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Policjanci wraz z innymi służbami mundurowymi
22 września 2015 roku wzięli udział w pikiecie pod
Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie zorganizowanej
przez Wojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji
Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Pikietujących wspierały delegacje z kraju oraz przedstawiciele „cywilnych” organizacji związkowych –
NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Dlaczego protestowali policjanci i pracownicy Policji?
Tuż przed spotkaniem z Panem Wojewodą
Dziennikarz serwisu „Olsztyn24.com” zapytał o to
kom. Sławomira Koniuszego Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

- Dlaczego protestujecie, po co odbywa się ta pikieta?
- Problemów jest wiele i nie są one żadną tajemnicą.
Od wielu już lat znane są stronie rządowej.
Na plan pierwszy wysuwa się sytuacja socjalno-bytowa
funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych. Ci drudzy mają jeszcze gorzej, bo ich wynagrodzenie są jeszcze
niższe niż skromne uposażenia
funkcjonariuszy.

Dzisiaj, po wskaźnikach makroekonomicznych będących
podstawą przyszłorocznego budżetu, i po decyzjach Rady
Unii Europejskiej, która zdjęła z Polski mechanizm nadmiernego deficytu budżetowego, widzimy, że sytuacja gospodarcza znacząco się poprawiła, że budżet jest zrównoważony.
Upominamy się więc o dotrzymanie obietnicy rządu i zrekompensowanie nam tego, co pochłonęła za sobą inflacja.

- Mówicie, że nie chcecie podwyżek, tylko odmrożenia pensji.
- To tylko pierwszy z warunków.
Pamiętamy obietnice złożone przez
Premiera Donalda Tuska, który na
otwarcie trwającej jeszcze kadencji
parlamentu obiecywał regulacje
naszych uposażeń w 2012 roku –
ona została wprowadzona – i na
zakończenie kadencji, czyli w roku
bieżącym. Regulacje te miały mieć
charakter rekompensaty, a ich wprowadzenie uzależniono
od sytuacji finansowej w kraju. Miało być tak, że jeżeli tylko
warunki na to pozwolą, skończy się kryzys, to ta regulacja
nastąpi.

To, co zaproponował nam dzisiaj
rząd, czyli te 170 zł brutto; 4% czy
6% w przypadku pracowników cywilnych, nawet w połowie nie poprawia
obecnej sytuacji.
Mówiąc o rekompensacie zależy
nam konkretnie na dojściu do poziomu uposażeń i płac, który mieliśmy
w roku 2009, a pamiętamy, że i wówczas nie było się czym zachwycać.
Od tamtego czasu nasze uposażenie
i wynagrodzenie straciły 20% swojej wartości.
Musimy też pamiętać, że w przyszłym roku – wynika to z
projektu budżetu – uposażenia państwowej sfery budżetowej też nie będą waloryzowane.
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- Czy jesteście pewni, że Pan Wojewoda do was wyjdzie
i będzie chciał z wami rozmawiać?
- Znamy wrażliwość Pana Wojewody na nasze problemy.
Pan Wojewoda niestety nie ma aż takiej mocy sprawczej,
żeby te problemy rozwiązać. Współpracujemy z Panem
Wojewodą. Zapewniał nas, że osobiście spotka się z delegacją i przyjmie na swoje ręce petycję adresowaną do
Pani Premier Ewy Kopacz.
- Wy protestujecie, tymczasem wiele osób chce pracować w służbach mundurowych.
Nie zdają sobie sprawy z problemów, jakie wy macie?
Przecież „walą do was drzwiami i oknami”!
- „Walą drzwiami i oknami”, ale Policja nie chce ich przyjmować i sztucznie utrzymuje wakaty. Średniorocznie utrzymuje
się ponad 5 tysięcy wakatów!
Wakaty utrzymuje się po to, żeby „zaoszczędzić” kilkaset
milionów w roku i przeznaczyć te pieniądze na niedoszacowany budżet.
Ja, jako Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów w Olsztynie, mogę się posłużyć przykładem
tego garnizonu. Na początku roku startowaliśmy z brakiem
około 9 milionów. Dziś, po trzech zasileniach, brakuje nam
do zamknięcia budżetu 5,5 miliona. Brakuje nam na świadczenia ustawowe dla policjantów, brakuje na paliwo,
na części.
Na przykład – w połowie tego roku nastąpiły zmiany w Kodeksie Postępowania Karnego.
Projektując nowe przepisy nikt nie uwzględnił zwiększenia
wydatków z tym związanych! W ocenie skutków regulacji
projektodawcy zakładali, że zmiany w procesie karnym nie
wywołają żadnych skutków finansowych – to błąd! W praktyce wzrosło mnóstwo kosztów: o 20% wzrosły koszty zakupu
artykułów biurowych; o 30% – koszty korespondencji
z uwagi m.in. na dodatkowe uprawnienia procesowe stron.
W życie weszła też ustawa o ochronie świadków i osób po-
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22 września 2015 r. - spotkanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim

szkodowanych, tzw. ustawa o bestiach (Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej
innych osób). Tam też projektodawcy nie przewidzieli dodatkowych kosztów.
To wszystko wymaga pokrycia w pieniądzach, a tego pokrycia niestety nie ma.
- Mówił Pan o sztucznych wakatach, ale my, media, dostajemy przecież informacje o kolejnych ślubowaniach
nowo przyjętych policjantów!
- Panie Redaktorze, „ jedna jaskółka wiosny nie czyni”.
Te nabory są, bo być muszą, ale faktem jest, że utrzymywanych wakatów jest ponad 5 tysięcy.
To nie jest naturalna fluktuacja kadr. Tych ludzi można by
było zatrudnić.
Jak zmieniano przepisy dotyczące zwolnień lekarskich było
tyle krzyku, że za chorych kolegów i koleżanki, policjanci,
którzy przychodzą do służby, muszą dodatkowo pracować i
zmagać się ze wszystkimi przeciążeniami. Tymczasem skala zjawiska, jaką wywołują sztucznie utrzymywane wakaty
jest większa i Rząd się tym nie przejmuje.
5 tysięcy naprawdę robi dużą różnicę, szczególnie jest to
uciążliwe dla takich garnizonów, jak nasz warmińskomazurski, gdzie powinno pracować ponad 3,5 tysiąca policjantów, a utrzymywane są wakaty też na poziomie ponad
5%. To nie jest normalna sytuacja, i te sztuczne, świadome
ograniczenia doskwierają policjantom. Są przeciążani swoimi obowiązkami, bardzo często odbija się to na ich zdrowiu
i na jakości wykonywanych zadań.

Nagranie rozmowy dostępne jest na stronie
www.olsztyn24.com
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„Setki funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych
z regionu protestowało w Olsztynie. Protestujący upominali się
o wzrost wynagrodzeń i zwiększenie budżetów lokalnych komend.
Protestujący funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych narobili
tyle hałasu, że w zaparkowanych obok autach włączyły się alarmy.
Organizatorem pikiety był Wojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Protestujący wytykali błędną ich zdaniem politykę rządu wobec służb mundurowych.
Funkcjonariusze domagali się poprawienia kwestii socjalnych. Jak mówią, ich pensje nie wzrosły od 6 lat.
W tym samym czasie straciły ok. 20 proc. wartości, przez co niektórzy funkcjonariusze i pracownicy cywilni
zmuszeni są korzystać z opieki społecznej.
Ich zdaniem „proponowana przez rząd podwyżka nie jest w stanie nawet w połowie pokryć tego, co przez
sześć lat strawiła inflacja, nawet jeśli weźmie się pod uwagę 300 zł regulacji z 2012 roku”.
Kolejny postulat dotyczy niewystarczającego finansowania samych jednostek.”

„Służby mundurowe
pikietowały Urząd
Wojewódzki
Manifestanci protestowali przeciwko polityce
rządu wobec służb mundurowych podległych
resortom spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz finansów. Głównym powodem protestu były niskie nakłady na sprawy socjalnobytowe. Związkowcy ze służb mundurowych
twierdzą m.in., że zamrożone od 6 lat ich wynagrodzenia straciły około 20% swojej wartości,
więc spora część funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych zmuszona jest korzystać z opieki społecznej.
Zabierający podczas pikiety głos szefowie organizacji związkowych poszczególnych służb krytycznie ocenili proponowaną przez rząd podwyż-

kę płac. Ich zdaniem nie jest ona w stanie nawet
w połowie pokryć tego, co przez sześć lat pożarła
inflacja, nawet jeśli weźmie się pod uwagę trzystuzłotową regulację płac z roku 2012. Zarzucali
również rządowi niespełnienie obietnic byłego
premiera Donalda Tuska, który obiecywał mundurowym rekompensatę na zakończenie obecnej
kadencji parlamentu, czyli jeszcze w tym roku.
Zaproponowaną przez rząd czteroprocentową
podwyżkę uposażeń i sześcioprocentowy wzrost
uposażeń związkowcy nazwali jałmużną. Hipokryzją nazwali też przekazywane przez rząd opinii publicznej informacje o faktycznej sytuacji
materialnej służb mundurowych.
Liderzy dzisiejszej pikiety przygotowali petycję
do premier Ewy Kopacz, którą przekazali na ręce wojewody warmińsko-mazurskiego Mariana
Podziewskiego. Zapowiedzieli również na październik wielką manifestację w Warszawie”.

