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Szczęść Boże! - Szanowni Państwo!
Jak co roku będziemy modlić się za zmarłych członków naszej Rodziny
Służb Mundurowych! Będą też czytane w czasie wypominek
Imiona i Nazwiska naszych Zmarłych.
Zaduszki mundurowe odbędą się w parafii pw. NMP Królowej Polski i Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała przy ul. Kromera 2a
5 listopada (czwartek) o godz. 18.00
Prosimy przedstawicieli Waszej Służby o udział i złożenie symbolicznych
zniczy w czasie czytania listy śp. Zmarłych.
Ks. dr Marian Midura - Moderator Duszpasterstwa Służb Mundurowych
kom. 502 726 968

„O tych, których kochaliśmy za życia,
nie zapominajmy również po śmierci”- Św. Ambroży

Str. 2
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„Sportowiec z tytułami, życzliwy kolega, przyjaciel, świetny organizator, pomocny
w sprawach służbowych, doradca w sprawach prywatnych, ambitny, zawsze uśmiechnięty, policjant z powołania, punktualny, zawsze można było na nim polegać, dawał
nam dużo powodów do uśmiechu, dusza towarzyska, zaangażowany w sprawy rodzinne, związany z żoną i dziećmi” – tak koleżanki i koledzy z pracy zapamiętali
nadkom. Ireneusza Wierzbickiego policjanta z KWP w Olsztynie, który 27 czerwca 2012 r. zginął
w wypadku drogowym niedaleko Nidzicy. Miał 35 lat

„Sympatyczny, zawsze uśmiechnięty, służący pomocą, z ogromną wiedzą życiową
i zawodową, nigdy nie odmówił pomocy żadnemu z nas, uczynny, pracowity,
zapalony rowerzysta, wędkarz, kolekcjoner monet, bardzo rodzinny, troskliwy,
opiekuńczy, ambitny, o wysokiej kulturze osobistej, z olbrzymim poczuciem humoru,
dusza towarzyska” – tak mówili o podkom. Jarosławie Anuszu jego koleżanki i koledzy z KWP
w Olsztynie.
Policjant zginął w wypadku drogowym niedaleko Nidzicy w czerwcu 2012 roku. Miał 38 lat.

„Była niezwykle pracowita. Miała w sobie tyle pozytywnej energii, którą zarażała
innych… Ceniliśmy jej kompetencje, fachowość, wiedzę i doświadczenie zawodowe.
Była uczynna, życzliwa ludziom. Poproszona o jakąkolwiek pomoc, działała natychmiast. W sytuacjach, gdy inni przeżywali tragedie – reagowała od razu.
Organizowała pomoc materialną i wsparcie psychiczne”- tak wspominają
śp. Grażynę Żabińską, pracownika KWP w Olsztynie, która zmarła w kilka dni po wypadku do
którego doszło niedaleko Nidzicy w czerwcu 2012 r.

„Policja straciła wybitnie zdolnego fachowca od wypadków drogowych, i nie tylko.
Był dla nas wzorem do naśladowania. Każdy, kto miał szansę pracować z Pawłem
wie, że zawsze można było na niego liczyć. Był wspaniałym policjantem, zawsze
uśmiechniętym. Był też wspaniałym mężem oraz ojcem, który kochał bardzo swoją
córkę. Na zawsze zostanie w naszych sercach”.
Śp. Pawła Dąbkowskiego, policjanta z Wydziału Kontroli Ruchu Drogowego i Wykro-

czeń KMP w Olsztynie, pożegnaliśmy 16 września 2011 roku.

Str. 3
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25 października 2013 r. zmarł Ksiądz Julian Żolnierkiewicz – wieloletni duszpasterz Policji,
Służby Więziennej i Straży Pożarnej, kapelan Solidarności, Rodzin katyńskich, Światowego
Związku Armii Krajowej, wieloletni proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa,
duszpasterz akademicki, założyciel Domu Pomocy „Arka”.
Przez dziesięciolecia działał z tak wielkim oddaniem w wielu obszarach, że stał się dla mieszkańców Olsztyna, w tym policjantów i pracowników Policji niekwestionowanym autorytetem
moralnym.
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły setki osób w sercach i pamięci których
pozostanie na zawsze.

18 grudnia 2012 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nadkom. Cezary Kurowski były Komendant Komisariatu
Policji w Rucianem-Nidzie. Wcześniej przez osiem lat związany był ze służbami kryminalnymi KMP w Olsztynie.
- „Pracowałem z Czarkiem w dochodzeniach trzy lata, znał się na robocie, był bardzo
koleżeński i pogodny. Bardzo dobrze się z nim pracowało, był rzetelny w pracy, zawsze można było na niego liczyć. Dla niego praca była naprawdę ważna”.

Mł. asp. Marek Cekała 17 sierpnia 2002 r., pełniąc służbę patrolową w Mikołajkach, podjął
pieszy pościg za trzema bandytami, którzy w barze miejskim dokonali zabójstwa mężczyzny, używając broni palnej.
Zginął w trakcie pościgu za sprawcami napadu podczas wymiany strzałów.
Pośmiertnie odznaczony złotą odznaką „Zasłużony policjant" i mianowany na stopień
młodszego aspiranta.

