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12 kwietnia na placu przy ulicy Pstrowskiego w Olsztynie odbył się uroczysty Apel Pamięci poświęcony
policjantom zamordowanym przez NKWD w 1940 r.
Zgromadzeni goście po wysłuchaniu apelu i po oddaniu
salwy przez Kompanię Honorową, złożyli kwiaty i znicze
pod tablicą pamiątkową poświęconą przedwojennemu
policjantowi asp. Konstantemu Wolskiemu.
Gospodarz uroczystości,
insp. Andrzej Zielonka Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie przywitał gości,
wśród których znaleźli się :
Komendant Miejski Policji w Olsztynie mł. insp. Mieczysław Wójcik,
Piotr Rafalski- wnuk asp. Konstantego Wolskiego, Sławomir Sadowski -Wicewojewoda Warmińsko
Mazurski , Wioletta Śląska-Zyśk -Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Halina ZaborowskaBoruch- zastępca Prezydenta miasta Olsztyn,
Teresa Marchel -Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Ro-

dzin Katyńskich w Olsztynie, kom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Olsztynie, Jolanta Szok- wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Waldemar Jakubowski -wiceprzewodniczący
NSZZPP Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
Jerzy Kowalewicz przewodniczący Zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w
Olsztynie oraz ksiądz Zbigniew
Czernik Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

„Katyń...ocalić od zapomnienia” jest programem, który ma
uczcić pamięć Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem
przywrócić ich sylwetki zbiorowej pamięci narodu poprzez
posadzenie 21.857 "Dębów Pamięci". Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub
Charkowie, według zasady jeden Dąb, to jedno nazwisko.
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st. sierż. Rafał Jackowski
zdjęcia Radosław Rząp
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Podinsp. Przemysław Rawa z dniem
21 kwietnia 2016 roku pełni obowiązki Komendanta
Powiatowego Policji w Ostródzie.
W uroczystym wprowadzeniu
nowego Komendanta uczestniczył
insp. Tomasz Klimek Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie.
Podinsp. Przemysław Rawa przejął
obowiązki od mł. insp. Marka Żebrowskiego - dotychczasowego p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek podziękował mł. insp. Markowi Żebrowskiemu za dotychczasowe zaangażowanie w codziennej służbie, a nowemu komendantowi życzył samych sukcesów.
Uroczystość przekazania jednostki odbyła się w obecności
policjantów i pracowników cywilnych KPP w Ostródzie.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek z dniem 22 kwietnia 2016 r.
powierzył pełnienie obowiązków służbowych na
stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego
Policji w Iławie kom. Rafałowi Żubertowskiemu
Naczelnikowi Wydziału
Kryminalnego
KPP w Iławie.
Rozkaz personalny o powierzeniu obowiązków Pierwszego Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Iławie
kom. Rafałowi Żubertowskiemu został wręczony przez
podinsp. Roberta Mikusika p.o. Komendanta Powiatowego
Policji w Iławie podczas uroczystej odprawy, która odbyła
się w obecności kadry kierowniczej, policjantów i pracowniStr. 3
ków cywilnych iławskiej jednostki Policji.

Podinsp. Przemysław Rawa w Policji służy od 20 lat.
Zdobył doświadczenie zawodowe w pionie prewencyjnym,
kryminalnym, sztabowym,
a także kadrowym.
Przez ostatnie 10 lat pracował w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie
realizował między innymi zadania
z zakresu organizacji WSPol, a także
zajmował się przygotowaniem do działania jednostek na wypadek zaistnienia
wydarzeń nadzwyczajnych w kraju.
Podinsp. Przemysław Rawa jest oficerem sumiennym,
odpowiedzialnym i zdyscyplinowanym. Jego wiedza zawodowa, dotychczasowy przebieg służby i kwalifikacje zawodowe, dają gwarancję dobrego wykonywania zadań na powierzonym mu stanowisku.
Prywatnie pasją podinsp. Przemysława Rawa są motocykle
i szeroko pojęta motoryzacja.

W swoim wystąpieniu podinsp. Rober Mikusik podkreślił
dotychczasowe zaangażowanie kom. Rafała Żubertowskiego w wykonywanie obowiązków służbowych, jego wzorową
postawę oraz doświadczenie zawodowe, które gwarantują
prowadzenie przez niego właściwego nadzoru nad służbą
kryminalną iławskiej Policji.
Kom. Rafał Żubertowski podziękował za zaufanie i podkreślił, że dołoży wszelkich starań, by nałożone na niego zadania były wykonywane na jak najwyższym poziomie.
Kom. Żubertowski służbę w Policji rozpoczął prawie 18
lat temu w służbie kandydackiej w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji, potem związany był ze służbą
prewencyjną w KWP w Bydgoszczy, a później kryminalną
w Komisariacie Policji w Lubiczu.
Od 2007 r. pracował w Wydziale Kryminalnym KPP
w Iławie, którego naczelnikiem został w 2011 r.
Kom. Rafał Żubertowski uzyskał tytuł magistra na kierunku
pedagogika, a następnie swoją wiedzę doskonalił
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
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Garnizon warmińsko-mazurskiej Policji zyskał
trzynastu nowych policjantów.
Uroczyste ślubowanie odebrał od nich I Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
insp. Andrzej Zielonka.
W uroczystości udział wzięli m.in. Wicewojewoda
Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski,
Wicemarszałek Województwa
Miron Sycz, Przewodniczący
ZW NSZZ P Sławomir Koniuszy,
Kapelan KWP w Olsztynie
ks. dr inż. Zbigniew Czernik,
a także komendanci miejscy
i powiatowi, z jednostek do których trafią nowi funkcjonariusze.
Słowom roty ślubowania
przysłuchiwali się również najbliżsi i znajomi nowo przyjętych
policjantów.
Wicewojewoda wręczył symboliczną wiązankę jednej z przyjętych policjantek, podkreślając, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywa bezpieczeństwo, i policjanci, którzy stoją
na jego straży.
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Komendant Zielonka, odnosząc się do pierwszego etapu
kariery zawodowej każdego policjanta rozpoczynającego
służbę – szkolenia podstawowego – zachęcał do pilnej nauki, która od strony teoretycznej przygotuje ich do wykonywania obowiązków służbowych. Podkreślił, że służba znacząco różni się od każdej innej pracy. – W Policji każdy
dzień jest inny. Stawia przed policjantami różne wyzwania,
ale też i zagrożenia.
Wicemarszałek Sycz zwrócił uwagę, że niełatwo być dobrym policjantem, ale nie każdy
zawód może cieszyć się tak dużym zaufaniem
społecznym jak Policja. Dużo zależy od
sprawności całej instytucji i od wsparcia ze
strony przełożonych. Jeżeli wszystko to działa
sprawnie, wówczas i policjantom łatwiej jest
wykonywać swoje codzienne obowiązki.
Piotr Krupiński
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W Mikołajkach z inicjatywy Policji, jak co roku, odbyła
się debata na temat bezpieczeństwa nad wodą.
W spotkaniu udział wziął pan Artur Chojecki Wojewoda
Warmińsko-Mazurski oraz insp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
O spokojnym i bezpiecznym wypoczynku na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rozmawiali przedstawiciele lokalnych władz m.in.
ze służbami ratowniczymi i armatorami skupionymi w obrębie
mikołajskich jezior. Spotkanie odbyło się w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach. W tym roku rangę debaty podniosła
obecność m.in. Pana Artura Chojeckiego Wojewody WarmińskoMazurskiego oraz insp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
Cel debaty
Przedsięwzięcie miało na celu poznanie opinii i oczekiwań uczestników
spotkania oraz wypracowanie propozycji rozwiązań zmierzających do
wzrostu poczucia bezpieczeństwa nad wodą zarówno mieszkańców,
jak i turystów. Jak określono podczas spotkania Mikołajki, to po Zakopanem i Sopocie najczęściej i najliczniej odwiedzana miejscowość. Dlatego
niezwykle ważne jest, by zapewnić mieszkańcom i turystom w okresie
letnim, jak najlepszy komfort, spokój i bezpieczeństwo.

terenach podległych komendom Policji w Węgorzewie, Giżycku, Mrągowie i Piszu.
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest traktowany jak droga, i służba na
nim, jak np. na drogach krajowych, jest dyslokowana nie lokalnie, ale
centralnie, z poziomu KWP w Olsztynie. Policjanci z czterech jednostek
będą pełnić służbę na podstawie jednego grafiku, który przy współpracy
z komendami będzie każdorazowo sporządzany w Wydziale Prewencji
KWP w Olsztynie.
Z doświadczenia ubiegłych lat wynika, że utworzenie patroli pełniących
służbę na szlaku od świtu do zmierzchu przyczynia się m.in. Do zwiększenia częstotliwości przebywania patroli na danym odcinku szlaku oraz
szybszej reakcji na zdarzenie i szybszego podjęcia działań ratunkowych.
Na spotkaniu głos zabrał również insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który podziękował za dotychczasową współpracę uczestnikom spotkania. Podkreślił, że wspólne służby Policji
z innymi służbami przynoszą wymierne efekty w postaci mniejszej ilości
zdarzeń na wodzie.
Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski podkreślił, że omawiana koordynowana współpraca międzyinstytucjonalna jest niezwykle
ważna. Daje komfort Policji, a także Wojewodzie, jako odpowiedzialnemu
za bezpieczeństwo w województwie warmińsko-mazurskim. Podziękował
za to, że będą zapewnione odpowiednie warunki do zachowania bezpieczeństwa i do bezpiecznego poruszania się po mazurskich jeziorach.