„Przez dwie godziny związkowcy służb mundurowych pikietowali
urząd wojewódzki w Olsztynie. Prawie 1,5 tysiąca osób domagało się
odmrożenia pensji, których wysokość nie zmieniła się od 6 lat.
Wśród protestujących byli policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze służby więziennej, celnicy, a także cywilni pracownicy tych służb.
Wszyscy ostro krytykowali ostatnią propozycję rządu, który chce im dać
170 złotych podwyżki. Mówili zgodnie, że to zdecydowanie za mało, a ta kwota nie rekompensuje nawet
połowy strat wynikających z zamrożenia pensji.
Z pikietującymi spotkał się Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski. Związkowcy przekazali
mu swoją petycję. Wojewoda zobowiązał się w trybie pilnym dostarczyć ją premier Ewie Kopacz”.

Str. 4 dostępna jest na stronie http://www.zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/722-petycja-sluzb-mundurowych-do-pani-premier
Treść petycji
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17 września 2015 r. warmińsko-mazurscy policjanci
uczcili XXV-lecie powstania NSZZ Policjantów.
Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele pw. NMP
Królowej Polski i śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w
Olsztynie, której przewodniczył Jego Ekscelencja
ks. Abp Koadiutor
dr Józef Górzyński.
Druga część uroczystości
odbyła się w amfiteatrze
im. Czesława Niemena.
W czasie uroczystości osobom wyróżniającym się
w działalności związkowej wręczano Medale XXV-lecia NSZZ
Policjantów. Odznaczenia wręczali podinsp. Andrzej Szary,
Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Marian Podziewski, Marszałek
Województwa – Gustaw Marek Brzezin i Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie – insp. Marek Walczak.
W gronie uhonorowanych jubileuszowym medalem znaleźli się
m.in. Józef Dziki – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność”, Jarosław Szunejko – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady OPZZ, insp. Marek Osik – Komendant Miejski Policji

Str. 5

w Elblągu, Zbigniew Kniaź – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej
Komisji Rewizyjnej, mł.insp. Piotr Zabuski – Naczelnik Wydziału
PG KWP, nadkom. Zbigniew Kowalski – Przewodniczący WKR,
podkom. Waldemar Misarko – Przewodniczący Zarządu Terenowego KPP w Ełku, nadkom. Justyna Kołecka – Wiceprzewodnicząca Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie
oraz nadkom. Aneta Królik – Wiceprzewodnicząca Koła NSZZ
Policjantów w olsztyńskim Laboratorium Kryminalistyki.
W uroczystości wzięło udział wiele znamienitych osób, które
przyjęły zaproszenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
w Olsztynie do uczestniczenia w obchodach XXV-lecia.
Długą listę gości otworzył prof. Ryszard Górecki – Senator RP,
Rektor UWM. Na uroczystości przybyli również Marian Podziewski
– Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
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Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko
-Mazurskiego,
insp. Marek Walczak – Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie,
Abp Koadiutor dr. Józef Górzyński, Jarosław Słoma – Wiceprezydent Olsztyna, Artur Urbański – Wiceprezydent Ełku,
Tadeusz Chwałka – Przewodniczący Forum Związków Zawodowych, Józef Dziki – Przewodniczący Zarządu Regionu
„Solidarność”,
Jarosław Szunejko – Przewodniczący Rady OPZZ woj. warmińsko-mazurskiego,
Grzegorz Paciulan – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
FZZ, mł.insp. Mieczysław Wójcik
– Komendant Miejski Policji w
Olsztynie, insp. Marek Osik –
Komendant Miejski Policji w
Elblągu.
W sposób szczególny przywitano na uroczystościach ludzi,
którzy tworzyli historię NSZZ
Policjantów.
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Sławomir Koniuszy
zwrócił uwagę, że ci, którzy znają historię ruchu związkowego w Policji, od samego początku odradzającej się po 123 latach niebytu, państwowości polskiej, pamiętają, że dopiero trzecia próba, formalnie zapoczątkowana Zjazdem w Kiekrzu, w styczniu 1990 r. zakończyła się sukcesem.
Wiadomo, że uczestników pierwszej próby, z roku 1918 dawno nie
ma już na tym świecie. Są jednak z nami ci, którzy podejmowali
próby utworzenia NSZZ w MO w roku 1981 i w roku 1990, którą
11 maja 1990 r. zwieńczyła rejestracja NSZZ Policjantów.
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Przewodniczący wypowiadał te słowa witając Juliana Sekułę,
przedstawiając go, jako postać najbardziej chyba dramatyczną w
historii NSZZ Policjantów, jeśli chodzi o okres poprzedzający Stan
Wojenny. W tych trudnych czasach Julian Sekuła, wykazywał się
prawdziwą odwagą, kiedy ta odwaga naprawdę coś znaczyła.
Za swoje zaangażowanie w budowanie ruchu związkowego w
MO, w roku 1981 był represjonowany przez władze komunistyczne. Został wówczas internowany i zwolniony ze służby. W roku
1990 ponownie przywrócony do służby. Jego odwaga i determinacji znalazła swoje miejsce na kartach „Encyklopedii Solidarności”.
Witając Romana Hulę, Koniuszy przypomniał, że to on w styczniu 1990 r. stanął na czele NSZZ Funkcjonariuszy MO, był pierwszym Przewodniczącym KKW NSZZ Policjantów, po rejestracji
Związku w maju 1990 r. To w jego pamięci zakodowane są zdarzenia, pozostające w żywym zainteresowaniu nie tylko historyków, ale także tych, którym historia i działalność NSZZ Policjantów nie są obojętne. Roman Hula był Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach, a potem Komendantem Głównym Policji.
Na przywitanie Jerzego Jaroszewskiego, Przewodniczący ZW
podkreślił, że po zjeździe w Kiekrzu, Jerzy Jaroszewski stał się
członkiem ścisłych władz NSZZ w Milicji Obywatelskiej.
Jako prawnik z wykształcenia, odpowiadał w Krajowej Komisji
Wykonawczej za legislację. Jego działalność stała się podwaliną
reformy szkolnictwa resortowego.
Koniuszy zwrócił uwagę, że kiedy przybliżamy młodym policjantom historię naszego Związku, i chwalimy się, że to właśnie Związek Zawodowy Policjantów pisał obowiązującą do dziś ustawę
o Policji, chwalimy się tak naprawdę dużym wkładem
Jerzego Jaroszewskiego. Był on też pierwszym niekomunistycznym Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, kierował
garnizonem warmińsko-mazurskim przez 6 lat (1990 – 1996).
Zwracając się do Antoniego Dudy, Koniuszy podkreślił,
że Związek pod jego przewodnictwem uległ gruntownym przemianom – otworzył się na świat, uzyskał reprezentatywność dzięki
powołaniu do życia trzeciej reprezentatywnej centrali związkowej
– Forum Związków Zawodowych. Miał zresztą w tym przedsięwzięciu swój ogromny udział. Zdaniem Koniuszego, o zasługach
Antoniego Dudy można by długo opowiadać i nie ma w tym ani
przesady, ani ironii, jednak musi upłynąć jeszcze trochę czasu,
aby historia NSZZ Policjantów oddała mu należne miejsce.
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W gronie przywitanych gości znalazł się również Sławoj Kopka –
Koniuszy przypomniał uczestnikom uroczystości, że jest on osobą, która towarzyszy ruchowi związkowemu od samego początku
– Sławoj Kopka, to publicysta, wieloletni redaktor Związkowego
Przeglądu Policyjnego, autor wielu pozycji poświęconych tematyce NSZZ Policjantów. Z pod jego pióra wyszły m.in. książki z okazji jubileuszu 15-lecia a teraz – 25-lecia NSZZ Policjantów
pt. „Spełnione Marzenie”.
W gronie zaproszonych gości pojawiło się kilku księży:
Ks. dr.inż. Zbigniew Czernik – Kapelan Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie, Ks. Arkadiusz Suchowiecki – Sekretarz
Ks. Abp Józefa Górzyńskiego, Ks. dr. Waldemar Maliszewski –
Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz
Ks. dr Marian Midura – Kapelan Służby Celnej i Krajowy Duszpasterz Kierowców.
W olsztyńskich obchodach udział wzięli również:
Kazimierz Barbachowski – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ
Policjantów woj. śląskiego; Grzegorz Rudecki – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. łódzkiego, Jarosław Hermański
– Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, wraz ze swoim Wiceprzewodniczącym Jerzym Kostrzewskim.
Tobiasz Niemiro – Prezes W-M Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa w Olsztynie; Jerzy Samociuk – Dyrektor W-M Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa w Olsztynie; Piotr Szejn – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży
Granicznej; Andrzej Kowalik – Przewodniczący W-M Zarządu
Wojewódzkiego Związków Zawodowych Strażaków „FLORIAN”;
Rafał Markiewicz – Przewodniczący Związków Zawodowych Organizacji Izbowego Związku Zawodowego „Celnicy PL” w Izbie
Celnej w Olsztynie; Aneta Krzywicka – Wiceprzewodnicząca
Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników
Więziennictwa; Michał Borkowski – Przewodniczący Wojewódzkiego Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Olsztynie;
Jolanta Szok - Przewodnicząca Zarządu Zakładowego Zawiązków
Zawodowych Pracowników Cywilnych MSWiA KWP w Olsztynie i
Jerzy Kowalewicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych woj. warmińsko-mazurskiego.
Zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów był występ ełckiego
zespołu Sandaless oraz losowanie grup turniejowych, które przez
dwa kolejne dni walczyły o Puchar Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Kobiet
i Mężczyzn.
W otwarciu Turnieju uczestniczyli
Przewodniczący ZW Sławomir Koniuszy,
Senator prof. Ryszard Górecki i insp. Marek Walczak – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
Radosław Rząp
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Drużyna reprezentująca Komendę Wojewódzką
Policji Gdańsku zdobyła puchar Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie na Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się
w ramach obchodów XXV-lecia NSZZ Policjantów
w Olsztynie.
W kategorii kobiet bezkonkurencyjne były
policjantki z Komendy Głównej Policji.
Drużynę mężczyzn z KMP w Rybniku i drużynę pań
z Sądu Okręgowego w Olsztynie uhonorowano
statuetkami Fair Play.
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali
Patrycja Wiśniewska z drużyny KGP I
oraz Krzysztof Ziemak z KWP w Gdańsku
i Marcin Mąka z KWP w Olsztynie.
Statuetkami „Najlepszy bramkarz” wyróżniono
Sabinę Wasilewską z KWP w Olsztynie
oraz Marka Maleszewskiego reprezentującego
tę samą jednostkę.
„Królami strzelców” zostali Katarzyna Borowiec
z KGP i Sebastian Zieliński z drużyny KWP
w Gdańsku.
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Odbywająca się w dniach 17 – 19 września 2015 r.
rywalizacja piłkarska była kontynuacją ubiegłorocznego Turnieju. Organizatorzy imprezy – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski
Urząd Marszałkowski i Warmińsko-Mazurski Zarząd
Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie – postanowili rozszerzyć jej formułę.
Turniej przebiegł w dwóch kategoriach –
męskiej i żeńskiej.
Impreza wpisała się w okrągły jubileusz NSZZ Policjantów. W tych dniach bowiem olsztyńscy związkowcy
obchodzili XXV-lecie swojej organizacji.
Podobnie jak w roku ubiegłym, organizatorzy skorzystali z życzliwości rektora Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, prof. Ryszarda Góreckiego, dzięki czemu
rozgrywki mogły odbyć się na boiskach uniwersyteckich. Uniwersytecki kampus był też bazą dla zawodników.
W kategorii męskiej do Turnieju zgłosiło się 10 drużyn – komend wojewódzkich Policji we Wrocławiu,
w Gdańsku, Olsztynie, komend miejskich Policji
w Olsztynie, Elblągu i Rybniku, Komendy Powiatowej
Policji w Iławie, Straży Miejskiej w Olsztynie, Komendy
Miejskiej PSP w Olsztynie oraz ABW w Olsztynie a w żeńskiej 6. Piłkarki reprezentowały dwie drużyny
z Komendy Głównej Policji, dwie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz po jednej z Sądu
Okręgowego i Rejonowego w Olsztynie.
Oprócz emocji związanych z piłkarskimi rozgrywkami dla wszystkich chętnych, którzy przybyli i kibicowali
swoim drużynom, przygotowano festyn rodzinny: pokazy sprzętu policyjnego i ratowniczego.
Atrakcją turnieju był też mecz pokazowy dziewcząt
i chłopców w kategorii do lat 12 - podopiecznych Piotra Krztonia i Marka Maleszewskiego z Akademii Piłkarskiej Stomilu Olsztyn. Rywalizacja zakończyła się
zwycięstwem chłopców 7:1.
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Mecz młodzików stanowił rozgrzewkę dla gardeł kibiców przed główną atrakcją turnieju – meczu pomiędzy Kadrą Kierowniczą Policji a Osobowościami
Warmii i Mazur.
Reprezentacja Policji z nowym kapitanem drużyny
insp. Markiem Walczakiem przystąpiła do rywalizacji
pełna zapału i chęci rewanżu, bowiem w zeszłorocznej
edycji turnieju mecz skończył się przegraną Policji 6:5.
Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem 3:0
dla kadry kierowniczej, natomiast druga połowa przyniosła pełną mobilizację ze strony zaproszonych gości,
którzy szybko zdobyli dwie bramki, za wszelką cenę
chcąc doprowadzić do remisu. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5:2 dla kadry kierowniczej Policji.
W meczu bramki dla reprezentacji Policji strzelili:
Marcin Trzeciak, Andrzej Zielonka, Mariola Plichta oraz
- 2 bramki - Katarzyna Borowiec, zaproszona przez
kadrę reprezentantka Komendy Głównej Policji. Bramki
dla drużyny Osobowości Warmii i Mazur strzelili:
Tomasz Szeremeta (dziennikarz TVP Olsztyn) oraz
Piotr Cieśliński (Poseł na Sejm RP).
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Mecz finałowy mężczyzn rozegrany został pomiędzy
reprezentacją KWP w Olsztynie - obrońcą Pucharu
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
a reprezentacją KWP w Gdańsku.

