numer 141 (7/10)

20 maja 2016 r.

Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

I S SN 2 0 8 2 - 7 6 0 1

KONTAKT Z CZYTELNIKAMI:

bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl

numer 141 (7/10)

Pożegnaliśmy zmarłego niespodziewanie
29-letniego sierż. sztab. Łukasza Kuśmierkiewicza.
W ostatniej drodze policjantowi towarzyszyła rodzina, kierownictwo, funkcjonariusze i pracownicy
Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, a także
przyjaciele, znajomi i mieszkańcy Szczytna.
Sierż. sztab. Łukasz Kuśmierkiewicz, pełniący do ostatnich
swoich dni służbę w Zespole do Walki z Przestępczością
Gospodarczą i Korupcją Wydziału Dochodzeniowo –
Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji, został pochowany na cmentarzu komunalnym w Szczytnie.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się zgodnie z policyjnym
ceremoniałem przy udziale Kompanii Honorowej.
Sierż. sztab. Łukasz Kuśmierkiewicz odszedł mając 29 lat.
Pozostawił żonę oraz trzy letnią córeczkę. I choć pozostawił
po sobie ogromną pustkę, to na zawsze pozostanie
w Naszej pamięci.
Insp. Cezary Gołota Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie w trakcie ostatniego pożegnania powiedział:
„Łukaszu, nagłe i niespodziewane Twoje odejście
pogrążyło wszystkich policjantów
i pracowników naszej Komendy w wielkim smutku
i żałobie. Pozostawiłeś po sobie pustkę i żal.
Chociaż mamy świadomość i jesteśmy gotowi ponieść
w każdej chwili najwyższą ofiarę w służbie, poświęcić
własne życie, jednak śmierć, która przychodzi po służbie, niespodziewanie, w tak młodym wieku, jest szczególnie bolesna.
W 2005 roku wstępując do Policji Łukasz ślubował:
"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec
bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”.
Pełniąc służbę w każdym z wydziałów, słowa roty
Łukasz wypełnił w najwyższym stopniu staranności.
Przez cały okres służby Łukasz był wzorowym policjantem i dobrym kolegą, otwartym na potrzeby innych, zdolny do kompromisu, skutecznie realizującym
postawione mu, nawet najtrudniejsze zadania.

Drogi Łukaszu, bez względu na to, jak bardzo chcielibyśmy uniknąć ponoszenia w życiu strat, uniknąć ich
nie zdołamy.
Żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem, jednak wierzymy,
że tam, gdzie jest jakiś koniec, będzie i początek.
Jestem przekonany, że Twoja obecność wśród nas, nie
kończy się tym fizycznym rozstaniem.
Pamięć o Tobie pozostanie na zawsze w naszych
sercach, bo „Nie umiera ten kto pozostaje w pamięci
żywych”.
Pogrążona w bólu rodzino Łukasza: W imieniu
własnym oraz wszystkich policjantów i pracowników
Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie pragnę
złożyć wyrazy głębokiego współczucia w związku
z jego nagłym odejściem.
Łączymy się z Wami w głębokim smutku i żalu.
Mówiąc słowami Gabriela Garcii Marqueza:
Być może dla świata Łukasz był tylko człowiekiem,
ale dla niektórych był i pozostanie całym światem”.

Sierż. sztab. Łukasz Kuśmierkiewicz do służby w Policji
został przyjęty 1 listopada 2005 r. Po ukończeni kursu
w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie rozpoczął pracę
w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej
w Olsztynie.
15 maja 2012 roku został przeniesiony do Zespołu Patrolowo
– Interwencyjnego i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Szczytnie.
W styczniu 2014 roku zmienił wydział i do ostatnich swoich dni
wykonywał obowiązki służbowe w Zespole do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcja w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

st.post. Izabela Głowacka

numer 141 (7/10)

"Trudno jest mi odchodzić ze służby po tylu
latach ciężkiej pracy.
Przez te wszystkie lata przyświecały mi jasne
cele: aby policjanci czuli się dobrze w miejscu
pracy oraz aby mieszkańcy miasta i powiatu
mogli czuć się bezpiecznie wiedząc, że policja
czuwa nad ich życiem i mieniem”powiedział insp. Marek Hyzopski podczas
uroczystego pożegnania ze służbą w Policji.

9 maja 2016 r. odbyło się uroczyste pożegnanie
insp. Marka Hyzopskiego, który po wieloletniej
służbie postanowił przejść na emeryturę.
Uroczystość zdania obowiązków służbowych
odbyła się w obecności insp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Nie zabrakło także wielu gości, przedstawicieli różnych
instytucji z całego powiatu, z którymi Komendant
przez wiele lat współpracował.
Pod adresem odchodzącego Komendanta padło wiele
podziękowań za dotychczasowe lata służby na rzecz
obywateli. Podkreślano także, że Komendant na bieżąco zabiegał o poprawę warunków służby i pracy swoich
podwładnych.
Podczas uroczystości nie zabrakło również
życzeń spokoju i radości na emeryturze.

Str. 3

Insp. Marek Hyzopski podziękował wszystkim współpracownikom, samorządowcom, innym służbom oraz
przedstawicielom duchowieństwa za wiele lat pracy na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

st. post. Agata Kuligowska de Nałęcz
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Inspektor Andrzej Mazurek Komendant Powiatowy
Policji w Giżycku po 30 latach służby odszedł na
emeryturę.
Jego obowiązki pełni obecnie podinsp. Adam Rudnicki dotychczasowy I Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Giżycku.
Uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę
Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku
insp. Andrzeja Mazurka odbyło się 29 kwietnia 2016 roku
w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku.
W uroczystości udział wzięli m.in. Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego podinsp. Andrzej Tyryłło,
Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
kom. Dariusz Kotlarz, p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego asp. szt. Jacek Tarnacki oraz policjanci
i pracownicy giżyckiej jednostki.

Podczas uroczystości głos zabrał Komendant Wojewódzki
Policji insp. Tomasz Klimek oraz I Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Giżycku podinsp. Adam Rudnicki,
którzy serdecznie podziękowali insp. Andrzejowi Mazurkowi
za wieloletnią współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu giżyckiego.
Odchodzący Komendant życzył przyjmującemu obowiązki
Komendanta sukcesów podczas dowodzenia podległymi
policjantami.