Porozumienie
Przebieg debaty
Spotkanie rozpoczął mł. insp. Andrzej Skol pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie, który serdecznie podziękował
za przybycie zaproszonym gościom.
Następnie asp. szt. Andrzej Jaźwiński pełniący obowiązki Komendanta
Komisariatu Policji w Mikołajkach zaprezentował pracę policjantów Komisariatu, przedstawił analizę bezpieczeństwa na akwenach na podległym
terenie oraz podsumował zeszłoroczny sezon letni.
Kolejny prelegent, mł. asp. Szymon Brzdąkiewicz z Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie omówił przygotowania do
zabezpieczenia sezonu turystycznego na akwenach na terenie całego
województwa warmińsko-mazurskiego. Podkreślił, że w dalszym ciągu
realizowana będzie Wojewódzka Koordynacja Służby na Szlaku Wielkich
Jezior Mazurskich. Obejmuje ona utworzenie patroli pełniących służbę od
świtu do zmierzchu z wykorzystaniem sił oraz środków transportu na
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Uczestnicy spotkania zapewniali o kontynuacji wspólnych działań
w trosce o bezpieczny wypoczynek mieszkańców regionu, jak i turystów.
Zwieńczeniem rozmów było podpisanie „Porozumienia o wzajemnej
współpracy”. Dokument określa zasady współpracy przy realizacji zadań
związanych z ratowaniem życia i mienia, a także likwidacją miejscowych
zagrożeń na obszarach wodnych i przywodnych powiatu mrągowskiego.
Porozumienie podpisali przedstawiciele dziewięciu instytucji:
Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Mrągowie, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Nadleśnictwa Strzałowo, Nadleśnictwa Maskulińskiego, Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku, Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Mrągowie.
st. sierż. Dorota Kulig
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Drużyna policjantów z KPP w Ełku wygrała II edycję wojewódzkiego turnieju służby kryminalnej, który odbył się
18 kwietnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Policjanci rywalizowali również w czterech kategoriach indywidualnych: dochodzeniowo-śledczej,
operacyjno-rozpoznawczej, techniki kryminalistycznej, a także nadzoru nad służbą kryminalną.
Nagrody ufundowali oraz patronat nad turniejem objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego oraz NSZZ Policjantów.
W skład zwycięskiej drużyny weszli: kom. Damian Bekulard,
sierż.szt. Alicja Sobolewska, podkom. Kamil Karaś,
asp.szt. Tomasz Onoszko. To oni będą reprezentować
garnizon warmińsko-mazurski na ogólnopolskim Turniej
w Pile. Szanse na zwycięstwo są duże, ponieważ w ubiegłym roku ustąpili tylko drużynie z Lublina, zajmując II miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej.
Drugie miejsce w eliminacjach wojewódzkich zajęła reprezentacja Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, w składzie:
podkom. Jarosław Witowicz, podkom. Monika Wejkins,
mł.asp. Tomasz Zacharski, asp. Mariusz Mikulski. Trzecie
miejsce przypadło reprezentacji Komendy Powiatowej ze
Szczytna, w składzie: podkom. Paweł Przybyłek,
st.sierż. Anna Kuklińska, st.asp. Arkadiusz Kozioł,
asp. Daniel Bałdyga.

Wyniki w klasyfikacji indywidualnej
W nadzorze nad służbą kryminalną najlepszy okazał się
podkom. Jarosław Witowicz z KMP w Olsztynie. II miejsce przypadło kom. Mariuszowi Szorcowi z KPP w Piszu, a trzecie –
podkom. Leszkowi Jankowskiemu z KPP w Lidzbarku Warmińskim. W kategorii dochodzeniowo-śledczej najlepsza była
st.sierż. Anna Kuklińska z KPP w Szczytnie. Tuż za nią
asp. Piotr Pepłowski z KMP w Elblągu i na trzecim miejscu uplasował się podkom. Krzysztof Tylicki z KPP w Kętrzynie.
Najlepszym policjantem operacyjno-rozpoznawczym okazał się
podkom. Kamil Karaś z KPP w Ełku. II miejsce w tej kategorii zajął
asp. Daniel Jasiecki z KPP w Kętrzynie, a trzecie –
st.asp. Tomasz Janczylik z KPP w Giżycku.
Najlepszym technikiem kryminalistyki w województwie jest
asp.szt. Tomasz Onoszko z KPP w Ełku. Tuż za nim
asp. Mariusz Mikulski z KMP w Olsztynie, a III miejsce wywalczył
asp.szt. Marek Kłodawski z KPP w Iławie.

W ogłoszeniu wyników i w uroczystym wręczeniu nagród
udział wzięli podinsp. Arkadiusz Sylwestrzak – Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
insp. dr Danuta Bukowiecka – Zastępca KomendantaProrektor WSPol w Szczytnie, Sławomir Koniuszy – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie, Radosław Rząp – Wiceprzewodniczący
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie,
mł.insp. Dorota Macoch – Naczelnik Wydziału Kryminalnego
KWP w Olsztynie oraz mł.insp. Magdalena Zubańska – Kierownik Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną
i Terroryzmem WSPol w Szczytnie.
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Zdjęcia i tekst
Radosław Rząp
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Podziękowania i nagrodę rzeczową z rąk
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
insp. Tomasza Klimek otrzymał 13-letni Hubert.
Chłopiec wykazał się wzorową i godną naśladowania postawą - po tym, jak został potrącony przez
pijanego kierowcę, nie pozwolił mu kontynuować
dalszej jazdy.
W Zespole Szkół w Srokowie szef warmińsko-mazurskich
policjantów insp. Tomasz Klimek podziękował 13-letniemu
Hubertowi Droździel, za wzorową i godną naśladowania
postawę obywatelską. Słowa uznania za doskonałe wychowanie syna skierowano także do rodziców nastolatka.
Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Klimek
podkreślił, że postawa 13-latka, zasługuje na najwyższe
słowa uznania i szacunek. Zaznaczył również, jak ważne
jest, abyśmy reagowali w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami łamania prawa. Zaangażowanie i brak akceptacji chłopca
dla osoby popełniającej przestępstwo powinno być wzorem
i przykładem do naśladowania dla innych osób.
Odwaga i rozsądek, jakim wykazał się 13-latek , zasługują
na pochwałę i ogromny szacunek ze strony dorosłych.

Przypomnijmy:
Do zdarzenia doszło w czwartek (10.03.2016) około godz. 16.30. Dyżurny kętrzyńskiej
Policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego miało dojść na trasie
Szczecinak-Solanka w gminie Srokowo. Z relacji zgłaszającego 13-letniego chłopca
wynikało, że gdy jechał rowerem, został potrącony przez kierującego fiatem mężczyznę. Poinformował również, że kierowca samochodu jest na miejscu, że go trzyma
i nie pozwala mu dalej jechać.
Na wskazaną trasę natychmiast pojechali funkcjonariusze, którzy ustalili, że jadący
samochodem marki Fiat Uno, 39-latek nie zachował należytej ostrożności podczas
manewru wyprzedzania i uderzył w tył roweru, którym jechał 13-latek.
Szybko również wyjaśnił się powód kolizji drogowej.
Jak się okazało, 39-latek był zupełnie pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało,
że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
Chłopiec na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń.
39-letni mieszkaniec gminy Srokowo za kierowanie w stanie nietrzeźwości
i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowymw tym przypadku kolizji drogowej, odpowie przed sądem.

