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Odszedł świetny oficer Policji, doświadczony
przełożony, kolega, który zawsze stawiał sobie
najwyższe wymagania w służbie, a dzięki posiadanym kompetencjom zawsze był w stanie je z sukcesem realizować.
Do ostatnich chwil swojego życia był na służbie…

29 marca 2016 roku zmarł podinsp. Waldemar Zakrzewski Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.
Został pochowany na nidzickim cmentarzu komunalnym. W ostatniej drodze towarzyszyła rodzina, przedstawiciele KWP w Olsztynie, policyjnych związków zawodowych, Państwowej Straży Pożarnej, Starostwa,
Urzędu Miasta, a także policjanci i pracownicy cywilni
Policji garnizonu warmińsko – mazurskiego oraz znajomi, przyjaciele i mieszkańcy Nidzicy.
Uroczystość pogrzebowa zmarłego w trakcie pełnienia służby podinsp. Waldemara Zakrzewskiego – Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Nidzicy rozpoczęła się 1 kwietni 2016 roku o godzinie 12. Msza żałobna odbyła się w Kościele P.W. Błogosławionej Bolesławy Lament w Nidzicy. Następnie kondukt
żałobny przejechał ulicami miasta na cmentarz.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się zgodnie z policyjnym
ceremoniałem pogrzebowym przy udziale kompanii honorowej. Ciało zmarłego spoczęło na cmentarzu komunalnym
w Nidzicy.
Waldemar pozostanie w naszych sercach jako policjant posiadający bardzo dużą wiedzę i umiejętności, którą właściwie potrafił przełożyć na efektywne wykonywanie zadań
służbowych, jak i szkolenia policjantów.
Stale dbał o podwyższanie swoich kwalifikacji zawodowych
oraz wykształcenia.
Doświadczenie i duża fachowość pozwalały mu skutecznie
wykonywać powierzone zadania służbowe, w dużej mierze
przyczyniając się do poprawy stanu bezpieczeństwa
w powiecie nidzickim.
Str. 2

Sumiennie i umiejętnie prowadzona pod jego nadzorem
przez wiele lat praca policjantów służby prewencyjnej i ruchu drogowego pozwoliła na zatrzymanie wielu sprawców
przestępstw, którym udowodniono popełnienie szeregu czynów przestępnych. Między innymi dzięki jego zaangażowaniu i motywacji od wielu lat nidzicka jednostka jest wysoko
oceniana w garnizonie warmińsko-mazurskim.
Nagła śmierć podinspektora Waldemara Zakrzewskiego
pogrążyła wszystkich funkcjonariuszy i pracowników naszej
jednostki w głębokim żalu i smutku.
Odszedł świetny oficer Policji, doświadczony przełożony,
kolega, który zawsze stawiał sobie najwyższe wymagania
w służbie, a dzięki posiadanym kompetencjom zawsze był
w stanie je z sukcesem realizować.
Odszedł mając 52 lat. Pozostawił żonę oraz trzech synów.
Do ostatnich chwil swojego życia był na służbie.
st. asp. Izabela Demska

Podinsp. Waldemar Zakrzewski do służby w Policji został przyjęty 1 maja 1991 r. Po ukończeniu szkolenia oficerskiego dla
absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczął służbę w pionie kryminalnym jako asystent operacyjno-dochodzeniowy.
W 1995 r. roku został Komendantem Komisariatu Policji w Janowie, a następnie od dnia 1 października 1999 roku zastępcą
naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.
Od 1 lipca 2007 roku do ostatnich swoich dni wykonywał obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.
Za sumienną realizację zadań służbowych był wielokrotnie wyróżniany przez komendantów powiatowego i Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz mianowany na kolejne stopnie służbowe
Policji.
Podinsp. Waldemar Zakrzewski w 2011 roku został odznaczony
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych w 2013 roku została mu nadana Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”.
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Insp. Tomasz Klimek po raz pierwszy po objęciu
stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie wziął udział w posiedzeniu Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, które odbyło się
18 marca w Olsztynie.
Głównym tematem obrad był sprawa zaległości
w mianowaniu policjantów na wyższe stanowiska
służbowe oraz wzrostu dodatków służbowych
i funkcyjnych. Poruszono również sprawy taboru
samochodowego oraz dyżurów domowych
funkcjonariuszy.
Zarząd Wojewódzki poinformował, że w sprawie przeszeregowań, swoje dalsze decyzje uzależni od odpowiedzi
na petycję skierowaną do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody WarmińskoMazurskiego.
W petycji chodziło o to, aby Minister podjął działania zmierzające 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 warmińsko-mazurski garnizon Policji na podstawie tego zarządzenia, jak również do urealnienia wartości tzw. średniej naliczeniowej, w oparciu o którą
Str. 3

na poszczególne garnizony Policji naliczane są środki przeznaczone na uposażenia policjantów (§§ 4050 i 4060),
w sposób zapewniający płynność przy dokonywaniu
mianowań policjantów na stanowiska służbowe oraz regulacji ich dodatków służbowych i funkcyjnych na zasadach
określonych przez obowiązujące przepisy.
Zarząd Wojewódzki poinformował, że gdyby sprawa przybrała niekorzystny rozwój, uruchomi procedurę sporu zbiorowego, ze wszystkimi jej konsekwencjami.
Datą graniczną ma być 1 czerwca. Do tego momentu powinny zapaść decyzje, na które czekają policjanci, albo przynajmniej zostać uruchomiony proces zmierzający do naprawy istniejącej sytuacji.
Do tego tematu w sposób priorytetowy podchodzi także
Komendant Wojewódzki.
Jego zdaniem, niedobory kadrowe i niewystarczająca ilość
środków, sprzyjających płynności w podejmowaniu decyzji
personalnych stanowią poważny problem, a zarazem wyzwanie, aby zapewnić mieszkańcom odpowiedni poziom
bezpieczeństwa, a policjantom odpowiednie warunki służby.
Dlatego, ze swojej strony, już podjął stosowne działania
i zapowiedział większą „odwagę” przy podejmowaniu decyzji, które dotychczas stanowiły największy problem.
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W obecności Komendanta Wojewódzkiego poruszono również temat taboru samochodowego.
Dyskusję zdominowały kwestie eksploatacji samochodów,
a także sposobu ich serwisowania. Zwracając uwagę na
oszczędności wymuszone zbyt niskimi nakładami na remonty i zakup części zamiennych, Komendant Wojewódzki
stwierdził, że „biednego nie stać na kupowanie tanich rzeczy”. – Decydując się na zakup najtańszych części zamiennych, wypełniamy warunki zamówień publicznych, ale przy
okazji narażamy się na poważniejsze konsekwencje.
Przyznał rację tym związkowcom, którzy zwracali uwagę na
takie absurdy, jak zakup najtańszego, chińskiego paska
rozrządu czy klocków hamulcowych, których jakość i żywotność są wielokrotnie niższe od części odpowiedniej jakości,
i na konsekwencje tego typy polityki, gdzie w rezultacie trzeba wydać dużo więcej pieniędzy, a przy tym zgadzać się na
dużo dłuższe wyłączenie pojazdów z eksploatacji.
Wśród tematów wywołujących najwięcej kontrowersji ze
strony policjantów znalazły się również dyżury domowe.
W opinii Zarządu Terenowego z Olecka, komendanci powiatowi, troszcząc się o zapewnienie ciągłości służby na niektórych stanowiskach, łamią przepisy regulujące rozkład czasu
służby. Przewodniczący Orłowski, zwracając uwagę na znaczące przekraczanie norm, o których mowa w przepisach
przekonywał o konieczności ewidencjonowania godzin
dyżurów domowych oraz o znalezieniu rozwiązań pozwalających np. na wypłatę ekwiwalentu za przekraczanie
tych norm.
Dyskusja doprowadziła do wniosku, że również w tym
zakresie problem opiera się na niedoborach kadrowych.
Liczba etatów w poszczególnych jednostkach nie pozwala
na zapewnienie ciągłości służby i na osiąganie „mierników”.
W rezultacie traci na tym bezpieczeństwo i cierpią przez to
policjanci, którym bezprawnie ogranicza się czas do wypoczynku.

Piotr Krupiński

Str. 4

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie
odwiedzili dzieci z "Domu Małego Dziecka" w Olsztynie. Podczas spotkania dzieci mogły porozmawiać
z policjantami i poznać m.in. wyposażenie, które jest na
co dzień używane przez funkcjonariuszy.