Str. 4

Mł. asp. Dariusz Dąbrowski policjant Komendy Powiatowej Policji w Iławie
15 stycznia 2000 r. w czasie wykonywania obowiązków służbowych brał udział w działaniach
na jeziorze w czasie pogoni za uciekającymi kłusownikami. Wskutek załamania się lodu
aspirant Dariusz Dąbrowski wpadł do wody razem z psem służbowym.
Mimo natychmiastowej pomocy strażnika rybackiego, pełniącego z nim służbę, nie udało się uratować życia policjanta.
Był funkcjonariuszem zdyscyplinowanym i sumiennym. Wzorowo wykonywał obowiązki służbowe,
wykazując ogromne zaangażowanie w służbie.
Pośmiertnie został awansowany na stopień młodszego aspiranta.
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"Wyjątkowy człowiek, przyjaciel wszystkich, jak nikt umiał kochać i wybaczać.
Smutno i pusto będzie bez jego uśmiechu, łez, niespożytej energii i młodego ducha”
– tak zmarłego Lesława Czekaja wspominała rodzina.
Koledzy i koleżanki podkreślali jego skromność, wysoką kulturę osobistą oraz ogromne
zaangażowanie w pracę.
14 grudnia 2013 roku pożegnaliśmy mł. insp. Lesława Czekaja byłego
Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie

„ Był bardzo zaangażowany w pracę, którą wykonywał. Służąc na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do spraw prewencji dbał m.in. o to, aby policjanci właściwie reagowali na problemy zgłaszane przez mieszkańców, aby byli blisko mieszkańców. Dbał również o policjantów i pracowników
Policji odnosząc się do nich zawsze z szacunkiem. Był bardzo uczynnym człowiekiem, osobą o wysokiej kulturze osobistej. Pracował z wielkim oddaniem do samego końca. Przychodząc do pracy, mimo swojego cierpienia, obdarzał podwładnych ciepłym głosem i uśmiechem. Na zawsze zostanie w naszych sercach”tak podwładni wspominają mł. insp. Andrzeja Miałkowskiego, który od 1999 roku przez kilka kolejnych lat pełnił służbę na
stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Zmarł w 2005 roku po długiej i ciężkiej chorobie.

„Mirusia pamiętamy, jako dobrą duszę naszego wydziału, jako osobę skrytą,
ale z wielkim sercem. Był niezastąpiony i zawsze pomocny w kwestiach związanych
z utrzymaniem nieruchomości, ich rozliczaniem, czy sprawozdawczością.
Będzie nam brakowało jego pogody ducha i stoickiego spokoju”.
„Był inteligentnym, szczerym, życzliwym człowiekiem. Zawsze otwarty na bezwarunkową pomoc dla innych. Pan Mirek pozostawił w Komendzie, a przede wszystkim,
w naszych sercach, miejsce, którego nikt nie zastąpi” - tak koledzy i koleżanki z Wydziałów Zaopatrzenia i Inwestycji i Remontów wspominają śp. Mirosława Filę, pracownika KWP
w Olsztynie, który zmarł 24 czerwca 2014 r.

Str. 5

„Zawsze będziemy pamiętać honorowego, ambitnego policjanta,
ale także kulturalnego, dobrze wychowanego i pogodnego, młodego człowieka.
Zawsze uśmiechnięty, wszędzie go było pełno.
Realizował swoje pasje. Kochał motocykle. I tego dnia to właśnie na motorze pełnił
swoją ostatnią służbę…”
„ To był wspaniały człowiek, mąż, ojciec, syn i policjant” - to wspomnienia
o st. sierż. Rafale Rosiaku policjancie KPP w Ostródzie, który stracił życie w czasie pełnienia
służby. Do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym doszło 11 maja 2012 roku.
Rafał Rosiak miał niespełna 28 lat.

numer 133 (7/2)

Zmiany w kierownictwie
giżyckiej Policji

Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie, Burmistrz
miasta Kętrzyn uhonorowani medalami XXV-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Mł. insp. Marek Sudnikiewicz dotychczasowy I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku
z dniem 16 października przeszedł na emeryturę.
Na stanowisku zastąpił go podinsp. Adam Rudnicki.

Po ponad 24 latach służby w stan spoczynku przeszedł
mł. insp. Marek Sudnikiewicz, dotychczasowy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku.
Z dniem 17 października 2015 Komendant Wojewódzki Policji
w Olszynie powołał na to stanowisko podinsp. Adama Rudnickiego, który będzie nadzorował pion prewencji w KPP w Giżycku.
W uroczystości pożegnania dotychczasowego I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku oraz wprowadzenia
nowego Zastępcy uczestniczyli insp. Adam Kołodziejski I Zastępca Komendanta Wojewódzki Policji w Olsztynie, kierownictwo, policjanci i pracownicy giżyckiej komendy policji.
Żegnając dotychczasowego Zastępcę podziękowali mu za długoletnią, trudną i pełną poświęcenia pracę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, życzyli wszelkiej pomyślności, a także zadowolenia z podejmowania nowych wyzwań.

Str. 6

W sali Urzędu Miasta
Kętrzyn odbyło się
uroczyste, jubileuszowe spotkanie z okazji
obchodów 25–lecia
powołania Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych.
Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji
w Kętrzynie insp. Wiesław Skudelski, Burmistrz miasta
Kętrzyn Krzysztof Hećman uhonorowani zostali medalami. Odznaczenie to nadane zostało w dowód uznania
za dotychczasową współpracę.
W spotkaniu udział wzięli licznie przybyli emeryci i renciści
policyjni, Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie
insp. Wiesław Skudelski, Burmistrz miasta Kętrzyn
Krzysztof Hećman.
W czasie spotkania Stanisław Żach – Prezes Koła przedstawił rys historyczny
25- lecia Stowarzyszenia.
Wyraził również nadzieję,
że przy wsparciu i zaangażowaniu wszystkich członków działalność będzie
zmierzała w kierunku dalszej
integracji środowiska emerytów i rencistów i podparta
będzie wspólną tradycją
oraz autentyczną przyjaźnią.
Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie insp. Wiesław Skudelski, Burmistrz miasta Kętrzyn
Krzysztof Hećman uhonorowani zostali medalami XXVlecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. .
st.asp. Monika Danielak
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Zdjęcia http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/2015/10/viii-edycja-dzielnicowy-roku/

VIII Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” rozstrzygnięty!
Najlepszym dzielnicowym polskiej Policji został
sierż. Krzysztof Srebnicki z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie.
Dobrze wypadł również sierż. sztab. Łukasz Grabczak –
reprezentujący Warmię i Mazury, który w klasyfikacji
generalnej zajął 16 miejsce spośród 34 najlepszych
dzielnicowych polskiej Policji!

