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Z inicjatywy insp. Marka Walczaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie odbyło się spotkanie wigilijne z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.
Szlachetną i dobrą tradycją stały się coroczne spotkania wigilijne
policjantów z Warmii i Mazur z rodzinami tych, którzy odeszli na
wieczną służbę. Insp. Marek Walczak Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie wspólnie z Zarządem FPWiSPPP i Wojewódzkim Zarządem NSZZP gościł żony i dzieci poległych w służbie
funkcjonariuszy.
Insp. Marek Walczak przypomniał ideę tych spotkań,
wspominał tych, którzy odeszli, lecz nadal pozostają w
naszej pamięci i sercach.
W ciepłych słowach skierowanych do rodzin poległych
policjantów komendant podkreślił, że jesteśmy jedną
policyjną rodziną.
Strata kogoś bliskiego
to ogromny cios, jednak my pamiętamy,
że ci policjanci, pełniąc
służbę do końca, byli
wierni rocie ślubowania, sumiennie wykonywali swoje obowiązki, byli po prostu dobrymi ludźmi.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował także
tym, którzy pomagają i otaczają opieką rodziny poległych policjantów. Co najważniejsze, jak podkreślił, robią to z potrzeby serca,
niesienia dobra.

Głos zabrał także kom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu NSZZ Policjantów podkreślając to, że właśnie
nas obecnie pracujących policjantów ubogacają takie spotkania.
Jego życzeniem w kierunku Pani Prezes Fundacji było to, aby
podopiecznych nie przybywało.
Pani Irena Zając szefowa Fundacji wyraziła swoją ogromną radość z obecności na spotkaniu. Przypomniała także, że to właśnie
pełnomocnik KWP w Olsztynie ds. współpracy z Fundacją
Pani Małgorzata Kowalewicz kilka lat temu pierwsza w kraju zorganizowała takie spotkanie i było to przykładem dla innych województw.
Pani Prezes podziękowała także
obecnym darczyńcom wskazując
działania – zimowy i wakacyjny
wypoczynek, pomoc finansowa które dzięki nim udało się już
zrealizować.
Pani Irena Zając wręczyła insp.
Markowi Walczakowi podziękowania od Fundacji.
Spotkanie zaszczycili także m.in. Pani Wioletta Śląska-Zyśk
Wicemarszałek Województwa W-M, ks. Paweł Rabczyński
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum reprezentujący
Jego Ekscelencję ks. Abpa. Edmunda Piszcza,
Pani Małgorzata Błyskun Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych, Pan Piotr Junker doradca Wojewody WarmińskoMazurskiego.
Z ich strony padło wiele ciepłych słów pod adresem pracy Fundacji i życzeń, zarówno tych wigilijnych, jak i noworocznych.
Spotkanie wigilijne uświetniły występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie.
Nie mogło także zabraknąć Św. Mikołaja, który rozdał podopiecznym Fundacji mnóstwo prezentów.

podinsp. Anna Fic
Zdjęcia Radosław Rząp
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Wigilia służb mundurowych
Warmii i Mazur

Świąteczne życzenia złożyli sobie funkcjonariusze
Warmii i Mazur w czasie Wigilii Służb Mundurowych, która odbyła się 16 grudnia 2015 roku
w Kętrzynie.
Organizatorem tegorocznego świątecznego
spotkania był Warmińsko-Mazurski Oddziału
Straży Granicznej w Kętrzynie.
To już trzecie wigilijne spotkanie służb mundurowych
Warmii i Mazur.
Pierwsze odbyło się w 2012 roku z inicjatywy ówczesnego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Policjanci Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie wzięli
udział w akcji „Szlachetna paczka” i pomogli rodzinie
potrzebującej pomocy. -„Rodzina jest wzruszona i chce przekazać najszczersze podziękowania. Jest im
niezmiernie miło, że policjanci z Wydziału
Konwojowego zdecydowali się pomóc właśnie
im, i że ta pomoc była naprawdę profesjonalna” – powiedział jeden z wolontariuszy akcji.
Podinsp. Radosław Drach Zastępca Naczelnika Wydziału
Konwojowego KWP w Olsztynie powiedział, że wybór
rodziny nie był przypadkowy. Policjanci pomogli rodzinie
w trudnej sytuacji, w której jedno z dzieci uczy się
w klasie o profilu mundurowym. -„Rodzina potrzebowała drzwi wejściowych. Każdy z policjantów naszego wydziału przekazał pieniądze na ten cel i dostarczyliśmy rodzinie wymarzony prezent. Postaraliśmy
się również o to, aby te drzwi zostały od razu zamontowane” – powiedział podinsp. Radosław Drach.
Str. 3

Jeden z wolontariuszy, który opiekował się tą rodziną, tak relacjonuje przebieg spotkania policjantów z obdarowanymi:
„Pani Ania i jej córka Ola, ucieszyły na nasz widok – policjantów,
wolontariusza i paczek, które zaczęliśmy wnosić do
domu. Drzwi wejściowe, które były jednym z prezentów od darczyńców prezentowały się doskonale i nie
sposób było tego nie skomentować.
Panie nie mogły się nadziwić nad ilością paczek,
wciąż kręciły głowami. Były one starannie opakowane w ozdobny papier, a na każdej z nich widniał
napis "Od Świętego Mikołaja".
Po jakimś czasie Ola zaczęła rozpakowywać paczki w pierwszej znajdowały się słuchawki dla Filipa
i wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że szkoda, że akurat nie mógł być z nami. W drugiej paczce była
odzież - pani Ania zażartowała, że chyba będzie
musiała kupić kolejną szafę, by to wszystko zmieścić.
Po otwarciu trzeciej paczki, w której były środki
czystości pani Ania nie mogła już powstrzymać swoich emocji i wzruszenia. Od tamtej pory niewiele już
powiedziała, ale płynące łzy mówiły wszystko.
Ola ucieszyła się niezmiernie na widok rolek, które miały być dla
niej szczególnym prezentem”.
B.P
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Szczytno: Otrzymali cztery nowe radiowozy
Szczycieńscy policjanci otrzymali cztery nowe radiowozy.
Do pionu prewencji trafi oznakowana Skoda Yeti oraz trzy
oznakowane radiowozy Kia Ceed.
16 listopada w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie
odbyło się uroczyste przekazanie policjantom czterech nowych
radiowozów o wartości ponad 127.000 złotych.
Po dwa samochody otrzymają dzielnicowi z miasta i gminy
Szczytno oraz policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego.

NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie zorganizował
dzieciom zabawę mikołajkową, która odbyła się 5 grudnia
w Hotelu Omega w Olsztynie.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 dzieci i rodziców.

Insp. Cezary Gołota Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie
podkreślił, że „Policja, aby była sprawna i skuteczna, potrzebuje przede wszystkim świetnie wyszkolonej kadry oraz nowoczesnego sprzętu. Nowe radiowozy pozwolą na bardziej efektywne wykonywanie zadań oraz pozwolą na szybszy przyjazd
policjantów na zdarzenie”.
Pani Danuta Górska Burmistrz Miasta Szczytno podkreśliła, jak
ważne jest poczucie bezpieczeństwa w naszym mieście.
„Myślę, że samochody, które współfinansujemy pomogą zwiększyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Niech służą nam wszystkim".

Aktorzy z Teatru Lalek w Olsztynie zapewnili rozgrzewkę
taneczną, muzyczne animacje,
konkursy i zabawy ruchowe.
Spowodowali, iż przy skocznej
muzyce bawiły się zarówno dzieci, jak i ich rodzice.

podkom. Aneta Choroszewska-Bobińska

Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek przygotowany
przez Hotel Omega: owoce,
ciasteczka, cukierki, napoje, herbata i kawa.
Dzieci mogły również
skorzystać z pomalowania
buziek.
Każdy miał możliwość napisania listu lub namalowania kartki świątecznej ze
swoimi życzeniami i przekazania ich osobiście Świętemu Mikołajowi.
Kulminacyjnym punktem zabawy było pojawienie się
Świętego Mikołaja, który wręczył dzieciom paczki
ze słodyczami.
Uczestnicy imprezy mogli uwiecznić spotkanie z Mikołajem
na okolicznościowym zdjęciu.
To był czas pełen wrażeń. Uśmiechy na twarzach dzieci
i rodziców potwierdzały, że zabawa była udana.
Str. 4