Niecodzienni gości przynieśli dzieciom prezenty
przygotowane przez Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Policjantów w Olsztynie.
Dzieci odwzajemniły się specjalnie przygotowanymi
na tę okazję rysunkami przedstawiającymi dziecięce
wyobrażenia na temat
pracy policjantów.

numer 139 (7/8)

Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 roku powierzył
pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
podinsp. Arkadiuszowi Sylwestrzak
dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Nowy Zastępca nadzorować będzie pracę pionu prewencji.

Nadkom. Arkadiusz Sylwestrzak do służby w Policji wstąpił
1 października 1992 r. Swoje pierwsze policyjne kroki
stawiał w Oddziale Prewencji KWP w Olsztynie.
Dwa lata później został oddelegowany do ówczesnej
Komendy Rejonowej Policji w Mrągowie, gdzie początkowo
pełnił służbę jako policjant służby patrolowej, a później m.in.
jako dzielnicowy, policjant ruchu drogowego oraz dowódca
Plutonu patrolowo- interwencyjnego Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie.
Po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i zdobyciu stopnia oficerskiego awansował na stanowisko
Naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP
w Mrągowie.
7 marca 2011 roku, po wygraniu konkursu został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.

1 listopada 2012 r.- po rozdzieleniu Wydziału Prewencji i
Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie na dwa samodzielne
wydziały, Arkadiusz Sylwestrzak awansował na stanowisko
Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie.
Decyzją Komendanta Głównego Policji od 25 marca 2016 r. pełni obowiązki Zastępcy Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do spraw prewencji.
Za wzorową służbę był nagrodzony m.in. Brązową Odznaką„ Zasłużony Policjant” oraz „Brązowym Krzyżem Zasługi”.
Prywatnie: Ma 44 lata, jest żonaty, ma 20-letniego syna.
B.P.

Str. 5

2011r. Arkadiusz Sylwestrzak ówczesny Zastępca
Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
KWP w Olsztynie podczas wręczania certyfikatów
ukończenia szkolenia dla nauczycieli

2012 r. Naczelnik Wydziału Prewencji

2013 r. Arkadiusz Sylwestrzak ( w środku)
na XIII Kynologicznych Mistrzostwach Policji

numer 139 (7/8)

- „My zrobiliśmy swoje, ale najważniejsza w tej sprawie jest postawa
mieszkanki Nidzicy, która zareagowała na widok pijanych osób
za kierownicą auta” - powiedział podinsp. Krzysztof Kunicki
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy, który zatrzymał
mężczyznę prowadzącego auto w stanie nietrzeźwości.
Jak się później okazało, zatrzymany był poszukiwany listem gończym

Gdy pytałam Pana Komendanta o okoliczności zatrzymania
pijanego kierowcy auta podinsp. Krzysztof Kunicki mówi,
że najważniejsza w tej sprawie jest postawa mieszkanki
miasta, która zareagowała na widok pijanych mężczyzn
w samochodzie i poprosiła komendanta o interwencję.
Reszta to typowa policyjna robota.
Nie była ona jednak zupełnie typowa.
Wszystko zaczęło się od tego, gdy do Zastępcy
Komendanta, który w czasie wolnym od służby robił zakupy
w jednym ze sklepów, podeszła mieszkanka miasta
zaniepokojona widokiem pijanych mężczyzn w zaparkowanym na parkingu busie.
Podinsp. Krzysztof Kunicki zadzwonił do dyżurnego Policji
polecając przysłanie patrolu we wskazane miejsce,
ale ponieważ mężczyźni z dużą szybkością wyjeżdżali
właśnie z parkingu, sam podjął interwencję. Wsiadł do swojego auta i jadąc wolno przed busem próbował utrudnić im
wyjazd na ulice miasta. Gdy mimo wszystko kierowcy busa
udało się wyjechać z parkingu, nie zostawił tej sprawy policjantom, którzy już jechali na interwencję. Cały czas jechał
za busem aż do momentu, kiedy kierowca na jednym
z osiedlowych parkingów wysiadł z samochodu.
W pewnym momencie podinsp. Krzysztof Kunicki zatrzymał
mężczyznę, który podjął próbę ucieczki i przekazał go policjantom, którzy przyjechali na interwencję. Później pojechał
do jednostki, aby w ramach nadzoru „rozliczyć” dyżurnego.
Wtedy dowiedział się, że zatrzymany przez niego mężczyzna od sierpnia 2015 r. był poszukiwany listem gończym
przez Sąd w Olsztynie za oszustwa.
Str. 6

Mężczyzna miał do odbycia karę jednego roku i dziesięciu
miesięcy pozbawienia wolności. Wcześniej karany był za
przestępstwo popełnione na terenie Wielkiej Brytanii.
Tym razem usłyszy zarzut kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, za co grozi zakaz prowadzenia pojazdów
do 15 lat, oraz pozbawienia wolności do lat 2.
Wspominając akcję zatrzymania pijanego kierowcy
podinsp. Krzysztof Kunicki podkreśla postawę kobiety,
która zareagowała na widok pijanych mężczyzn w samochodzie. – Uczymy mieszkańców, aby nie było tolerancji
dla pijanych. Postawa tej Pani pokazuje, że mieszkańcy reagują, że pomagają eliminować z ruchu
nietrzeźwych kierujących. Postawa tej Pani pokazuje,
że nasze apele są skuteczne” – powiedział
podinsp. Krzysztof Kunicki.

Bożena Przyborowska
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Iława: Dzięki szybkiej reakcji i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
policjant uratował życie 49-latkowi
Policjant z Posterunku w Zalewie dzięki szybkiej reakcji uratował życie rowerzyście, który wjechał pod nadjeżdżający autobus. Aby udrożnić drogi oddechowe
rannego 49-latka wyciągnął z jego krtani sztuczną
szczękę, która tam utknęła i utrudniała oddychanie
mężczyźnie.
Oficer dyżurny iławskiej Policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na jednej z ulic w Iławie. Gdy policjanci
przyjechali na miejsce okazało się, że poszkodowanemu
pomocy udziela już policjant z Posterunku Policji w Zalewie, który przypadkiem znalazł się w tym miejscu.
Funkcjonariusz jadąc z Prokuratury Rejonowej do komendy w Iławie zauważył, że na jednej z ulic stoi kilka samochodów, które mają włączone światła awaryjne. Okazało
się, że chwilę wcześniej doszło do zdarzenia drogowegorowerzysta wjechał bezpośrednio pod nadjeżdżający autobus. Policjant zauważył, że leżący na ziemi rowerzysta ma
problemy z oddychaniem. Natychmiast podjął akcję ratunkową – chcąc udrożnić drogi oddechowe usunął sztuczną
szczękę, która na skutek wypadku wbiła się poszkodowanemu w krtań powodując utrudnienia w oddychaniu.
Po oczyszczeniu dróg oddechowych policjant ułożył mężczyznę w pozycji bezpiecznej.
Na miejscu zaraz pojawili się policjanci ruchu drogowego
oraz karetka pogotowia. 49-latek został przetransportowany do szpitala w Olsztynie.

sierż. szt. Joanna Kwiatkowska

Str. 7

Działdowo:
po służbie zatrzymał uciekającego
złodzieja
Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał
uciekającego złodzieja, który w jednym ze sklepów
na terenie Działdowa ukradł słuchawki.
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 20 marca około godz.
13:50 w jednym ze sklepów na terenie miasta. Policjant
w czasie wolnym od służby zauważył uciekającego przed
pracownikami sklepu mężczyznę. Podejrzewając, że
uciekający może mieć coś na sumieniu, przyłączył się do
pościgu i po chwili zatrzymał mężczyznę.
Intuicja policjanta nie zawiodła. Zatrzymanym okazał się
20-letni Radosław F., który skradł słuchawki.
Okazało się, że ten mężczyzna kilka dni wcześniej,
w tym samym sklepie, dokonał podobnych kradzieży.
Ponadto przy 20-latku funkcjonariusze znaleźli kradziony
telefon.
Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu
czynów i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze.
Łącznie nałożono na niego grzywnę w kwocie 1600 zł.
Kierownik sklepu przesłał do Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie specjalne podziękowaniadla policjanta, który podjął interwencję i zatrzymał
uciekającego złodzieja.

