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26 lutego 2016 r.

Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
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- „Praca w Policji to na pewno wspaniała przygoda. Nie żałuję
ani jednego momentu, który spędziłem w tej służbie. Spełniłem
się zawodowo z nawiązką.
Zachowam w pamięci wszystko to, co dobre. Przede wszystkim
tych wspaniałych ludzi, których spotkałem i z którymi mogłem
współpracować. Bo to są naprawdę wspaniali ludzie” powiedział insp. Adam Kołodziejski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
26 lutego 2016 roku insp. Adam Kołodziejski kończy służbę w Policji.

- Panie Komendancie, zanim dał się Pan namówić
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie
insp. Januszowi Tkaczykowi na objęcia stanowiska
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie zajmował się Pan pracą dydaktyczną. Jak Pan ją
wspomina? Czy nie żałował Pan swojej decyzji?
- Nigdy nie żałowałem swojej decyzji o przejściu do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Okazało się, że moja
wiedza teoretyczna, która nabyłem przez prawie 10 lat pracy w szkołach policyjnych, w powiązaniu z głębokim doświadczeniem policjantów pracujących w ówczesnym Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie dały nadspodziewanie dobre efekty. Nawzajem się wspieraliśmy przy
realizacji zadań.
Była to z pewnością zupełnie inna praca i zupełnie inny zakres obowiązków, ale jak się okazało, to chyba nawet lepiej
sprawdzałem się w działaniu bezpośrednim, na tak zwanym
froncie niż w działalności dydaktycznej.
Ale z tamtych czasów pracy dydaktycznej też mam bardzo
dobre wspomnienia. Takim podsumowaniem mojej ówczesnej działalności było duże zainteresowanie udziałem
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w moich zajęciach. Pod koniec mojej pracy w WSPol
w Szczytnie prowadzono zajęcia dodatkowe, tak zwane
fakultety. Słuchacze mogli wybierać sobie, na jakie zajęcia
fakultatywne chcą chodzić. Do mnie na zajęcia fakultatywne
zapisało się tyle osób, że był problem ze znalezieniem sali,
która pomieściłaby tę ilość słuchaczy. To było takie najlepsze podsumowanie mojej pracy dydaktycznej w szkolnictwie
policyjnym.
- Gdy był Pan Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie miałam zaszczyt – jako rzecznik
prasowy- współpracować z Panem. Pamiętam z tamtego
okresu, jak często dziennikarze prosili mnie, aby to Pan
wypowiadał się do mediów z uwagi na to, że potrafił Pan
nawet bez przygotowania wypowiadać się w sposób
jasny, przystępny i niezwykle merytoryczny.
Komendant Janusz Tkaczyk wspomina, że zwrócił na
Pana uwagę słuchając audycji, w której się Pan wypowiadał. Był Pan wtedy na stażu w KWP w Olsztynie. Mówił, że był pod wrażeniem umiejętności młodego policjanta, który wypowiadał się w sposób niezwykle merytoryczny, a przy tym zrozumiały dla mieszkańców.
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O tej Pana cesze wspominają teraz wszyscy, którzy z
Panem pracowali. Zadam więc chyba pytanie retoryczne, czy umiejętność jasnego przekazu jest ważna dla
osób piastujących kierownicze stanowiska?
- Po latach pracy w szkolnictwie, wykładania myśli, przekazywania wiedzy, miałem duża praktykę w mówieniu do ludzi,
w taki sposób, żeby słuchacze rozumieli prezentowane treści. Myślę, że jest to bardzo cenna umiejętność, bo brak
umiejętności przekazania chociażby podwładnym, czego się
od nich oczekuje doprowadza do szeregu nieporozumień,
a te nieporozumienia powodują dezorganizację pracy.
Policjant w ogóle powinien być komunikatywny.

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie, gdy nim kierowałem, był takim sztandarowym przykładem, gdzie jeden
- Pana podwładni w KWP i w KPP w Lidzbarku Warmińz najmniejszych wydziałów ruchu drogowego w komendach
skim wspominają, że był Pan
wojewódzkich był bardzo
dobrym organizatorem pracy,
sprawnie funkcjonującym mesprawiedliwym w ocenach,
chanizmem, co przyznawali
że tworzył Pan dobrą atmosferę
wówczas ci, z którymi miałem
pracy. Wygląda na to, że nie
okazję współpracować, a także
tylko wyniki i sukcesy były dla
ci, którzy byli moimi przełożoPana ważne.
nymi. Pokazywały to również
- Uważam, że nie ma złych praróżnego rodzaju kontrole zecowników, są tylko źle dowodzeni.
wnętrzne, które do nas przyjeżNie można z góry zakładać,
dżały. Pomimo, że zespół był
że ktoś czegoś nie wykona lub
tak nieliczny, bo liczył kilkana2009 r. isp. Adam Kołodziejski Komendant
Powiatowy
Policji
w
Lidzbarku
Warrmińskim
wykona to źle. Większość osób
ście osób, to jednak jego efekpracujących w Policji – policjantów
tywność była bardzo wysoka.
czy pracowników cywilnych chce
- Kolejnym szczeblem Pana kariery było stanowisko
dobrze wykonywać swoją pracę. Trzeba im tylko stworzyć
Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińodpowiednie warunki.
skim. W tamtym czasie media pisały nie tylko o dobrej
Ważna jest atmosfera pracy, ważne są kontakty międzypracy lidzbarskich policjantów, ale również o bardzo
ludzkie, kontakt pomiędzy przełożonym a pracownikiem,
dobrej współpracy z samorządami.
żeby ten pracownik rzeczywiście wiedział, czego się od nieKomendant insp. Wiesław Skudelski, pełniący do tej
go wymaga. Jeśli ktoś zrobił coś dobrze, to powinien usłypory najdłużej stanowisko komendanta powiatowego
szeć, że zrobił to dobrze, a jeśli zrobił coś źle, to powinien
Policji, powiedział kiedyś, że w pracy na stanowisku
usłyszeć, że zrobił to źle. Niekoniecznie od razu w formie
komendanta ważna jest umiejętność dobrej współpracy
przykrej dla niego, ale ten komunikat, ta wiedza na ten tez ludźmi, przekonywania do swoich celów nie tylko zamat, w jaki sposób są realizowane zadania, w jaki sposób
łogi, ale również i samorządów. Czy Pan też tak uważa?
powinny być realizowane, powinna stale i płynnie przepływać pomiędzy przełożonym a podwładnymi.
- Pamiętam, że wiele osób przed objęciem przeze mnie
W większości jednostek, w których miałem zaszczyt służyć,
funkcji Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warto akurat mi się udawało.
mińskim roztaczało przede mną czarne wizje, jak to się ciężko współpracuje z prokuraturą, samorządem, jakie się napoStr. 3
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tyka ogromne trudności w tym obszarze.
Muszę powiedzieć, że rzeczywistość wyglądała zupełnie
inaczej. Ja wspominam okres pracy w Lidzbarku Warmińskim, jako rzeczywiście wspaniały okres.
Samorządowcy byli bardzo otwarci na współpracę.
Uważam, że tylko dobry kontakt między ludźmi reprezentującymi poszczególne instytucje może spowodować, że ta
współpraca będzie na odpowiednio wysokim poziomie
z pożytkiem dla lokalnej społeczności.
W Lidzbarku się to udało, współpraca z samorządem, sadem, prokuraturą, Strażą Graniczną, była doskonała.
Pamiętam ten okres, jako czas doskonałej współpracy.
- Ta współpraca przyczyniła się m.in. również do systematycznego polepszania warunków pracy policjantom
i pracowników lidzbarskiej komendy.
- Ta współpraca z samorządem dała wymierne efekty. Jeśli
samorząd widział, że w komendzie dobrze się dzieje, to
wiedział, że warto policjantom dołożyć trochę pieniędzy,
żeby mieli lepiej, skoro się starają dbać o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców. Poprawa warunków pracy zawsze
powoduje, że ludzie chętniej przychodzą do pracy, bardziej
się identyfikują z firmą, a postawione zadania właściwie
same wychodzą. Praca pod tabelki to nie jest żadne wyjście. To powoduje tylko frustracje, niepotrzebne zdenerwowanie ludzi, jeżeli nie mogą osiągnąć tego celu, który im się
wskaże.
Musimy pracować nad warunkami pracy, nad tym, żeby nas
było więcej, czyli żeby wakaty zostały zapełnione, żeby podział pracy był w miarę równy. Bo to też był problem wielu

2 lutego 2011 roku
w pałacu prezydenckim
insp. Adam Kołodziejski
odebrał nagrodę
przedsiębiorczości
przyznaną
KPP w Lidzbarku Warmińskim

jednostek, w których rozpoczynałem swoją pracę, że był
nierównomierny podział obowiązków. Byli ci, którzy musieli
ciężko pracować, na przykład na ulicy, i byli ci, którzy się już
napracowali i przechodzili na inne stanowiska, żeby trochę
odpocząć. Czasami ta asymetria była aż rażąca.
Pewne zmiany organizacyjne należało poczynić, ale później
okazywało się, że wszystkim się poprawiło, bo każdy robi to,
co do niego należy i czerpie z tego określoną satysfakcję.
Wtedy wyniki „zaczęły wychodzić same”.
Chodzi o to, aby nie wprost ukierunkowywać na osiągnięcie
cyferki w tabeli, tylko właśnie poprzez właściwą organizację
pracy, właściwe warunki pracy, właściwe relacje międzyludzkie osiągać zamierzone cele.
-Taką postawę doceniają dziś Pana podwładni.
- Wróciłem myślą do momentu, kiedy objąłem stanowisko
Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim.
Pamiętam, że zacząłem pytać ludzi, czego ode mnie oczekują? Chciałem znać ich potrzeby.