Dorota Rak

Elbląg: Nowy sprzęt dla techników kryminalistyki
Starosta Elbląski przekazał Komendantowi Miejskiemu Policji w Elblągu sprzęt fotograficzny dla techników kryminalistyki o wartości 6 tysięcy złotych, który będzie wykorzystywany przy zabezpieczaniu śladów przestępstw i zastąpi w
części wysłużone już aparaty analogowe.
Do policyjnych techników trafił aparat pentax k-50, dwie lampy
błyskowe metz, trzy plecaki fotograficzne oraz akcesoria,
które będą wykorzystywane do pracy, miedzy innymi przy
zabezpieczaniu śladów przestępstw.
- „Cieszy nas każde wsparcie sprzętowe. Aparaty analogowe
i lustrzanki cyfrowe, które mamy na stanie, w większości są już
wyeksploatowane i to sprzęt przestarzały. W ciągu roku robiły
kilkanaście tysięcy zdjęć i już nie spełniają swojej funkcji” – mówi asp. szt. Arkadiusz Kieca, kierownik zespołu policyjnych techników w Elblągu.
Przekazany przez Starostę sprzęt został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Jakub Sawicki
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Zagrali dla chorego Sebastianka
Ponad 8 tysięcy złotych na rehabilitację
Sebastianka, synka policjantki z Morąga zebrano podczas Charytatywnego Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Komendanta Komisariatu i NSZZ Policjantów, który
5 grudnia odbył się w hali sportowej Gimnazjum nr 1
w Morągu. Honorowy patronat nad charytatywną imprezą objął Burmistrz Miasta Morąga.
Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Komisariatu i NSZZ Policjantów przyciągnął zarówno sportowców, jak i
kibiców. O zwycięstwo walczyło osiem drużyn.
Najlepsi okazali się żołnierze z Morąga, drugie miejsce zajęli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Iławie, a trzecie policjanci z Elbląga. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazało się Sylwester Maśka, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Iławie, najlepszym bramkarzem został Mateusz Jabłoński reprezentujący Urząd Miejski
w Morągu. Tytuł Najlepszego strzelca przyznano Maciejowi Szydłowskiemu, funkcjonariuszowi Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Organizatorem turnieju był Komendant Komisariatu Policji
w Morągu wraz z NSZZ Policjantów, a współorganizatorem
Urząd Miejski w Morągu.
Celem przedsięwzięcia, oprócz pomocy w rehabilitacji dziecka
była popularyzacja piłki nożnej, podnoszenie sprawności fizycznej
oraz wdrażanie zasad fair play.
podkom. Bożena Bujakiewicz

Mikołajkowy pomiar prędkości
6 grudnia, w „Mikołajki”, szczycieńscy policjanci
postanowili sprawdzić czy rodzice, obdarowali
swoje pociechy tym co najcenniejsze, czyli bezpieczeństwem. Kontrolując samochody funkcjonariusze sprawdzali czy dzieci podróżują w fotelikach, a
kierujący samochodami nie przekraczają dozwolonej prędkości.
Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, którzy przestrzegali
przepisy otrzymali kamizelki odblaskowe, słodycze i drobne
upominki.
Z okazji Mikołajek policjanci ze Szczytna
przeprowadzili „Mikołajkowe sprawdzanie
prędkości”. W trakcie kontroli drogowych
funkcjonariusze bacznie przyglądali się
przestrzeganiu przez kierowców przepisów. Oprócz konieczności zapinania pasów, policjanci przypominają także o ważnej i istotnej kwestii, jaką jest przewożenie
dzieci w fotelikach ochronnych.

Przepisy jasno określają zasady przewozu dzieci:
„W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nie przekraczające
150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym”. Ten sam artykuł w punkcie 4 mówi o zakazie
„przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera” oraz zakazuje „przewożenia,
poza specjalnym fotelikiem ochronnym dziecka w wieku do 12 lat na
przednim siedzeniu pojazdu samochodowego”.
Zgodnie z taryfikatorem, kierowcom
i pasażerom, którzy podróżują samochodem bez pasów bezpieczeństwa
grozi mandat karny w wysokości
100 zł. oraz 2 lub 4 punkty karne. Natomiast przewożenie dzieci bez fotelika
ochronnego zagrożone jest 150 zł
mandatem i 6 punktami.
W trakcie działań policjanci z „Mikołajem”
wręczali pieszym oraz kontrolowanym
uczestnikom ruchu drogowego kamizelki
odblaskowe, które mają przypominać o
podstawowych zasadach poruszania się
po drodze, słodycze i drobne upominki.
podkom. Aneta Choroszewska-Bobińska
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600 kg karmy dla psów zebrano podczas akcji
„Mikołajkowa paczka dla szczeniaczka”
zorganizowanej przez podinsp. Henryka Pacha
dyżurnego KWP w Olsztynie.
5 grudnia policjant zorganizował również zbiórkę krwi,
a 21 grudnia, w stroju Mikołaja, planuje przekazać
świąteczne paczki ukraińskim dzieciom z Donbasu ewakuowanym
na Warmię i Mazury.

Urodzony społecznik
Podinsp. Henryk Pach, dyżurny wojewódzki od kilku lat
daje się poznać jako społecznik. Organizuje wiele akcji, które mają pomóc ludziom potrzebującym pomocy.
5 grudnia na przykład zorganizował zbiórkę krwi pod
nazwą „Mikołajkowa paczka dla życia”, czasie której
zebrano około 20 litrów krwi.
W tym samym czasie zarejestrował zbiórkę publiczną, aby móc
zorganizować pomoc dla zwierząt
ze schroniska w Tomarynach,
miejscowości położonej niedaleko
Olsztyna.

Organizuje „choinkę” dla dzieci
Zwieńczeniem tegorocznej świątecznej pomocy zorganizowanej przez olsztyńskiego policjanta będzie
„choinka” przygotowana dla dzieci Ukraińców z Donbasu, którzy po ewakuacji zostali zakwaterowani w Rybakach na Warmii i Mazurach.
21 grudnia Henryk Pach, przebrany za Mikołaja, będzie
rozdawał tam dzieciom paczki,
w których znajdą się m.in.
czekolady i pierniki świąteczne,
jakie honorowi dawcy krwi,
w tym Henryk Pach otrzymali 5
grudnia.

Inspiruje innych do pomocy
Akcja spotkała się z ogromnym
odzewem. Zebrano 600 kg karmy
dla psów, koce, zabawki dla bezdomnych zwierząt. – „Naszym celem była nie tylko
bezpośrednia pomoc dla zwierząt, ale również
edukacja dzieci i rodziców. Cieszyłem się, że w
akcji wzięły udział przedszkola i szkoły”powiedział podinsp. Henryk Pach.

Wie, jak skutecznie pomagać
Ale nie tylko słodycze dostaną
dzieci. – „Zorganizowałem
zbiórkę prezentów do paczek
choinkowych. Ustaliłem, że w Rybakach przebywa prawie 60 dzieci w wieku od paru miesięcy do
17 lat. Postanowiłem też przebrać się za Mikołaja”- powiedział funkcjonariusz.
Potrafi zorganizować piękną uroczystość
Wieczór zapowiada się niezwykle ciekawie, bo oprócz
prezentów olsztyński policjant zorganizował część artystyczną, w trakcie której wystąpi m.in. orkiestra dęta
„Melofani” oraz zespół dzieci ze szkoły w Lamkowie

Str. 6
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z warmińskim świątecznym przedstawieniem.
Nie zabranie również innych darów dla dzieci i rodziców. Przygotowywane są już paczki z zimowymi ubraniami, ze środkami czystości i kosmetykami.
Nie zabraknie oczywiście świątecznego stołu z ciastami upieczonymi przez Henryka Pacha i innych społeczników.
Pomaga systematycznie
To nie pierwsza pomoc Ukraińcom z Donbasu przygotowana przez podinsp. Henryka Pacha.
Kilka miesięcy temu wraz z innymi pomogli pierwszej
grupie Ukraińców przekazując m.in. wyprawkę dla maluszka, który niebawem miał przyjść na świat, ale również foteliki, ubrania, łóżeczka dla dzieci, wózki, rowerki czy przybory szkolne.
Podinsp. Henryk Pach często organizuje również zbiórkę krwi, reagując natychmiast na występujące zapotrzebowanie na krew, za co został 5 grudnia 2015 roku
nagrodzony statuetką „Kropli krwi”.