Wszyscy policjanci i pracownicy jednostki dołączają się
do najserdeczniejszych życzeń i dziękują Komendantowi inspektorowi Andrzejowi Mazurkowi
za wieloletnią współpracę
oraz życzą spełnienia marzeń i spokoju na emeryturze.

sierż. Iwona Chruścińska

Str. 4
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W Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach
nastąpiło uroczyste pożegnanie Komendanta
insp. Krzysztofa Gąsiorowskiego, który po 27 latach
służby postanowił przejść na emeryturę.
Komendant podziękował swoim przełożonym, podwładnym oraz osobom, z którymi współpracował za życzliwość, wyrozumiałość, pomoc i okazywane wsparcie.
W piątek, 29 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Policji
w Bartoszycach odbyła się uroczystość zdania obowiązków
służbowych przez Komendanta insp. Krzysztofa Gąsiorowskiego, który oficjalnie pożegnał się z kierowaną przez
siebie jednostką.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście na czele z
Komendantem
Wojewódzkim Policji
w Olsztynie,
insp. Tomaszem Klimkiem oraz kadrą kierownicza i pracownikami
cywilnymi KPP
w Bartoszycach.
Pod adresem odchodzącego Komendanta padło
wiele ciepłych słów.
Zgromadzeni goście dziękowali mu za współpracę i lata
poświęcone służbie obywatelom.
Inspektor Tomasz Klimek życzył odchodzącemu Komendantowi przede wszystkim zdrowia, spokoju i radości z zasłużonej emerytury.
Na zakończenie głos zabrał Komendant insp. Krzysztof Gąsiorowski. Podziękował swoim przełożonym, podwładnym
oraz osobom, z którymi współpracował przez wiele lat.
Dziękował za życzliwość, wyrozumiałość, pomoc i wsparcie
okazane mu przez te wszystkie lata służby.
Do czasu powołania nowego komendanta jego obowiązki
będzie pełnił mł. insp. Grzegorz Jurewicz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach.

Insp. Krzysztof Gąsiorowski służbę rozpoczął w sierpniu
1988 roku. W czerwcu 1992 roku trafił do Sekcji Operacyjno
-Rozpoznawczej Wydziału Policji Kryminalnej Komendy
Rejonowej Policji w Kętrzynie, a następnie do Zespołu
ds. Przestępczości Gospodarczej.
Od 1 października 1995 roku na stałe związany jest z Komendą Powiatową Policji w Bartoszycach, gdzie pełnił służbę w pionie kryminalnym na stanowiskach wykonawczych
jak i kierowniczych. W 1999 roku został kierownikiem Sekcji
Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Kryminalnego.
W lipcu 2003 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Bartoszycach.
24 lutego 2009 roku powołany został na stanowisko Komendanta bartoszyckiej jednostki.
Komendant
Krzysztof Gąsiorowski
wielokrotnie był wyróżniany za wzorowe,
wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej.
Wśród tych wyróżnień
należy wspomnieć
o brązowym
„Krzyżu zasługi”,
którym został odznaczony w 2003 roku.
Po siedmiu latach otrzymał brązową odznakę „Zasłużony
Policjant”. Rok później został uhonorowany Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a w 2013 wyróżniony srebrną
odznaką „Zasłużony Policjant.”
Przez ponad ćwierć wieku swojej służby insp. Krzysztof
Gąsiorowski dał się poznać jako świetny fachowiec i wyrozumiały przełożony. Znany z zamiłowania do stolarstwa.
Miłośnik zwierząt i przyrody. Od kilku lat również pasjonat
łowiectwa, któremu poświęca swój wolny czas.
W imieniu wszystkich policjantów i pracowników
cywilnych dziękujemy Panu Komendantowi za wspólną
służbę i życzymy, aby czas emerytury pozwolił na odkrycie nowych pasji i nieznanych dotąd uroków życia.
Życzymy przede wszystkim zdrowia, a także, aby emerytura była dla Pana początkiem nowego życia pełnego
optymizmu, dystansu i zadowolenia.

Str. 5

mł. asp. Beata Patecka
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Policjanci, pracownicy cywilni oraz licznie zgromadzeni goście w sali kinowej Braniewskiego
Centrum Kultury uczestniczyli w uroczystej zbiórce
żegnając insp. Grzegorza Sieńskiego, który
po 28 latach służby pożegnał się z mundurem.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Konsul Generalny FR
w Gdańsku, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie,
komendanci powiatowi z garnizonu warmińskomazurskiego, przedstawiciele służb
mundurowych Wojska Polskiego,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, Urzędu Celnego, Straży Ochrony Kolei, przedstawiciele
Prokuratury Rejonowej, samorządów, placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, przyjaciele i znajomi, jak również byli i obecni funkcjonariusze
oraz pracownicy braniewskiej jednostki Policji.
Insp. Grzegorz Sieński braniewską jednostką Policji kierował przez 11 lat. Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany
odznaczeniami resortowymi i państwowymi.
Zawsze służył pomocą swoim podwładnym w różnych sytuacjach.
Z ogromnym zaangażowaniem dążył do poprawy warunków
służby i pracy oraz do stworzenia w jednostce przyjaznej
atmosfery.
Str. 6

Insp. Grzegorz Sieński wprowadził w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie system zarządzania jakością oraz
był inicjatorem nadania jednostce sztandaru.
Budowa nowej siedziby jednostki i jej wyposażenie też odbywało się pod jego czujnym okiem.
Komendantowi bardzo zależało na odtworzeniu historii
braniewskiej Policji. Z pełnym zaangażowaniem koordynował ten proces, czego efektem jest spisana historia naszej
jednostki.
Dołożył wszelkich starań,
aby w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie funkcjonowała Sala
Tradycji.
Dzięki Komendantowi -Komenda
Powiatowa Policji w Braniewie, jako
jedyna jednostka Policji garnizonu
warmińsko-mazurskiego zakwalifikowała się i uczestniczyła w projekcji „Klient w centrum
uwagi administracji”.
Insp. Grzegorz Sieński od samego początku kierowania
braniewską jednostką, dając osobisty przykład, organizował
w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie akcje honorowego krwiodawstwa. Dzięki jego zaangażowaniu, w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie w 2015 roku powstał
Klub Honorowych Dawców Krwi „Niebieska Kropla”.
Insp. Grzegorz Sieński oddał ponad 18 litrów krwi, za co
otrzymał w 2016 r. odznakę „Zasłużonego Honorowego
Dawcy Krwi”
mł. asp. Maciej Suchecki
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Asp. sztab. Ryszard Malanowski po 31 latach służby
odszedł na emeryturę
Piątek - 29 kwietnia - był jego ostatnim dniem
w pracy. Asp. sztab. Ryszard Malanowski kierownik
Referatu Techniki KMP w Olsztynie po 31 latach
służby odszedł na zasłużoną emeryturę.
Kto miał przyjemność z nim pracować wie, że był to
człowiek, na którego można było zawsze liczyć.
W gabinecie komendanta miejskiego uroczyście
podziękowało mu kierownictwo, Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie oraz
koledzy i koleżanki z pracy.
Z asp. sztab. Ryszardem Malanowskim na temat jego dotychczasowej pracy oraz planów na przyszłość rozmawiała
podkom. Mariola Plichta.
Jakie kursy bądź szkolenia ukończyłeś, aby pracować jako technik
kryminalistyki?
- Oczywiście jak wszyscy funkcjonariusze przeszedłem kurs podstawowy
z zakresu wiedzy ogólnej. Następnie
ukończyłem szkołę podoficerską
i szkołę chorążych w Słupsku.
Technikiem kryminalistyki byłem
od 1990 roku do 2011r., czyli prawie
22 lata.
Zawsze wykonywałem tą pracę z pasją.
Ostatnie 5 lat dane mi było kierować Referatem Techniki Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Czy gdybyś mógł cofnąć czas, to znowu podjąłbyś
tę samą decyzję o zostaniu technikiem kryminalistyki?
- Zdecydowanie tak. Zawsze chciałem pracować jako
technik kryminalistyki. To było moje marzenie, które się
spełniło.
Str. 7