Mecz przez długi czas nie przynosił rozstrzygnięcia.
Prawdziwy spektakl piłkarski rozpoczął się 4 min. przed
końcem meczu, gdy reprezentacja KWP w Gdańsku
uzyskała prowadzenie 1:0. Radość reprezentacji KWP
w Gdańsku nie trwała długo, szybkie rozpoczęcie
z połowy boiska, kontra i w wyniku faulu w polu karnym
na reprezentancie KWP w Olsztynie sędziowie podyktowali rzut karny, który na bramkę zamienił
Bartłomiej Dobroński, tym samym wyrównując bilans
bramek 1:1.
Ostatecznie reprezentacja KWP w Gdańsku na sekundę przed końcem spotkania zdobyła bramkę zwycięską, wygrywając całe spotkanie 2:1.
W „małym półfinale” mężczyzn naprzeciw siebie
stanęły reprezentacje Komendy Powiatowej Policji
w Iławie oraz Komendy Miejskiej Straży Pożarnej
w Olsztynie. Mecz zakończył się zwycięstwem 2:0
dla reprezentacji Staży Pożarnej.
W wyniku rozegranych finałów, półfinałów i zestawień
tabelarycznych grupy A i B mężczyzn,
klasyfikacja generalna przedstawiła się następująco: pierwsze miejsce zajęła reprezentacja
KWP w Gdańsku, drugie miejsce przypadło reprezentacji KWP w Olsztynie, natomiast na miejscu trzecim
uplasowała się reprezentacja KM Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie.

Pozostałe miejsca zajęły: KPP w Iławie, Straż Miejska
w Olsztynie, KMP w Rybniku, KWP we Wrocławiu,
ABW Delegatura w Olsztynie, KMP w Olsztynie i KMP
w Elblągu.
Klasyfikacja generalna drużyn kobiecych biorących
udział w turnieju wyłoniona została z tabelarycznego
zestawienia grypy. Na pierwszym miejscy uplasowała
się I reprezentacja KGP, wygrywając w pięknym stylu
wszystkie mecze grupowe, zdobywając 42 bramki i nie
tracąc żadnej. Drugie miejsce zajęła II reprezentacja
KGP, natomiast trzecie miejsce przypadło II reprezentacji KWP w Olsztynie.
Pozostałe drużyny uplasowały się następująco:
I reprezentacja KWP w Olsztynie, reprezentacja Sądu
Rejonowego i reprezentacja Sądu Okręgowego w
Olsztynie.
Wszystkim drużynom uczestniczącym w turnieju
w imieniu Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego puchary wręczył Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie insp. Marek Walczak wraz
z Przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie
kom. Sławomirem Koniuszym oraz
Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie
mł. insp. Mieczysławem Wójcikiem.
W uroczystości uczestniczyli również
insp. Kornela Oblińska, Zastępca Dyrektora Gabinetu
Komendanta Głównego Policji i Robert Krutczenko Dyrektor Regionalny PZU „Życie” SA.
Ra d o sła w R zą p
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W poprzednim „Informatorze” prezentowaliśmy pracę
braniewskich dyżurnych. W tym przedstawiamy, na czym
w praktyce polega ich praca.
Dzięki asp. sztab. Markowi Giecewiczowi, zastępcy oficera dyżurnego braniewskiej policji, udało się uratować
mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie.
Policjant przez ponad 12 minut utrzymywał rozmowę telefoniczną z załamanym mężczyzną, a była ona na tyle
skuteczna, że niedoszły samobójca wyszedł z ukrycia,
przyszedł do komendy, skąd trafił pod opiekę lekarzy.