Olsztyński policjant uratował życie mężczyźnie
Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
uratował życie mężczyźnie, który stracił przytomność
podczas niedzielnej mszy. Funkcjonariusz natychmiast
przystąpił do resuscytacji i wezwał pogotowie.
Policjant Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji
niejednokrotnie podczas swojej służby ratował ludzkie życie.
Tym razem pomógł mężczyźnie, który podczas Mszy Świętej stracił przytomność i osunął się z ławki na podłogę.
Funkcjonariusz natychmiast rzucił się do pomocy.
Gdy stwierdził, że mężczyzna nie oddycha natychmiast
przystąpił do resuscytacji. Wykonując masaż serca przywróStr. 7

cił 76-latkowi oddech, a następnie wezwał na miejsce pogotowie. Przytomny mężczyzna został zabrany do szpitala
wojewódzkiego w Olsztynie.
- „Po kilku godzinach zadzwoniłem do szpitala,
by zapytać lekarza o stan zdrowia mężczyzny.
Obawiałem sie, czy podczas wykonywania masażu
serca nie uszkodziłem mu żebra. W słuchawce usłyszałem, że reanimacja została przeprowadzona
na tzw. "5", a mężczyzna czuje się dobrze.
Dla mnie wiele to znaczy” – powiedział policjant.
mp/TM
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Ja zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i skutecznie walczyć ze zjawiskiem dyskryminacji?
Jednym z pomysłów są wspólne działania na rzecz
tolerancji i dialogu międzykulturowego oraz tworzenie koalicji na rzecz bezpiecznej różnorodności
na Warmii i Mazurach. Z takiego założenia wyszła
warmińsko-mazurska Policja oraz Stowarzyszenie
Wspólnota Kulturowa „Borussia”, które wspólnie
z Oddziałem Terenowym Telewizji Polskiej S.A
w Olsztynie zrealizowali dwuletni projekt pod
nazwą „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” skierowany do środowisk zajmujących się
edukacją.

O projekcie – jego celach, metodach pracy oraz
efektach Bożena Przyborowska rozmawiała
z kom. Sebastianem Kajczyńskim - pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie do spraw ochrony praw człowieka.

- Czy Pana zdaniem cele, które sobie postawiliście
zostały zrealizowane?
- Cele formalne zostały zrealizowane. Przeprowadziliśmy
warsztaty we wszystkich powiatach naszego województwa,
w których wzięło udział ponad 500 nauczycieli i dyrektorów
szkół oraz kilkudziesięciu policjantów. Na antenie Telewizji
Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie wyemitowane
zostały spoty oraz programy o tematyce związanej z wielokulturowością. Zorganizowano dwie konferencje poświęcone projektowi i promujące jego idee.
Za kilka dni wydana będzie publikacja, która w naszym zamierzeniu ma być praktycznym poradnikiem dla nauczycieli,
dotyczącym metod pracy z młodzieżą w kontekście zagadnień wielokulturowości i bezpieczeństwa w tym zakresie.
Natomiast przyszłość pokaże, czy udało się zrealizować
długofalowe cele.
- A jakie są te długofalowe cele?
- Głównym, ale niemierzalnym celem naszego projektu jest
ukształtowanie postaw młodzieży w duchu tolerancji
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kom. Sebastian Kajczyński
w trakcie szkolenia

i otwartości na różnorodność, a przez to wpływanie na
zmniejszenie ilości zdarzeń natury kryminalnej motywowanych uprzedzeniami, nie tylko na terenie szkół, oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego
regionu.
Uważamy, że przede wszystkim należy edukować dzieci
w kwestii tolerancji, wielokulturowości i akceptowania różnorodności.
Te warsztaty skierowaliśmy do nauczycieli wiedząc, że dobrze wykształcony pedagog, świadomy i wrażliwy na te zagadnienia, właściwie przekaże swoją wiedzę uczniom.
Jeśli zaczniemy edukację i uwrażliwianie od najmłodszych
lat, to później nie będzie dochodziło do różnych zdarzeń na
tle dyskryminacyjnym. Będzie bezpieczniej nie tylko w szkołach.
- Liderem projektu było Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia", współuczestnikami warmińskomazurska Policja i Oddział Terenowy Telewizji Polskiej
w Olsztynie. Jak wyglądało wasze partnerstwo? Za co
poszczególne podmioty były odpowiedzialne?
-„Borussia” była formalnie odpowiedzialna za całość projektu – za stronę merytoryczną, finansową i logistyczną.
Telewizja, w porozumieniu z partnerami projektu, wyprodukowała spoty i audycje. Nad stroną merytoryczną warsztatów pracowaliśmy razem, wspólnie układaliśmy ich program
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i dokonywaliśmy w nim zmian.
Natomiast KWP w Olsztynie była odpowiedzialna za przeprowadzenie części warsztatów.
Przekazywałem w formie wykładu i zajęć praktycznych treści dotyczące przestępstw z nienawiści, symboliki mowy
nienawiści, kwestii odpowiedzialności prawnej nieletnich
i prawnych obowiązków nauczycieli, dyrekcji, związanych ze
zdarzeniami na tle dyskryminacyjnym na terenie szkół.
Ta część spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.
Z ankiet, które wypełniali uczestnicy wynikało, że nauczycieli chcieli więcej warsztatów z tematyki prowadzonej przez
mnie.
- A jakie kwestie poruszała „Borussia”?
- Przedstawiciele "Borussi" mówili o ich działalności, pokazując praktyczne aspekty pracy w zakresie promowania
różnorodności, w tym możliwe do realizacji w szkołach.
Mówili o tym, czym jest kultura, czym są stereotypy, uprzedzenia. W formie ćwiczeń przekładano te treści na potencjalne sytuacje, które mogą się zdarzyć w szkołach, czemu
towarzyszyły ożywione dyskusje na ten temat.
Z uwagi na to, że uczestnikami byli nauczyciele, a czasami
dyrektorzy różnych szkół z danego powiatu, to w czasie
warsztatów wymieniano się również dobrymi i złymi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami stosowanymi w
szkołach.
Dwa lata temu, pracując nad programem warsztatów, nie
mieliśmy świadomości jak bardzo zagadnienie przygotowania na wielokulturowość stanie się aktualne – w kontekście
pojawienia się kwestii związanych z uchodźcami. O to zagadnienie również rozszerzyliśmy program. Podkreślaliśmy,
że pewność swojej kultury, wynikająca z przekonania o jej
wartości, z poczucia tożsamości i z wiedzy, zwiększa poziom akceptacji różnorodności narodowej, kulturowej i wyznaniowej.
Jeżeli będziemy wiedzieć dużo o sobie, będziemy pewnymi
siebie; a jak będziemy wiedzieć więcej o innych, to będziemy ich lepiej rozumieć, staną nam się bliżsi i dzięki temu nie
będziemy się bać różnorodności, bo tego rodzaju lęki najczęściej biorą się po prostu z niewiedzy.
- Oprócz teorii przekazywaliście również wiedzę praktyczną – uczyliście na przykład pisać miniprojekty.
Niektóre z nich udało się zrealizować. Skąd były na to
fundusze?
- Każdy z warsztatów trwał trzy dni. Ostatniego dnia nauczyciele i policjanci pracowali nad zarysem miniprojektów
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z zakresu praw człowieka, wielokulturowości, antydyskryminacji. Niektóre z tych projektów zmaterializowały się, ponieważ w ramach tego szerokiego projektu nauczyciele mieli
możliwość ubiegania się o minigranty na ich realizację.
- Może Pan podać przykłady tych miniprojektów?
- Jedna ze szkół w Olsztynie zrobiła koncert, na którym występowały dzieci pełnosprawne z dziećmi z dużymi niepełnosprawnościami. Na koncercie nie zabrakło oczywiście
treści dotyczących zapobieganiu uprzedzeniom.
Inna ze szkół zrobiła wystawę na temat sposobów obchodzenia początku wiosny w różnych krajach, w związku z
tym, że uczą się w niej dzieci z Chin. Kolejna szkoła zorganizowała spektakl dotyczący tematyki holocaustu.
- Praca przy tych projektach realizowanych w szkołach
na pewno integrowała szkolną społeczność.
- Mamy pozytywny odzew ze strony nauczycieli, że od czasu tego projektu szkoła zmieniła się na lepsze, że jest lepsza atmosfera, bardziej rodzinna.
Mam takie wrażenie, na podstawie informacji zwrotnej od
nauczycieli, że ten projekt wprowadził nową jakość do
szkół, poszerzył ich myślenie, uruchomił kreatywność
w zakresie bezpieczeństwa, wielokulturowości i różnorodności.
- Przełamaliście wiele stereotypów, w tym również tych
dotyczących wizerunku policjantów. Te warsztaty przyczyniały się do promocji naszej formacji wśród nauczycieli?
- O policjantach funkcjonuje wiele stereotypów, niekoniecznie pozytywnych. Tak jak wspomniałem wcześniej, podstawą większości uprzedzeń jest niewiedza.
Tutaj, w czasie warsztatów, nauczyciele mieli możliwość
bezpośredniej współpracy z policjantami z tego samego
powiatu.
Z Policji brali w nich udział dzielnicowi, osoby zajmujące się
prewencją kryminalną, a także oficerowi prasowi.
Trzydniowe warsztaty w dużej części polegały na wymianie
opinii, na wymianie zdań, na budowaniu wzajemnego zaufania. Jak nauczyciele mają kontakt z wykształconym, elokwentnym, kompetentnym policjantem, który nie boi się mówić o swoich obowiązkach i jednocześnie pokazuje zwyczajną, ludzką część samego siebie, to kształtuje pozytywne
postrzeganie nie tylko tego konkretnego policjanta, ale przekłada się to na całą formację.
Rozmawiała Bożena Przyborowska
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W biskupieckiej hali sportowej odbyła się kolejna edycja targów pracy pod hasłem „Jak odnaleźć się na europejskim rynku pracy”. Wśród 45 wystawców znalazło
się również stanowisko Komendy Miejskiej Policji w
Olsztynie, gdzie funkcjonariusze Komisariatu Policji w
Biskupcu przedstawiali ofertę naboru do Policji.