– „Ludzie generalnie są dobrego serca i chcą
pomagać. Tam, gdzie mieszkam, jest kilkudziesięciu policjantów, którzy zawsze są chętni do pomocy. Zresztą, nie ma znaczenia skąd kto jest. Najważniejsze, że jest dobrego serca i chce bezinteresownie pomagać i coś z siebie dać innym.
Dobrze jest umieć się dzielić tym, co się ma”powiedział podinsp. Henryk Pach.
Bożena Przyborowska

Str. 7

Szczytno: Szlachetna Paczka
Podobnie jak w poprzednich latach, również i w tym roku szczycieńscy policjanci i pracownicy cywilni włączyli
się w akcję „Szlachetna Paczka”. Tym razem pomoc
przygotowana została dla samotnej matki wychowującej
trójkę dzieci. Zebrane fundusze pozwoliły na spełnienie
potrzeb i marzeń
dzieci. Darczyńcy uszczęśliwili
maluchy komputerem i zabawkami. Dzięki okazanej żywności
mama tych dzieci
będzie mogła
przygotować święta.

W tym roku „szlachetna paczka” została zaadresowana do
samotnej matki wychowującej dwie córki i syna, którym brakowało przede wszystkim ubrań i żywności.
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie
podinsp. Tomasz Michalczak
wspólnie z policjantami i pracownikiem cywilnym oraz wolontariuszami przekazali potrzebującej
rodzinie między innymi łóżko,
panele podłogowe, komputer,
odzież, żywność, środki czystości oraz zabawki dla dzieci.
Rodzina była bardzo wzruszona – pojawiły się łzy i słowa
podziękowania. Darczyńcy również nie kryli wzruszenia,
szczególnie na widok radość dwulatka, który w jednej z paczek otrzymał wymarzony samochód.
.
Podinsp. Tomasz Michalczak składając życzenia świąteczne
podkreślił, że „przygotowanie tej paczki było dla nas najlepszym prezentem. Dziękujemy za taką możliwość”.
podkom. Aneta Choroszewska-Bobińska
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Wyróżnienie dla powiatu oleckiego za najwyższy poziom
bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2014
Powiat olecki otrzymał wyróżnienie za najwyższy
poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim w roku 2014.
Wyróżnienie zostało przekazane przez Marszałka
Województwa Gustawa Marka Brzezina oraz I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Adama Kołodziejskiego w czasie posiedzenia Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wyróżnienie odebrali Komendant Powiatowy Policji w Olecku insp. Rafał Klauza oraz starosta olecki
Pan Marian Świerszcz.
W wyniku inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
– Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w 2012 r. otwarto
pierwsze Obserwatorium regionalne. Obserwatorium to organizacja, w której prowadzi się systematyczne obserwacje w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na ich podstawie, formułuje projekty zaleceń dla instytucji odpowiadających za wdrażanie
strategii i programów prewencyjnych. Monitoruje trendy oraz dostarcza wiarygodnych analiz i informacji o bezpieczeństwie w
regionie.
Zadaniem Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest dostarczanie wiarygodnych informacji
i obiektywnych analiz stanu bezpieczeństwa w regionie i poszczególnych powiatach. Dane wyjściowe do analiz pochodzą z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Analizy opierają się na standardowych wskaźnikach wykorzystywanych w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno przez instytucje międzynarodowe, jak i krajowe.
Zaproponowano również własną metodykę oceny umożliwiającą
porównywanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych powiatach w sposób kompleksowy i niejednostronny.
Jak wynika z raportu Warmińsko – Mazurskiego Obserwatorium BRD w 2014 r. najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu
drogowego osiągnęły dwa powiaty - olecki i bartoszycki.
Z przedmiotowego raportu wynika, iż w powiecie oleckim w 2014
r. doszło do 27 wypadków, w których były 2 osoby zabite oraz 35
rannych. Ponadto doszło do 282 kolizji drogowych. Największą
część bo 39 % z zaistniałych wypadków stanowiły wypadki
z udziałem pieszych.
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W przedmiotowym raporcie podsumowano 4 wskaźniki tj. liczba
wypadków/100 tyś. mieszkańców, zabici/100 tyś. mieszkańców,
ciężkość wypadków oraz gęstość wypadków. Na tej podstawie
powiat olecki osiągnął ogólną ocenę bezpieczeństwa ruchu
drogowego na poziomie 4,25.
Był to najlepszy wynik w województwie.
W związku z tak dobrą oceną insp. Rafał Klauza Komendant Powiatowy Policji w Olecku, w obecności starosty oleckiego
Pana Mariana Świerszcz, z rąk Marszałka Województwa
Gustawa Marka Brzezina oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Adama Kołodziejskiego otrzymał wyróżnienie dla Powiatu oleckiego za najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim w roku 2014.
Poproszony o kilka słów insp. Rafała Klauza tak skomentował to
wyróżnienie:
„ Na ten niewątpliwy sukces złożyło się wiele czynników,
ale najważniejszym z nich jest profesjonalna i pełna zaangażowania służba wszystkich funkcjonariuszy piony prewencji, a w szczególności policjantów ruchu drogowego
naszej komendy oraz systematyczna polityka informacyjna
w tym zakresie. Ważne są oczywiście wszystkie przedsięwzięcia prowadzone w ramach krajowych, wojewódzkich
i lokalnych działań oraz akcji skoncentrowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jednak bez profesjonalnego czynnika ludzkiego ten sukces byłby niemożliwy”.
Na koniec Komendant Powiatowy Policji w Olecku życzył sobie
i swoim podwładnym dalszych sukcesów i wielu podobnych
wyróżnień.
mł. asp. Justyna Sznel
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Elbląg: Mieszkańcy wybrali
„Najbardziej Popularnego Dzielnicowego”
Zgodnie z regulaminem plebiscyt wyłonił zwycięzców – dzielnicowego z miasta – mł. asp. Pawła Korowackiego z I Rewiru,
który zdobył 572 głosy oraz dzielnicowego z terenu powiatu
asp. Pawła Myszk z IV Rewiru Dzielnicowych w Tolkmicku z
liczbą 489 głosów. Łącznie na policjantów dzielnicowych oddano 1511 głosów.
Od 6 do 30 listopada br. elblążanie i mieszkańcy powiatu elbląskiego oddali 1511 głosów poprzez sms-y. Sylwetki dzielnicowych
były prezentowane na internetowych witrynach: tv.elblag.pl, dziennikelblaski.wm.pl, info.elblag.pl, których wydawcy spełnili wymogi
regulaminu. Łącznie głosy zostały oddane na 31 z 41 dzielnicowych z miasta i powiatu elbląskiego.
Zgodnie z regulaminem, plebiscyt wyłonił zwycięzców – dzielnicowego z miasta – mł. asp. Pawła Korowackiego z I Rewiru, który
zdobył 572 głosy oraz dzielnicowego z terenu powiatu asp. Pawła
Myszk z IV Rewiru w Tolkmicku z liczbą 489 głosów.

Wiesław Śniecikowski, Burmistrz Miasta i Gminy Pasłęk, Henryk
Kiejdo, Wójt Gminy Rychliki, Andrzej Bondaruk, Wójt Gminy Godkowo, Dorota Wasik, Wójt Gminy Markusy, jak również przedstawiciele lokalnych mediów i policjanci.

10 grudnia w auli Komendy miejskiej Policji w Elblągu odbyło się
uroczyste wręczenie statuetek i nagród dla zwycięzców.
Na spotkaniu obecni byli, między innymi: Mariusz Grudziński,
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
z elbląskiego ratusza, Zbigniew Lichuszewski, Wicestarosta Elbląski, podinspektor Jolanta Łukasiak, Wydział Prewencji KWP
w Olsztynie, Genowefa Kwoczek, Wójt Gminy Elbląg,

Prezydent Elbląga oraz Starosta Elbląski ufundowali zwycięskim
dzielnicowym nagrody rzeczowe. Natomiast Komendant Miejski
Policji w Elblągu wręczył im nagrody pieniężne oraz statuetki.
W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, pamiątkowe ryngrafy wręczyła zwycięzcom
podinspektor Jolanta Łukasiak z Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Najlepsi dzielnicowi Elblaga i powiatu elbląskiego
mł. asp. Paweł Korowacki oraz asp. Paweł Myszk

Jakub Sawicki

i asp. sztab. Sławomirowi Wróblewskiemu za współpracę i podejmowanie szczególnych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Policjanci na co dzień podejmują działania zmierzające do zwiększania efektywności i skuteczności w przeciwdziałaniu i zapobieganiu przemocy w rodzinie, udzielają pomocy i wsparcia rodzinom
dotkniętym przemocą domową, a także aktywnie realizują procedurę „Niebieskiej Karty”.

