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9 czerwca 2016 r. na cmentarzu w Lasecznie został
pochowany mł. asp. Andrzej Wasiołek - policjant
Wydziału Ruchu Drogowego iławskiej komendy
Policji. W ostatniej drodze towarzyszyła mu
najbliższa rodzina, przedstawiciele warmińskomazurskiej Policji, policyjnych związków zawodowych, liczne delegacje służb współpracujących z
Policją oraz znajomi i przyjaciele.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 9 czerwca 2016 r.
o godz. 13.00 mszą żałobną, która odbyła się w Kościele
pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lasecznie,
następnie kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta
na pobliski cmentarz. Uroczystości pogrzebowe odbyły się
zgodnie z policyjnym ceremoniałem pogrzebowym przy
udziale asysty honorowej.
Ciało zmarłego spoczęło na miejscowym cmentarzu .
Nagła śmierć mł. asp. Andrzeja Wasiołka pogrążyła
wszystkich funkcjonariuszy i pracowników w głębokim żalu
i smutku.

Mł. asp. Andrzej Wasiołek do służby w Policji został przyjęty
29 sierpnia 2005 r.
Początkowo pełnił służbę w Oddziale Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a od 2006 roku przeniesiony został do dalszej służby w Komendzie Powiatowej
Policji w Iławie jako aplikant Referatu Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji.
Od 2007 r. służył w Wydziale Ruchu Drogowego iławskiej
komendy Policji, realizując zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu iławskiego.
Od września 2015 r. na stanowisku Asystenta ds. Wykroczeń Wydziału Ruchu Drogowego.

Odszedł doświadczony policjant, wspaniały kolega,
przyjaciel, dla którego służba w Policji była nie tylko pracą
czy wykonywanym zawodem, ale też swoistą życiową pasją.
Pożegnaliśmy człowieka pełnego optymizmu i planów
na życie, skromnego, ciepłego, życzliwego, na którego każdy z przełożonych i współpracowników mógł zawsze liczyć.

Za sumienną i rzetelną służbę wielokrotnie był wyróżniany
przez Komendanta Powiatowego Policji, oraz mianowany na
wyższe stopnie służbowe.
Systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. W 2014 r.
został skierowany na studia II stopnia w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie.

Andrzej pozostanie w naszych sercach jako policjant posiadający bardzo dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe
przedkładające się na skuteczność realizacji powierzonych
zadań służbowych.
Prowadzone przez niego czynności doprowadziły do ujawnienia i zatrzymania sprawców wielu przestępstw i wykroczeń drogowych przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa w powiecie iławskim.

Mł. asp. Andrzej Wasiołek odszedł mając 37 lat.
Pozostawił żonę oraz dwoje dzieci.
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sierż.szt. Joanna Kwiatkowska
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Inspektor Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie był gościem „Porannych pytań”codziennej audycji emitowanej w „Radiu Olsztyn”.
Rozmowę z Panem Komendantem przeprowadził
Leszek Cimoch.
Dziennikarz pytał o sprawy bezpieczeństwa na Warmii
i Mazurach m.in. w aspekcie zagrożeń terrorystycznych oraz o program modernizacji Policji.
Całej rozmowy można posłuchać na stronie
Zdjęcie Radio Olsztyn

Euro i strefy kibica
Spotkanie w radiowym studio zaczęło się od pytania dotyczącego braku stref kibica w Olsztynie, i nie tylko.
Dziennikarz pytał –„Czy Policja nie była w stanie zapewnić
bezpieczeństwa w takich strefach?”.
Komendant zapewnił, że gdyby takie strefy powstały,
to Policja zapewniłaby bezpieczeństwo. Poinformował
również, że Policja nie wydawała żadnej opinii w tej sprawie.
Zagrożenia terrorystyczne
Dużą część audycji dziennikarz poświęcił zagrożeniom terrorystycznym. Dopytywał o bezpieczeństwo na terenie
Warmii i Mazur w sezonie letnim w aspekcie potrzeby oddelegowania policjantów do zabezpieczenia szczytu NATO
w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Komendant potwierdził, że z naszego regionu zostanie
oddelegowanych w lipcu 200 policjantów, ale nie wpłynie to
poziom bezpieczeństwa na naszym terenie. -„Ograniczone
są urlopy wśród policjantów, którzy pełnią służbę
zewnętrzną. Mam nadzieję, że dzięki temu nie odczujemy braku policjantów w terenie, na ulicach, także
w miejscowościach turystycznych.
Będziemy na pewno zapewniać bezpieczeństwo,
każdy na naszym terenie będzie się mógł czuć
bezpiecznie” – powiedział insp. Tomasz Klimek
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http://ro.com.pl/insp-tomasz-klimek-badzmy-bardziejczujni/01280498

Działania prewencyjne
Leszek Cimoch był zainteresowany, jakie działania podejmuje warmińsko-mazurska Policja, aby ustrzec mieszkańców i turystów przed atakiem terrorystycznym?
Komendant podkreślił, że oprócz policyjnych działań, funkcjonariusze mogą liczyć na informacje ze strony mieszkańców. – „Na szczęście żadna taka informacja się do tej
pory nie potwierdziła, ale mieszkańcy informują
o podejrzanych sytuacjach, czy pozostawionych podejrzanych przedmiotach.
Reagujemy na każdy sygnał, nie pozostawiamy tego
bez naszej reakcji. My jesteśmy czujni, ale mieszkańcy też są czujni.
W naszej pracy systematycznie uświadamiamy mieszkańców, mamy wiele spotkań w szkołach, instytucjach, i tam uczymy, jak się zachować w takich sytuacjach, kiedy ktoś widzi jakiś podejrzany przedmiot
czy paczkę. Przede wszystkim niczego nie wolno dotykać, należy poinformować o tym Policę. Mamy specjalistów i oni wiedzą, jak zadziałać w tej sytuacji”–
powiedział Komendant.
Sprawa zlikwidowanych posterunków
Dziennikarz dopytywał również o zlikwidowane posterunki
Policji. Był zainteresowany, czy będą one przywracane,
a jeśli tak, to które.
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Komendant powiedział, że chciałby, aby wszystkie zlikwidowane posterunki były przywrócone, ale z dzisiejszej perspektywy nie jest to prosta sprawa chociażby z uwagi na to,
że te miejsca, w których były posterunki, zostały już przekazane, i w tej chwili funkcjonują w inny sposób; albo są w
takim stanie, że trzeba by sporo pieniędzy na ich remont,
pieniędzy, których Policja w tej chwili nie ma.
Komendant zwrócił również uwagę na sprawy kadrowe. –
„W ciągu ostatnich kilku lat z naszego województwa
zostało zabranych ponad 200 etatów policyjnych, i to,
m.in., było też powodem, że niektóre posterunki
zostały zlikwidowane”.
Komendant dodał, że czekamy w tej chwili na decyzję
Pana Ministra Mariusza Błaszczaka, który za pośrednictwem Komendy Głównej Policji otrzymał informację o tym,
które posterunki -zdaniem warmińsko-mazurskiej Policji
oraz społeczności lokalnych- powinny być przywrócone.
Program modernizacji Policji
Na koniec rozmowy dziennikarz poruszył kwestię programu
modernizacyjnego służb, pytając, na co zostaną przeznaczone pieniądze, które otrzyma warmińsko-mazurska
Policja?
„To jest kwota, która pójdzie na nowe inwestycje,
budowę nowych komend, komisariatów. W planach
mamy zagwarantowane, że zostanie wybudowana
nowa komenda w Bartoszycach, zostanie rozbudowana komenda w Elblągu, strzelnica kryta w Olsztynie,
i kilka innych inwestycji.
Oczywiście sprzęt- samochody, wyposażenie, pistolety, karabiny, pojazdy różnego rodzaju, kamizelki kuloodporne, całkowite, nowoczesne wyposażenie.
I oczywiście pieniądze będą przeznaczone na podwyżki”- powiedział insp. Tomasz Klimek.
Audycja została wyemitowana w „Radiu Olsztyn”
10 czerwca 2016 roku o godzinie 8.15.

