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W Dniu Dziecka w całej Polsce organizowane były
różne pikniki i festyny.
W XI Ogólnopolskim Festynie Rodzinnym z okazji
Dnia Dziecka w Ełku uczestniczyli m.in.
Para Prezydencka, Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie, funkcjonariusze ełckiej Policji oraz
przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka na Placu Jana Pawła II
w Ełku tłumnie zjawiły się całe rodziny z dziećmi.
Organizatorzy, którym byli Caritas Diecezji Ełckiej oraz
Urząd Miasta Ełk nie zapomnieli o zapewnieniu wielu interesujących atrakcji.
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ełku zaprezentowali uczestnikom imprezy sprzęt policyjny, w tym
m.in. radiowozy, motocykle, a także broń oraz psy służbowe.
Na odwiedzających stanowisko promocyjne Uczelni czekały
gry oraz konkursy z nagrodami, a także stanowisko daktyloskopijne.
Dużym zainteresowaniem cieszył się sprzęt i umundurowanie wykorzystywane przez policjantów podczas tłumienia
zamieszek. Każdy mógł w tym dniu poczuć się jak prawdziwy funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji, zakładając na
siebie kamizelkę, kask, biorąc w rękę tarczę oraz pałkę, a
na koniec zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Na pikniku swoją obecnością zaszczyciła obecnych Para
Prezydencka, która do Ełku przybyła, by wręczyć nagrody
laureatom konkursu rysunkowego pt. „Co najbardziej lubię
w Polsce”, a także złożyć dzieciom życzenia z okazji ich
święta.
„[…] Chciałem życzyć wszystkim dzieciom - i tym
najmłodszym i tym także już dużym czy wręcz dorosłym – szczęścia. To jest chyba rzecz najważniejsza,
żeby mieć to poczucie szczęścia związane także z poczuciem bezpieczeństwa, w takim zwykłym życiu codziennym […] – mówił Pan Prezydent RP.
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Pan Andrzej Duda życzył również dzieciom, by zawsze były
obok nich osoby, które je kochają:
„[…] Aby zawsze obok was był ten ktoś, kto jest
życzliwy i kto obdarza was miłością. Czy tą miłością
rodzicielską, czy tą miłością przyjacielską, czy tą miłością rodzinną po prostu, czy później miłością małżeńską, kiedy jesteśmy już dorosłymi dziećmi, ale
zawsze pozostajemy dziećmi swoich rodziców […]”
Kilka słów do dzieci skierowała również Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser-Duda:
„[…]Dzisiaj, drogie dzieci wasze święto, wielkie piękne święto i warto, żeby to święto było dniem radości,
uśmiechu, miłości, ale przede wszystkim byśmy byli
wszyscy razem: dzieci z rodzicami, z dziadkami, ze
swoimi opiekunami, z rodzeństwem.
Z okazji tego waszego wielkiego święta życzę wam
przede wszystkim, żebyście zdrowo rosły w atmosferze
miłości i szacunku, żebyście były pełne optymizmu,
pogody ducha, żeby wasze dzieciństwo było jak najdłużej beztroskie, w bliskości z rodzicami[…]”,
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insp. Rafał Klauza po 31 latach służby pożegnał się z mundurem

30 maja 2016 r. w oleckiej komendzie odbyła się wyjątkowa odprawa służbowa. Po 31 latach służby na emeryturę przeszedł insp. Rafała Klauza dotychczasowy
Komendant Powiatowy Policji w Olecku. W uroczystym spotkaniu wziął udział Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, policjanci
i pracownicy jednostki, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją i przedstawiciele
władz samorządowych.
Uroczysta odprawa rozpoczęła
się o godz. 12.00 w sali odpraw
Komendy Powiatowej Policji w
Olecku. Po złożeniu meldunku
przez dowódcę uroczystości
insp. Rafał Klauza złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie o zdaniu obowiązków służbowych
w oleckiej komendzie oraz pożegnał się ze sztandarem jednostki.
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie pełniącym obowiązku Komendanta Powiatowego
Policji w Olecku został insp. Andrzej Żyliński dotychczasowy szef gołdapskich policjantów.
Podczas uroczystości pod adresem Rafała Kaluza padło
wiele miłych słów i podziękowań za dotychczasową służbę
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie oleckim.
Rafał Klauza również serdeczne podziękował zgromadzonym za wieloletnią współpracę, zrozumienie i życzliwość.
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Insp. Rafał Klauza został przyjęty do służby
3 maja 1985. W 1986 r. zdał egzaminy do Wyższej
Szkoły Oficerskiej MSW w Szczytni, którą ukończył w
czerwcu 1989 r. W latach 1989 - 1992 pracował w
garnizonie poznańskim - najpierw w Wydziale Kadr
KWP w Poznaniu, a następnie w Komendzie Rejonowej Policji w Poznaniu Stare Miasto w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. W tamtym czasie ukończył w systemie niestacjonarnym studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po czym przeniósł się na Mazury.
4 czerwca 1992 r. rozpoczął służbę w Zespole Dochodzeniowo-Śledczym
Komendy Powiatowej Policji w Ełku na stanowisku młodszego specjalisty,
1 września 1992 r. zmienił stanowisko i rozpoczął pracę w Zespole dw.
z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego. Miesiąc później
został przeszeregowany na wyższe stanowisko służbowe - specjalistę
Wydziału Kryminalnego. Następnie pełnił funkcje: kierownika sekcji Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału.
1 sierpnia 1999 r. Rafał Klauza został mianowany Naczelnikiem Wydziału
Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
Z dniem 11.08.2004 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie, a dwa lata później -25 maja 2006 r. Rozkazem
Personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olecku, gdzie
pracował aż do dnia przejścia na emeryturę.
W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego uhonorowany został w 2004 roku Brązowym Krzyżem Zasługi,
w 2005 r. Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” , w 2011 r. odznaczony
został Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a w 2013 r. srebrną
odznaką "zasłużony policjant".
Był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji nagrodami pieniężnymi oraz pochwałami.
mł. asp. Justyna Sznel
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Podinsp. Przemysław Fiertek z dniem 1 czerwca
przejął obowiązki Komendanta Powiatowego Policji
w Bartoszycach.
Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się w
Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach w obecności
I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
insp. Andrzeja Zielonki, który pogratulował awansu, życząc
sukcesów w kierowaniu nową jednostką.
Jak powiedział wiedza zawodowa
podinsp. Przemysława Fiertek, dotychczasowy przebieg
służby i kwalifikacje zawodowe, dają gwarancję dobrego
wykonywania zadań na powierzonym mu stanowisku.
Nowy komendant obowiązki przejął od
mł. insp. Grzegorza Jurewicza - dotychczasowego
p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach.

Podinsp. Przemysław Fiertek ma 40 lat. Swoją służbę
w Policji rozpoczął w 1995 roku w Komendzie Powiatowej
Policji w Olecku.
Pełnił również służbę w Zespole dw. z Przestępczością
Gospodarczą, w Centralnym Biurze Śledczym.
Od 2004 roku do 31 maja 2016 r. był związany z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie - początkowo jako
specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego,
a od 2012 roku jako ekspert Zespołu Nadzoru Wydziału
Kryminalnego.
W 2000 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie na kierunku Administracji w zakresie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, co dało mu możliwość
przystąpienia do egzaminu oficerskiego.
Podinsp. Przemysław Fiertek jest także absolwentem
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
gdzie w 2003 roku zdobył tytuł magistra kierunku Administracji, Wydziału Prawa i Administracji.
Prywatnie podinsp. Przemysław Fiertek jest mężem
i ojcem dwójki dzieci.
Wolny czas najchętniej spędza aktywnie.
Jego zamiłowaniem i pasją jest podróżowanie
motocyklem.
mł. asp. Beata Patecka
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Podinsp. Edward Szydłowski, dotychczasowy
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu,
pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji
w Braniewie. Nowego szefa funkcjonariuszom oraz
pracownikom cywilnym przedstawił I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
insp. Andrzej Zielonka.
Insp. Andrzej Zielonka pogratulował nowemu szefowi
braniewskiej jednostki,
podkreślając przy tym,
że biorąc pod uwagę
doświadczenie oraz
umiejętności
podinsp. Edwarda Szydłowskiego, jest spokojny
o dalsze losy tej komendy.

Podinsp. Edward Szydłowski ma 46 lat.
W szeregi Policji wstąpił w 1991 r.
Swoją zawodową karierę rozpoczynał w Elblągu,
a następnie kontynuował ją w Pasłęku, gdzie w latach
2006 – 2015 r. był Komendantem Komisariatu Policji.
We wrześniu 2015 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie podinsp. Edward Szydłowski
powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta
Miejskiego Policji
w Elblągu.
Za swoje zasługi podinsp.
Edward Szydłowski
odznaczony został w 2011
roku – Brązową Odznaka
„Zasłużony Policjant”.