Policjanci z Komisariatu Policji w Biskupcu wzięli udział w
Targach Nowych Możliwości, które odbyły się w miejskiej
hali widowiskowo – sportowej w Biskupcu. W tym roku przebiegały one pod hasłem „Jak odnaleźć się na europejskim
rynku pracy?”.
Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu miały okazję
odwiedzić stanowiska 45 wystawców, reprezentujących
firmy i pracodawców, przedstawicieli organizatorów kursów
zawodowych, szkół i instytucji oferujących możliwość odbycia praktyk zawodowych. Targi były również okazją do spotkania ze specjalistami rynku pracy, w tym z pośrednikami,
doradcami zawodowymi i konsultantami ds. rozwoju zawodowego.
Wśród wystawców znalazło się również stanowisko Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, na którym Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Biskupcu wspólnie z dzielnicową
wyjaśniali zasady naboru do Policji oraz omawiali kryteria,
jakie należy spełniać, by starać się o przyjęcie do służby.

Podczas rozmów z osobami, które odwiedziły policyjne stanowisko funkcjonariusze opowiadali także o specyfice pracy
w służbach mundurowych, a także o zadaniach i uprawnieniach, wynikających z Ustawy o Policji.
Osoby zainteresowane służbą otrzymały opracowany
w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie pakiet materiałów informacyjnych
o zasadach doboru do Policji.
Na targach obecni byli m.in. starosta olsztyński Małgorzata
Chyziak, burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, dyrektor CEiPM OHP Marek Obrębki oraz dyrektor UPPO Krystyna Dudzińska.
podkom. Robert Stangreciak
Lidia Cynt

S z yb k a r e a kc j a p o l i cj an t ó w z ap o b i e g ł a t r ag ed i i
Braniewscy policjanci uratowali człowieka, który
próbował targnąć się na swoje życie.
25.04.2016 przed północą oficer dyżurny braniewskiej jednostki Policji odebrał telefon od nieznanego mężczyzny.
Rozmówca oznajmił, że zamierza „ze sobą skończyć”,
po czym rozłączył się.
Funkcjonariusz podjął próby nawiązania z nim ponownego
kontaktu, niestety telefon mężczyzny nie odpowiadał.
Policjanci wiedzieli, że każda mijająca sekunda może tak
naprawdę zadecydować o ludzkim życiu, musieli więc szybko działać. Zespół dyżurnych ustalił adres, pod którym mógł
przebywać zgłaszający, a we wskazane miejsce natychStr. 10
miast wysłano patrol.

Domownik, który otworzył drzwi policjantom nie krył zdziwienia na ich widok. Policjanci wiedzieli jednak, że wewnątrz
ktoś potrzebuje ich pomocy. Mężczyzna powiedział, że
mieszka z bratem, ostatnio widział go po godz. 20:00
i wskazał jednocześnie jego pokój. Drzwi do pomieszczenia
były jednak zamknięte, a na pukanie patrolu nikt nie reagował. Funkcjonariusze postanowili wyważyć drzwi.
Po wejściu zastali leżącego, nieprzytomnego mężczyznę.
42-latek oddychał, nie można jednak było nawiązać z nim
kontaktu. Policjanci wezwali pogotowie.
Funkcjonariusze zabezpieczyli przy łóżku mężczyzny butelkę z trucizną.
Patrol przekazał 42-latka pod opiekę lekarzy, na szczęście
jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
st.sierż. Jolanta Sorkowicz
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W ramach XIII edycji ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości uczniowie klas mundurowych z I Liceum
Ogólnokształcącego w Olsztynku odbyli jednodniową praktykę w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie i Komisariacie Policji w Olsztynku.
Dla licealistów była to okazja, by z bliska przyjrzeć
się codziennej pracy policjantów różnych wydziałów
i zapoznać się z organizacją Policji.
Praktyki odbyły się w ramach porozumienia
zawartego pomiędzy Komendantem Miejskim
Policji w Olsztynie a Dyrektorem
Zespołu Szkół w Olsztynku.
20 marca obchodzona była XIII edycja
Dnia Przedsiębiorczości, którego
inicjatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Program odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP
i skierowany jest do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
Zgodnie z założeniami udział
w przedsięwzięciu sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji przy planowaniu swojej
drogi edukacyjnej i zawodowej.
Uczniowie ze szkół biorących udział w programie odbywają jednodniowe praktyki w różnych instytucjach, dzięki czemu mają możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie.
Podobnie jak w roku ubiegłym do obchodów Dnia Przedsiębiorczości przyłączyła się także Komenda Miejska Policji w Olsztynie.
Olsztyńską jednostkę przy ul. Pstrowskiego oraz Komisariat Policji
w Olsztynku odwiedziło kilkunastu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku, którzy od roku szkolnego 2014/2015 kształcą
się w klasie o profilu mundurowym i swoją przyszłość zawodową
wiążą ze służbą w Policji.
Podczas kilkugodzinnych praktyk licealiści poznali pracę funkcjonariuszy z różnych wydziałów i stanowisk, między innymi dowiedzieli
się na czym polega praca w Wydziale Ruchu Drogowego, Wydziale
Prewencji i Sztabie Policji.
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Młodzi praktykanci mieli również okazję zapoznać się z regulaminem organizacyjnym jednostki i podstawowymi zagadnieniami
z Ustawy o Policji, dzięki czemu dowiedzieli się jakie zadania i obowiązki nakłada na ten zawód przywołana Ustawa.
Młodzi praktykanci poznali kryteria, jakie należy spełniać, by starać
się o przyjęcie do służby, a także otrzymali przygotowany w Wydziale Prewencji KMP w Olsztynie oraz Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie pakiet materiałów
informacyjnych o zasadach doboru do Policji.
Policjanci oprowadzili praktykantów po budynkach komendy i komisariatu, zaprezentowali sprzęt oraz wyposażenie osobiste, które
posiada przy sobie funkcjonariusz podczas służby.
Młodzież miała również okazję uczestniczyć w
odprawie do służby policjantów olsztyńskiej
„drogówki”, a także uczestniczyć w kursie
samoobrony prowadzonym przez policjantów dla pracowników socjalnych
w ramach działań „Silna płeć”.
Uczniowie, którzy odwiedzili policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie reprezentowali
Zespół Szkół w Olsztynku, z którym od września 2014 roku Komendant Miejski Policji w Olsztynie zawarł porozumienie o współpracy przy
realizacji programu nauczania klasy
mundurowej pożarniczo – policyjnej.
Oddział ten prowadzony jest w formie innowacji
programowo – organizacyjnej, w ramach której przez
2 lata realizowane są zajęcia dodatkowe: Służba Policyjna i
Służba Straży Pożarnej.
Zgodnie z programem nauczania, opracowanym przez kadrę pedagogiczną Szkoły i przedstawicieli Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie, zajęcia w dwóch blokach tematycznych, tj. Wybrane elementy
prawa oraz Uprawnienia Policji prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Olsztynku.
Wizyta w jednostce Policji i możliwość kilkugodzinnego przyglądania
się z bliska pracy policjantów niewątpliwie jest okazją, by pogłębić
wiedzę teoretyczną przekazywaną podczas zajęć.
Lidia Cynt
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Policyjne szkolenie widziane okiem dziennikarza
Podejrzany typ w czarnym stroju z zamaskowaną twarzą
po jednej stronie strumienia, a po drugiej funkcjonariusz z policyjnym psem rwącym się do biegu. Czym to
się skończy?
Wszystko dzieje się w czwartkowe
przedpołudnie (21.04) w Lipach koło
Lubawy. Przestępca nie reaguje na
wezwanie policjanta, który ostrzega, że
zaraz spuści ze smyczy psa. Kaganiec
zostaje zdjęty i z przyspieszeniem godnym wyścigowego samochodu pies
rusza do ataku. Momentalnie przeskakuje strumień i dopada podejrzanego,
który błyskawicznie zostaje obezwładniony.
Taki przebieg miało szkoleniowe spotkanie policjantów z zachodniej części
województwa warmińsko-mazurskiego
w Lubawie, gdzie przyjechało kilkunastu funkcjonariuszy ze swoimi czworonogami.

