcowej w Grabowie
odprawiona przez kapelana
tutejszej komendy ks. Kazimierza Lewandowicza.
Następnie główna część uroczystości odbyła się w sali
widowiskowej Domu Kultury.
Rozpoczął ją Komendant
Powiatowy Policji w Gołdapi – insp. Andrzej Żyliński.

Str. 10

Oprócz policjantów i pracowników Policji w kinowej sali zasiedli również, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a wśród nich m.in. Andrzej Ciołek – Starosta
Gołdapski, Tomasz Luto – Burmistrz Gołdapi oraz wójtowie
gmin: Ryszard Zieliński i Łukasz Kuliś
Komendę Wojewódzką Policji reprezentował
mł. insp. Adam Kalla Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie.
Obecni na sali byli również przedstawiciele wielu innych służb i
instytucji.
W trakcie uroczystości trzech
funkcjonariuszy zostało odznaczonych medalami "Za
Długoletnią Służbę",
natomiast cztery
osoby zostały wyróżnione medalami
"Za Zasługi Dla
Powiatu Gołdapskiego".
Z okazji tegorocznych obchodów
Święta Policji 21 funkcjonariuszy otrzymało
awanse na wyższe stopnie służbowe.

Anna Barszczewska
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23 lipca policjanci z braniewskiej jednostki obchodzili
Święto Policji. Podczas uroczystej akademii
komendant wręczył nominacje na wyższe stopnie
służbowe oraz wyróżnił funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków
służbowych.
Uroczystość zakończyła się pokazem filmowym z okazji rocznicy 90– lecia kobiet w Policji.

Uroczystości z okazji Święta Policji rozpoczęły się mszą świętą
w intencji policjantów w Bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Braniewie. Kapelan braniewskiej jednostki
ks. prałat Leszek Galica poświęcił płaskorzeźbę upamiętniającą
zmarłych funkcjonariuszy w Katyniu. Autorem dzieła jest policjant
z Braniewa asp. Ireneusz Mroczek.

Po wręczeniu aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne
insp. Grzegorz Sieński wręczył podziękowania dla pracowników
cywilnych naszej jednostki. Komendant podziękował również zaproszonym gościom – samorządowcom oraz przedstawicielom
służb mundurowych, za wspieranie naszej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu braniewskiego.

Następnie wszyscy spotkali się na akademii w sali kinowej
Braniewskiego Centrum Kultury.
W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze i ich rodziny, pracownicy
cywilni oraz zaproszeni goście,
wśród których obecni byli m.in
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
insp. Adam Kołodziejski,
Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Marcin Nosal, Starosta Powiatu
Braniewskiego Leszek Dziąg,
Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska, Wójt Gminy Lelkowo Stanisław Popiel,Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki,
przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących
z Policją.

W trakcie akademii na scenę zaproszono zwycięzców turnieju
piłkarskiego, zawodów wędkarskich oraz strzeleckich o Puchar
Komendanta Powiatowego Policji
w Braniewie, które odbyły się w tygodniach poprzedzających święto.

Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji odznaczenie Brązowy Medal "Za Zasługi dla Policji" otrzymał
Stanisław Popiel Wójt Gminy Lelkowo.
W tym roku w naszej jednostce awansowało na wyższy stopień
służbowy 40 policjantów. 9 naszych kolegów zostało wyróżnionych odznakami „Zasłużony Policjant”, 2 natomiast otrzymało
Brązowy Medal za długoletnią służbę.

Str. 11

Uroczystość była także okazją do rozstrzygnięcia ''"Plebiscytu na najbardziej
przyjaznego dzielnicowego" w powiecie
braniewskim. Kolejny rok z rzędu, decyzją mieszkańców, ten zaszczytny tytuł
przypadł st.sierż. Ewelinie Brewczak,
dzielnicowej rejonu II w Braniewie.
Po zakończeniu oficjalnej części, zgromadzonym zaprezentowano
film - ,,Policja na obcasach'' - efekt współpracy policjantów oraz
lokalnej telewizji TvBraniewo24.
Ten rok jest rokiem szczególnym, bo właśnie 90 lat temu pierwsze
kobiety wstąpiły w szeregi Policji.
90-lecie powstania policji kobiecej w Polsce stanowiło również
inspirację do zorganizowania wystawy fotograficznej poświęconej
właśnie tej rocznicy. Zdjęcia, ukazujące funkcjonariuszki z Braniewa, zostały wykonane podczas prac nad kalendarzem, którego
dochód ze sprzedaży został przeznaczony na rehabilitację dziecka policjanta. Wystawę mogli obejrzeć wszyscy uczestnicy akademii oraz mieszkańcy, którzy uczestniczyli w dniu otwartym.
sierż. Jolanta Ciszewska

numer 129 (6/16)

Święto Policji jest doskonałą okazją, by docenić trud
wkładany każdego dnia w pracę mundurowych i pracowników cywilnych komendy, a także okazją do wręczenia tym najbardziej zasłużonym awansów oraz odznaczeń.
Tegoroczne obchody święta tradycyjnie już rozpoczęły
się mszą świętą w bazylice pod wezwaniem Św. Tomasza Apostoła, następnie policjanci, pracownicy cywilni
i zaproszeni goście udali się do sali sesyjnej Urzędu
Miasta.
24 lipca to dzień szczególny dla
wszystkich policjantów. Właśnie tego
dnia w tym roku przypada 96 rocznica powołania Policji Państwowej.
Obchodzimy również 90 rocznicę
pracy i służby kobiet w Policji.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą
w Bazylice pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Mszę w intencji policjantów, pracowników cywilnych i ich rodzin odprawił kapelan nowomiejskich stróżów prawa - ks. Zbigniew Markowski.
Dalsza część uroczystości odbyła się w sali sesyjnej Urzędu
Miasta.

Str. 12

Wśród zaproszonych gości znalazł
się Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
mł. insp. Adam Kall,
przedstawiciele wszystkich samorządów powiatu nowomiejskiego,
przedstawiciele zaprzyjaźnionych
służb mundurowych oraz instytucji na co dzień współpracujących z nowomiejską policją.
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Podczas swojego święta 27 osób otrzymało odznaczenia i
akty mianowania na wyższy stopień policyjny.
3 policjantów i jeden pracownik cywilny zostali odznaczeni
medalami "Za długoletnią służbę", 4 funkcjonariuszy otrzymało medale "Zasłużony Policjant".
Awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało w 18 policjantów - 3 w korpusie oficerów, 8 w korpusie aspirantów,
6 w korpusie podoficerów i 1 w korpusie szeregowych.

Na ręce komendanta spłynęły także życzenia i gratulacje od
zaproszonych gości dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Święto Policji to także doskonały moment by uhonorować
tych, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa wśród społeczeństwa oraz wspierają
rozwój i współpracę z Policją. Medalem "Za zasługi dla Policji" wyróżniony został Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank.
Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim
mł. insp. Jacek Drozdowski powiedział m.in.:
„Ostatni rok był dla naszej
komendy i pracowników
jednym z najważniejszych
w naszym życiu zawodowym.
Dostąpiliśmy zaszczytu
nadania i wręczenia sztandaru,
jako wyrazu podziękowania
za rzetelną, trudną,
ale i efektywną, przynoszącą
wiele satysfakcji służbę.
Dzięki zakończonej w tym roku
inwestycji mamy możliwość
korzystania z nowoczesnych,
dobrze wyposażonych pomieszczeń.
Święto Policji jest okazją, by podziękować obecnym przedstawicielom różnych środowisk, którzy zawsze nas wspierają, rozumieją i przekazują cenne uwagi.
Wasza obecność jest dla nas bardzo ważna.
Szczególne podziękowania chcę skierować do policjantów,
policjantek i pracowników. To trud Waszej służby, zaangażowanie w realizację zadań, profesjonalizm, ale także umiejętność dostrzegania i zrozumienia drugiego człowieka,
przyczyniają się do wysokich ocen naszej formacji.
Dziękuję z tego miejsca również Waszym rodzinom i najbliższym. To oni znoszą trud Waszej pracy i Was wspierają”.