W swoim przemówieniu
podinsp. Edward Szydłowski wyraził ogromną
wdzięczność za zaufanie,
którym obdarzył go Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie powierzając mu tak ważną funkcję.
Nowy komendant zaznaczył również, że dołoży wszelkich
starań, by wszystkim mieszkańcom powiatu braniewskiego
zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Powiedział, że niezwykle ceni sobie dobrą współpracę
z ludźmi i zależy mu na tym, aby w komendzie panowała
przyjazna atmosfera.

st. sierż. Jolanta Sorkowicz

Str. 5

numer 142 (7/11)

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie z dniem
23 maja 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków
Komendanta Powiatowego Policji w Ełku
podinsp. Jarosławowi Werla, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KPP w Ełku.
Zastąpił on insp. Marka Hyzopskiego, który przeszedł
na emeryturę.
Podinsp. Jarosław Werla służbę w Policji rozpoczął
w sierpniu 1996 roku. Od początku kariery zawodowej pracował w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w
Ełku. Od września 2010 roku do 23 maja 2016 był Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego KPP w Ełku.
Podczas XIX sesji Rady Miasta Ełku prezydent
Tomasz Andrukiewicz w imieniu swoim oraz całego samorządu przywitał nowego Komendanta Policji, a także pogratulował awansu. Wyraził także przekonanie, że wieloletnie
doświadczenie zawodowe z pewnością pomoże Komendantowi Jarosławowi Werla w wypełnianiu nowych obowiązków
służbowych oraz zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Gratulacje złożył również obecny podczas sesji
insp. Marek Hyzopski, który wyraził przekonanie, że
podisnp. Jarosław Werla poradzi sobie na stanowisku

Od 1 czerwca gołdapską jednostką kieruje
nadkom. Jerzy Kuprewicz, któremu Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi.
Rozkaz o powierzeniu obowiązków został przekazany w obecności m.in. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, władz
samorządowych, kapelana oraz przedstawicieli lokalnych służb
mundurowych.
Na tej samej uroczystości rozkaz o powierzeniu obowiązków
Komendanta Powiatowego Policji w Olecku otrzymał
insp. Andrzej Żyliński dotychczasowy szef gołdapskich policjantów.
Str. 6

Z dniem 1 czerwca 2016 roku Komendant Wojewódzki Policji

Komendanta ełckiej Policji,
ponieważ jest przede
wszystkim dobrym
policjantem.
Podinsp. Jarosław Werla
podziękował wszystkim za
słowa otuchy i życzliwe
przyjęcie.
W swoim przemówieniu
przyznał, że poprzeczka
postawiona przez
insp. Marka Hyzopskiego
została postawiona bardzo
wysoko, dodał, że poważnie traktuje swoją służbę i będzie
wypełniał nowe obowiązki z poświęceniem i odpowiedzialnością. Powiedział, że najważniejsze jest bezpieczeństwo
i na to będzie zwracał szczególną uwagę.
Podziękował także insp. Markowi Hyzopskiemu jako swojemu wieloletniemu przełożonemu.
Podczas sesji rady miasta były komendant Marek Hyzopski
otrzymał „Medal Zasłużony dla Miasta Ełku”. Samorząd docenił 16-letnią współpracę z byłym już szefem ełckiej policji.
Źródło UM Ełk

w Olsztynie powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi mł. insp. Sylwestra Symonowicza
dotychczasowego Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
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Kom. Marcin Danowski p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie
W Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie
odbyło się uroczyste powierzenie obowiązków
I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie. Kom. Marcin Danowski będzie sprawował
nadzór nad pionem prewencji.
Nowo powołanego zastępcę
przywitał Komendant Powiatowy
Policji w Kętrzynie
mł. insp. Dariusz Ślęzak wspólnie
z kadrą kierowniczą, policjantami
oraz pracownikami cywilnymi.
Nowy I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie,
kom. Marcin Danowski, służbę w formacji
mundurowej rozpoczął w 1995 roku
w 10-tym Batalionie Desantowo-Szturmowym w Krakowie. Następnie przez prawie 10 lat związany był ze służbą
prewencyjną w strażach miejskich na stanowiskach m.in.
komendanta w Ostródzie i zastępcy komendanta w Gdańsku.

Służbę w Policji rozpoczął w 2008 roku, pracował w służbie
prewencyjnej i kryminalnej.
Pierwsze szlify oficerskie otrzymał w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a następne
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Od 2015 roku zajmował stanowisko kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Mrągowie. Ostatnio pełnił służbę
jako ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Nowo powołany I Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Kętrzynie
ma 42 lata. Jest żonaty i ma jedno dziecko.
Ukończył studia cywilne o kierunkach administracja, pedagogika, zarządzanie oraz wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie.
W wolnych chwilach działa społecznie jako organizator
przedsięwzięć profilaktyczno-prewencyjnych na rzecz poprawy lokalnego bezpieczeństwa i obronności. Jako czynny
instruktor prowadzi zajęcia samoobrony
M.D.
i strzelectwa.

Stał na wiadukcie i chciał skoczyć. Uratowali go policjanci
Sierż. szt. Paweł Siedlikowski oraz post. Iwona Dobrzeniecka policjanci ruchu drogowego KPP w Nidzicy uratowali życie mężczyźnie, który próbował popełnić samobójstwo skacząc z wiaduktu kolejowego.
Zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej E - 7 na wysokości miasta Nidzica.
Patrolujący tą drogę policjanci ruchu drogowego
sierż. szt. Paweł Siedlikowski oraz post. Iwona Dobrzeniecka około godz. 20-tej zauważyli mężczyznę stojącego na
barierkach ochronnych wiaduktu.
Str. 7

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz i podjęli
interwencję. Rozpoczęli rozmowę z nidziczaninem, była ona
na tyle skuteczna, że mężczyzna za namową funkcjonariuszy najpierw usiadł na barierkach, a następnie wsiadł do
radiowozu. Przyznał się im, że chciał popełnić samobójstwo,
a w momencie przyjazdu policjantów właśnie wybierał numer do żony, aby się z nią pożegnać.
Na miejsce zdarzenia zostało wezwane pogotowie, mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.
st. asp. Izabela Demska
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Policjanci uratowali życie mężczyzny
Mł. asp. Karol Dąbkowski i sierż. szt. Paweł Józefczuk
z Komisariatu Policji w Rucianem- Nidzie uratowali życie
mężczyźnie, który
stracił przytomność
po zadławieniu się
jedzeniem.
Dzięki podjętej
przez policjantów
reanimacji po kilku
minutach udało się
przywrócić funkcje
życiowe 58-latka.

Mł. asp. Karol Dąbkowski i sierż. szt. Paweł Józefczuk policjanci,
którzy w sezonie letnim pełnią służbę na wodzie jako policyjni
wodniacy, tym razem, w celach służbowych, pojechali do miejscowości Karwica. Gdy byli na miejscu podbiegła do nich zdenerwowana kobieta, która wcześniej zauważyła stojący nieopodal
domu radiowóz. Krzyczała, że jej mąż upadł na ziemię, nie oddycha i potrzebuje pomocy.
Funkcjonariusze natychmiast pobiegli do mieszkania, a po drodze
powiadomili pogotowie ratunkowe.
W mieszkaniu, na ziemi leżał 58-letni mężczyzna; był już siny i nie
oddychał.
Funkcjonariusze posiadający odpowiednią wiedzę z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej nie wahali się ani chwili.
Jeden z nich udrażniając drogi oddechowe znalazł w jamie ustnej
mężczyzny fragment pożywienia, którym 58-latek się zakrztusił.
Mężczyzna nie oddychał, jego tętno było niewyczuwalne.
Policjanci, nie czekając na przyjazd karetki pogotowia, rozpoczęli
resuscytację krążeniowo- oddechową.
Gdy na miejsce dotarli ratownicy medyczni, kontynuując czynności ratujące życie podłączyli mężczyznę do respiratora.
58-letni mieszkaniec Karwicy przetransportowany został
do szpitala w Piszu.

W Olsztynie odbyła się kolejna edycja Gry Miejskiej
„Na tacy poDane”, której jednym z punktów była
wizyta w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie,
gdzie uczestnicy pod okiem policjantów rozwiązywali zadania z zakresu ochrony i przetwarzania
danych osobowych.

