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Szanowni Państwo,
z okazji Święta Policji chciałbym podziękować wszystkim
funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Policji
za profesjonalną, pełną zaangażowania służbę i pracę
na rzecz bezpieczeństwa Warmii i Mazur.
Dzięki Wam mieszkańcy czują się bezpiecznie,
mają zaufanie do Policji i dobrze oceniają jej pracę.
Pokazaliście, że można na Was liczyć nie tylko w policyjnej
służbie, ale - co się wielokrotnie zdarzało- również w czasie
wolnym od służby, gdy podejmowaliście interwencje
ratujące ludzkie życie.
Życzę Wam satysfakcji z wykonywanych obowiązków, poczucia sensu pracy i służby,
życzę aby zarówno mieszkańcy, jak i Wasi przełożeni doceniali Wasz codzienny trud i wysiłek.
Gratuluję wszystkim awansowanym na wyższe stopnie służbowe, stanowiska, nagrodzonym
za długoletnią służbę, wyróżnionym za wzorową służbę na rzecz bezpieczeństwa.
Nasza służba wymaga wielu wyrzeczeń, dlatego życzę również wyrozumiałości ze strony
najbliższych, zrozumienia i wsparcia, szczególnie w sytuacji, gdy z uwagi na policyjną służbę
nie zawsze można wspólnie spędzić święta czy wakacje.
Wiem, jak jest to trudne dla najbliższych, dlatego tym bardziej proszę rodziny policjantów
i pracowników Policji o dalsze wsparcie, i bardzo dziękuję za okazywaną wyrozumiałość.
Chciałbym podziękować również samorządom lokalnym oraz wszystkim podmiotom
zainteresowanym sprawami bezpieczeństwa, w tym prokuraturom i sądom za dobrą współpracę
i dotychczasowe wsparcie.
Dziękuję emerytom policyjnym i rencistom za obecność i zainteresowanie sprawami
warmińsko-mazurskiej Policji.
Życzę wszystkim dużo zdrowia, radości, optymizmu oraz chęci do pracy i życia.
.
Wszystkim funkcjonariuszom Policji z okazji Ich Święta życzę bezpiecznej, spokojnej pracy,
aby każde wyjście do służby zawsze kończyło się bezpiecznym powrotem.
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek
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SZANOWNE POLICJANTKI I POLICJANCI
SZANOWNI PRACOWNICY POLICJI
Święto Policji to dzień wyjątkowo doniosły. To zarazem
okazja, by złożyć funkcjonariuszom i pracownikom
cywilnym gorące podziękowania za niezwykle
odpowiedzialną, rzetelną i pełną najwyższego
profesjonalizmu służbę społeczeństwu.
społeczeństwu
To służba pełna wyrzeczeń i ryzyka. Wymaga doskonałego przygotowania, fachowości i profesjonalizmu zawodowego. Związana jest z codziennym poświęceniem, a nawet narażaniem tego,
co dla każdego człowieka jest najcenniejsze - własnego zdrowia i życia, dla ratowania innych.
WarmińskoWarmińsko-mazurscy policjanci od lat przodują w kraju w wielu dziedzinach.
Społeczeństwo obdarza Was zaufaniem, a to z pewnością motywuje do wzorowej
służby i pracy. Z satysfakcją chciałbym też podkreślić, że Waszymi śladami pragnie podążać
coraz więcej młodych ludzi – kobiet i mężczyzn.
Z okazji Święta Policji proszę przyjąć szczere i serdeczne życzenia bezpiecznej pracy, niewielu
interwencji, uznania i satysfakcji z pełnienia odpowiedzialnej i zaszczytnej misji.
Życzę osobistej satysfakcji, powodzenia i szczęścia na służbie oraz entuzjazmu w realizacji
swoich marzeń.
Składam także najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności
policyjnym emerytom i rencistom. Zawsze będziemy pamiętać, że to także dzięki Waszej pracy
mieszkańcy naszego województwa mogą czuć się dzisiaj bezpiecznie.
WOJEWODA WARMIŃSKOWARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki
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Z okazji Święta Policji
chciałbym podziękować Funkcjonariuszom
i Pracownikom Policji z województwa
warmińskowarmińsko-mazurskiego za ofiarną
i pełną zaangażowania służbę
oraz rzetelne i profesjonalne wykonywanie
obowiązków służbowych.
Dziękuję za codzienny trud, za sumienność w realizacji powierzonych zadań,
za niesienie pomocy tym, którzy tego oczekują.
Składam najszczersze wyrazy uznania wszystkim Policjantkom i Policjantom za gotowość
narażenia własnego życia, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, a także przybywającym
na Warmii i Mazurach gościom.
W dniu Święta Policji, proszę zatem o przyjęcie jak najlepszych życzeń pomyślności
i powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej.
Życzę również, aby pełnienie tej trudnej i odpowiedzialnej służby oraz codzienny wysiłek
wkładany w umacnianie praworządności stanowiły powód do satysfakcji, a także znalazły
społeczne uznanie i szacunek.
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa
WarmińskoWarmińsko-Mazurskiego
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Z okazji Święta Policji,
Policji w imieniu WarmińskoMazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów składam wszystkim policjantkom, policjantom
oraz pracownikom Policji wyrazy szacunku za Waszą
codzienną służbę i pracę pełnioną z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.
Wielokrotnie narażaliście swoje życie i zdrowie,
aby zapewnić mieszkańcom ład i bezpieczeństwo.
Często pracowaliście w trudnych warunkach,
po godzinach pracy, niejednokrotnie poświęcając swój czas prywatny.
Dziś chciałbym Wam za to podziękować.
Dzięki Waszemu poświęceniu żyjemy w bezpiecznym województwie – potwierdzają to nie
tylko statystyki policyjne, ale również wyniki badania opinii publicznej. Mieszkańcy czują się
bezpiecznie i dobrze oceniają Waszą pracę.
Życzę Wam, aby Wasz trud był zauważany i należycie doceniany.
Życzę dobrych warunków pracy i płacy, dobrych relacji z przełożonymi i kolegami z pracy.
Mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, aby policjanci nie byli przeciążani pracą, aby traktowani
byli przez przełożonych z szacunkiem należnym każdemu funkcjonariuszowi
i pracownikowi Policji.
Życzę Wam również, aby Ci, dla których codziennie pracujecie- mieszkańcy Warmii i Mazurtaki szacunek za Wasza pracę Wam również okazywali.
Gratuluję wszystkim, którzy z okazji Święta Policji zostali mianowani na wyższe stopnie
służbowe, wyróżnieni medalami i nagrodami.
Życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym,
wytrwałości oraz powodzenia w walce o bezpieczeństwo obywateli.
Niech Waszym działaniom zawsze towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość.
Sławomir Koniuszy
Str. 5