12 minut
O tym, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach
dyżurnych Policji przekonał się zastępca oficera dyżurnego
Policji w Braniewie – asp.szt. Marek Giecewicz.
Po południu, pełniąc służbę na stanowisku kierowania,
otrzymał informację z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że nieznany mężczyzna nie potrafi poradzić sobie
z problemami i chce targnąć się na swoje życie. Rozmówca
po przekazaniu tej informacji rozłączył się.
Zespół Dyżurnych ustalił, na jakim obszarze może przebywać zgłaszający. Informacje przekazano wszystkim patrolom będącym tego dnia w służbie. Kryminalni oraz funkcjonariusze prewencji sprawdzali każde miejsce, w którym
mógłby znajdować się mężczyzna.
W tym samym czasie zastępca oficera dyżurnego wielokrotnie próbował dodzwonić się do zgłaszającego. Gdy w końcu
mężczyzna odebrał telefon, asp.szt. Marek Giecewicz
dokładał wszelkich starań, by kontakt z nim nie urwał się.
Policjant podtrzymywał rozmowę, przekazując jednocześnie
informację patrolom. Zastępca dyżurnego, z pełnym opanowaniem namawiał mężczyznę do przyjścia na komendę,
podkreślając, że chce mu pomóc. Trwająca ponad 12 minut
rozmowa zaowocowała tym, że zgłaszający przyszedł do
jednostki policji. Funkcjonariusze przekazali go pod opiekę
lekarzy.
Pracuje z ludźmi od 12 lat
Asp.szt. Marek Giecewicz w szeregach Policji służy
od 12 lat. Kontakt z ludźmi jest dla niego codziennością.
Od 2005 r. jako asystent ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii pracował z młodzieżą oraz z ich rodzicami.
Jak mówią o nim koledzy, od zawsze charakteryzował się
zdolnością rozwiązywania problemów.
Str. 10

Umiejętność ta okazała się niezwykle przydatna nie tylko w
trakcie spotkań w szkołach, ale również później, gdy zmienił
stanowisko.
Po 6 latach, jako oficer prasowy promował policyjną służbę
w mediach, a od początku 2014 r. Dołączył do Zespołu Dyżurnych, gdzie służy do dziś.
Odpowiedzialność za ludzie losy
Podejmując decyzję o pełnieniu służby na stanowisku zastępcy oficera dyżurnego Policji, asp.szt. Marek Giecewicz
miał świadomość tego, że będzie ponosił olbrzymią odpowiedzialność za innych. Taka funkcja jest nierozerwalnie
połączona ze stresem i trzeba zdawać sobie sprawę z tego,
że to właśnie decyzje podejmowane na stanowisku kierowania niejednokrotnie mogą zaważyć o ludzkim zdrowiu, a
nawet życiu. To jednak nie odstraszyło Marka, a wręcz przeciwnie. Asp.szt. Giecewicz podkreślał, że nic nie daje większej satysfakcji, niż świadomość, że swoim działaniem pomagamy drugiemu człowiekowi.
Przede wszystkim opanowanie
- Każda rozmowa jest inna, każdego rozmówcę należy
traktować indywidualnie, tak było i tym razem – mówi
policjant o zdarzeniu. - Wiedziałem, że muszę utrzymywać z tym mężczyzną ciągły kontakt, żeby znów nie
zmienił decyzji. Namawiałem go na spotkanie i rozmowę w jednostce, podkreślałem swoją chęć pomocy mu,
jednocześnie wsłuchiwałem się w to, co on chce mi
powiedzieć. Ten człowiek chciał po prostu się wygadać, a ja mu to umożliwiłem”.
Zastępca dyżurnego wskazywał także na to, jak wielką rolę
spełnia w takich sytuacjach opanowanie. Z jednej strony
trzeba działać szybko, z drugiej natomiast uważnie słuchać
rozmówcy.
st. sierż. Jolanta Ciszewska
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Sierż. sztab. Łukasz Grabczak wygrał wojewódzki etap konkursu
„Dzielnicowy Roku 2015”, który odbył się w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie i uzyskał tytuł
Najlepszego Dzielnicowego Warmii i Mazur 2015!

W wojewódzkim etapie zawodów na Najlepszego Dzielnicowego wzięło udział 37 dzielnicowych
z wszystkich powiatów województwa warmińskomazurskiego, którzy w czerwcowym, powiatowym etapie najlepiej napisali test sprawdzający wiedzę.
(Po dwóch z każdej jednostki powiatowej i miejskiej).
Na etapie wojewódzkim, który odbywał się w dniach
21-22 września w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
oprócz wiedzy, sprawdzane były również praktyczne umiejętności m.in. udzielania pierwszej pomocy oraz strzeleckie.
Oceniane było również przeprowadzenie różnych czynności,
z którymi muszą razić sobie policjanci, takich jak legitymowanie, zatrzymywanie osób i doprowadzanie ich do pojazdu
służbowego, przeszukanie oraz posługiwanie się środkami
przymusu bezpośredniego, a także wszystko to, co jest potrzebne w codziennej służbie na stanowisku dzielnicowego.
Po podsumowaniu wyników pięciu konkurencji okazało
się, że ze wszystkim najlepiej sobie poradził
sierż. sztab. Łukasz Grabczak reprezentujący Komendę
Powiatową Policji w Bartoszycach ( służbę pełni w Posterunku Policji w Bezledach)
Na miejscu drugim uplasował się asp. Dawid Stelmaszczyk
z Komendy Powiatowej w Kętrzynie (służbę pełni w Komisariacie Policji w Reszlu).
Trzecie miejsce wywalczył mł. asp. Krzysztof Kowalczyk
reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Ełku.
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Wysiłki policjantów docenił insp. Adam Kołodziejski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
który wyróżnił najlepszych dzielnicowych nagrodami
pieniężnymi.
Dodatkową nagrodą dla dwóch najlepszych dzielnicowych
Warmii i Mazur będzie udział w ogólnopolskim finale,
który pod koniec października odbędzie się
w Szkole Policji w Katowicach.
Bożena Przyborowska

Rozmowa z Najlepszym Dzielnicowym Warmii i Mazur
w następnym wydaniu „Informatora”
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Jakimi cechami powinien się charakteryzować
dobry dzielnicy? Zapytaliśmy o to najbardziej utytułowanych dzielnicowych Warmii i Mazur
aspiranta sztabowego Zbigniewa Masiaka
z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, który
w 2003 roku zdobył tytuł Najlepszego Dzielnicowego polskie Policji oraz sierż. sztab. Szymona Brzdąkiewicza z KWP w Olsztynie, który w ubiegłorocznym ogólnopolskim finale konkursu „Dzielnicowy
Roku” zajął III miejsce.
2014 r. - sierż. sztab. Szymon Brzdąkiewicz z KMP w Olsztynie (obecnie
KWP w Olsztynie) zdobył III miejsce w ogólnopolskim finale konkursu
„Dzielnicowy Roku”

Asp. sztab. Zbigniew Masiak
z Komendy Powiatowej Policji
w Działdowie- obecnie zastępca dyżurnego- był najbardziej
utytułowanym dzielnicowym
Warmii i Mazur.
Kilkakrotnie wygrał wojewódzki
etap konkursu na najlepszego
dzielnicowego Warmii i Mazur,
a w 2003 roku zajął pierwsze
miejsce w ogólnopolskim finale
Zawodów Policjantów Dzielnicowych – „Dzielnicowy Roku”.