Awansowany w trybie wyróznienia ast.asp. Tomasz Blaszkowski Zespół Ruchu Drogowego KPP w NML:
- „Każdy awans jest wyróżnieniem i docenieniem przez
przełożonych. Awanse przedterminowe są jednak wyjątkowe, są rzadkością. To mój pierwszy przedterminowy awans
w długoletniej już służbie. Tym bardziej go doceniam".
Odznaczony srebrną odznaką "Zasłużony Policjant"
kom. Waldemar Bartnicki Naczelnik Wydziału Kryminalnego
KPP w NML:- „Otrzymanie srebrnej odznaki "Zasłużony
Policjant" jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem. Wiąże
się z zaangażowaniem i oddaniem pracy w Policji. To dla
mnie niespodziewane wyróżnienie, które będzie motywacją
do dalszej wytężonej pracy."
Po zakończeniu uroczystości delegacja mundurowych
złożyła znicze w miejscach upamiętniających poległych
policjantów. Jednym z takich miejsc był Dąb Pamięci i tablica upamiętniająca nadkomisarza Policji Państwowej
Heliodora Gruszczyńskiego, pierwszego Komendanta
Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
zamordowanego przez
NKWD
w Katyniu.
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Przygotowała st. sierż. Ludmiła Mroczkowska
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W sali Węgorzewskiego Centrum Kultury zostały wręczone medale za „Długoletnią Służbę i „Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższy stopień służbowy.
24 lipca br. o godzinie 16.00 w sali Węgorzewskiego Centrum
Kultury policjanci uroczyście obchodzili Święto Policji.
Uroczystość rozpoczęła się koncertem przygotowanym specjalnie
na tę okazję przez węgorzewską Orkiestrę Small Band.
W kolejne części uroczystości zostały wręczone policjantom
akty mianowania na wyższy stopień służbowy oraz medale za
„Długoletnią Służbę” i „Zasłużony Policjant”, które wręczali
insp. Adam Kołodziejski Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Kazimierz Surowiec Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie oraz podinsp. Dariusz Gida
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie.
W uroczystości oprócz policjantów wzięli udział przedstawiciele
władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, duchowieństwa oraz emerytowani policjanci, jak również rodziny mianowanych policjantów.
Z okazji Święta Policji 6 policjantów otrzymało medale i 12 funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe:
Medalem srebrnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
„ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” odznaczeni zostali:
asp. Nariusz Faber i asp. Krzysztof Jurczak
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Brązowy medal
„ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali:
nadkom. Dorota Kondrusik, asp. szt. Adam Pieńkowski, asp. szt.
Karol Kozłowski, asp. szt. Dariusz Proniewski
Na stopień aspiranta sztabowego Policji mianowali zostali:
st. asp. Robert Dyczewski, st. asp. Adam Kozłowski,
st. asp. Karol Kozłowski, st. asp. Mariusz Kwarciński,
st. asp. Adam Makowski, st. asp. Dariusz Proniewski
na stopień młodszego aspiranta Policji:
sierż. szt. Marcin Makowski

na stopień sierżanta sztabowego Policji:
st. sierż. Radosław Bałtulis, st. sierż. Paweł Puzio
na stopień starszego sierżanta Policji:
sierż. Paweł Krakówka, sierż. Cezary Kłoczko
na stopień starszego posterunkowego:
post. Beata Pawliszyn-Fojtuch.
Po uroczystym wręczeniu odznaczeń i nominacji był czas na
życzenia i podziękowania.
Insp. Adam Kołodziejski w swoim wystąpieniu podkreślał przede
wszystkim wagę naszej służby. Podziękował również rodzinom
policjantów za wyrozumiałość i wsparcie.
Insp Kazimierz Surowiec Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie w swoim przemówieniu powiedział m.in..:
„Od Waszych decyzji często zależy życie i zdrowie drugiego
człowieka. Dlatego nigdy nie zapominajcie, że mottem
naszej instytucji jest „Służyć i Chronić” bez względu na
okoliczności.
Dla mnie osobiście to honor i zaszczyt dowodzić takimi
ludźmi, dlatego też Panie i Panowie Oficerowie w tym
szczególnym dniu składam Wam wyrazy najwyższego
uznania i dziękują za rzetelną, ofiarną służbę.
Efektem podziękowań za pracę są nadane odznaczenia,
awanse i wyróżnienia, a przede wszystkim akceptacja
Waszych działań przez społeczeństwo, wyrażona obecnością jego przedstawicieli na dzisiejszej uroczystości.
W tym roku obchodzimy również 90-lecie Kobiet w Polskiej Policji. Bez was, Kobiet na pewno formacja ta nie
realizowałaby tak dobrze wielu zadań.
Życzę, aby Wasz trud i zaangażowanie znajdowały uznanie
mieszkańców, a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek. Życzę Wam, a także Waszym rodzinom dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej oraz sukcesów w pracy i służbie.
Najlepsze życzenia kieruję do pracowników węgorzewskiej
Policji. To Także od Waszej pracy w znacznym stopniu
zależy sprawność i skuteczność działań policyjnych.”
Gratulacje, życzenia i podziękowania
węgorzewskim funkcjonariuszom
złożyli również zaproszeni goście.

asp. Grażyna Magiera
Str. 14
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W iławskim kinie „Pasja” policjanci obchodzili swoje
święto. Zostały im wręczone odznaczenia, nagrody oraz
akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.
Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, Komendant Powiatowy
Policji w Iławie insp. Krzysztof Konert przywitał gości i w mieniu
własnym oraz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Iławiezłożył wyróżnionym serdeczne życzenia:
„Każdy z nas policjantów ślubował służyć wiernie Narodowi, ślubował chronić porządek prawny, ślubował strzec
bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.
Pomimo wielu niebezpieczeństw, z jakimi spotykacie się
pełniąc służbę, jesteście zawsze blisko ludzi, gotowi podejmować ryzyko w niesieniu pomocy potrzebującym.
Szczególnie w takim dniu, jak dzisiejsze Święto, powinniśmy złożyć policjantkom, policjantom i pracownikom Policji serdeczne podziękowania.
Jestem głęboko przekonany, iż wszyscy policjanci i pracownicy Policji za ten szczególny charakter służby i pracy
zasługują na szacunek i wyrazy największego uznania.
W imieniu własnym oraz kierownictwa jednostki wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Komendy
Powiatowej Policji w Iławie życzę wiary we własne możliwości. Życzę samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, poczucia stabilizacji zawodowej oraz przede
wszystkim akceptacji oraz szacunku społecznego”.
Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych
gości. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, emerytowani policjanci
oraz rodziny mianowanych policjantów.
Burmistrz Susza oraz Burmistrz Miasta Lubawa zostali wyróżnieni medalem "Za Zasługi Dla Policji".
Burmistrz Susza oraz Burmistrza Miasta Lubawa z dużym zaangażowaniem od wielu lat aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców, jak i przybyłych turystów.
Od wielu lat wspierają Policję finansowo, co w znacznym stopniu
przyczynia się do poprawy warunków pracy policjantów i pracowników Policji.