Przewodniczący WW-M Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów w Olsztynie
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Mł. insp. Marek Kuśmierczyk Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie podczas centralnych uroczystości z okazji Święta Policji, które
odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie
odebrał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.
Podczas centralnych obchodów Święta Policji, które odbyły
się w Warszawie wyróżniono kilkudziesięciu funkcjonariuszy
w tym Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie
mł. insp. Marka Kuśmierczyka oraz mł. insp. Radosława
Drach Komendanta Powiatowego Policji w Piszu.
Komendant Główny Policji powiedział,
że wyróżniana jest „swoista reprezentacja
największej formacji mundurowej w Polsce.
Najlepsi z najlepszych” .
–„Bądźcie zawsze wzorem dla swoich
podwładnych” – dodał Komendant Główny.
Mł. insp. Marek Kuśmierczyk, w służbie od
ponad 26 lat, został powołany na stanowisko
Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Olsztynie 1 lipca 2015 r.
Od samego początku mówił, że jego celem jest budowanie
dobrego obrazu olsztyńskiej Policji, poprzez uczciwą, zgodną z przepisami służbę i pracę.
Obejmując stanowisko zastępcy życzył sobie zrozumienia
i wytrwałości; pozytywnych emocji, pomimo trudnej służby;
zadowolenia ze służby i pracy podległych policjantów oraz
pracowników KMP. - „Chciałbym poprzez swoją służbę
zdobyć zaufanie swoich podwładnych oraz mieszkańców Olsztyna i powiatu. Wierzę, iż każdy przełożony
jest silny siłą swoich podwładnych”- mówił rok temu.
Policjantom życzył przede wszystkim wytrwałości w tej
codziennej, trudnej służbie i pracy.
„Chciałbym, aby każdy wykonujący obowiązki na
swoim stanowisku czuł zadowolenie i satysfakcję,
że zrobił wiele na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
naszego miasta i powiatu. Życzę również godziwych
warunków służby i pracy, wystarczających narzędzi
pracy, a przede wszystkim spokoju”.