Wyróżnienia i szczególne podziękowania za zasługi na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Prezydent
Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz wręczył ełckim policjantom asp. Grzegorzowi Królczyk, sierż. sztab. Andrzejowi Dymek oraz nadkom. Agacie Jonik
i asp. sztab. Sławomirowi Wróblewskiemu.
Podczas seminarium „W dzień i w nocy bez przemocy” podsumowującym kampanię „Biała Wstążka”-„Stop przemocy” Prezydent
Miasta Tomasz Andrukiewicz wręczył wyróżnienia i szczególne
podziękowania ełckim policjantom asp. Grzegorzowi Królczyk,
sierż. sztab. Andrzejowi Dymek oraz nadkom. Agacie Jonik
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Policjanci już po raz kolejny aktywnie włączyli się w kampanię
„Białej Wstążki” realizowanej od 25 listopada do 10 grudnia bieżącego roku. Funkcjonariusze ełckiej komendy na znak solidarności
z ideą kampanii nosili przypięte do mundurów białe wstążki.
Problematyka przemocy w rodzinie poruszana była na spotkaniach z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 9 grudnia 2015r. policjantka - koordynator procedury Niebieskiej Karty uczestniczyła w seminarium z seniorami
oraz pracownikami socjalnymi, gdzie przybliżyła uczestnikom role
i zadania policji w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy.
nadkom. Agata Jonik
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W dniach 10 – 11 grudnia w Kajkowie obradował WarmińskoMazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Najwięcej uwagi przewodniczący zarządów terenowych poświęcili niezrealizowanym wnioskom o mianowanie policjantów na
wyższe stanowiska służbowe i nowemu programowi ubezpieczeń
grupowych „Policja 2015”.
Zarząd Wojewódzki przyjął również nowy Regulamin Funduszu
Ochrony Policjanta Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego.
Ostatnie posiedzenie ZW w tym roku zakończyło tradycyjne spotkanie wigilijne z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie insp. Marka Walczaka, jego zastępców, a także przewodniczących wojewódzkich organizacji związkowych reprezentujących Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Służbę Więzienną, Służbę Celną i pracowników Policji.
Gośćmi uroczystej części obrad byli również przewodniczący
Zarządów Regionów olsztyńskiej i elbląskiej „Solidarności”
Józef Dziki i Jan Fiodorowicz, Komendant Powiatowy Policji
w Ostródzie insp. Krzysztof Fic, Komendant Miejski Policji
w Olsztynie, insp. Mieczysław Wójcik, kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ks. dr inż. Zbigniew Czernik,
ks. Arkadiusz Suchowiecki, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia
KWP w Olsztynie mł.insp. Zbigniew Czajkowski, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie
mł.insp. Tomasz Stawarski, Główna Księgowa KWP w Olsztynie
Katarzyna Michalak oraz szef olsztyńskich psychologów
podinsp. Jacek Doliński.
Gościem specjalnym był Stanisław Maleszewski były wieloletni
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
w Olsztynie. Jako osoba wyjątkowo zasłużona dla policyjnej działalności związkowej, odebrał on Medal z okazji XXV rocznicy
powstania tej organizacji. W gronie kilkunastu innych działaczy
reprezentujących warmińsko-mazurski Zarząd Wojewódzki, taki
sam medal otrzymał również Jan Fiodorowicz.
W powiatach nie ma pieniędzy na mianowania i na dodatki
W kwestii mianowania policjantów na wyższe stanowiska służbowe, Zarząd Wojewódzki zwrócił uwagę na fakt, że wielu policjantów z komend miejskich i powiatowych na swój awans czeka nawet
po trzy lata, i że nie jest to normalne ani z punktu widzenia przepisów, ani interesu służby (art. 37 ustawy o Policji mówiący o tym,
iż policjantowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku na czas nieprzekraczający 12 miesięcy), ani też długości oczekiwania chociażby przez policjantów
z Komendy Wojewódzkiej czy Oddziału Prewencji.
Przewodniczący ZW poinformował, że na stosowną zgodę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oczekują aż 403 wnioski
o zabezpieczenie środków finansowych, których skutek miesięczny
wyliczono na kwotę 92 tys. zł.
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Komendant Walczak, odnosząc się do problemu, wymienił powody, dla których w chwili obecnej nie jest w stanie wyrazić zgody na
mianowanie i wiążący się z tym wzrost dodatków służbowych
i funkcyjnych. Jedyny powodem jest brak pieniędzy. A ten wiąże
się przede wszystkim ze „średnią naliczeniową” na zatrudnionego
policjanta i ze strukturą organizacyjną jednostek Policji w naszym
garnizonie. Uwzględniając wysokość tej średniej (3937,19 zł. na
policjanta KPP/KMP, w tym kursanta 1900 zł i 2900 zł. w przedziale 6 – 18 miesięcy służby), przekraczamy tę średnią dokonując
jedynie awansów w stopniach w lipcu każdego roku.
Nawet przyjmując wszystkich zaplanowanych na ten rok nowych
policjantów, nie będziemy mieli na ten cel pieniędzy – stwierdził
Komendant. Poinformował on również, że w Komendzie Wojewódzkiej i w Oddziale Prewencji sytuacja jest nieco lepsza, bo tam
„średnia naliczeniowa” jest wyższa o ponad 300 zł (4304,23 zł)
a Oddział Prewencji ma proporcjonalnie dużą liczbę nisko zaszeregowanych etatów, które obniżają przeciętne uposażenie w całej
Komendzie Wojewódzkiej.
Ze wstępnych wyliczeń, jakie zarządził Komendant wynika,
że w poszczególnych jednostkach występują stosunkowo duże różnice. Dla przykładu, przeciętne uposażenie policjantów w Nidzicy
czy w Braniewie znacząco przekracza „średnią naliczeniową”,
a dokładnie odwrotnie jest w Elblągu.
Komendant, podejrzewa, że podobna sytuacja ma miejsce w obrębie poszczególnych garnizonów, ale tego nie wiadomo na pewno,
bo poprzedni Komendant Główny nie odpowiedział na wniosek
ZW.
Komendant Marek Walczak podkreślił, że problem jest poważny
i wymaga podjęcia natychmiastowych działań.
Pierwszym krokiem będzie przyjrzenie się aktualnej strukturze
zatrudnienia i przeanalizowanie wszystkich elementów, które mogą okazać się istotne.
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Zapowiedział, że powoła zespół z udziałem przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego i jeśli będzie taka konieczność wystąpi do Komendanta Głównego Policji z odpowiednim wnioskiem.
Przewodniczący ZW zadeklarował osobiste zaangażowanie
w pracach tego zespołu, oczekując, że ta formuła szybko dostarczy
merytorycznych argumentów i potwierdzi to, jak ZW ocenia przyczyny braku środków na przeszeregowania i na wzrost dodatków
służbowych i funkcyjnych. Problem po stronie struktury zatrudnienia wiąże się przede wszystkim z okrojeniem etatowym garnizonu.
Stwierdził, że od 2012 r. garnizon stracił prawie 200 najniżej zaszeregowanych etatów, co przy sztucznie utrzymywanych wakatach w sposób automatyczny wywindowało przeciętne uposażenie
i wywołało problem finansowy.
Rozwiązanie tego problemu wymaga w pierwszej kolejności dostosowania „średniej naliczeniowej” do istniejącej struktury, a to
leży w gestii Komendanta Głównego. Jeżeli zespół zajmie się problemem niezwłocznie, równie szybko będzie można wystąpić do
Komendanta Głównego i zadbać o to, żeby działania stały się
wreszcie skuteczne.
„Policja 2015” gorsza od „Policja 2008”. ZW zapewni policjantom alternatywę.
Oceniając nowy program ubezpieczeniowy dla policjantów i pracowników Policji, ZW podzielił krytykę formułowaną przez większość policjantów, którzy uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami brokerów i PZU. Skrytykowano przede wszystkim Zarząd Główny, który współtworzył warunki ubezpieczenia i który
nie wziął pod uwagę zastrzeżeń Zarządu Wojewódzkiego.
Podjęto uchwałę zobowiązującą przewodniczącego ZW do podjęcia prac nad zapewnieniem dla policjantów alternatywy.
Powołany został zespół, który w najbliższych dniach zwróci się do
towarzystw ubezpieczeniowych z ofertą dla policjantów naszego
garnizonu. Dyskutowano na temat propozycji, przygotowanych dla
policjantów w Małopolsce i w Zachodniopomorskim.