Te działania nie tylko wspomagają pracę policjantów, ale też w
istotny sposób przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku tutejszej Policji oraz wzrostu zaufania społecznego do policyjnej formacji.

W trakcie uroczystości sześciu funkcjonariuszy zostało odznaczonych medalami "Za Długoletnią Służbę". Po trzech otrzymało medal brązowy i srebrny.
Odznakę "Zasłużonego Policjanta" otrzymało aż 7 policjantów.
Z okazji tegorocznych obchodów Święta Policji 45 funkcjonariuszy
z Komendy Powiatowej Policji w Iławie otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.

Podobnie jak w latach ubiegłych, policjanci i pracownicy cywilni
iławskiej Komendy, za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, zaangażowanie i inicjatywę w pracy zostali wyróżnieni
przez Pana Starostę nagrodami książkowymi. W tym roku nagrody takie otrzymało aż 10 osób. Dodatkowo Starosta Iławski ufundował emblematy dla wszystkich policjantek i policjantów pracujących w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie
Podczas uroczystości Pan Andrzej Gizlea, który od kilku lat
wspiera swoim działaniem policyjne uroczystości i festyny o tematyce prewencyjnej, skierowane przede wszystkim do dzieci,
otrzymał specjalne podziękowanie od Komendanta Powiatowego
Policji w Iławie insp. Krzysztofa Konerta oraz Pierwszego Zastępcy – podinsp. Waldemara Jackowskiego.
Po części oficjalnej była jeszcze jedna niespodzianka.
Z okazji tegorocznego Święta Policji oraz 90 rocznicy służby
kobiet w Policji przedstawiliśmy krótką prezentację
na temat iławskiej Policji oraz służby i pracy naszych Pań.
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sierż. sztab. Joanna Kwiatkowska
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Policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy
uczestniczyli w powiatowych obchodach Święta Policji.

O godz. 13-tej w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku
rozpoczęła się uroczystość podczas której zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.
W tym roku za szczególne zasługi przedterminowo awansowano dwóch policjantów. Awanse na wyższy stopień służbowy otrzymało 27 policjantów. Dodatkowo kierownikowi
Ogniwa Patrolowo Interewnycjnego WPiRD
asp. szt. Wojciechowi Stępień postanowieniem Prezydenta
RP nadano Srebrny Medal za długoletnią Służbę.
W uroczystości uczestniczyło kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy z insp. Witoldem Barcikowskim
na czele, a także zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in.
insp. Andrzej Zielonka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, a także Starosta, Burmistrz, Wójtowie, emeryci policyjni, zaprzyjaźnione służby mundurowe
oraz wielu innych zaproszonych gości.

Wyróżnienia otrzymało trzech policyjnych emerytów.
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Olsztynie za zasługi dla Stowarzyszenia
postanowił uhonorować medalem XXV-lecia Stowarzyszenia – Antoniego Szypulskiego, Władysława Sachanowskiego oraz Andrzeja Bąk. Odznaczenia wręczył Jan Zarecki
Prezes Stowarzyszenia Emerytów i rencistów Policyjnych
w Nidzicy oraz komendant Powiatowy Policji w Nidzicy.

Awansowani z dniem 24 lipca 2015 r. na wyższe stopnie służbowe
STARSZEGO POSTERUNKOWEGO
post. Łukasz Łukasik
SIERŻANTA
st. post. Górniak Dominik
STARSZEGO SIERŻANTA
sierż. Bechta Kamil
sierż. Klimkowski Mariusz
sierż. Łukasik Bartosz
sierż. Rutka Robert
sierż. Żulewski Adam
SIERŻANTA SZTABOWEGO
st. sierż. Staniszewski Michał
MŁODSZEGO ASPIRANTA
sierż. szt. Florek Krzysztof
sierż. szt. Kaczorowski Dawid
sierż. szt. Lipka Paweł
sierż. szt. Rychcik Przemysław
sierż. szt. Szczepkowski Piotr
ASPIRANTA
mł. asp. Szymański Janusz

STARSZEGO ASPIRANTA
asp. Kuduk Wojciech
ASPIRANTA SZTABOWEGO
st. asp. Demski Andrzej
st. asp. Dzido Leszek
st. asp. Ochlachowski Paweł
st. asp. Olszewski Zbigniew
st. asp. Słomiński Piotr
st. asp. Sowiński Sławomir
st. asp. Szczepkowski Krzysztof
st. asp. Tarwacki Jacek
NADKOMISARZA
kom. Wiśniewski Jarosław
KOMISARZA
podkom. Albrechczyński Grzegorz
podkom. Brzozowski Marcin
PODINSPEKTORA
nadkom. Krzysztof Kunicki
Srebrny Medal za Długoletnią
Służbę
asp.szt. Wojciech Stępień
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Przygotowała st. asp. Izabela Demska
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28 lipca w sali na ul. Pstrowskiego policjanci oraz pracownicy cywilni z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie obchodzili swoje święto. Uroczystość była okazją do uhonorowania 174 osób.
Był to dzień awansów, odznaczeń i wyróżnień za dobrą pracę dla funkcjonariuszy oraz podziękowań
dla tych, którzy swoją działalnością pozytywnie przysłużyli się funkcjonowaniu olsztyńskiej Policji.

Obchody Święta Policji rozpoczęła Msza Święta w Kościele
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i świętych Archaniołów Michała Gabriela i Rafała przy ul. Kromera 2a
w Olsztynie.
Po jej zakończeniu insp. Marek Walczak Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Komendant Miejski Policji
w Olsztynie mł. insp. Mieczysław Wójcik złożyli kwiaty pod
tablicą pamiątkową poświęconą pamięci policjantów, którzy zginęli na
służbie w latach 1919-2014.
Główna część uroczystości odbyła się
w sali na ul. Pstrowskiego.
Po uroczystym wprowadzeniu
sztandaru,
Komendant Miejski Policji w Olszynie
mł. insp. Mieczysław Wójcik przywitał
gości oraz w imieniu własnym oraz
kierownictwa Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie, złożył wyróżnionym serdeczne życzenia:
„Niech nasze Święto będzie przyczynkiem do wyrażenia słów uznania i podziękowań za Wasz wysiłek
i zaangażowanie wkładany w realizację powierzonych Wam zadań.
Życzę Państwu, by Wasza służba i praca dawała jak
najwięcej zadowolenia, byście czerpali Państwo satysfakcję z dążenia do podnoszenia swoich umiejętStr. 17

ności zawodowych, przekładających się na poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.
Niech szacunek i uznanie lokalnych społeczności
będzie najdoskonalszą miarą profesjonalnie pełnionej przez Was służby i pracy.
Szczególnie ciepłe słowa kieruję do Waszych bliskich
– to Oni wytrwale czekają na Was w domu, to Oni
wspierają Was w trudnych
chwilach - niech zawsze będą
dumni z Waszych poczynań.
Życzę nam Wszystkim, by policyjny mundur zawsze kojarzył
się z honorem, wysokim poziomem kultury i troską o godność
drugiego człowieka.
Z okazji naszego święta proszę
przyjąć życzenia bezpiecznych
służb, optymistycznego patrzenia w przyszłość, a nade wszystko - dobrego zdrowia.”
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Wzruszające pożegnanie ze służbą
W piątek, 31 lipca 2015 r. w obecności
mł. insp. Mieczysława Wójcika Komendanta Miejskiego Policji
w Olsztynie, pod. insp. Marka Kuśmierczyka zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, a także naczelników wydziałów i policjantów z Wydziału Interwencyjnego KMP w Olsztynie odbyło się uroczyste pożegnanie
asp. szt. Zbigniewa Stańczaka, który
za swoją długoletnią i wzorową służbę
został odznaczony przez Ministra Spraw
Wewnętrznych brązową odznaką –
„Zasłużony Policjant”.