asp. Małgorzata Paprotna
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Elbląg: Policjant po służbie zatrzymał
poszukiwanego
Policjantem się jest również po godzinach pracy – tę
zasadę potwierdził funkcjonariusz wydziału kryminalnego elbląskiej komendy, który po służbie zatrzymał
poszukiwanego mężczyznę, który został skazany za
kradzieże i uszkodzenia sieci przesyłowych jeszcze
w 2015 roku.
Było chwilę przed godziną 16.00, gdy policjant jechał autem ulicą Poprzeczną. W pewnym momencie zauważył,
jak chodnikiem szedł Kazimierz K. Policjant znał mężczyznę, wiedział, że był on poszukiwany, postanowił więc go
zatrzymać.
Policjant przedstawił się i okazał legitymację. Mężczyzna
przedstawił się zupełnie innym nazwiskiem. Chciał w ten
sposób uniknąć zatrzymania. Wiedział o tym, że ma do
odbycia karę pozbawiania wolności za wcześniej popełnione przestępstwa.
Gdy funkcjonariusz kontaktował się telefonicznie z oficerem dyżurnym, mężczyzna wyrwał się i zaczął uciekać.
Po krótkim pościgu został zatrzymany i przewrócony na
ziemię. Wtedy też próbował atakować funkcjonariusza.
W obezwładnieniu agresora pomogła mu policjantka, która
również była po służbie i tamtędy przechodziła. Mężczyzna został obezwładniony, a gdy na miejsce przyjechał
umundurowany patrol, założono mu na ręce kajdanki.
Jak się okazało Kazimierz K. ma do odbycia karę 2 lat i 3
miesięcy pozbawienia wolności.
Został skazany za kradzieże, a także uszkodzenie sieci
przesyłowych. Podczas jednej z kradzieży, chcąc pozyskać miedziany przewód przeciął światłowód, a tym samym przyczynił się do poważnej awarii w dostawie sygnału telewizji kablowej do części miasta.

podkom. Krzysztof Nowacki

Str. 8

Kętrzyn: Policjant po służbie zatrzymał
nietrzeźwego kierowcę
Policjantem jest się 24 godziny na dobę. Przykładem
może być funkcjonariusz z Kętrzyna, który w czasie
wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego
mającego 2 promile alkoholu w organizmie.
Nietrzeźwi kierujący stanowią jedno z poważniejszych
zagrożeń dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego usunięcie ich z naszych dróg jest jednym z priorytetów
policjantów. Tak też zachował się policjant Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego kętrzyńskiej Policji.
Zwrócił uwagę na kierowcę forda, który na trasie Wajsznory-Nakomiady w gminie Kętrzyn jechał całą szerokością
jezdni, stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników
drogi. Policjant poinformował dyżurnego kętrzyńskiej komendy o podejrzeniu nietrzeźwości kierującego fordem i
kontynuował jazdę za podejrzewanym. Kiedy policjant
zaczął trąbić i mrugać światłami, 32-latek zatrzymał się.
Funkcjonariusz wybiegł ze swojego samochodu i zatrzymał kierującego, który jechał z dwoma pasażerami, również nietrzeźwymi.
Badanie alkomatem przeprowadzone przez policjantów,
którzy przyjechali na interwencję potwierdziło przypuszczenia funkcjonariusza. Okazało się, że 32-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.
Jakby tego było mało, w ogóle nie posiadał uprawnień do
kierowania.
Mieszkaniec Mrągowa został przewieziony do Komendy
Policji, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania
pojazdem w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał.
Nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego nieodpowiedniego zachowania.

sierż. sztab. Ewelina Piaścik
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Ełk: Chłopcy przypalali baner reklamowy
– zareagował policjant będący po służbie
Trzech chłopców podpalało baner reklamowy wiszący
na ogrodzeniu przy jednej z głównych ulic Ełku.
Zareagował policjant po służbie, który nie pozwolił na
dalsze niszczenie reklamy.
Policjanci interweniowali przed godziną 19.00 wobec
trzech chłopców, którzy przypalali baner reklamowy.
Zauważył to funkcjonariusz po służbie i zareagował, nie
chcąc dopuścić do pożaru i dalszej dewastacji.
Powiadomił o zdarzeniu oficera dyżurnego.
Chłopcy przyznali, że przy użyciu zapałek i zapalniczki
podpalali baner, chcąc go zniszczyć. Nie potrafili wyjaśnić
swojego zachowania.
Ich działanie spowodowało zniszczenia w postaci kilku
dziur i przypaleń na reklamie.
Chłopcy zostali przekazani pod opiekę rodzicom, a materiały z interwencji zostaną przesłane do sądu rodzinnego i
nieletnich.

st. post. Agata Kulikowska de Nałęcz

Szczytno: Mimo, że była po służbie, nie przeszła obojętnie obok potrzebującego pomocy
Czujnością i troską wykazała się – również po służbie- policjantka szczycieńskiej komendy, która zareagowała na widok
błąkającego się ulicami miasta półnagiego mężczyzny, który pomimo chłodnego poranka szedł boso, wydawał się zagubiony
i przestraszony. Choć w okolicy przechodziło wiele osób, dopiero funkcjonariuszka nawiązała z nim rozmowę i natychmiast
powiadomiła dyżurnego szczycieńskiej komendy.
Niemal w tym samym czasie dyżurny otrzymał zgłoszenie od pracowników szpitala w Szczytnie, że z oddziału wewnętrznego
wyszedł 50-letni mężczyzna bez ubrania.
Na miejsce interwencji przyjechali policjanci, którzy przewieli mężczyznę do szpitala.
Dzięki czujności i właściwej reakcji policjantki mężczyźnie nic się nie stało.
Str. 9
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Elbląg: Szukają zaginionych i ścigają poszukiwanych. Są przy tym są bardzo skuteczni.