Poza opisaną sytuacją odbyły się także ćwiczenia dla psa
wyspecjalizowanego w tropieniu narkotyków, które zorganizowano na terenie hotelu Copernicus, stacji paliw Musa
oraz zakładu oponiarskiego i stolarskiego
w Targowisku Dolnym.
Długowłosy owczarek niemiecki
z Bartoszyc znakomicie wywiązał się
z zadania i znalazł wszystkie podłożone
wcześniej próbki nasączone zapachem
marihuany.
Pieczę nad ćwiczeniami sprawował
asp. sztab. Roman Gancarz, asystent
ds. organizacji służby przewodników
psów służbowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który swoją
pracę w "mundurówce" rozpoczynał
właśnie w lubawskim komisariacie.
„Gazeta Olsztyńska”
cały tekst: Stój policja! Ostrzegam, spuszczam psa! - Lubawa http://
lubawa.wm.pl/351124,Stoj-policja-Ostrzegam-spuszczam-psa.html#ixzz46SdbTe00

Staruszka zasłabła na ulicy. Pomogli jej policjanci
Na jednej z elbląskich ulic policjanci zauważyli starszą
kobietę, która siedziała na chodniku oparta o płot.
Okazało się, że zasłabła. Funkcjonariusze udzielili jej
pierwszej pomocy i wezwali karetkę. Dzięki szybkiej
reakcji trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nie zagraża
już niebezpieczeństwo.
21 kwietnia około godziny 13. na ulicy Mącznej w Elblągu
nieumundurowani funkcjonariusze z wydziału przestępczości gospodarczej zauważyli siedząca pod płotem starszą
kobietę, która miała drgawki, na przemian traciła i odzyskiwała przytomność. Mundurowi przenieśli ją w cień, udzielili
pierwszej pomocy i wezwali karetkę. Kobieta trafiła pod
opiekę lekarzy. Jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Policjanci ustalili, że 82-latka mieszkała niedaleko miejsca,
gdzie ją znaleźli. Pomimo ruchu ulicznego i przechodniów,
którzy ją mijali, nikt nie zareagował na siedzącą na chodniku
kobietę.
Należy pamiętać, że wszyscy mamy obowiązek udzielenia
pierwszej pomocy. Artykuł 162. Kodeksu Karnego jasno określa, że "kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc
jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" oraz
"Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której
jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w
warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze
strony instytucji lub osoby do tego powołanej".
Jakub Sawicki
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W Mikołajkach funkcjonariusze warmińskomazurskiej Policji oraz Straży Granicznej doskonalili swe umiejętności podczas ćwiczeń zorganizowanych dla przewodników i psów służbowych.

Tam na terenie obiektu i statku sprawdzano posłuszeństwo
ogólne psów oraz oceniano pracę węchową w zakresie
liczby ujawnionych przez psa naturalnych próbek zapachowych.

W Mikołajkach odbyło się szkolenie doskonalące dla przewodników psów służbowych. Udział w nim wzięło 31 funkcjonariuszy z komend miejskich i powiatowych województwa
warmińsko-mazurskiego, Straży Granicznej wraz z psami
patrolowymi, tropiącymi, patrolowo-tropiącymi, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz narkotyków.

Kolejna część przewodników psów wyszkolonych w kategorii do wyszukiwania zapachów narkotyków pojechała ze
Starych Sadów na teren Mikołajek. Tam na stacji paliw przy
ul. Orzyszowej oraz w Zespole Szkół przy ul. Jana Pawła II
sprawdzano pracę węchową psów.

Szkolenie miało na celu podniesienie
umiejętności przewodników i ich
czworonożnych partnerów m.in.
w ujawnianiu śladów zapachowych,
prowadzenia akcji poszukiwawczych
oraz w posłuszeństwie psa przy obronie przewodnika. Celem ćwiczeń była również wymiana
wiedzy i doświadczeń przewodników.

Tego dnia nie zabrakło również zajęć
profilaktycznych z udziałem przewodnika psa. mł. asp. Adam Krawczyński
przekazał uczniom Zespołu Szkół
w Mikołajkach podstawowe informacje
na temat bezpiecznego zachowania
w obecności psa oraz przypomniał
o pozycji na tzw. żółwia, którą należy
wykonać, gdy dziecko zaatakuje agresywny pies. Podpowiedział również, by dzieci w momencie zagrożenia wykorzystały do samoobrony szkolne plecaki.

Podczas ćwiczeń realizowane były cztery scenariusze.
Przewodnicy z psami wyszkolonymi w kategorii patrolowy,
tropiący, patrolowo-tropiący sprawdzali swoje umiejętności
na terenie leśnym usytuowanym w okolicy miejscowości
Stare Sady. Ocenie podlegała praca węchowa psów tropiących oraz posłuszeństwo ogólne psów patrolowych, tropiących, patrolowo-tropiących. W tym miejscu również prowadzone były ćwiczenia obronne psów przy wykorzystaniu
pozorantów.

Podinsp. Arkadiusz Sylwestrzak Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie podziękował wszystkim
za udział w szkoleniu. Podkreślił, że szkolenie zostało bardzo dobrze przeprowadzone i to daje impuls do realizacji
kolejnych szkoleń, które będą podnosiły umiejętności przewodników i ich czworonożnych partnerów.
Przypomniał, że lipiec będzie okresem wytężonej pracy również dla przewodników psów.

Część przewodników psów wyszkolonych w kategorii do
wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych pozostała na terenie hotelu Robert's Port.

Organizatorem przedsięwzięcia był
asp. szt. Roman Gancarz z Wydziału Prewencji
KWP w Olsztynie.
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Silna Płeć
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego -„Bezpieczny Olsztyn” zorganizował szkolenie
z zakresu samoobrony
pod nazwą
„Silna Płeć”,
którego uczestnikami
były pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie.
Dwadzieścia pięć
pracownic Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie aktywnie
i z pełnym zaangażowaniem kontynuowały uczestnictwo
w działaniach prewencyjnych „Silna Płeć” w ramach Miejskiego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego -„Bezpieczny Olsztyn”.
Pierwsze zajęcia pozwoliły zapoznać się im z aspektami
prawnymi z zakresu obrony koniecznej, które przedstawiła
asp.szt. Małgorzata Demianiuk z Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie i mechanizmami psychologicznymi
w sytuacjach kryzysowych, z którymi zaznajomiła kursantki
podinsp. Ewa Kalinowska-Sadurska z Sekcji Psychologów KWP
w Olsztynie.
Część teoretyczną przeprowadziła
st.asp. Edyta Dobies-Szkamruk z Zespołu Kadr i Szkolenia KMP
w Olsztynie, a pomagał jej w zmaganiach z pracownicami
społecznymi na macie asp. Krzysztof Bisior.
Zajęcia miały na celu zaznajomienie kobiet z podstawowymi
technikami samoobrony, zwiększenie świadomości prawnej
w zakresie obrony koniecznej, a także podniesienie ich pewności siebie w radzeniu sobie w sytuacjach zagrożenia.
Realizacja powyższego przedsięwzięcia spotkała się z dużym
zainteresowaniem i miejmy nadzieję, że przyniesie uczestniczkom spotkania wymierne korzyści w zakresie ich bezpieczeństwa.
asp.szt. Małgorzata Demianiuk

Uczyli seniorów jak żyć bezpiecznie
i nie stać się ofiarą przestępstwa
Komenda Miejska Policji w Olsztynie kolejny rok realizuje
działania edukacyjne pod nazwą „Bezpieczny Senior”,
włączyła się również w kampanię edukacyjną pod tytułem „Bezpieczna tożsamość. Nieskradzione życie”.
W tym roku
odbyło się kilka
spotkań z policjantką Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie, w których
uczestniczyli podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie oraz podopieczni Dziennych Domów
Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych i Dziennych Domów
Pomocy Społecznej na terenie Olsztyna.
Celem tych działań jest nauka bezpiecznych zachowań
i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a szczególnie zmniejszenie liczby ofiar przestępstw wśród seniorów, ale również
aktywizacja ludzi w wieku emerytalnym poprzez spotkania
interdyscyplinarne, promujące bezpieczeństwo.

Policjantka uczyła seniorów, jak żyć bezpiecznie i nie stać
się ofiarą przestępstwa. Przestrzegała uczestników przed
niebezpieczeństwami związanymi z ofertami telefonicznymi,
telezakupami czy udziałem w loteriach.
Słuchacze zostali również zapoznani ze sposobami ochrony
przed agresywną lub nieuczciwą praktyką rynkową, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, umiejętności zachowań asertywnych oraz szanowania własnego
podpisu. Uczestnikom zostały ponadto zaprezentowane
sposoby stosowane przez oszustów w celu wyłudzenia
pieniędzy, m.in. metoda „na wnuczka lub „na urzędnika”
czy „na policjanta”
Spotkania miały charakter edukacyjny, a ich celem było
wzbudzenie w uczestnikach przekonania, iż poprzez stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa możemy
zapobiegać różnego rodzaju niebezpiecznym sytuacjom.