7.12.2008 r. - podpisanie porozumienia pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji a Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego.
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2009 r. nowe samochody i sprzęt dla lidzbarskich policjantów
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Mianowanie Pana Adama Kołodziejskiego na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie okazało się strzałem w dziesiątkę.
To oficer o wysokiej kulturze osobistej oraz ogromnej wiedzy z zakresu ruchu drogowego.
Bardzo szybko dobrał sobie grono wspaniałych współpracowników. Jego działania przyniosły dobre
efekty pracy całej służby ruchu drogowego. Przełożyło się to na wzrost zaufania społecznego
do Policji w naszym województwie.

Dzisiaj, po latach, mam ogromną satysfakcję, że poznałem Pana Adama Kołodziejskiego
i że mogłem z nim współpracować.
Żałuję, że odchodzi ze służby.
Janusz Tkaczyk
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie w latach 1999-2004

Panie Komendancie,
obejmując stanowisko
obiecywał Pan krew, pot
i łzy.
I były-ale taka właśnie jest
nasza służba.
Zawsze wiedzieliśmy,
że możemy liczyć na Pana
wyrozumiałość.
Wzajemny szacunek i przyjaźń były z nami na co dzień.

Najlepszemu z Szefów
Adamowi Kołodziejskiemu

Kapitanowi naszego okrętu
dziękujemy za ojcowską troskę i wyrozumiałość.

Przeżyliśmy wspólnie
wspaniałe chwile
i szybko
staliśmy się
świetnym zespołem

Będąc wymagającym przełożonym nigdy nie przestał Pan
być dobrym człowiekiem.
Takim Pana zapamiętamy.
Rozstajemy się, ale nie żegnamy…

pod profesjonalnym
kierownictwem.

Teraz zostaliśmy jak samochód bez kierowcy!
Mamy jednak nadzieję, że nasze drogi jeszcze się

Panu insp. Adamowi Kołodziejskiemu
Komendantowi Powiatowemu Policji
w Lidzbarku Warmińskim
w podziękowaniu za 5 lat służby pod jego
kierownictwem
Wdzięczni policjanci i pracownicy
Lidzbark Warmiński, grudzień 2010 r.

złączą…!

Z życzeniami wielu sukcesów w życiu
prywatnym i zawodowym oraz wielu awansów.
Rodzina z WRD KWP w Olsztynie
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Pamiętam, jak samorządowcy mówili- „żeby Pan był chociaż
rok”, bo zmiany na stanowisku komendanta były tak częste,
że nie zdążyli tych komendantów ani poznać, ani zacząć
z nimi dobrze współpracować, a już była kolejna zmiana.
Okazało się, że nie skończyło się to na roku, ale na pięciu
latach współpracy.
Na pewno sukcesem było to, że zostawiłem tę komendę
z kompletnym stanem osobowym.
Kiedy tam przychodziłem było sporo wakatów. Ludzie niezbyt się garnęli do pracy w tej komendzie. Kiedy odchodziłem nie mieliśmy już wakatów.
Ludzie bardzo szybko dowiadują się o tym, gdzie się dobrze
pracuje. Jeśli dzieją się takie rzeczy, że o pracę pytają policjanci na przykład z innych powiatów, to już jest dobrze.
Ogromnym sukcesem było również utrzymywanie komendy
na wysokim poziomie realizacji zadań. Oczywiście były takie
sytuacje, że spadaliśmy na przykład z wykrywalnością z 60
do pięćdziesięciu paru procent, ale mieliśmy świadomość
tego, że inne jednostki na terenie kraju nawet połowy tej
wykrywalności nie osiągają. Cały czas ten wysoki poziom
realizowanych zadań był utrzymywany.

2012 r. Pamiątkowe zdjęcie z kadrą kierowniczą warmińsko-mazurskiej Policji

wygląda praca w komendzie wojewódzkiej. A po drugie –
przez sześć lat byłem komendantem powiatowym Policji na
tym terenie, na którym obejmowałem stanowisko zastępcy
do spraw prewencji, więc ja doskonale wiedziałem, co się
dzieje w powiatach, jak wygląda praca w małym powiecie.
To spowodowało, że nawet będąc na stanowisku Zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego w większości rozumiałem, co
ludzie do mnie mówią, nawet czasami nie musieli mi zbyt
długo tłumaczyć, w lot łapałem, o co chodzi, na czym polega
problem.

- Podobno ludzie z wielkim żalem Pana żegnali, wielokrotnie ze łzami w oczach, pomimo że był to dla Pana
awans na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego
- Ja też żegnałem się z nimi z ogromnym żalem.
Często tak w Policji jest, że kiedy już się wszystko zaczyna
układać, kiedy można by usiąść w fotelu i korzystać z owoców swojej pracy, wtedy następuje zmiana. Zmiana w sensie pozytywnym, bo awans Komendanta Powiatowego niewielkiego powiatu, jakim był powiat lidzbarski, na Zastępcę
Komendanta Wojewódzkiego Policji to był rzeczywiście
ogromny awans.

Z jedną tylko rzeczą nie mogłem się nigdy pogodzić - zawsze mi się wydawało, że powinienem na stanowiskach kierowniczych w Policji odpowiadać za to, w jaki sposób wykorzystuję powierzone siły i środki.
W rzeczywistości większość czasu kadra kierownicza traci
na to, skąd wziąć te środki? Nie- jak dysponować tym, czym
posiadam, tylko skąd w ogóle wziąć. I to niestety jest problem, który dotyczy myślę każdego komendanta, nie tylko
komendanta wojewódzkiego, komendantów powiatowych
również, ale również komendantów czy kierowników niższych szczebli.
I gdyby ten problem rozwiązać, myślę, że o wiele lepiej by
się wszystkim- nie tylko kadrze kierowniczej pracowało

Inna skala wyzwań?
- Skala wyzwań rzeczywiście była zupełnie inna.
Na szczęście miałem dwa ogromne atuty. Pierwszy atut był
taki, że wcześniej przez kilka lat pracowałem w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, byłem Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego, więc widziałem od podszewki, jak

- Na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do spraw prewencji został Pan
powołany 15 grudnia 2010 r. W 2012 roku pełnił Pan
również przez pewien czas obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Jak Pan wspomina ten
okres swojej pracy? Z czego jest Pan dumny?
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2011 r. odprawa służbowa

2012 r. insp. Adam Kołodziejski wyróżniony
Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”
2014 r. Uroczystość ślubowania policjantów

- Okres sprawowania funkcji I Zastępcy Komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie wiąże się z szeregiem
„przywilejów” – czyli można przychodzić do pracy wcześniej
niż wszyscy i wychodzić później niż wszyscy. Tych zadań
jest rzeczywiście sporo, bo oprócz swojej „działki”, zastępuje się w czasie nieobecności Komendanta Wojewódzkiego
Policji.
Ta funkcja była sprawowana przeze mnie w czasach trudnych. Garnizon warmińsko-mazurski był praktycznie co roku
zmniejszany liczebnie. Oddawaliśmy etaty na podstawie
naliczeń, niestety corocznych. Z reguły odbywało się to
kosztem służby prewencyjnej, czyli tej, która jest najbardziej
widoczna na ulicy, najbardziej potrzebna.
To, że przez te lata nie dopuściliśmy do tego, żeby się pogorszył stan bezpieczeństwa obywateli na Warmii i Mazurach uważam za nasz największy sukces. Ale jest to sukces
przede wszystkim policjantów, którzy tu pracują, jak i pracowników cywilnych.
Chciałbym przypomnieć, że przez te wszystkie lata prawie
nigdy nie poprosiliśmy o jakiekolwiek wsparcie z zewnątrz,
pomimo, że na tym terenie odbywa się szereg imprez uroczystości, takich chociażby jak organizacja „Bitwy po Grunwaldem”, międzynarodowego turnieju piłki plażowej, Pikniku
Country.
To jest ogromny sukces. Sukces tych ludzi, którzy się zajmują organizacją, którzy pracują w sztabach, którzy kalkulują ile sił i środków, i skąd trzeba wziąć.
Nie można zapominać, że wspierają nas zawsze Wyższa
szkoła Policji w Szczytnie i inne służby, czyli Żandarmeria
Wojskowa, Straż Graniczna, straże miejskie, gminne itd.
Str. 7

Wspiera Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Olsztynie do spraw kryminalnych – Złoty Człowiek.
To są nasi przyjaciele, z którymi wspólnie te zabezpieczenia
realizowaliśmy.
- Dobrą ocenę waszej pracy widać było nie tylko w policyjnej statystyce, ale również w badaniach opinii publicznej.
- Badania opinii publicznej zawsze były o kilka punków wyższe niż na terenie kraju. Zawdzięczamy to profesjonalizmowi i zaangażowaniu warmińsko-mazurskich policjantów.
Mieszkańcy po prostu widzą, jak policja działa na co dzień
w różnego rodzaju sytuacjach. Te informacje pokazują również na bieżąco media, pod których „obstrzałem” pracujemy
cały czas. Społeczeństwo doceniło ciężką pracę policjantów
Warmii i Mazur.
- Osoby, z którymi rozmawiałam na Pana temat, mówiły
o Pana dobroci, kulturze osobistej, o szacunku okazywanym każdej osobie bez względu na zajmowane stanowisko pracy. Wszyscy mówią o tym, że jest Pan fachowcem. Wymagającym, ale ludzkim szefem. Tak Pana zapamiętano. Aż ciśnie się na usta pytanie o przepis na
dobrego szefa, którym Pan był na wszystkich poziomach swojej policyjnej kariery.
- Przepis na dobrego szefa?
Pewne rzeczy wynosi się po prostu z domu, mam na myśli
kulturę osobistą czy szacunek do ciężkiej pracy, bo jeżeli
ktoś tej ciężkiej pracy doświadczał na co dzień, nawet
w młodym wieku, to potrafi ją szanować.
Trzeba korzystać z doświadczeń, które podsuwa nam życie.
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Spełniłem się zawodowo
z nawiązką. I myślę, że taką
bezcenną rzeczą to jest to, co
ludzie zachowają o mnie w pamięci.