Szukają tych, co „rozpływają się w powietrzu”,
dlatego koledzy z branży mówią na nich
- „łowcy duchów”.
Codziennie zajmują się ludzkimi tragediami i dają
nadzieję rodzinom zaginionych.
Są skuteczni. Wykrywają ponad 90% zaginięć, a w
każdym przypadku chodzi przecież o ludzkie życie.
Na zespół do spraw poszukiwań i identyfikacji osób składa
się siedmiu ludzi. Ta niewielka komórka ulokowana jest w
wydziale kryminalnym elbląskiej komendy.
Szukają zaginionych, dzielą ich na trzy kategorie ważności.
Priorytet to oczywiście kategoria pierwsza - dzieci do 15 lat,
potencjalni samobójcy, a także osoby w podeszłym wieku
i chore.
Ścigają także przestępców, na których są wystawione listy
gończe, miedzy innymi za kradzieże, rozboje, czy narkotyki.
Jak wygląda dzień pracy „poszukiwacza”?
Nadkomisarz Sebastian Bułach, specjalista wydziału
kryminalnego:
Dzień zaczynamy od sprawdzenia wszystkich informacji.
Zazwyczaj mamy nasze własne ustalenia zdobyte
w tzw. pracy operacyjnej. Ale o tym później.
Dzień zaczyna się o 6.oo a kończy…?
Właściwie nie wiem kiedy się kończy.
Często pracujemy po godzinach. Mamy we krwi niezdrowy
nawyk. Nawet jak jadę z żoną na zakupy i widzę poszukiwanego, to go po prostu zatrzymuje.
Nasza służba trwa praktycznie całą dobę. Jesteśmy pod
telefonem. Pamiętam jak jednego dnia mieliśmy trzy zaginięcia i to pierwszej kategorii. Pod „fajrant” znaleźliśmy jedną osobę, która trafiła pod opiekę rodziny.
Nie zdążyłem dojechać do domu, a tu telefon od dyżurnego
o zaginięciu kolejnej.
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Dobrze, że mieliśmy namiary na adres, gdzie przebywała.
Znów dobry uczynek i kolejna „duszyczka” wróciła do domu.
Ja też. Nie minęła godzina i znów telefon. Okazało się, że
zaginęła dziewczyna. Znaleźliśmy ją następnego dnia nad
ranem w Nowym Dworze Gdańskim. Dziecko było na
„gigancie”.
Wasza praca to trudne sprawy rodzinne.
Z jakimi przypadkami się stykacie ?
Aspirant sztabowy Leszek Polek, detektyw wydziału
kryminalnego:
Na szczęście dobrych zakończeń jest więcej.
Kilka historii utkwiło mi w pamięci.
Jedna z nich miała miejsce we wrześniu 2014 roku.
To był Krasny Las pod Elblągiem. Szukaliśmy starszego,
schorowanego grzybiarza, który wyszedł z domu i ślad po
nim zaginął. Ściągnęliśmy psy z Gdańska, mieliśmy drony,
żołnierzy z żandarmerii, straż leśną i strażaków. W sumie w
działaniach wzięło udział kilkaset osób. To było szczęśliwe
zakończenie. Znaleźliśmy pana na działce. Szkoda, że rodzina nam wcześniej nie powiedziała, że w ogóle ma jakąś
działkę. Najważniejsze, że był żywy.
Podobna sytuacja miała miejsce w lutym 2015 roku na Wyspie Nowakowskiej. Tam starszy pan, ze słabą pamięcią
i orientacją w terenie, wyszedł z domu i zniknął jak duch.
Na jego ślad trafiliśmy 15 kilometrów od domu.
Znaleźliśmy na śniegu ślady gumowców, w bardzo rzadko
uczęszczanym miejscu. Wpadł do rowu melioracyjnego.
Był cały przemoczony. Spodnie miał już zamarznięte na
kamień. Nie przeżyłby kolejnej godziny.
Pamiętam też dramat kobiety, której uciekła 13-letnia
wnuczka. Jak się okazało zakochana w 40-letnim
„chłopaku”. Mieliśmy informacje, że wcześniej umawiali się
przez Internet. Pan przyjechał ze Stargardu Szczecińskiego.
Ustaliliśmy, że zameldowali się w jednym z elbląskich hoteli
i dosłownie wyciągnęliśmy ich z łóżka.
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Dziewczynka powiedziała, że się w nim zakochała i chciała
stracić dziewictwo. Trafiła pod opiekę babci, a amator nieletnich na policyjny „dołek”. Powiedziała mu, że jest dużo starsza. Kilka miesięcy później znów do niego uciekła. Wówczas spotkanie zaowocowało ciążą. W rezultacie nieletnia
trafiła do ośrodka wychowawczego, a mężczyznę zamknęliśmy za pedofilię.
Na początku roku szukaliśmy starszej pani, która po operacji dostała wypis ze szpitala i pojechała autobusem do domu. Zaalarmował nas jej syn, który nie zastał matki w szpitalu. Okazało się, że pani była spod Nowego Dworu Gdańskiego. Dotarliśmy do kierowcy PKS-u, który pamiętał starszą panią opowiadająca o historii swojej choroby. Znaleźliśmy ją całą i zdrową.
Zabawne było to, co powiedziała nam jej rodzina. Twierdzili,
że kobieta nie miała żadnych pieniędzy by wrócić. Z ciekawości zapytałem o to naszą staruszkę, która zabawnie skwitowała całą sytuację – „Panie policjancie, jak ja bym im powiedziała, gdzie ja mam te pieniążki, to wie pan… Ja nie
jestem głupia!”.
Innym razem był sobie żołnierz z Trójmiasta. Przyjechał do
Elbląga i wynajmował pokoik w mieszkaniu „Nad Jarem”.
Poznał kobietę i jakoś mu się wiodło. Pewnego dnia przyszła właścicielka po pieniądze. Na stole leżały tylko dwa
listy, w których żegnał się ze wszystkimi, dziękował za pomoc itp. Po kilku godzinach na jednym z osiedli znaleźliśmy
pijanego delikwenta. W siatce jeszcze miał jakieś butelki.
Prawie skoczył nam do gardeł. Miał pretensje, że w ogóle
śmiemy go zaczepiać. Wrócił do domu.
W naszej służbie nie brakuje też tragedii. Pewnego razu
szukaliśmy starszej pani, która miała schizofrenię i wyszła
z ośrodka opiekuńczego. Wpadła do niewielkiej rzeczki
i niestety znaleźliśmy już tylko ciało.
Innym razem badaliśmy sprawę mieszkańca Ornety, który
przyjechał do Elbląga, zatrudnił się jako budowlaniec i pomieszkiwał z kolegą. Pewnego wieczoru po telefonicznej
kłótni z żoną wyszedł i zaginął. Wówczas jeździliśmy nawet
do Mławy, gdzie mieszkała jego znajoma. Po dwóch miesiącach jego ciało wypłynęło w okolicach przystani jachtowej w
Elblągu. Zidentyfikował je kolega. To smutne, ale takie przypadki się zdarzają. Facet nie dał rady.
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Jakich spraw nie udało wam się jeszcze rozwiązać?
Aspirant sztabowy Andrzej Borzewski, koordynator zespołu:
Spośród 973 osób poszukiwanych w ubiegłym roku policjanci zatrzymali 774. Myślę, że to niezły wynik. Pozostałe ukrywają się, między innymi na terenie krajów Unii.
Jeżeli chodzi o zaginionych to w 2015 było ich 114.
Udało się odnaleźć 110 osób. Pozostałe, cztery przypadki
są wyjątkowe.
Pierwszy z nich to nieszczęśliwie zakochany elblążanin,
który pojechał do Kenii, tam poznał kobietę i się ożenił.
Sprowadził panią do Polski, załatwił wszystkie formalności,
żeby mogła legalnie przebywać. I co? I go wykorzystała.
Uciekła do Niemiec i tam się ukrywa u swoich pobratymców.
Ma z nią kontakt mailowy, ale nie odpuszcza i chce ją z powrotem.
Kolejna sprawa zaginięcia dotyczy polskiego żeglarza, który
w styczniu 2015 roku u wybrzeży Szkocji uczestniczył w
katastrofie cementowca. Cały czas ten elblążanin figuruje w
rejestrze zaginionych.
Dwie pozostały sprawy to ucieczki z ośrodków wychowawczych. Są to nieletni, z którymi były wcześniej już problemy.
Opisane zdarzenia to tylko ułamek spraw, które codziennie
staramy się rozwiązać. Nie dla statystyk, nie dla pieniędzy,
bo przecież to praca w budżetówce. Kokosów tu nie ma i nie
będzie. Ale nie to jest ważne. Najistotniejsza jest satysfakcja
jak odnajdziemy żywego człowieka. To, że możemy jechać
do jakiejś matki i oddać jej dziecko, którego nie było dwa
dni, bo miało kaprys i zwiało z domu.
Ta praca odbija się trochę na naszym życiu prywatnym.
Ale co zrobić. Przecież ktoś musi się tym zajmować.

Z policjantami rozmawiał Jakub Sawicki
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Mieszkańcy Warmii i Mazur czują się bezpiecznie, dobrze oceniają pracę policjantów, odczuwają również
mniejszy poziom lęku przed przestępczością – tak najkrócej można podsumować wyniki VIII edycji
Polskiego Badania Przestępczości zrealizowanej na zlecenie Komendanta Głównego Policji
przez firmę GFK Polonia. W marcu 2016 r. do komend trafił raport przedstawiający wyniki badania.
Badanie zostało przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2015 roku. Jego celem było poznanie
społecznych opinii na temat skuteczności Policji oraz pracy policjantów pełniących służbę w okolicy
miejsca zamieszkania respondentów. Analizie poddano również indywidualne poczucie bezpieczeństwa badanych
oraz działania edukacyjne Policji skierowane do społeczeństwa.