Mam również wykształcenie techniczne, które niewątpliwie dużo mi pomogło w tej pracy.
Życzę każdemu policjantowi by robił to, co sprawia mu
przyjemność i realizował się w tej pracy.
Co według ciebie jest w tej pracy najtrudniejsze?
- Na pewno bezpośredni kontakt z cierpieniem ludzkim,
śmiercią. Gdybym brał wszystko do siebie, to nie mógł
bym spokojnie spać.
To co było w tej pracy negatywne
starałem się na bieżąco odrzucać.
Nie znaczy to, że nie jestem wrażliwy na krzywdę lub na to, co niejednokrotnie musiałem oglądać.
Nauczyłem się jednak nie rozpamiętywać tego.
Całe swoje dotychczasowe życie
spałem spokojnie, nie miałem
koszmarów, choć wiem, że niektórzy się z tym zmagają.
Trzeba wykonać swoje obowiązki
najlepiej jak się potrafi ,
a następnie zapomnieć.
To był mój sposób, by
tyle lat wytrzymać jako
technik kryminalistyki.
Czy jakaś konkretna
sprawa przy której pracowałeś utkwiła ci
w pamięci?
-Trudno jest mi wrócić pamięcią do konkretnych oględzin. Jestem wzrokowcem i jak tylko zobaczyłbym
dokumentację, zdjęcia z miejsca zdarzenia, to jestem
w stanie dokładnie przypomnieć sobie każdą sprawę
przy której pracowałem, a proszę mi uwierzyć były ich
setki.
Jednak w pamięci utkwiło mi zabójstw na Zielonej Górce. Niezrównoważony mężczyzna zabił wówczas mat-

numer 141 (7/10)

Nowy Komendant Komisariatu
w Rucianem Nidzie
Podkomisarz Jacek Kępiński dotychczasowy policjant Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej w Olsztynie
przejął obowiązki Komendanta Komisariatu Policji
w Rucianem Nidzie.

kę, żonę, swoje dziecko, sąsiadkę i brata. Proszę nie
pytać, jaki był widok.
Czy po 31-latach służby zostaną jakieś miłe wspomnienia?
Tak, wiele. Nie tylko wspomnienia, ale i nawyki.
Zauważam, że w moim otoczeniu nic nie umknie mojej
uwadze. Jak żona coś w domu przestawi, od razu jestem w stanie to stwierdzić. To jest silniejsze ode mnie.
To tak, jak na miejscu zdarzenia, widzimy takie rzeczy,
które dla innych są niewidoczne.
Przykładów mógłbym podawać wiele. Np. idąc po
schodach, nigdy nie trzymam rąk w kieszeni. Pracowałem przy takim zdarzeniu, gdzie młody mężczyzna
przewrócił się na klatce schodowej i w ten sposób zginął.
Co będziesz robił na emeryturze?
Zostałem dziadkiem, więc chcę cieszyć się wnuczką
i spędzać czas na działce. Mam również do dokończenia domek letniskowy, który od podstaw stawiałem
sam. Oczywiście od czasu do czasu zamierzam was
odwiedzić. :)

Rozkaz personalny
powierzenia obowiązków
na stanowisku komendanta
wręczył Komendant Powiatowy Policji w Piszu,
podinsp. Radosław Drach,
który pogratulował awansu,
życząc sukcesów w kierowaniu nową jednostką.
Komendant dodał również, że nie jest to ostatnia zmiana organizacyjna jednostki, które mają na celu właściwą koordynację sił
oraz przyczynią się do jeszcze bardziej sprawnego i płynnego
realizowania zadań służbowych, a tym samym poprawią bezpieczeństwo w powiecie piskim.
Podkomisarz Jacek Kępiński ma 41 lat. Swoją służbę rozpoczął w 1996 roku jako policjant w Komisariacie Policji w Sorkwitach. Po pięciu latach przeszedł do Zespołu Ruchu Drogowego
KPP w Mrągowie, a pięć lat później pracował jako specjalista
Zespołu do spraw Wykroczeń.
Od 2012 roku pracował jako specjalista Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
W 2015 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, co dało mu możliwość przystąpienia do egzaminu oficerskiego i uzyskania stopnia
podkomisarza.
Prywatnie podkom. Jacek Kępiński interesuje się jest wędkarstwem oraz motoryzacją.
Część swojego wolnego czasu poświęca również piłce nożnej.

Koledzy i koleżanki z Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie życzą powodzenia w realizacji marzeń.

Z asp. sztab. Ryszardem Malanowskim
rozmawiała podkom. Mariola Plichta.
Str. 8
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Reprezentanci dolnośląskiej Policji zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej w Ogólnopolskich Zawodach Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym, które odbyły
się na terenie Warmii i Mazur.
Patronat nad imprezą objął Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie we współpracy
z Komendą Główną Policji.
Przez dwa dni 17 drużyn reprezentujących wszystkie komendy wojewódzkie Policji z kraju oraz Komendę Stołeczną
Policji rywalizowało w III Ogólnopolskich Zawodach Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym.
Pierwszy dzień – zawody na basenie
We wtorek (10.05.2016) uczestnicy zawodów stawili się na
pływalni w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Tam odbyły
się dwie konkurencje basenowe.
Zawodnicy musieli
przepłynąć wpław
50 metrów - z czego 16
pod wodą, osiągając
przy tym jak najlepszy
czas. Podczas drugiej
konkurencji zawodnicy
ponownie musieli przepłynąć 50 metrów, jednak tym razem, w połowie dystansu musieli zanurkować
i wyłowić z dna manekina, którego potem musieli holować
na dystansie 25 metrów, w taki sposób, jakby holowali
człowieka.
Str. 9

Po zakończeniu konkurencji basenowych zawodnicy wrócili
do Mrągowa, gdzie wieczorem napisali test ze specjalistycznej wiedzy, składający się z 40 pytań.
Drugi dzień – na otwartych
wodach
W środę (11.05.2016) zawodnicy
stawili się nad jeziorem Czos
w Mrągowie. Tam odbyła się najbardziej widowiskowa część zawodów – rajd łodziami motorowymi.
Zawodnicy startowali z pomostu,
skąd po dostaniu się do łódki i wystartowaniu mieli do pokonania
slalom między przygotowanymi
bojami. Na końcowym etapie slalomu czekał na nich przygotowany manekin, którego musieli podjąć z wody i z nim na
pokładzie dojechać do
mety. Decydującym elementem w tej konkurencji
był czas jej pokonania.
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Wszyscy są zwycięzcami
Po dwóch dniach bardzo intensywnych zmagań wszystko
było już jasne.
W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęła reprezentacja
KWP we Wrocławiu, II -drużyna z KWP w Szczecinie, a III reprezentanci KWP w Gdańsku.
Drużna KWP w Olsztynie zajęła VIII miejsce.
W klasyfikacji indywidualnej najlepszym okazał się
asp. Krzysztof Senk reprezentujący KWP we Wrocławiu,
a tuż za nim mł. asp. Paweł Janik z KWP w Lublinie oraz
mł. asp. Łukasz Pańczyszyn z KWP w Szczecinie.
Nagrodami dla zwycięskich drużyn były - w zależności od
zajętego miejsca - złote, srebrne i brązowe medale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i Zarządu NSZZP
oraz nagrody pieniężne Komendanta Głównego Policji.
Dodatkowo, drużyna, która zajęła I miejsce otrzymała
Puchar ufundowany przez Wojewodę Warmińsko–
Mazurskiego.
Nagrodami w klasyfikacji indywidualnej były puchary Prezesa WOPR w Olsztynie, nagrody pieniężne Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego
Policji, a także medale Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie i Zarządu NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Edukacja na temat bezpieczeństwa
W czasie zawodów w okolicy molo przy Placu
im. Jana Pawła II w Mrągowie, ustawione zostały stoiska
policyjne oraz WOPR, przy których publiczność miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zagadnień związanych z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. Ponadto na
specjalnie przygotowanym stanowisku profilaktycznym Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, można było zobaczyć m.in. sprzęt, którym posługują się policjanci w codziennej pracy.
Str. 10