7 kwietnia 2014 r. Spotkanie z konsulem Indonezji

Praca w Policji to trudny zawód.
Wymagający wielu poświęceń.
To nie jest tak, że o 15.30 można zamknąć drzwi i zostawić tę pracę. To wszystko, co się
tutaj dzieje, jest zawsze gdzieś tak „z tyłu głowy”.

2012 r. r. rosyjska delegacja z wizytą
u kierownictwa KWP w Olsztynie

Bo każda funkcja, każde stanowisko, które się pełni, to zawsze jest jakieś dodatkowe doświadczenie.
Myślę też, że nie należy ludziom przeszkadzać, bo policjanci i pracownicy cywilni mają rzeczywiście ogromną wiedzę,
doświadczenie, wiedzą, co mają robić, jak to mają robić.
Jest taka zasada u lekarzy- po pierwsze nie szkodzić.
Nigdy w żadnej jednostce, do której wkraczałem, nie zaczynałem od rewolucji, bo to jest nieporozumienie. Bezpieczeństwo publiczne jest zbyt delikatna materią, żeby ciągle na
nim eksperymentować. Najpierw trzeba zobaczyć, co funkcjonuje dobrze i starać się tego nie zepsuć.
Jeśli coś można poprawić, to trzeba to próbować robić.
Lata służby utwierdzały mnie w przekonaniu, że nie ma
złych pracowników, tylko są czasami źle dowodzeni. To się
potwierdzało na każdym etapie mojego dowodzenia, na
każdym szczeblu kierowania zespołami ludzkimi.
Trzeba też mieć w sobie wiele pokory. Paradoksalnie tym
więcej, im wyższe stanowisko się piastuje.
Nie można pozwolić, aby stanowisko i związane z nim
„przywileje” przysłoniły nam rzeczywistość.
No i komendantem tylko się bywa, o czym nie wolno zapominać.
- Podjął Pan decyzję o przejściu na emeryturę. Oddał
Pan Policji wiele pięknych lat swojego życia. A co dała
Panu Policja? Co zostanie w Pana sercu, myślach,
wspomnieniach?
- Myślę, że w swojej karierze osiągnąłem dużo więcej
niż mogłem kiedykolwiek zakładać. Nigdy nie zakładałem,
że dojdę do szczebla naczelnika wydziału czy zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, to już w ogólne było poza
zasięgiem marzeń.

A co daje w zamian? Satysfakcję, daje mnóstwo adrenaliny,
uzależnia jak narkotyk, bo trudno, żeby w życiu takim zupełnie cywilnym, spokojnym, żeby na co dzień zmagać się z
takimi problemami, jakie występują w policji. Czasem tego
stresu jest rzeczywiście zbyt dużo, bo to są potężne dawki,
które my przyjmujemy.
Praca w Policji to na pewno wspaniała przygoda. Nie żałuję
ani jednego momentu, który spędziłem w tej służbie. Zachowam w pamięci wszystko to, co dobre. Przede wszystkim
tych wspaniałych ludzi, których spotkałem i z którymi mogłem współpracować. Bo to są naprawdę wspaniali ludzie.
Jak pracowałem w szkole policji to się zastanawialiśmy, co
jest największym atutem polskiej Policji. Największym atutem polskiej Policji są ludzie, którzy w niej pracują i tylko
dzięki dobrej woli, ich zaangażowaniu, umiejętnościom, ta
firma jest w stanie wydobyć się z każdej nawet najtrudniejszej opresji i dalej budować rankingi zaufania społecznego,
o których mówiliśmy.
Czy wszystkie Pana oczekiwania się spełniły?
- Nie wszystkie moje oczekiwania się spełniły.
Miałem takie jedno marzenie, gdy widziałem, jak ludzie biją
brawo policjantom i strażakom w Stanach Zjednoczonych,
którzy jechali do akcji ratowniczych po zamachu na World
Trade Center. Tak mi się marzyło, że kiedyś doczekam
takiej sytuacji, że w Polsce też, kiedy policjanci będą jechali
do akcji, to ludzie będą bili brawo, że kiedyś ta służba zostanie rzeczywiście doceniona w taki sposób, na jaki zasługuje.
- Panie Komendancie, to Panu będą bić brawo policjanci i pracownicy Policji w podziękowaniu i wdzięczności
za Pana policyjną służbę…
Rozmawiała Bożena Przyborowska
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Od wielu lat miałem przyjemność
i zaszczyt współpracy
z insp. Adamem Kołodziejskim,
wcześniej jako Komendant
Powiatowy Policji w Ostródzie,
potem w Mrągowie, a przez ostatni miesiąc jako Komendant
Wojewódzki Policji i w Olsztynie.
Przez te wszystkie lata zawsze mogłem liczyć na jego życzliwość, dobrą,
merytoryczną radę, wsparcie i zrozumienie.
Z żalem przyjąłem decyzję insp. Adam Kołodziejskiego o zakończeniu służby
w Policji, o przejściu na emeryturę.
Insp. Adam Kołodziejski to wspaniały policjant, kolega, dobry człowiek.
Jego wyjątkowe podejście do służby, zaangażowanie, efektywność widoczne
były na każdym etapie jego kariery. Zawsze można było na niego liczyć.
Nie bacząc, że odchodzi na emeryturę, współpracował ze mną, jako Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, do samego końca, dzieląc się swoją
ogromną wiedzą i doświadczeniem, i za to mu szczególnie dziękuję.
Dziękując za wieloletnią, wzorową służbę w Policji,
życzę dalszej satysfakcji z życia, zdrowia oraz wielu radosnych chwil.

insp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie
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Każdemu przełożonemu, który kończy karierę zawodową zależy na tym,
żeby zostać zapamiętanym.
Zapamiętanym oczywiście z tej dobrej strony.
Dla Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
w Olsztynie, insp. Adam Kołodziejski zawsze kojarzył się dobrze.
Niezależnie od tego, jakie zadania realizował – czy był Komendantem
Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, czy też I Zastępcą Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
Jego postawa wobec problemów naszego środowiska i merytoryczne
kompetencje wzbudzały uznanie Związku.
Takie samo zdanie miał o nim były Przewodniczący ZW Stanisław Maleszewski, tak samo myśli o nim obecny.
Jestem przekonany, że przed następcą insp. Adama Kołodziejskiego
trudne wyzwanie – poprzeczka postawiona została wysoko.

W imieniu Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów pragnę Ci Adamie podziękować za lata partnerskiej współpracy
i życzyć, abyś po zdjęciu munduru pielęgnował swoje zdolności
i zarażał ludzi w swoim otoczeniu mądrością i zdrowym rozsądkiem.

Sławomir Koniuszy

Olszyn, 26 lutego 2016 r.
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„Człowiek jest wielki
nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”

Z okazji zakończenia pracy zawodowej i przejścia na emeryturę,
składamy serdeczne podziękowania Panu insp. Adamowi Kołodziejskiemu
Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
za wieloletnią współpracę.

Z życzeniami wszelkiej pomyślności na nadchodzący czas i „Nowe Życie”

Kierownictwo
i pracownicy
Wydziału Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie

Olsztyn, 26 lutego 2016 roku
Str. 12
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To zawodowe szczęście, kiedy na swojej początkującej drodze masz możliwość uczenia się
i współpracy z dobrym i mądrym szefem.
Jak ten czas leci Panie Komendencie....w tym samym czasie przyszliśmy do lidzbarskiej
komendy, ponad dekadę temu! Ja świeżo upieczony funkcjonariusz, a Pan jako nowy komendant.
Jakiego go pamiętam w pracy? Wymagający wobec policjantów, ale przede wszystkim wobec siebie. Swoim zapałem do pracy zarażał innych funkcjonariuszy, zawsze sprawiedliwy,
znał pracę wszystkich swoich pracowników. Pomimo ogromnej wiedzy i doświadczenia
prowadził dialog i pytał innych policjantów o ich zdanie.

Pamiętam jak podczas rozmowy w gabinecie insp. Adam Kołodziejski pokazał mi wzrokiem
wiszący na ścianie zegar i powiedział, że on mu przypomina, że jego czas kiedyś dobiegnie
końca....
Panie Komendancie nasz czas nigdy się nie kończy! Otwiera się kolejny etap życia!

Dziś życzę Panu odwagi i siły, by porywać się na cele i zmiany, które wydają sie trudne,
ale nie nieosiągalne, realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień – jak fale,
które pchają statek do przodu.

asp. Monika Klepacka oficer prasowy KPP w Lidzbarku Warmińskim

Pracowałam z Adamem Kołodziejskim w WRD KWP w Olsztynie,
był moim Naczelnikiem. Czas ten wspominam bardzo dobrze głównie ze względu
na doskonałą atmosferę i organizację pracy.
Adam Kołodziejski był sprawiedliwy i trafnie oceniał naszą pracę, wiedział też jak
rozwinąć nasz potencjał jako zespołu.
Życzę Mu wszystkiego najlepszego na emeryturze.
podinsp. Bernadeta Ćwiklińska-Rydel
N-k Wydziału Prewencji
KMP w Olsztynie
Str. 13
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"Autorytet kierownika nie opiera się wyłącznie na jego kwalifikacjach zawodowych

i wiadomościach fachowych, lecz również na umiejętnościach kulturalnego
zachowania się i pozyskania szacunku u ludzi"
W 100% przytoczony cytat obrazuje autorytet kierownika, jaki w moim przekonaniu
posiada Adam Kołodziejski.
Współpracę z nim oceniam na bardzo wysokim poziomie. Opierała się ona przede
wszystkim na kwalifikacjach zawodowych, ale podkreślić trzeba, że Komendanta
charakteryzuje bardzo wysoka kultura osobista i uwrażliwienie na drugiego
człowieka.
Moja współpraca z ówczesnym Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KWP
w Olsztynie nie zakończyła się po zmianie jego stanowiska, i trwa nadal.
Chciałabym podkreślić, że zawsze był sobą, a zmiana nie wpłynęła na podejście
do podwładnych.
Relacje międzyludzkie zawiązane w czasie pełnienia przez niego funkcji Naczelnika,
przetrwały do dnia dzisiejszego.
Karolina Hrynkiewicz
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„Tak naprawdę nie ma złych pracowników. Czasami są może w sposób mało efektywny kierowani.
Ja wychodzę z założenia, że trzeba w ludziach szukać cech pozytywnych i w kierunku pozytywnym
starać się wykorzystać energię pracowników” - tak mówił
w grudniu 2010 r. insp. Adam Kołodziejski, gdy obejmował stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
Dziś przypominamy wywiad z tamtego okresu, który ukazał się
w 30 numerze „Informatora”.