Nowy Regulamin FOP zacznie obowiązywać
od 1 stycznia 2016 r.
Zmiana spowodowana była koniecznością dostosowania jego
zapisów do obowiązujących potrzeb, a w szczególności racjonalizowania wydatków i podwyższania efektywności usług prawnych
świadczonych przez upoważnione podmioty.
Najistotniejsze zmiany wiążą się ze sztywnym określeniem maksymalnej wysokości pomocy finansowej FOP i zróżnicowaniem tej
wysokości od tego, kto zawiera umowę z konkretną kancelarią
prawną.
Jak podkreślono w uchwale wprowadzającej zmianę, w pierwszym
przypadku, za odejściem od powiązania wysokości możliwej pomocy finansowej FOP z kwotą bazową w Policji przemawia sztywno określona wysokość składki członkowskiej. Dotychczas obowiązujące rozwiązanie nie było pod tym względem konsekwentne,
ponieważ maksymalna wysokość pomocy FOP rosła wraz z wysokością kwoty bazowej, a składka członkowska pozostawała na tym
samym poziomie. Wprowadzone rozwiązanie ujednolici ten mechanizm zarówno po stronie wysokości pomocy, jak i wysokości
składki.
Druga zmiana podyktowana jest koniecznością wyeliminowania
zapisów niosących za sobą ryzyko pewnego rodzaju nadużyć, którym sprzyjała swoboda jaką mieli wnioskodawcy przy wyborze
podmiotu świadczącego usługi prawne. To rozwiązanie zbyt mocno ograniczało możliwości dysponenta środków FOP jeśli chodzi
o wpływ zarówno na jakość usług, jak i koszty z tym związane.
Kancelarie prawne wskazywane przez beneficjentów FOP bardziej
koncentrowały się na uzyskaniu maksymalnego wynagrodzenia,
niźli na efektach swojej działalności.
Istniejące u nas rozwiązania nie miały precedensu w innych województwach, gdzie funkcjonują fundusze ochrony policjantów.
Tamtejsze zarządy wojewódzkie w dużo większym stopniu stawiają
na trwałą współpracę z kancelariami wyspecjalizowanymi w obronie i reprezentowaniu interesów policjantów. I ta współpraca
wydaje się przynosić większe efekty niż u nas.

Sławomir Koniuszy
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W czasie misji przebiec

1545 km z Mitrovicy do Olsztyna

Przebiec w czasie wolnym od służby 1545 km –
odległość dzielącą Mitrovicę, gdzie stacjonuje
Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie,
a Olsztynem, gdzie na co dzień mieszka i pełni policyjną służbę – taki cel wyznaczył sobie
asp. sztab. Dariusz Sułkowski policjant z KWP
w Olsztynie, który od początku listopada wraz
z innymi funkcjonariuszami polskiej Policji bierze
udział w operacji pokojowej na terenie Kosowa.

W listopadzie wyjechali do Kosowa
Na początku listopada 2015 roku po raz XXV na misję
w Kosowie oddelegowano policjantów polskiej Policji,
którzy pełnią w tej chwili służbę w Jednostce Specjalnej
Polskiej Policji w Kosowie. To już X zmiana w ramach Misji
Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie.
Wśród oddelegowanych policjantów są funkcjonariusze
z KWP w Olsztynie.
Ich głównym celem jest wspomaganie organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego w Kosowie oraz rozwijanie i wzmacnianie
wieloetnicznych służb policyjnych. W praktyce oznacza to
m.in. służbę patrolową, służbę konwojową, niedopuszczanie
do zakłóceń porządku publicznego, ochronę przejść granicznych, obiektów użyteczności publicznej, zabezpieczanie
imprez sportowych, kulturalnych.
Mieszkańcy doceniają ich służbę
Asp. sztab. Dariusz Sułkowski Koordynator Zespołu Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie, który w Kosowie pełni służbę na stanowisku IT Officer,
powiedział, że miejscowa ludność docenia służbę polskich
funkcjonariuszy. – „Obie nacje zamieszkujące terytorium Kosowa, Polaków odbierają pozytywnie”.
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Kosowo; na zdjęciu:
sierż. sztab. Anka Skarżyńska - pielęgniarka Zespołu Medycznego
OPP w Olsztynie, sierż. sztab. Michał Lenkiewicz z OPP w Olsztynie
oraz asp. sztab. Dariusz Sułkowski Koordynator Zespołu Radiokomunikacji WŁiI KWP w Olsztynie (pierwszy z lewej)

Nie oznacza to, że na tym terenie nie dochodzi do sytuacji
kryzysowych. – „Sytuacja w samym Kosowie jest niestabilna i w każdej chwili może ulec zmianie.
Ostatnio doszło do zamieszek w stolicy Kosowa Pristinie (część albańska), jak i do blokady drogi w części
serbskiej koło Mitrovivcy na Zvecanie.
Zostaliśmy postawieni w stan gotowości i ruszyliśmy
do Pristiny, tam czekając na rozwój całej sytuacji.
Po pewnym czasie, kiedy miejscowi policjanci, jakoś
opanowali sytuację, powróciliśmy do bazy” –
wspominał olsztyński policjant.
Biegowe wyzwanie
Grupa polskich policjantów, która przyjechała do Kosowa
w listopadzie, będzie pełnić tam służbę co najmniej przez
sześć miesięcy.
Przy tak stresujące pracy, do tego z dala od domu, każdy z
funkcjonariuszy stara się znaleźć własny sposób na regenerację sił fizycznych i psychicznych.
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Dla Asp. sztab. Dariusza Sułkowskiego z Olsztyna tym antidotum jest bieganie.
Policjant podjął wyzwanie pokonania
w ciągu trwania misji 1545 km,
czyli takiej odległości, jaka dzieli jego
obecne miejsce pełnienia służby –
Mitrovicę- od Olsztyna.
Wyzwanie tym trudniejsze, że miejsce do biegania jest ograniczone
tylko do przestrzeni wewnątrz policyjnej bazy otoczonej murem, a to
oznacza pokonywanie dziennie kilkudziesięciu okrążeń wzdłuż ogrodzenia.
– „Dystans jednego okrążenia
wynosi 900 m. Aby pokonać
10 km jestem zmuszony do przebiegnięcia 11 okrążeń.
Do pokonania całego dystansu muszę więc przebiec
1717 okrążeń” – powiedział olsztyński policjant.
„Damy radę przeżyć tę rozłąkę”
Swój projekt biegowy rozpoczął 13 listopada.
Biega co drugi dzień, pokonując jednorazowo
od 10 do 15 km, ale zdarzyło się, że jednego dnia przebiegł
ponad 20 km. Do tej pory pokonał już ponad 100 km.

- „Na pewno robię to dla siebie, ale również dla najbliższych. Chcę żeby wiedzieli, że żadna odległość nie
stoi na drodze naszemu szczęściu, i że mimo dzielącej nas
odległości, damy radę wspólnie
przeżyć tę rozłąkę”- powiedział
asp. sztab. Dariusz Sułkowski.
Dopingują mu policjanci
Jego pomysł bardzo spodobał się
policjantom z misji, jak i funkcjonariuszom z Polski.
-„Koledzy dopingują mi
na facebooku czy na endomondo. Wspierają i życzą powodzenia” – dodał
.
Olsztyński policjant zachęca innych funkcjonariuszy do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Z okazji zbliżającej się edycji WOŚP podjął się na przykład
zorganizowania międzynarodowego turnieju piłki nożnej
wśród policjantów i żołnierzy stacjonujących
na terenie całego Kosowa.
Bożena Przyborowska

Z ostatniej chwili:
asp. sztab. Dariusz Sułkowski przebiegł już
ponad 300 km!
Str. 13
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Bezpieczeństwo starszych osób
Jak nie paść ofiarą oszustów, naciągaczy, jak zabezpieczyć mieszkanie oraz jak skutecznie poprawić swoje
bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania, a także podczas poruszania się po drodze? – to tematy przewodnie
spotkania kętrzyńskich policjantów ze słuchaczami
Uniwersytetu Trzeciego wieku.
Kętrzyńscy policjanci od lat działają na rzecz
bezpieczeństwa osób starszych.
Wychodząc naprzeciw problemom seniorów
funkcjonariusze spotkali się ze słuchaczami
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Głównym celem spotkań było przede wszystkim
uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których
mogą stać się ofiarą przestępstwa, zwiększenie świadomości
osób starszych o tego typu zjawiskach i przekazanie informacji,
jak postępować w przypadku zagrożenia.
Wiele uwagi poświęcono oszustwom, na jakie są narażone osoby
starsze, szczególnie te samotne. Wyjaśniono seniorom, jak powin

ni zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu oraz omówiono przestępstwa, których ofiarami najczęściej padają.
Przypomniano m.in. metody oszustw "na wnuczka", "policjanta",
"pracownika socjalnego", pracownika gazowni" i inne.
Seniorzy dowiedzieli się, jak należy się zachować, aby nie paść
ofiarą oszustów, złodziei oraz nieuczciwych domokrążców.
Przestrzegano także przed zakupowymi okazjami.
Podczas spotkania policjanci ruchu drogowego
omówili z seniorami problematykę bezpieczeństwa na drodze. Przedstawili niebezpieczeństwa grożące podczas poruszania się po drodze, jako pieszy, kierujący rowerem i samochodem. Ponadto udzielano seniorom wskazówek, jak należy zachowywać się na drodze, by
uniknąć wypadku i bezpiecznie dotrzeć do
celu. Przypomniano o obowiązku używania elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu po zmierzchu,
poza obszarem zabudowanym. Zwrócono także uwagę na zagrożenia, takie jak przechodzenie w miejscu niedozwolonym czy też
jazdę rowerem po przejściu dla pieszych.
st.asp. Monika Danielak