Komenda Miejska Policji w Olsztynie przyłączyła się do
realizacji Projektu Edukacyjnego „Na tacy poDane
w mieście Olsztynie”, którego organizatorem jest Szkoła
Podstawowa Nr 30 w Olsztynie we współpracy z Prezydentem Miasta Olsztyna,
Kuratorium Oświaty i Wydziałem Edukacji Urzędu
Miasta.
Projekt realizowany jest
według założeń Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane- twoja sprawa. Skuteczna ochrona
danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana
do uczniów i nauczycieli”.
Zgodnie z założeniami Gry Miejskiej pięcioosobowe zespoły z olsztyńskich przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przeszły według
zaplanowanych tras w poszukiwaniu punktów kontrolnych usytuowanych w różnych urzędach i instytucjach
w mieście, odpowiedzialnych za gromadzenie i ochronę
danych osobowych. Po dotarciu do każdego z punktów,
drużyna rozwiązywała wcześniej przygotowane zadanie.
Jeden z punktów kontrolnych Gry Miejskiej został zorganizowany w gabinecie Naczelnika Wydziału Prewencji
KMP w Olsztynie, w którym policjanci czuwali nad poprawnością rozwiązania zadań przez uczestników Gry.
Olsztyńską Komendę odwiedzili uczniowie z Gimnazjum
Nr 13 w Olsztynie. Spotkanie młodzieży z policjantami
było również okazją do rozmów na temat aspektów
prawnych ochrony danych osobowych i przypomnienia,
o zachowaniu czujności przy podawaniu swoich danych
w czasie korzystania z Sieci, logowania się na stronach
internetowych czy portalach społecznościowych.

podkom. Anna Szypczyńska
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Metą całej trasy był Urząd Miasta Olsztyna, gdzie odbyło
się uroczyste podsumowanie Gry Miejskiej, w którym
uczestniczył Zastępca Prezydenta Olsztyna
oraz Komendant Miejski Policji w Olsztynie.
Lidia Cynt
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Bezpieczne zachowania dzieci w czasie wakacji, w ruchu drogowym, w czasie burzy, a także zagrożenia ze
strony obcych osób, Internetu - to główne tematy prac plastycznych finalistów VI wojewódzkiego konkursu
plastycznego „Dbam o swoje bezpieczeństwo”, którego finałowa gala odbyła się 3 czerwca 2016 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Organizatorem konkursu była Komenda Wojewódzka Policji oraz Szkoła Podstawowa nr 30 w Olszynie.

Jak co roku konkurs plastyczny
„Dbam o swoje bezpieczeństwo”
cieszył się wielkim zainteresowaniem.
Na konkurs wpłynęło 4220 prac
uczniów ze 169 szkół podstawowych
Warmii i Mazur.
Konkurs przebiegał w trzech etapach:
szkolnym, powiatowym i wojewódzkim, i rozgrywany był w trzech kategoriach: klas pierwszych, drugich i klas
trzecich.
Przeprowadzenie każdego z tych
etapów było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu
i pracy policjantów Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, jednostek powiatowych i miejskich warmińskomazurskiej Policji oraz nauczycieli
szkół podstawowych naszego województwa.
3 czerwca w sali konferencyjnej
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
odbyła się finałowa gala, na której
wręczono nagrody 12 finalistom uczniom, których prace zostały wyróżnione przez jury zarówno ze względu
na walory artystyczne, jak i znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa.
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Prace plastyczne, które były wykonywane w różnych technikach mówiły m.in.
o bezpiecznych zachowaniach dzieci
w czasie wakacji,
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,
w czasie burzy, a także o zagrożeniach,
jakie mogą czyhać na dzieci ze strony
obcych osób czy Internetu.
- Bezpieczeństwo dzieci to nie tylko
priorytet rodziców, ale również
nauczycieli, policjantów i wielu
innych osób.
Musimy od najmłodszych lat uczyć
dzieci bezpiecznych zachowań,
a najlepiej to robić w formie zabawy,
w myśl powiedzenia Glenna Domana
„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy tym więcej nauki”.
Dzieci bardzo chętnie rysują, malują,
wykorzystaliśmy więc tę naturalną
potrzebę dziecięcej twórczości do
edukacji na temat bezpieczeństwa”powiedziała podinsp. Małgorzata Bojarowska jedna z organizatorek konkursu.
– „Dzieci bardzo chętnie biorą
udział w konkursie plastycznym,
przygotowują piękne prace i bardzo
szybko i skutecznie uczą się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo” – po-
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wiedział jeden z nauczycieli przygotowujący dzieci do konkursu.

W kategorii „Klasy I” jury doceniło prace
Udział w konkursie to nie tylko możliwość zaprezentowania
swoich zdolności plastycznych oraz wiedzy na temat bezpieczeństwa, to również swoista nauka życia. Przekonał się
o tym jeden z uczestników, który w konkursie plastycznym
wziął udział po raz kolejny.
W ubiegłym roku „doszedł do etapu wojewódzkiego”,
i trochę zawiedziony brakiem nagrody z pewną ostrożnością
wziął udział w tegorocznym konkursie, powątpiewając w możliwość wygranej. Pracował jednak uczciwie,
z wielkim oddaniem przygotował na konkurs swoją pracę,
i wygrał! Gdy dowiedział się, że w tym roku został finalistą
w swojej kategorii z radością i mocą stwierdził „Jednak warto ciężko pracować”!
Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, WarmińskoMazurskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa, SP nr
30 w Olsztynie oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Olsztynie. Patronat medialny nad konkursem plastycznym
objęła TVP S.A. Odział w Olsztynie oraz „Gazeta Olsztyńska”.

Katarzyny Grabińskiej z Zespołu Szkół w Księżym
Dworze, Przemysława Pióro ze SP w Sobiechach,
Zofii Reczko ze SP nr 4 w Olecku oraz Zuzanny Kobuszewskiej ze SP nr 3 w Bartoszycach.

W kategorii „Klasy II” nagrodzono prace
Michała Zera ze SP w Świętajnie, Hanny Lemańskiej
ze SP w Lidzbarku, Igora Hrudeń ze SP nr 2 w Węgorzewie oraz Kornelii Kowalczyk ze SP w Windzie.

W kategorii „Klasy III” nagrodzono prace Patrycji
Predki ze SP nr 7 w Giżycku, Joanny Klinasara ze
SP w Tolkmicku oraz Jakuba Maciejewskiego ze SP
nr 7 w Bartoszycach.

Za zaangażowanie oraz pomoc dzieciom biorącym udział
w konkursie w przybliżaniu spraw dotyczących bezpieczeństwa organizatorzy konkursu plastycznego, którym była Komenda Wojewódzka Policji oraz Szkoła Podstawowa nr 30
w Olsztynie, nagrodzili 12 nauczycieli warmińsko-mazurskich
szkół.
W czasie gali oprócz wręczenia nagród można było zobaczyć
występy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 30.
Każda prezentacja poruszała sprawy bezpieczeństwa, była to
więc kolejna, bardzo ciekawa lekcja bezpieczeństwa dla dzieci, które uczestniczyły w finałowej gali.
Duże zainteresowanie wzbudził również quiz na temat bezpieczeństwa, który prowadziła podinsp. Małgorzata Bojarowska z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie.
Odpowiedzi dzieci na zadawane przez policjantkę pytania
potwierdzały ich wiedzę na temat bezpieczeństwa.
Po zakończonej gali laureaci konkursu zostali zaproszeni na
ciepły posiłek oraz na basen w Aquasferze.