Ćwiczenia służb
mundurowych
i ratowniczych

Zatrzymanie osób podejrzanych o przestępstwa
o charakterze terrorystycznym, które uciekły z konwoju
– takie zadanie postawiono przed służbami,
które w Bartoszycach uczestniczyły we wspólnych
ćwiczeniach.
Symulacja ucieczki przestępców oraz ich zatrzymanie przez
policjantów były bardzo
dynamiczne.
Scenariusz ćwiczeń przewidywał
działania na terenie szkoły
podstawowej, gdzie ukrył się
jeden z terrorystów.
Na potrzeby ćwiczeń doszło
do ewakuacji dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bartoszycach,
zablokowania drogi w tym rejonie,
wyznaczenia objazdów oraz zabezpieczenia terenu wokół zagrożonego miejsca.
W ćwiczeniach brała udział Policja
oraz Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż
Graniczna i Służby Ratownicze.
Celem tego rodzaju działań jest doskonalenie
obowiązujących procedur na wypadek zagrożenia.

Bożena Przyborowska

Co zrobić, jak się zachować, kiedy widzi się
podejrzany przedmiot, paczkę?
Poprosiłam specjalistę w tej dziedzinie

sierż. szt. Piotra Jagaczewskiego - dowódcę
grupy rozpoznania minersko- pirotechnicznego
z KPP w Piszu o przygotowanie
swoistej instrukcji.

Oprac. B.P.
na podstawie informacji
st. sierż. Marty Kabelis
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- zachowaj spokój, nie popadaj w panikę
- nie zbliżaj się do przedmiotu (urządzenia)
- nie zapraszaj kolegów, by "rzucili okiem", staraj się ograniczyć dostęp osób trzecich
- nie przemieszczaj przedmiotu
- nie „majstruj” przy niebezpiecznym (nieznanym) przedmiocie bezpośrednio, jak i pośrednio
- nie ściskaj, ani nie deformuj go
- w przypadku, gdy znajdujesz się w pomieszczeniu – ostrożnie opuść je
- jeżeli trzymasz przedmiot -przebywając w pomieszczeniu- delikatnie odłóż go w miejscu widocznym
i łatwo dostępnym; otwórz okna i drzwi, jeżeli jest to możliwe
- postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów – z jakiego materiału przedmiot jest wykonany, ile waży (w przypadku, gdy trzymaliśmy przedmiot), jego gabaryty, inne cechy charakterystyczne (napisy, barwa itp.)
- powiadom stosowne służby (policję, administratora obiektu)
- posiadane zastrzeżenia, co do otrzymanego
lub ujawnionego przedmiotu, należy niezwłocznie przekazać interweniującym funkcjonariuszom
- jeżeli dojdzie do ewakuacji, zastosuj się do poleceń osób kierujących akcją
- zachowaj spokój, bezpiecznie, nie panikując opuść strefę niebezpieczną
- nie ryzykuj!

Pamiętajmy, by Twoje działania były stanowcze
i przemyślanie!
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Mł. insp. Andrzej Skol z dniem 16 czerwca 2016 roku został
powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie.
Bożena Przyborowska zapytała nowego Komendanta m.in. o to,
jak ocenia stan bezpieczeństwa powiatu mrągowskiego?; czego
oczekuje od podległych sobie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych?; oraz jak spędza wolny czas?