Policjant powiedział,
że w pracy dzielnicowego
niezwykle ważna jest wiedza
pedagogicznopsychologiczna.
– „Znajomość prawa to
podstawa, ale trzeba również wiedzieć, jak postępować z ludźmi.
Często mamy kontakt
z ludźmi obciążonymi da2003 rok- Zbigniew Masiak z Komendy Powiatowej Policji w
ną sytuacją, którzy reaguDziałdowie Najlepszym Dzielnicowym polskiej Policji!
ją bardzo impulsywnie.
Trzeba wykazać się wysoką
Dobry dzielnicowy – według Zbigniewa Masiaka –
kulturą osobistą i niezwykłym opanowaniem przy
powinien przede wszystkim mieć dobre rozpoznanie
podejmowaniu takich interwencji” – dodał
ludzi w terenie. Powinien wiedzieć, co się dzieje na
aspirant sztabowy Zbigniew Masiak.
jego terenie służbowym. Powinien znać ludzi, ale też
ludzie powinni znać jego, a to nakłada na dzielnicoweNajbardziej utytułowany dzielnicowy Warmii i Mazur
go nowe obowiązki. – „Dzielnicowy nawet po służzwraca uwagę na jeszcze jeden ważny element w prabie jest policjantem. Wszyscy powinni go znać,
cy dzielnicowego –na pasję.
więc w każdej sytuacji powinien zachowywać się
- „Dobry dzielnicowy powinien chcieć wykonywać swonienagannie”.
ją pracę, powinien chcieć pomagać, powinno mu
zależeć na tym, aby inni byli z niego dumni”.
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W ubiegłym roku do grona utytułowanych dzielnicowych naszego regionu dołączył
sierż. sztab. Szymon Brzdąkiewicz z KMP w Olsztynie (obecnie KWP w Olsztynie), który
w ogólnopolskim finale konkursu „Dzielnicowy Roku”,
który w połowie października 2014 r. odbył się w Szkole Policji w Katowicach zajął III miejsce
W konkurencji drużynowej olsztyński dzielnicowy wraz
ze swoim kolegą asp. Tomaszem, Zawalichem z KPP
w Piszu uplasowali się na II miejscu w Polsce!
Sukces olsztyńskiego policjanta był tym większy, że w
czasie konkursu sierż. sztab. Szymon Brzdąkiewicz na
stanowisku dzielnicowego służył zaledwie od dwóch lat
(w Policji od 2009 roku).
Czym jego zdaniem powinien się charakteryzować
dobry dzielnicowy w codziennej służbie?
- „Przede wszystkim obiektywizmem”- odpowiedział .
- „Mieliśmy dużo skarg dotyczących sporów sąsiedzkich, i w takich sprawach zachowanie obiektywizmu
to podstawa.
Ale na każdym etapie najważniejsza jest wiedza.
Trzeba wiedzieć, jak komuś pomóc, jaką drogę obrać”dodał.
Opisując normalny dzień pracy dzielnicowego zwracał
uwagę na to, że każdy dzień jest inny i niczego w pracy
dzielnicowego nie można zaplanować sobie w 100 procentach z uwagi na codzienne problemy ludzi, którzy
zgłaszają się do Policji. Czasami są to bardzo poważne
sprawy, jak na przykład problem uzależnienia od narkotyków. W tym aspekcie sierż. sztab. Szymon Brzdąkiewicz pomógł skutecznie m.in. kobiecie uzależnionej
od narkotyków w powrocie do normalnego życia.
– „To był mój największy do tej pory zawodowy
sukces. Dziewczyna nie miała ukończonych 16 lat.
Była w ciąży i uzależniona od środków odurzających. Zająłem się tą sprawą i razem z innymi instytucjami doprowadziliśmy do tego, że kobieta
poddała się terapii i w konsekwencji urodziła
zdrowe dziecko. Wyszła z nałogu i jest matką
zdrowego dziecka”- mówił sierż. sztab. Szymon
Brzdąkiewicz.
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Pewnie nie byłoby tego sukcesu, gdyby policjant nie
posiadał tak ważnych dla dzielnicowego cech, jak
umiejętność rozmowy, wzbudzanie i utrzymanie zaufania, skuteczność w działaniu…- „Jeśli ktoś nam zaufa, że chcemy pomóc, to już połowa sukcesu. Dalej to tylko doprowadzić sprawę do końca”dodał policjant.
A czym dla niego i innych policjantów jest udział w
konkursie na Najlepszego dzielnicowego polskiej
Policji? – „To przede wszystkim sprawdzian
naszej wiedzy i umiejętności na tle najlepszych
w kraju. To również okazja do policyjnej integracji, wymianypoglądów.
Na takim kilkudniowym zjeździe dzielnicowych
z całej Polski jest okazja by poznać, jak pracują
policjanci w innych częściach kraju, jak podchodzą do poszczególnych zagadnień.
Wymiana doświadczeniami, ale również i pomysłów dotyczących współpracy z instytucjami,
z którymi na co dzień współpracujemy.
Rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie,
ale nikt nikomu nie przeszkadzał, nikt nie życzył
nikomu źle, nikt z nikogo się nie wyśmiewał.
To jest po prostu zdrowa rywalizacja.
Zwycięzca otrzymuje gratulacje od innych,
bo zasłużył na to. Każdy z nas wie, że ten, kto wygrywał, wykazał się największą wiedzą i umiejętnościami, że nie było łatwo wygrywać.
Docenialiśmy nawzajem nasze osiągnięcia.
Do zwycięstw podchodziliśmy z szacunkiem”powiedział sierż. sztab. Szymon Brzdąkiewicz.

Bożena Przyborowska
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Konkurs plastyczny i konkurs na najlepszą
piosenkę to nowe propozycje dla najmłodszych
przygotowane przez policjantów Wydziału Ruchu
Drogowego KWP w Olsztynie, a wszystko w trosce
o bezpieczeństwo dzieci na drogach.
Wrzesień w grafikach policjantów ruchu drogowego
jest czasem wytężonej pracy.
Co roku policjanci drogówki naszego regionu dbają o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu w ramach
działań „Bezpieczna droga do szkoły”. W tym czasie w
wielu szkołach i przedszkolach odbywają się także spotkania z dziećmi. Podczas spotkań w przystępny i przyjazny
sposób policjanci uczą i przypominają, jak bezpiecznie
poruszać się po drogach, czego unikać, a na co zwracać
uwagę. Wiadomo także, że dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę. Postanowili to wykorzystać policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy wraz z Zarządem Dróg
Wojewódzkich i Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego przygotowali dwa konkursy dla najmłodszych
uczniów naszego regionu.
Konkurs plastyczny na zilustrowanie dziecięcej wizji bezpiecznej drogi skierowany jest do wszystkich dzieci
klas I- III szkół podstawowych naszego regionu.
Każdy uczeń, który w dowolnej technice wykona
pracę plastyczną będzie mógł powalczyć o atrakcyjne
nagrody, a jego praca będzie mogła znaleźć się w specjalnie przygotowanej edycji kalendarza na 2016 rok.
Konkurs na najlepszą piosenkę skierowany jest do grup
uczniów klas I-III. Tu brana będzie pod uwagę praca
zespołowa- dzieci wraz z opiekunem będą mogły wykazać
się kreatywnością i stworzyć swoją własną, niepowtarzalną
piosenkę o bezpiecznej drodze do szkoły i bezpieczeństwie ruchu drogowego a następnie ją wykonać.
- Wychowanie komunikacyjne jest niezmierne ważne. Zasady wpajane dzieciom od najmłodszych lat, poparte przykładami własnego dobrego zachowania są gwarancją na
ich bezpieczeństwo. Zadaniem rodziców, wychowawców,
ale także policjantów jest nauka bezpiecznego zachowania
się na drodze – powiedział mł. insp. Robert Zalewski.
Str. 14

11 września 2015 roku w olsztyńskiej Szkole Podstawowej
nr 30 odbyła się inauguracja działań „Bezpieczna i przyjazna droga do szkoły przez cały rok”.
O konkursie, i o tym, jak być bezpiecznym w ruchu drogowym, najmłodszym uczniom opowiadali Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – insp. Adam Kołodziejski,
pani Wioletta Zyśk- Śląska –Wicemarszałek Województwa
Warmińsko- Mazurskiego, pan Waldemar Królikowski –
dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
pani Barbara Antczak z Kuratorium Oświaty w Olsztynie
wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 30.
Pierwszoklasiści wykazali się dużą znajomością wiedzy – chętnie uczestniczyli w dyskusji, znali odpowiedzi na
wszystkie pytania policjantki ruchu drogowego, która poprowadziła z nimi spotkanie.
Honorowy patronat nad konkursami objęli:
Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego
pan Gustaw Marek Brzezin oraz Warmińsko- Mazurski
Kurator Oświaty pani Grażyna Przasnyska.
Oba konkursy trwają do 14 października 2015 roku.
Informacje, regulaminy i oświadczenia dostępne są w Internecie m.in. na stronie głównej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie, stronie internetowej Wydziału Ruchu
Drogowego KWP w Olsztynie, a także stronach internetowych Komend Policji naszego garnizonu.

mł. asp. Marta Kacprzyńska
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W ramach kampanii
„Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”
na drogi powiatu nowomiejskiego wyruszyły
policyjne patrole wraz z wolontariuszami PZU,
którzy rozdawali kierowcom niebieskie, zapachowe serduszka, mające przypominać im o bezpieczeństwie pieszych.
- „W trakcie mojej już ponad 16-letniej służby
wiem, jak niezmiernie ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Takie działania, jak te
prowadzone z wolontariuszami PZU, przypominają kierowcom, dlaczego warto jeździć bezpieczniej. Wpływają tym samym na poprawę
bezpieczeństwa i na zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych”- powiedział
st. asp. Tomasz Błaszkowski Asystent Zespołu Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim

W ramach akcji zadaniem wolontariuszy i policjantów
jest zachęcenie kierowców do bezpiecznej jazdy i zwracania
szczególnej uwagi na pieszych. Kierowcom będą w tym
pomagać niebieskie serduszka Fundacji
PZU. Umieszczone na nich hasła przypominają o pieszych i ich bezpieczeństwie.
Dodatkowo, aby skutecznie wpłynąć na
zmianę negatywnych zachowań
przypominamy kierowcom, że ich
bliscy również mogą być pieszymi, dlatego warto zachować
ostrożność w trosce o ich bezpieczeństwo.
Akcja swoim zasięgiem objęła
cały kraj, m.in. Warszawę, Katowice, Kraków, Kętrzyn, Lublin, Olsztyn, Poznań, Sosnowiec,
Szczecin, Gdańsk, Piłę, Bydgoszcz, Białystok.
W sobotę 29 sierpnia na nowomiejskich drogach także
pojawili się wolontariusze, którzy w towarzystwie policjantów
przekazywali niebieskie serduszka wszystkim zatrzymanym
w ramach akcji kierowcom.
Str. 15

Celem tegorocznej kampanii „Kochasz? Powiedz STOP
Wariatom Drogowym” jest zwrócenie uwagi, że zarówno
kierowca, jak i pieszy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
na drodze. Wzajemne zrozumienie i przestrzeganie zasad, może znacząco wpłynąć na jego poprawę
Podobnie jak w ubiegłym
roku, głównym symbolem
kampanii jest niebieskie
serce. Na potrzeby kampanii
przygotowano jego specjalną, zapachową wersję.
Serduszko umieszczone w samochodzie będzie
przypominać kierowcy, że osoby bliskie również mogą być pieszymi, dlatego warto zachować ostrożność
w trosce o wspólne bezpieczeństwo.
Na serduszkach znajdują się hasła namawiające kierowców
do bezpiecznej jazdy i uważania na pieszych.

sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska
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Działdowo: DO ŹRÓDEŁ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
- OTWARTE JEDNOSTKI POLICJI
5-ciolatki z Przedszkola nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej w Działdowie
gościły w Komendzie Powiatowej Policji w ramach Otwartych Jednostek Policji. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie, zadaniach i roli policji w codziennym życiu. Omówili również
zasady bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych.
Spotkanie z przedszkolakami odbyło się w poniedziałkowe przedpołudnie (15.09.2015r.).
5-latki z miejscowego Przedszkola
nr 1 przybyły do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, by poznać
z bliska pracę policjantów.
W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego
oraz wydziału kryminalnego.
Dzieci zapoznały się z zasadami
bezpieczeństwa, właściwym zachowaniem się w środowisku szkolnym i wobec rówieśników.
Policjanci rozdali dzieciom odblaski, a następnie udali się wspólnie
z nimi na przejście dla pieszych. Tam omówili z przedszkolakami zasady
właściwego zachowania się na przejściu dla pieszych i sprawdzili w
praktyce ich zastosowanie. Dzieci przeszły na drugą stronę jezdni po
pasach, a policjanci czuwali nad ich bezpieczeństwem.
sierż. Justyna Nowicka

Zajęcia z klasą mundurową pod okiem policjantów
W Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. gen. M. Zaruskiego w Węgorzewie
powstała pierwsza klasa o profilu policyjnym. W ramach zorganizowanego
przez szkołę obozu sportowego policjanci uczyli młodzież techniki kajdankowania, chwytów obezwładniających
oraz zaprezentowali sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie. Na koniec
zajęć uczestnicy spotkania otrzymali
od policjantów odblaskowe smycze
oraz zrobili wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Po raz pierwszy w powiecie węgorzewskim powstała klasa o profilu policyjnym. W marcu br. roku w ramach dni otwartych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia współpracy w zakresie utworzenia klasy profilowanej. Dokumenty
podpisali Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie
insp. Kazimierz Surowiec oraz Dyrektor Szkoły Pan Waldemar Czapski.
Założeniem stron porozumienia było stworzenie takich warunków kształcenia, które w sposób najbardziej realistyczny i profesjonalny pozwolą
uczniom klasy mundurowej zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta
oraz posiąść niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną
związaną z tym zagadnieniem.
W ramach zorganizowanego przez szkołę obozu sportowego, policjanci
spotkali się z uczniami klasy policyjne i wojskowej. Przygotowane przez
funkcjonariuszy zajęcia połączone były z praktyką, aby młodzież mogła
nie tylko poznać czym jest służba w Policji, ale w pewnym stopniu jej doświadczyć. Policjanci na początku spotkania omówili temat użycia środków przymusu bezpośredniego, a następnie pokazali uczniom techniki
kajdankowania oraz stosowania chwytów obezwładniających. Zaprezentowali także sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie.
asp. Grażyna Magiera

Bezpieczna
droga do
szkoły
w powiecie
nowomiejskim
Jak co roku nowomiejscy policjanci
od 1 września czuwają nad bezpieczeństwem uczniów, którzy właśnie tego dnia rozpoczęli nowy rok
szkolny. W okolicach szkół można spotkać patrole mundurowych
kontrolujących autobusy przewożące dzieci, jak i wzmożone kontrole
prędkości w rejonach placówek szkolnych.
Policjanci z nowomiejskiej komendy od początku września odwiedzali
uczniów podczas zajęć lekcyjnych, gdzie w trakcie pogadanek przypominali o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Funkcjonariusze
podkreślali przy tym ogromną rolę elementów odblaskowych, które
zwiększają widoczność pieszych o zmroku, co bez wątpienia przekłada się na wzrost ich bezpieczeństwa.
W trakcie spotkań z pierwszoklasistami ze szkół podstawowych
w Nowym Mieście Lubawskim podarowano im opaski odblaskowe
przekazane przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.
W sumie do najmłodszych trafiło 220 sztuk takich opasek.
Mundurowi mówili też uczniom o niebezpieczeństwach czyhających
podczas przerw między lekcjami, w drodze do i ze szkoły. Przypominali także o bezpiecznej jeździe rowerem.
Ponadto w ramach działań "Bezpieczna droga do szkoły" policjanci
prowadzili wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci do szkół.
Przez cały okres roku szkolnego policjanci prowadzić będą stałą,
systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną
głównie na profilaktykę i edukację w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska

Czym są prawa dziecka? Na czym polega prawo do życia wolnego
od przemocy? Czy prawa wiążą się
z jakimiś obowiązkami?
Między innymi na te pytania odpowiadały przedstawicielki Wydziału
Prewencji KMP w Olsztynie
podczas spotkania z pacjentami
olsztyńskiego szpitala dziecięcego.
Naczelnik Wydziału Prewencji oraz
przedstawicielka Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
uczestniczyły w spotkaniu z pacjentami Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Olsztynie, podczas którego dzieci i młodzież poznawały podstawowe
prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka. Poprzez udział w różnorodnych
ćwiczeniach i pracę w grupach, a także podczas zabaw ruchowych uczestnicy nazywali poszczególne prawa, jakie przysługują najmłodszym, układali swoją własną
hierarchię tych praw i starali się zrozumieć, jakie uczucia pojawiają się, gdy prawa
te są łamane. W zrozumieniu istoty praw dziecka pomagały przedstawicielki olsztyńskiej Policji, które głosem eksperckim wyjaśniły, dlaczego każdy powinien znać
swoje prawa i podpowiedziały, gdzie szukać pomocy, gdy te prawa są łamane.
Celem przygotowanych przez funkcjonariuszki zadań było uświadomienie, że nasze
prawa nie mogą naruszać praw drugiego człowieka. Przedstawicielki Policji wyjaśniły również czym są dane osobowe i jakie zagrożenia czyhają na osoby, które nie
chronią swojej prywatności. W trakcie poszczególnych ćwiczeń powstawały wykonywane przez dzieci plakaty, które ozdabiając sale Szpitala będą
Lidia Cynt
służyć, jako kompendium wiedzy na temat praw dziecka.
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Zlot policyjnych motocyklistów
i pogadanki o bezpieczeństwie
Policjanci uczestniczący w ogólnopolskim zlocie
motocyklistów Internetowego Forum Policyjnego
spotkali się w Giżycku z dziećmi należącymi do
Stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w Giżycku. Funkcjonariusze rozmawiali
z nimi o bezpieczeństwie na drogach.
Policjanci, którzy na co dzień pracują
w jednostkach Policji na terenie całej
Polski w tym roku postanowili zorganizować zlot w Giżycku.
Spotkanie odbyło się na ternie
Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku.
Pomysłodawcą spotkania był policjant z KPP w Giżycku, który
każdego roku uczestniczy w zlotach.
Corocznie w ramach zlotu
policjanci organizują spotkania
z dziećmi, zachęcając wszystkich użytkowników dróg do
prawidłowych zachowań na
drogach.
Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale również ich opiekunów.
Podczas prelekcji przypomniano
wszystkim podstawowe zasady
poruszania się po drogach.
Motocykliści opowiadali dzieciom,
jakie są zasady bezpiecznego poruszania się po drogach jednośladów.
Przekazali wiedzę na temat ubioru
motocyklisty, w tym, jakie zabezpieczenia przed urazami powinien mieć kierujący.
W trakcie spotkania odbyły się konkursy, w których dzieci bardzo chętnie brały udział; można było również z bliska obejrzeć
jednoślady.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał elementy odblaskowe oraz liczne upominki.
st. asp. Beata Górczyńska