Oprócz policjantów i pracowników olsztyńskiej Policji
w uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele
władz samorządowych, a wśród nich m.in.
Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz, Starosta
Olsztyński Małgorzata Chyziak, wójtowie, burmistrzowie, byli komendanci Policji, kapłani oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb. Był obecny także Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Marek Walczak.
W trakcie uroczystości trzech funkcjonariuszy zostało
odznaczonych medalami "Za Długoletnią Służbę".
Dwóch otrzymało medal brązowy, jeden srebrny.
Natomiast odznaki "Zasłużonego Policjanta" otrzymało
aż 11 policjantów.
Prezydent Miasta Olsztyna został wyróżniony medalem
"Za Zasługi Dla Policji".
Prezydent Miasta Olsztyna z dużym zaangażowaniem
włącza się w proces podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna i turystów.
Od wielu lat wspiera olsztyńską Policję finansowo,
co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy warunków pracy policjantów i pracowników policji.
Z okazji tegorocznych obchodów Święta Policji
158 funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.
W tym roku obchody Święta Policji łączą się z 90 rocznicą powołania do służby kobiet. Obecnie w Komendzie
Miejskiej Policji w Olsztynie pracują 92 policjantki oraz
89 pań na stanowiskach cywilnych. Z okazji tej rocznicy
Komendant wręczył paniom róże, w dowód uznania za
ich pracę.
mł. asp. Mariola Plichta

Mł. insp. Mieczysław Wójcik serdecznie
podziękował funkcjonariuszowi za wieloletnią i wzorową służbę. Komendant podkreślił,
że droga zawodowa i życiowa
asp. szt. Zbigniewa Stańczaka związana
była z pracą wykonywaną z dużym zaangażowaniem i oddaniem na
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Policjant decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych został odznaczony
brązową odznaką – „Zasłużony Policjant”.

Asp. szt Zbigniew Stańczak w naszych szeregach służył od 1989 r.
Przez wszystkie lata swojej służby związany był ze służbą prewencyjną. Od 8 lat sprawował funkcję kierownika jednego z ogniw Wydziału Interwencyjnego KMP w Olsztynie.
Odchodzący ze służby w Policji funkcjonariusz podziękował wszystkim za współpracę, a młodszym kolegom dał wskazówki do pracy
na przyszłość. Podczas uroczystości na twarzach policjantów pojawiły się łzy i wzruszenie.
Po oficjalnej uroczystości każdy z jej uczestników uścisnął dłoń i
podziękował asp. sztab Zbigniewowi Stańczakowi swojemu koledze,
podwładnemu i przełożonemu

asp. Krzysztof Bisior
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Za nami Powiatowe Obchody Święta Policji w Piszu.
Był to dzień awansów, odznaczeń i wyróżnień za dobrą
pracę dla funkcjonariuszy oraz podziękowań dla tych, którzy
swoją działalnością przysłużyli się funkcjonowaniu Policji.
Ten dzień był okazją, aby docenić trud i niełatwą pracę piskich mundurowych
We wtorek, 28 lipca odbyły się powiatowe obchody Święta Policji
w Piszu. Główna część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej piskiego Domu Kultury.
W uroczystości wzięli udział policjanci, pracownicy cywilni,
ich rodziny oraz zaproszeni goście, w tym mł. insp. Adam Kall
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru Komendant Powiatowy
Policji w Piszu, podinsp. Dariusz Pieloch przywitał gości oraz złożył policjantom oraz pracownikom cywilnym serdeczne życzenia:
„Zawód policjanta to ciężka i odpowiedzialna służba
wymagająca od nas wielu wyrzeczeń i poświęcenia.
Codzienne borykamy się z różnymi trudnościami,
ale zawsze staramy się sprostać wymaganiom naszych
przełożonych, a szczególnie społeczności, dla której służymy. (…)
Z okazji Święta Policji życzę wszystkim policjantkom,
policjantom oraz pracownikom Policji, zadowolenia
z wykonywanej służby i pracy oraz wytrwałości w dążeniu
do osiągania sukcesów zawodowych.
Życzę także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym”.
Na zakończenie podinsp. Dariusz Pieloch złożył podziękowania:
„Dziękuję wszystkim przedstawicielom instytucji i służb,
z którymi na co dzień współpracujemy. Mam nadzieję,
że w dalszym ciągu współpraca ta będzie owocna i układała się równie dobrze, jak do tej pory”.
Po przemówieniu Komendanta funkcjonariusze otrzymali odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.
W tym roku, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, odznaczenia odebrali: Stanisław Samul (pracownik cywilny) odznaczony „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”.
„Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali:
kom. Wioletta Potaś, podkom. Radosław Pierzchalski
oraz st. asp. Michał Wróblewski. Medale te nadawane są za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.
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Przypomnijmy, że 16 lipca tego roku podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Olsztynie Naczelnik Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego KPP w Piszu otrzymał z rąk Komendanta
Wojewódzkiego „Medal Srebrny za Długoletnią Służbę”,
Komendant Powiatowy Policji w Piszu, podinsp. Dariusz Pieloch
odznaczony został w Olsztynie Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” . Tego dnia uhonorowany został także Starosta Powiatu
Piskiego- Andrzej Nowicki, który otrzymał Brązowy Medal
„Za Zasługi dla Policji”.
podkom. Anna Szypczyńska

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne w tym roku otrzymali:
Na komisarza Policji:
podkom. Pierzchalski Radosław
podkom. Szorc Mariusz

Na sierżanta sztabowego:
st. sierż. Kakowski Przemysław st.
sierż. Zalewski Maciej

Na aspiranta sztabowego:
st. asp. Karwowski Piotr

Na starszego sierżanta:
sierż. Mąka Marcin
sierż. Zadroga Karol
sierż. Niecikowski Michał
sierż. Runce Marta
sierż. Rzodkiewicz Piotr

Na starszego aspiranta:
asp. Gadomska Iwona
asp. Kotuła Grzegorz
asp. Nerkowski
Na aspiranta:
mł. asp. Szypczyński Tomasz
Na młodszego aspiranta:
sierż. szt. Kosikowski Łukasz
sierż. szt. Pomichowski Grzegorz
sierż. szt. Sakowska Karolina
sierż. szt. Załęski Karol