Przez wiele lat był wykładowcą w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie, przez rok wykładał
w CSP w Legionowie, sześć lat pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
KWP w Olsztynie, a przez ponad cztery lata kierował
Powiatową Komendą Policji w Lidzbarku Warmińskim - insp. Adam Kołodziejski, z dniem 15
grudnia 2010 roku został
I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Olsztynie do spraw prewencji.
- Panie Komendancie, jak minął Panu pierwszy dzień pracy na nowym stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie?
- W zasadzie typowo dla pracy policjanta, który pełni służbę
na stanowisku kierowniczym, czyli – podejmowanie decyzji,
podpisywanie dokumentów. Miałem również przyjemną chwilę, kiedy mogłem zostać po raz kolejny przedstawiony tym
osobom, z którymi do tej pory współpracowałem na różnych
stanowiskach, ale już w innym charakterze.
- Bardzo często osoby, które obejmują nowe stanowiska
mówią, że muszą się zapoznać z sytuacją, ludźmi, problemami. Pan przez wiele lat był wykładowcą
w szkołach Policji, sześć lat pracował Pan w KWP
w Olsztynie na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu
Drogowego, przez ponad cztery lata był Pan
Str. 15

Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku Warmińskim, więc nic, co związane z prewencją i ruchem drogowym nie jest Panu obce.
- Wracam na stare kąty i rzeczywiście wielkich niespodzianek
i nowości dla mnie nie ma. Będę się starał jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, tak jak do tej pory.
Proszę nie spodziewać się po mnie jakichś wielkich zmian
rewolucyjnych. Przepisy Ustawy o Policji pozostały bez
zmian, priorytety Komendanta Głównego Policji też są wszystkim doskonale znane, tak że będę się starał jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki w tych kierunkach,
które zostały wcześniej przepisami i kierunkami określone,
no i przy dysponowaniu określonymi siłami i środkami będę
starał się je wykorzystywać w sposób jak najbardziej
efektywny.
- Zawsze ze zmianą na stanowisku Komendanta związana jest niepewność i obawy, a z drugiej strony nadzieje
policjantów i pracowników cywilnych Policji. Czego mogą
się oni spodziewać w związku ze zmianą na stanowisku
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw
prewencji?
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- Mogą spodziewać się ciężkiej, pozytywistycznej pracy od
podstaw, czyli rzetelnego wykonywania swoich obowiązków,
no i dążenia do doskonałości na każdym kroku. Mogą spodziewać się ciągłej nieustannej pracy, doskonalenia, zarówno
wykonywanych czynności, jak i tego, do czego zmierzamy.
- Czego oczekuje Pan od ludzi,
z którymi będzie Pan pracował?
- Oczekuję profesjonalizmu, uczciwości i rzetelnego podejścia
do obowiązków, które zostały do poszczególnych stanowisk
przypisane.
- Panie Komendancie, z pięciu priorytetów Komendanta
Głównego Policji na lata 2010-2012 aż trzy wprost dotyczą Pana obszaru działania – poprawa bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, w związku z przebiegiem imprez masowych, wzrost zadowolenia obywateli
z jakości pracy Policji oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie – Jakie cele Pan sobie postawił? W jaki sposób chce Pan realizować te priorytety?
Jaką ma Pan wizję swojej pracy?
- Są możliwości, które być może niekoniecznie do końca
wchodzą w te mierniki, które zostały założone, czy też progi
satysfakcji, które zostały opisane w Priorytetach Komendanta
Głównego Policji. A przecież, jeżeli chodzi o liczbę bezwzględną policjantów kierowanych do służby, pomimo, że
niektórych służb nie wlicza się do tego miernika, to chodzi
przede wszystkim o zapewnienie obecności, widoczności tych
patroli, chodzi o zapewnienie społecznego poczucia bezpieczeństwa. Czy to będą patrole ponadnormatywne, czyli te,
które zostały wspólnie z samorządem wypracowane, które
zostały przez samorząd sfinansowane, czy to są patrole
wspólne ze Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, czy
innymi służbami – nie ma większego znaczenie, czy one się
wliczają do określonego miernika. Najważniejsze jest to, że
policjanci są obecni na ulicach, są widoczni, że zapewniają
poczucie bezpieczeństwa obywatelom.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo
w ruchu drogowym - tutaj mamy bardzo dobre wyniki w ostatnich latach. Trzeba będzie zrobić wszystko, żeby te dobre
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wyniki utrzymać i jeżeli będzie można, to oczywiście poprawić. Wymaga to określonych inwestycji zarówno w sprzęt, jak
również w umiejętności policjantów, którzy go obsługują.
Bezpieczeństwo imprez masowych - w kontekście zbliżającego się EURO 2012 nikogo nie trzeba przekonywać, że jest to
jeden z najważniejszych priorytetów. Do tej pory, jeżeli chodzi
o zbiorowe zakłócenia porządku, jak również zabezpieczenia
tych imprez, nie było większych uwag do realizacji tego zagadnienia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
i miejmy nadzieję, że tak pozostanie.
- Panie Komendancie, zbliżają się święta - czego chciałby
Pan życzyć policjantom i pracownikom cywilny, z którymi
będzie Pan pracował?
- Zarówno pracownikom, jak i policjantom i ich rodzinom
chciałbym życzyć zdrowych, spokojnych, wesołych świąt.
Chciałbym również życzyć,
żeby mieli jak najmniej pracy w te święta.
- A czego my możemy Panu życzyć z okazji świąt i zbliżającego się Nowego Roku?
- Dobrej atmosfery pracy, bo to jest bardzo ważna rzecz i dobrych wzajemnych relacji z pracownikami.
Tak naprawdę nie ma złych pracowników. Czasami są może
w sposób mało efektywny kierowani.
Ja wychodzę z założenia, że trzeba w ludziach szukać cech
pozytywnych i w kierunku pozytywnym starać się wykorzystać
energię pracowników.
- Czyli, życzy Pan policjantom i pracownikom cywilnym
dobrych przełożonych?
- Tak, zdecydowanie tak. Rolą przełożonego jest w sposób
właściwy umieć wykorzystać potencjał i energię swoich podwładnych i tego sobie i moim podwładnym życzę.

Rozmawiała Bożena Przyborowska
Wywiad z grudnia 2010 r.
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Insp. Adam Kołodziejski od grudnia 2010 r.
nadzorował pracę pionu prewencji.
O bezpieczeństwie w ruchu drogowym, organizacji imprez masowych, o poczuciu bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania od kilku lat
w badaniach opinii publicznej bardzo dobrze
wypowiadali się mieszkańcy Warmii i Mazur.
Dziś przypominamy badanie z 2013 r., z którego wynikało, że
mieszkańcy naszego regionu uznali warmińsko-mazurską
Policję jako instytucję najbardziej zaangażowaną w pracę na
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa m.in. w ruchu drogowym.

Mieszkańcy naszego województwa docenili pracę
warmińsko-mazurskich policjantów na rzecz
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
i organizacji imprez masowych stawiając Policję
na pierwszym miejscu spośród organów
i instytucji zainteresowanych sprawami
bezpieczeństwa. Takie są wyniki VI edycji
badań społecznych pod nazwą
„Polskie Badanie Przestępczości”.
Równie wysoką ocenę otrzymała warmińskomazurska Policja za zaangażowanie w pracę
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w okolicy ich miejsca zamieszkania.
W tej kategorii nasza formacja zajęła drugie
miejsce, ustępując jedynie Straży Pożarnej.
Wykres nr 1. Jak Pan(i) ocenia zaangażowanie niżej wymienionych organów,
instytucji w pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w okolicy
miejsca zamieszkania?
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Jak co roku, w czasie badań społecznych pod nazwą
„Polskie Badanie Przestępczości”, które miały miejsce
w styczniu 2013 roku zapytano mieszkańców
naszego województwa, jak oceniają pracę i skuteczność
Policji .
W tegorocznej edycji badań po raz pierwszy zapytano
mieszkańców m.in. o ocenę zaangażowania
organów i instytucji w pracę na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz o potrzebę organizowania przez Policję debat społecznych.
Wyniki tegorocznej edycji badań pokazują, że mieszkańcy
Warmii i Mazur doceniają pracę Policji
i wyróżniają ją na tle innych organów i instytucji
zainteresowanych bezpieczeństwem.
W ocenie mieszkańców, warmińsko-mazurska Policja jest
najbardziej zaangażowaną instytucją na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
i zapewnienia bezpieczeństwa organizacji imprez
masowych.

76,1

Władze gminne, miejskie

68,2

Szkoły

Równie wysoką ocenę otrzymała warmińsko-mazurska
Policja za zaangażowanie w pracę na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w okolicy ich
miejsca zamieszkania.
W tej kategorii nasza formacja zajęła drugie miejsce ustępując jedynie Straży Pożarnej.