(Wywiad z mł. insp. Markiem Kuśmierczykiem można przeczytać
w 127 numerze „Informatora”)
W uroczystościach na Zamku
Królewskim w Warszawie
12. osobom wręczono
akty mianowania na wyższe stopnie
oficerskie.
Wśród awansowanych w stopniu był
Komendant Powiatowy Policji w Piszu
Radosław Drach, który z rąk Komendanta Głównego Policji otrzymał nominację
na młodszego inspektora.

Bożena Przyborowska
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„Serdecznie dziękuję za wasz trud i poświęcenie,
za troskę o innych oraz skuteczność w codziennym
wypełnianiu niełatwych przecież obowiązków.
Gratuluję wyróżnionym, odznaczonym oraz
mianowanym na wyższe stopnie policyjne” - powiedział insp. Cezary Gołota Komendant Powiatowy Policji
w czasie powiatowej uroczystości z okazji Święta Policji,
która 12 lipca odbyła się w Szczytnie.

Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe
awansowano 56 szczycieńskich funkcjonariuszy.
Wyróżnienia zostały wręczone w obecności Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka
oraz władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, sądu, prokuratury, duchowieństwa, emerytowanych
policjantów oraz rodzin funkcjonariuszy i pracowników
szczycieńskiej Policji.
- W sposób szczególny chciałbym podziękować
małżonkom i rodzinom policjantek i policjantów.
Wiem, ile cierpliwości i miłości z ich strony wymaga
Wasza służba. Dziękuję także wszystkim pracownikom Policji. Nasze sukcesy nie są możliwe
bez waszego efektywnego wsparcia”- powiedział
insp. Cezary Gołota.

- Wstępując do służby ślubujemy służyć wiernie Narodowi, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.
Każda rota przysięgi ma charakter deklaratywny,
dopiero codzienna służba wypełnia ją treścią.
Życzę nam wszystkim, aby każda służba kończyła się
szczęśliwym powrotem do tych, którzy na
nas czekają”- dodał Komendant Powiatowy Policji
w Szczytnie.
Podziękowania za ofiarną służbę i pracę oraz życzenia
z okazji Święta Policji skierowali do policjantów i pracowników cywilnych w swoich wystąpieniach Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek
oraz zaproszeni goście.
Oprac. B.P.
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37 giżyckich policjantów zostało awansowany
na wyższy stopień służbowy. Akty mianowania
zostały wręczone 14 lipca w czasie powiatowych
obchodów Święta Policji, które miały miejsce w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku.
Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku
podinsp. Adama Rudnickiego
w uroczystości udział wzięło liczne
grono gości, wśród których byli parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, samorządów lokalnych,
prokuratury oraz współpracujących
z giżycką policją służb mundurowych i
innych podmiotów.
W uroczystości uczestniczył były Komendant
Powiatowy Policji
w Giżycku
insp. Andrzej Mazurek.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
mł. insp. Arkadiuszowi Sylwestrzakowi.
W wystąpieniu otwierającym uroczystość Komendant Powiatowy Policji w Giżycku podinsp. Adam Rudnicki
dziękował policjantom i pracownikom komendy za trud włożony
w codzienną służbę i pracę
oraz za dobre jej efekty.
Podziękował również rodzinom
awansowanych funkcjonariuszy
za cierpliwość i wyrozumiałość.
Wszystkim obecnym Komendant
życzył zawodowego spełnienia i zdrowia.
Uroczystość miała podniosły charakter, co podkreślili wszyscy goście podczas licznych przemówień, w których dziękowali funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za ciężką,
bardzo wymagającą i odpowiedzialną służbę i pracę.