W

Szkole Policji w Katowicach zakończył się trzydniowy finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. Wzięło w nim udział 34 najlepszych dzielnicowych z Polski. Wielu spośród nich w latach
poprzednich brało już udział w ogólnopolskich finałach,
większość legitymuje się dużym doświadczeniem pracy na
stanowisku dzielnicowego. Dlatego też trzeba docenić
postawę reprezentantów naszego regionu.
Sierż. sztab. Łukasz Grabczak z Komisariatu Policji w Bezledach, będąc zaledwie od roku dzielnicowym, najpierw
wygrał wojewódzki etap zawodów, a potem dzielnie radził
sobie w ogólnopolskim finale zajmując ostatecznie
16 miejsce wśród najlepszych polskich dzielnicowych.
Drugi z reprezentantów Warmii i Mazur –
asp. Dawid Stelmaszczyk - był 23.

P

odobnie jak we wcześniejszym etapie, dzielnicowi
rywalizowali w pięciu konkurencjach: teście wiedzy, strzelaniu, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w dwóch symulacjach – przyjęcia interesanta oraz czynności związanych z służbą patrolową.

Katowice 2015 - Nadinsp. Cezary Popławski Zastępca Komendanta
Głównego Policji wręcza puchary zwycięzcom VIII Finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”

A

by zdobyć tytuł „Dzielnicowego Roku” i powalczyć
o atrakcyjne nagrody, funkcjonariusze musieli uzyskać jak
najwięcej punktów w każdej z tych pięciu konkurencji.
- „Zawodnicy byli przygotowani na naprawdę wysokim poziomie, a o zajętym miejscu w poszczególnych
konkurencjach decydowały szczegóły, stąd małe różnice w punktacji w poszczególnych konkurencjach.
Najlepiej poszło nam w strzelaniu, gdzie zajęliśmy
czwarte miejsce. Pozostałe konkurencje na średnim
poziomie punktowym” - powiedział
sierż. sztab. Łukasz Grabczak.
A jak ocenia swój udział w zawodach? – „Jeżeli chodzi
o wynik indywidualny uważam, że w porównaniu
do małego stażu na stanowisku dzielnicowego jest to
dobry wynik.
Zawody były dobrą formą doskonalenia zawodowego
i znakomitym sprawdzianem znajomości procedur
obowiązujących w służbie. Na pewno przyda mi się to
w codziennej policyjnej służbie”- dodał.

Str. 7

Bożena Przyborowska
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Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim wzbogaciła się o dwa nowe radiowozy marki
Kia Ceed. Samochody będą wykorzystywane przez policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.
Zakup pojazdów sfinansowany został przez jednostki
samorządowe powiatu nowomiejskiego
oraz Komendę Główną Policji.
Na placu Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się uroczyste przekazanie policjantom dwóch nowych
radiowozów oznakowanych marki Kia Ceed.
W uroczystości wzięli udział Komendant Powiatowy Policji
mł. insp. Jacek Drozdowski wraz z Pierwszym Zastępcą
mł. insp. Mirosławem Mozarczykiem, kadra kierownicza nowomiejskiej komendy oraz najważniejsi tego dnia goście:
Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego Józef Blank, Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Deja, Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek,
Wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański,
Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski
oraz Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski.
Nowe samochody poświęcił proboszcz ks. kanonik Zbigniew Markowski – kapelan nowomiejskich policjantów.
Zakup tych radiowozów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu
wszystkich samorządów powiatu nowomiejskiego. Drugą, taką
samą część pieniędzy przekazała Komenda Główna Policji.
Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim
mł. insp. Jacek Drozdowski w swoim wystąpieniu złożył na ręce
wszystkich samorządowców ogromne podziękowania za udzielone wsparcie finansowe, bez którego zakup aut byłby niemożliwy.
Świadczy to nie tylko o bardzo dobrze układającej się współpracy
samorządów z miejscową Policją, ale jest to także wyraz dbałości
władz o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.
Podczas spotkania burmistrz miasta Józef Blank przekazał na
ręce Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Jacka DrozdowStr. 8

skiego urządzenie AlcoBlow. Będzie ono służyć policjantom do
badań obecności alkoholu w wydychanym powietrzu kierowców
poruszających się na naszych drogach.
Już wiadomo, że dwie oznakowane kia ceed trafią do policjantów
z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Nowe samochody
pozwolą policjantom na jeszcze szybszy dojazd w miejsca interwencji, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców naszego powiatu.
Do końca tego roku policjanci otrzymają także jeszcze jeden
oznakowany radiowóz marki Opel Corsa.
sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska

Nowe radiowozy trafiły także
do giżyckich policjantów
Dwa fabrycznie nowe oznakowane radiowozy marki Kia Ceed
warte ponad 122 tysięcy jeżdżą już po drogach powiatu giżyckiego. Połowę kwoty, za którą zakupiono radiowozy, wspólnie
podarowały, w ramach tzw. „sponsoringu”, władze lokalne –
Urząd Miejski w Giżycku, Starostwo Powiatowe w Giżycku,
Urząd Gminy w Wydminach oraz Urząd Gminy w Miłkach.
Drugą połowę sfinansowano ze środków budżetowych Policji.
Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Mazurek przekazał
nowe radiowozy policjantom wydziału prewencji.
Dzięki nowym radiowozom giżyccy policjanci zwiększą swoją
mobilność, co z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
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Policjanci z Węgorzewa otrzymali nowy, oznakowany
radiowóz.
Opel corsa został zakupiony dzięki dofinansowaniu
Urzędu Miejskiego w Węgorzewie oraz środkom z budżetu Komendy Głównej Policji.
Uroczyste przekazanie nowo zakupionego radiowozu
odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie.
Klucze do nowego radiowozu przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie insp. Kazimierza Surowiec Burmistrz Węgorzewa Pan Krzysztof Piwowarczyk.
Insp. Kazimierz Surowiec podziękował Burmistrzowi Węgorzewa za okazaną pomoc i wsparcie. Podkreślił, że ta inicjatywa świadczy o bardzo dobrej współpracy z Policją,
jak również o zaangażowaniu samorządu we wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Na koniec przemówienia komendant dodał, że jest to już
trzeci samochód, który został zakupiony i przekazany węgorzewskim policjantom dzięki dofinansowaniu lokalnych samorządów.
Przekazany opel corsa wykorzystywany będzie podczas
codziennej służby.
asp. Grażyna Magiera

Sławomir Koniuszy i Zbigniew Kowalski wyróżnieni przez wielkopolskich związkowców „Medalem XXV-lecia NSZZ Policjantów”
Ponad pół tysiąca osób uczestniczyło w poznańskich
obchodach XXV-lecia NSZZ Policjantów.
13 października, w wypełnionej po brzegi Auli Uniwersytetu
Adama Mickiewicza – uchodzącej za najbardziej reprezentacyjne miejsce w Poznaniu – odbyła się jubileuszowa gala.
Głównym punktem programu było uhonorowanie działaczy
związkowych „Medalem XXV-lecia NSZZ Policjantów”
i „Medalem XXV-lecia NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego”. Ten drugi medal otrzymali m.in.
Sławomir Koniuszy i Zbigniew Kowalski, reprezentujący na
uroczystościach Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Szczegółowa relacja z poznańskiego jubileuszu
dostępna na stronie: http://www.nszzpwlkp.pl

Str. 9
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Poznali się w jednostce Policji, tam narodziła się również ich miłość. Po kilku latach postanowili wstąpić
w związek małżeński.
17 października 2015 r.
sierż. Małgorzata Grzelak i sierż. Marcin Bondar
z KPP w Kętrzynie powiedzieli sobie
sakramentalne ”Tak”.
W tak ważnym i uroczystym momencie nie zabrakło
akcentów policyjnych- Pan młody w czasie uroczystości ślubnej wystąpił w policyjnym mundurze,
a po wyjściu z kościoła, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, nowożeńcy przeszli między szeregami szpaleru złożonego z policjantów ubranych w galowe mundury. Nie zabrakło również życzeń od kolegów z policyjnej jednostki na czele z
insp. Wiesławem Skudelskim Komendantem Powiatowym Policji w Kętrzynie (również w policyjnym umundurowaniu).

Połączyła ich miłość
W wielu jednostkach polskiej Policji
pracują małżeństwa policjantów, które
poznały się w pracy.
Czasami jest to miłość
od pierwszego wejrzenia. Innym razem uczucie
dojrzewa stopniowo,
by w pewnym momencie
mieć pewność – „Z tą kobietą (z tym mężczyzną)
pragnę spędzić całe swoje
życie”.

pienie Pana młodego na uroczystości ślubnej
w policyjnym mundurze oraz udział policyjnej
asysty honorowej
w umundurowaniu wyjściowym, w
formie szpaleru reprezentacyjnego.

Ślub odbył się 17 października 2015 r. w kościele
św. Piotra i Pawła w Reszlu.
Zgodnie z Ceremoniałem
policyjnym zgodę na udział
policyjnej asysty wydał
kierownik jednostki - w tym
2015 r. - sierż. Małgorzata Grzelak i sierż. Marcin Bondar
przypadku
Sierż. Małgorzata Grzelak
insp. Wieslaw Skudelski
i sierż. Marcin Bondar z KPP w
Komendant Powiatowy Policji
Kętrzynie znają się od kilku lat.
w Kętrzynie, który również wziął
Połączyła ich miłość, ale również
udział w uroczystości, a po jej zakońpraca w Policji, bo tu właśnie się poznali.
czeniu złożył młodej parze szczere życzeNa co dzień pracują w Zespole patrolowonia.
interwencyjnym kętrzyńskiej komendy. Kochają swoją pracę,
postanowili więc, w tak ważnym, osobistym momencie swojego życia, podkreślić przynależność do Policji poprzez wystąStr. 10
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Życzenia dla nowożeńców od insp. Wiesława Skudelskiego
Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie

Wzruszającym dla nowożeńców, ale również dla rodzin
i gości, był moment przejścia pary młodej, wychodzącej
z kościoła, między szeregami szpaleru złożonego z policjantów ubranych w galowe mundury.
Nie mniej pięknym momentem były życzenia od kolegów
i koleżanek z policyjnej jednostki, którzy składali młodej parze
życzenia wszystkiego najlepszego.

A dlaczego tak bardzo zależało im na ślubie zgodnym
z policyjnym ceremoniałem?
- „Mój ojciec był policjantem, mój dziadek był
milicjantem. Ojciec brał ślub w mundurze, ja również
chciałem podtrzymać tę tradycję.
Marzyliśmy, że będzie Kompania Honorowa, policyjna
eskorta. Nasze marzenia spełniły się - przysięgę małżeńską składałem ubrany w policyjny mundur, mój świadek
- policjant - również był w mundurze.
Ślubu udzielał nam kapelan policyjny,
w kościele wśród zaproszonych gości byli nasi koledzy
i koleżanki z Policji oraz naczelnicy Wydziału,
po uroczystości ślubnej, która odbyła się w kościele
przy ul. Bajkowej w Olsztynie podjechało dwóch
naszych policjantów na motocyklach i pięciu policjantów z motocyklowego klubu Knight Riders Olsztyn,
do którego należy dwóch naszych kolegów z wydziału.
Eskortę mieliśmy z kościoła do hotelu, w którym było
wesele. Byliśmy dumni z tego, że mogliśmy mieć taką
piękną oprawę. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy policjantami” – dodał.