„Podchodzę do ludzi życzliwie,
bo życie z wzajemnością to oddaje”
- Panie Komendancie, został Pan powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie,
ale nie jest to nowa dla Pana sytuacja, bo już od ponad
czterech miesięcy pełnił Pan obowiązki na tym stanowisku, wcześniej był Pan m.in. zastępcą szefa mrągowskiej jednostki. Zna więc Pan bardzo dobrze swoich
podwładnych, jak i problemy dotyczące bezpieczeństwa
na terenie powiatu mrągowskiego. Jak ocenia Pan stan
bezpieczeństwa na terenie, za który Pan odpowiada?
- Nowe stanowisko to dla mnie wielki honor i zaszczyt, ale
i o wiele większa niż dotychczas odpowiedzialność. Odpowiedzialność za ponad setkę policjantów i pracowników oraz
za bezpieczeństwo w powiecie mrągowskim.
Uważam, że powiat mrągowski jest bezpiecznym miejscem
w Polsce. Jako jedna z nielicznych jednostek od 2010 r.
odnotowujemy znaczny i regularny spadek przestępczości
w 7 kategoriach przestępstw kryminalnych, czyli tych najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa.
Jako jednej z nielicznych jednostek udaje się nam osiągać
założoną ilość policjantów skierowanych do służb zewnętrznych. To są bardzo istotne kwestie, które mają bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo i jego poczucie wśród mieszkańców powiatu. Ogromną rolę odgrywa tu również bardzo dobra współpraca z samorządami, która ukierunkowuje nasze
działania w zależności od konsultowanych potrzeb.
Sezon letni niesie ze sobą pewne ryzyko wynikające
z ogromnego ruchu turystycznego oraz imprez organizowanych w tym czasie.
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Zawsze staramy się przewidywać zagrożenia kierując do
służby maksymalnie potrzebną ilość policjantów. Korzystamy przy tym ze wsparcia innych służb. Inicjujemy również
spotkania z przedstawicielami różnych instytucji w zakresie
bezpieczeństwa
Oczywiście zawsze chciałoby się więcej i do tego dążymy.
- Za chwilę wakacje, co oznacza zwiększoną liczbę turystów, którzy przyjadą na Warmię i Mazury. Powiat mrągowski jest bardzo atrakcyjnym kierunkiem.
Jak zamierzacie zapewnić bezpieczeństwo na wodzie?
Podobno na jeziorach patrole pełnić będą służbę od
świtu do zmierzchu. Nie zabraknie Panu ludzi do pracy
w tym trudnym okresie lipcowym?
- Sezon letni to czas, kiedy Mrągowo odwiedza zwiększona
liczba turystów. Jest to również okres organizacji dużej ilości
imprez rozrywkowych, również o charakterze masowym.
Powyższe czynniki sprawiają, że w tym czasie wzrasta liczba interwencji policyjnych i zdarzeń na drogach. Jednak za
sprawą dobrej organizacji, dodatkowych środków oraz pomocy ze strony innych służb i instytucji mrągowscy policjanci są w stanie sprostać dodatkowym trudnościom.
W tym roku (już cyklicznie) w Mikołajkach miała miejsce
debata o bezpieczeństwie na śródlądowych akwenach
i terenach przywodnych, w której udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli różnych podmiotów wraz z Wojewodą
Warmińsko -Mazurskim Panem Arturem Chojeckim oraz
Komendantem Wojewódzkim Policji
insp. Tomaszem Klimkiem.
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Przedsięwzięcie to miało przede wszystkim na celu poznanie opinii i oczekiwań uczestników spotkania oraz wypracowanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa nad wodą zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. W efekcie tej debaty doprowadziliśmy
w tym roku do podpisania z 9 podmiotami porozumienia
dotyczącego współdziałania w zakresie bezpieczeństwa
na wodzie.
W sezonie letnim policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Mrągowie pracować będą dodatkowo na łodzi motorowej
typu Harpun, z której strzec będą bezpieczeństwa na jeziorze Czos. Natomiast na łodzi płaskodennej Atol na jeziorze
Juno i rzece Krutynia. Policjanci z Komisariatu Policji
w Mikołajkach w sezonie letnim pracować będą na dwóch
łodziach, z których będą strzegli bezpieczeństwa na jeziorach: Mikołajskim, Tałckim, Śniardwy, Ryńskim i Bełdany.
Jak co roku policjantów dyslokować będziemy w zależności
od potrzeb i możliwości osobowych. Myślę, że pomimo pojawiających się wakatów w policji, będziemy tak organizować
pracę, aby ilość tych służb była co najmniej na tak wysokim
poziomie, jak w latach poprzednich.
Jestem po rozmowie z Dyrektorem Mazurskiego Parku Krajobrazowego Panem Krzysztofem Wittbrodt, z którym porozumieliśmy się w sprawie wspólnych służb na rzece Krutynia. Na bieżąco jesteśmy również w kontakcie z WOPR-em,
z którym współpracujemy przy zabezpieczaniu różnych imprez, a także wymieniamy się informacjami. Aby zapewnić
bezpieczeństwo turystom oraz zapobiec wykroczeniom na
wodzie policjanci będą również współpracować ze Strażą
Rybacką.
Ponadto, w okresie letnim, mieszkańcy Mrągowa, w trakcie
spacerów po mieście, będą mogli spotkać policyjne patrole
rowerowe. Ten niecodzienny sposób pełnienia służby umożliwia mieszkańcom bezpośredni dostęp do policjanta.
Osoby zainteresowane mogą wtedy podejść i poprosić
o pomoc czy interwencję w różnych sprawach lub przekazać
swoje sugestie dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa
w danym rejonie miasta.
- Troska o bezpieczny wypoczynek turystów i mieszkańców to cel nie tylko Policji, ale również samorządów.
Jak układa się Panu współpraca z samorządami?
Policja nie jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za
bezpieczeństwo i porządek publiczny. Odpowiedzialne za
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bezpieczeństwo są również jednostki samorządu terytorialnego, które na podstawie ustaw samorządowych mają inicjować i angażować się w działalność na rzecz poprawy
stanu bezpieczeństwa obywateli.
Współpracę z lokalnym samorządem mogę ocenić bardzo
dobrze. Zawsze można na naszych włodarzy liczyć, ponieważ troszczą się o bezpieczeństwo swoich mieszkańców.
Samorządy dostrzegają również nasze potrzeby.
W 2014 roku dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Mikołajek zakupiono nowy radiowóz dla tamtejszych dzielnicowych. W 2015 roku dwa nowe radiowozy otrzymali dzielnicowi z Piecek i Mrągowa. Kupiono je dzięki wkładowi finansowemu Burmistrza Mrągowa, Wójta Gminy Mragowo, Piecek i Sorkwit.
Dzięki zaangażowaniu finansowemu samorządowców
z Mikołajek, Mrągowa i Piecek co roku otrzymujemy wsparcie z Oddziałów Prewencji Policji w Olsztynie.
Dodatkowe policyjne siły są nam niezbędne w sezonie letnim. W ten sposób wspólnie możemy zapewnić naszym
mieszkańcom i turystom bezpieczny wypoczynek.
- Jakie- jako Komendant- ma Pan wymagania w stosunku do policjantów i pracowników Policji?
- Cenię sobie przedwojenne "Policyjne przykazania", które
są cały czas aktualne oraz Zasady etyki zawodowej policjanta. Uważam, że te wartości każdy z nas powinien nosić
w sercu, nie tylko w czasie służby, ale i w życiu prywatnym.
Przykazania Policjanta
I. Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
II. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz jej godny.
III. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem,
lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
IV. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
V. Pomóż temu, kto Twojej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jakbyś chciał, by się
z Tobą obchodzono.
VI. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
VII. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Bądź więc zawsze schludnie i czysto
ubrany i nie zaniedbuj wyglądu zewnętrznego.
VIII. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to
zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do
nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
IX. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar
w mowie.
X. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
XI. W wystąpieniach przeciw wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że
dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
XII. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie
obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
XIII. Miej pogardę dla pochlebców.
XIV. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się
ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi widzieć wszystko.
Komendant Główny Policji Państwowej
Gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
(na podstawie „Na posterunku”, Nr 5/1938r.”)
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Chciałbym, aby moi funkcjonariusze zawsze pamiętali
o tym, że naszym powołaniem jest służyć i chronić.
Policjanci i pracownicy powinni kierować się empatią, i mieć
poczucie przynależności do grupy, którą tworzy zespół ludzi
współpracujących ze sobą, gdyż nasze cele są takie same.
Problemy należy starać się rozwiązywać, a nie udawać,
że ich nie ma. Każdy z nas powinien być odpowiedzialny
za kolegów i koleżanki oraz za wykonywaną pracę.
- A czego oni mogą od Pana oczekiwać? Jakim chce
Pan być przełożonym?
- Funkcję przełożonego pełnię od 2007 roku, od kiedy to
byłem Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie. Od 2010 roku byłem Zastępcą Komendanta Powiatowego w Mrągowie. Co ważne, w tej jednostce zaczynałem
swoją służbę w Policji. W związku z tym osoby, z którymi
pracowałem, i nadal pracuję, z pewnością mają już swoje
oceny w stosunku do mojej osoby, w tym jako przełożonego.
Zawsze starałem się być sprawiedliwy w stosunku do ludzi
oraz obiektywny, co do ocen ich problemów i sukcesów.
Zawsze też praktycznie patrzyłem na rozwiązywanie spraw.
Nigdy nie odmówiłem spotkania z policjantem czy pracownikiem, i mam nadzieję, że były one dla nich pomocne.
Poza tym, w pracy staram się wprowadzać poczucie spokoju, bo codzienność policyjna przynosi często wiele dodatkowych nerwów i stresu.
Mam nadzieję, że moi podwładni mają poczucie, że mogą
na mnie liczyć w trudnych sytuacjach zarówno na gruncie
służbowym, jak i prywatnym. To ogromna satysfakcja, kiedy
mogę przyczynić się do rozwiązania jakiejś sprawy i widzę
zadowolenie na twarzach.
Podchodzę do ludzi życzliwie, bo życie z wzajemnością
to oddaje.
- Panie Komendancie, chciałam spytać również o Pana
zainteresowania. Był Pan wielokrotnie wyróżniany za
upamiętnianie i opiekę nad miejscami walk i męczeństwa narodu polskiego. Jest Pan związany ze Związkiem
Żołnierzy Wojska Polskiego, działa Pan na rzecz środowiska weteranów i kombatantów. Skąd te zainteresowania?
- Te historie często zaczynają się podobnie. Mój dziadek był
kombatantem i brał udział w walkach z okupantem hitlerowskim w czasie II Wojny Światowej.
Str. 8

Będąc małym chłopcem pamiętam, jak łowiłem ryby, a on
siedział przy mnie na kładce i opowiadał mi o swoich przeżyciach. Wówczas nie wszystko to było dla mnie zrozumiałe. Kiedy słyszymy Mazurka Dąbrowskiego to serce podchodzi do gardła i tak też jest, kiedy rozmawiamy z takimi ludźmi.
Miejsca walk i męczeństwa są świadectwem epoki i częścią
naszego dziedzictwa. Ważne jest to, aby podtrzymywać
wspomnienia i pamięć zaistniałych wydarzeń. By nie wydarzyły się one po raz kolejny, a następne pokolenia wiedziały,
dzięki czemu żyją w wolnym kraju.
- A czy ma Pan jakieś inne zainteresowania? I czy teraz
będzie Pan miał czas na ich realizację?
- Wszystko, co wiąże się z pracą policjanta już jest realizacją zainteresowań. Tej pracy poświęca się najwięcej czasu
i to ona przynosi dużo satysfakcji.
Zauważyłem, jak trudno odchodzącym na emeryturę rozstać
się z tą formacją. Właśnie wtedy, po raz pierwszy policjantom łamie się głos i płyną łzy.
Jednym z moich zainteresowań są sporty walki.
Kiedyś byłem zawodnikiem i startowałem w zawodach sportowych. Teraz mój czas jest bardzo ograniczony, jednak
jeśli mam wolną chwilę, to staram się to kontynuować już
tylko dla podtrzymania kondycji. Można powiedzieć, że realizacją marzeń i zainteresowań jest udział mojego 8-letniego
synka w bliskich mi zawodach sportowych.
Kibicuję mu z ogromną satysfakcją.
- Czego Panu życzyć w związku z awansem na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie?
Nie przełamię tu standardu mówiąc, że przede wszystkim
zdrowia, bo tego nigdy za wiele. Od niego się wszystko
zaczyna i na nim się wszystko kończy.
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Insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wziął udział w obradach WarmińskoMazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, który w dniach 9 – 10 czerwca
2016 r. odbył się w Kajkowie koło Ostródy.
Głównym tematem rozmów były sprawy kadrowe
i finansowe.

Sławomir Koniuszy

U

względniając dotychczasowe działania ze strony
Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, jak również zapowiedź dalszych
decyzji zmierzających do sukcesywnej redukcji zaległości
w zakresie mianowania policjantów na wyższe stanowiska
służbowe, Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki odroczył podjęcie decyzji w sprawie wejścia w spór zbiorowy.
Zarząd Wojewódzki wyszedł z założenia, że rozwiązanie
problemów garnizonu na poziomie satysfakcjonującym
wymaga nie tylko dobrej woli ze strony organów decyzyjnych, ale też odpowiedniej ilości czasu. Czasu, który pozwoli na pełniejszą ocenę już podjętych decyzji, na wdrożenie
wszystkiego tego, co zostało obiecane, a także na zakończenie prac nad nowym zarządzeniem Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji,
które ma zastąpić obecnie obowiązujący dokument
z dnia 1 lutego 2011 r.