Oprac. B.P., na podstawie informacji
mł. asp. Iwony Chruścińskiej
Str. 9
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Kilkudziesięciu policjantów i pracowników Policji
zostało wyróżnionych za swoją pracę w czasie
powiatowych uroczystości z okazji Święta Policji,
która 15 lipca 2016r. odbyła się we Fromborku.
Obchodom towarzyszyły imprezy okolicznościowe
z udziałem mieszkańców.
Powiatowe obchody Święta Policji rozpoczęły się uroczystą
mszą w Archikatedrze we Fromborku, w której uczestniczyli
m.in. insp. Andrzej Zielonka I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz Pan Sławomir Sadowski
Wicewojewoda WarmińskoMazurski,
podinsp. Edward Szydłowski
Komendant Powiatowy Policji
w Braniewie oraz policjanci
z powiatu braniewskiego, ich
rodziny, przedstawiciele samorządów lokalnych, mediów
oraz zaproszeni goście.
W czasie akademii, która była
kolejnym punktem obchodów
awansowano 32 funkcjonariuszy, w tym kilku w formie
przedterminowego mianowania na wyższy stopień policyjny. Jest to wyróżnienie dla
funkcjonariusza, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie
i doskonali kwalifikacje zawodowe.
Święto Policji to szczególny
dzień nie tylko dla policjantów,
ale i pracowników cywilnych.
Podczas uroczystej akademii
Komendant Powiatowy Policji
w Braniewie podziękował 24
osobom, bez których codzienna służba funkcjonariuszy nie
byłaby możliwa.

Wyróżniono również policjantów, którzy odnieśli zasługi dla
pożarnictwa, w działalności
honorowych dawców krwi oraz
zwycięzców zawodów organizowanych na początku lipca
z okazji Święta Policji.
Podinsp. Edward Szydłowski
podziękował przedstawicielom
instytucji, samorządów lokalnych i współpracujących z Policją służb mundurowych
za okazaną pomoc.
Po części oficjalnej policjanci
zaprosili wszystkich do portu
we Fromborku, gdzie zorganizowano festyn dla wszystkich
mieszkańców.
Oprac. B.P., na podstawie
informacji
st.sierż. Jolanty Sorkowicz
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20 lipca na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji
w Węgorzewie odbyły się powiatowe obchody
Święta Policji. Podczas uroczystości wręczono policjantom akty mianowania na wyższy stopień służbowy oraz nagrody za wzorowo pełnioną służbę.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele
p.w. św. Piotra i Pawła, po której na dziedzińcu komendy
podczas uroczystej zbiórki zostały wręczone policjantom akty mianowania na wyższy stopień służbowy oraz
nagrody za wzorową pełniona służbę na rzecz społeczeństwa, które wręczali insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzkie Policji w Olsztynie, insp. Kazimierz Surowiec
Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie
oraz podinsp. Dariusz Gida Pierwszy Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Węgorzewie.
W uroczystości oprócz policjantów wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości,
zaprzyjaźnionych służb mundurowych, duchowieństwa
oraz emerytowani policjanci.
Z okazji Święta Policji 15 funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe.
Po uroczystym wręczeniu nominacji był czas na życzenia
i podziękowania.
Insp. Tomasz Klimek w swoim wystąpieniu podkreślał
przede wszystkim wagę naszej służby oraz podziękował
również rodzinom policjantów za wyrozumiałość i wsparcie.

Insp. Kazimierz Surowiec Komendant Powiatowy Policji
w Węgorzewie w swoim przemówieniu powiedział m.in.:
„Od Waszych decyzji często zależy życie i zdrowie
drugiego człowieka. Dlatego nigdy nie zapominajcie,
że mottem naszej instytucji jest „Służyć i Chronić”
bez względu na okoliczności.
Dla mnie osobiście to honor i zaszczyt dowodzić
takimi ludźmi, dlatego też Panie i Panowie Oficerowie w tym szczególnym dniu składam Wam wyrazy
najwyższego uznania i dziękują za rzetelną, ofiarną
służbę. Efektem podziękowań za pracę są nadane
odznaczenia, awanse i wyróżnienia, a przede wszystkim akceptacja Waszych działań przez społeczeństwo, wyrażona obecnością jego przedstawicieli
na dzisiejszej uroczystości.
Życzę Wam, a także Waszym rodzinom dużo zdrowia
i pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej oraz sukcesów w pracy i służbie.”
Gratulacje, życzenia i podziękowania złożyli węgorzewskim
funkcjonariuszom także zaproszeni goście.
W trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie przekazał funkcjonariuszom węgorzewskiej
Policji kluczyki od nowego samochodu służbowego marki
Isuzu, który kupiony został z środków pochodzących z dotacji przyznanej przez
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Olsztynie oraz ze
środków budżetowych
KWP w Olsztynie.