64,0

Organizacje społeczne

53,8

Straż gminna,miejska

53,8

Lokalne media (prasa, radio, telewizja)

53,2

Parafie
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Wykres nr 2. Jak Pan(i) ocenia zaangażowanie niżej wymienionych organów,
instytucji w pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym?
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Zmniejszenie liczby wypadków drogowych o połowę w stosunku do danych sprzed kilku lat! Mniej rannych
i zabitych, utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie Warmii i Mazur potwierdzone nie tylko w statystykach policyjnych, ale również badaniach opinii publicznej – tak najogólniej można
podsumować wyniki pracy policjantów i pracowników warmińsko-mazurskiej Policji w 2015 r.

24 lutego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim
odbyła się odprawa roczna podsumowująca efekty pracy Policji
w roku 2015, w której uczestniczyła karda kierownicza na czele
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie
insp. Tomaszem Klimkiem oraz zaproszonymi gośćmi Arturem Chojeckim – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
Gustawem Markiem Brzezinem – Marszałkiem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, insp. dr Danutą Bukowiecką – Zastępcą
Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Janem Przybyłkiem – Prokuratorem Okręgowym w Olsztynie oraz
Jerzym Waryszakiem reprezentującym Prokuraturę Okręgową
w Elblągu i Sławomirem Koniuszym Przewodniczącym Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów.

O ofiarnej służbie policjantów mówił również Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, dziękując funkcjonariuszom za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Warmii i Mazur.

uposażenia policjantów, które wynikają z wadliwego, i tym samym
niesprawiedliwego systemu kształtowania nakładów na ten cel, co
w ostatecznym rozrachunku uniemożliwia mianowanie policjantów
na wyższe stanowiska służbowe oraz regulację dodatków służbowych i funkcyjnych.
Przewodniczący złożył na ręce Wojewody WarmińskoMazurskiego wniosek skierowany przez Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Olsztynie do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji Mariusza Błaszczaka. Przewodniczący, działając w
interesie policjantów naszego województwa, zwrócił się do Ministra o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do nowelizacji zarządzenia nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji, pozwalającej na przywrócenie etatów utraconych przez warmińskomazurski garnizon Policji.

Pracę policjantów docenił również Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W swoim wystąpieniu Pan Marszałek mówił o dobrej współpracy samorządów
z Policją, o zbliżaniu się Policji do społeczeństwa. Zapewnił, że
Policja otrzyma wsparcie finansowe ze strony samorządu województwa.

Na zakończenie insp. Tomasz Klimek podziękował
insp. Adamowi Kołodziejskiemu – I Zastępcy Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie za jego wieloletnią wzorową służbę. Komendant podkreślił, że Adam Kołodziejski do
samego końca pomaga mu w pracy, dzieli się swoją ogromną
wiedzą i doświadczeniem.

W odprawie głos zabierali również Prokuratorzy Okręgowi z Olsztyna i Elbląga. W swoich wystąpieniach dziękowali Policji za skuteczną służbę, za osiągnięte wyniki w 2015 r. Obaj podkreślali,
że dobra praca policjantów przekłada się na skuteczną pracę
prokuratury.

Insp. Adam Kołodziejski wspominając lata służby, powiedział
m.in. że warto mieć marzenia i warto dążyć do ich realizacji!

W pierwszej części odprawy insp Tomasz Klimek przedstawił
szczegółowe wyniki pracy zarówno pionu prewencyjnego, jak i
kryminalnego. Zwrócił również uwagę na sprawy budżetowe oraz
główne przedsięwzięcia w 2016 r.
Insp. Tomasz Kilmek podziękował wszystkim policjantom i pracownikom Policji za ich zaangażowanie i skuteczną pracę na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur.

Sławomir Koniuszy Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów w Olsztynie w swoim wystąpieniu mówił m.in.
o problemach, z którymi boryka się garnizon warmińsko-mazurski
– brakach kadrowych spowodowanych utratą 224 etatów na przestrzeni kilku ostatnich lat, i niewystarczającej ilości środków na

Szacunek i podziękowanie za lata służby kadra kierownicza
wyraziła nie tylko okolicznościowym bukietem kwiatów i prezentem, ale również gromkimi brawami.
Bożena Przyborowska, Radosław Rząp
Zdjęcie Radosław Rząp
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Stan bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach w 2015 roku
Spadek liczby przestępstw

Zmniejszenie liczby utonięć

Nadal utrzymuje się pozytywna tendencja w zakresie ograniczania
przestępczości na Warmii i Mazurach. Policjanci po raz kolejny odnotowali spadek liczby przestępstw - 27.445 (ogółem o 3820 mniej),
kryminalnych – 19357 (o 2374 mniej).
Funkcjonariusze służby kryminalnej skupili się na ściganiu przestępców,
których działanie było najbardziej dotkliwe dla mieszkańców regionu zatrzymania oszustów działających metodą na tzw. ”wnuczka”, oszustów
oferujących do sprzedaży fikcyjne telefony, czy inne towary.
To także realizacja dużych spraw dotyczących napadów na starsze
osoby, włamań do bankomatów, rozwiązanie kilku spraw zabójstw,
czy realizacja sprawy dotyczącej nielegalnego obrotu bronią i zabezpieczenie oprócz broni, jej elementów, amunicji, ok.100 przedmiotów użytkowych, z których powstanie części można datować nawet od V do XIII
wieku naszej ery.

Ten rok minął także pod hasłem pracy na rzecz zmniejszenia liczby
utonięć. Służby policyjnych wodniaków, wsparcie sezonowe policjantów
z OPP KWP, eliminacja nietrzeźwych sterników, realizacja kampanii
profilaktycznej w tym zakresie doprowadziły do poprawy bezpieczeństwa
na wodach regionu. W porównaniu do ubiegłego roku, w tym utonęło
5 osób mniej.

Mniej wypadków i ofiar śmiertelnych
Podobny, jak w przypadku przestępczości kierunek zmian zaobserwowali
policjanci ruchu drogowego - mniej wypadków drogowych – 1535 (o 113
mniej), mniej zabitych – 140 (o 8 mniej) i rannych – 1869 (o 192 mniej).

Mniej nietrzeźwych kierujących, więcej badań stanu
trzeźwości
Z roku na rok spada liczba nietrzeźwych kierowców.
Policjanci drogówki skutecznie eliminują pijanych za kierownicą.
W 2015 roku funkcjonariusze wykonali ponad 460.000 kontroli stanu
trzeźwości. W ubiegłym roku policjanci odnotowali 4246 przypadków
kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, to o około 1250 mniej niż w
2014 roku. Warto podkreślić, że spadła także liczba wypadków spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu – 118 (o 4 mniej).
W ubiegłym roku odnotowaliśmy też spadek liczby wypadków z udziałem
pieszych o 37 mniej oraz ofiar śmiertelnych tych zdarzeń.

Aby było bezpiecznie – działania drogówki
W ubiegłym roku w województwie przeprowadzono ponad 940 ukierunkowanych działań, których celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym np. Alkohol i Narkotyki, Trzeźwy Poranek, Pasy, Prędkość,
Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego, BUS, TRACK, Dyskoteka,
Bezpieczna Droga do Szkoły, czy GIMBUS.

Udział w ogólnopolskich zawodach z sukcesami
2015 rok przyniósł także sukcesy funkcjonariuszy z Warmii i Mazur
w ogólnopolskich zawodach. Podczas XV Finału Kynologicznych Mistrzostw Policji asp. Czesław Ćwik z Komendy Powiatowej Policji
w Kętrzynie i mł.asp. Mariusz Krężel z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu drużynowo zajęli II miejsce, ponadto policjant z Kętrzyna indywidualnie
także zajął II miejsce. To samo miejsce w klasyfikacji generalnej zajęli
policjanci podczas Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby
Kryminalnej 2015 Roku”. Podkom. Kamil Karaś był najlepszy w klasyfikacji indywidualnej, jako najlepszy policjant operacyjno – rozpoznawczy.
Natomiast w Turnieju Par Patrolowych policjanci z KMP w Elblągu
st.asp. Przemysław Kapała i sierż. Maciej Lewandowski oraz funkcjonariusze z KPP w Giżycku sierż. Marcin Runce i st.post. Artur Kosz – Koszewski w generalnej klasyfikacji zajęli VI miejsce.

Imprezy masowe na wysokim poziomie i gwarantujące
bezpieczeństwo
Policjanci w 2015 roku pracowali przy zabezpieczeniu ładu i porządku
podczas najważniejszych imprez artystycznych i sportowych w regionie,
w sumie - 146 imprez masowych, w tym: 87 imprez artystyczno - rozrywkowych, 32 meczy piłki nożnej i 27 imprez sportowych.
Policyjne siły były angażowane przy zabezpieczeniu obchodów rocznicy
Bitwy pod Grunwaldem, 72. Rajdu Polski, meczów piłkarskich.
Zawsze służba ta, co potwierdzają organizatorzy imprez, była na bardzo
wysokim poziomie i dawała gwarancje bezpieczeństwa uczestnikom.
Inwestycje, remonty, nowy sprzęt
W ubiegłym roku zrealizowany został III etap budowy nowej siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi – wykonanie budynku głównego
i obiektów towarzyszących. Dokończono kompleksowy remont budynku
nr 4 oraz wykonano kompleksowy remont budynku nr 1 przy ulicy Pstrowskiego 3 w Olsztynie.
Z budżetu Komendy Głównej Policji w ramach zakupów centralnych w do
warmińsko – mazurskich policjantów trafiło 7 radiowozów osobowych,
w tym 2 oznakowane, 1 samochód Combivan oraz 1 samochód specjalistyczny ekip techniki drogowej i ekologicznej.
Dzięki wsparciu samorządów lokalnych zakupionych zostało 36 pojazdów
– samochody oznakowane i 2 motocykle. Oprócz środków transportu
samorządy wsparły działalność policji w zakresie m.in. sfinansowania
ponadnormatywnych służb policjantów, remontów obiektów policyjnych,
zakupów sprzętu informatycznego i kwaterunkowego służącego do wyposażenia służbowego komend i posterunków policji.