I

nformując o wyrażeniu zgody na mianowanie policjantów
na wyższe stanowiska służbowe oraz wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych, Komendant Tomasz Klimek zapowiedział, że nie będą to ostatnie tego typu decyzje w roku bieżącym. Aktualna sytuacja finansowa pozwoliła na pozytywną realizację ponad 100. wniosków, które skierowali komendanci miejscy i powiatowi w kwietniu tego roku. Miesięczny
skutek tych decyzji opiewa na sumę 36,5 tys. zł i zmniejsza
skalę zaległości o 1/3. Dalsza redukcja będzie możliwa po
realizacji awansów w stopniach z okazji Święta Policji.

Str. 9

Komendant Wojewódzki unikał podawania konkretnych dat,
ale zapowiedział, że w sierpniu dokona podliczenia możliwych do zaangażowania środków i w uzgodnieniu z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego podejmie decyzję
o dalszych awansach w grupach.

S

ukcesywne rozwiązywanie problemu finansowego
w garnizonie nie byłoby możliwe bez decyzji Komendanta
Głównego Policji.
Od momentu złożenia przez Zarząd Wojewódzki petycji do
MSWiA podwyższono w naszym garnizonie tzw. średnie
naliczeniowe. W przypadku komend miejskich i powiatowych średnia ta wzrosła o 211,81 zł, do poziomu 4 149, 00
zł. W przypadku Komendy Wojewódzkiej – o 180,77 zł, do
poziomu 4 485,00 zł.
Ogromny wpływ na poprawę sytuacji finansowej ma też
zmiana polityki w stosunku do policjantów nowo przyjętych.
Jak czytamy w odpowiedzi udzielonej przez Komendę Główną Policji w odniesieniu do żądań zawartych w petycji, odstąpiono od przeliczania po niższych średnich uposażeń
kursantów (1 900 zł) i nowo mianowanych policjantów, ze
stażem nieprzekraczającym 18. miesięcy służby (2 900 zł).
Skala wzrostu nie jest co prawda imponująca (należy bowiem wziąć pod uwagę wzrost dodatków za stopień w wysokości 202 zł) i problemu w całości nie rozwiąże, ale z całą
pewnością jest krokiem we właściwym kierunku. Jest krokiem, na który Zarząd Wojewódzki oczekiwał i wciąż oczekuje, mając na myśli zarówno kontynuację, jak i korzystny
rozwój sytuacji w sprawie naliczania etatów policyjnych na
poszczególne garnizony.
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W

śród problemów zgłaszanych przez przewodniczących Zarządów Terenowych pojawiły się kwestie związane
z realizacją badań okresowych w ramach medycyny pracy.
Przewodniczący Mirosław Orłowski wskazał na kilka nieprawidłowości i zgłosił postulat, że zadania w tym zakresie powinny być rejonizowane, co pozwoliłoby na ograniczenie
kosztów finansowych i skrócenie czasu, jaki policjanci tracą
na skutek niedostosowania godzin wizyt u specjalistów albo
na stanie w gigantycznych kolejkach. Krytyce poddano też
nieprzychylność ze strony niektórych specjalistów oraz jakość zaplecza technicznego wykorzystywanego do diagnostyki.
Do zarzutów odniósł się Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia, jako że, to właśnie jego wydział odpowiada za procedurę związaną z wyłanianiem podmiotów świadczących usługi
w ramach profilaktyki zdrowotnej.
Okazało się, że do rejonizacji tych zadań dążono. W tym
celu podzielono garnizon pierwotnie na 19 rejonów, ale
przetargi nie wyszły ze względu na brak zainteresowania
ze strony placówek medycznych spełniających oczekiwane
kryteria. W rezultacie, zagadnieniem tym zajmować się będą niestety tylko dwa podmioty – Centrum Medyczne
„Polmed” przy ul. Wyszyńskiego 5b w Olsztynie i elbląski
Szpital Specjalistyczny SP ZOZ przy ul. Komeńskiego 35 w
Elblągu, z tym że umowa z tą drugą placówką wygasła
3 czerwca i w tej chwili ogłoszony jest kolejny przetarg.
O świadczenie usług w tym zakresie ubiegała się także olsztyńska „Poliklinika”, ale – jak stwierdził Naczelnik Kadr –
ceny usług były niestety „zaporowe”.

Z

wiązkowcy dopytywali Komendanta Wojewódzkiego
o przepisy dotyczące organizowanych przez Policję
zawodów strzeleckich.
Problematyczna, zdaniem rozmówców, jest możliwość wykorzystania broni służbowej w zawodach z udziałem osób
cywilnych. Zauważano, że żaden przepis wewnętrzny co
prawda tego nie zabrania, ale w obiegu znajdują się opinie
wskazujące na przeciwwskazania, zwłaszcza w sytuacjach,
kiedy w tle mogą się pojawiać jakieś wypadki nadzwyczajne.

Z

udziałem Komendanta Wojewódzkiego i Naczelnika
Kadr poruszono problem nadgodzin, a także możliwości
wykorzystania policjantów RD, realizujących zadania w ramach tzw. „koordynacji” na drogach krajowych, do obsługi
kolizji bądź wypadków drogowych.
W pierwszym aspekcie chodziło o niewłaściwy – zdaniem
przewodniczącego Przyborowskiego – sposób wyliczania
mierników, który nie uwzględnia absencji w służbie spowodowanej nie tylko chorobą, ale i uczestnictwem w realizacji
innych zadań służbowych, np. w szkoleniach.
Co do policjantów zaangażowanych w „koordynację”, Komendant nie widzi przeszkód, aby korzystać z pomocy,
pod warunkiem, że zaangażowanie innych policjantów
w rozsądnym czasie okazałoby się niemożliwe.
Większy problem jest z miernikami. Ich konstrukcja zależy
od Komendy Głównej Policji i nie ma możliwości ich modyfikowania z pozycji komendy wojewódzkiej.

Wiceprzewodniczący z Bartoszyc, Wojciech Szerejko dopytywał, czym spowodowana jest blokada na zaopatrywanie
policjantów z komend powiatowych w elementy nowego
umundurowania.
Komendant zapowiedział, że jest to przejściowe utrudnienie,
spowodowane szczytem NATO i „Światowymi Dniami Młodzieży”, i że po zaopatrzeniu w nowe umundurowanie policjantów przewidzianych do bezpośredniego zabezpieczenia
tych wydarzeń takich obostrzeń nie będzie. Chodzi tu wyłącznie o priorytet.
Komendant Tomasz Klimek przekazał szereg informacji
z ostatniej narady kadry kierowniczej Policji.
Zwrócił szczególną uwagę na jeden z priorytetów nowego
Komendanta Głównego Policji – współpracę ze Związkami
Zawodowymi, warunkującą efektywniejsze rozwiązywanie
bieżących problemów i decydującą o właściwej atmosferze
służby.
Potwierdził swoją otwartość na współpracę i podkreślił, że
zachęcał do niej także swoich komendantów powiatowych
i miejskich.

Sławomir Koniuszy
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St. sierż. Cezary Piotrowski z KMP w Olsztynie wygrał wojewódzki etap
konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2016”, który odbył się na terenie
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W tegorocznej edycji zawodów brało udział osiemnastu
najlepszych policjantów ruchu drogowego warmińskomazurskiej Policji, wyłonionych w drodze eliminacji
powiatowych.
W tegorocznym, wojewódzkim etapie konkursu policjanci drogówki mierzyli się z kierowaniem ruchem na skrzyżowaniu, strzelaniem z broni służbowej, jazdą motocyklem,
jazdą autem, wiedzą z zakresu pierwszej
pomocy oraz testem ze znajomości przepisów i procedur policyjnych.
Po podsumowaniu wyników wszystkich konkurencji okazało się, że najwięcej punktów
zdobył starszy sierżant Cezary Piotrowski
z olsztyńskiej drogówki.
Policjant wykazał się największą wiedzą oraz umiejętnościami w kierowaniu ruchem na skrzyżowaniu,
zdobywając w tych konkurencjach pierwsze miejsca.
W dwóch kolejnych -strzelaniu i jeździe na motocyklu funkcjonariusz zajął drugie miejsce.
Wysokie lokaty w poszczególnych konkurencjach dały policjantowi z Olsztyna pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji.