„Dywity na sportowo”
z nauką o bezpieczeństwie
Olsztyńscy funkcjonariusze wspólnie z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Olsztynie uczestniczyli w festynie pod nazwą
„Dywity na sportowo”. Z mieszkańcami Dywit rozmawiano o zagrożeniach związanych z zażywaniem
„dopalaczy”.
Festyn zorganizowali Stowarzyszenie Aktywne Dywity
wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką Dywit.
W czasie festynu zorganizowano różnorodne gry i zabawy
sportowe dla mieszkańców, uczono Zumby, porad udzielali
dietetyk i fizjoterapeuta.
Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
w Olsztynie zorganizowali stoisko profilaktyki uzależnień.
Mieszkańcy Dywit mieli możliwość porozmawiania z policjantami i przedstawicielem Sanepidu o niebezpieczeństwie związanym z zażywaniem środków psychoaktywnych, między innymi „dopalaczy”.
Wszyscy zainteresowani uzyskiwali informacje oraz broszury i ulotki na temat skutków zdrowotnych i aspektów
prawnych zażywania tych substancji.
Policjant Wydziału Ruchu Drogowego olsztyńskiej Komendy przybliżył założenia kampanii „Kochasz? Powiedz STOP
wariatom drogowym”, a wśród uczestników rozdysponowano przygotowane w ramach tej kampanii serduszka
przeznaczone do zawieszenia w samochodzie, by trafiły
one do osób najbliższych z apelem o rozsądną jazdę.

Str. 17

Lidia Cynt
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Działania "Gimbus"
na drogach powiatu nowomiejskiego
Nowomiejscy policjanci z ruchu drogowego wspólnie
z inspektorami transportu drogowego prowadzili działania profiolaktyczno-kontrolne „Gimbus”. Głównym ich
założeniem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w trakcie przewozu do i ze szkół.
Mundurowi sprawdzali m.in. stan techniczny autobusów, wyposażenie aut, czas pracy oraz trzeźwość kierowców. Najważniejszym celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przewożonych do szkół środkami zorganizowanego transportu.
8 września podczas prowadzonych działań policjanci szczególną
uwagę zwracali na trzeźwość oraz czas pracy kierowców.
Sprawdzali także, czy kierowcy posiadają wszystkie wymagane
dokumenty, oraz jaki jest stan techniczny pojazdu. Zwracali uwagę na obowiązkowe wyposażenie autobusów, ich właściwe oznakowanie, liczbę przewożonych pasażerów oraz przestrzeganie
przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy.
Policjanci razem z inspektorami transportu drogowego promowali
także akcję „Bezpieczny Autobus”. Nazwa ta pochodzi z witryny
www.bezpiecznyautobus.gov.pl. Tam, gdzie kontrola przebiegła

pozytywnie, i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, mundurowi
oznaczali autobus naklejkami „Bezpieczny
Autobus”. Umieszczenie
naklejki w widocznym
miejscu ma zainteresować podróżnych usługą
„Bezpieczny Autobus”
i zachęcić do korzystania
z niej. Będzie również
jasnym komunikatem
dla potencjalnych pasażerów, że z pojazdem wszystko jest w
porządku.
W trakcie działań „Gimbus” funkcjonariusze skontrolowali 11 pojazdów przewożących uczniów. W dwóch przypadkach mundurowi stwierdzili nieprawidłowości, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych i uniemożliwieniem dalszej jazdy.
Wszyscy kierowcy kontrolowanych autobusów byli trzeźwi.
Działania te przeprowadzane są regularnie.

Elbląg: Cztery kolory i cztery tygodnie profilaktyki bezpieczeństwa dla przedszkolaków.
Nowatorski projekt skierowany do najmłodszych
Niebieski, biały, czerwony i kolorowy.
Te cztery kolory symbolizują cztery tygodnie spotkań z przedstawicielami służb
mundurowych i ratownictwa.
Kolor niebieski symbolizuje tydzień pierwszy i są to spotkania maluchów z policjantami i strażnikami miejskimi. Zainteresowanie jest bardzo duże. Oprócz wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa, dzieci mogą
zobaczyć sprzęt mundurowych i zwiedzać
komendę.
Pomysł zrodził się z potrzeby zwiększenia
dbałości o bezpieczeństwo najmłodszych
dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
W działaniach pod nazwą
„Bezpieczny El-Przedszkolak” biorą udział
wszystkie 22 przedszkola działające na terenie Elbląga.
Akcja rozpoczęła się w 14 września, a zakończy 9 października br.
– Głównym założeniem projektu jest edukacja
młodego pokolenia
z zakresu szeroko rozuStr. 18
mianego bezpieczeństwa. Zależy nam na

tym, aby aktywować społeczeństwo w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, czy
ochrony zdrowia – mówi
st. sierż. Katarzyna Stankiewicz.
W porozumieniu ze służbami mundurowymi
dzieci odwiedzają instytucje i są odwiedzane
przez funkcjonariuszy w swoich placówkach.
Słuchają wykładów związanych z bezpieczeństwem, zwiedzają komendę, oglądają sprzęt
i dostają światełka odblaskowe, poznają
także tajniki pracy techników kryminalistyki.

sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska

Wszystkie elbląskie przedszkola realizują
projekt równomiernie- Tydzień Niebieski to
spotkania ze stróżami prawa, Tydzień Biały to
służba zdrowia, Tydzień Czerwony symbolizuje strażaków, a Kolorowy – wojsko.
– Od lat kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo, posiadamy certyfikat „Bezpieczne
Przedszkole” i te nasze działania chcieliśmy
sformalizować. Sama realizacja projektu rozpoczęła się od kilku etapów. Najpierw był
pomysł, który zrodził się wiosną br., później
stworzyłam projekt. Został on zaakceptowany
przez urzędników z ratusza. Dzięki współpracy z Departamentem Edukacji Sportu i Turystyki, jak również z przedszkolami nr 24 i 4,
udało nam się wdrożyć go w życie i koordynować – mówi pomysłodawczyni projektu
Danuta Pacek, Dyrektor Przedszkola nr 8 w
Elblągu.
W ramach akcji, elbląskie przedszkola zorganizowały konkurs plastyczny na logo projektu.
Zwycięska praca zostanie wyłoniona
9 października na hali MOS w Elblągu podczas olimpiady sportowej podsumowującej
współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt.
Fundatorem nagród rzeczowych będzie Urząd
Miejski w Elblągu, wszystko to w ramach
programu „Bezpieczny Elbląg”.
Jakub Sawicki
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Po raz kolejny przedstawiciele służb mundurowych
powiatu braniewskiego połączyli siły, by w jednym
miejscu i czasie zaprezentować się społeczeństwu.
Pokaz swoich umiejętności dali policyjni przewodnicy psów służbowych ze swoimi podopiecznymi.
Dużą atrakcją okazał się również poduszkowiec ,,Anaconda'' – policyjny pojazd wykorzystywany do działań ratowniczych.
Pokazy, w których nie zabrakło strzałów
oraz dynamicznych akcji, cieszyły się
dużym uznaniem widzów,
o czym świadczyły gromkie brawa.
Kolejna edycja ,,Mundurówki''
już za rok !
W amfiteatrze miejskim w Braniewie
odbył się II Festyn
Służb Mundurowych.
To wspaniała szansa
dla mieszkańców,
by mogli zapoznać się
z tym, z czym nie spotykają się na co dzień.
Nie każdy może przecież każdego dnia stać się pasażerem policyjnego poduszkowca, czy być świadkiem, a nawet uczestnikiem
interwencji, w której policyjne psy obezwładniają groźnych przestępców.
W trakcie całodniowego przedsięwzięcia każda ze służb prezentowała swoje umiejętności oraz sprzęt.
Funkcjonariusze z braniewskiej jednostki Policji, wspierani przez
policjantów z Elbląga, specjalnie na tę okazję przygotowali pokaz
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tresury i posłuszeństwa psów służbowych oraz dynamiczne interwencje, w których główne role odgrywały oczywiście czworonogi.
To właśnie policjanci, jako pierwsi zaprezentowali się na tegorocznej ,,Mundurówce''.
Mieszkańcy na samym początku mogli zaobserwować, jak siedmiu funkcjonariuszy wydaje komendy swoim podopiecznym.
Ta spokojna część była jedynie wprowadzeniem do tego, co naprawdę potrafią policyjne psy.
Funkcjonariusze pokazali również, jak podczas szkoleń wygląda zabawa z czworonogiem. Pies za swoje sukcesy także
chce być wynagradzany.
Następnym elementem była prezentacja umiejętności obrończych.
Widzowie mogli zobaczyć z bliska, jak zachowuje się
zwierzę, gdy ktoś zagraża jego przewodnikowi. Chwilę później padły strzały, co dało
początek jeszcze bardziej
dynamicznym pokazom.
Wtedy też mieszkańcy obserwowali, jak służbowe psy
obezwładniały niebezpiecznego przestępcę, który uciekał
z bronią na rowerze, czy niszczył samochód.
Swoje umiejętności zaprezentował również Zeus - pies wyszkolony do wyszukiwania narkotyków.
Zebrani z ogromną ciekawością śledzili działania policjantów, a na
koniec pokazu nagrodzili ich zaangażowanie gromkimi brawami.
Funkcjonariusze przygotowali także dla gości pokaz swojego
uzbrojenia oraz radiowozów. Dużą atrakcją okazał się policyjny
poduszkowiec ,, Anakonda''. Każdy chętny mógł choć przez chwilę stać się jego pasażerem, czy usiąść za kierownicą służbowych
motorów, quada oraz nieoznakowanej skody superb.
Na dzieci czekały także słodkości oraz elementy odblaskowe.
st. sierż. Jolanta Ciszewska