Elbląg/Pasłęk: „Wnuczek” zaatakował w Pasłęku. Kobieta oddała mu 13 tysięcy złotych
Aż cztery przypadki oszustw na tzw. „wnuczka” odnotowali
tylko jednego dnia pasłęccy policjanci. W trzech przypadkach
sprawcom nie udało się osiągnąć celu, tylko dzięki szeroko
zakrojonej kampanii informacyjnej. Doskonale zareagowała
pracownica banku, która zgłosiła policjantom fakt wypłaty
pieniędzy i podejrzane zachowanie pokrzywdzonej.
Dzięki temu funkcjonariusze dotarli do kobiety i tym samym
udaremnili przekazanie oszustom 20 tys. zł. Jedna z mieszkanek Pasłęka dała się jednak nabrać i straciła 13 tys. zł. Policjanci po raz kolejny ostrzegają przed oszustami.

Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe, że zachowujemy się rozsądnie i rozważnie. Nigdy też w przypadku
podejmowania finansowych decyzji nie ulegajmy presji
czasu.
W przypadku oszustw „na policjanta” pamiętajmy o tym,
że funkcjonariusze nigdy nie informują o prowadzonych
przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy też nie proszą
o przekazanie pieniędzy!
W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas w ten sposób
oszukać, podając się przez telefon za policjanta – natychmiast zakończmy taką rozmowę! Nie wdawajmy się w dialog z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować - powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich lub
dobrych znajomych, a o całym zdarzeniu natychmiast trzeba powiadomić Policję.

Policja ostrzega !
Należy pamiętać o rozwadze i zachować ostrożność –
jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podaje się za członka naszej
rodziny i prosi o szybkie przekazanie pieniędzy, nie podejmujmy żadnych pochopnych decyzji.
Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy,
które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie.
Nie wypłacajmy też z banku wszystkich swoich oszczędności.
Zawsze w tego typu sytuacjach zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to, czy osoba, która przed chwilą prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Wszystko po
to, by sprawdzić wiarygodności naszego rozmówcy.

Apelujemy również do opiekunów osób starszych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym procederze.
Ostrzegajmy przed osobami, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość i ufność. Powiedzmy im, jak zachować
się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni z prośbą o szybkie pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Wykorzystujmy do tego celu
rodzinne spotkania, świąteczne obiady, czy przypadkowe
wizyty. Wszystko po to, by w porę ostrzec naszych bliskich.
Zwróćmy też uwagę na tego typu zagrożenie seniorom z
naszego otoczenia.
Pamiętajmy - zwykła ostrożność i wiedza o metodach działania przestępców może uchronić starsze osoby przed utratą oszczędności ich życia.
Jakub Sawicki
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"Dopalacze - spojrzeć śmierci w oczy"- spektakl o dopalaczach
nagrodzony przez młodzież gromkimi brawami
Spektakl wystawiony w ramach młodzieżowej debaty
przygotowanej przez braniewskich policjantów przy
współudziale Urzędu Miasta w Braniewie i Starostwa
Powiatowego zawierał wszystkie prewencyjne informacje dotyczące zgubnych skutków sięgania po dopalacze. Na podsumowaniu debaty rozstrzygnięto również
konkurs na antydopalaczową ulotkę.
Spotkanie z młodzieżą, które odbyło się w Braniewie miało na celu
dostarczenie podstawowych informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenie ostrożności i zmniejszenie otwartości na kontakt z dopalaczami.
Przesłanie do młodzieży zostało przedstawione w formie spektaklu teatralnego zaprezentowanego przez
grupę 21 uczniów klas I i II Gimanzjum
nr 2 w Braniewie.
Uczniowie pod opieką teatralną
Pani Kamili Siejko i pedagogiczną
Pani Izabeli Pyl przedstawili spektakl
pt. „Spojrzenie śmierci w oczy”.
Młodzież poprzez odgrywanie scenek
związanych z zażywaniem dopalaczy,
alkoholu i innych używek obrazowo ukazywała niebezpieczeństwo, z jakim spotkać
się może każdy sięgający po nie.
Wraz z zaproszoną młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu braniewskiego spektakl oglądali: Pani Monika Trzcińska
Burmistrz Miasta Braniewa, Pani Agnieszka Brewczak przedstawicielka Starosty Powiatowego,Pani Beata Marciniak i Joanna Kołtun z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Braniewie, Pan Albin Szulżycki Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień,
Pani Agnieszka Szydłowska Kierownik Impresariatu Braniewskiego Centrum Kultury, insp. Grzegorz Sieński Komendant Powiatowy Policji w Braniewie.

Str. 15

Pierwszy spektakl grupy został nagrodzony przez rówieśników
gromkimi brawami.
Doceniając pracę młodzieży w przygotowaniu przedstawienia
policjanci wręczyli im pamiątkowe podziękowania.
Po spektaklu młodzież wysłuchała zaproszonych prelegentów –
specjalistów, którzy wskazywali alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,
miejsc i osób świadczących pomoc w
sytuacjach kryzysowych związanych z
uzależnieniami oraz konsekwencje prawne i karne, w przypadku posiadania,
udzielania i sprzedaży używek.
W debacie prowadzonej przez
podinsp. Annę Kos Zastępcę Naczelnika
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
udział wzięli: Pani Małgorzata Dębicka,
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Braniewie
wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia, Pani Agnieszka Gdowik
-Januszewska z Poradni Zdrowia Psychicznego PULS w Braniewie oraz kom. Tadeusz Telenga Zastępca Naczelnika Wydziału
Kryminalnego w Braniewie.
Debacie towarzyszył konkurs na projekt ulotki, który został ogłoszony we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.
Do konkursu przystąpiło 5 szkół. Spośród przesłanych prac wyłoniono zwycięzcę konkursu oraz przyznano trzy wyróżnienia.
Nagrody, dysk zewnętrzny oraz pamięci USB2.0/microUSB, ufundował Urząd Miasta Braniewa.
Końcową ideą konkursu jest wydruk ulotki, w której zostaną zawarte treści zwycięskich prac. Ulotki projektowane będą przez
policjantów-profilaktyków. Po ich wydruku ulotki trafią do młodzieży wszystkich szkół ponadpodstawowych podczas prewencyjnych
spotkań z policjantami.
podinsp. Anna Kos
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Życie jest piękne. Noś odblaski.
Dla każdego człowieka bez względu na wiek czy płeć życie
stanowi najcenniejszą wartość. Dlaczego? Bo życie jest piękne. I warto o nie dbać.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie po raz
kolejny postanowili zwrócić uwagę na konieczność używania
elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jesienią i zimą to właśnie odblaski mogą uratować życie.
Kampanii promujących używanie elementów
odblaskowych było już wiele. W tym roku policjanci przygotowali spot- w którym dzieci, dorośli,
kobiety, mężczyźni, całe rodziny mówią o tym, że
życie jest piękne.
Siła pozytywnego przekazu
Kampanii promujących używanie odblasków na
co dzień było wiele. Nie raz policjanci przypominali o tym, dlaczego i jak ważne są jesienią i zimą. Zdawać by się mogło, że każdy człowiek
zdaje sobie sprawę z siły tego małego światełka. Niestety na
drogach naszego regionu wciąż zdarzają się wypadki, w których
niechronieni uczestnicy tracą życie, bo ignorują wagę dbania
o własne bezpieczeństwo.
- Postanowiliśmy zwrócić uwagę na ten problem w trochę inny
sposób- mówi mł. insp. Robert Zalewski Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie- siłą pozytywnego, najprostszego przekazu chcemy dotrzeć do świadomości ludzi.
Policjanci przygotowali krótki spot, który pokazuje, że dla każdego
człowieka, bez względu na wiek, płeć czy wzrost, życie jest po
prostu piękne. Nie warto narażać własnego życia.