Ocena pracy
Prawie 70 % badanych mieszkańców Warmii i Mazur uznaje
warmińsko-mazurską Policję za skuteczną w walce z przestępczością; prawie 73 % respondentów pozytywnie ocenia
pracę policjantów pełniących służbę w okolicy ich miejsca
zamieszkania.
Ocena naszej Policji na tle innych służb
Ponad 77 % badanych uznało, że to warmińsko-mazurska
Policja jest najbardziej zaangażowaną formacją w zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na drugim miejscu badani wymieniają władze gminne/miejskie (75,3%).
Niemal 2/3 mieszkańców województwa pozytywnie ocenia
również zaangażowanie lokalnych mediów(65,2%), a ponad
połowa - organizacji społecznych (59,3%), zarządców dróg
(57,6%) oraz straży gminnej/miejskiej (51,0%).
Lęk przed przestępczością
Ponad 78 % badanych mieszkańców Warmii i Mazur deklarowało, że czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku.
Jak wskazują wyniki badania, największe obawy budzi brawura kierowców (36,6% wskazań).
W mniejszym stopniu mieszkańcy boją się agresji ze strony
osób pijanych, bójek i pobić, narkomanów włamań oraz
niszczenie mienia ( spadek poczucia lęku w tych kategoriach w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania).
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Oczekiwania wobec Policji
Jak wskazują wyniki badania, dla mieszkańców garnizonu
warmińsko-mazurskiego najistotniejsza jest możliwość
łatwego dodzwonienia się pod numer alarmowy 997
lub 112, na które wskazuje ponad połowa badanych
(54,7%).
W opinii uczestników badania ważne jest również szybkie
przybycie policjantów po wezwaniu na miejsce zdarzenia
(36,9%),a także skuteczność Policji, m.in. zatrzymanie przestępców, odzyskanie mienia, przywrócenie porządku
(29,3%).
Edukowanie społeczeństwa
Mieszkańcy Warmii i Mazur zostali zapytani czy Policja powinna podejmować działania edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa.
Ponad 4/5 ankietowanych odpowiedziało twierdząco
(83,4%) na to pytanie. Osoby te uważają, że Policja powinna przeprowadzać działania o charakterze edukacyjnym w
formie spotkań/pogadanek (65,0%), co szósty badany preferuje zapoznawanie się z informacjami w prasie, ulotkach,
programach radiowych i telewizyjnych lub zachęcanie członków społeczności lokalnych do zaangażowania się w działania pozwalające zapobiegać pospolitej przestępczości
(odpowiednio 16,7% oraz 16,3%).
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Wszystkich badanych biorących udział w badaniu zapytano
o formę spotkań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa,
która najbardziej im odpowiada. Niemal co drugi ankietowany deklaruje, że chętnie wziąłby udział w spotkaniu, które
miałoby charakter pogadanki (47,4%).
2/5 badanych deklaruje, że zapoznałoby się z artykułami
prasowymi, ulotkami, programami
telewizyjnymi na ten temat (38,4%). Co piąty ankietowany
pomógłby w aktywizacji społeczności lokalnych na rzecz
przeciwdziałania pospolitej przestępczości (17,2%). Co
dziesiąty badany nie wziąłby udziału w żadnych formach
działań (10,4%), a niewielki odsetek badanych deklaruje
uczestnictwo w innych formach tego typu działań (0,5%).
Porównanie wyników ósmej edycji Polskiego Badania
Przestępczości do siódmej edycji
W 2014 roku w Polsce ogółem odnotowano nieco niższy
odsetek ocen pozytywnych odnośnie
do skuteczności Policji w walce z przestępczością (spadek o
2,1 punktu procentowego). Pozytywne
opinie na ten temat wyraża jednak niezmiennie większość
osób biorących udział w badaniu (67,5%).
W województwie warmińsko-mazurskim odsetek ocen pozytywnych pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu do
wyników z poprzedniej edycji badania. Obecnie ich poziom
wynosi69,5%.
Pracę policjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania dobrze ocenia 69,4%Polaków. Wynik ten jest
nieco niższy, niż ten uzyskany w poprzedniej edycji badania, jednakw dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie (spadek o 3,0 p.p.). Odmiennego zdania jest
jedynie co szósty ankietowany (15,9%) i ten poziom nie
zmienił się w porównaniu do wyniku
z poprzedniego roku.
W województwie warmińsko-mazurskim notujemy zbliżony
do wyników poprzedniej edycji badania poziom osób dobrze
oceniających pod tym względem Policję. Poziom dobrych
ocen obecnie kształtuje się na poziomie 72,9%.

W porównaniu z deklaracjami z zeszłego roku wśród badanych z województwa warmińsko-mazurskiego zmalał lęk
przed włamaniami (o 12,9 p.p.), kradzieżami (o 11,3 p.p.),
bójkami i pobiciami (o 8,6 p.p.), napadami, rozbojami
(o 7,8 p.p.), wymuszeniami, okupami (o 5,2 p.p.), handlem
narkotykami i agresją ze strony osób pijanych lub narkomanów (spadek po 3,4 p.p.). Wzrost notujemy natomiast
w przypadku: brawurowo jeżdżących kierowców (o 5,2 p.p.)
oraz w przypadku braku obaw (o 12,1 p.p.).
Wyniki Polskiego Badania Przestępczości 2015
na podstawie raportu KGP.
Opracowała Bożena Przyborowska

Policja najlepiej ocenianą
formacją mundurową
72% ankietowanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się
bezpiecznie. Policja jest oceniana lepiej niż inne instytucje
wymiaru sprawiedliwości.
Wskaźnik dobrej oceny działalności Policji jest najwyższy od
trzech lat.
Po raz kolejny Centrum Badania Opinii Publicznej zaprezentowało
wyniki ankiety oceniającej wybrane organizacje publiczne, takie jak
służby mundurowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania czy instytucje finansowe.
Jak wynika z badań opublikowanych w połowie marca, spośród dwudziestu dziewięciu ocenianych w badaniu podmiotów, Policja znajduje
się na czwartym miejscu. Lepiej oceniane są tylko dwie stacje telewizyjne oraz władze samorządowe. Policja jest też najwyżej ocenianą służbą
mundurową. Wskaźnik dobrej oceny jej działalności cały czas rośnie
i obecnie jest najwyższy od trzech lat - wynosi 72%. Polacy oceniają
pracę Policji znacznie wyżej niż pracę sądu czy prokuratury.
Wskaźnik złej oceny pracy Policji jest najniższy w historii.

W Polsce notujemy taki sam poziom poczucia bezpieczeństwa podczas wieczornych spacerów, co w roku ubiegłym poziom ten wynosi 78,1%.
W województwie warmińsko-mazurskim obserwujemy
wzrost tego poczucia o 5,9 p.p. Obecnie poziom ten wynosi
78,4%.
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Wyniki najnowszych badań społecznych ze stycznia 2016 roku potwierdzają dobrą ocenę
pracy warmińsko-mazurskiej Policji wystawianą przez mieszkańców naszego województwa
w różnych badaniach opinii.

Wyniki badania zrealizowanego w styczniu 2016 roku
wskazują, że większość mieszkańców Warmii i Mazur czuje
się bezpiecznie w miejscu zamieszkania.
77,3% mieszkańców naszego województwa nie boi się spacerować po zmroku w swojej okolicy. Dobrze ocenia pracę
Policji 76,2% respondentów, a 75,5% - uważa działania
Policji za skuteczne

Jak ocenia Pan(i) pracę policjantów pełniących służbę w okolicy
Pana(i) miejsca zamieszkania? (2011-2016 w %)
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Badanych zapytano o to, jakich zagrożeń najbardziej obawiają się w pobliżu swego miejsca zamieszkania.
Najczęściej wymienianymi zagrożeniami były: bójki i pobicia
(31,7%), włamania (28,7%), kradzieże (25,2%),
napady i rozboje(22,2%), problem brawurowo jeżdżących
kierowców (21,1%).
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Źródło: Polskie Badanie Przestępczości,
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Opracowała Barbara Niewiero
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Badania pokazały także potrzebę informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z cyberprzestępczością.
Jako główne źródło pozyskiwania informacji na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością respondenci wskazywali na: telewizję 70,3%, radio 39,6%, Internet i portale
społecznościowe 34,1%, prasę 18,3 % oraz ulotki 16,5%.

Czy Policja w walce z przestępczością w Pana(i) okolicy jest: skuteczna, czy też
nieskuteczna? (2011-2016 w %)
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Mieszkańców pytano także o zagrożenia związane
z cyberprzestępczością.
Większość respondentów obawia się włamań na konto bankowe 59,3% oraz włamań na konto sieci społecznościowej
26,4%. Wyłudzeń i nieuczciwego wykorzystywania danych
obawia się 21,2% ankietowanych.

Respondenci wskazują na skuteczność Policji, przejawiającą się zatrzymaniem przestępców, odzyskaniem mienia
oraz przywróceniem porządku - 38,1%.
Podobny odsetek docenia obecność patroli Policji w okolicy
zamieszkania - 34,4 %.
Na możliwość łatwego dodzwonienia się pod numer alarmowy 997 lub 112 wskazuje 27,2%, a co czwarty wskazuje na
możliwość łatwego kontaktu z dzielnicowym 25,7%, ważna
też jest uczciwość i nieprzekupność policjantów dla 23,7%.