Str. 11

Oprac. B.P., na podstawie informacji
nadkom. Doroty Kondrusik
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Policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy uroczyście świętowali 97-lecie
Policji. Podczas uroczystości 14. funkcjonariuszom
wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe.
Uroczystości z okazji Święta Policji odbyły się w Sali Widokowej Nidzickiego Zamku. Obok kierownictwa Komendy
Powiatowej Policji w Nidzicy z insp. Witoldem Barcikowskim
na czele, wzięli w niej udział zaproszeni goście w tym m.in.
Wicestarosta Lech Brzozowski, Burmistrz Miasta Nidzicy
Jacek Kosmala, wójtowie gmin, przedstawiciele służb mundurowych oraz emerytowani policjanci.
„Policję tworzą ludzie. Dokładamy wszelkich starań,
aby nasze działania były skuteczne. Tylko w jedności
jesteśmy w stanie wykonywać swoje obowiązki.
Chciałbym podziękować za wsparcie, partnerstwo
I zrozumienie naszych problemów” – mówił
insp. Witold Barcikowski Komendant Powiatowy Policji
w Nidzicy.
Część wystąpienia Komendanta została poświęcona wspomnieniu i oddaniu czci zmarłemu na służbie Naczelnikowi
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy
podinsp. Waldemarowi Zakrzewskiemu.
„Najważniejszą wartością dla każdego policjanta
i nie tylko, jest życie i zdrowie, i o tym powinniśmy
pamiętać wypełniając nasze codzienne obowiązki
służbowe” – dodał insp. Witold Barcikowski.

W trakcie uroczystości Burmistrz Miasta Nidzicy
Pan Jacek Kosmala przekazał nidzickiej policji skórzany
kombinezon motocyklowy, który został kupiony ze środków
Urzędu Miejskiego.
Wszyscy goście z okazji Święta Policji złożyli funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji życzenia, podziękowania,
gratulacje oraz kwiaty.
Tydzień temu, z okazji Święta Policji, na boisku szkolnym przy Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy odbył się mecz
między policjantami o puchar
podinsp. Waldemara Zakrzewskiego.
Fundatorem nagrody był Zarząd Terenowy
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Policjantów w Nidzicy. Zwycięskiej drużynie puchar
wręczyła wdowa po tragicznie zmarłym policjancie.
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Awanse, odznaczenia i wyróżnienia dla policjantów
oraz podziękowania dla tych, którzy swoją działalnością przysłużyli się dobremu funkcjonowaniu
Policji – tak wyglądały powiatowe obchody Święta
Policji w Piszu. Ten dzień był okazją, aby docenić
trud i niełatwą pracę piskich mundurowych.
Powiatowe obchody Święta Policji w Piszu odbyły się
22 lipca. Główna część uroczystości miała miejsce w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu.
Uroczysty apel poprzedzony był mszą świętą odprawioną
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu.
W uroczystości wzięli udział policjanci, pracownicy cywilni,
ich rodziny oraz zaproszeni goście , wśród nich m.in.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nsp. Tomasz Klimek oraz Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
Pani Wioletta Śląska – Zyśk, a także lokalne władze samorządowe .

Po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu
Policji w Olsztynie, mł. insp. Radosław Drach przywitał
gości oraz złożył policjantom oraz pracownikom cywilnym
serdeczne życzenia: „Panie i panowie policjanci – w
tym szczególnym dniu składam Wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną i ofiarną
służbę.
Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku.
Dziękuję Wam za zaangażowanie oraz za to, że nie
bacząc na przeszkody i różnego rodzaju niedogodnoStr. 13