Str. 14

asp.szt. Małgorzata Demianiuk

numer 140 (7/9)

O handlu ludźmi rozmawiali ze studentami przedstawiciele Policji oraz Warmińsko – Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej w Kętrzynie podczas „Dni Humana”,
które odbywały się na Uniwersytecie Warmińsko –
Mazurskim w Olsztynie.

„Nie tylko dzieci dają się nabrać…”
Podczas „Dni Humana” Biuro Karier zorganizowało wykład
na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi.
Prelegentki z Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej w Kętrzynie przybliżyły słuchaczom zagrożenia
wynikające z nieodpowiedzialnego poszukiwania pracy,
zwłaszcza poza granicami kraju.
Studenci zostali przestrzeżeni przed niebezpieczeństwami
związanymi z korzystania z pomocy niesprawdzonych pośredników pracy, z ofert od osób przypadkowo poznanych
i przed wyjazdem bez wcześniejszego przygotowania.
Zaprezentowana została także kodeksowa definicja handlu
ludźmi, jego formy oraz stosowane przez sprawców metody działania, które strażniczka graniczna oparła na przykładach ze swojej pracy jako koordynatorka ds. handlu
ludźmi. Ponadto, by zobrazować skalę zjawiska w kraju
przedstawiciele organów ścigania podali również dane
statystyczne dotyczące ujawnionych przestępstw, liczbę
osób skazanych i pokrzywdzonych przestępstwem handlu
ludźmi .
Zorganizowane podczas „X Dni Humana” spotkanie ze
studentami odbyło się w związku z realizacją projektu
opracowanego przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie.
Jego hasłem przewodnim stało się zdanie „Nie tylko dzieci
dają się nabrać…”.
Policjanci poprzez działalność edukacyjno – informacyjną
chcą zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z podejmowania dorywczej pracy za granicą, a także wyposażyć
w wiedzę dotyczącą procederu handlu ludźmi oraz we
wskazówki, gdzie i jak szukać pomocy, jeśli ktoś stanie się
jego ofiarą.
Lidia Cynt

Więcej na temat zasad bezpiecznego szukania pracy znaleźć można w zakładce
Str. 15
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W trosce o bezpieczeństwo dzieci
O bezpiecznych zachowaniach różnych sytuacjach,
a szczególnie podczas ataku agresywnego psa, z dziećmi
z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Fantazja”
rozmawiali szczycieńscy policjanci.
Przedszkole „Fantazja” odwiedzili szczycieńscy policjanci.
Mł. asp. Rafał Jaworski oraz st. post. Krzysztof Grzywacz
na to spotkanie przyprowadzili psa służbowego
o imieniu Megi.
Pupil mł. asp. Rafała Jaworskiego służby w policji
od 5 lat. Jest to owczarek
niemiecki przygotowany
do pracy z człowiekiem.
Megi to pies, który świetnie sprawdza się zarówno
w profesjonalnej służbie
(np. jako pies tropiący,
przewodnik osób niepełnosprawnych, pies towarzyszący czy pies obronny), jak i amatorskim szkoleniu. Funkcjonariusz jest dumny ze swojego czworonoga, gdyż ma ona na swoim koncie wiele sukcesów.
Mł. asp. Rafał Jaworski podczas spotkania z przedszkolakami
opowiadał m. in., na czym polega praca psa służbowego, jak
wygląda opieka, higiena i karmienie oraz jak należy się zachować, gdy kogoś zaatakuje groźny pies. Dzieci wspólnie z funkcjonariuszami przećwiczyli przyjmowanie postawy tzw. „żółwia”,
która ma zminimalizować skutki ugryzienia.
Następnie przewodnik
z udziałem Megi zaprezentował pokaz związany
z posłuszeństwem oraz
wykonywaniem komend
słownych.

Przedszkolaki miały okazję opowiedzieć szczycieńskim policjantom, jakie zwierzaki mają w domu, oraz jak się nimi opiekują.
Na zakończenie wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że najlepszym
przyjacielem człowieka jest pies.
st.post. Izabela Głowacka

numer 140 (7/9)

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego to nie taka oczywista sprawa. Warto wiedzieć, kto może tego dokonać,
i w jakich sytuacjach.
Nie wszystkie okoliczności są bezsporne, ale wszystkie
wynikają z obowiązku funkcjonariusza, a nie jego „widzi
mi się” – jak niektórzy sądzą.
Kontrola drogowa, praktycznie w każdej sytuacji, jest stresująca
dla kierowcy i pasażerów. Niekiedy nawet drobne wykroczenie
może zwrócić uwagę policjanta. Trzeba jednak pamiętać, że nie
jest to jego „widzi mi się”, a obowiązek.
Można by mnożyć wypadki, do których przyczynił się fatalny stan
techniczny pojazdów.
Każdy kierowca widział na swojej drodze auta, których dziurawe
tłumiki wydają głośne dudnienie, zostawiają za sobą czarne kłęby
dymu, czy „rysują” na śniegu cztery ślady. W takiej sytuacji może
nas spotkać konfrontacja z policjantem, który musi zatrzymać
dowód rejestracyjny.
Odzyskanie go to nie taka prosta sprawa. Obiegowe jest jednak
stwierdzenie, że dotyczy to wyłącznie samochodów przeżartych
rdzą i z czasów minionej epoki. Może to spotkać każdego kierowcę, który dopuścił się niewielkiego nawet niedopatrzenia.
Podczas sprawdzania stanu technicznego samochodu nie ma
znaczenia ważność badania technicznego. Auto może posiadać
aktualne badanie, a dowód rejestracyjny pomimo tego i tak może
być zatrzymany. Są to przypadki, kiedy pojazd ma np. światła bez
atestu, z silnika wycieka olej, „łyse” opony, awarię hamulców,
emituje za dużo spalin, czy głośny wydech. Inne przyczyny to,
dość częste w ostatnim czasie, samowolne oklejanie szyb czarną
folią.
Przed przystąpieniem do przeróbek należy sprawdzić, czy są one
dozwolone (mówi o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia).
Dowód można stracić także za brak trójkąta ostrzegawczego,
pękniętą szybę, czy brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej.