Sponsorami nagród byli:
Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Warmińsko –
Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa, Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Rada Rodziców i dyrekcja
Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie.
Celem konkursu jest m.in. rozwijanie postawy odpowiedzialności
za bezpieczeństwo swoje i innych; podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom
zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze;
rozwijanie wyobraźni i umiejętności przewidywania zagrożeń;
kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu,
przeciwdziałanie cyberprzemocy oraz utrwalanie właściwych
postaw wobec osób nieznanych.
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Bożena Przyborowska
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Nowe zasady naliczania policyjnych uposażeń przyjęte przez Komendę Główną Policji i idące za tym
średnie naliczeniowe stwarzają teoretyczną szansę na poprawę sytuacji w komendach powiatowych
i miejskich naszego garnizonu - tak uważa Sławomir Koniuszy Przewodniczący WarmińskoMazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Dlaczego szansa ta jest tylko teoretyczna?
Ponieważ budżet Policji na 2016 r. w zakresie
wydatków na uposażenia policjantów jest za mały o 3%
w stosunku do „teoretycznego średniego uposażenia
na etat” – globalnej kwoty, którą wyliczyła Komenda
Główna Policji po to, ażeby nie dopuścić do zachwiania
niedoszacowanego budżetu. Wskaźnik ten wynosi 4149,21 zł i jest on wyższy od możliwości aktualnego
budżetu o 120,13 zł., co wskazuje na wspomniane trzyprocentowe niedoszacowanie i zmusza do wprowadzenia dodatkowych mechanizmów oszczędnościowych.
Zgodnie z przyjętym przez KGP mechanizmem, w jednostkach, w których dotychczasowa średnia naliczeniowa jest wyższa od średniej teoretycznej, dokonano
zmniejszenia średniej naliczeniowej, a w odwrotnej
sytuacji – zwiększenia.
Dla garnizonu warmińsko-mazurskiego efekt jest taki,
że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
(rozdział 75404) średnia naliczeniowa wzrosła
o 180, 77 zł. ( z 4304, 23 zł do 4485,00 zł),
a w komendach miejskich i powiatowych (rozdział 75405) – o 211,,81 zł ( z 3937,19 do 4149,00 zł).
Uwzględniając styczniowy wzrost dodatku za stopień
służbowy o 202 zł brutto, który powinien zostać
uwzględniony przy ustalaniu średnich naliczeniowych
dla poszczególnych garnizonów, sytuacja w olsztyńskiej komendzie wojewódzkiej będzie gorsza niż w roku ubiegłym. Na skutek tego, że wzrost tej średniej
ukształtowano poniżej kwoty podwyżki za stopień,
będzie po prostu mniej środków do zaangażowania na
awanse w grupach, na wzrost dodatków służbowych i
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funkcyjnych czy też na sfinansowanie awansów w
stopniach służbowych.
Poprawi się za to sytuacja w powiatach, ponieważ w
przeliczeniu na etat, w stosunku do tego, co było w
ubiegłym roku – uwzględniając oczywiście wspomniany
już wzrost dodatku za stopień – średnia naliczeniowa
przewyższy kwotę podwyżki o 9,81 zł (202 + 9,81 =
211,81), wobec czego będzie więcej środków do zaangażowania.
Na poprawę ogólnej sytuacji, także w Komendzie Wojewódzkiej, wpłynie ponadto odstąpienie od przeliczania po niższych średnich uposażeń kursantów i policjantów nowo mianowanych.
Dla przypomnienia, za kursantem szła kwota 1900 zł,
a za nowo mianowanym, do 18. miesięcy służby –
2900 zł.
Teraz te stawki będą jednakowe dla wszystkich, wobec
czego sytuacja finansowa, przynajmniej teoretycznie,
będzie ulegała poprawie w miarę wypełniania wakatów.
Komenda Główna Policji przy okazji dokonała oceny
sytuacji finansowej w naszym garnizonie.
Jednak sytuacja widziana oczyma finansistów z KGP
jakoś niespecjalnie przystaje do rzeczywistości, z jaką
borykamy się tu na co dzień.
W ocenie finansistów z Warszawy, niewystarczająca
ilość środków na przeszeregowania to rezultat
„rozdętej” struktury organizacyjnej. Mamy po prostu za
dużo wysokich grup zaszeregowania w stosunku do
ogólnej liczby etatów.
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Strukturę etatową należy więc „spłaszczyć”, a wówczas
pieniędzy wystarczy bez konieczności podwyższania
średniej naliczeniowej – brzmi zalecenie.
Zarówno z diagnozą, jak i receptą można by się zgodzić, gdyby to od naszych decyzji zależał problem i
gdyby nie istniały jeszcze inne ważne okoliczności,
których w diagnozie niestety nie uwzględniono, a tak
niestety nie jest.
To bynajmniej nie decyzje kolejnych komendantów
wojewódzkich Policji w Olsztynie popsuły nam strukturę organizacyjną w garnizonie, tylko decyzje kolejnych
komendantów głównych: gen.insp. Andrzeja Matejuka,
który u schyłku swojej kariery wydał zarządzenie Nr 88
z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji, gen.insp. Marka Działoszyńskiego, który ochoczo je realizował, nie zważając na straty ponoszone przez takie garnizony jak nasz,
i gen.insp. Krzysztofa Gajewskiego, który udawał głuchego w sprawie pogarszających się mierników warmińsko-mazurskiej Policji..
To ich decyzje sprawiły, że straciliśmy najpierw
106 etatów z Oddziału Prewencji Policji, a potem – 118
z Komendy Wojewódzkiej oraz komend miejskich i powiatowych. To dzięki nim z niewielkiego, liczącego około 3 600 etatów policyjnych garnizonu wyparowało
w stosunkowo krótkim czasie ponad dwieście najniżej
zaszeregowanych etatów. I właśnie to zaburzyło proporcje w strukturze organizacyjnej, a nie, jak mogłoby
wynikać z oceny finansistów z KGP, beztroska twórczość komendantów wojewódzkich w Olsztynie, sprzyjająca nieuzasadnionemu tworzeniu relatywnie wysokich grup zaszeregowania.
Recepta przepisana przez KGP powinna więc brzmieć:
przywracamy wam utracone etaty, zapełniamy je zatrudniając nowych policjantów, badamy w jakim stopniu
wpłynęło to na poprawę sytuacji finansowej i, dopiero
wówczas, rozważamy podniesienie średniej
naliczeniowej.
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Dlaczego taka recepta byłaby właściwa?
Ponieważ w odróżnieniu od recepty przepisanej przez
finansistów z KGP opiera się na diagnozie uwzgledniającej rzeczywiste uwarunkowania, a oprócz tego wychodzi naprzeciw niedoborom kadrowym, objawiającym się po stronie policjantów nadmiarem obowiązków
służbowych, generowaniem coraz większej liczby nadgodzin i rosnącymi zaległościami w udzielaniu wolnego
w zamian za te nadgodziny, a po stronie bezpieczeństwa, za które odpowiada Policja – wyraźnym spadkiem mierników pracy warmińsko-mazurskiej Policji.
Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie wciąż jeszcze czeka na przedstawienie konkretnych propozycji naprawczych, które
przede wszystkim pozwolą na odzyskanie utraconych
etatów i na likwidację potężnych – jak na nasze warunki – zaległości w mianowaniach policjantów na stanowiska, na których od lat pełnią oni swoje obowiązki,
otrzymując niższe niż im się należy uposażenia.
Czekać będziemy do 9 czerwca, czyli do momentu
kiedy zbierze się Zarząd Wojewódzki i rozważy decyzję
o wejściu w spór zbiorowy z Komendantem Głównym
Policji, czyli z tym, który ze względu na swoje ustawowe kompetencje jest organem właściwym do rozwiązania naszych problemów. W tak zwanym międzyczasie kierujemy do Pana Komendanta Głównego przypomnienie, pytając jednocześnie o czynności, jakie dotychczas podjęto, aby rozwiązać nasze problemy.

Sławomir Koniuszy
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W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie zainaugurowano
I Ogólnopolską Konferencję
„Regionalne aspekty systemu bezpieczeństwa ruchu
drogowego”, której współorganizatorem była
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
Do udziału w konferencji zaproszono naukowców, praktyków oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach, związanych z tematyką badań
i analiz ruchu drogowego, zarządzania infrastrukturą transportową, zagadnieniami prawa i nadzoru nad ruchem drogowym, szkoleniami i edukacją dla bezpieczeństwa.
Otwierając konferencję podinsp. Arkadiusz Sylwestrzak –
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
zwrócił uwagę uczestników oraz
gości, że choć analizy sytuacji
bezpieczeństwa na drogach
w Polsce wskazują na pojawiające się pozytywne tendencje,
to jest jeszcze wiele pracy do wykonania.
- W ubiegłym roku na drogach naszego regionu doszło
do 1535 wypadków drogowych. To o 113 mniej niż
rok wcześniej; zginęło w nich 140 osób, mniej niż w
roku 2014. Trudno się jedna cieszyć ze spadku skoro
na drogach Warmii i Mazur zginęło tyle osób.
Ta konferencja ma służyć polepszeniu tej sytuacji.
Mam wielką nadzieję, że jest to pierwsze z wielu
spotkań instytucji zaangażowanych w poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym- powiedział
podinsp. Arkadiusz Sylwestrzak.
Po oficjalnym otwarciu konferencji głos zabrał Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie
mł. insp. Robert Zalewski. Tematem wystąpienia było omówienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym Warmii
i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionalnej tj. drzew.

Podczas przerwy między sesją inauguracyjną a sesjami
specjalistycznymi goście przeszli do „Strefy Bezpieczeństwa” – usytuowanej na parkingu przed Centrum Konferencyjnym.
Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wraz
z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
przygotowali stoisko, gdzie można było uzyskać informacje
dotyczące zgodnego z przepisami tuningowania aut.
Dzięki sprzętowi będącego wyposażeniem policyjnego
Volkswagena Crafter można było sprawdzić parametry techniczne pojazdów.
Oprócz policjantów w Strefie Bezpieczeństwa znaleźli swoje
miejsce także funkcjonariusze Komendy Miejskiej Straży
Pożarnej w Olsztynie oraz ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
.
Odbył się również pokaz działania i współdziałania służb na
miejscu zdarzenia drogowego. Symulacja wypadku i działania poszczególnych służb, opatrzone komentarzem, skutecznie przyciągnęły uwagę zgromadzonych osób.
Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa
i Administracji oraz Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie.
Celem konferencji jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej
debaty i wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zwłaszcza w aspekcie zarządzania tym systemem na poziomie regionalnym.
na podstawie MK/TM
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Policjanci z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie już dwukrotnie w ubiegłym tygodniu pełnili służby
na terenie powiatu piskiego

W ramach programu szkolenia podstawowego 44 słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odwiedziło
Komendę Powiatową Policji w Piszu. Młodzi policjanci
pełnili służby na ulicach powiatu wspólnie z doświadczonymi kolegami z piskiej komendy i podległych komisariatów uczestnicząc w działaniach „Bezpieczne osiedle” oraz „Nieletni pod nadzorem”.
Zwiększona ilość patroli sprzyjała sprawdzaniu miejsc, gdzie
gromadzi się młodzież, klatek schodowych i piwnic, gdzie
dochodzi do aktów wandalizmu oraz ujawnianiu przypadków
spożywania alkoholu w miejscach objętych ustawowym zakazem. Patrolowano także tereny ogrodów działkowych
zapobiegając tym samym kradzieżom i niszczeniu mienia na
działkach.
W ramach tej akcji słuchacze, wspólnie z doświadczonymi
policjantami, wylegitymowali 31 osób; skontrolowali 69
miejsc, gdzie może przebywać młodzież dopuszczająca się
czynów niedozwolonych; nałożyli 6 mandatów karnym na
sprawców wykroczeń, w tym ukarali trzech mężczyzn za
spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym.