Na sierżanta:
st. post. Arnista Monika
st. post. Dąbkowski Adrian
st. post. Piszczak Justyna sz
Na starszego posterunkowego:
post. Szlajter Urszula
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30 lipca w Lidzbarku Warmińskim odbyły się powiatowe obchody Święta Policji połączone z 96. rocznicą powstania Policji
polskiej i 90–leciem służby kobiet w formacji policyjnej. Podczas uroczystej zbiórki w auli Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim wręczone zostały medale i akty mianowania
na wyższe stopnie służbowe.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu,
miasta, lokalnych gmin, przedstawiciele kościoła, prokuratury i
zaprzyjaźnionych służb mundurowych.
Wśród zaproszonych gości był m. in. I Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Adam Kołodziejski,
Uroczystości z okazji Święta Policji rozpoczęły się mszą świętą w
intencji policjantów w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
przy ulicy Wiejskiej.
Następnie w auli Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
odbył się uroczysty apel. W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze i ich rodziny, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście, wśród
których obecni byli m.in I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie insp. Adam Kołodziejski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Piotr Cieśliński, Starosta Powiatu Lidzbarskiego
Jan Harhaj, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski,
Wójt Gm. Kiwity Wiesław Tkaczuk, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji współpracujących z Policją.
Medalem srebrnym za Długoletnia Służbę odznaczony został
asp. szt. Wiesław Zapiór. (W szeregach Policji służy od 19 lat.
W swojej karierze zawodowej przez 10 lat pełnił służbę w Ogniwie
ds. Kryminalnych Komisariatu Policji w Ornecie, na początku jako
policjant, następnie jako kierownik. Od 6 lat pełni służbę na stanowisku kierowania jako dyżurny lidzbarskiej komendy).
W tym roku na wyższe stopnie służbowe awansowało 31 funkcjonariuszy.
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Insp. Tomasz Kamiński złożył wszystkim policjantom i pracownikom
Policji najserdeczniejsze życzenia skutecznej pracy zawodowej.
Podziękował za włożony trud i zaangażowanie w codziennej służbie.
Pan komendant przypomniał, że jest dumny z ludzi, z którymi pracuje, nawiązując do sylwetki sierż. szt. Artura Gudaniec – odznaczonego Krzyżem Zasługi za Dzielność. Wręczenie odznaczenia odbyło
się na Zamku Królewskim podczas Centralnych Obchodów Święta
Policji.
- „Sam moment odznaczenia pamiętam, jak przez mgłę, nie
ukrywam, że był duży stres”- powiedział sierż. szt. Artur Gudaniec, który w lutym tego roku z narażeniem własnego życia uratował
człowieka, wynosząc go z palącego się mieszkania.- „Oprócz zaproszonych gości już samo miejsce uroczystości nadawało
podniosły charakter. To dla mnie ogromne przeżycie i piękna
pamiątka, a także motywacja do dalszej pracy.
Chcę nadal doskonalić swoje umiejętności, dlatego chciałbym wziąć udział w misji pokojowej w Kosowie” - dodał
wyróżniony policjant.
Insp. Tomasz Kamiński swoje podziękowania skierował także do
zaproszonych gości – samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją za wspieranie pracy
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lidzbarskiego.
Po uroczystym wręczeniu odznaczeń i nominacji był czas na życzenia i podziękowania.
Insp. Adam Kołodziejski w swoim wystąpieniu podkreślał przede
wszystkim wagę naszej służby, podziękował również rodzinom policjantów za wyrozumiałość i wsparcie.
Gratulacje, życzenia i podziękowania złożyli lidzbarskim policjantom także zaproszeni goście.
Monika Klepacka, BP
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31 lipca 2015 r. policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Działdowie uczestniczyli w powiatowych obchodach Święta Policji.
W uroczystości obok kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Działdowie udział wzięli także znamienici
goście.
Jak co roku, dzień ten był znakomitą okazją do wręczenia
awansów i odznaczeń policjantom pełniącym służbę na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Obok kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Działdowie
z insp. Arkadiuszem Kowalem na czele w uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście, m.in. insp. Andrzej Zielonka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, przedstawiciele samorządu lokalnego, emeryci policyjni, przedstawiciele
zaprzyjaźnionych służb mundurowych.
W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego w bieżącym
roku wyróżnienia w postaci nadania odznaczeń otrzymało 8 policjantów, natomiast 18 policjantów uzyskało awans na wyższy
stopień policyjny.
Wyróżnieni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych policjanci nie kryli radości z otrzymanych medali i awansów na wyższe stopnie. Powiedzieli, że czują
się zaszczyceni, że przełożeni zauważyli ich zaangażowanie i trud
codziennej służby na rzecz mieszkańców powiatu działdowskiego.
Wyróżnienia te są dla nich dalszą motywacją do pracy i rozwoju
zawodowego.
Przybliżając sylwetki działdowskich policjantów warto wspomnieć
o wyróżnionym w tym roku przedterminowym mianowaniem na
wyższy stopień służbowy policjancie Zespołu PatrolowoInterwencyjnego Komisariatu Policji w Lidzbarku.
St.sierż. Piotr Nowicki osiąga jedne z najlepszych wyników w pracy lidzbarskich policjantów patrolujących ulice miasta.
Podkreślenia wymaga fakt, że ciągle zdobywane doświadczenie w
pracy policjanta poparte jest jego wieloletnią służbą w formacjach
uzbrojonych Wojska Polskiego. W latach 2005-2011 jako żołnierz
Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim uczestniczył w misjach poza granicami państwa: jako
Policja Wojskowa w Polskim Kontyngencie Wojskowym EUFOR w
Republice Bośni i Hercegowiny oraz Polskim Kontyngencie Wojskowym UNIFIL w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Libanie. Jako żołnierz tej formacji uczestniczył
również w Międzynarodowych ćwiczeniach Centrum Szkolenia
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Policji i Żandarmerii w SAINT-ASTIER we Francji. Jego doświadczenia wojskowe dopełniła ambicja wstąpienia do służby w Policji,
którą zrealizował w roku 2012. wiążąc swoją dalszą przyszłość
zawodową i rodzinną z miejscowością Lidzbark, gdzie kontynuuje
swoje zainteresowania i rozwija się zawodowo dbając o porządek
i bezpieczeństwo mieszkańców.
W czasie powiatowych obchodów Święta Policji szczególne życzenia skierowane zostały do kobiet, funkcjonariuszek Policji oraz
kobiet pracujących w działdowskiej Komendzie. Obecnie służbę
pełni tu 8 policjantek, natomiast na stanowiskach cywilnych pracuje 14 pań. Wspomagają one pracę komórek kryminalnych, prewencyjnych i logistycznych.
podkom. Robert Kozikowski
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczeni zostali:
„Medalem Złotym za Długoletnia Służbę”
- asp.szt. Lech Welenc
„Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”
- nadkom. Cezary Skoneczka,
- podkom. Danuta Orzechowska,
- podkom. Mariusz Budziak.

- na stopień aspiranta sztabowego Policji:
st.asp. Daniel Anczewski,
st.asp. Jarosław Krzemieniewski,
st.asp. Arkadiusz Masiak,
st.asp. Krzysztof Tatkowski,
st.asp. Dariusz Karbowski.
- na stopień starszego aspiranta Policji:
asp. Andrzej Wąsiewski.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych,
nadano:
„”Brązową Odznakę Zasłużony Policjant”
- podinsp. Adamowi Borowskiemu,
- asp.szt. Tomaszowi Gawryńskiemu,
- asp. Grzegorzowi Ankiewicz,
- sierż.szt. Marcinowi Hinc.

- na stopień aspiranta Policji:
mł.asp. Paweł Przybyszewski,
mł.asp. Artur Sobotka,
mł.asp. Magdalena Kawka.

Awansowani na wyższe stopnie policyjne
z dniem 24 lipca 2015 r.:
- na stopień podinspektora Policji
nadkom. Krzysztofa Iwan

- na stopień sierżanta sztabowego Policji:
st.sierż. Paweł Graliński,
st.sierż. Daniel Radwański

- na stopień komisarza Policji
podkom. Mariusza Budziak

- na stopień młodszego aspiranta Policji:
sierż.szt. Rafał Sękowski.