Swoje stanowisko przygotowali także funkcjonariusze Sekcji
Antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy pokazali m.in. ambulans pirotechniczny, kombinezon i robota.
Najmłodsi widzowie mogli sprawdzić swoje umiejętności
bezpiecznej jazdy na jednośladzie, korzystając z toru rowerowego, który w pojeździe profilaktycznym przywieźli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.
W akcję edukacyjną włączyli się również ratownicy
z WOPR, którzy prowadzili na swoim stanowisku prelekcje
z zakresu prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej
u dorosłego człowieka i dziecka. Pod ich okiem, na specjalnych manekinach, można było przećwiczyć teorię w praktyce.
Zawodowe doskonalenie funkcjonariuszy
Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji to jeden z
istotnych elementów systemu doskonalenia funkcjonariuszy
pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych, a
także możliwość wymiany doświadczeń w zakresie metod
interwencyjnych podejmowanych przez mundurowych.
To także znakomita okazja dla publiczności zawodów, by z
bliska zobaczyć, jak wygląda praca funkcjonariuszy i ratowników, a także, by przypomnieć sobie, jak powinien wyglądać bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Zawodnikom podczas zawodów patronowali także: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Starosta Mragowski
Antoni Karaś, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec,
Wójt Gminy Mrągowo Jerzy Krasiński, Warmińsko-Mazurski
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów, WOPR. Patronatem
medialnym zawody objęła TVP Olsztyn oraz Radio Olsztyn.

sierż. Tomasz Markowski
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Podkom. Paweł Przybyłek –zastępca naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji
w Szczytnie oraz st. sierż. Paweł Koprowski policjant z Posterunku Policji w Zalewie
za wzorową służbę zostali wyróżnieni przez Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji.
- „Dziękuję za Waszą dobrą służbę, profesjonalizm i oddanie ludziom oraz Polsce. Na etos służby policjanci pracują
każdego dnia zachowaniem, decyzją, czynem, każdym dniem służby”– powiedział
Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA w czasie uroczystości, która odbyła się kilka dni temu
w Warszawie.

podkom. Paweł Przybyłek –
służbę w Policji pełni od grudnia
2004 roku.
Posiada bogate doświadczenie
zawodowe, odpowiednie rozeznanie i znajomość pracy pionu
dochodzeniowo-śledczego,
w którym służbę pełni od
16 stycznia 2007 roku.
Posiada wyjątkowe zdolności analityczne i dedukcyjne, które już
w pierwszych latach służby pozwoliły na prowadzenie spraw
wielowątkowych o znacznym ciężarze gatunkowym i skomplikowanym procesie dowodzenia.
Na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału DochodzeniowoŚledczego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie zadania
realizuje od 1 sierpnia 2013 roku.
Sprawuje osobisty nadzór i współrealizuje czynności procesowe
m.in. w postępowaniu przygotowawczym w sprawie kradzieży
luksusowych samochodów przez zorganizowaną grupę przestępczą, działającą na terenie województw: warmińskomazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego. W toku tego
postępowania 13 osobom zostało przedstawionych łącznie
83 zarzuty, w tym głównie związane z kradzieżami, włamaniami
i oszustwami, a wobec 4 sprawców Sąd Rejonowy w Szczytnie
zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania. Odzyskane zostało także mienie w postaci samochodów i laptopów o wartości około 400 tys. złotych.
Realizując zadania służbowe podkom. Paweł Przybyłek wykazuje się wyjątkową skutecznością i inicjatywą.
Swoją postawą w znaczny sposób przyczynił się do poprawy
i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu szczycieńskiego oraz kreowania pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.
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st. sierż. Paweł Koprowski
do służby w Policji został przyjęty w lipcu 2011 roku.
Swoje obowiązki służbowe
realizuje z dużym zaangażowaniem, inwencją i sumiennością. Cieszy się uznaniem
wśród przełożonych i kolegów.
W tym roku policjant przyczynił się do uratowania życia mężczyzny, który uległ wypadkowi drogowemu.
Policjant wracając do komendy w Iławie zauważył leżący na
jezdni rower oraz grupę ludzi, która tam stała.
Podejrzewał, że doszło do jakiegoś wypadku rowerzysty.
Podbiegł do poszkodowanego, który leżał na lewym boku i miał
problemy z oddychaniem w wyniku niewłaściwego ułożenia
w pozycji bocznej ustalonej przez osoby postronne - wskazywały na to długie bezdechy oraz zasinienie ust.
Funkcjonariusz ułożył poszkodowanego w pozycji bocznej
bezpiecznej, a gdy sprawdził drożności dróg oddechowych
okazało się, że w krtani poszkodowanego tkwi proteza szczęki.
Po wyjęciu przedmiotu, u poszkodowanego powróciły czynności
życiowe. Po chwili na miejsce przybył zespół pogotowia ratunkowego wraz z lekarzem, który przejął dalsze czynności medyczne.
Lekarz powiedział, że zachowanie policjanta uratowało życie
poszkodowanemu.
Stan mężczyzny uznano za ciężki, został przetransportowany
śmigłowcem do szpitala w Olsztynie.
Prawidłowa postawa st. sierż. Pawła Koprowskiego, jego zaangażowanie oraz szybkość działania i właściwe postępowanie
przyczyniły się do uratowania mężczyźnie życia.
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Policjant na urlopie pomógł osobie,
która doznała ataku epilepsji

Policjant pomógł choremu mężczyźnie
Policjant pełniący służbę na stanowisku kierowania
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim udzielił pierwszej pomocy mężczyźnie, który miał
atak padaczki. Funkcjonariusz wezwał karetkę pogotowia i do czasu jej przyjazdu podjął akcję ratunkową.
Dzięki jego zdecydowanym działaniom mężczyzna
w porę otrzymał pomoc lekarską.