st.sierż. Izabela Niedźwiedzka-Pardela
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Sześciu policjantów z Ełku, Elbląga i Ostródy zostało wyróżnionych Krzyżami Zasługi za Dzielność oraz
Medalami za Ofiarność i Odwagę. Odznaczenia nadane przez Prezydenta Andrzeja Dudę zostały wręczone
w Warszawie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Ełccy policjanci uratowali ludzi z pożaru
Sierż. sztab. Karol Sobolewski i st. sierż. Mariusz Akacki
policjanci z ruchu drogowego KPP w Ełku w maju ubiegłego
roku mieli monitorować przebieg wyborów. Około godziny
09.00 podczas patrolowania centrum miasta zauważyli dym
i płomienie wydobywające się z okna kamienicy przy
ul. Mickiewicza. Natychmiast powiadomili o tym fakcie oficera dyżurnego Policji i ruszyli udzielać pomocy mieszkańcom
tego budynku. Z narażeniem własnego życia, pomimo
wysokiej temperatury i bardzo dużego zadymienia, weszli do palącej się kamienicy. Funkcjonariusze ewakuowali 8 osób. Udzielając pomocy sami ulegli podtruciu
dymami pożarowymi i trafili do szpitala.
Minister Mariusz Błaszczak podkreślał podczas uroczystości, że postawa wyróżnionych zasługuje na najwyższe uznanie, a funkcjonariuszy można wprost określać mianem
„bohaterów”. - „Przystępując do służby ślubowaliście, że
będziecie stać na straży bezpieczeństwa obywateli, że będziecie służyć nawet w sytuacjach, które grożą narażeniem
Państwa życia” – powiedział minister Mariusz Błaszczak. –
„Jesteście wierni tej przysiędze” – dodał.
Krzyż Zasługi za Dzielność został ustanowiony w roku 1928
przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
Odznaczenie nadawane jest między innymi funkcjonariuszom Policji i Straży Pożarnej za czyny popełnione w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.

Agata Kulikowska-de-Nałęcz
Str. 22
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Elbląscy policjanci ratowali ludzi z narażeniem życia
Krzyże Zasługi za Dzielność otrzymali także
asp. Sebastian Lipka-Auguścik, sierż. Radosław Bidziński
i post. Krzysztof Skalik
z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
Odznaczeni policjanci w lipcu 2015 roku jako pierwsi przyjechali do pożaru kamienicy na ul. Powstańców Warszawskich. Ewakuowali wtedy mieszkańców z płonącego domu.
Gdy zorientowali się, że przed budynkiem nie ma rodziny
z jednego z mieszkań, nie bacząc na niebezpieczeństwo,
wrócili pod drzwi wskazanego mieszkania i zaczęli dobijać
się do wnętrza. Po kilku minutach usłyszeli, że z mieszkania
dochodzą odgłosy, a drzwi zostały otwarte przez zaspanych
lokatorów. Po nakryciu głowy zmoczonymi wodą ręcznikami
wszyscy wydostali się na zewnątrz.
Ewakuowano 16 osób w tym 5 dzieci. Po około 2 godzinach
strażacy ugasili pożar dachu budynku.
Morąski policjant uratował życie tonącemu
Kom. Krzysztof Majewski z Komisariatu Policji w Morągu
został wyróżniony Medalem za Ofiarność i Odwagę.
Pracuje na stanowisku dyżurnego, często pomaga ludziom,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. To człowiek niezwykle
uczynny, pełen empatii. Latem ubiegłego roku niespodziewanie stanął przed bardzo trudnym zadaniem. Pod wodą
zniknął człowiek, do dna było ponad 3 metry głębokości
i mętna, utrudniająca widoczność woda. Tak zaczęła się
trwająca kilka minut walka o życie człowieka, który zniknął
pod wodą. - „Usłyszałem krzyk, wołanie o pomoc. Mężczyzna z pomostu wskazywał oddalone o kilkadziesiąt metrów
miejsce, gdzie pod wodą zniknął jego brat. Natychmiast
popłynąłem w tamtą stronę, za mną dwóch moich kolegów.
W pewnym momencie, kiedy zanurkowałem, cudem chyba,
zobaczyłem leżące na dnie ciało. Zanurkowałem ponownie,
jednak nie mogłem go sięgnąć. Było bardzo głęboko.
Po chwili dopłynęli moi koledzy. Na zmianę nurkowaliśmy,
żeby go poderwać z dna. Wreszcie się udało i doholowaliśmy go do brzegu. Był siny, bez oznak życia. Moja żona
była na brzegu, krzyczałem, by pobiegła wskazać drogę
wezwanej karetce pogotowia, liczyła się każda sekunda.
Na zmianę z kolegami reanimowaliśmy go. Kiedy zaczął się
krztusić, wiedziałem już, że jest nadzieja.
Nieprzytomny mężczyzna zaczął ciężko oddychać.

asp. Sebastian Lipka-Auguścik, sierż. Radosław Bidziński
i post. Krzysztof Skalik

Cały czas kontrolowałem jego czynności życiowe. Po kilkunastu minutach przyjechała karetka, która zabrała go do
szpitala. Staliśmy na tej plaży jak sparaliżowani. Kiedy nadeszła informacja, że żyje, odetchnęliśmy z ulgą”– powiedział kom. Krzysztof Majewski.
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http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/18519,KWPPolicjanci-wyroznieni-Krzyzami-Zaslugi-za-Dzielnosc-oraz-Medalami-zaOfiarno.html
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Nadkom Dariusz Kołata z Wydziału kontroli KWP w Olsztynie–
chyba wszyscy w komendzie wiedzą, o kim mowa. Z sympatycznym uśmiechem pozdrawiał napotykane na korytarzach osoby.
Jedna z osób z jego wydziału powiedziała, że o nim, nikt nie powinien powiedzieć złego słowa.
To piękne podsumowanie kilkudziesięciu lat pracy.
26 lutego 2016 r. nadkom. Dariusz Kołata żegna się ze służbą
w Policji. Żegna się, jak na optymistę przystało:
-„Pragnę podziękować wszystkim, z którymi współpracowałem. Pamiętajmy, że po drugiej stronie jest Człowiek,
a służba, to ważny etap w życiu, ale nie ostatni. Pracujcie tak, aby zapracować na chwile po tej
chwili, pamiętając, że „...ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”.

Bożena Przyborowska: - Jak wspomina
Pan swoją pracę w służbach mundurowych? Z czego jest Pan szczególnie
dumny?
Nadkom. Dariusz Kołata:
- Staram się pozostawić w pamięci tylko te
dobre strony naszej służby.
O pracy w mundurze marzyłem praktycznie
od dziecka, i to marzenie, choć nie jedyne,
spełniło się.
Służbę rozpocząłem od patrolowania ulic
Olsztyna. Pracując w nieistniejącym już
Komisariacie II Policji w Olsztynie byłem
dzielnicowym, prowadziłem dochodzenia.
Byłem również kierownikiem referatu operacyjnego.
W 2000 r. przeszedłem do KMP w Olsztynie, a w 2001 r. do Wydziału Kontroli KWP
w Olsztynie.

Str. 24

Dumny jestem z tego, że mogłem pomagać mieszkańcom Olsztyna.
- Obecnie pracuje Pan w Wydziale
Kontroli. Czym dokładnie się Pan
zajmował?
- Od 2001 r. pełniłem służbę w Wydziale
Kontroli KWP w Olsztynie w Zespole
Kontroli Ogólnopolicyjnej. Z uwagi na to,
że lubię kontakt z ludźmi, poprosiłem
o przejście do Zespołu Skarg i Wniosków. Zajmowałem się rozpatrywaniem
skarg i wniosków kierowanych do Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie, przyjmowałem interesantów, nie zawsze w sprawach skarg
i wniosków. Często zgłaszają się osoby
z problemami osobistymi, nie mającymi
związku z Policją.
Cieszę się, że mogłem im doradzać.
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- Jakoś jeszcze to do mnie nie dociera.
Mam wrażenie, że idę na urlop. Niemniej cały czas pomagam koleżankom z zespołu.
Ja naprawdę lubię moją pracę, do której zawsze chętnie
przychodzę.

- Lubił Pan swoją pracę? Co sprawiało Panu szczególną przyjemność?
- Służbę traktowałem jak misję, chęć niesienia pomocy
innym. Szczególnie ciepło wspominam momenty, kiedy
można było pomóc osobom zgłaszającym się z problemami, nie tylko na styku policja – obywatel, ale również z
osobistymi czy rodzinnymi.
- Na pewno zdarzały się stresujące momenty w pracy.
Jak Pan sobie z nimi radził? Ma Pan jakieś hobby,
swoje własne sposoby na „przywracanie życia do
stanu równowagi”?
- Uważam, że pogoda ducha i przyjazne nastawienie
do ludzi pomogły przejść przez trudne sytuacje w mojej
służbie.
Lubię bardzo psy, które są obecne w moim życiu.
Hodowla tak wspaniałych psów jak York Shire Terrier
i kontakt z nimi wpływa pozytywnie, przynajmniej na
mnie.
Spacery, wypoczynek nad wodą czy też podróże, nie
tylko po okolicy, są wspaniałym sposobem na odreagowanie stresu. Lubię też popracować w kuchni przy
pieczeniu ciast.
- Przed Panem ostatni tydzień pracy w KWP
w Olsztynie. Z jakimi uczuciami przychodzi Pan teraz
do pracy?
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- Czy dla Pana ważne były w pracy dobre relacje
z kolegami i koleżankami? Jedna z osób z Pana wydziału powiedziała, że o Panu nikt nie powinien powiedzieć złego słowa. To piękne podsumowanie
kilkudziesięciu lat pracy.
- Zawsze starałem się utrzymywać, czy to z przełożonym,
czy też z kolegami i koleżankami, dobre relacje.
Starałem się pomagać im, a w zamian sam otrzymywałem pomoc i wsparcie.
Jestem przekonany, że nawet najtrudniejsze problemy
można rozwiązać, jeżeli ma się wsparcie w gronie życzliwych ludzi. To od nas samych zależy, jak poukładamy
sobie relacje w pracy.
Cieszę się, że osoby, z którymi współpracowałem wyrażają się o mnie pozytywnie.
- Jakie ma Pan plany? Jak wyobraża Pan sobie swoje
życie na emeryturze?
- Na razie odpocznę. Planuję wyjazd do ciepłego kraju.
Mam kilku kolegów, którzy są na emeryturach i już zapowiedzieli wsparcie w pierwszych dniach najdłuższego
urlopu. Myślę, że jak wielu osobom i mnie na emeryturze
będzie brakowało czasu.