- na stopień starszego sierżanta Policji:
sierż. Robert Jargoła,
sierż. Karol Miłocki,
sierż. Anna Łukaszewska,
sierż. Marzena Zdrojewska
sierż. Nowicki Piotr.
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Obchody Święta Policji w Kętrzynie rozpoczęły sie już 17 lipca,
kiedy to na stadionie miejskim rozegrany został towarzyski mecz
piłki nożnej pomiędzy reprezentacją policjantów a "resztą świata",
czyli przedstawicielami
samorządów.
Mecz zakończył się zasłużonym zwycięstwem przedstawicieli samorządu 6;2,
po czym drużyny oraz kibice
spotkali się przy grilu.
30 lipca na strzelnicy Centrum Szkolenia Straży Granicznej
w Kętrzynie odbyły się IX zawody strzeleckie o Puchar Przechodni
Komendanta Powiatowego Policji
w Kętrzynie.
Tradycyjnie zwyciężyła drużyna
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie z wynikiem
253 punkty - było to trzecie z
rzędu zwycięstwo, co oznacza,
że puchar na stałe zagościł u zaprzyjaźnionej służby.
Policja wystawiła dwie drużyny reprezentujące służbę kryminalna
i prewencyjną, które odpowiednio zajęły trzecią i czwartą lokatę.
31.07.2015r. policjanci
spotkali sie również
z uczestnikami półkolonii.
Dzieci wykonały rysunki
o tematyce związanej z bezpieczeństwem, a funkcjonariusze opowiedzieli o wakacyjnych zagrożeniach oraz
zasadach zachowania nad
wodą i na drodze. Wszystkie dzieci otrzymały też skromne upominki.

Oficjalne uroczystości związane z obchodami Święta Policji
odbyły się w dniu 31.07.2015r. o godzinie 13.00 na zamku
w Kętrzynie przy udziale I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Adama Kołodziejskiego,
gdzie wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe
stopnie służbowe.
Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie
insp. Wiesław Skudelski w swoim wystąpieniu powiedział m.in.:
„Za nami kolejny okres wytężonej służby i pracy. Trud,
zaangażowanie i profesjonalizm wkładany w realizację
zadań służbowych przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców i gości odwiedzających region.
Poczucie bezpieczeństwa jest priorytetem naszych działań.
Zapewniam, że mieszkańcy i goście mogą na nas liczyć nie
tylko w czasie służby, ale zawsze gdy tego potrzebują”…
„Gratuluję wyróżnionym – awansowanym i odznaczonym,
dla których słowo służba równa się misja. Jestem dumny,
że mogę z Państwem pracować. Życzę, aby to, co robimy,
było doceniane, było źródłem satysfakcji, szacunku i społecznej akceptacji”.
Informacje przygotował podinsp. Marcin Piechota
ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ
SŁUŻBĘ odznaczony został
asp.szt. Józef Chapko
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
"ZASŁUŻONY POLICJANT" odznaczony
został asp. szt. Grzegorz Linkiel
SREBRNĄ ODZNAKĄ
"ZASŁUŻONY POLICJANT" odznaczony
został asp. szt. Zbigniew Bladosz
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ
"ZASŁUŻONY POLICJANT" odznaczony
został st.asp. Tomasz Sidor
Mianowania na wyższe stopnie:
STARSZEGO POSTERUNKOWEGO
post. Kisielewska Jelena
post. Kabelis Marcin
SIERŻANAT POLICJI
st.post. Grzelak Małgorzata
st.post. Masiuk Izabela
st. post. Korneluk Marcin
st. post. Olszewska Anna
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STARSZEGO SIERŻANATA POLICJI
sierż. Kowalewski Paweł
sierż. Perzan Rafał
sierż. Sobczak Marek

SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI
st.sierż. Anczewski Michał
ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI
st.asp. Misiejuk Robert
st. asp. Purzycki Mariusz
st.asp. Rzepko Dariusz
st. asp. Sitnik Artur
st. asp. Tylicki Krzysztof
st. asp. Zalewski Krzysztof
st. asp. Leśniak Daniel
STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI:
asp. Biały Zdzisław
asp. Żach Katarzyna
ASPIRANTA POLICJI:
mł.asp. Deszczyński Tomasz
mł.asp. Kozioł Bogumił
mł.asp. Warda Radosław
MŁADSZEGO ASPIRANTA POLICJI
sierż.szt. Dzirba Piotr
sierż.szt. Fiedukowicz Wojciech
sierż. szt. Zalewski Piotr
sierż.szt. Żejmo Artur
sierż.szt. Żyrkowski Robert
sierż.szt. Całuch Jolanta
NADKOMISARZA POLICJI
kom. Stefański Andrzej
kom. Jamrowski Damian
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Powiatowe obchody Święta Policji rozpoczęły się
o godz. 10.45 w sali widowiskowej miejscowego Centrum Kultury i Turystyki. To tam wręczano akty mianowania na wyższe stopnie oraz odznaczenia.
W uroczystej zbiórce wzięli udział policjanci w mundurach galowych, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście, m.in.
insp. Adam Kołodziejski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie, przedstawiciele władz samorządowych oraz
służb i instytucji z terenu działania Komendy Powiatowej Policji w
Mrągowie oraz podległych jej jednostek.
Wszystkich zebranych na uroczystości przywitał Komendant
Powiatowy Policji w Mrągowie insp. Tomasz Klimek, który złożył
życzenia i podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym
za ciężką pracę i codzienny trud.
Podkreślił, że wybór służby w Policji był świadomym wyborem
niełatwej drogi, niosącej odpowiedzialność za życie innych,
bezpieczeństwo i porządek publiczny. Realizując codzienne obowiązki policjanci narażają się na niebezpieczeństwo, są świadkami ludzkich nieszczęść, odbiorcami negatywnych emocji. Za to
wszystko serdecznie podziękował. Szczególnie za profesjonalizm,
sumienność i skuteczność. Za ciężką pracę, wytrwałość i odpowiedzialność, czas spędzony na służbie niejednokrotnie kosztem
rodziny, najbliższych.
Medale Za Długoletnią Służbę
Uroczysty apel był okazją do odczytania Postanowienia Pana
Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP o nadaniu medali Za
Długoletnią Służbę.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało dwóch policjantówasp. szt. Dariusza Krupińskiego oraz
asp. szt. Zbigniewa Paczkowskiego.
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Odznaki „Zasłużony Policjant”
W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaką Zasłużony Policjant wyróżnionych zostało 10
funkcjonariuszy Policji.
W tym świątecznym dniu Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”
nadaną Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał:
asp. szt. Roman Gancarz
natomiast Brązowe Odznaki „Zasłużony Policjant” otrzymało już
9. policjantów: st. asp. Sławomir Balonis, asp. Grzegorz Barszcz,
mł. asp. Mariusz Gnatkowski , kom. Bogdan Hura, st. asp. Krzysztof Sieradziński, kom. Łukasz Sikora, asp. Mariusz Wesołowski,
kom. Robert Wiśniewski, mł. asp. Jarosław Zbrzeski.
Medale i Odznaczenia wręczyli insp. Adam Kołodziejski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
pan Antoni Karaś Starosta Mrągowski oraz insp. Tomasz Klimek
Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie.
Akty mianowania
W Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie i jednostkach podległych, czyli Posterunku Policji w Pieckach i Komisariacie Policji
w Mikołajkach na co dzień służbę pełni 101 funkcjonariuszy.
Pracę policjantów wspomaga 23 pracowników cywilnych.
Tego dnia, aż 31 funkcjonariuszy mrągowskiej komendy odebrało
nominacje na wyższy stopień służbowy.
W korpusie oficerów młodszych mianowanych zostało 4 policjantów na stopień komisarza. W korpusie aspirantów policji 5 policjantów otrzymało mianowanie na stopień aspiranta sztabowego
policji, 4 na stopień starszego aspiranta, jeden policjant awansował na stopień aspiranta, 3 policjantów otrzymało stopień młodszego aspiranta.
W korpusie podoficerów policji 3 policjantów otrzymało stopień
sierżanta policji, 4 policjantów starszego sierżanta policji, 5 awansowało na stopień sierżanta sztabowego. W korpusie szeregowych 2 policjantów zostało mianowanych na stopień starszego
posterunkowego.
Akty mianowania awansowanym policjantom wręczył
insp. Adam Kołodziejski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie wraz z insp. Tomaszem Klimkiem Komendantem Powiatowym Policji w Mrągowie.
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Medale „Za Zasługi dla Policji”
Medalem za Zasługi dla Policji, który jest przyznawany za wybitne
zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczono pana nadkom. w stanie spoczynku Tadeusza Malinowskiego Przewodniczącego Koła Terenowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji przy Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych pan Malinowski
został odznaczony brązowym medalem.
Brązowy medal „Za zasługi dla Policji” otrzymał również
pan Piotr Jakubowski, Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki.
Medale XXXV-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policji
Wojewódzki Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nadał Medale XXXV-lecia Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policji. Podczas mrągowskiego Święta Policji otrzymali
je insp. Tomasz Klimek Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie
i jego Zastępca mł. insp. Andrzej Skol.
Tego dnia uhonorowano również panią Otolię Siemieniec Burmistrza Miasta Mrągowa i pana Antoniego Karasia Starostę Powiatu
Mrągowskiego.
Odznaczenia wyróżnionym wręczył nadkomisarz w stanie spoczynku Tadeusz Malinowski Przewodniczący Koła Terenowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji przy Komendzie
Powiatowej Policji w Mrągowie.
Nagrody Burmistrza Miasta Mrągowo
Podczas uroczystości również pani Otolia Siemieniec Burmistrz
Miasta Mrągowa uhonorowała swoimi wyróżnieniami dwóch policjantów. Nagrody otrzymali:
mł. asp. Grzegorz Barszcz i mł. asp. Łukasz Banaś
Podziękowanie za wspólną służbę
Uroczyste obchody Święta Policji były również okazją do podziękowań za wspólną, prawie 15-letnią służbę kom. Agnieszce Wronie. Policjantka awansowała i od 1 sierpnia rozpoczęła dalszą
służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
Życzenia
Zaproszeni goście, którzy uświetnili mrągowską uroczystość z
okazji 96 obchodów Święta Policji podkreślali, że każdy rok przynosi nowe wyzwania, dlatego życzyli powodzenia w stawianiu im
czoła i samorealizowaniu się w wypełnianiu swoich obowiązków.
Życzyli, by pomimo wszelkich przeszkód i niedogodności codzienna postawa wszystkich funkcjonariuszy odzwierciedlała ich profesjonalizm i etykę służby. Życzyli także spokojnej i bezpiecznej
służby licząc nadal na bardzo dobrą współpracę, która jak dotąd
układała się bardzo pomyślnie.
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Pani Sylwia Jaskulska Członek Zarządu Województwa Warmińsko
-Mazurskiego podziękowała za wyrozumiałość i cierpliwość rodzinom policjantów, bez których sukces zawodowy byłby niemożliwy.
Pan Starosta Antoni Karaś docenił profesjonalizm funkcjonariuszy
dzięki czemu mieszkańcy powiatu mrągowskiego czują się bezpiecznie i zaufanie, jakim darzą funkcjonariuszy, ciągle wzrasta.
Pani Otolia Siemieniec podziękowała funkcjonariuszom i podkreśliła, że docenia wkład i zaangażowanie w utrzymanie ładu i bezpieczeństwa w mieście oraz pomoc przy zabezpieczeniu imprez
masowych.
Na ręce szefa mrągowskiej Policji pani Sylwia Jaskulska złożyła
podziękowania od pana Janusza Piechocińskiego Ministra Gospodarki, który docenił aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym.
st. sierż. Dorota Kulig