Odprawa do służby i pierwsze wspólne patrole

W trakcie służby pełnionej w środę (01.06.2016) policjanci
piskiej drogówki, wspólnie z kolegami z Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, zatrzymali nietrzeźwego kierującego.
Badanie stanu trzeźwości 32-latka wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali kierującemu
skodą prawo jazdy.
Planowane są kolejne służby policjantów z Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie na terenie powiatu piskiego. Jest to dla
słuchaczy doskonała okazja, aby pod okiem starszych kolegów i wykładowców z WSPol, zdobywać cenne doświadczenie i rozwijać swoje umiejętności.
podkom. Anna Szypczyńska

Dodatkowe patrole policyjne w gminie Rozogi
Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie
insp. Cezary Gołota oraz Wójt Gminy Rozogi
Pan dr hab. Zbigniew Kudrzycki, podpisali
Porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych
na terenie Gminy Rozogi.
Podjęte przez obie strony zobowiązanie o zwiększeniu ilości patroli policyjnych ma na celu przeciwdziałanie
używania alkoholu szczególnie przez
osoby do 18-go roku życia, a tym
samym ma służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.
Str. 14
Dodatkowe
służby policjantów będą pełnione
od czerwca do września tego roku.

Policjanci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej
społeczności będą realizowali służby ponadnormatywne
w celu m.in. wykonywania czynności profilaktycznych po
ujawnieniu dysfunkcji w rodzinie, demoralizacji osób nieletnich oraz wystąpieniu ryzykownych zachowań w stanie
po użyciu alkoholu.
Funkcjonariusze kierowani do służby
będą zwracali szczególną uwagę na
przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń o charakterze chuligańskim przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości
oraz naruszające porządek publiczny w Gminie Rozogi.
mł. asp. Ewa Szczepanek
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Ćwiczenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Bunt przed bramą, pożar budynku czy protest osadzonych - to scenariusz ćwiczeń przeprowadzonych
w iławskim zakładzie karnym. Iławscy policjanci
przeprowadzili je wspólnie z funkcjonariuszami zakładu
karnego, strażakami oraz pogotowiem ratunkowym.
Miały one na celu praktyczne sprawdzenie opracowanych procedur, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nadzwyczajnych oraz współpracy z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

i transparenty. Osoby te krzyczały i próbując sforsować bramę wjazdową, domagały się uwolnienia kilku osadzonych.
Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy wspólnie ze strażą miejską zabezpieczyli teren, a następnie
z funkcjonariuszami zakładu karnego zatrzymali osoby manifestujące. Nagle niedaleko bramy w jednym z budynków
wybuchł pożar. Funkcjonariusze zakładu karnego rozpoczęli
akcję gaśniczą, na miejsce przyjechali strażacy, a załoga
karetki pogotowia udzieliła pierwszej pomocy rannemu.

Po godzinie 9.00 oficer dyżurny iławskiej Policji został powiadomiony przez funkcjonariusza pełniącego służbę
w zakładzie karnym, że przed bramą wjazdową do więzienia
pojawiła się grupa osób uzbrojona w butelki z wodą

Tego typu ćwiczenia realizowane są każdego roku. Trening
pokazał, że iławscy funkcjonariusze potrafią współpracować
z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
sierż. szt. Joanna Kwiatkowska

Pożar w szkole, niewybuch znaleziony na korytarzu – to scenariusz
ćwiczeń przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu
W Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu odbyły się ćwiczenia
zorganizowane przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Piszu,
do działań zaangażowani zostali także funkcjonariusze piskiej komendy.
Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń najpierw
w szkole wybuchł pożar, potem zapadła
decyzja o ewakuacji uczniów i nauczycieli.
Następnie w trakcie gaszenia pożaru na korytarzu znaleziony został niebezpieczny
przedmiot przypominający pocisk artyleryjski.

Str. 15

W tym momencie do szkoły
wkroczyli policjanci rozpoznania minersko – pirotechnicznego,
którzy zabezpieczyli ładunek.
Sprawnie przeprowadzone ćwiczenia
pokazują dobre przygotowanie służb
do działań w sytuacjach nadzwyczajnych.
podkom. Anna Szypczyńska
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„Przestańmy biec”- to hasło tegorocznego ogólnopolskiego happeningu, który zorganizowano z inicjatywy Komendy Głównej Policji w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki – Zryw Wolnych Serc. Akcja polegała na zjednoczeniu w jednym miejscu i o tej samej godzinie ludzi, którym bliska jest idea życia wolnego od nałogów i uzależnień.
Wyrazem tej idei było wspólne wybijanie w ciągu 60 sekund rytmu serc osób uczestniczących w spotkaniu. Jak mówili organizatorzy – „Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka”.
Happeningi odbywały się 1 czerwca o godzinie 12 w całej Polsce, również na terenie Warmii i Mazur.

Wę g o r z e w o
Festyn z okazji Dnia Dziecka "Mundurowi Dzieciom" połączony ze „Zrywem Wolnych Serc” odbył się na terenie Samorządowego Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie.
W przedsięwzięciu uczestniczyły dzieci i ich rodziny oraz
nauczyciele z przedszkola. Do organizacji imprezy włączyli się
policjanci oraz inne
służby mundurowe.

Uczestnicy festynu
mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w turnieju pożarniczym, torze przeszkód komandosa oraz w konkursie
w rzucie lotkami. Kolejnym etapem imprezy był pokaz umiejętności psa służbowego, który na co dzień pracuje z policjantem z węgorzewskiej komendy. Dzieci mogły również pozować do zdjęć „za kierownicą” ulubionego pojazdu wybranej
formacji.
W pokazach i zawodach sportowych uczestniczyło
blisko 150 osób.
Po ciężkich zmaganiach maluchy zregenerowały swoje siły
przy wojskowej grochówce.

Szczytno
„Utrwalajmy wśród młodych ludzi modę na życie bez uzależnień - życie bez narkotyków, alkoholu, bez przemocy” - tym
przesłaniem 1 czerwca 2016 roku rozpoczęło się w Zespole
Szkół nr 3 w Szczytnie spotkanie szczycieńskich policjantów
z młodzieżą.
Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie insp. Cezary Gołota wraz z zaproszonymi gośćmi oraz młodymi ludźmi
punktualnie o godz. 12.00 wykonali symboliczny gest bicia
rytmu serca deklarując swój sprzeciw wobec uzależnień i
przemocy wśród dzieci i młodzieży. Odczytana została również odezwa PaT-u

„My dorośli jesteśmy po to aby, wskazywać młodzieży drogę
wolną od uzależnień i podtrzymywać ich w trwaniu w prawidłowym i zdrowym rozwoju” - powiedział do młodzieży
insp. Cezary Gołota.

Na koniec imprezy odbył się „Zryw wolnych Serc” .

nadkom. Dorota Kondrusik
Str. 16

Podczas spotkania gość honorowy Pan Jarosław Chojnacki piosenkarz, pieśniarz i kompozytor
wykonał utwory muzyczne,
wśród nich hymn Pat „Nie wracajmy jeszcze na ziemię.”
„Kierujcie się w życiu miłością i róbcie wszystko w taki sposób, jakby były najważniejszymi rzeczami dla was” - to
przesłanie, które Pan Jarosław na zakończenie przekazał
młodzieży.
mł. asp. Ewa Szczepanek
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Braniewo

Ostróda
Kilkaset osób w ostródzkim amfiteatrze zatrzymało się
na chwilę, by wspólnie wybić rytm serc - serc wolnych
od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego
człowieka.

Policjanci z Braniewa, wspólnie z uczniami i nauczycielami
szkoły podstawowej w Zagajach wzięli udział w ,,Zrywie Wolnych Serc''. Akcja, która po raz kolejny zorganizowana została w ramach ogólnopolskiego programu Komendy Głównej
Policji ,,Profilaktyka a Ty'' w tym roku odbyła się w ramach
obchodów Dnia Dziecka.
W tym jednym szczególnym dniu – jednym gestem, poprzez
wybijanie rytmu serca, funkcjonariusze i uczniowie zjednoczyli się z całą Polską w trosce o to, by uzależnienia nie odbierały wolności życia.

Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedstawiciele Urzędu Miasta wspólnie z policjantem ds. profilaktyki przez 60 sekund wybijało rytm serca.
To gest świadczący o tym, że w walce z przemocą
i uzależnieniami wszyscy jesteśmy razem.
Młodzież przygotowała hasła, dające wyraz sprzeciwu
przemocy, narkotykom i innym uzależnieniom.