Trzeba o nie dbać wszelkimi możliwymi sposobami.
Spot powstał podczas I Nocnych Mistrzostw BRD, które odbyły się
w Nidzicy. Policjanci drogówki wytłumaczyli ideę, która przyświecała pomysłowi. Okazało się, że proste, pozytywne przesłanie
trafiło do bardzo wielu osób.
Chętnych do udziału w przedsięwzięciu nie brakowało.
- Podczas przygotowywania materiału filmowego
wytworzyła się bardzo pozytywna atmosfera.
Hasło „życie jest piękne” wielokrotnie powtarzane, wywoływało niesamowicie pozytywne uczucia. Uczestnicy przyznawali, że samo kilkukrotne
powtórzenie tak pozytywnego przekazu, wzbudza
w nich dobre emocje- powiedział
mł. insp. Robert Zalewski.
Bez wsparcia wszystkich osób, które zaangażowały się w przygotowanie materiału nie powstałby
finalny spot.
- Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zgodziły
się nam w tym pomóc. Bez ich zaangażowania, ich dobrej woli,
pozytywnej energii nie moglibyśmy tego zrealizować.
Dziękuję, mając nadzieję, że ich praca, poświęcony czas zaowocuje jasnym, czytelnym przekazem- podkreślił Naczelnik Zalewski.
Spot warmińsko- mazurskiej drogówki można obejrzeć na stronie
głównej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Tylko w ciągu
pierwszego tygodnia obejrzało go blisko 1200 internautów.

mł. asp. Marta Kacprzyńska

Ełccy policjanci na podium w III Ogólnopolskim Turnieju Ju Jitsu Ne Waza
Asp. sztab. Stefan Wocial z KPP w Ełku zdobył pierwsze miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Ju Jitsu Ne
Waza w kategorii do 73 kg. Jego kolega z jednostki st. post. Michał Popławski - w mocno obsadzonej kategorii ciężkiej wywalczył trzecie miejsce.

5 grudnia 2015r. w Łodzi funkcjonariusze KPP w Ełku wzięli udział
w III Ogólnopolskim Turnieju Ju Jitsu Ne Waza- jest to formuła
walki wręcz z wykorzystaniem rzutów, dźwigni na stawy rąk i nóg
oraz duszeń.
Zasady określone zostały w ten sposób, aby w turnieju mogli
skonfrontować swoje umiejętności funkcjonariusze z całego kraju
trenujący na co dzień dyscypliny sportów walki, takie jak judo,
zapasy, grappling, brazylijskie jiu-jitsu i inne.
W turnieju wzięło udział pięciu funkcjonariuszy z KPP w Ełku.
Dwóch z nich wywalczyło miejsce na podium asp. sztab. Stefan Wocial zajął pierwsze miejsce w kategorii wagowej do 73 kg, natomiast st. post. Michał Popławski wywalczył
bardzo dobre trzecie miejsce, w mocno obsadzonej kategorii
ciężkiej.
nadkom. Agata Jonik
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Kilkaset osób wzięło udział
w kętrzyńskim marszu przeciw przemocy pod hasłem
„Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij”, zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
przy współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Kętrzynie w ramach kampanii po nazwą
„Biała wstążka”. Wśród uczestników marszu byli
m.in. insp. Wiesław Skudelski Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie oraz przedstawiciele KWP
w Olsztynie podinsp. Arkadiusz Sylwestrzak Naczelnik Wydziału Prewencji oraz
st.asp. Joanna Radek
asystent ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Jak wynika z policyjnych statystyk, ofiarami przemocy, tak
fizycznej jak i psychicznej, są
głównie kobiety, a sprawcami mężczyźni.
Bywa, że bite kobiety latami ukrywają swoją tragedię i dopiero strach przed utratą zdrowia i życia powoduje, że zwracają się o pomoc do policji i innych instytucji. Bywa też tak,
że tragedia rozgrywa się na oczach sąsiadów i bliskich, nikt
jednak nie reaguje.
Biała wstążka to symbol Międzynarodowego Dnia Eliminacji
Przemocy Wobec Kobiet przypadającego 25 listopada. Ten
dzień rozpoczyna też 16 Dni Przeciwko Przemocy ze
Względu na Płeć.
Str. 17

Kampania „Biała Wstążka”
skierowana jest do mężczyzn.
Ideą kampanii jest zwrócenie
uwagi na przemoc wobec kobiet i promowanie wzorca mężczyzny, który nie krzywdzi
a chroni.
W ramach kampanii w Kętrzynie kilkaset osób wzięło udział
marszu przeciwko przemocy, który przeszedł ulicami miasta
pod hasłem” Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij”.
Uczestnicy nieśli transparenty z wypisanymi hasłami przeciw przemocy, w rękach trzymali białe balony i mieli przypięte białe kokardki - symbol
sprzeciwu przemocy wobec
kobiet.
Założenie białej wstążki to
bardzo ważny gest, a jednocześnie deklaracja wyrzeczenia się stosowania przemocy
i zobowiązanie do reagowania, gdy jest się jej świadkiem.
W manifestacji udział wzięli
kętrzyńscy policjanci,
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie
insp. Wiesław Skudelski, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podinsp. Arkadiusz Sylwestrzak
Naczelnik Wydziału Prewencji, st.asp. Joanna Radek asystent ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, popierając
tym samym ideę kampanii.
st. asp. Monika Danielak

numer 135 (7/4)

W Sali widowiskowej ROK „Mazury Garbate”
w Olecku odbyła się konferencja w ramach II kampanii Białej Wstążki” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Współorganizatorami była Komenda Powiatowa Policji w Olecku,
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olecku.
Patronat nad akcją objęło Starostwo Powiatowe
Policji w Olecku. Tegoroczna kampania odbyła się
pod hasłem „Wyjść z cienia przemocy”.
Spotkanie otworzył występ podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowych w Olecku. Następnie wszystkich zgromadzonych gości przywitał Starosta Marian Świerszcz, który
krótko przybliżył cel kampanii.
Głos zabrał również Komendant Powiatowy Policji w Olecku
insp. Rafał Klauza, który mówił, że policja, jest służbą, której
głównym celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, od zawsze podejmującą działania zmierzające do ograniczenia
przemocy. Przypomniał, że policjant niejednokrotnie stanowi
pierwsze ogniwo w systemie pomocy osobom uwikłanym
w „piekło domowego życia w agresji”. Stąd potrzeba wśród
funkcjonariuszy szczególnej wiedzy i wrażliwości na skrajne
emocje, często nieracjonalne zachowanie u osób doświadczających przemocy, podczas podejmowanej interwencji.
Insp. Rafał Klauza dodał, że owa wrażliwość, takt i
„subtelność” cechują podległych mu policjantów w sytuacjach związanych z przemocą wobec kobiet, niezależnie
czy jest to sprawa dotycząca gwałtu, znęcania się, czy też
zgłoszenia interwencji w sytuacji zagrożenia.
Str. 18

Kolejnym punktem konferencji było nagrodzenie laureatów
konkursu „Stop przemocy w powiecie oleckim”, a także podsumowanie przez Panią Dyrektor PCPR Wiesławę Szymczyk realizacji projektu „Profilaktyka i edukacja kluczem do
rozwiązywania problemów w powiecie oleckim”.
Na koniec wszyscy obecni mogli wysłuchać wystąpienia
dr Jacka Szczepkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nt. „Profilaktyka agresji i przemocy wśród
dzieci i młodzieży w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach”.
„Biała wstążka” to światowa kampania skierowana przeciw
przemocy wobec kobiet. Jej głównym celem jest wsparcie
działań zapobiegających przemocy oraz propagowanie dyskusji społecznej o problemie.
Kampania prowadzona jest w ponad 50 krajach świata,
a rozpoczęła się w 1991 r. w Kanadzie. Jej początek dały
tragiczne wydarzenia z Montrealu, gdzie 6 grudnia 1989 r.
na politechnice mężczyzna zastrzelił 14 kobiet, a 13 innych
osób ranił, bo - jak tłumaczył – kobiety nie powinny kończyć
studiów technicznych.
Na znak sprzeciwu grupa kanadyjskich mężczyzn przypięła
sobie do piersi białe wstążki. Po kilku tygodniach ten biały
symbol nosiło już 100 000 Kanadyjczyków jako znak osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec
kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.

mł. asp. Justyna Sznel
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Policjantki z piskiej komendy uczestniczyły w spotkaniu
adresowanym do osób starszych biorących udział
w projekcie „Aktywny Senior”.
Organizatorem spotkania, tematem była „Przemoc domowa wobec osób starszych” był Ośrodek Pomocy
Społecznej w Orzyszu.
W trakcie prelekcji policjantki m.in. omówiły na czym
polega przemoc w rodzinie;
wyjaśniły ,co to
jest procedura „Niebieskiej
Karty”; wskazały także,
gdzie można szukać
pomocy.
W dniu 10 grudnia, w ramach kampanii „16 dni przeciw
przemocy wobec kobiet”, policjantki z Komendy Powiatowej
Policji w Piszu uczestniczyły w spotkaniu adresowanym do
osób starszych. Prelekcji przysłuchiwała się także młodzież. Organizatorem spotkania był Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu, który działania w ramach tej kampanii
prowadził pod hasłem: „W męskich ramionach – najlepsza
ochrona”.
Policjantki przeprowadziły prelekcję pn. „Przemoc wobec
osób starszych”. Temat dotyczył przemocy w rodzinie,
szczególnie tych przypadków, gdzie ofiarami są osoby starsze. W trakcie spotkania policjantki przedstawiły przykłady
przemocy stosowanej wobec seniorów, skalę tego zjawiska
na terenie powiatu piskiego, a także omówiły na czym polega procedura „Niebieskiej Karty”.