W klasyfikacji generalnej drugie miejsce zajął
asp. Jan Boncal z KPP w Braniewie, a trzecie
sierż. szt. Krzysztof Szymczukiewicz
z KPP w Bartoszycach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
z rąk Zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie
podinsp. Arkadiusza Sylwestrzaka pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii
wyróżnieni zostali
pucharami
oraz nagrodami.
St. sierż. Cezary Piotrowski z KMP Olsztyn
oraz asp. Jan Boncal
z KPP w Braniewie będą
reprezentować nasze
województwo w ogólnopolskim konkursie o tytuł Najlepszego policjanta ruchu
drogowego w kraju, który odbędzie się we wrześniu
w Białymstoku.
podkom. Krzysztof Wasyńczuk

Str. 11

numer 143 (7/12)

Asp. Jan Boncal po raz kolejny znalazł się w pierwszej
trójce najlepszych policjantów ruchu drogowego
Warmii i Mazur. W tegorocznej edycji braniewski funkcjonariusz okazał się bezkonkurencyjny w sprawnościowej jeździe motocyklem, a w klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie II miejsce. Do braniewskiej komendy
powrócił z dwoma pucharami.

12 lat w mundurze
Asp. Jan Boncal swoją przygodę z Policją rozpoczął 2004 r.
Pierwsze służby w mundurze pełnił w ogniwie patrolowointerwencyjnym, a także w wydziale konwojowym.
Od 10 lat nie rozstaje się z białą czapką i sumiennie wykonuje swoje obowiązki na drodze, dyscyplinując skutecznie
kierowców łamiących przepisy.

Po drogach powiatu na motocyklu
Swoją codzienną służbę funkcjonariusze pełnią nie tylko
przy użyciu służbowych samochodów, ale i jednośladów.
W gronie policyjnych motocyklistów jest oczywiście
asp. Jan Boncal.
W zeszłym miesiącu funkcjonariusz ukończył w Legionowie
specjalistyczny kurs w zakresie kierowania motocyklem.
Zdolności, które nabył podczas szkolenia, bez wątpienia
przyczyniły się do sukcesu, który odniósł podczas tegorocznych wojewódzkich eliminacji. Braniewski funkcjonariusz
po pokonaniu placu manewrowego jednośladem otrzymał
puchar dla najlepszego policjanta w tej dziedzinie. Janek
powiedział, że wciąż będzie doskonalił swoje umiejętności.

Po raz kolejny w gronie najlepszych
Tegoroczny finał konkursu „Policjant Ruchu Drogowego
Warmii i Mazur” nie był jedynym, w którym uczestniczył
asp. Jan Boncal.
W 2011 r. po zajęciu III miejsca w wojewódzkim etapie konkursu reprezentował nasze województwo na zawodach
ogólnopolskich w Legionowie.
Dwa lata temu podczas zmagań w Olsztynie znalazł się
w pierwszej szóstce.
Rok temu, jako jeden z najlepszych na Warmii i Mazurach
walczył w Krakowie o tytuł Najlepszego policjant ruchu drogowego Polski.
Po tegorocznym sukcesie na etapie wojewódzkim po raz
kolejny będzie reprezentował nasze województwo podczas
ogólnopolskich zmagań w Białymstoku.

Uśmiech każdego dnia
Asp. Jan Boncal -dla przełożonych, kolegów i koleżanek z
pracy po prostu Jasiu, od zawsze cieszył się dużym uznaniem.
Nieznikający z twarzy uśmiech, sumienne
wykonywanie powierzonych zadań – to tylko
niektóre z cech, które od 12 lat nieustannie go
charakteryzują.
To właśnie tacy policjanci jak on, dbają o to,
by na drogach powiatu braniewskiego było
bezpiecznie.

Choć asp. Jan Boncal nie ukrywa szczęścia
z osiągniętego sukcesu, zaznacza, że nie
spocznie na laurach, i w krajowym etapie do2016 r. - asp. Jan Boncal podczas konkurencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy łoży wszelkich starań, by godnie reprezentooraz podczas kierowania ruchem na skrzyżowaniu
wać nasz garnizon.
Str. 12

st. sierż.Jolanta Sorkowicz
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41 nowo przyjętych do służby policjantów
na dziedzińcu olsztyńskiego zamku złożyło uroczyste ślubowanie w obecności insp. Tomasza Klimka
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele
władz rządowych i samorządowych oraz rodziny
funkcjonariuszy.
„Złożone przez Was ślubowanie zobowiązuje do ciężkiej i sumiennej pracy, oraz odpowiedzialności za
ludzkie losy i szacunku do drugiego człowieka.
Wierzę, że odnajdziecie w służbie to , co w niej najpiękniejsze – niesienie pomocy innym, ale też wdzięczność i szacunek obywateli naszego państwa”powiedział w trakcie uroczystości insp. Tomasz Klimek.

Nowo przyjęci policjanci odbędą półroczny kurs podstawowy
w Szkole Policji w Słupsku i Pile, a po jego zakończeniu
rozpoczną służbę w jednostkach warmińsko-mazurskiej
Policji. Spośród 41 nowych policjantów 19 pełnić będzie
służbę w KMP w Olsztynie, czterech w KMP w Elblągu,
trzech w KPP w Piszu, po dwóch policjantów trafi do jednostek powiatowych w Szczytnie, Iławie, Ełku, do Oddziału
Prewencji Policji, a po jednym do Bartoszyc, Gołdapi, Mrągowa, Nowego Miasta Lubawskiego oraz Ostródy.

Życzenia wytrwałości i satysfakcji ze służby płynęły również
ze strony zaproszonych gości.

Drużyna KMP w Olsztynie wygrała zawody strzeleckie
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, które 16 czerwca odbyły się na strzelnicy
myśliwskiej w Olsztynie.
Organizatorem zawodów był Wydział
Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie.
Patronat nad zawodami objął
W-M Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie.
W zawodach wzięły udział 22., trzyosobowe
drużyny warmińsko-mazurskich
funkcjonariuszy.
Każdy z zawodników oddał 10 strzałóww pozycji stojącej
do tarcz umieszczonych w odległości 20 metrów.
Najlepszy strzelcem w klasyfikacji indywidualnej okazał się
asp. Robert Horodyłowski z KPP w Ostródzie.
Str. 13 miejsca na podium w tej kategorii zajęli
Pozostałe
asp.szt. Robert Misiejuk z KPP w Kętrzynie
oraz kom. Damian Świniarski z KMP w Olsztynie.

Spośród pań najlepiej strzelały reprezentantki
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztyniekom. Monika Brzostek,
podinsp. Iwona Konieczna oraz kom. Bożena Kucyk.
W klasyfikacji drużynowej najlepiej wypadła drużyna KMP
w Olsztynie tuż przed reprezentantami Wydziału Postępowań Administracyjnych oraz Sztabu KWP w Olsztynie.
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W Szkole Policji w Pile odbył się Ogólnopolski
Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej 2016”.
O miano najlepszej drużyny służby kryminalnej
walczyło 16 drużyn z całej Polski.
Drużyna z Komendy Powiatowej Policji w Ełku,
która reprezentowała garnizon warmińsko - mazurski znalazła się w trójce najlepszych w kraju!
To nie pierwszy sukces naszych policjantów.
W ubiegłym roku ełccy policjanci w Ogólnopolskim
Konkursie zajęli II miejsce.
Finał tegorocznego konkursu poprzedziły eliminacje
w komendach wojewódzkich. Reprezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku okazała się najlepszą w województwie i po raz kolejny reprezentowała garnizon warmińsko –
mazurski na szczeblu ogólnopolskim.
W ogólnopolskim finale wzięli udział: podkom. Kamil Karaś
– specjalista zespołu operacyjno- rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego KPP w Ełku,
asp. sztab. Tomasz Onoszko – technik kryminalistyki,
sierż. Alicja Sobolewska – policjant dochodzeniowo –
śledczy oraz kom. Damian Bekulard – policjant nadzorujący
problematykę dochodzeniowo –śledczą w ełckiej komendzie.
Podczas dwudniowych zmagań konkursowych zadaniem
grup procesowych -czyli konkursowej drużyny w pełnym,
czteroosobowym składzie- było ujawnienie i zabezpieczenie
śladów kryminalistycznych w sposób techniczny i procesowy.
Str. 14