Kom. Marcin Danowski

Nie przechodźmy obojętnie obok osób potrzebujących
pomocy. Taki przykład dał mrągowski policjant, który
natychmiast zareagował widząc człowieka, który doznał
ataku epilepsji.
Do zdarzenia doszło rano przy jednym z osiedlowych sklepików w Ostródzie. Kom. Marcin Danowski wychodząc ze sklepu zauważył, jak jeden z wcześniejszych klientów doznając
napadu padaczki nagle przewrócił się na chodnik.
Reakcja policjanta była błyskawiczna. Funkcjonariusz, mimo
trudności z uwagi na silne drgawki, ułożył chorego w bezpiecznej pozycji. Cały czas starał się, by mężczyzna nie doznał dodatkowych obrażeń. Unieruchomił mu głowę oraz zadbał, by poszkodowany się nie udusił i nie odgryzł języka.
Poprosił również o pomoc przechodnia, który podtrzymał
głowę poszkodowanego, i sprzedawczynię, która zaalarmowała służby medyczne. Akcja ratunkowa trwała do przyjazdu
karetki pogotowia.
„Reakcja policjanta była jak najbardziej prawidłowa.
Świadek zdarzenia postąpił we właściwy sposób.
Udzielił natychmiastowej pomocy. Dzięki niemu nie
doszło do kolejnych obrażeń.
Człowiek w ataku epilepsji upada bezwładnie, a jego
ciało wykonuje niekontrolowane ruchy. Stąd niezbędna jest jak najszybsza interwencja osób trzecich. Policjant swoim zachowaniem przyczynił się do uratowania życia chorego –powiedział Waldemar Pawłowski
kierownik Pogotowia Ratunkowego w Ostródzie” Str. 12
Źródło: https://m.facebook.com-Ostróda News.
Dorota Kulig

st. asp. Grzegorz Górzkowski

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 2 maja
około godz. 18:20.
Do oficera dyżurnego nowomiejskiej komendy Policji
przyszła kobieta z prośbą o pomoc. Z jej relacji wynikało,
że przechodząc tuż obok budynku komendy jej brat dostał
ataku padaczki i upadł na chodnik.
Policjanci pełniący służbę na stanowisku kierowania natychmiast powiadomili o tym zajściu pogotowie.
Pomocnik dyżurnego st. asp. Grzegorz Górzkowski wybiegł
z komendy, aby udzielić mężczyźnie pomocy
przedmedycznej -ułożył mężczyznę w pozycji bezpiecznej,
unieruchomił mu głowę, dbając o to, by poszkodowany nie
doznał dodatkowych obrażeń. Do momentu przyjazdu karetki
policjant cały czas nawiązywał kontakt słowny z leżącym
mężczyzną i kontrolował jego funkcje życiowe.
Dzięki postawie funkcjonariusza mężczyzna w porę otrzymał
pomoc medyczną i trafił do szpitala.
sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska
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Policjanci uratowali nietrzeźwego
mężczyznę
Szczycieńscy policjanci uratowali mężczyznę, który
zasnął na czynnym torowisku w centrum miasta!
39-latek, który był w stanie upojenia alkoholowego nie
zdawał sobie sprawy, że miejsce, które wybrał do wypoczynku jest niebezpieczne.
O tym, że w centrum Szczytna, na czynnym w okolicy dworca PKP leży jakiś mężczyzna policjanci zostali powiadomieni po godz. 19:00. Informacja się potwierdziła.
Funkcjonariusze, którzy natychmiast pojechali na wskazane
miejsce zobaczyli, że na torach, po których kilka razy dziennie przejeżdżają pociągi osobowe i składy towarowe, w najlepsze śpi człowiek.

Po służbie zatrzymał uciekiniera
z ośrodka wychowawczego
Policjant wydziału kryminalnego KMP w Elblągu
zatrzymał po służbie 17-latka, który uciekł z ośrodka
wychowawczego pod Elblągiem.
Około godziny 20. na ulicy Mazurskiej w Elblągu policjant po
służbie zauważył młodego mężczyznę, który na widok przejeżdżającego radiowozu drogówki chował się w zaroślach.
Zatrzymał chłopaka i powiadomił oficera dyżurnego.
Okazało się, że to 17-letni wychowanek Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim pod Elblągiem. Chłopiec został przewieziony do ośrodka i przekazany pod opiekę wychowawcy, który wówczas jeszcze nie
wiedział o ucieczce podopiecznego.
O tym incydencie zostanie powiadomiony sąd rodzinny.

Jakub Sawicki

Policjanci obudzili mężczyznę, którym okazał się 39-letni
mieszkaniec Szczytna będący w stanie upojenia alkoholowego. Ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się oraz zaburzenia równowagi mężczyzna został
doprowadzony do wytrzeźwienia w szczycieńskiej komendzie, gdzie spokojnie spędził noc. Teraz jego życiu i zdrowiu
nic nie zagraża.
Przypominamy, aby nie pozostawać obojętnym na innych i zawsze reagować, gdy zobaczymy osoby, które
śpią pod tak zwaną „chmurką”.
Osoby nietrzeźwe, pozostawione same sobie, narażone
są na różne niebezpieczeństwa.
mł. asp. Ewa Szczepanek

Policjanci pomogli 80-latce wrócić do domu
Policjanci pomogli wrócić do domu 80-latce, która ubrana w piżamę błąkała się w nocy na jednym z osiedli w Rucianem- Nidzie.
Kobieta nie wiedziała, jak się nazywa, ani gdzie mieszka.
W nocy około godziny 3:30 oficer dyżurny piskiej komendy otrzymał
zgłoszenie, że na jednym z osiedli w miejscowości Ruciane -Nida
błąka się starsza osoba. Jest w samej piżamie i nie potrafi powiedzieć,
jak się nazywa oraz gdzie mieszka. Policjanci natychmiast pojechali na
wezwanie.
We wskazanym miejscu zauważyli idącą chodnikiem straszą kobietę.
Była ubrana jedynie w piżamę. Widać było, że jest bardzo zmęczona.
Podczas rozmowy okazało się, że nie wie, gdzie się znajduje,
jak się nazywa oraz gdzie mieszka.
Policjanci szybko ustalili jej dane personalne oraz adres zamieszkania
i odwieźli ją do domu. Na miejscu okazało się, że kobieta mieszka
sama i na dodatek wychodząc zatrzasnęła drzwi, zostawiając w środku
klucze.
Funkcjonariusze ustalili, że na tej samej ulicy mieszka jej syn.
Pojechali do niego i przekazali pod opiekę 80-latkę. Mężczyzna powiedział, że matka jest schorowana i cierpi na zaniki pamięci, jednak taka
sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy.
Na szczęście kobiecie nic się nie stało.
Dzięki reakcji zaniepokojonego mieszkańca oraz działaniom funkcjonariuszy starsza pani cała i zdrowa wróciła do domu.

Str. 13

podkom. Anna Szypczyńska
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Policyjni wodniacy uratowali mężczyznę, który wypadł
z łodzi do wody. Okazało się, że zarówno on, jak i pozostała załoga, w tym sternik,
byli pijani

Rzucili tonącemu mężczyźnie rzutkę ratunkową i wyciągnęli
go z wody. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy 59-letni
mieszkaniec Zielonej Góry nie odniósł
żadnych obrażeń.

W sobotę 14 maja po godz. 13.00
Komendant Komisariatu Policji w Rucianem- Nidzie wspólnie z innym policjantem pełnili służbę jako patrol wodny na jeziorze Bełdany.
Po wpłynięciu do śluzy Guzianka funkcjonariusze zwrócili uwagę na płynącą za nimi łódź żaglową na silniku.
W trakcie opuszczania wody na śluzie jeden z członków
załogi tej łodzi poślizgnął się i wpadł do wody.
Policyjni wodniacy natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową.