61,3

10,7

2012
dobrze

Respondentów poproszono o wskazanie, które kwestie
w pracy Policji są dla nich najważniejsze.
Najważniejszą kwestią jest szybkie przybycie policjantów
po wezwaniu na miejsce zdarzenia (45,3%).
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Chętnie kupujemy w internecie. To wygodne, gdyż nie ruszając się sprzed monitora, można zamówić dowolny produkt z dostawą do domu. Niestety, tak jak w realnym świecie, tak i w wirtualnym możemy stać się ofiarą oszusta lub
złodzieja.
Poniżej podajemy kilka porad, jak nie stać się ofiarą oszusta lub złodzieja.
Przede wszystkim pamiętajmy, by zawsze kierować się
ograniczonym zaufaniem do sprzedającego.
Nigdy nie kupujmy w sieci korzystając z komputera stojącego w kafejce internetowej. Tam najłatwiej o utratę poufnych
danych. Używajmy tylko komputera domowego i zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli nas oszuka,
pozwoli to policji szybko go ująć.
Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych.
Przed zakupem w wirtualnym sklepie zasięgnijmy opinii
o nim i sprawdźmy jego rzetelność. Można to zrobić u znajomych lub na forach internetowych. Zwracajmy też uwagę,
czy sklep podaje swój adres i numer telefonu. Wtedy, w
razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy tam zadzwonić.
Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez
nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – literki "https". Zazwyczaj
można też zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze,
Gdy kupujemy na aukcji internetowej, przeczytajmy komentarze o sprzedającym. Brak komentarzy pozytywnych lub ich
niewielka liczba powinny wzbudzić naszą szczególną czujność.
Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystajmy z linków, na
stronę sklepu wejdźmy wpisując adres w oknie przeglądarki,
unikniemy w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy.
Zamawiając sprzęt zapytajmy, czy sprzedawca dołącza
oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję obsługi.
Str. 15

Kupując telefon komórkowy zapytajmy o ładowarkę i dowód
zakupu, telefony kradzione sprzedawane są bez ładowarki i
"dokumentacji".
Jeśli, mimo zachowania zasad ostrożności, dostaniemy
zamiast zamówionego produktu puste pudełko, natychmiast
zadzwońmy na Policję. Wtedy zapisana korespondencja
i przesłana przez oszusta paczka będą stanowiły dowód
przestępstwa.
Źródło: pila.policja.gov.pl

Policyjny poradnik kierowcy
Jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli to:
- zatrzymaj się w miejscu wyznaczonym,
- uchyl szybę, połóż ręce na kierownicy,
- nie wychodź z pojazdu! Nie wyłączaj silnika chyba, że zostaniesz o to poproszony przez funkcjonariusza,
poczekaj, aż policjant przedstawi się (poda stopień, imię
i nazwisko), przedstawi przyczynę zatrzymania,
- czekaj na polecenia funkcjonariusza. Prawdopodobnie pierwsze o co zostaniesz poproszony to dokumenty potrzebne do
kierowania pojazdem (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dowód ubezpieczenia i OC),
- funkcjonariusz może poprosić Cię (i pasażerów) o opuszczenie pojazdu w celu kontroli osobistej i/lub kontroli pojazdu. Pojazd może być kontrolowany pod względem przewożonych
towarów lub określenia stanu technicznego (policjant w tym
celu ma prawo do kierowania Twoim samochodem, by sprawdzić działanie podstawowych układów pojazdu),
- możesz zostać poproszony do radiowozu, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Są to: udzielenie pomocy rannemu
lub choremu, doprowadzenie do komisariatu, izby wytrzeźwień
lub szpitala, poddanie badaniu na zawartości w organizmie
alkoholu lub innych niedozwolonych środków, odtworzenie
przebiegu zarejestrowanego wykroczenia, przeprowadzenie
czynności procesowych.
Warto wiedzieć, że policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu.
Policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez
wezwania. Okazanie musi umożliwiać kierowcy odczytanie
i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał dokument.
Jakub Sawicki
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Dzielnicowy szczycieńskiej komendy
na podium
Na co dzień dzielnicowy szczycieńskiej komendy,
prywatnie zawzięty miłośnik kolarstwa. Mowa tu o
sierż. sztab. Wojciechu Tworkowskim, który w ramach
czasu wolnego bierze czynny udział
w maratonach rowerowych.
2 kwietnia 2016 r. w Mrągowie po
przebyciu 20-sto kilometrowego dystansu, policjant stanął na podium.
W Mrągowie odbył się I etap maratonu rowerowego - Śladami Billego
Kida. Uczestnicy zawodów przekroczyli linię startową o godzinie 12.00,
aby pokonać dystans około 20-stu
kilometrów. Wśród 40-stu uczestników
rajdu znalazł się również dzielnicowy
szczycieńskiej komendy
sierż. sztab. Wojciech Tworkowski.
Rowerzyści mieli do pokonania najtrudniejszy odcinek trasy
składający się z wąskich i krętych ścieżek, długich i krótkich

podjazdów oraz szybkich i stromych zjazdów.
Policjant wykazał się ogromną walecznością, chociaż jak
sam twierdzi „nie było łatwo”. Okazało się, że pasja i włożony trud przyniósł ogromną satysfakcję.
Sierż. sztab. Wojciech Tworkowski stanął na podium zajmując II miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz II miejsce
wśród wszystkich uczestników pokonanego dystansu.
Sierż. Sztab. Wojciech Tworkowski
swoją przygodę z jednośladem rozpoczął od przejażdżek rowerowych dobrze
znanymi ścieżkami leśnymi, które
z biegiem czasu przerodziły się
w pasję.
Kolejnym etapem stało się
uczestnictwo w rajdach,
półmaratonach i maratonach.

Gratulujemy udanych startów i
życzymy dalszych sukcesów!

st. post. Izabela Głowacka

W piątek 1 kwietnia policjantka zajmująca się profilaktyką
społeczną oraz dzielnicowy z Wydziału Prewencji szczycieńskiej komendy Policji w godzinach południowych
uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Wiedzy na
temat Autyzmu, których gospodarzami i organizatorami byli
pracownicy i uczniowie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego przy ul. Korczaka w Szczytnie.

Wsparli obchody Światowego Dnia Wiedzy
na temat Autyzmu
Szczycieńscy policjanci uczestniczyli w obchodach
Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu. Uroczyste
spotkanie, połączone z konferencją odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Korczaka w Szczytnie. Finałem uroczystości było wspólne
przejście ulicami miasta dzieci ich rodziców, pedagogów oraz przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Wojska i instytucji powiatowych z trzymanymi w dłoniach
balonami koloru niebieskiego, które miały symbolizować wsparcie dla osób chorych na Autyzm.

Przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Wojska, poradni
pedagogicznej, pomocy społecznej oraz innych instytucji
powiatowych, swoją obecnością dali wsparcie organizatorom oraz okazali zainteresowanie pracą z osobami chorymi
na Autyzm.
Specjaliści zaproszeni do udziału w konferencji przybliżyli
problematykę pracy i kontaktu z osobami ze spektrum autyzmu.
Podsumowaniem przedsięwzięcia było wspólne przejście
ulicami miasta z trzymanymi w dłoniach balonami koloru
niebieskiego, które miały symbolizować wsparcie dla osób
chorych na Autyzm.
mł.asp. Ewę Szczepanek
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„Wtargnięcie napastnika do szkoły” to temat przewodni
szkolenia, jakie po raz kolejny przeprowadzili piscy policjanci. Tym razem adresatami byli dyrektorzy i pracownicy szkół podstawowych z powiatu piskiego.
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu
odbyło się szkolenie zorganizowane przez policjantów
Komendy Powiatowej Policji Piszu przy współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego piskiego starostwa.
Przeprowadzone ono zostało w ramach „Ramowej koncepcji realizacji szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych dotyczących zasad postępowania
w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym” wynikającej z „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”. Tym razem adresatami byli
dyrektorzy i pracownicy szkół podstawowych powiatu piskiego. W spotkaniu uczestniczył także Komendant Powiatowy
Policji w Piszu, podinsp. Radosław Drach oraz Wicestarosta
Powiatu Piskiego-Marek Wysocki.

Zadaniem Policji jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej w placówkach dydaktycznych dotyczących postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren szkoły.
Zdefiniowane ono zostało w „Narodowym Programie Antyterrorystycznym na lata 2015-2019”. Jednym z celów tego
programu jest wzmocnienie i przygotowanie służb oraz instytucji na możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze
terrorystycznym. Chodzi także o podniesienie świadomości
społecznej na temat charakteru tego zagrożenia oraz zasad
zachowania w przypadku jego wystąpienia.
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 w sytuacji
znalezienia na terenie szkoły pakunku niewiadomego pochodzenia. Policjant tłumaczył zagadnienia zarówno teoretycznie, jak i przekładał je na praktykę szkolną.