Fragment wystąpienia Komendanta Powiatowego Policji
w Mrągowie insp. Tomasza Klimka
„Wiem, że moi podwładni są odpowiedzialni, wiem też, że ciężko
pracują, a po służbie przestrzegają etyki zawodu policjanta.
Pomimo różnych trudności i przeciwności losu społeczeństwo powiatu mrągowskiego i nie tylko, zawsze może na nich liczyć.
Świadczą o tym pisemne i ustne podziękowania, które docierają do
mnie oraz wysoka ocena opinii publicznej.
Świadczą o tym również sukcesy moich policjantów w turniejach
i konkursach.
Miło jest się pochwalić sukcesem mrągowskich policjantów w Wojewódzkim Turnieju Par Patrolowych. Po dwóch dniach zaciętej rywalizacji w Turnieju trzecie miejsce na podium zajęli policjanci
reprezentujący naszą komendę: sierż. Michał Danisz
i post. Michał Sypniewski. Są to policjanci referatu patrolowointerwencyjnego. To ci policjanci na co dzień patrolując ulice naszego miasta, niejednokrotnie muszą wykazać się nie tylko sprawnością
fizyczną i znajomością przepisów, ale także doświadczeniem i wiedzą często sięgającą znacznie dalej. Dlatego jestem dumny, że mam
takich policjantów w swoich szeregach i że moi funkcjonariusze są
profesjonalistami w swoim zawodzie.
Dumny jestem również z policjantów Wydziału Kryminalnego.
Odnieśli oni sukces podczas wojewódzkiego konkursu „Policjant
Kryminalny roku 2015”. Tam w szranki stanęli najlepsi policjanci
dochodzeniowo-śledczy, operacyjno-rozpoznawczy, technicy kryminalistyki oraz nadzorujący problematykę dochodzeniowo-śledczą,
którzy tworzyli drużynę. Po teście wiedzy, strzelaniu, zadaniach
praktycznych zostali wyłonieni policjanci kryminalni najlepsi
w swoich specjalnościach i najlepsza drużyna. Na trzecim miejscu
na podium stanął zespół z Mrągowa, czyli st. asp. Izabela Świąć,
podkom. Paweł Wierciszewski i st. asp. Jacek Ledwin. W rywalizacji
policjantów nadzorujących problematykę dochodzeniowo-śledczą
laur pierwszeństwa trafił do kom. Beaty Gąsior Zastępcy Naczelnika
Wydziału Kryminalnego. Dlatego mam ogromną satysfakcję pracując z moimi policjantami i kierując tak dobrą jednostką.
Wierzę, że nadal możemy jeszcze wiele zrobić dobrego dla mieszkańców naszej pięknej ziemi, a także i dla siebie.
Słowa uznania i podziękowania kieruję również do przedstawicieli
lokalnych samorządów, zaprzyjaźnionych służb, instytucji i innych
podmiotów. To Wasze wsparcie, przychylność i działanie sprawia,
że nam pracuje się lepiej, a mieszkańcy naszego powiatu mogą czuć
się bezpieczniej”.
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31 lipca na centralnym placu miasta oleccy policjanci
obchodzili Święto Policji. Podczas uroczystości funkcjonariusze otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe
stopnie policyjne. W uroczystości udział wziął Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
mł. insp. Adam Kall, Wacław Olszewski Burmistrz Olecka, Marian Świerszcz Starosta Olecki Wójtowie Gmin,
a także zaprzyjaźnione służby mundurowe, rodziny policjantów i zaproszeni goście.