To nie pierwszy ślub w warmińsko-mazurskiej Policji,
który przebiegał zgodnie z policyjnym ceremoniałem.
Trzy lata temu w związek małżeński wstąpili Natalia Osełkowska i Karol Smakosz, policjanci Wydziału Kontroli Ruchu Drogowego i Wykroczeń KMP w Olsztynie. Oni również poznali
się w pracy. A właściwie zanim zaczęli wspólną pracę.
- „Starałem się o stałą pracę w Olsztynie. Gdy zobaczyłem Natalkę, jak wchodziła do Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie, to wiedziałem, że to jest właśnie ta.
Potem wiadomo, trzeba było wydeptać drogi, trochę
pochodzić, pomarudzić. Pamiętam szkolenie w Oddziale
Prewencji Policji, gdzie „młodzież”, w tym Natalka,
przygotowywała się do ślubowania. Potem widywaliśmy
się coraz częściej i w końcu mnie zauważyła”wspomina policjant.
Ceremoniał policyjny ma na celu m.in. integrowanie środowiska oraz umacnianie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie. Ślub zgodny z ceremoniałem na pewno ma wielki wpływ na osiągniecie tego celu.

Bożena Przyborowska i st. asp. Monika Danielak

2012 r. - Natalia Osełkowska i Karol Smakosz
Str. 11
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Komendant Główny Policji Zarządzeniem nr 122
z dnia 25 maja 2012 r. wprowadził do użytku służbowego w Policji ceremoniał policyjny.
Ma on na celu kultywowanie policyjnych tradycji,
integrowanie środowiska oraz umacnianie pozytywnego
wizerunku Policji w społeczeństwie.
Jego podstawowym przesłaniem jest dążenie do tego,
aby uroczystości z udziałem policyjnej asysty honorowej, policjantów oraz przedstawicieli środowiska policyjnego
przebiegały w atmosferze powagi,
podniosłości i były wyrazem szacunku dla narodowych symboli.
Jest dokumentem porządkującym
i określającym zasady oraz formy
indywidualnego i zespołowego
zachowania policjantów, a także
pracowników Policji uczestniczących w uroczystościach o charakterze państwowym, policyjnym,
patriotycznym i religijnym.
Uwzględnia szczegółowe opisy
udziału asysty honorowej.
W tym wydaniu „Informatora”
przedstawiamy fragment
„Ceremoniału policyjnego” dotyczący zasad udziału policjantów w uroczystości ślubu
funkcjonariusza.

1. Policjant może wystąpić z wnioskiem o przydzielenie
policyjnej asysty honorowej w formie szpaleru reprezentacyjnego na czas trwania uroczystości zawarcia przez niego
małżeństwa. Wniosek policjant składa do kierownika
jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę.
2. Policjantowi można przydzielić asystę, o której mowa
w pkt 1, pod warunkiem złożenia przez niego deklaracji
we wniosku, że w uroczystości ślubnej wystąpi on w umundurowaniu wyjściowym ze sznurem galowym.

3.O przydzieleniu i formie policyjnej asysty honorowej decyduje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, przy czym
w jej skład powinno wchodzić co najmniej 7 policjantów.
4.W asyście w formie szpaleru reprezentacyjnego biorą
udział policjanci w umundurowaniu wyjściowym ze sznurem
galowym, za zgodą przełożonego, w czasie służbowym.
5.W uzasadnionym przypadku dopuszcza się wyróżnienie policjanta
biorącego ślub, polegające na skierowaniu do asysty honorowej policjantów z jednolitym rodzajem uzbrojenia,
np. z karabinkami SKS, AKM lub
AKMS albo szablami. W tym przypadku decyzję o przydzieleniu asysty,
liczebności oraz transporcie służbowym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji na wniosek przełożonego. Policjanci asystujący wykonują zadania w ramach obowiązków
służbowych.
6.Szpaler reprezentacyjny z bronią lub
bez broni ustawia się przed wejściem
do urzędu stanu cywilnego lub obiektu
sakralnego w dwóch szeregach,
zwróconych frontem do siebie, kilka minut przed wyjściem
młodej pary.
7.Gdy młoda para wychodzi z urzędu stanu cywilnego lub
obiektu sakralnego, policjanci stojący w szpalerze oddają
honory na komendy: „BACZNOŚĆ! (Prezentuj – BROŃ!)
Na prawo – PATRZ!”. Nowożeńcy przechodzą między
szeregami szpaleru.
8.W uzasadnionych przypadkach w uroczystościach ślubnych może uczestniczyć inna asysta, np. motocyklowa
asysta honorowa lub pododdział konny

Cały tekst „Ceremoniału policyjnego dostępny jest na stronie
http://www.policja.pl/ftp/kgp/ceremonial_policyjny_www.pdf
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Jak często widujemy w swojej dzielnicy policyjne
patrole?, kto jest naszym dzielnicowym?, i w końcu, czy czujemy się bezpiecznie? – to tylko kilka
pytań, na które odpowiedzą ankietowani mieszkańcy Elbląga.
27 października ankieterzy,
którymi są uczniowie elbląskich klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych,
rozpoczęli przeprowadzanie
badań wśród mieszkańców
Elbląga.
Ankieterów można spotkać
w różnych częściach Elbląga,
między innymi na osiedlu Zawada,
Nad Jarem, czy za Politechniką.