Stosownie do art. 132 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym policjant
zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne
konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony środowiska;
2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;
3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia
czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;
4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);
5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez
jednostkę do tego nieupoważnioną;
6) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego
zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za
to ubezpieczenie,
7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie
odpowiadają stanowi faktycznemu.
Nie tylko funkcjonariusz Policji może zatrzymać dowód rejestracyjny, ale także jednostka upoważniona do przeprowadzania badań
technicznych. Może ona to jednak zrobić tylko wtedy, gdy auto
zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu i gdy narusza wymagania ochrony środowiska oraz gdy dowód jest zniszczony albo
wygląda na podrobiony.
Mundurowy musi wydać kierowcy pokwitowanie, ale może też
zezwolić na jazdę samochodem przez 7 dni. Określa przy tym
warunki takiego użytkowania. Nie dotyczy to sytuacji, w których
samochód zagraża bezpieczeństwu (uszkodzone elementy nośne
konstrukcji, nadwozia, ramy itp.) lub ekologii.
Jeżeli podstawą zatrzymania dowodu jest uzasadnione podejrzenie jego sfałszowania, wówczas zatrzymanie dokumentu służy
zabezpieczeniu dowodu przestępstwa, a wtedy policjant nie tylko
musi wydać pokwitowanie, ale też sporządzić notatkę urzędową.
Jakub Sawicki
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Sprawa ostatnio często poruszana w mediach i dość
kontrowersyjna, mowa o rowerzystach w słuchawkach.
Niektórzy twierdzą, że takie zachowanie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym - bo zwyczajnie rowerzysta niewiele słyszy z otaczającego świata. Ale są i tacy,
dla których słuchanie Beethovena czy Metallicy podczas wycieczki, nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo.
Posłużymy się tu przykładem kolizji dwóch rowerzystów,
która miała miejsce w centrum Elbląga.
Poszkodowany mężczyzna wini za to 10-latkę, która według
niego słuchała głośno muzyki i nie słyszała jego dzwonka.
Czy sprawa jest oczywista? Na pewno nie.
Na początek kilka danych statystycznych elbląskiej drogówki. W ubiegłym roku wśród poszkodowanych w wypadkach
było 28 rowerzystów. W jedenastu zdarzeniach to właśnie
oni okazali się sprawcami. Na szczęście nie było ofiar
śmiertelnych. Niemniej jednak ze statystyk wynika, że to
właśnie rowerzysta, zaraz po kierowcy auta osobowego, jest
najczęstszym sprawcą wypadków.
Jakie są tego przyczyny?
Najczęściej jest to nieprzestrzeganie prawidłowych zasad
ruchu drogowego, ale również brak odpowiedniego
oświetlenia dróg i poboczy, słabe oznakowanie i widoczność
poruszających się po drodze rowerzystów.
- Jest oczywiste, że kierowca auta jest bardziej bezpieczny
niż rowerzysta, którego nie chroni praktycznie nic. Jazda na
rowerze ze słuchawkami jest bezpieczna tylko wówczas,
kiedy muzyka nie jest za głośno -mówi
st. asp. Krzysztof Łusiak z elbląskiej drogówki.
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W przepisach nie ma nigdzie wzmianki o zakazie słuchania
muzyki przez słuchawki. Co więcej, dozwolona jest rozmowa przez telefon z zestawem słuchawkowym. Natomiast
policjant może już ukarać cyklistę za "pogaduszki" bez wymaganego zestawu - czyli z telefonem w dłoni. Wówczas
może "wlepić" 200 zł mandatu.
W tym kontekście elbląscy policjanci zajmują się dość nietypową sprawą, a właściwie rozpatrują możliwość zaistnienia
wypadku z udziałem 10-letniej rowerzystki.
Według 67-letniego mężczyzny, dziecko zajechało mu drogę i nie reagowało na dzwonek, bo miało na uszach słuchawki. Zdarzenie miało miejsce 8 kwietnia br. na ścieżce
rowerowej przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu (Targowisko Miejskie). Mężczyzna relacjonował, że jechał za młodą rowerzystką, którą próbował wyprzedzić. Dziecko miało jechać
całą szerokością ścieżki i nie reagować na dzwonek.
Doszło kolizji, w której 67-latek doznał złamania kości śródręcza i rozbił swój smartfon. Zgłosił to dopiero 19 kwietnia.
Od tego czasu funkcjonariusze wyjaśniają te zdarzenie i jest
ono o tyle trudne, że monitoring miejski nie zarejestrował
wypadku, a policja ma niewielu świadków.
Funkcjonariusze odtwarzają zajście i muszą jak najszybciej
wyjaśnić tę niecodzienną sytuację.
Jeżeli ktoś widział zdarzenie z 8 kwietnia (godz. 17.oo, ul.
Płk. Dąbka 126), bądź nagrał je przypadkiem rejestratorem
w samochodzie, prosimy o kontakt mailowy
(policja@elblag.ol.policja.gov.pl).
Do sprawy z pewnością będziemy wracali.
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Oto kilka wskazówek, które zamieszczamy w odpowiedzi na
często zadawane pytania internautów:
Rowerzysta ma pierwszeństwo przed skręcającym
samochodem!
Kierowca, który skręca w drogę poprzeczną musi pamiętać
o obowiązku przepuszczenia rowerzysty, który przecina mu
drogę (porusza się na wprost). W tym przypadku nie ma
znaczenia, czy rowerzysta jedzie po ścieżce czy po chodniku. W przypadku zderzenia z rowerzystą winnym zdarzenia
będzie kierowca, ponieważ nie ustąpił pierwszeństwa.
Jazda rowerem w korku, omijanie i wyprzedzanie pojazdu
w ramach jednego pasa ruchu - jest dozwolone!
Jazda rowerem po chodniku, zamiast po ulicy?
Jeżeli brak jest drogi dla rowerów, to rowerzyści są zobowiązani poruszać się po jezdni. Jazda chodnikiem przez
kierującego rowerem jest dozwolona tylko w sytuacjach
kiedy:
- opiekuje się dzieckiem na rowerze do lat 10,
- dozwolona prędkość dla samochodów jest większa niż
50 km/h, a chodnik ma co najmniej 2 m szerokości,
- gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu
rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź,
gęsta mgła).
Oświetlenie roweru
Rowery poruszające się w nocy oraz w tunelu muszą być
oświetlone. Przepisy wymagają, aby rower był wyposażony
w światła z przodu (światło białe lub żółte) i z tyłu (światło
czerwone) oraz czerwony odblask z tyłu. Oświetlenie rowerowe nie jest wymagane w dzień!
Rowerzysta może wyprzedzać z prawej strony!
Rowerzysta może wyprzedzać wolno jadące pojazdy także
z ich prawej strony. Jeśli kierowca skręca w prawo i widzi
jednoślad przy prawej krawędzi drogi, musi się zatrzymać
i go przepuścić.

Rowerzysta na przejściu
Rowerzysta nie może przejeżdżać przez przejście dla pieszych. Ma obowiązek zsiąść z roweru i go przeprowadzić.
Jeśli chce jechać musi poszukać przejazdu dla rowerów.
Rowerzyści na skrzyżowaniu
Rowerzysta ma prawo jechać środkiem pasa przez skrzyżowanie, jeśli z danego pasa ruchu można opuścić skrzyżowanie przynajmniej w dwóch kierunkach. Ma to zmniejszać
ryzyko wymuszenia na rowerzyście pierwszeństwa i poprawić jego widoczność.
Droga szybkiego ruchu nie dla rowerów!
Rowerzyści nie mogą korzystać z autostrady oraz drogi
ekspresowej. Dotyczy to również przypadku poruszania się
przez cyklistę jedynie pasem awaryjnym lub poboczem.
Jazda obok siebie
Przepisy dopuszczają jazdę rowerów obok siebie, gdy nie
utrudnia to ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu.
Kierowca, który chce wyprzedzić cyklistów musi zachować
od nich bezpieczny odstęp i pamiętać o zakazie najeżdżania
na linię ciągłą.
Zaufanie tak, ale ograniczone
Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają
prawo ufać, że pozostali uczestnicy ruchu drogowego przestrzegają przepisów. Muszą jednak liczyć się z tym, że tak,
niestety, nie będzie. Może się zdarzyć, że inni użytkownicy
drogi nie będą się stosować do przepisów w sposób rozmyślny lub przez przypadek. Zaufanie do innych musi więc
być ograniczone i dlatego tak ważne jest zachowywanie
szczególnej ostrożności.
Rowerzysta jadący jezdnią zawsze powinien bacznie obserwować, co dzieje się na trasie.
Jakub Sawicki
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Każdy fan jazdy motocyklem czeka na ten pierwszy
dzień, kiedy po zimowej przerwie wyruszy jednośladem
na drogi. Do tego pierwszego wyjazdu przygotowuje się
całą zimę. Jak zrobić to prawidłowo?
Policjanci przypominają o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa.
Wszyscy jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami ruchu
Nie warto kierować się stereotypami. Często słyszane zdania typu „ a kierowcy zawsze..”, „ ci motocykliści to..”,
„ a w ogóle rowerzyści…” - nie prowadzą do konstruktywnej
dyskusji. Zdarza się, że kierowcy, którzy przesiądą się na
rower, czy motocykl zauważają, jak niesprawiedliwie oceniali innych zza kierownicy swojego auta.
Inaczej postrzegamy ruch drogowy jako piesi, jako motocykliści, jako kierowcy. Zasada natomiast jest jedna.
Wszyscy są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu, każdy ma
określone prawa i obowiązki.
Nie ma dwóch stron barykady- wszyscy powinni stać po
jednej stronie, by zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo
na drodze.
Bezsprzecznie jednak, motocykliści muszą zdecydowanie
bardziej zadbać o własne bezpieczeństwo- zarówno przygotowując się do wyjazdu, jak i podczas jazdy.
W dużej mierze bezpieczeństwo zależy od nich samych.
- Odkąd pamiętam interesowałem się jednośladami.
Zainteresowanie szybko przerodziło się pasję.
Umiejętność jazdy na motocyklu przydała się także
w służbie. Praktycznie od początku mojej policyjnej
ścieżki jeździłem motocyklami służbowymi. Pamiętam,
że jednym z pierwszych był MZ ETZ 250, kolejnymi
były Hondy i Triumphy.
Prywatnie jestem właścicielem Hondy Transalp 700.
Co roku czekam na rozpoczęcie sezonu motocyklowego, zwłaszcza, że bakcyla połknął także mój dwudziestoletni syn – powiedział podinsp. Arkadiusz Sylwestrzak.
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podinsp. Arkadiusz Sylwestrzak