Tego dnia dużą atrakcją dla maluchów okazał się pokaz
policyjnego sprzętu – służbowych motocykli.
Dzieci miały niecodzienną okazję znaleźć się za kierownicą
jednośladu, każdemu z nich wykonano również pamiątkowe
zdjęcie.
Kiedy wybiła godzina 12:00 policjanci, uczniowie, nauczyciele, zatrzymali się, by razem, we wspólnocie obywatelskiej
i społecznej, wybić przez 60 sekund rytm serc. Serc, które
troszczą się o drugiego człowieka, serc, które walczą
o zdrowe życie
Inicjatywa zrealizowana została przez Gimnazjum nr 2
w Ostródzie przy udziale Urzędu Miasta i policjantów
Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
Odezwa PaT była punktem otwarcia
„Festiwalu Tańca Młodych Ostródzian”.

st. asp. Janusz Karczewski

st. sierż. Jolanta Sorkowicz
Str. 17
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„XVIII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny”

z udziałem piskich policjantów

„Rodzina - tu wszystko się zaczyna”
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Piszu
uczestniczyli w pikniku rodzinnym zorganizowanym
z okazji „XVIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny”.
Impreza odbyła się na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu i przebiegała pod hasłem „Rodzina - tu
wszystko się zaczyna”.
Impreza rozpoczęła się od wjazdu na plac radiowozu na sygnałach, co od razu wzbudziło zainteresowanie najmłodszych. W trakcie festynu policjanci rozmawiali z uczestnikami na temat bezpieczeństwa.
Funkcjonariusze prezentowali też radiowóz.
Była to niepowtarzalna
okazja dla dzieci, aby
zobaczyć go z bliska,
a także wejść do środka. Chętnych nie brakowało. Dzieci miały też możliwość przymierzenia kajdanek
oraz innych policyjnych akcesoriów.
Na festynie nie zabrakło również
policyjnego psa.
Wzbudzał on ogromne zainteresowanie najmłodszych.
Dzieci pytały się przewodnika,
jak pracuje się z psem, a z uwagi na
wysoką temperaturę, proponowały
przyniesienie miski z wodą dla zwierzaka, którą już wcześniej zapewnił mu opiekun.

Policjanci i sportowcy dzieciom
Jak co roku policjanci z Młynar i Elbląga włączają
się w działania na rzecz dzieci z gimnazjum w Dobrym (pow. elbląski, gm. Godkowo). Były konkursy,
gry i zabawy. Nie zabrakło pogadanek na temat bezpieczeństwa, spotkania z mistrzem świata w kulturystyce oraz pokazu strażaków. Wszystko to w ramach
obchodów Dnia Dziecka.
Impreza została zorganizowana na terenie gimnazjum
w Dobrym w ramach obchodów Dnia Dziecka pod hasłem „Rodzinny piknik na sportowo”.
Jedną z głównych atrakcji było spotkanie
z Mariuszem Strzelińskim, wielokrotnym mistrzem
Polski, Europy i Świata w kulturystyce. Mistrz propagował zdrowy styl życia. Mówił o swoich doświadczeniach
sportowych i opowiadał anegdoty związane z tą popularną dziś dyscypliną.
Na pikniku nie zabrakło także mundurowych z Policji
i Służby Celnej, którzy aktywnie włączają się w organizację wszystkim imprez dla dzieci. Podczas festynu z
okazji Dnia Dziecka wszyscy włączyli się do akcji profilaktycznej „Zrywu Wolnych Serc”.

Były pogadanki o bezpieczeństwie oraz przestrogi przed
środkami odurzającymi. Na koniec strażacy z OSP w
Godkowie przeprowadzili pokaz gaszenia samochodu

podkom. Anna Szypczyńska

Jakub Sawicki
Str. 18
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Na kortowskim stadionie odbył się festyn z okazji
Dnia Dziecka. Impreza odbywa się w ramach
X Światowych Dni Bajki.
W Komitecie Honorowym tegorocznej edycji był
m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek.
Festyn rozpoczął się o godzinie 10.00 rajdem rowerowym
spod Starego Ratusza, a na stadionie o godz. 11.00, gdzie
przygotowane zostały stanowiska wraz ze sprzętem wykorzystywanym w pracy przez służby mundurowe z Olsztyna.
Każde dziecko mogło m.in. wejść do radiowozu, zajrzeć do
karetki pogotowia ratunkowego, wozu strażackiego, więźniarki do przewożenia skazanych czy też samochodu celników z tzw. rentgenem.
Uczestnicy festynu mogli zobaczyć i przymierzyć czapki
służbowe policjantów z całego świata.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie
przygotowali dla dzieci rowerowy tor przeszkód. Udzielali
również porad z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Str. 19

W trakcie festynu w minimeczu piłki nożnej zmierzyły się ze
sobą „Czerwone Kapturki” i „Skrzaty”.
Uczestnicy festynu włączyli się również do akcji profilaktycznej Komendy Głównej Policji pod nazwą „Zryw Wolnych
Serc”, i po odczytaniu Odezwy Społeczności PAT
przez 60 sekund wybijali rytm serca –symbolicznie przeciwstawiając się w ten sposób uzależnieniom i przemocy.
W czasie festynu dzieci brały udział w różnych konkurencjach, za co mogły wygrać atrakcyjne nagrody.
Strudzeni uczestnicy festynu swoje siły regenerowali
w punkcie gastronomicznym, w którym można było zjeść
kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem, różne słodkie wypieki. Nie zabrakło oczywiście lodów i napojów.
Organizatorami festynu byli:
Stowarzyszenie „Bajka”, Wydział Komunikacji Społecznej KWP
oraz Wydział Prewencji KMP w Olsztynie.
Jego stałymi partnerami, bez których zorganizowanie festynu
nie byłoby możliwe są: IPA Region Olsztyn, Warmińsko-Mazurski
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie,
NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,
Państwowa Straż Pożarna w Olsztynie, Straż Miejska
w Olsztynie, Izba Celna w Olsztynie, Kołodrom, Urząd Miasta
w Olsztynie.
W tym roku po raz pierwszy pomagała młodzież z klasy mundurowej I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku.
Za wsparcie dziękujemy również: PSS „Społem” i Lewiatanowi
z Olsztyna, Jutrzence z Dobrego Miasta, Tymbarkowi S.A.
z Olsztynka, firmie Inykpol z Olsztyna
http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/
aktualnosci/21601,KWP-Trwa-festyn-z-okazji-quotDniaDzieckaquot.html
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Henryk - Pach policjant KWP i jego grupa
„Czas na rozwój”
nagrodzeni na
Zamku Królewskim w Warszawie

30 maja 2016 roku na
Zamku Królewskim
w Warszawie podczas
uroczystej gali rozdano nagrody Super Samorząd,
przyznawane grupom, organizacjom i instytucjom, które
skutecznie ulepszają swoje otoczenie.
Wśród nagrodzonych znalazła się grupa „Czas na rozwój”
z gminy Dywity, której założycielem jest olsztyński policjant podinsp. Henry Pach z KWP, i to on odebrał to
szczególne wyróżnienie z rąk byłego Premiera
Pana Jerzego Buzka oraz byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Pana Jerzego Stępień.
Nagrody zostały przyznane po raz piąty w ramach akcji
„Masz Głos, Masz Wybór”.

By wakacje były bezpieczne…
Kętrzyńscy policjanci uczestniczyli w festynie pt. „Kaperalia
2016-Bezpieczne Wakacje”, który
odbył się na terenie kętrzyńskiego
Amfiteatru.
Dla uczestników festynu przygotowano szereg atrakcji, m.in.
zabawy, konkursy i występy artystyczne. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się sprzęt będący na wyposażeniu
Policji. Każde dziecko mogło usiąść za kierownicą policyjnego
radiowozu, włączyć sygnały, ubrać elementy policyjnego munduru i poczuć się jak prawdziwy policjant. Była to doskonała okazja,
aby najmłodsi mogli poznać bliżej policjantów i ich pracę oraz
aby dzieci przypomniały sobie o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Policjanci z drogówki pokazali sprzęt,
który pomaga im eliminować z ruchu nietrzeźwych kierowców i
piratów drogowych. Rozmawiali również z rodzicami, którzy prosili o wyjaśnienie swoich wątpliwości dotyczących przepisów
Str. 20
ruchu drogowego.
Impreza została zorganizowana przez Kętrzyński Klub Żeglarski
„Kaper” oraz Burmistrza miasta Kętrzyn. st.asp. Monika Danielak

Promują zasady bezpieczeństwa
Iławscy policjanci uczestniczyli w wielu festynach
promując zasad bezpieczeństwa.
Jeden z takich festynów został
zorganizowany w Przedszkolu
Miejskim nr 6 w Iławie.
Policjantki z Komendy Powiatowej
Policji w Iławie na specjalnie przygotowanym policyjnym stoisku
zapoznawały dzieci ze specyfiką
zawodu policjanta oraz odpowiadały na różnorodne pytania zainteresowanych maluchów.
Wszyscy uczestnicy zabawy mogli
dowiedzieć się, w jaki sposób pojawiają się odciski palców,
których nie widać „gołym” okiem i dlaczego w teczce technika
kryminalistyki jest słoik używany przez mamę do kiszenia ogórków czy folia aluminiowa, używana na co dzień w domu do
pieczenia mięsa? Co na miejscu
wypadku robi policjant ruchu drogowego i do czego służy „lizak”?
Chętni, którzy ubrali się w zestaw
przeciwuderzeniowy składający
się z kamizelki z ochraniaczami
barków i ramion, ochraniaczy nóg,
ochraniaczy rąk oraz kasku
ochronnego z osłoną twarzy mogli
przez chwilę poczuć się jak policjant podczas zabezpieczenia imprezy masowej.
Policjantki opowiadały też dzieciom, jak bezpiecznie bawić się
podczas wakacji, o zasadach bezpiecznego wypoczynku, w
tym również nad wodą oraz prawidłowego poruszania się rowerem.
Podobny festyn zorganizowany został w Szkole Podstawowej
nr 3 w Iławie oraz Przedszkolu Miejskim nr 5 w Iławie.
Udział iławskich policjantów w rodzinnych festynach, piknikach
i innych działaniach z zakresu profilaktyki społecznej to nie
tylko prezentowanie wyposażenia i policyjnego sprzętu.
To również doskonała okazja do przekazania w przystępny
sposób, często poprzez zabawę, idei bezpiecznych zachowań
oraz wiedzy o potencjalnych zagrożeniach.