Prowadzące spotkanie starały się uwrażliwić słuchaczy na
konieczność reagowania i zgłaszania placówkom pomocowym przypadków stosowania przemocy, czy znęcania się
nad członkami rodziny, w szczególności nad dziećmi.
Policjantki podkreślały, że należy reagować bez względu na
to, czy problem dotyczy własnej rodziny, czy osób z najbliższego otoczenia.
Wyjaśniły, że sprawcy przemocy domowej, którzy swoim
zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych domowników, nie mogą czuć się bezkarni. Znęcanie jest bowiem
przestępstwem zagrożonym w skrajnych przypadkach karą
pozbawienia wolności nawet do lat 12.
Przedstawiciele Policji zwrócili uwagę, że w obu zagadnieniach dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odgrywa
samopomoc sąsiedzka, czyli zaufany i życzliwy sąsiad.
Na zakończenie spotkania seniorzy otrzymali ulotki informacyjne, dotyczące porad w zakresie przemocy domowej
wraz z adresami i numerami telefonów placówek niosących
pomoc ofiarom.
podkom. Anna Szypczyńska

Kampania informacyjna dotycząca zagrożeń terrorystycznych
Wzmocnienie i przygotowanie służb oraz instytucji na możliwość wystąpienia
zdarzeń o charakterze terrorystycznym, podnoszenie świadomości społecznej, a także zasad zachowania w przypadku jego wystąpienia to temat szkolenia przeprowadzonego przez piskich policjantów dla dyrektorów i pracowników oświaty, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Piszu.
Zgodnie z założeniem „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata
2015-2019”, zadaniem funkcjonariuszy jest bowiem przeprowadzenie kampanii informacyjnej w placówkach oświatowych dotyczących postępowania
w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren szkoły.
Pierwsze takie szkolenie adresowane było do pracowników szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu piskiego.
Szkolenie poprowadził sierż. szt. Piotr Jagaczewski, który jest dowódcą grupy
rozpoznania minersko- pirotechnicznego w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu.
Policjant wyjaśnił dyrektorom i pracownikom placówek oświatowych, w jaki sposób
należy zachowywać się w sytuacji wtargnięcia napastnika do szkoły tak, aby było
jak najbezpieczniej zarówno dla uczniów, jak i pozostałych osób przebywających
na terenie obiektu. Funkcjonariusz omówił także zasady zachowania się w sytuacji
znalezienia na terenie szkoły pakunku niewiadomego pochodzenia.
Policjant tłumaczył zagadnienia zarówno teoretycznie, jak i przekładał je na praktykę szkolną.
Nie zabrakło też pytań ze strony słuchaczy, na które odpowiedzi udział
sierż. szt. Piotr Jagaczewski oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego –
Tadeusz Wysocki.
Obaj panowie zwrócili także uwagę na prowadzenie w szkołach działań ewakuacyjnych i ratowniczych.

Str. 19

Kolejne przeprowadzone zostanie na początku 2016 roku.
Zaproszeni na nie zostaną dyrektorzy i pracownicy szkół podstawowych
z powiatu piskiego.
podkom. Anna Szypczyńska
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W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się szkolenie skierowane do komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji z zakresu m.in. współczesnych metod i technik zarządzania
w Policji, psychologii czy komunikacji interpersonalnej.
W pierwszej edycji przedsięwzięcia przeszkolonych
zostało w szczycieńskiej Uczelni dwudziestu kierowników jednostek organizacyjnych Policji.
16 listopada br., rozpoczęła się druga w tym roku edycja
szkolenia dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji z zakresu wybranych aspektów kierowania
jednostką Policji.
Uroczystego otwarcia szkolenia dokonała Zastępca Komendanta-Prorektor – insp. dr Danuta Bukowiecka wraz z dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Administracji WSPol – nadkom. dr. Dominikiem Hryszkiewiczem oraz
opiekunem kursu, nadkom. Sylwią Królicką – wykładowcą
INS.
W szkoleniu wzięło udział 22. komendantów z całej Polski.

Kurs odbywał się w formie dwóch tygodniowych zjazdów.
Zajęcia prowadzone są przez kadrę dydaktyczną WSPol
oraz zaproszonych przedstawicieli kadry kierowniczej Policji
– na tym zjeździe m.in. przez mł. insp. Tomasza Stawarskiego – Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej
KWP w Olsztynie.
Tematyka obejmuje m.in.: zagadnienia związane z współczesnymi metodami i technikami zarządzania, psychologią
czy komunikacją interpersonalną.
Uczestnicy doskonalenia zawodowego zgłębiają wiedzę i
podnoszą swoje kompetencje związane z zajmowaniem w
Policji stanowisk kierowniczych średniego szczebla.
Szkolenie ma na celu uzupełnienie i zaktualizowanie wiedzy z
wybranych aspektów kierowania działaniem własnym, zespołami
ludzkimi i jednostką Policji jako całością.
Uczestnicy mają możliwość wymiany dobrych praktyk w kierowaniu jednostkami, a także doświadczeń we współpracy z innymi
jednostkami Policji i podmiotami zewnętrznymi.
Komendanci mogą podczas szkolenia doskonalić swoje umiejętności interpersonalne.
Przedsięwzięcie ma pomóc skuteczniej i efektywniej, a przede
wszystkim w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi, zarządzać
jednostką Policji.
st. sierż. Daniel Bruski

mł. insp. Tomasz Stawarski, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie
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Policjanci z KPP w Gołdapi wygrali III Turniej Piłki
Halowej o puchar Komendanta Powiatowego Policji
w Olecku, który odbył się w Hali Lega w Olecku.
Najlepszym bramkarzem turnieju okazał się Mieczysław Doroszewski z KPP w Ełku, a najlepszym
strzelcem Łukasz Romanowski z KPP w Gołdapi.
W sobotę 14 listopada w hali widowiskowo - sportowej
Lega w Olecku odbył się III Turniej Piłki Halowej o puchar
Komendanta Powiatowego Policji w Olecku.
Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy
Policji w Olecku insp. Rafał Klauza, który
przywitał uczestników spotkania i kibiców.
Głos zabrał także Burmistrz Olecka
Wacław Olszewski, który dodawał otuchy
zawodnikom. W imprezie uczestniczył również przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu NSZZ
Policjantów w Olsztynie
Sławomir Kołecki.
Do rywalizacji stanęło
sześć drużyn.
Mecze rozgrywane były
w systemie „każdy z każdym”, 2 x 8 minut.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze.
Walka była zacięta, ale wszystko przebiegło w ramach zasad fair play.
Najlepsi okazali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Gołdapi. Drugie miejsce zajęli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, a na trzecim miejscu podium
stanęli gospodarze – policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olecku.
Kolejne miejsca przypadły Komendzie Miejskiej Policji
w Suwałkach, Komendzie Powiatowej Policji w Ełku i policjantom reprezentującym
NSZZ w Kętrzynie. W turnieju zostali także
wyróżnieni: najlepszy bramkarzMieczysław Doroszewski z KPP w Ełku
oraz najlepszy strzelec Łukasz Romanowski z KPP w Gołdapi.
Impreza została zorganizowana
przy współpracy z przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów
w Olecku.
Turniej odbył się dzięki zaangażowaniu i wsparciu Wojewódzkiego Zarządu NSZZ Policjantów w Olsztynie, Zarządu
Terenowego NSZZ Policjantów w Olecku oraz innych
sponsorów.
Celem spotkania było propagowanie aktywnego sposobu
spędzania wolnego czasu oraz podnoszenie sprawności
fizycznej mundurowych.
m ł. asp. Justyna Sznel
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