Elblążanie zapytani są m.in. o to, czy wiedzą, kto jest ich
dzielnicowym?, jak często widzą w swojej okolicy policyjne
patrole? oraz czy czują się bezpieczni?
Ankieta liczy 12 pytań i jest anonimowa.
Wyniki zostaną opublikowane zaraz po zakończeniu analizy.
Osoby, do których ankieterzy
zwrócą się o opinię prosimy o
pozytywne podejście do badania
i poświęcenie kilku minut na odpowiedzi. Państwa opinia o pracy
Policji pomoże doskonalić jej metody i formy działania.
Osobami upoważnionymi przez
Komendanta Miejskiego Policji
w Elblągu do przeprowadzenia
niniejszej ankiety są uczniowie klas mundurowych Zespołu
Szkół Technicznych w Elblągu.
Każdy z uczniów ma odpowiednie upoważnienie, które ważne jest wraz z legitymacją szkolną.
Jakub Sawicki

Szanowni Państwo,
6 listopada 2015r. rusza plebiscyt „Najbardziej popularny dzielnicowy”.
Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych, do wzięcia udziału w konkursie,
którego celem jest wyłonienie wśród funkcjonariuszy najwszechstronniejszego
dzielnicowego. Kryteria oceny: wyniki prewencyjne, wzorowe wykonywanie zadań
służbowych, kultura osobista, szacunek i uznanie przez współpracowników
oraz rzecz najważniejsza - ocena w oczach mieszkańców miasta i powiatu.

Wszystkie lokalne redakcje zachęcamy do promowania sylwetek dzielnicowych.
Wszelkie niezbędne dane dotyczące naszych policjantów znajdziecie Państwo
na witrynie: elblag.policja.gov.pl/o01
Str. 13

Jakub Sawicki, KMP w Elblągu
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69 proc. respondentów dobrze ocenia pracę policjantów - to wyniki najnowszego badania Centrum
Badania Opinii Społecznej przeprowadzonego we
wrześniu br. Z ankiety wynika, że Policja jest drugą,
obok wojska, najwyżej ocenianą instytucją.

CBOS, w badaniu cyklicznym, monitoruje opinie dorosłych
Polaków na temat działalności parlamentu i prezydenta,
natomiast dwa razy w roku ocenie poddaje większą liczbę
instytucji publicznych. W ostatniej edycji badania, przeprowadzonej w drugiej połowie września br., wśród ocenianych
instytucji znajduje się również Policja.
Wyniki badania wskazują, że obecnie 69% ankietowanych
dobrze ocenia pracę Policji jako instytucji, natomiast 18% –
ma do niej zastrzeżenia. W porównaniu do marca 2015 roku, oceny Policji wzrosły o 4 punkty procentowe.
W najnowszej edycji badania, Policja znajduje się na drugim
miejscu spośród dwudziestu jeden ocenianych instytucji.
Lepiej od niej oceniana jest tylko działalność władz samorządowych.
Według CBOS, pracę samorządów w swojej miejscowości
pozytywnie ocenia 71 proc. ankietowanych (od marca
wzrost o 4 punkty procentowe), natomiast źle 20 proc..
To nie tylko najlepsze notowania władz lokalnych obecnej
kadencji, ale - jak podkreśla CBOS - jedne z najlepszych
w ostatnich osiemnastu latach.
Warto zwrócić uwagę, że Policja oceniana jest ponad dwukrotnie lepiej niż inne instytucje wymiaru sprawiedliwości,
tj. sądy i prokuratura.
Jak wynika z badań CBOS, wizerunek wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania nie należy do najlepszych.
Dobre oceny funkcjonowania sądów i prokuratury pozostają
w mniejszości (odpowiednio: 27 proc. i 26 proc.).
Z kolei źle o pracy sądów wypowiada się niemal połowa
Polaków (46 proc., od marca spadek o 6 punktów proc.),
Str. 14

a prokuratury - 37 proc. (spadek o 3 punkty proc.).
Po nieco gorszych ocenach w marcu tego roku, we wrześniu została odnotowana poprawa opinii o funkcjonowaniu
wojska. Obecnie dobrze ocenia je 69 proc. respondentów,
o 7 punktów proc. więcej niż w marcu. Przeciwny pogląd ma
4 proc. badanych, a 27 proc. nie miało zdania.
W ocenach działalności Kościoła rzymskokatolickiego utrzymuje się pogorszenie, które zostało zarejestrowane w marcu tego roku. Tak jak sześć miesięcy temu pozytywnie
o funkcjonowaniu Kościoła jako instytucji wypowiada się
nieco ponad połowa Polaków (53 proc.), a negatywnie jedna
trzecia (33 proc.) W tym badaniu pominięto odpowiedzi
"trudno powiedzieć".
W ciągu ostatniego półrocza ubyło badanych pozytywnie
odnoszących się do pracy CBA (spadek o 5 punktów proc.,
do 30 proc.), nie zmienił się natomiast istotnie odsetek osób
wypowiadających się o tej instytucji z dezaprobatą (17
proc.), a 53 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.
W porównaniu z poprzednim pomiarem pogorszyły się
notowania NIK; opinie o Trybunale Konstytucyjnym i instytucji RPO są względnie stabilne.
Wprawdzie działalność NIK nadal jest częściej oceniana
pozytywnie (38 proc.) niż negatywnie (22 proc.), jednak od
marca nastąpił znaczny spadek aprobaty (o 11 punktów
proc.) i wzrost dezaprobaty (o 8 punktów proc.).
Działalność TK dobrze ocenia 39 proc. ankietowanych
(o 3 punkty proc. mniej niż w marcu), źle 12 proc.
O pracy RPO pozytywne opinie wyraża 40 proc. Polaków
(spadek o 4 punkty proc.), a 10 proc. (spadek o 3 punkty
proc.) odnosi się do niej krytycznie.
Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach
17-23 września tego roku na liczącej 972 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP
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W Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Nowym Mieście
Lubawskim odbyła się powiatowa konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie pt. „Praca ze sprawcą
przemocy w rodzinie".
Organizatorem przedsięwzięcia był
Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W spotkaniu wzięło udział około
40 osób. Wśród zaproszonych gości
byli członkowie zespołów interdyscyplinarnych, policjanci, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy, pedagodzy.
Obecni na konferencji mieli możliwość zapoznania się ze
skalą zjawiska przemocy w rodzinie, która występuje na
terenie naszego powiatu oraz z działaniami jakie należy
podejmować w przypadku założenia „Niebieskiej Karty”.