W trakcie rozmowy z mężczyzną policjanci wyczuli od niego woń alkoholu.
Badanie wykazało, że był nietrzeźwy.
Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości pozostałych członków załogi.
Trzech mężczyzn i kobieta w wieku
od 56 do 59 lat, płynących tą łodzią,
byli pod znacznym działaniem alkoholu,
a sternik -53-letni mieszkaniec Żagania- miał ponad 0,5
promila alkoholu w organizmie.
Mężczyźnie grozi kara nawet 2 lata pozbawienia wolności.
podkom. Anna Szypczyńska

Dzięki policjantowi dziecku nic się nie stało
Ostródzki policjant zareagował na widok 3-latka samotnie
idącego ulicami miasta. Dziecko najprawdopodobniej niepostrzeżenie wyszło z domu za jednym z domowników.
Dzięki reakcji funkcjonariusza nic mu się nie stało.
Po godzinie 7.00 ostródzki funkcjonariusz wracając po służbie do
domu w pobliżu ronda zauważył samotnie idącego małego
chłopca. Policjant zatrzymał się przy dziecku i zaczął rozglądać
się za jego opiekunami, a gdy nikt po dziecko się nie zgłaszał,
zabrał je do pobliskiej komendy. Tam funkcjonariusze próbowali
dowiedzieć się, gdzie są jego rodzice oraz gdzie on mieszka.
Po chwili przyjechała wezwana na miejsce karetka. Lekarz określił stan dziecka jako dobry.
W międzyczasie funkcjonariusze ustalili adres matki dziecka.
Kiedy weszli do mieszkania, kobieta właśnie planowała zadzwonić na numer alarmowy, by powiadomić o zaginięciu synka.
Powiedziała, że zdążyła sprawdzić klatki schodowe, pobliskie
podwórko, jednak nigdzie chłopca nie było. Prawdopodobnie,
kiedy kobieta była w domu, a jej ojciec poszedł do sklepu,
3- latek wyszedł za nim i ruszył w stronę miasta.
Na szczęście dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza dziecku nic
sięStr.
nie14stało i wszystko skończyło się szczęśliwie.
podkom. Bożena Bujakiewicz

Policjanci ugasili płonący w centrum
miasta samochód
Do zdarzenia doszło 10 maja na parkingu w centrum
Ełku. Policjanci nie czekając na przyjazd
Straży Pożarnej zaczęli gasić palący się samochód
za pomocą gaśnic z radiowozu.
Ogień był już bardzo blisko wlewu baku paliwa płonącego bmw. Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów
nie doszło do tragedii.
Ich szybka i zdecydowana reakcja zapobiegła
rozprzestrzenieniu się ognia na zaparkowane obok
pojazdy oraz pobliskie budynki.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że ogień powstał na
skutek samozapłonu instalacji elektrycznej auta.

st. post. Agata Kuligowska de Nałęcz
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„Narkotyki, dopalacze – realne zagrożenie dla młodego człowieka” II panel edukacyjnego projektu profilaktycznego
Nauczyciele szkół Warmii i Mazurach wzięli udział
w kolejnym spotkaniu w ramach Edukacyjnego Projektu
Profilaktycznego „Uczyć, informować, zapobiegać.
Otwarte szkoły - otwarte jednostki policji”. Tym razem
panel dotyczył problemu środków odurzających, jako
realnego zagrożenia dla życia dzieci i młodzieży.
Z uczestnikami spotkała się m.in.
podinsp. Małgorzata Bojarowska
z Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Do spotkania z nauczycielami doszło
11.05.2016 w sali Urzędu Wojewódzkiego
z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji
i Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Podinsp. Małgorzata Bojarowska
z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
poruszyła zagadnienia dotyczące używania środków psychoaktywnych przez młodzież w Polsce i województwie warmińsko –
mazurskim, a także procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia narkomanią dzieci i młodzieży
Barbara Antczak - Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania
i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie w swoim wystąpieniu

Policjanci uratowali nieprzytomnego 80-latka
Szybka interwencja policjantów przyczyniła się do uratowania życia 80-latkowi, który stracił przytomność
w swoim mieszkaniu.
16.05.2016 do braniewskiej komendy zadzwonił mieszkaniec miasta,
który martwił się o swojego 80-letniego znajomego. Mężczyzna powiedział, że był z nim umówiony, że zawiezie go do szpitala. Gdy zgłaszający o umówionej godzinie stawił się pod mieszkaniem kolegi, ten pomimo wielokrotnego pukania nie otwierał drzwi. Zgłaszający obawiał
się, że coś mogło mu się stać.
Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Ogniwa Patrolowo–Interwencyjnego braniewskiej komendy.
Funkcjonariusze zauważyli przez okno mieszkania leżącego na podłodze, przy łóżku, osiemdziesięciolatka, który nie reagował na krzyki
i stukanie do okna, dlatego podjęli decyzję o wyważeniu drzwi.
Do czasu przyjazdu lekarza funkcjonariusze zapewnili mężczyźnie
pomoc przedmedyczną.
Str. 15

Prawidłowa postawa mieszkańca miasta, który powiadomił policjantów
o swoich obawach oraz szybka reakcja policjantów przyczyniły się do
uratowania mężczyźnie życia.
mł. asp. Maciej Suchecki

mówiła o zadaniach szkoły w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom uzależnieniami.
O tym, co trzeba wiedzieć o narkotykach, mówiła Anna Sikorska
z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Olsztynie.
Research chemicals jako nowa twarz problemu społecznego – to
temat wystąpienia Radosława Gruss, Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty
Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Olsztynie.
Marcin Milkowski - terapeuta uzależnień
i psycholog z Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Olsztynie mówił o tym,
jakie są sygnały ostrzegawcze, których dorośli nie powinni bagatelizować oraz o tym,
gdzie szukać informacji oraz pomocy.
O zagrożeniach zdrowotnych związanych z użyciem narkotyków
i dopalaczy mówił dr Jacek Kowalczyk - Zastępca Ordynatora
KSOR SPZOZ MSW z W-M Centrum Onkologii w Olsztynie Narkotyki.
Ewa Ignatowicz – Firkowska, Przewodnicząca Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie tłumaczyła
zgromadzonym, jak wygląda pozycja dopalaczy w świetle polskiego prawa.

Szczycieńscy policjanci wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie insp. Cezary Gołota
wraz z mł. asp. Ewą Szczepanek włączyli się w ogólnopolską
akcję „Cała Polska czyta dzieciom” i spotkali się z dziećmi
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, aby zachęcać
do codziennego czytania.
Opowiadania, które przygotowali policjanci, uczniowie wysłuchali z ogromnym zainteresowaniem, żywo włączając się
w treści, które słyszeli.
Oprócz sztuki czytania, funkcjonariusze zaprezentowali pracę Policji,
odpowiadali na pytania, które dotyczyły codziennej służby.
Uczniowie chętnie opowiadali przybyłym policjantom o swoich zainteresowaniach oraz wymieniali tytuły i bohaterów książek, po które sięgają w bibliotece szkolnej.
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W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek gościł szefa Policji w Osnabruck Manfreda Tapken
oraz przedstawiciela powiatu
Karla-Heinz Finkemeyer.
W czasie spotkania poruszono
kwestie podobieństw i różnic
w funkcjonowaniu polskiej i niemieckiej jednostki policji.

dzami samorządowymi, zaprezentował również stanowisko
dowodzenia Sztabu Policji.
Wcześniej niemiecka delegacja
miała okazję zapoznać się z pracą policjantów ruchu drogowego
oraz funkcjonariuszy Inspekcji
Transportu Drogowego.

Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie przedstawił zakres
działania warmińsko-mazurskiej
Policji, omówił współpracę z wła-

Na podstawie kw/jo

Asp.sztab. Robert Rozbicki oraz Marek Treder policjanci z Morąga- na najwyższych miejscach podium
IV Mistrzostw Policji w Wędkarstwie Morskim
zorganizowanych przez słupską szkołę Policji. Patronat
nad zawodami objął Komendant Główny Policji.

Kilkudziesięciu wędkarzy rywalizowało na bałtyckich łowiskach w ramach Mistrzostw Policji w Wędkarstwie Morskim.
Wśród przedstawicieli komend wojewódzkich i szkół Policji
nie zabrakło czterech funkcjonariuszy z morąskiego komisariatu reprezentujących Komendę Wojewódzką Policji w
Olsztynie.
Po wypłynięciu z portu wędkarze wylosowali poszczególne
stanowiska na kutrach. Przy sprzyjających warunkach do
wędkowania nie trzeba było długo czekać na pierwsze brania dorszy. Tej właśnie ryby złowiono najwięcej, a mistrzem
w klasyfikacji indywidualnej został morąski funkcjonariusz
asp.sztab. Robert Rozbicki , który złowił 68 centymetrowego
dorsza i wyprzedził swojego kolegę z jednostki
asp. szt. Marka Tredera, którego największa zdobycz miała
67 centymetrów.

asp.sztab. Robert Rozbicki,

Bliscy sukcesu byli również moasp. sztab. Marek Treder
rąscy policjanci w klasyfikacji
drużynowej. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce, a do miejsca na podium zabrało im zaledwie „1 centymetra ryby”.
Zawodom towarzyszyła bardzo dobra atmosfera.
Uczestnicy zawodów mówili, że na tego typu imprezach
powinno uczestniczyć jak najwięcej policyjnych fanów wędkarstwa morskiego, gdyż oprócz samego połowu, można się
zrelaksować i odpocząć od trudów i stresów związanych z
codzienną służbą. I taki był właśnie głównym cel zawodów
zorganizowanych w Ustce - możliwość spotkania się funkcjonariuszy, których łączą wspólne pasje
podkom. Bożena Bujakiewicz

Str. 16
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Edukowali i dbali o bezpieczeństwo
Węgorzewscy
policjanci czuwali
nad bezpieczeństwem podczas
XX Biegów Ulicznych „Mazury Cud
Natury” i XII Półmaratonu Węgorza.
Wzięli również
udział w festynie rekreacyjnym ,,Dbamy o Wasze bezpieczeństwo”.
W zawodach biegowych wzięli udział zawodnicy z kraju
i z zagranicy. Znaczna cześć trasy przebiegała głównymi ulicami miasta i drogami powiatu węgorzewskiego. Nad bezpieczeństwem biegaczy i organizacją ruchu drogowego podczas
zawodów czuwali policjanci z Węgorzewa, Kętrzyna, Gołdapi
i Giżycka. Funkcjonariuszy wspierali także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Radziej, Pereł, Węgielsztyna oraz
żołnierzami z 11 Mazurski Pułku Artylerii w Węgorzewie
jak i Straż Miejska z Węgorzewa.
Policja wzięła również udział w festynie rekreacyjnym
,,Dbamy o Wasze bezpieczeństwo”.
Wraz z innymi służbami
mundurowymi prezentowała
swój sprzęt służbowy.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
policyjne motocykle, oblegane przez dzieci.
W czasie festynu uczestnicy mogli zdobyć m.in sprawność
strażaka, strażnika granicznego, policjanta, żołnierza czy ratownika.
Z tej okazji węgorzewscy policjanci zaprosili funkcjonariuszy z
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy przyjechali
specjalnym furgonem. Pojazd ten jest wyposażony w minimiasteczko rowerowe. Są tam rowery, kaski, kamizelki odblaskowe, zestaw miniznaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,
rowerowy tor przeszkód oraz inne rzeczy pomocne do organizacji imprez, turniejów i edukacji związanej z ruchem drogowym. Dużym zainteresowanie cieszyło się stanowisko policyjnego technika, gdzie dzieci , na pamiątkę ,otrzymywały kartę
ze swoimi liniami papilarnymi.
sierż. szt. Agnieszka Filipska
Str. 17

„Jak być bezpiecznym na wodzie”
Widowiskowa akcja ratownictwa wodnego, udzielanie
pierwszej pomocy oraz pokaz sprzętu specjalistycznego
to główne atrakcje, które czekały na uczniów i ich opiekunów na plaży miejskiej w Szczytnie, gdzie policjanci,
strażacy, ratownicy wodni i ratownicy medyczni przeprowadzili działania pod nazwą
„Jak być bezpiecznym na wodzie”.
Insp. Cezary Gołota Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie dokonując symbolicznego otwarcia sezonu wodnego przypomniał zebranym zasady
bezpiecznego wypoczynku
nad wodą.
Aby zobrazować zebranym
konsekwencje spożywania
alkoholu podczas kąpieli
funkcjonariusze przygotowali widowiskowy pokaz ratownictwa wodnego. Strażacy,
którzy wcielili się w role pozorantów, markowali groźnie wyglądające zachowania na łódce. Łódka przewraca się i pozoranci zaczynają się topić. W ratowanie życia i zdrowia ludzkiego włączeni zostali widzowie. Jedna z obserwatorek,
zadzwoniła na numer telefonu alarmowego i podając
dane dotyczące miejsca i
rodzaju zdarzenia powiadomiła służby ratunkowe.
Wszyscy zebrani mogli zobaczyć bardzo realistycznie wyglądającą akcję ratunkową wykonaną przez szczycieńskich strażaków.
Przedstawiciele Grupy Ratowniczej Fundacji Autrimpus, korzystając z własnej łodzi
ratunkowej zademonstrowali akcję ratunkową w stosunku do narciarza wodnego, który
uległ wypadkowi.
Uczestnicy mieli również możliwość poznania specjalistycznego sprzętu policyjnego, który wykorzystywany jest podczas pełnienia służby na akwenach wodnych.
Łódź policyjna, która była dostępna dla wszystkich cieszyła
się dużym zainteresowaniem. Funkcjonariusze z policji wodnej powiedzieli, jak wygląda służba na wodzie oraz przypomnieli o obowiązujących zasadach poruszania się obiektami
pływającymi.
mł. asp. Ewa Szczepanek
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Nowomiejscy policjanci gościli u siebie grupę
przedszkolaków z Nowego Miasta Lubawskiego.
Dzieci w ramach działań pod nazwą „Do źródeł wiedzy
o bezpieczeństwie –- Otwarte Jednostki Policji” miały
okazję nie tylko zwiedzić budynek, zobaczyć specjalistyczny sprzęt, ale przede wszystkim mogły usłyszeć
wiele cennych rad związanych z ich bezpieczeństwem.
Policjanci realizując program poprawy bezpieczeństwa
pieszych przekazali najmłodszym odblaski, które mają
zwiększyć ich widoczność na drodze.
Kolejny już raz nowomiejską komendę Policji odwiedziły
przedszkolaki. Spotkanie funkcjonariusze rozpoczęli od
wspólnego spaceru po budynku komendy. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć, jak wygląda praca
policjanta.
Dzieci bardzo chętnie przymierzały elementy umundurowania funkcjonariuszy, mogły także zrobić swoje własne odciski palców w specjalnie dla nich przygotowanych paszportach. Jednak jak zawsze, największe zainteresowanie wzbudzał policyjny radiowóz i motocykl.
Dzieci z zaciekawieniem słuchały informacji o pracy
policjantów ruchu drogowego, które przekazał im
st. sierż. Waldemar Kroplewski z Zespołu Ruchu Drogowego nowomiejskiej komendy.