- Czego możemy Panu życzyć na tej nowej drodze
życia?
- Myślę, że spełnienia marzeń.
Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim,
z którymi współpracowałem. Pamiętajmy, że po drugiej
stronie jest Człowiek, a służba, to ważny etap w życiu,
ale nie ostatni. Pracujcie tak, aby zapracować na chwile
po tej chwili, pamiętając, że „...ważne są tylko te dni,
których jeszcze nie znamy”.
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St. asp. Marcin Orłowski oraz st. asp. Ireneusz Mroczek
policjanci braniewskiej komendy -na co dzień wzorowi
funkcjonariusze, po godzinach prawdziwi artyści.
Choć zawód policjanta wymaga od nich wielu poświęceń, a służbę pełnią nie tylko w ciągu dnia, a często
także w nocy, zawsze znajdują czas na to, by oddać się
swojej pasji – malarstwu i rzeźbie.
Ich prace można podziwiać w KPP w Braniewie.

Początki rzeźbiarstwa
St.asp. Ireneusz Mroczek wstąpił do Policji 8 lat temu. Służbę rozpoczął w Wydziale Prewencji, a od czterech lat pracuje w służbach kryminalnych, jako asystent Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego. O ile widok Irka, przesłuchującego
osoby podejrzane nie dziwi nikogo, o tyle informacja o jego
artystycznej twórczości może być zaskoczeniem. Jak zaczęła się jego przygoda z rzeźbiarstwem? –Talent odziedziczyłem po pradziadku. Przygodę ze sztuką rozpocząłem natomiast od rysowania. Rysunek jednak szybko zastąpiłem
rzeźbą. Pierwsze dzieła powstawały pod okiem chrzestnego, z którym do dzisiaj spotykam się w pracowni, gdzie
wspólnie tworzymy.
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Stworzył, by upamiętnić...
Pierwszą z prac st.asp. Mroczka można było podziwiać podczas Święta Policji w 2014 r. Wtedy też, podczas mszy
świętej kapelan poświęcił wykonaną przez policjanta płaskorzeźbę. Przez blisko pół roku funkcjonariusz tworzył w drewnie postać patrona Policji – Michała Archanioła.

W zeszłym roku, także z okazji obchodów policyjnego święta, st.asp. Mroczek stworzył kolejną płaskorzeźbę. Tym razem dzieło było hołdem oddanym wszystkim poległym funkcjonariuszom w Katyniu. Efekt kilkumiesięcznej pracy możemy podziwiać w braniewskiej jednostce Policji.
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St.asp. Ireneusz Mroczek swoim talentem dzieli się także z
innymi. Swoje rzeźby wielokrotnie oddawał na aukcje charytatywne, by wspomóc potrzebujących.
''Dzielnicowy przy sztalugach''
Pisząc o policyjnych artystach nie sposób pominąć
st.asp. Marcina Orłowskiego, który swoimi pracami ozdobił
wnętrze komendy.
St.asp. Orłowski wstąpił do Policji ponad 10 lat temu.
Przez ten czas służył na terenie miasta i gminy Frombork,
a od 2011 roku jest dzielnicowym rejonu I w Braniewie.
Na co dzień pracuje ze społeczeństwem i rozwiązuje ludzkie
problemy, w wolnych chwilach maluje i fotografuje.

Jeden z trzech...
Odkąd wybudowano nowy budynek komendy Policji w Braniewie, st.asp. Marcin Orłowski wspólnie ze swoim bratem
asp. Piotrem Orłowskim oraz kuzynem
asp. Mirosławem Orłowskim dokładali wszelkich starań by
surowe ściany zamieniły się w miejsce przyjazne nie tylko
funkcjonariuszom,
ale przede wszystkim
dzieciom.
Wykorzystując swoje
malarskie zdolności,
przez trzy miesiące tworzyli
pokój, który do dzisiaj budzi
podziw zarówno wśród
najmłodszych, jak i dorosłych. W pomieszczeniu tym, nazywanym ,,niebieskim pokojem'', odbywają się przesłuchania
najmłodszych, będących pokrzywdzonymi oraz świadkami
przestępstw.
Chwile zatrzymane na płótnie
Asp. Orłowski współtworzył również obrazy, które zdobią
policyjny budynek. Policjanci rozmawiający z dziećmi podczas patrolu, funkcjonariusz ruchu drogowego ze swoimi
córkami, czy przewodnik psa służbowego z podopiecznym,
to tylko niektóre sceny, które podziwiać możemy na obrazach. Wszystkie dzieła powstały w 2009 r.
Policjanci z braniewskiej komendy pomimo wielu obowiązków oraz trudu codziennej służby, odnajdują czas na to, by
oddać się swoim pasjom. A efekty ich pracy pozostaną
pamiątką dla przyszłych pokoleń.
st. sierż. Jolanta Sorkowicz
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Nauka procentuje.
Zagubiony telefon trafił
do właścicielki
Mówili, że na spotkaniach z policjantami w szkole
była mowa o tym, w jaki sposób się zachować
m.in. w sytuacji, gdy znajdzie się zgubiony przez
kogoś telefon - dwóch 10-latków przyniosło znaleziony telefon do KPP w Węgorzewie.
Funkcjonariusze telefon przekazali właścicielce.
Do Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie
przyszło dwóch
10-latków. Chłopcy
powiedzieli policjantom,
że wracając ze szkoły
zauważyli leżący przy
placu zabaw telefon
komórkowy.
Jak powiedzieli funkcjonariuszowi, chcieli telefon oddać właścicielowi, jednak miał on blokadę ekranu i nie mogli
sprawdzić do kogo
należy, dlatego przynieśli smartfona na komendę,
aby policjanci oddali go właścicielowi.
Michał i Jakub w trakcie rozmowy z funkcjonariuszami powiedzieli, że rodzice od małego uczyli ich,
aby nie brać cudzych rzeczy. Dodali też, że pamiętali
jak na spotkaniach z policjantami w szkole, była mowa o tym, w jaki sposób się zachować m.in. właśnie
w takiej sytuacji.
Policjanci ustalili właścicielkę telefonu. Okazała się
nią ich 9-letnia koleżanka ze szkoły.
Mama dziewczynki była bardzo mile zaskoczona
odzyskaniem telefonu, który już spisała na straty.
Postawę chłopców wynagrodziła
słodkimi upominkami.
asp. Grażyna Magiera
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Węgorzewo. Konsultacje społeczne dotyczące
tworzone "Mapy zagrożeń bezpieczeństwa"
W Węgorzewskim Centrum Kultury odbyły się konsultacje
społeczne dotyczące powiatowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W spotkaniu, któremu przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie podinsp. Dariusz Gida
uczestniczyli przedstawiciele różnych służb i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem powiatu węgorzewskiego.
Spotkanie rozpoczął Andrzej Raczkowski dyrektor SOSW w Węgorzewie witając wszystkich przybyłych gości i dziękując za udział
w konsultacjach. Następnie Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji
w Węgorzewie podinsp. Dariusz Gida
w kilku zdaniach przedstawił cel
spotkania. Podkreślił, że mapy zagrożeń mają być narzędziem, które pozwoli
zaktywizować różne podmioty
w zakresie współpracy z policją, w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom
zagrażającym bezpieczeństwu
obywateli. Pomogą też lepiej
zarządzać siłami i środkami policyjnymi.
Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
podkom. Piotr Wysocki zaprezentował główne założenia mapy zagrożeń oraz cel i założenia spotkań konsultacyjnych ze społeczeństwem.
W wypowiedzi swojej przedstawił strukturę i zakres działań Komendy
Powiatowej Policji w Węgorzewie, ocenę stanu bezpieczeństwa
publicznego w powiecie węgorzewskim oraz efekty pracy węgorzewskiej policji w 2015r.
Po prezentacji głos zabrali Pani Starosta Halina Faj i Pan Burmistrz
Krzysztof Piwowarczyk. Po wystąpieniach włodarzy miasta był czas
na otwartą dyskusję, podczas której padły wnioski ze strony uczestniczących w nim przedstawicieli zaproszonych instytucji oraz mieszkańców. Główny nacisk położono na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Padły propozycje rozwiązań komunikacyjnych w zakresie
poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz wskazano miejsca
najbardziej niebezpieczne pod katem zaistnienie kolizji lub wypadków. Były także poruszane tematy społecznie uciążliwych
wykroczeń oraz bezpieczeństwa pracowników socjalnych.
Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie
po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu mapy.
Kolejne konsultacje społeczne będą realizowane na terenie całego
powiatu węgorzewskiego.
asp. Grażyna Magiera
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Szczytno: konsultacje społeczne w sprawie mapy zagrożeń bezpieczeństwa