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim mł.insp. Jacek Drozdowski przedstawiając rolę Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
skalę zjawiska przemocy występującą
na naszym terenie.
W dalszej części spotkania pani Izabela Banasiak (kuratorka sądowa, facylitatorka) omówiła zagadnienie dotyczące pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie oraz to, jak motywować go do podjęcia zmiany.
Przemoc w rodzinie to jeden z ważniejszych problemów
społecznych, któremu należy przeciwdziałać. Każda osoba
zajmująca się problematyką przemocy musi posiadać wiedzę na ten temat. Niezbędna jest znajomość rozporządzeń
i procedur. Wiedza ta daje narzędzia do ochrony osób
krzywdzonych, umożliwia wywieranie wpływu na sprawcę,
poprzez pociąganie go do odpowiedzialności karnej.

Konferencję rozpoczęła pani Wicestarosta Katarzyna Trzaskalska, która przywitała zaproszonych gości.

sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska

Żeglarze dziękują Komendantowi
Oficjalnie zakończono sezon żeglarski 2015.
W czasie tej uroczystości insp. Krzysztof Konert
Komendant Powiatowy Policji w Iławie otrzymał
podziękowanie za wsparcie i pomoc przy organizacji
XXXI Regat Pomarańczowych im. Mariana Skubija.
Regaty na terenie Jeziora Jeziorak cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych i starszych żeglarzy. Każdej takiej imprezie oprócz
rozgrywanych wyścigów towarzyszą imprezy kulturalno-rozrywkowe
integrujące grono zawodników oraz obserwatorów.
Iławscy policjanci rokrocznie pomagają w zabezpieczeniu regat,
dbają o bezpieczeństwo uczestników zawodów, jak również licznie
przybyłych gości kibicujących żeglarzom.
Podczas uroczystego podsumowania sezonu żeglarskiego 2015,
sierż. sztab.
Sławomir Michalak w imieniu Komendanta Powiatowego
Str. 15
Policji w Iławie, odebrał z rąk Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego Radosława Burzy, podziękowanie za wsparcie i pomoc
przy organizacji XXXI Regat Pomarańczowych im. Mariana Skubija.

Warto przypomnieć,
że pomysłodawcą
tych właśnie regat
był Marian Skubij,
ówczesny Dyrektor
Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego w Iławie.
Nazwa regat pochodzi zaś od głównej
nagrody dla zwycięskiego klubu, jaką
była skrzynka pomarańczy.
Już od 30 lat
skrzynka pomarańczy
obok innych dodatkowych nagród wręczana jest zwycięskiej drużynie.

sierż. szt. Joanna Kwiatkowska
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Fundacja DKMS podaje, że prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy wynosi 1:20000, a nawet
1: kilku milionów. To właśnie sprawia, że poszukiwania są
tak trudne. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych
dawców, tym większa szansa na znalezienie „bliźniaka genetycznego”.

23 października odbyła się akcja o nazwie
„Dzień Dawcy Szpiku w Komendzie Policji - Ełk”
przeprowadzona wspólnie z NFZ.
Podczas spotkania można było zarejestrować się w bazie dawców szpiku. Podczas 1,5-godzinnej akcji Fundacja DKMS zyskała 28 osób – policjantów i pracowników
cywilnych policji, które są gotowe oddać swoje komórki
macierzyste lub szpik.
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma nowotwór
krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest
przeszczepienie komórek macierzystych lub szpiku od
„bliźniaka genetycznego”.

Dlatego policjanci chętnie wspierają akcje i działania, które
mogą przyczynić się uratowania życia ludzkiego.
Staramy się nieść pomoc innym w różny sposób. W ten
sposób chcemy też zachęcać inne osoby, by rejestrowały
się w bazie dawców.
Podczas akcji w ełckiej komendzie wszystkie zdrowe osoby
w wieku 18-55 lat mogły bezpłatnie zarejestrować się w
bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych.
Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej
z wewnętrznej strony policzka.
st.post.Agata Kulikowska de Nałęcz

Oficer dyżurny pomógł odnaleźć zagubionego grzybiarza
24 października do oficera dyżurnego elbląskiej Policji zadzwonił starszy mężczyzna z prośbą o pomoc.
Był na grzybach i nie mógł odnaleźć drogi do domu.
Funkcjonariusze powiadomili służby leśne i dzięki dobrej
koordynacji grzybiarz cały i zdrowy trafił do domu.

- „Gdyby nie wasza szybka pomoc, mój spacer
po lesie mógłby się bardzo źle zakończyć”- powiedział
mężczyzna, któremu pomógł sierżant Tomasz Sznicer
dyżurny KMP w Elblągu.