numer 131 (6/18)

Lidzbarscy policjanci pobiegli w szczytnym celu

Wybiegali 39 posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci
Lidzbarscy policjanci wzięli udział w charytatywnym
biegu sztafetowym, w którym przebiegnięte przez funkcjonariuszy kilometry przeliczane były na ilość obiadów
dla najbiedniejszych.
Mundurowi łącznie przez godzinę pokonali 15 km 600
metrów i tym samym wygrali 39 posiłków
dla najbardziej potrzebujących dzieci!
W ubiegłym tygodniu na stadionie miejskim w Lidzbarku Warmińskim odbył się
bieg sztafetowy „Pomagajmy z każdym
krokiem”. Wśród 61 drużyn udział wzięła
5-osobowa sztafeta policjantów.
Dobra zabawa, ale przede wszystkim
szczytny cel - takie motto towarzyszyło
drużynie policyjnych biegaczy.
Podkom. Bartosz Matuszyk, mł.asp. Daniel
Chomej, sierż.sztab. Dariusz Sadowski,
st.sierż. Marcin Watros i st.sierż. Mikołaj Bielewicz
wystartowali w charytatywnym biegu sztafetowym, który
odbył się na stadionie miejskim w Lidzbarku Warmińskim.

Zdjęcie: Elblag.pl

15 załóg wystartowało w II Wyścigu Smoczych
Łodzi zorganizowanym w ramach Święta Chleba.
Zwyciężyła ekipa Komendy Miejskiej Policji
w Elblągu, zostawiając w tyle przewodników
PTTK i żołnierzy.
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Bieg rozpoczął się jednocześnie na stadionach 12 miast
w Polsce. Zawodnicy tworzący pięcioosobowe drużyny sztafetowe przez godzinę pokonywali kolejne okrążenia,
z których każde zostało przeliczone na obiad.
Środki finansowe na posiłki dla najbardziej potrzebujących dzieci przekazała Fundacja PKO
Banku Polskiego.
Silna ekipa policjantów z lidzbarskiej
komendy łącznie przebiegła 15 km
i 600 metrów i została skalsyfikowana na 20 miejscu. Łącznie
mundurowi wybiegali 39 posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci. Jak podkreślił
sierż.sztab. Dariusz Sadowski
„Wynik policjantów cieszy tym bardziej, że nie jesteśmy zawodowymi
biegaczami. Mogliśmy sprawdzić swoje
siły i jednocześnie pomagać potrzebującym”.
asp. Monika Klepacka

Swoje załogi wystawiły elbląskie firmy, instytucje, redakcje,
kluby sportowe. Zawodnicy mieli do pokonania dystans
około czterystu metrów.
Do 40-kilogramowej łodzi wsiadało 16 osób, które chwytały
za wiosła, by jak najszybciej dopłynąć do mety.
Najpierw jednak trzeba było złapać rytm.
Trasę pomiędzy dwoma mostami na elbląskiej starówce
załogi pokonywały w minutę z sekundami. Najlepsi z kilkoma, ci odrobinę słabsi - z kilkunastoma.
Walka była zażarta. W zależności od wyścigu, ten sam czas
mógł dać awans do następnej rundy, skazać na baraże albo
zakończyć zmagania.
W wielkim finale zmierzyli się policjanci z KMP w Elblągu
z osadą PTTK Elbląg.
Po wzbudzającym emocje wyścigu duży puchar za zwycięstwo powędrował do stróżów prawa. Trzecie miejsce zajęli
żołnierze z 16. Batalionu Dowodzenia.
podkom. Krzysztof Nowacki
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Zespół Prasowy KWP w Olsztynie: Może szukamy Ciebie?
Przeczytaj i zastanów się, czy nie szukamy właśnie Ciebie.
Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną i ciekawą policji, leży Ci na sercu wizerunek naszej formacji, masz propozycje,
jak jeszcze lepiej pokazać mieszkańcom naszą codzienną służbę?- to zapraszamy do współpracy w zespole
prasowym KWP w Olsztynie.
Co oferujemy? – niecodzienną codzienność, pracę w kreatywnym zespole, możliwość poznawania ciekawych ludzi, poszerzanie wachlarza swoich zawodowych i osobistych kompetencji. Tylko u nas będziesz tuż za plecami policyjnego antyterrorysty, zdobędziesz szlify z zakresu reżyserii filmowej, zobaczysz, jak powstaje reklama społeczna, sprawdzisz, jak widzi
Cię kamera i czy nie musisz popracować nad emisją głosu.
Przede wszystkim będziesz mieć możliwość pokazania dobrej, potrzebnej mieszkańcom Warmii i Mazur, codziennej pracy
policjantów. I będziesz mógł (mogła) to robić bez przerwy, przez 7 dni w tygodniu.
Czego oczekujemy? – że będziesz lubić ludzi, pracę w grupie, bo zespół prasowy to nie scena dla solistów, ale specjalistów. Odpowiedzialność, poczucie obowiązku, szukanie nowych rozwiązań nawet dla tych przykurzonych spraw i rozwój –
osobisty i zawodowy - to musi Cię do nas prowadzić.
Nie szukamy marudy, tylko policjantki lub policjanta, który po sprawdzeniu się rozpocznie pracę na etacie asystenta.
Jeśli po przeczytaniu naszego ogłoszenia widzisz, że to praca dla Ciebie, zadzwoń do rzecznik prasowego KWP w Olsztynie pod nr 731 52 52, 601 666 244 lub prześlij swoją ofertę na adres anna.fic@ol.policja.gov.pl.
Czekamy do 9 października 2015 r.
podinsp. Anna Fic
Rzecznik Prasowy
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie

Szczycieńscy policjanci wzięli udział w EKOpikniku
Rodzinnym w ramach Akcji Profilaktycznej
„Nie Tankuję Jadę,” zorganizowanym przez Urząd Miejski w Szczytnie z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu. Policjanci na swoim stoisku promowali bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz jazdę na rowerach.
W ramach pikniku głównymi ulicami miasta przemaszerowali mieszkańcy Szczytna, których prowadziła szczycieńska
drogówka. Niektórzy jechali na rowerach, a inni na rolkach
i hulajnogach. Następnie przy użytku ekologicznym Mała
Biel odbył się EKOpiknik Rodzinny w ramach Akcji Profilaktycznej Nie Tankuję Jadę.
Policjanci zachęcali kierowców do tego, żeby przesiedli się
z czterech kółek na dwa.
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Na wspólnym stoisku promującym Komendę Powiatową
Policji oraz Wyższą Szkołę Policji, mieszkańcy Szczytna
wraz rodzinami, ale przede wszystkim - dzieci i młodzież,
mieli okazję zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, porozmawiać z policjantami na temat
bezpiecznych zachowań, a także wziąć udział w konkursie
plastycznym.
Każdy gość policyjnego stoiska otrzymał odblask i wiele
innych prezentów oraz mógł porozmawiać z policjantami
z ruchu drogowego i tymi, którzy pełnią służbę na rowerach.
Zainteresowanych było wielu, a pytaniom nie było końca.
Patrole rowerowe bardzo spodobały się mieszkańcom.
podkom. Aneta Choroszewska-Bobińska
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