W sali odpraw policjantka zajmująca się profilaktyką
społeczną poruszyła kwestię bezpieczeństwa najmłodszych.
Dzieci uważnie słuchały cennych rad.
Policjantka przypomniała także maluchom o ważnej roli
''odblasków''.

Realizując program poprawy bezpieczeństwa pieszych na
terenie naszego powiatu "Bezpieczni kierowcy=Biezpieczni
piesi. Równi w ruchu drogowym" funkcjonariuszka przekazała najmłodszym elementy odblaskowe. Dzieci zobowiązały się zawsze je nosić przy swoich plecakach i na odzieży
wierzchniej.
sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska

„Stop rowerzystom na przejściu dla pieszych”akcja przeprowadzona przez piską drogówkę
Policjanci piskiej drogówki przeprowadzili działania
„Stop rowerzystom na przejściu dla
pieszych” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Edukacji
i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym działającym w Piszu.
Działania te polegały na promowaniu bezpiecznej jazdy rowerem,
zgodnej z przepisami ruchu drogowego.
Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na rowerzystów przejeżdżających jednośladem wzdłuż
przejścia dla pieszych wbrew obowiązującym przepisom.
Przy tej okazji zachęcali także do
znakowania swoich rowerów w piskiej komendzie. W ramach prowadzonych działań każdy rowerzysta
otrzymał od policjanta kamizelkę odblaskową.
podkom. Anna Szypczyńska
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Zaprosili dzieci do jednostki Policji
Komenda piskiej Policji, kolejny już raz otworzyła swoje drzwi dla
najmłodszych. Pierwszymi gośćmi
były przedszkolaki z Przedszkola
Miejskiego nr 1 w Piszu. Dzieci
odwiedziły policjantów w ramach
działań edukacyjno – profilaktycznych pod nazwą „Do źródeł wiedzy
o bezpieczeństwie – otwarte jednostki policji” .
Podczas spotkań funkcjonariusze
opowiadali, na czym polega ich
praca, prezentowali sprzęt, jakim
dysponują, a na koniec przypominali przedszkolakom zagadnienia związane z bezpiecznymi zachowaniami.
Podczas spotkań policjanci
przybliżyli także dzieciom zagadnienia związane z bezpiecznymi zachowaniami, tłumaczyli,
jak postępować w trudnych
sytuacjach,
gdzie szukać pomocy.
Na zakończenie nie brakowało ciekawych pytań ze strony najmłodszych oraz deklaracji, że w przyszłości chcieliby zostać
policjantami oraz policjantkami.
Str. 21

podkom. Anna Szypczyńska
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Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie zaprasza 28 maja 2016 r.
na „Rodzinny dzień dziecka w kinie Helios”.
W programie:
od godz. 11.00 – animacje w holu kina Helios, poczęstunek, konkursy z nagrodami na sali kinowej,
od godz. 11.30 seans pt. „Angry Birds” – film, który zabierze nas na egzotyczną wyspę
zamieszkaną przez szczęśliwe kolorowe ptaki-nieloty.
Bilet na zabawę w atrakcyjnej cenie 11 zł od osoby.
Dla uczestników zabawy przygotowano dodatkowe promocje:
1. Zestaw dla dzieci w cenie 10 zł, na który składa się:
- 0,33 l napoju (do wyboru pepsi, 7up, mirinda, ice tea),
- mały popcorn solony,
- mała zabawka z motywem filmowym.
2. W kawiarni kina Helios przy zakupie dwóch gałek lodów, trzecia będzie gratis.
Wszystkich chętnych do miłego spędzenia czasu w gronie rodzinnym i znajomych
organizatorzy proszą o zgłaszanie się do dnia 20.05.2016 r. i wpłacenie wskazanej kwoty na zakup
biletu. (Liczba biletów ograniczona).
Mając na uwadze sprawną realizację zakupu i dystrybucji biletów, w przypadku większej liczby
zainteresowanych prosi się o przygotowanie w wydziale imiennej listy.
Listę oraz odpowiednią kwotę za bilety proszę przekazywać
do Doroty Rak (pok. 135, tel. 7315379) lub do nadkom. Justyny Kołeckiej (pok. 246, tel.7315636).

Str. 22
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Mammobus w Twojej miejscowości.
Zadbaj o swoje zdrowie na wiosnę!
LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne
badania mammograficzne w mammobusie,
które odbędą się:
Dobre Miasto – 19 i 20 maja przy Gimnazjum Publicznym, Garnizonowa 20
Świątki – 20 maja przy Bibliotece
Jonkowo – 21 maja przy Urząd Gminy, Klonowa 2
Dywity – 22 maja przy Urzędzie Gminy, parking przy
Stodole, Olsztyńska 32
Biskupiec – 23 i 24 maja pod Amfiteatrem Miejskim,
Niepodległości
Dla pań w wieku 50 – 69 lat nie jest wymagane skierowanie
lekarskie. Dla kobiet w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat
wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej
specjalizacji.
Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na
stronie: www.fundusze.mammo.pl
Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel.
58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz.
Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
Henryk Pach dyżurny KWP w Olsztynie zaprasza do udziału
w kolejnej akcji charytatywnej połączonej z podnoszeniem
sprawności fizycznej jej uczestników.
21 maja w Olsztynie nad jeziorem Ukiel organizowana jest
akcja charytatywna pod nazwą „KILOMETRY POMOCY”.
Do startu można zgłaszać się w trzech kategoriach :
1. Jazda na rowerze
2. Bieg dla dorosłych
3. Bieg dla młodzieży.
Zadaniem uczestników akcji jest przejechanie lub przebiegnięcie jak najwięcej kilometrów. Za kilometr Fundator Michelin
zapłaci 10 zł.
Pieniądze są przekazywane na specjalistyczny sprzęt do diagnozowania pacjentów Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
w Olsztynie.
Str. 23
Henryk Pach do startu zachęcił już 30 osobową grupę Morsów
Dywity, wśród których są dwaj funkcjonariusze Policji.
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