Prócz tego drużyny miały obowiązek sporządzić protokół
oględzin, dokumentację fotograficzną i roboczy szkic miejsca zdarzenia.
W trakcie konkurencji sędziowie oraz eksperci pod okiem
przewodniczącego komisji nadzorującej konkurencję,
mł. insp. Piotra Trojanowskiego, przyglądali się pracującym
funkcjonariuszom.
Policjanci nadzorujący pracę dochodzeniowo- śledczą musieli pochylić się nad testem wiedzy zawodowej,
policjanci operacyjno-rozpoznawczy rozwiązywali zadanie
praktyczne, tzw. kazus, natomiast policjanci dochodzeniowo – śledczy na krytej strzelnicy w budynku Szkoły Policji
w Pile wzięli udział w sprawdzianie umiejętności strzeleckich. Sprawdzone zostały również umiejętności policjantów
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Nasz reprezentacja świetnie radziła sobie każdej z konkurencji, wykazała się dużą wiedzą zawodową oraz umiejętnościami zajmując w klasyfikacji generalnej miejsce w pierwszej trójce najlepszych drużyn służby kryminalnej w Polsce!
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Policjanci z Ełku w gronie najlepszych policjantów służby kryminalnej w Polsce!
podkom. Kamil Karaś
Specjalista zespołu operacyjno - rozpoznawczego wydziału
kryminalnego ełckiej jednostki.
W służbie od 20 listopada 2001roku.
Od 2003 roku pełni służbę w pinie kryminalnym.
Wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia w służbie
przez Komendanta Powiatowego Policji w Ełku,
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
oraz Komendanta Głównego Policji.
W 2011 roku odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony
Policjant”, a w 2015 Brązowym Medalem Za Długoletnią
Służbę.
W 2015 roku zdobył tytuł najlepszego policjanta
operacyjno-rozpoznawczego w Ogólnopolskim Konkursie
Policjanta Służby Kryminalnej roku 2015, za co został wyróżniony przez Komendanta Głównego Policji Złotą Odznaką Zwycięzca Konkursu i Sprawności Zawodowej.
W tegorocznym finale konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2016”podkom. Kamil Karaś zajął VI miejsce
w Polsce w kategorii indywidualnej
„Najlepszy policjant operacyjno-rozpoznawczy”.

asp. sztab. Tomasz Onoszko
W służbie od 20 maja 1999 roku.
Do 2007 roku służbę pełnił w pionie prewencji,
a od listopada 2007 roku w zespole techniki kryminalistycznej KPP w Ełku.
Wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia w służbie.
W 2015 roku odznaczony Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę.
W 2015 roku reprezentował garnizon warmińsko - mazurski
w Ogólnopolskim Konkursie Policjanta Służby Kryminalnej,
gdzie nasz drużyna zdobyła II miejsce.
Str. 15

Za osiągnięcia w konkursie został odznaczony
przez Komendanta Głównego Policji Srebrną Odznaką
Zwycięzca Konkursu i Sprawności Zawodowej.
W tegorocznym finale konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2016” asp. sztab. Tomasz Onoszko
zajął III miejsce w kategorii indywidualnej „Najlepszy
technik kryminalistyki”.

sierż. Alicja Sobolewska
W służbie od 26 maja 2008 roku, obecnie referent wydziału
dochodzeniowo- śledczego. Wielokrotnie wyróżniana przez
Komendanta Powiatowego Policji w Ełku za wzorowe
pełnienie służby.

kom. Damian Bekulard
Specjalista wydziału dochodzeniowo- śledczego , w służbie
od 27 grudnia 2004 roku; w pionie kryminalnym
od 2006 roku.
Wielokrotnie wyróżniany przez Komendanta Powiatowego
Policji w Ełku za wzorowe pełnienie służby.
W tegorocznym finale konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2016” kom. Damian Bekulard
zajął IV miejsce w Polsce w kategorii indywidualnej
„Najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą
dochodzeniowo-śledczą, a w sprawdzianie wiedzy
zawodowej był najlepszy w Polsce!

Agata Jonik, BP/ Szkoła Policji w Pile
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Holendrzy edukowali uczniów i studentów
O zagrożeniach dotyczących przestępczości migracyjnej i handlu ludźmi ze studentami i uczniami warmińsko
-mazurskich szkół rozmawiały przedstawicielki holenderskiej Policji. Spotkania odbyły się w ramach autorskiego projektu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
„Nie tylko dzieci dają się nabrać”.
9 – 10 czerwca Irena de Ruig – specjalistka ds. problematyki migracyjnej oraz Sietska Johannes z Wydziału Przestępczości Migracyjnej i Handlu Ludźmi z garnizonu Haaglandem wspólnie
z podkom. Katarzyną Świątek z Komendy Głównej Policji prowadziły prelekcje edukacyjne dla młodzieży szkolnej i studentów.

olsztyńskiego Wydziału Prewencji, by wymienić się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi.
Lidia Cynt

Pierwsze spotkanie – współorganizowane z przedstawicielami
Biura Karier UWM i Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej
odbyło się w Auli Błękitnej Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
W seminarium naukowym uczestniczyło kilkudziesięciu studentów
Wydziału Prawa i Administracji, którym policjantki z Holandii przybliżyły sytuację na holenderskim rynku pracy oraz uprawnienia
przysługujące pracownikom w tym kraju. Funkcjonariuszki omawiając zagrożenia czyhające na migrantów zarobkowych, podpowiedziały, na co zwrócić uwagę szukając pracy za granicą, jakie
formalności należy dopełnić w kraju jeszcze przed wyjazdem, i jak
się do takiego wyjazdu przygotować. Studenci usłyszeli również
wiele historii dotyczących wyzyskiwania Polaków przez nieuczciwych pracodawców.
Irena de Ruig przywołała definicję handlu ludźmi i prawne sankcje
przewidziane w Holandii za popełnienie tego przestępstwa, a Sietska Johannes przedstawiła procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą handlu
ludźmi.
Drugiego dnia wizyty policjantki gościły w Olsztynku,
gdzie spotkały się z uczniami tamtejszego Zespołu Szkół,
w tym z uczniami klas o profilu mundurowym.
Podczas dwóch spotkań funkcjonariuszki przestrzegały młodzież
przed nieprzemyślanymi wyjazdami poza granice kraju. Apelowała, by korzystać tylko ze sprawdzonych ofert
i legalnie działających pośredników pracy, zawierać pisemne
umowy i zobowiązania, a bliskim, którzy zostają w kraju przekazać
informację dokąd jedziemy, zostawić adres pracodawcy i miejsca
naszego pobytu oraz aktualne zdjęcie. By ułatwić ewentualne
szukanie wsparcia, prelegentki przedstawiły wykaz instytucji i
organizacji pomocowych, funkcjonujących na terenie Holandii.
Na zakończenie wizyty funkcjonariuszki spotkały się z Zastępcą
Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynku i przedstawicielami
Str. 16

Policjantki z Holandii odwiedziły Pisz
Wizyta holenderskich policjantek w Piszu nie była przypadkowa. Zostały one zaproszone z uwagi na duże bezrobocie
w naszym powiecie, a tym samym coraz większą liczbę osób
zainteresowanych pracą za granicą, a także z uwagi na zbliżające się wakacje, w trakcie których wielu młodych ludzi wyjeżdża
do innych krajów pracować lub je zwiedzać.
Policjantki spotkały się z przedstawicielami samorządu oraz
młodzieżą i osobami bezrobotnymi.
Podczas spotkań policjantki
mówiły o handlu ludźmi,
wyjaśniały na czym polega to zjawisko w Holandii i jak można się
przed tym uchronić.
Mówiły m.in., jakie prawa i obowiązki ma pracownik w ich kraju.
Dużą uwagę skupiały na tym, w jaki sposób należy przygotować się
wyjeżdżając do pracy za granicę. Jak podkreślała Sietska Johannes
- „Wyjazd do Holandii może
być sukcesem, jeśli poprzedzi
go dobre przygotowanie”.
Podkomisarz Katarzyna Świątek
z KGP omawiała tematykę handlu ludźmi w kontekście prawa
karnego obowiązującego
w Polsce.
Goście odwiedzili także Komendę Powiatową Policji w Piszu, gdzie
spotkali się z policjantami. Rozmowa toczyła się wokół zagadnienia
handlu ludźmi i koncentrowała się głównie na wymianie
doświadczeń zawodowych.
.
podkom. Anna Szypczyńska
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I miejsce w Mistrzostwach Polski Oldboy’ów w piłce siatkowej, które odbyły się w Drzonkowie zajęła drużyna, w której grało dwóch warmińsko-mazurskich policjantów - mł. insp. Przemysław Polechoński Naczelnik
Sztabu Policji KWP w Olsztynie oraz mł. insp. Mariusz Kozłowski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim. Naczelnik Sztabu został uznany za najlepszego zawodnika turnieju w kategorii
powyżej 40 lat!