Obchody Święta Policji rozpoczęła Msza Święta w Kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku.
Po jej zakończeniu funkcjonariusze przemaszerowali na centralny
plac miasta, gdzie rozpoczęła się główna część uroczystości.
Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, przeglądu pododdziału
przez mł. insp. Adama Kall Komendant Powiatowy Policji w Olecku, insp. Rafał Klauza przywitał przybyłych gości oraz podziękował za pracę policjantom i pracownikom cywilnym.
„Olecka policja, podobnie, jak cała nasza
instytucja, zmienia codziennie swoje oblicze. Staje się coraz bardziej profesjonalna
coraz lepiej wyposażona, coraz skuteczniejsza , zatrudniająca coraz młodsze
i lepiej wykształcone kadry.
To właśnie dzięki wiedzy, zaangażowaniu
i rzetelnej pracy swoich funkcjonariuszy
i pracowników, olecka Policja osiąga od
lat wysokie efekty w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie powiatu.
Świadomość, że nasza trudna służba
przynosi efekty, oraz że mieszkańcy darzą nas zaufaniem,
motywuje nas do działania- chcemy naszą pracę wykonywać coraz efektywniej. (…)Życzę Wam Panie i Panowie,
abyście potrafili każdego dnia odkrywać Wasze powołanie
do służby, Waszą misję bronienia ludzi przed zagrożeniami, różnymi patologiami, przed przestępczością.
Wybraliście trudną drogę życia, wymagającą wielu wyrzeczeń, ale dzięki temu można z całą pewnością powiedzieć
o was, że jesteście ludźmi nadziei.
Z każdym policjantem każdy człowiek łączy jakąś nadzieję.
Nadzieję na to, że gdy ten człowiek poczuje, że jego wolność została zachwiana, to policjant jest tym, który pomoże
mu ją odzyskać”.

Oprócz policjantów i pracowników oleckiej komendy w uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych,
a wśród nim Burmistrz Olecka Wacław Olszewski, Starosta Olecki
Marian Świerszcz, wójtowie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych
służb mundurowych, Prokuratury, Sądu, Lasów Państwowych,
delegacje z Litwy i Estonii, rodziny policjantów oraz wielu innych
zaproszonych gości.
W trakcie uroczystości jeden policjant został odznaczony brązowym medalem „Za długoletnią służbę” oraz dwóch otrzymało
brązową odznakę „Zasłużony Policjant”.
Z okazji tegorocznego święta 18 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie policyjne.
Ponadto w trakcie uroczystości Burmistrza Olecka Wacław Olszewski oraz Nadleśniczy Zbigniew Poniatowski zostali wyróżnieni medalem „Za Zasługi Dla Policji”.
Wzorem lat ubiegłych Komendant Powiatowy Policji w Olecku insp. Rafał Klauza
wręczył listy gratulacyjne rodzicom trzech policjantów, którzy
wyróżniają się w codziennej służbie. W ten sposób podziękował
rodzicom funkcjonariuszy za trud włożony w ich wychowanie oraz
za zaangażowanie i profesjonalizm, jakim wykazują się ich dzieci
podczas wykonywania zdań służbowych.
W tym roku obchody Święta Policji łączą się z 90 rocznicą powołania do służby kobiet. Z tej okazji Burmistrz Olecka Wacław Olszewski podarował każdej z funkcjonariuszek czerwoną różę.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali także przybyli goście,
którzy podziękowali oleckim policjantów za codzienną służbę
oraz gratulowali otrzymanych odznaczeń i awansów.

mł. asp. Justyna Sznel
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W miniony piątek, 31 lipca, ostródzcy policjanci obchodzili swoje święto. Z tej okazji na ostródzkim zamku
odbyły się uroczyste obchody Święta Policji i 90 - lecia
kobiet w Policji.
W tym roku aż 65 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie uzyskało awanse na wyższe
stopnie służbowe, trzech uhonorowano resortowym
odznaczeniem, natomiast sześć osób zostało wyróżnionych srebrnymi i brązowymi Medalami za Długoletnią
Służbę.
Święto Policji, obchodzone 24 lipca, w rocznicę powołania
w 1919 r. przez Sejm II RP Policji Państwowej, jest okazją do
wyróżnień i awansów funkcjonariuszy pełniących niezwykle trudną
i odpowiedzialną służbę na rzecz społeczeństwa.
Tegoroczne uroczyste obchody Święta Policji, w których uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Marek Walczak, odbyły się na ostródzkim zamku.
W piątek, o godzinie 13.30 sala wypełniła się przybyłymi policjantkami i policjantami, pracownikami cywilnymi Policji oraz gośćmi.
Po wprowadzeniu pocztu ze sztandarem oraz powitaniu wszystkich zebranych, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji
w Ostródzie insp. Krzysztof Fic.
Później przystąpiono do uhonorowania wyróżnionych policjantów
medalami i odznaczeniami.
Medale za Długoletnią Służbę, nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymało w tym roku aż sześć osób.
Odznaka „Zasłużony Policjant” nadawana jest z kolei przez
Ministra Spraw Wewnętrznych. W tym roku brązową odznakę
otrzymało trzech funkcjonariuszy.
Potem nastąpiło wręczanie awansów na wyższe stopnie służbowe. W sumie awanse odebrało tego dnia 65 funkcjonariuszy.
Po ceremonii wręczenia awansów zaproszeni goście podziękowali
policjantom za ich służbę na rzecz bezpieczeństwa w powiecie
i pogratulowali wyróżnionym.
Str. 28
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147 policjantów i pracowników cywilnych Komendy
Miejskiej Policji w Elblągu otrzymało 31 lipca awanse
oraz nagrody i odznaczenia.
Uroczysta akademia z udziałem insp. Marka Walczaka
Komendanta Wojewódzkiego Policji odbyła się w sali
kina Światowid.
- Zdaję sobie sprawę, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek publiczny ciąży głównie na Policji – mówił
podczas gali insp. Marek Osik, Komendant Miejski Policji w Elblągu. – Wiem jednak, że policjanci nie są osamotnieni w swoich działaniach. Wspólna realizacja programów
„Bezpieczny Elbląg” i „Bezpieczny Powiat Elbląski” powoduje, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za minimalizację zagrożeń na naszym terenie.
Funkcjonariusze i pracownicy cywilni elbląskiej komendy, ich rodziny, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich
i samorządowych wzięli udział w uroczystej akademii z okazji
święta policji. 147 policjantów i pracowników cywilnych elbląskiej
komendy otrzymało awanse, odznaczenia państwowe i resortowe
oraz nagrody.
Wręczono także medale „Za zasługi dla Policji”, które otrzymali:
Henryk Kiejdo - Wójt Gminy Rychliki, Tomasz Świniarski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Witold Wróblewski
Prezydent Elbląga oraz Waldemar Maliszewski – kapelan policyjny.
Podczas akademii zaprezentowano film o pracy elbląskiej Policji.
Ze strony władz padło wiele deklaracji o podtrzymywaniu dotychczasowej współpracy, która przynosi wymierne efekty w postaci
podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski korzystając z okazji przekazał na ręce komendanta sprzęt ratunkowy, który będzie wykorzystany przez policjantów z patroli wodnych.
Na uroczystej gali z funkcjonariuszami świętowali przedstawiciele
władz, m.in. Elżbieta Gelert, Piotr Cieśliński, Tadeusz Naguszewski - Posłowie na Sejm RP, Grażyna Kluge - Wicewojewoda,
Jacek Protas – Wicemarszałek Województwa WarmińskoMazurskiego, Witold Wróblewski - Prezydent Miasta Elbląga,
Zbigniew Lichuszewski - Wicestarosta Elbląski, Jerzy Wilk - przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu oraz ks. dr Jacek Jezierski –
Biskup Elbląski. Na sali obecni byli również przedstawiciele innych służb mundurowych i instytucji.
Str. 29
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