sierż. szt. Joanna Kwiatkowska
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Już po raz kolejny w tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie zorganizowano akcję
honorowego oddawania krwi. Wśród szlachetnego
grona donatorów byli policjanci, pracownicy cywilni, funkcjonariusze Straży Granicznej, oraz mieszkańcy powiatu.
Ten pierwszy krok, którym jest podjęcie decyzji
o oddaniu krwi i staniu się krwiodawcą, jest początkiem wspaniałej drogi do osiągnięcia satysfakcji.
Uczucie to zradza się ze świadomości tego, że Twoja
krew może uratować inne ludzkie życie.
Dawcy zwiększają również własne bezpieczeństwo.
Już po pierwszym oddaniu krwi poznajemy przecież
grupę swojej krwi– ta informacja jest niezwykle cenna
i w przyszłości może przydać się nam wielokrotnie.
Przed podjęciem tej ważnej decyzji warto jest odpowiedzieć
sobie na pytanie - komu pomagamy? - Wszystkim potrzebującym krwi, chorym, a także samemu sobie.
Być może to właśnie donator będzie kiedyś jej potrzebował…

Braniewscy policjanci,
pracownicy cywilni,
funkcjonariusze Straży
Granicznej oraz mieszkańcy powiatu braniewskiego po raz kolejny odpowiedzieli na apel Centrum Krwiodawstwa i honorowo oddali krew.
Ponad 12 l bezcennego leku trafi do potrzebujących. W sumie z jednostki policji popłynęło już ponad 280 litrów krwi.
Dziękując za odzew na apel zapraszamy na kolejną zbiórkę
krwi. O terminach informować będziemy za pośrednictwem
naszej strony policyjnej i lokalnych mediów.
st. sierż.Jolanta Sorkowicz

Turniej z okazji Międzynarodowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi
Działdowscy policjanci uczestniczyli w III Drużynowych Mistrzostwach Działdowa w Kręglach dla Młodych Krwiodawców organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta
Działdowo z okazji Międzynarodowego Dnia Honorowego
Dawcy Krwi.
W turnieju, który rozegrano 18 maja w działdowskiej kręgielni, wzięło udział 8 drużyn, w tym reprezentacja służb
mundurowych, która w finale zajęła II miejsce.

asp. Małgorzata Paprotna
Str. 21
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Vader - nowy pies służbowy
w ełckiej komendzie

Uczyli dzieci bezpiecznych zachowań

Vader - specjalista od patrolowania i tropieniaod kilkunastu dni mieszka w pomieszczeniach
w ełckiej komendzie. Ma już za sobą kilka służb
ze swoim przewodnikiem
sierż. Danielem Buraczewskim.

O prawidłowych zachowaniach w kontakcie z psem
st. sierż. Marcin Mroziński szczycieński przewodnik
psa policyjnego o nazwie „Puma” rozmawiał na spotkaniu z dziećmi z Gminnego
Przedszkola w Nowinach.

Vader z sierż. Danielem Buraczewskim ostatnich sześć
miesięcy spędzili w
Zakładzie Kynologii
Policyjnej w Sułkowicach, gdzie pies
był przygotowywany
do działań patrolowo
-tropiących.
Przewodnik z psem
uczyli się wzajemnej
współpracy i zaufania, bo jak przyznaje
sierż. Daniel Buraczewski: „Choć początki współpracy nie
były łatwe, teraz wiem, że zawsze mogę liczyć na mojego
psa. Wiem, że Vader to partner, który w codziennej służbie mnie nie zawiedzie”.

Funkcjonariusz zaprezentował dzieciom wyszkolenie,
posłuszeństwo i inne umiejętności służbowego psa.

To efekt ciężkiej pracy podczas
szkolenia w Sułkowicach.
Tam właśnie, pod okiem profesjonalnych instruktorów, podczas
wielu zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych przewodnik ze
swoim czworonożnym przyjacielem szkolili umiejętności posłuszeństwa, pokonywania przeszkód, tropienia śladów,
pościgów i obrony.
Vader jest szóstym psem patrolo-tropiącym w ełckiej komendzie. Mamy też jednego specjalistę do wyszukiwania
zapachu narkotyków.
Pies służbowy został zakupiony z środków przekazanych
przez Pana Tomasza Andrukiewicza, Prezydenta Miasta
Ełku.
Agata Kulikowska-de-Nałęcz
Str. 22

Policjant mówił również m.in.
o tym, jak prawidłowo zachować się w przypadku ataku agresywnego zwierzęcia.
Sierż. szt. Marcin Mroziński przypomniał dzieciom, że nie należy
zaczepiać psa, szczególnie takiego, którego się nie zna.

Dzieci i ich rodzice byli bardzo
ciekawi, na czym polega praca
przewodnika psa policyjnego?, czy
pies też odchodzi na emeryturę?, i ile lat musi być w służbie?
Zachwytom wobec wyszkolenia Pumy nie było końca.
mł. asp. Ewa Szczepanek

Komendę Policji w Szczytnie odwiedziły dzieci z Przedszkola
nr 3 „Promyczek”. Wizyta odbyła się w
ramach programu „Otwarte Jednostki
Policji – Do Źródeł Wiedzy o Bezpieczeństwie”. Goście zwiedzili miejsce pracy
policjantów oraz obejrzeli sprzęt, jaki wykorzystywany jest do codziennej służby.
Goście zwiedzili dyżurkę, pomieszczenie dla osób zatrzymanych oraz
mogli dowiedzieć się do czego przeznaczony jest Przyjazny Pokój
Przesłuchań Dzieci. Dzieci pochwaliły się policjantom, że znają numery
telefonów alarmowych oraz wiedzą, co należy powiedzieć podczas
zgłoszenia. Na zakończenie spotkania policjantka z Wydziału Prewencji
utrwaliła z małymi gośćmi zasady bezpiecznego poruszania się po
drogach, przypomniała również zasady bezpieczeństwa w kontakcie z
obcymi ludźmi.
mł. asp. Ewa Szczepanek
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„Dzień bez przemocy wszystkich jednoczy”

Rozmawiali z młodzieżą
Kętrzyńscy funkcjonariusze spotkali się z młodzieżą
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Kętrzynie. Podczas spotkania informowali i uczulali młodych ludzi
na to, z jakimi
konsekwencjami
muszą liczyć się,
gdy wejdą w konflikt z prawem.

Młodzież z Gimnazjum w Wielbarku wraz z policjantami
wyszła na ulice swojej miejscowości, aby zademonstrować
swój sprzeciw wobec przemocy.
Muzycznie i tanecznie, ze słowami „Dzień bez przemocy
wszystkich jednoczy”, z hasłami na transparentach oraz
symbolicznym wypuszczeniem w niebo balonów, uczniowie wraz z pedagogami pokazali, że można, a nawet trzeba,
mówić głośno o przeciwdziałaniu negatywnym zachowaniom wśród ludzi.

Mówiono o statusie prawnym nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego. Sporo uwagi poświęcono uzależnieniom
od używek w świetle odpowiedzialności karnej, jak i
konsekwencji życiowych, w przyszłym dorosłym
życiu.
Na koniec spotkania młodzież z zainteresowaniem
zwiedzała budynek komendy. Uczniowie mieli okazję z bliska przyjrzeć się pracy policjantów.
st.asp. Monika Danielak

mł. asp. Ewa Szczepanek

Piscy policjanci szkolili członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Wzmocnienie i przygotowanie służb oraz instytucji na
możliwość wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, podnoszenie świadomości społecznej,
a także zasad zachowania w przypadku
jego wystąpienia to temat szkolenia
przeprowadzonego przez piskich policjantów dla członków Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się posiedzenie
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Uczestniczył w nim między innymi: Komendant Powiatowy Policji w Piszu, podinsp. Radosław Drach oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego KPP w Piszu, kom. Sławomir Paprota.
Zagadnieniem wiodącym podczas posiedzenia było omówienie postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika
do obiektu.
Str. 23 Kolejną istotną kwestią omówioną podczas spotkania były zmieniające się przepisy w kwestii wykazu