Mł. insp. Przemysław Polechoński Naczelnik Sztabu Policji
KWP w Olsztynie oraz mł. insp. Mariusz Kozłowski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim wielokrotnie z sukcesami reprezentowali warmińskomazurską Policję w turniejach piłki siatkowej, zdobywając
nie tylko drużynowe miejsca na podium, ale również indywidualne wyróżnienia.
W 2010 roku Przemysław Polechoński na Centralnej Spartakiadzie MSWiA uzyskał tytuł „Najlepszego rozgrywającego
turnieju”, a drużyna, w której oprócz niego grał m.in.
mł. insp. Mariusz Kozłowski zdobyła tytuł
„Najsympatyczniejszej drużyny Mistrzostw Polski”.
Kolejne lata potwierdzały nie tylko rozwój zawodowy
Przemysława Polechońskiego oraz Mariusza Kozłowskiego
- awanse policjantów na wyższe stanowiska i stopnie służbowe, ale również wysoki poziom sportowy.
M.in. w 2013 roku w Turnieju piłki siatkowej, który odbył się
w Olsztynie z okazji Święta Konstytucji 3-maja, drużyna
KWP w Olsztynie zajęła I miejsce, a Przemysława Polechońskiego, który grał w tej drużynie, uznano za najwszechstronniejszego zawodnika turnieju. – „Siatkówka to taka
moja druga pasja. Druga - bo najpierw jest oczywiście praca” - mówił olsztyński policjant.
W ubiegłym roku reprezentacja Policji wygrała Turniej Służb
Mundurowych w piłce siatkowej o puchar Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie. Najlepszym rozgrywającym Turnieju został oczywiście
mł. insp. Przemysław Polechoński, za Najlepszego atakującego Turnieju uznano mł. insp. Mariusza Kozłowskiego!
Od dwóch lat policjanci biorą również udział w Mistrzostwach Polski Oldboy’ów w piłce siatkowej, które w tym roku
odbywały się w dniach 17-19 czerwca w Drzonkowie.
Siatkarze rywalizowali w sześciu kategoriach.

Str. 17

Nasi policjanci wraz ze swoją drużyną wystartowali w kategorii powyżej 40 lat i zajęli w niej I miejsce.
Za najlepszego zawodnika turnieju w tej kategorii uznano
mł.insp. Przemysława Polechońskiego!
Dziś przypominamy sylwetkę mł.insp. Przemysława Polechońskiego, w następnych „Informatorach” przedstawimy bliżej
mł. insp. Mariusza Kozłowskiego.
Przemysław Polechoński do służby w Policji wstąpił
20 września 1995 roku.
Jego pierwszą jednostką Policji była Komenda Rejonowa
Policji w Katowicach. Dwa lata później przeniósł się do Olsztyna.
Początkowo służył na stanowisku aplikanta Oddziału Prewencji,
ale już od 26 lipca 1999 roku związał się ze Sztabem Policji KWP
w Olsztynie, w którym -z wyjątkiem krótkiego epizodu służby
w Wydziale Prewencji KWP w Olsztyniepracuje do dziś.
Pracę w Sztabie zaczynał od stanowiska starszego asystenta,
później awansował na stanowisko specjalisty,
a od 1 listopada 2006 roku eksperta Sztabu Policji.
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2012 roku Przemysław Polechoński został Zastępcą Naczelnika Sztabu Policji KWPw Olsztynie.
Z dniem 30 maja 2015 roku został mianowany na stanowisko
Naczelnika Sztabu Policji.
Przemysław Polechoński siatkówkę uprawiał zawodowo,
występował w II lidze oraz w IB.
Bożena Przyborowska
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St. asp. Daniel Komorowski – służbowo technik
kryminalistyki KPP w Braniewie, prywatnie: mąż,
ojciec i …znakomity piłkarz, wielokrotnie nagradzany tytułami „Najlepszego strzelca turnieju”.
Pod koniec maja 2016 r. zagrał w V Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej IPA 2016’ rozgrywanym
w Gdyni i wraz z reprezentacją warmińskomazurskich policjantów wywalczyli zwycięstwo!

Skutecznie łączy pasję z pracą
St. asp. Daniel Komorowski w piłkę nożną gra od ponad
22 lat, natomiast w kadrze warmińsko-mazurskich
policjantów jest od momentu wstąpienia do służby,
czyli od lat 14. Mówi, że połknął „bakcyla” do piłki, gdy jako
młody chłopak obejrzał Mistrzostwa Świata
w Piłce Nożnej w USA. Wtedy, jak
większość chłopaków, postanowił,
że zostanie zawodowym piłkarzem
jak Romario z Brazylii czy Roberto
Baggio z Włoch.
Występował w klubach amatorskich
zrzeszonych w Warmińsko – Mazurskim Związku Piłki Nożnej na szczeblach IV i III ligi, a po wstąpieniu do
Policji w reprezentacji Warmii i Mazur.
W kadrze policyjnej był królem
strzelców, a z drużyną policyjną
zostawał Mistrzem oraz Wicemistrzem Polski służb mundurowych w piłce halowej.
Z turniejów międzynarodowych rangi Mistrzostw Świata
czy Europy również wielokrotnie przyjeżdżał z medalami,
nawet złotymi, jak to miało miejsce w 2010 roku, gdy policyjna drużyna, w której grał st. asp. Daniel Komorowski wygrała międzynarodowy turniej piłkarski służb mundurowych,
który odbył się we włoskiej miejscowości Crotone; czy w tym
roku, kiedy to drużyna, w której grał, zajęła I miejsce w V
Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej IPA 2016’ rozgrywanym w Gdyni w dniach 27-28 maja.

Aby być w formie trenuje piłkę nożną 3-4 razy w tygodniu, i
przynajmniej raz w tygodniu pływanie na basenie. A wszystko to łączy z trudną i odpowiedzialną pracą zawodową technika kryminalistyki.
Kom. Tadeusz Telenga Zastępca Naczelnika Wydziału
Kryminalnego KPP w Braniewie- przełożony policjanta,
powiedział, że w pracy zawsze może liczyć
na st. asp. Daniela Komorowskiego.
- „To bardzo dobry policjant, kompetentny, dyspozycyjny – co jest bardzo ważną cechą w przypadku
technika kryminalistyki. Do tego jest bardzo koleżeński. Wiem, że jego pasją jest piłka nożna, że poświęca
jej dużo czasu, ale jeszcze mi się nie zdarzyło,
aby odmówił przyjazdu do komendy, gdy był potrzebny w służbie”.
A jak na to łączenie pracy z pasją patrzy Daniel Komorowski? - „Muszę przyznać, że jest to możliwe, ale wiąże
się z ogromem wyrzeczeń.
Piłka nożna to jest moje hobby
i dopóki zdrowie będzie pozwalało, na pewno będę kontynuował grę. Oczywiści nie będę
tego robił kosztem rodziny czy
pracy zawodowej, ale te „luki”
czasowe to właśnie sport. Ponadto, mam wyrozumiałą żonę, która dzielnie mnie wspiera i daje
zielone światło”.
A co daje mu sport?
- „Bardzo dużo, i mówiąc szczerze, nie wyobrażam
sobie, abym raptownie przerwał uprawianie sportu.
I nie mówię tylko o piłce nożnej, chodzi ogólnie
o sport. Oprócz satysfakcji, sport to ciągła adrenalina, zdrowa rywalizacja z innymi zawodnikami.
Polecam sport każdemu policjantowi.
Po ciężkiej i wyczerpującej psychicznie służbie, sport
to takie „zresetowanie” mózgu, pozbycie się stresu,
który towarzyszy nam praktycznie każdego dnia”.