ści, skutecznie i zdecydowanie realizujecie niełatwe
zadania służbowe na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piskiego. Przekażcie też słowa podziękowania waszym najbliższym za ich cierpliwość i wyrozumiałość.
Najlepsze życzenia kieruję także do pracowników
cywilnych Policji zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu. To także od Waszej pracy
w znacznej mierze zależy sprawność i skuteczność
działań policyjnych”.
W dalszej części Komendant podziękował przedstawicielom
instytucji i podmiotów, które na co dzień współpracują
z piską policją i wspierają jej działania.
Po przemówieniu Komendanta funkcjonariusze otrzymali
odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne,
które wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie,
insp. Tomasz Klimek wraz z Komendantem Powiatowym
Policji.
Z okazji Święta Policji, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę nagrodzona została podkom. Anna Szypczyńska. Medale te nadawane są za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
w służbie państwa.
Medal zostanie jej wręczony w czasie wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbędą się na początku sierpnia
w Szczytnie.
Na tej uroczystości nominację na stopień podinspektora
odbierze również Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego KPP w Piszu, nadkom. Mirosław Kobus.
podkom. Anna Szypczyńska
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Podczas uroczystego apelu z okazji Święta Policji
wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie
służbowe. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu, miasta, lokalnych gmin,
przedstawiciele kościoła, prokuratury i zaprzyjaźnionych służb mundurowych.
Oficjalne obchody rozpoczęły się mszą świętą w Kościele
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Pilniku.
Ksiądz kapelan Jerzy Rożentalski, który celebrował mszę
w intencji policjantów i pracowników cywilnych lidzbarskiej
komendy przypomniał, że służba policjanta to trudna
i odpowiedzialna droga, niejednokrotnie z narażeniem życia
i zdrowia.

W lidzbarskiej Oranżerii Kultury Biskupa Ignacego Krasickiego Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim insp. Tomasz Kamiński po przywitaniu zaproszonych
gości podziękował policjantom za wzorową służbę oraz ich
zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa powiatu lidzbarskiego.
Komendant życzył swoim podwładnym kolejnych sukcesów
i spokojnej służby.
Insp. Tomasz Kamiński podziękował również obecnym
gościom za współpracę i pomoc, podkreślając, że policyjne
sukcesy są m.in. efektem pozytywnej współpracy Policji
z samorządami i innymi podmiotami zainteresowanymi
sprawami bezpieczeństwa.
W trakcie uroczystości zostały wręczone akty mianowania
funkcjonariuszy na wyższe stopnie policyjne: w korpusie
oficerów dwie nominacje; w korpusie aspirantów cztery
nominacji ; w korpusie sierżantów również cztery nominacje.
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numer 145 (7/14)

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
z dniem 13 lipca 2016 r. powołał
mł. insp. Dariusza Ślęzaka na stanowisko
Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie.
Bożena Przyborowska zapytała nowego szefa kętrzyńskiej
Policji m.in. o jego styl pracy, oczekiwania w stosunku do
policjantów i pracowników Policji oraz o jego sposób
na regenerowanie sił w czasie wolnym od służby.

- Panie Komendancie, miał Pan wspaniałego poprzednika. Komendant Wiesław Skudelski, znakomity policjant
i przełożony był najdłużej urzędującym komendantem
powiatowym Policji na Warmii i Mazurach. Poprzeczka
postawiona jest więc wysoko. To mobilizuje, czy deprymuje Pana do pracy na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji?
- Na pewno jest to dla mnie spore wyzwanie.
Rzeczywiście, mój poprzednik postawił mi wysoko poprzeczkę, lecz na ten wynik pracowała cała komenda.
Jestem otwarty na współpracę, na pewno będę słuchał
innych osób. Uważam, że do pracy nie wolno podchodzić
z myślą, że samemu wie się wszystko najlepiej.
- Będzie Pan kontynuował pracę poprzednika, czy też
wprowadza Pan rewolucyjne zmiany?
- Nie planuję rewolucji.
Myślę o poprawie relacji z mieszkańcami, czyli zwalczanie
przestępczości w tych najbardziej uciążliwych kategoriach rozboje, bójki, pobicia, niszczenie mienia.
Chcę, by policjant nie był postrzegany wyłącznie jako organ
represji, a osoba przyjazna dla ludzi i im służąca.