przedsięwzięć i procedur systemu zarządzenia kryzysowego. Z ramienia Policji szkolenie dla członków zespołu poprowadził sierż. szt. Piotr Jagaczewski, który jest dowódcą
grupy rozpoznania minersko- pirotechnicznego w Komendzie Powiatowej
Policji w Piszu.
Policjant najpierw zaprezentował film
edukacyjny obrazujący realną sytuację
wtargnięcia napastnika do szkoły.
Na bazie tego filmu wyjaśnił, w jaki sposób należy zachowywać się w takiej sytuacji, aby było to najbezpieczniejsze.
Funkcjonariusz omówił także zasady zachowania się
w sytuacji znalezienia na terenie instytucji pakunku
niewiadomego pochodzenia.
Nie zabrakło też pytań ze strony słuchaczy, na które odpowiedzi udział prowadzący szkolenie.
podkom. Anna Szypczyńska
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Policjanci rozmawiali o funkcjonowaniu
klas mundurowych
Policjanci z Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Olsztynie
oraz Zastępca Komendanta Komisariatu
Policji w Olsztynku wzięli udział w Dniach
Otwartych Zespołu Szkół w Olsztynku.
Miał on na celu przybliżenie kandydatom
i ich rodzicom oferty nauczania Szkoły
oraz zachęcenie do podjęcia nauki w tej
placówce.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas
III Gimnazjów z powiatu olsztyńskiego, ostródzkiego i nidzickiego, którym
przedstawione zostały kierunki kształcenia i zawody oferowane przez
olsztynecki Zespół Szkół. Kandydaci spotkali się z partnerami szkoły:
funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, Izby Celnej w
Olsztynie i Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
Policjanci wyjaśniali zasady funkcjonowania klas mundurowych i korzyści,
jakie czekają na
absolwentów,
omawiali program
nauczania i zawarte
w nim treści, a także
rozmawiali na temat
zasad naboru do
Policji i specyfice
służby.
Współpraca I Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Szkół
w Olsztynku z olsztyńską Policją rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku
od podpisania porozumienia pomiędzy Dyrektorem Zespołu a Komendantem
Miejskim Policji w Olsztynie.
Oddziały klasowe (obecnie dwa) prowadzone są w formie innowacji programowo
– organizacyjnej, w ramach której przez dwa 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.

Wszelkie pytania dotyczące klas mundurowych można kierować do
Pani Lidii Cynt z Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie, która jest koordynatorem
współpracy z klasami o profilu mundurowym z ramienia olsztyńskiej Komendy
Policji- tel. 89 522 47 69; e-mail: lidia.cynt@olsztyn.ol.policja.gov.pl
Lidii Cynt

Stop cyberprzemocy
W Szkole Podstawowej Nr 15 w Olsztynie odbyła
się konferencja pod hasłem „STOP CYBERPRZEMOCY”, której organizatorami byli uczniowie klas
IV – VI aktywnie działający w Samorządzie
Uczniowskim. W konferencji uczestniczyła m.in.
przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, która omówiła najczęstsze zagrożenia, na
jakie narażeni są użytkownicy Internetu i podpowiedziała, jak ich uniknąć.
Uczniowie dowiedzieli się, jakie szkodliwe treści
pojawiają się na różnych stronach internetowych
oraz czego unikać w kontakcie z osobami poznanymi w Sieci, pamiętając, że nigdy nie wiadomo,
kto jest po drugiej stronie komputera.
Uczestnicy zostali przestrzeżeni, by nie podawać
obcym swoich danych osobowych, a chcąc spotkać się z internetowym przyjacielem, trzeba zabrać ze sobą rodziców i umówić się w miejscu
ogólnie dostępnym.
Prelegentka radziła młodzieży, by nie publikować
pochopnie swoich zdjęć, a także wyjaśniła, czym
jest „ochrona wizerunku”.
Omawiając zjawisko cyberprzemocy i jej form
wyjaśniła, iż związana jest ona nie tylko ze sprawianiem innym przykrości, ale również z łamaniem
prawa. Apelowała, by dzieci nie umieszczały w
Sieci obraźliwych zdjęć, nie przesyłały dalej
ośmieszających filmików, a także powstrzymywały
się przed wpisywaniem nieprzyjemnych komentarzy na profilach innych osób.
Wyjaśniła, gdzie szukać pomocy, jeśli spotka nas
w Sieci nieprzyjemna sytuacja.
Na zakończenie uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę rozwiązując krótki quiz.

Str. 24

Lidii Cynt
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Wędkarze walczyli o Puchar Przewodniczącego W-M Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie
Marek Czyż wygrał Zawody Wędkarskie
Spiningowe, które odbyły się 13 maja 2016 r.
w miejscowości Bartosze na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego A-26 nad jeziorem Sunowo.
W rywalizacji wzięło udział 29 osób, w tym policjanci
Komendy Powiatowej Policji w Ełku i Gołdapi oraz zaproszeni goście.
Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Terenowy
NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku
i przebiegały pod patronatem Wójta Gminy Ełk
Pana Tomasza Osewskiego.
Marek Czyż, zdobywca zwycięskiego pucharu, dodatkowo
został nagrodzony za złowienie największej ryby
- szczupaka o wadze 2,5kg.
Nagrody oraz puchary wręczali Wójt Gminy Ełk
Pan Tomasz Osewski i Przewodniczący
W-M ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie Sławomir Koniuszy
w asyście Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów w Ełku
Waldemara Misarko.
Po zakończonej rywalizacji odbyła się nieoficjalna część
zawodów, czyli impreza integracyjna, w której uczestniczyli
również zaproszeni goście.
Szczególne podziękowania za okazaną pomoc
i wsparcie Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP
w Ełku chciałby złożyć Wójtowi Gminy Ełk
Tomaszowi Osewskiemu oraz Przewodniczącemu
W-M ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie
Sławomirowi Koniuszemu.
Waldemar Misarko
Przewodniczący ZT NSZZ P KPP w Ełku

Str. 25

Klasyfikacja:
I miejsce – Marek Czyż –
zaproszony gość
( 7,82kg złowionej ryby)
II miejsce –
Mariusz Akacki – KPP Ełk
( 4,26kg złowionej ryby)
III miejsce – Paweł Tadejko – KPP Ełk
( 3,59kg złowionej ryby)
IV miejsce – Grzegorz Skokowski – KPP Ełk (
3,40kg złowionej ryby)
V miejsce – Wojciech Dzięgielewski – KPP Ełk
( 3,37kg złowionej ryby)
VI miejsce – Wojciech Warsiewicz – KPP Ełk
(2,43kg złowionej ryby)
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Wygrali Międzynarodowy Turniej IPA
Reprezentacja warmińsko-mazurskich policjantów
w piłce nożnej wygrała V Międzynarodowy Turniej
Piłki Nożnej IPA 2016’ rozgrywany w Gdyni
w dniach 27 – 28 maja 2016 r.
na Narodowym Stadionie Rugby.
Droga do zwycięstwa nie należała do najłatwiejszych.
W fazie grupowej nasza reprezentacja trafiła na dwóch bardzo silnych rywali: reprezentację Marynarki Wojennej
z Gdyni i reprezentację Komendy Głównej Policji.
Bardzo ciężkie starcie z marynarzami skończyło się zwycięstwem naszych 1:0, ale z KGP przegraliśmy 0:2, i dalsza
rywalizacja stanęła pod dużym znakiem zapytania.
Na szczęście w fazie grupowej była to jedyna przegrana,
więc do dalszych rozgrywek nasz drużyna mogła wyjść
z trzeciego miejsca.
Z reprezentacją KGP nasi starli się raz jeszcze, i po raz
kolejny kibice mogli przeżyć horror.
Regulaminowy czas nie przyniósł rozstrzygnięcia – obydwie
drużyny strzeliły po jednym golu. O zwycięstwie zadecydowały wiec rzuty karne.
Rafała Pankowskiego – notabene – najlepszego bramkarza
Turnieju – w bramce zastąpił Andrzej Łochnicki.
Andrzej czuł się na tyle pewnie, że obronił aż dwa karne
i przesądził o zwycięstwie 2:1!
Potem był już tylko emocjonujący finał z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu wygrany 2:1.
Zwycięstwo w Turnieju IPA, to pierwszy duży sukces reprezentacji KWP w Olsztynie pod wodzą Piotra Krztonia.

Skład reprezentacji:
asp.szt. Piotr Krztoń – kierownik
reprezentacji KWP w Olsztynie
sierż.szt. Rafał Pankowski – KMP
w Olsztynie
st.sierż. Jacek Gabrusewicz –
KMP w Olsztynie
sierż. Krzysztof Stankiewicz –
KMP w Olsztynie
asp.szt. Jacek Wójcik –
KMP w Olsztynie
sierż. Krzysztof Jarząb –
KPP w Iławie
st.asp. Daniel Komorowski –
KPP w Braniewie
st.sierż. Paweł Kowalewski –
KPP w Kętrzynie
post. Andrzej Łochnicki –
KPP w Nidzicy
post. Dawid Ksiuk –
KPP w Nowym Mieście Lubawskim
sierż. Bartosz Dobroński –
OPP w Olszynie

Warto wspomnieć, że największe sukcesy w kraju i za granicą nasza reprezentacja święciła pod okiem
Stanisława Maleszewskiego, Piotr Krztoń był wówczas jego
zawodnikiem.
Funkcjonowanie tej reprezentacji opiera się w głównej
mierze na Zarządzie Wojewódzkim NSZZ Policjantów
w Olsztynie.
Radosław Rząp

st.sierż. Patryk Szewczyk –
OPP w Olsztynie
st.post. Łukasz Ciężkowski –
OPP w Olsztynie
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