8 lutego w Sali Konferencyjnej Ratusza w Szczytnie
odbyły się powiatowe i miejskie konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa.
Spotkanie rozpoczął Insp. Cezary Gołota Komendant Powiatowy
Policji w Szczytnie, który przywitał zebranych gości, a następnie
zaprezentował szczycieńską jednostkę Policji, sposób jej zorganizowania, zwracając szczególną uwagę na służby zewnętrzne:
patrolowo-interwencyjne, ruchu drogowego, dzielnicowych, którzy
jako pierwsi reagują na zgłoszone zdarzenia, informując o sposobie nawiązania kontaktu z Policją. W dalszej kolejności Komendant omówił zagrożenia wynikające z przestępczości kryminalnej,
gospodarczej, narkotykowej, wykroczeń szczególnie uciążliwych
dla społeczeństwa oraz stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym
w okresie 2015 roku.
Insp. Cezary Gołota przedstawiając ideę mapy podkreślił, że takie
rozwiązanie pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie bezpieczeństwem publicznym wspólnie ze społecznością lokalną, służbami
i innymi podmiotami działającymi na terenie powiatu szczycieńskiego. Mapa pokaże zagrożenia zarówno zarejestrowane przez
służby, jak i te, które zostały dostrzeżone przez obywateli.
Pokaże też czego możemy się spodziewać i jak uniknąć zagrożeń
związanych z organizacją różnych imprez. Pozwoli wreszcie na
ocenę czy obecna struktura organizacyjna umożliwia skuteczne
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także czy
istnieje potrzeba utworzenia komisariatów lub posterunków Policji.
Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w założeniu ma stanowić narzędzie rzetelnego i czytelnego komunikowania społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych i przewidzianych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo
i porządek publiczny. Ma też uwzględniać oczekiwania społeczne
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Właśnie dlatego przedstawiciele samorządów powiatu szczycieńskiego, kadra kierownicza szczycieńskiej policji, szefowie i przedstawiciele służb mundurowych, prokuratury i inspekcji, firm ochroniarskich, przedstawiciele regionalnych mediów uczestniczyli w konsultacjach i po zapoznaniu się z policyjnym projektem mogli zaproponować dodatkowe elementy, które w ich ocenie powinna zawierać mapa zagrożeń bezpieczeństwa na terenie powiatu szczycieńskiego.
Moderatorem podczas konsultacji była mł. asp. Ewa Szczepanek.

Propozycje i wnioski z konsultacji
- Propozycja umieszczenia na mapie zagrożeń dróg o złej nawierzchni
i jakości.
- Utworzenia map „potencjalnych zagrożeń”, które mogą wystąpić na
terenie powiatu z uwagi np. na możliwość ataku terrorystycznego, podłożenia ładunku wybuchowego. Według zgłaszającego wniosek mapa
taka mogłaby zawierać zasady prawidłowego zachowania się w określonej sytuacji kryzysowej.
- Propozycja, aby umieścić na mapie wykaz miejsc, gdzie przebiegają
szlaki migracyjne zwierząt, szczególnie te przecinające drogi publiczne.
- Propozycja umieszczania na mapie odniesień w formie linków do
stron, gdzie osoby zainteresowane uzyskałyby rozszerzone informacje.
- Wniosek, aby mapy zagrożeń tworzone były w formie „map dynamicznych”, z tzw. podmapami tematycznymi.
- Propozycja, aby na powiatowej mapie zaznaczyć szczególnie często
odwiedzane w sezonie letnim jeziora, przedstawić zasady bezpieczeństwa na wodzie, rozważyć kierowanie do służby na wodach patroli składających się z policjanta i ratownika wodnego w celu eliminowania nietrzeźwych kąpiących się lub kierujących jednostkami pływającymi.
- Wniosek, aby na mapie zagrożeń umieścić dobre praktyki związane np.
z pokazem udzielania pierwszej pomocy. Umieszczenie na mapach
punktów wypoczynku letniego dużej ilości osób.
- Wniosek, aby mapy wskazywały walory naszego regionu oraz podmiotów dbających o bezpieczeństwo, aby zachęcać ludzi do odwiedzania
powiatu szczycieńskiego.
- Wskazanie, aby na mapach zagrożeń umieszczać informacje ostrzegające o zagrożeniach społecznych, zdrowotnych i finansowych.
- Poparcie dla pomysłu tworzenia map zagrożeń, szczególnie w celu
utworzenia „banku dobrych praktyk”, z których mógłby czerpać każdy
człowiek, w celu poszerzania swojej wiedzy z zakresu algorytmów postępowania w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych czy też w celu
udzielenia pierwszej pomocy.
- Propozycja, aby przy mapach zagrożeń znajdowały się zakładki tematyczne np. dotyczące poradnictwa prawnego, czy też wskazania odpowiedzialności karnej za popełnione czyny zabronione.

Relację z konsultacji przygotowała
podkom. Aneta Choroszewska-Bobińska
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Policjanci powiatu piskiego już po raz drugi wzięli
udział w Meczu Charytatywnym Służb Mundurowych,
który odbył się w Piszu. W trakcie turnieju zbierano
fundusze na zakup okularów dla dzieci .
Walka między drużynami była zacięta.
Ostatecznie piscy funkcjonariusze zajęli II miejsce.
Kibicowała im drużyna małych cheerleaderek w policyjnych koszulkach.
Na szczytny cel udało się zebrać ponad 2300 zł.
W sobotę o godzinie 18:00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu
odbył się mecz charytatywny piłki
nożnej służb mundurowych.
Organizatorem tej imprezy był
ks. Krzysztof Plak z parafii p.w. św.
Józefa w Piszu oraz Polski Związek
Niewidomych w Piszu.

Na turnieju nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz
oraz Komendanta Powiatowego Policji w Piszu i jego zastępcy, którzy kibicowali drużynie piskich policjantów.
W turnieju walczyli między sobą: policjanci, leśnicy, strażacy, księża oraz radni. Podczas rozgrywek zbierane były
fundusze na okulary dla dzieci z naszego powiatu.
Piscy policjanci podczas meczu dali z siebie wszystko.
W meczu finałowym zagrali
z leśnikami.
Walka była bardzo wyrównana.
O wygranej zadecydowały dopiero
rzuty karne. Mecz o pierwsze
miejsce wygrali leśnicy. Tym samym policjanci powiatu piskiego
zajęli zaszczytne II miejsce.
Naszą drużynę dzielnie dopingowały do samego końca cheerleaderki w w składzie: Agatka, Ania, Weronika, Gabrysia,
Dominika, Marcysia, Julka, Ola, Weronika oraz najmłodsza
czirliderka Alicja. Dziewczynki, wieku od 3 do 12 lat, ubrane
były w policyjne granatowe koszulki. To właśnie córki policjantów, pracowników cywilnych oraz ich koleżanki, zagrzewały drużynę do walki wymachując białymi pomponami.
Celem imprezy było nie tylko wygranie turnieju czy dobra
zabawa, ale przede wszystkim pomoc potrzebującym i mającym problemy ze wzrokiem dzieciom.
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podkom. Anna Szypczyńska

numer 137 (7/6)

Zabawa karnawałowo-choinkowa
w Ełku

Corocznym zwyczajem Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów
w Ełku zorganizował zabawę choinkowo-karnawałową,
na której wraz z rodzicami bawiło się 40 dzieci.
Impreza odbyła się 13 lutego 2016 roku,
w świetlicy Ełckiej Komendy
Powiatowej Policji.

Dzieci bawiły się przy
skocznej muzyce.
Pani animatorka pod
postacią Myszki Miki
zapewniła wiele ciekawych konkursów i zabaw.

Uważaj na pisma z rzekomej prokuratury
celnej. To są oszuści!
Pierwsza rzecz jaka nasunęła się policjantom
zaraz po przyjęciu zawiadomienia o oszustwie
to wyrafinowanie skonstruowane pismo, które
pokrzywdzony znalazł w skrzynce pocztowej.
Nadawcą była nieistniejąca instytucja prokuratury celnej w Gorzowie Wielkopolskim, której
„śledczy” straszyli adresata karami finansowymi
za zakup suszu tytoniowego.
Na Warmii i Mazurach jest to pierwszy tego typu
przypadek, odnotowany w Elblągu.
W Polsce podoba sprawa była prowadzona w województwie lubuskim.
Do elbląskiej komendy policji zgłosił się 74-letni mężczyzna. Przyniósł ze sobą pismo, którego nadawcą była
prokuratura celna w Gorzowie Wielkopolskim.
Mężczyzna znalazł je w skrzynce na listy.
W nagłówku dokumentu było godło, nazwa instytucji
i jej adres. Dalej w piśmie czytamy, że mężczyzna jest
podejrzany o zakup suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy. Według nadawcy mężczyzna miał zamawiać paczki od nielegalnie działającej firmy.

Pod koniec imprezy, najmłodszych uczestników odwiedził bardzo
wyczekiwany Święty Mikołaj, który wręczył dzieciom upominkipaczki ze słodyczami.
Wszystkie dzieci miały
możliwość uwiecznienia

tego spotkania na
okolicznościowym
zdjęciu.
Mikołaj podziękował za wspaniałe przyjęcie i obiecał, że w przyszłym roku także odwiedzi z prezentami najmłodszych.
Waldemar Misarko
Przewodniczący ZT NSZZ P KPP
w Ełku
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Z treści tego „urzędowego” pisma wynikało, że niejaka
Anna Dudek, prokurator prokuratury celnej w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z prowadzonym śledztwem celno-skarbowym przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, postanowieniem nakłada na adresata
karę grzywny o łącznej wysokości 284 zł.
W piśmie podany jest także numer konta, na który należy wpłacać karę oraz ostateczny termin dokonania
wpłaty. Do tego załączony jest również blankiet przekazu z wpisaną kwotą do zapłaty.
W Gorzowie Wielkopolskim oraz w kraju nie funkcjonuje instytucja o nazwie prokuratura celna. W dodatku
żadna prokuratura nie wystawia przekazów i nie orzeka
o karach grzywny.
Osoby, które otrzymały takie lub podobne w treści wezwania do zapłaty, proszone są o zgłaszanie tych faktów do najbliższej prokuratury lub na policję, bez
względu na to, czy wpłaciły pieniądze na konto oszustów. Warto również pamiętać o tym, że mogą pojawić
się modyfikacje takich „urzędowych” pism.
Jakub Sawicki
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