- Wypadki z udziałem motocyklistów to często poważne
zdarzenia. Tak jak przy wszystkich wypadkach, tu także liczy się każda sekunda. Bardzo często jednak ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, ten strach
wynika z braku znajomości podstaw. Tymczasem są
one bardzo proste, a niejednokrotnie ratują człowiekowi życie - powiedział sierż. Ariel Stysiak z olsztyńskiej
drogówki.
Warto zapoznać się ze schematem działania na miejscu
wypadku z udziałem motocyklisty :
1.Zabezpiecz miejsce zdarzenia- ustaw swój pojazd, włącz
światła awaryjne, rozstaw trójkąt ostrzegawczy
2.Zadbaj o swoje bezpieczeństwo : załóż rękawiczki ochronne, włóż kamizelkę odblaskową, sprawdź czy jest bezpiecznie na miejscu zdarzenia, czy pojazd się nie pali, czy w pobliżu nie ma zwierząt które mogą stanowić zagrożenie
3.Oceń charakter zdarzenia, ilość poszkodowanych, rodzaj
zdarzenia
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4. Wezwij pomoc, spróbuj zawołać kogoś, zatrzymać inny
pojazd i zadzwoń pod numer alarmowy 112, jeżeli jesteś
sam
5. Zabierz ze sobą apteczkę samochodową, jeżeli posiadasz
6. Oceń stan poszkodowanych: czy mogą się poruszać, czy
są świadomi, czy nawiązują kontakt
7. Podejdź do poszkodowanego, jeżeli z tobą nie rozmawia,
ustabilizuj kręgosłup szyjny motocyklisty tj. złap jego kask
w ten sposób, aby w momencie, kiedy się obudzi, nie mógł
się rozejrzeć
8. Jeżeli dalej nie reaguje, nie zdejmując kasku sprawdź
jego oddech( otwórz szybkę kasku i przyłóż swój policzek
do ust poszkodowanego i przez 10 sekund, trzema zmysłami( wzrokiem, słuchem i dotykiem) sprawdź jego oddech tj.
na swoim policzku staraj się wyczuć jego oddech, wzrokiem
obserwuj ruchy klatki piersiowej czy się unosi i opada, staraj
się wysłuchać szmer wydychanego powietrza. W trakcie 10
sekund powinieneś usłyszeć od 2- 3 oddechów. Jeżeli usłyszysz mniej niż 2 oddechy postępuj tak jak by go nie było
9. Jeżeli osoba nie oddycha zdejmij kask i rozpocznij resuscytacje krążeniowo- oddechową w stosunku 30 uciśnięć i 2
wdechy
10. Jeżeli osoba oddycha sprawdź czy nie ma masywnych
krwotoków. Jeżeli nie ma, asekuruj kręgosłup szyjny tj. trzymaj kask aż do momentu dotarcia na miejsce służb ratunkowych

Kompendium wiedzy o bezpieczeństwie
motocyklisty
Każdy odpowiedzialny pasjonat jednośladu wie, jak ważny
jest odpowiedni strój. Kurtki ochronne, przeciwurazowe buty, odpowiednie rękawice i oczywiście kaski- powinny być
zupełną oczywistością.
Motocykliści coraz chętniej korzystają z dodatkowych
elementów odblaskowych. Widok motocyklisty w kamizelce,
czy szelkach nie stanowi już rzadkości.
Ci, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z jednośladem
powinni pamiętać o kilku elementach, które mogą poprawić
bezpieczeństwo:
•Z motocyklem trzeba się dobrze poznać- jak zachowuje się
podczas jazdy w różnych warunkach pogodowych, przy
różnych prędkościach, jak zachowuje się w sytuacjach takich jak np. awaryjne hamowanie, zmiana kierunku jazdy,
omijanie przeszkody, czy pokonywanie zakrętów
•Jazda z odpowiednią prędkością pozwoli na reakcję
adekwatną do sytuacji. Szybka jazda nie jest ani przyjemna,
ani bezpieczna. Wystarczy, że na drodze znajdzie się ciecz
czy piach, a opanowanie motocykla może być szalenie trudne, nawet dla doświadczonego kierowcy.
Warto też pamiętać, że motocyklista jest zdecydowanie
mniej widoczny dla kierowców. Omijając czy wyprzedzając
inny pojazd z dużą różnicą prędkości motocyklista naraża
własne życie- bo inni kierowcy mogą po prostu go nie widzieć
•Wszystkie manewry muszą być odpowiednio wcześnie
i wyraźnie zasygnalizowane.
Brawura, ryzykowne popisywanie się umiejętnościami mogą
kosztować życie.
Kierowcy muszą pamietać, że z każdym dniem
motocyklistów będzie więcej na drogach.
Przed podjęciem manewru wyprzedzania muszą się upewnić, czy bezpiecznie mogą to zrobić.

MK/TM/RJ
Zdjęcia st. sierż. Rafał Jackowski
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Mrągowscy policjanci
zwycięzcami
sportowych zmagań
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie wspólnie
z Urzędem Miejskim w Mrągowie zorganizowała
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie.
Patronat nad turniejem objęła
Pani Otolia Siemieniec Burmistrz Miasta Mrągowa.

Drużyna KPP w Mrągowie - zdobywcy Pucharu Komendanta

Sportowe zmagania odbyły się w piątek 15 kwietnia
w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Kopernika
w Mrągowie.
Od godziny 9.00 o puchar Komendanta walczyły drużyny reprezentujące komendy powiatowe Policji
w Gołdapi, Ełku, Kętrzynie i Mrągowie oraz WOSZK-u
w Mrągowie i Powiatowej Straży Pożarnej.
I miejsce wywalczyła mrągowska drużyna, i to ona zdobyła Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie. Po zaciętej walce II miejsce, z wynikiem 2:1,
zajęła drużyna Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
III miejsce wywalczyli policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Kętrzynie.

Drużyna KPP w Ełku - zdobywcy II miejsca

Nagrody zwycięzcom wręczał mł. insp. Andrzej Skol
pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji
w Mrągowie.
Wszystkim drużynom, biorącym udział w rozgrywkach,
gratulujemy.

st. sierż. Dorota Kulig
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Drużyna KPP w Kętrzynie - zdobywcy III miejsca
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Drużyna kętrzyńskich policjantów zajęła I miejsce
w IX Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Kętrzynie oraz Wójta Gminy
Barciany, który odbył się 23 kwietnia 2016 roku w sali
sportowej w Barcianach.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Rafał Klauza.
Do rozgrywek przystąpiło 5 zespołów -Placówka Straży Granicznej w
Barcianach, Komenda Powiatowa
Policji w Olecku, Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie, Samorząd
Gminy Barciany i Kętrzyna oraz
gospodarze turnieju Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie.

Podczas zawodów uczestników nie opuszczał dobry humor
oraz duch sportowej rywalizacji.
W meczu o pierwsze miejsce zmierzyły się drużyna Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie i Placówka Straży Granicznej w Barcianach. Po ciężkich zmaganiach finał zakończył się zwycięstwem policjantów
z Kętrzyna. Tym samym drużyna
Straży Granicznej zajęła zaszczytne drugie miejsce. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna
Samorządowców.
Komendant Powiatowy Policji w
Kętrzynie mł. insp. Dariusz Ślęzak
wraz z Przewodniczącym Związków
Zawodowych
mł. asp. Potrem Dzirba
oraz Wiceprzewodniczącym Rady
Gminy Barciany Wiesławem Gajdowskim
wręczyli puchary oraz statuetki.
Najlepszym rozgrywającym turnieju został
Witold Średziński, najlepszym atakującym
Jarosław Markowski, natomiast najlepszym
zawodnikiem okazał się Rafał Klauza.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!
sierż sztab. Ewelina Piaścik
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Pan
Komendant Powiatowy Policji
insp. Arkadiusz Kowal

Podziękowanie
Na Pana ręce chcielibyśmy złożyć gorące podziękowania za natychmiastowe i sprawne przeprowadzenie czynności przez podległych
Panu funkcjonariuszy: sierż. sztab. Łukasza Olszewskiego
oraz sierż. Tomsza Kucmus, dotyczących przywłaszczenia telefonu
komórkowego dokonanego 1 kwietnia 2016roku w Działdowie
na terenie stacji PKN Orlen.
Sprawna reakcja sierż. sztab. Łukasza Olszewskiego
oraz sierż. Tomsza Kucmus, zmierzająca do odzyskania telefonu,
doprowadziła do szybkiego wykrycia sprawcy tego zdarzenia,
jak również odzyskania, jeszcze tego samego dnia, naszej własności.
Życzymy Panu oraz wszystkim funkcjonariuszom wielu sukcesów
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Z poważaniem
Wioletta i Tomasz Ostrowscy

Kochani! Nasza córeczka Oliwia przyszła na świat
w dniu moich urodzin i jest najpiękniejszym prezentem,
jaki sobie mogłam wymarzyć. Do pełni szczęścia brakuje
nam najważniejszego - jej zdrówka.
Oliwka ma złożoną, rzadką wadę serduszka oraz bardzo
wąskie tętnice płucne. Jej życie w każdej chwili może być
zagrożone i dlatego konieczny jest skomplikowany zabieg
unifokalizacji.
Wadę tego typu operuje się w USA albo we Włoszech.
My otrzymaliśmy wstępną kwalifikację do Rzymu.
Operacja musi być wykonana około szóstego miesiąca
życia, a nasza córeczka ma teraz cztery.
Koszt operacji to ok. 130 tys. zł.
Nie mając dużo czasu, zwracamy się do Was z prośbą
o pomoc w zebraniu pieniążków.
Bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku na pomoc
naszej córce. Wierzymy, że z Waszą pomocą damy radę!!!
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Numer KRS 0000266644, w polu informacje dodatkowe cel
szczegółowy: ZC 8079 Oliwia Dąbrowska.
WAŻNE, aby wpisać cel szczegółowy, bez tego środki nie
trafią na konto Oliwki.
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