W drugiej części spotkania policjanci przeprowadzili konsultacje społeczne dotyczące „Powiatowych map zagrożeń
bezpieczeństwa”.
Funkcjonariusze zwrócili uwagę na skalę i rodzaj zagrożeń,
jakie występują na terenie powiatu piskiego. W dalszej części omówili sposób opracowania mapy zagrożeń. Wyjaśnili
także, gdzie ona będzie przedstawiona i w jaki sposób będzie udostępniona obywatelom.
Następnie odbyła się dyskusja z dyrektorami i pracownikami szkół odnośnie stanu bezpieczeństwa w powiecie.
Uczestnicy wskazywali miejsca, gdzie ich zdaniem nie jest
bezpiecznie, sugerowali także konkretne rozwiązania wpływające na zwiększenie bezpieczeństwa. Na koniec mówili o
swoich oczekiwaniach odnośnie pracy lokalnych funkcjonariuszy.
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podkom. Anna Szypczyńska
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Pod takim hasłem
w ramach programu
"Razem Bezpieczniej”
uczniowie szkół powiatu
giżyckiego spotkali się
z Dobromirem „MAK”
Makowskim założycielem fundacji
„Młodzi dla Młodych”.
Realizatorem całego przedsięwzięcia był Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Giżycku sierż. sztab. Daniel Romańczyk, który przy współpracy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku po raz trzeci zaplanował szereg
spotkań z uczniami szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Policjant giżyckiej komendy w ramach programu „Razem Bezpieczniej” w dniach od 16 do 18 marca na terenie powiatu giżyckiego zorganizował szereg spotkań profilaktyczno – edukacyjnych
skierowanych do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo wychowawczych.
W programie profilaktycznym uczestniczyło ponad 1000 uczniów.
Realizatorem całego przedsięwzięcia był Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Giżycku
sierż.szt. Daniel Romańczyk oraz Dyrektor Centrum Profilaktyki
Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

Ewa Ostrowska, a spotkania profilaktyczne prowadzili organizatorzy artystycznego programu profilaktycznego pod nazwą
„RapPedagogia”.
Spotkania wyróżniają się tym, że przeprowadzają je nie tylko
teoretycy, ale przede wszystkim praktycy opowiadający o swoim
życiu, o początkach nałogu, o stratach jakie spowodowały w ich
życiu, o braku rodzinnego ciepła, oraz o tym, jak trudno wyjść
z nałogu.
Muzyczny warsztat profilaktyczny. „RAP PEDAGIGIKA” jest oparty na muzyce Hip Hop, elementach
profilaktyki i inspirowany przeszłym życiem autora i
wykonawcy. Spektakl realizowany jest w formie spotkań, na których młodzież dowiaduje się o zagrożeniach jakie niosą ze sobą alkohol, narkotyki oraz inne
używki.
Spotkania prowadzi założyciel fundacji „Młodzi dla
Młodych” Dobromir „MAK” Makowski, który jest
również pedagogiem oraz animatorem projektów pedagogicznych z młodzieżą na ulicy. Przed laty sam
mierzył się z wieloma problemami będąc wychowankiem Domu Dziecka. Jako młody człowiek przedawkował narkotyki i omal nie umarł.
Obecnie niemal w całym kraju organizuje spotkania
profilaktyczne w gimnazjach i szkołach średnich
w zakresie przeciwdziałania narkomanii
i alkoholizmowi.
sierż. Iwona Chruścińska

KPP Ełk: Wiedza i umiejętności policjantów pomogły uratować mężczyznę w śpiączce
Policjanci z ełckiej drogówki interweniowali w jednym z mieszkań,
gdzie u nieprzytomnego mężczyzny podejrzewali śpiączkę cukrzycową. Funkcjonariusze udrożnili drogi oddechowe 74-latka i zbadali
poziom glukozy, a potem do czasu przyjazdu karetki pogotowia zabezpieczali jego czynności życiowe. Wiedza i umiejętności policjantów zapewniły mężczyźnie niezbędną pomoc przedmedyczną.

Funkcjonariusze natychmiast udrożnili drogi oddechowe mężczyzny,
w wyniku czego poszkodowany odzyskał oddech. Prawidłowa ocena
stanu poszkodowanego i informacje uzyskanych od rodziny, pozwoliły
funkcjonariuszom poprawnie zdiagnozować u mężczyzny śpiączkę cukrzycową. Potwierdziło to wykonane przez nich badanie glukometrem
chorego mężczyzny.

W sobotę 2.04.2016 do oficera dyżurnego ełckiej policji zadzwoniła przerażona kobieta, która poprosiła o pomoc, gdyż jak mówiła, nie może
wejść do swojego mieszkania. Tłumaczyła, że jej mąż zamknął się od
wewnątrz, nie reaguje na pukanie do drzwi i nie można się z nim skontaktować. Zgłaszająca dodała, że mąż jest chory i w związku z tym obawia
się o jego życie i zdrowie.

Policjanci do czasu przyjazdu na miejsce załogi karetki pogotowia ratunkowego, udzielali mężczyźnie niezbędnej pomocy przedmedycznej,
zabezpieczając jego czynności życiowe.

Policjanci, którzy pojechali na miejsce, po tym jak weszli do mieszkania,
w jednym Str.
z pokoi
18 znaleźli leżącego na podłodze starszego mężczyznę.
Okazało się, że 74-latek był nieprzytomny, nie było z nim kontaktu, siniał
i miał wyraźne problemy z oddychaniem.

Dzięki trafnej ocenie sytuacji i sprawnemu działaniu policjantów mężczyzna otrzymał fachową pomoc przedmedyczną, a po przyjeździe załogi
karetki pogotowia został przewieziony do szpitala.
Nie bez znaczenia w przypadku tej interwencji był fakt, że jeden z interweniujących policjantów posiada fachową wiedzę i uprawnienia medyczne, a przed wstąpieniem do służby pracował jako ratownik medyczny.
Agata Jonik
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2 kwietnia 2016 r. w gołdapskim kompleksie sportoworekreacyjnym mieszczącym się przy ul. Partyzantów
odbyła się V Edycja Turnieju Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi.
Głównym organizatorem turnieju był Zarząd Terenowy
NSZZ Policjantów KPP w Gołdapi, który przy wsparciu
miejscowego Samorządu i Warmińsko-Mazurskiego ZW
NSZZ Policjantów w Olsztynie mógł zorganizować mundurową rywalizację.
W rywalizacji turniejowej udział
wzięło 6 drużyn m.in. reprezentacja funkcjonariuszy gołdapskiej Straży Granicznej, Komendy Powiatowej z Olecka,
Kętrzyna, Węgorzewa oraz
gospodarz turnieju, reprezentacja funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Gołdapi.
Poza drużynami służb mundurowych
do rywalizacji i zmagań sportowych
przystąpiła również reprezentacja
miejskiego samorządu.
Tegoroczny turniej rozegrany został
w systemie każdy z każdym, czyli
wszystkie reprezentacje znajdowały
się w jednej grupie, a o zwycięstwie
w turnieju decydował bilans punktowy
zdobytych bramek i bezpośrednie
spotkania drużyn.

Zwycięzcą turnieju została reprezentacja gołdapskich funkcjonariuszy, która w pięknym stylu wygrała wszystkie mecze
zdobywając komplet 15 punktów przy bilansie 26 bramek
zdobytych i tylko 6 straconych,
drugie miejsce przypadło dla reprezentacji Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja funkcjonariuszy z węgorzewskiej
komendy powiatowej.
Indywidualnie, najlepszym
strzelcem turnieju okazał się
reprezentant gospodarzy
Łukasz Romanowski, natomiast
najlepszym bramkarzem turnieju
został również funkcjonariusz
gołdapskiej komendy
Michał Malinowski, który wyjątkowo zagrał w reprezentacji KPP
w Kętrzynie.
Wszystkim uczestnikom turnieju
puchary i dyplomy wręczyli Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi
insp. Andrzej Żyliński, Starosta Powiatu Gołdapskiego Andrzej Ciołek,
Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto
oraz Wiceprzewodniczący W-M
ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie
Radosław Rząp wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego
NSZZ Policjantów w Gołdapi
Krzysztofem Żukowskim.
Radosław Rząp
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Kętrzyn: „Stop agresji i przemocy” samoobrona dla kobiet, szkolenie dla mężczyzn
Był pot, była walka – jest satysfakcja i większe poczucie
bezpieczeństwa. Tak można podsumować pierwszą
część szkolenia z samoobrony dla pań, które zostało
zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji
w Kętrzynie i instruktorów Instytutu Bezpieczeństwa
i Obrony Narodowej.
Kursantki
nauczyły się nie
tylko szybko
reagować, ale
też prawidłowo
oceniać zagrożenie, bronić się
adekwatnie do
ataku oraz kontrolować swoje emocje.
Druga część szkolenia była skierowana do młodych mężczyzn. Przeprowadzili je specjalista z dziedzin fitness-u, kulturystyki
i sportów siłowych oraz funkcjonariusz zajmujący się
problematyką substancji odurzających.
Podsumowaniem była dyskusja o negatywnych skutkach zażywania m.in. sterydów, dopalaczy i narkotyków.
23.03.2016 r w godz. 10.00-12.00 w Zespole Szkół nr 1 z Zespołami Integracyjnymi w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kętrzynie odbyły się społeczne działania profilaktycznoedukacyjne pod hasłem "Stop agresji i przemocy".
Oficjalna część zajęć rozpoczęta została przez pełniącego
obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie
mł. insp. Dariusz Ślęzak oraz Panią dyrektor Zespołu Szkół nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie Bożenę Mickiewicz.
Całość zajęć przeprowadził i sprawował merytoryczny
nadzór policjant, kom. Marcin Danowski.
Zajęcia z samoobrony miały na celu przedstawienie młodym
dziewczynom podstawowych technik obrony, odpierania
realnych ataków napastnika, a także zainteresowanie ich tematem
własnego bezpieczeństwa.
Str. 20