Bożena Przyborowska
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Witryna poświęcona największym sportowym
osiągnięciom warmińsko-mazurskich policjantów wzbogaciła się o kolejny cenny puchar.
Reprezentanci garnizonu w piłce nożnej oficjalnie
przekazali Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
w Olsztynie puchar za zajecie pierwszego miejsca
w V Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej
„IPA 2016”.
Komendant Tomasz Klimek, wyrażając uznanie dla sportowych
umiejętności swoich zawodników, zwrócił uwagę,
że sport, a szczególnie spektakularne osiągnięcia w tej
dziedzinie, stanowią doskonałą promocję regionu nie tylko wśród
innych policjantów w kraju, ale też w społeczeństwie.
- Informując o tego typu sukcesach utrwalamy wśród
mieszkańców przekonanie, że jesteśmy formacją skuteczną
i sprawną. Że tak samo jak na boisku, potrafimy walczyć
o bezpieczeństwo każdego, kto znajdzie się pod naszą opieką. Że każdy, kto zamieszkuje ten region i go odwiedza,
może czuć się tu bezpiecznie.
Komendant Wojewódzki przekazał zawodnikom pisemne podziękowania i zapowiedział, że znajdą one swoje odzwierciedlenie na
rachunkach bankowych.
Przypomnijmy, że Reprezentacja warmińsko-mazurskich
policjantów zwyciężyła w tegorocznym Międzynarodowym
Turnieju Piłki Nożnej „IPA 2016”.
Turniej rozegrano w Gdyni w dniach 27 – 28 maja 2016 r.
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Piotr Krztoń – trener reprezentacji – poinformował Komendanta
Tomasza Klimka, że czekają nas w tym roku jeszcze co najmniej
dwa poważne wyzwania sportowe.
Pierwszym wyzwaniem będzie organizowany przez nas ogólnopolski turniej piłki nożnej, przewidujący rywalizację
w dwóch kategoriach – mężczyzn i kobiet. Impreza ta będzie towarzyszyć wojewódzkim obchodom Święta Policji.
Drugi sprawdzian możliwy będzie dzięki udziałowi w Ogólnopolskim Turnieju, organizowanym corocznie w Mielnie.
W obydwu turniejach będziemy chcieli udowodnić swoją wysoką
klasę i stanąć na podium– zapowiedział
trener Krztoń.
Sławomir Koniuszy

Siatkarki walczyły o puchar Komendanta
Reprezentacja Straży Granicznej wygrała II Wojewódzki
Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet o Puchar Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
Tytuł Najlepszej zawodniczki turnieju zdobyła
Sylwia Skowrońska, reprezentantka zwycięskiej drużyny.
Od samego początku turnieju czuć było sportową atmosferę. Walka o
każdy punkt nie przeszkadzała zawodniczkom świetnie się bawić.
Ostatecznie do meczów o czołowe miejsca w turnieju stanęły siatkarskie pary –KPP Iława z drużyną mieszaną Komendy Miejskiej w Olsztynie i Oddziału Prewencji Policji, które walczyły o ostatnie miejsce na
podium, oraz drużyna Urzędu Celnego ze Stempelkami z Warmińsko
-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, które walczyły
o zwycięski puchar.
Puchar Komendant Wojewódzkiego Policji w Olsztynie zdobyły
reprezentantki Straży Granicznej. Kolejne miejsca na podium zajęły
zawodniczki Urzędu Celnego oraz KPP Iława.
Organizatorem turnieju był Komendant Wojewódzki Policji oraz W-M
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie.
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Drużna Oddziału Prewencji Policji zdobyła puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
wygrywając piątą edycję turnieju policyjnych, 7-osobowych drużyn piłkarskich.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został bramkarz drużyny KPP Ełk - Marcin Andruszkiewicz, który
udanymi interwencjami wielokrotnie ratował swój zespół przed utratą bramek.

11 czerwca 2016 r. na boisku piłkarskim klubu MKS
„BŁĘKITNI” Orneta, odbyła się V Edycja Turnieju Policyjnych Drużyn Piłkarskich 7-osobowych o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
Organizatorem Turnieju był Zarząd Terenowy NSZZ
Policjantów Komisariatu Policji w Ornecie przy wsparciu
finansowym Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Honorowy patronat nad Turniejem objął Starosta Powiatu
Lidzbarskiego, Jan Harhaj.
W turnieju udział wzięło 13drużyn, podzielonych na dwie
grupy.
Grupa A – KMP Olsztyn, KPP Szczytno, KPP Nowe Miasto
Lubawskie, KWP Olsztyn, KPP Nidzica, OPP Olsztyn,
KPP Braniewo
Grupa B – KMP Elbląg, KPP Lidzbark Warmiński,
KPP Kętrzyn, KP Biskupiec, KPP Iława, KPP Ełk

Turniej rozpoczął się minutą ciszy poświęconą policjantom,
którzy w ostatnim okresie odeszli z naszych szeregów podinsp. Waldemarowi Zakrzewskiemu,
mł. asp. Andrzejowi Wasiołek oraz
sierż. szt. Łukaszowi Kuśmierkiewicz.
Zespoły w grupach rywalizowały ze sobą systemem
„każdy z każdym”.
Wszystkie spotkania stały na bardzo wysokim poziomie.
Do fazy finałowej awansowały po dwie najlepsze drużyny
z każdej z grup. Drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach spotkały się ze sobą w meczu o trzecie miejsce.
Spotkanie to, rozegrane pomiędzy drużynami KPP Lidzbark
Warmiński (gospodarze) i KPP Nowe Miasto Lubawskie
zakończyło się wynikiem 1:3, i tym samym drużyna z Nowego Miasta Lubawskiego zajęła III miejsce w turnieju.
W meczu finałowym spotkały się ze sobą drużyny OPP
Olsztyn i KP Biskupiec. Spotkanie to w regulaminowym czasie zakończyło się bezbramkowym remisem, więc o zwycięstwie decydowały rzuty karne, wygrane 3:1 przez zespół
OPP Olsztyn.
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Po zakończeniu Turnieju nagrodami uhonorowano
najlepszego bramkarza, którym został Łukasz Ciężkowski,
zawodnik drużyny OPP Olsztyn.
Najlepszym strzelcem Turnieju został Bartosz Dobroński,
również reprezentujący drużynę OPP w Olsztynie, zdobywca 8 bramek.
Najlepszym zawodnikiem Turnieju wybrany został bramkarz
drużyny KPP Ełk - Marcin Andruszkiewicz, który udanymi
interwencjami wielokrotnie ratował swój zespół przed utratą
bramek.

Drużyna KP w Biskupcu, która zajęła II miejsce w turnieju

Nagrody w Turnieju wręczali: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Adam Kall, Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim
insp. Tomasz Kamiński, Komendant Komisariatu Policji w
Ornecie kom. Piotr Wojciechowski, Zastępca Burmistrza
Miasta Ornety Andrzej Gierlof, przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa warmińsko –
mazurskiego Henryk Kołecki.
Organizatorzy Turnieju składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do jego przygotowania,
w szczególności ZW NSZZ Policji w Olsztynie,
Staroście powiatu lidzbarskiego, dyrektorowi OSIR w Ornecie, właścicielowi firmy PRD-B w Ornecie, właścicielowi
piekarni AN-TER w Ornecie oraz właścicielowi firmy
AMID w Ornecie!!!

Drużyna KPP w Nowym Mieście Lubawskim,
która zajęła III miejsce w turnieju

Mariusz Horyd

Najlepszy zawodnik turnieju

Przedstawiciele
zwycięskich drużyn – (od lewej) OPP; KP w Biskupcu
Str. 21
oraz KPP w Nowym Mieście Lubawskim

Najlepszy bramkarz

Najlepszy strzelec turnieju
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