Mężczyzna zadzwonił około godziny 16. Powiedział policjantowi, że był na działce na elbląskich Bielanach, wszedł
do lasu zbierać grzyby i od godziny błąka się szukając drogi
do domu.
Za radą policjanta mężczyzna znalazł w pobliżu słupki
graniczne postawione przez leśników. Ci pomogli określić
położenie grzybiarza, odnaleźć go i przewieźć do domu.
W podziękowaniach przekazanych policji podkreślał, że
gdyby nie szybka pomoc, jego spacer mógłby skończyć się
bardzo źle.
Jakub Sawicki
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Policjanci odwiedzili przedszkolaków
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
odwiedzili dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Olsztynie. Funkcjonariusze opowiedzieli o swojej pracy, a dzieci oglądały sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie.
Policjantom towarzyszył również Sierżant Bóbr – maskotka warmińsko –
mazurskiej Policji.

Nie ufać bez granicznie – do tego przekonywali
kętrzyńscy policjanci studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
na Warmii i Mazurach.
Funkcjonariusze uświadamiają młodzież na temat
ryzykownego i pochopnego poszukiwania pracy
w innych krajach.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii
i Mazurach kętrzyńscy policjanci wspólnie z pracownikami
Urzędu Pracy i Ochotniczego Hufca Pracy spotkali się ze
studentami Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Podczas spotkania wyświetlane były m.in. filmy edukacyjno – informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ich bohaterowie to przede wszystkim osoby, które zmuszane były
do niewolniczej pracy. Opowiadając swoją tragiczną historię przestrzegają innych przed nieuczciwymi pracodawcami i przed wyjazdami za granicę bez odpowiedniego przygotowania.
Obejrzane filmy komentowali kętrzyńscy policjanci
przedstawiając młodzieży zasady, o których należy pamiętać planując podjęcie pracy za granicą. Mówili, na co
zwracać uwagę, jak ustrzec się oraz, gdzie szukać pomocy w sytuacjach wskazujących na to, że mamy do czynienia z tego rodzaju przestępstwem.

st.asp. Monika Danielak

Str. 17

Policjanci z Komendy
Miejskiej Policji w
Olsztynie –
sierżanci sztabowi
Krzysztof Kłos i Tomasz Szeliga oraz sierżant Łukasz Górka,
a także ich pluszowy kolega – „Sierżant Bóbr”, maskotka
warmińsko – mazurskiej Policji, zawitali w olsztyńskim
Przedszkolu Miejskim Nr 5. Funkcjonariusze opowiedzieli
o swojej pracy i o zadaniach, jakie mają do wykonania policjanci różnych wydziałów. Pokazali dzieciom poszczególne
elementy umundurowania i wyposażenia do służby, nazywając je i tłumacząc, do czego służą.
Przedszkolaki mierzyły czapki, kamizelki odblaskowe, próbowały udźwignąć tarczę i policyjną pałkę. W „przymiarkach”
pomagali policjanci i panie przedszkolanki.
Podczas spotkania nie zabrakło również rozmów o tym,
jak należy się zachować, gdy potrzebujemy pomocy,
policjanci przypomnieli również najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania – w przedszkolu, w domu i podczas
zabawy na podwórku. Przestrzegli także przed kontaktem
z osobami nieznajomymi i nauczyli podstawowych zasad
ruchu drogowego.
Na zakończenie spotkania dzieci zaprosiły „Sierżanta Bobra”
do wspólnej zabawy, pokazując gościom, że naprawdę potrafią się bezpiecznie i radośnie bawić.

Lidia Cynt
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Uczniowie klas mundurowych z I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku i Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo – Biznesowego w Olsztynie gościli w olsztyńskiej jednostce Policji,
gdzie zapoznawali się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Sekcji Antyterrorystycznej.
Młodzież dowiedziała się, jakie wymagania stawiane są kandydatom na antyterrorystów , jakie zadania
mają do zrealizowania
funkcjonariusze SAT, i jakim dysponują sprzętem.
W październiku uczniowie
klas mundurowych z I Liceum
Ogólnokształcącego
im. Jacka Kaczmarskiego
w Olsztynku i Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo – Biznesowego w Olsztynie odwiedzili jednostkę
Policji w Olsztynie. Młodzież spotkała się z funkcjonariuszami Sekcji Antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie, którzy opowiedzieli o specyfice pracy
w policyjnych oddziałach antyterrorystycznych.
Policjanci szczegółowo omówili wymagania, jakie powinien
spełniać kandydat do służby w Sekcji Antyterrorystycznej
oraz opowiedzieli o tym, jak wygląda rekrutacja i jakie są jej
poszczególne etapy.
Str. 18

Antyterroryści zaprezentowali sprzęt używany w ich służbie
i wyjaśnili jego przeznaczenie – zarówno w pracy pirotechnicznej, jak i szturmowej.
Młodzież miała okazję obejrzeć robota pirotechnicznego
i sterować nim, ćwicząc przenoszenie przedmiotów przy
jego użyciu. Chętni przymierzyli ważący 50 kilogramów
kombinezon przeciwodłamkowy używany podczas rozbrajania niebezpiecznych ładunków.
Swoje umiejętności tropienia
zaprezentował pies policyjny,
także pełniący służbę w sekcji
AT.
Policjanci z oddziału szturmowego opowiedzieli o sytuacjach, w których podejmują
interwencje, pokazując sprzęt ułatwiający skuteczne i szybkie działanie w najbardziej kryzysowych sytuacjach.
Uczniowie z olsztyneckiego liceum poznają specyfikę pracy
w służbach mundurowych realizując innowację pedagogiczną „klasa mundurowa”, natomiast w Liceum CNB
prowadzone są klasy z modułem wojskowym, policyjnym
i strażackim.
Dzięki podpisanym porozumieniom pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie a Dyrektorami Szkół pracę
dydaktyczną nauczycieli wspierają funkcjonariusze
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
Lidia Cynt
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