Głównym założeniem drugiej części akcji, było ograniczenie do
minimum agresywnych zachowań wśród nastolatków, które niewątpliwie są potęgowane zażywaniem różnych zabronionych substancji. Młodzi mężczyźni mieli okazję spotkać się i porozmawiać
z byłym zawodnikiem kulturystyki, który jest specjalistą w dziedzinach fitness-u, kulturystyki i sportów siłowych, który przekonywał,
jak negatywne skutki wywołuje zażywanie sterydów
i innych niedozwolonych substancji.
sierż sztab. Ewelina Piaścik

Pokaz samoobrony i technik interwencyjnych
W Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim odbyło
się spotkanie policjantów z uczniami. Funkcjonariusze przygotowali dla młodzieży pokaz podczas, którego wspólnie z Mistrzem
Polski w Karate Kyokushin z Bartoszyckiego Klubu Karate
Kyokushin zaprezentowali techniki interwencji i zasady samoobrony.
Bezpieczeństwo, a w szczególności umiejętność rozpoznawania
sytuacji niebezpiecznych i umiejętność zachowania się w takich
sytuacjach były tematem kolejnej edycji spotkań policjantów z
lidzbarska młodzieżą. Spotkanie zorganizował
sierż. Łukasz Czerniewski z Komendy Powiatowej Policji W Lidzbarku Warmińskim, który razem z zaproszonymi gośćmi
sierż. sztab. Rafał Czerniewskim z Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie oraz Krystianem Archackim Mistrzem Polski w Karate Kyokushin z Bartoszyckiego Klubu Karate Kyokushin zaprezentowali młodzieży pokaz i trening technik samoobrony.
Sierż. sztab. Rafał Czerniewski, prywatnie brat lidzbarskiego
policjanta, od 8 roku życia trenuje karate. Jest wieloletnim zawodnikiem i licencjonowanym instruktorem.
Młodzież z zainteresowaniem obejrzała prezentowane przez zaproszonych gości techniki walki oraz pokaz samoobrony.
Zajęcia poprzedzone zostały teoretycznym wykładem dotyczącym
bezpiecznych zachowań i zasad postępowania w sytuacji,
gdy staniemy się ofiarą przestępstwa.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli też w pogadance z policjantami
i chętnie zadawali pytania dotyczące zarówno procesu rekrutacji,
jak i pełnienia służby w Policji.
asp. Monika Klepacka
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Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża wyróżnił odznakami „Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi” sześciu funkcjonariuszy z KPP
w Braniewie oraz pracownika cywilnego.

W sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Braniewie
odbyła się uroczystość wręczania odznaczeń honorowym
dawcom krwi. W tym szczególnym spotkaniu uczestniczyli
starosta powiatu braniewskiego Pan Leszek Dziąg oraz
przedstawiciel Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
w Elblągu chor. Sebastian Jaszak.
W dowód uznania za najpiękniejszy humanitarny dar –
bezinteresowne oddawanie krwi odznakę
,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' nadaną przez Zarząd Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
otrzymali :
Komendant KPP w Braniewie insp. Grzegorz Sieński (ponad
18 l oddanej krwi),
st.asp. Sebastian Strzałkowski, asp. Tomasz Horyd (ponad
12 l oddanej krwi)
mł.asp. Robert Kot, asp.szt. Jacek Majkowski,
asp.szt. Monika Stogowska (ponad 5 l oddanej krwi)
oraz pracownik cywilny braniewskiej jednostki –
Pani Bożena Sienkiewicz (ponad 5 l oddanej krwi).

Str. 21

Od kilkunastu lat braniewscy funkcjonariusze Policji oraz
pracownicy cywilni przyłączają się do akcji niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi organizując honorową zbiórkę w budynku Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.
Dzięki tej inicjatywie udało się oddać już ponad 270 litrów
krwi.
Ostatnio zorganizowana zbiórka również
zakończyła się dużym
sukcesem- 21 osób
oddało ponad 9 litrów
tego surowca, a do
akcji -poza policjantami- włączyli się funkcjonariusze Straży Granicznej oraz mieszkańcy.

Dziękując za odzew na apel zapraszamy na kolejną zbiórkę
krwi. O terminach informować będziemy za pośrednictwem
naszej strony policyjnej i lokalnych mediów.
st. sierż.Jolanta Sorkowicz
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Zgłoś swój udział w „Polowaniu na biegaczy - Hunt Run”
Trwają zapisy do biegu „Polowanie na biegaczy”, jednego
z najtrudniejszych biegów przełajowych w Polsce.
W tym roku pojawiła się kategoria „służby mundurowe”,
a sam bieg został objęty patronatem przez mazowieckich
związkowców z Policji i Straży Granicznej.

Na wszystkich uczestników, oprócz hardkorowego wyzwania biegowego czeka strefa regeneracji, gdzie umieszczone
są baseny z wodą, leżaki, palmy. Każdy uczestnik otrzyma
medal oraz hot doga i zielonego szejka. Na dzień przed
biegiem odbywa się pasta party. Wieczorem after party.

Dla zwycięzców klasyfikacji wśród mundurowych przygotowano atrakcyjne nagrody. Patronem medialnym biegu jest
"Policyjny Głos Mazowsza".

W tym roku po raz pierwszy pojawiła się kategoria
„służby mundurowe”, którą patronatem objął Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego
w Radomiu oraz Oddziałowa Organizacja Związkowa
NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Pragniesz pobiec w zawodach, które pozwolą Ci odkryć
Twoje najmocniejsze strony? Szukasz biegu, w którym najważniejsze wartości to duch sportowy, rywalizacja i pomoc
innym łączą się w jedną całość? Lubisz wyzwania, służysz
lub pracujesz w Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej,
Inspekcji Transportu Drogowego, Służbie Więziennej?
Zgłoś swój udział w „Polowaniu na biegaczy - Hunt
Run”, który odbędzie się 2 i 3 lipca w Bałtowie.

Zgłoszenia poprzez stronę:
http://huntrun.pl i zaglądajcie na strony związkowe:
www.nszzp.radom.pl oraz www.zonadwislanski.pl.

Źródło: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

V Mistrzostwa Policji w Pływaniu - Lublin 2016
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie wspólnie
z ZW NSZZ Policjantów Województwa Lubelskiego
organizuje „IV Mistrzostwa Policji w Pływaniu - Lublin
2016”. Zawody odbędą się 23 kwietnia 2016 r.

Organizator zapewnia:

•medale, dyplomy oraz upominki dla wszystkich uczestników zawodów (koszulki),

•puchary dla trzech najlepszych sztafet i trzech najlepszych
reprezentacji,

Zawodnicy mają prawo startu w trzech (z osiemnastu)
konkurencjach indywidualnych i w sztafetach;
obowiązuje podział na kategorie wiekowe dla mężczyzn
i kobiet.
W zawodach mogą brać udział funkcjonariusze,
pracownicy cywilni Policji oraz kursanci Szkół Policji
i studenci WSPol. w Szczytnie.

•obiad w dniu zawodów,
•kawa, herbata, zimne napoje,
•opiekę przedmedyczną w trakcie trwania mistrzostw,
•ubezpieczenie zawodników.
Osobami upoważnionymi do kontaktów w zakresie organizacji
zawodów są: nadkom. Jerzy Gąsior, tel. MSWiA 8114597,
(81)5354597 i podkom. Marek Zając, tel. MSWiA 8115412,
(81)5355412.
Źródło: KWP w Lublinie
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