Str. 15

W czasie uroczystej zbiórki z okazji powołania na stanowisko
Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie,
insp. Tomasz Klimek wręczył mł. insp. Dariuszowi Ślęzakowi
akt powołania na stanowisko oraz zapewnił, że wierzy, iż kierowana przez niego jednostka spełni oczekiwania mieszkańców
powiatu kętrzyńskiego w aspekcie bezpieczeństwa.
Nowy Komendant Powiatowy podziękował Komendantowi
Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie za zaufanie
oraz zadeklarował pełne wykorzystanie swojej wiedzy i zawodowych doświadczeń w codziennej, rzetelnej policyjnej pracy.
Zapewnił również o kontynuacji dotychczasowej współpracy
z samorządami i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
i porządek publiczny w powiecie.
Podziękował obecnym na tej uroczystości gościom za życzliwość,
której doświadczył oraz chęć współpracy na rzecz bezpieczeństwa wyrażoną ze strony lokalnych władz samorządowych,
sądu i prokuratury.
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Nieustannie dążę do tego, aby policjanci postrzegani byli
jako funkcjonariusze publiczni, których głównym zadaniem
jest pomoc.
- Zna Pan problemy mieszkańców powiatu, zna Pan
również jednostkę i ludzi w niej pracujących. Jakie cele
Pan sobie postawił w aspekcie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,
oraz polepszenia warunków pracy i służby podległych
sobie policjantów i pracowników cywilnych?
- Znajomość specyfiki terenu to podstawa naszej pracy.
Nie poruszmy się po omacku. Znamy zagrożenia na terenie
naszego powiatu i dlatego tak planujemy służbę, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie.
Służbę patrolową pełnią nie tylko policjanci wydziału
prewencji, ale także policjanci pionu kryminalnego.
W naszej komendzie pracują doświadczeni policjanci.
Świetnie znają swoje rzemiosło.
Na pewno mam doświadczenie w zarządzaniu jednostką
Policji i dołożę wszelkich starań, aby Komenda Powiatowa
Policji Kętrzynie była jednostką prężną, osiągała właściwe
wyniki i była dobrze postrzegana przez całe społeczeństwo
powiatu kętrzyńskiego.
Jeśli mówimy o polepszeniu warunków pracy i służby
w naszej komendzie, to priorytetem jest dla mnie dokończenie remontu budynku komendy, który trwa już wiele lat
i powinien zostać zakończony.
- Jak ocenia Pan współpracę kętrzyńskiej Policji z samorządami?
- Wieloletnie doświadczenia są bardzo dobre.
Widzę życzliwość i zrozumienie potrzeby bezpieczeństwa.
Świetnie współpracuje mi się ze starostą, burmistrzami
i wójtami. Bez współpracy z samorządem nie możemy być
tak skuteczni jak byśmy tego chcieli.
Jestem pewien, że ta współpraca będzie się dalej rozwijała.
Obecnie lokalne samorządy wspierają zakup czterech oznakowanych radiowozów, a starostwo powiatowe finansuje
wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na teren
komendy.
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Mł. insp. Dariusz Ślęzak wielokrotnie uczestniczył w marszach
przeciwko przemocy organizowanych w ramach akcji
„Białej wstążki”

- Sezon letni w pełni, mnóstwo turystów. Jest bezpiecznie na terenie, za który Pan odpowiada?
- Istotnie wakacje to okres o szczególnej specyfice.
Zwiększony ruch turystyczny to nie tylko obecność turystów
w naszym powiecie, ale też tysiące osób przejeżdżających
przez jego terytorium.
Muszę powiedzieć, że bezpieczeństwo w powiecie to nie
tylko bezpieczeństwo w poszczególnych miejscowościach,
ale także na drogach. Ich użytkownicy mają prawo oczekiwać od nas aktywności, aby bezpiecznie mogli dotrzeć do
celu. Wszystkie te czynniki decydują o tym, że wakacje są
okresem zwiększonego wysiłku dla policjantów. W służbie –
co oczywiste – nie mamy okresu wakacyjnego.
- Panie Komendancie, jakim Pan jest szefem?
Czy zmiana stanowiska z I Zastępcy na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji spowoduje zmianę w
Pana dotychczasowym stylu zarządzania?
- Mój styl pracy określiłbym jako partnerski.
Pozwalam ludziom na samodzielne wyznaczanie kierunków
swojej pracy, stawiam również na pracę zespołową, pracę
nad wspólnymi rozwiązaniami. Nie mniej jednak,
oczekuję od policjantów i pracowników Policji pracy na najwyższym poziomie, zaangażowania i profesjonalizmu.
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W ludziach jest duży potencjał.
Wśród podległych mi pracowników mam zarówno doświadczonych, jak i bardzo młodych policjantów, ale bez względu
na staż służby, każdy z nich wnosi coś istotnego, każdy ma
ważną rolę do spełnienia.
- Chciałam spytać również o to, jak Pan spędza czas
wolny? Podobno interesuje się Pan siatkówką nie tylko
jako kibic, ale również zawodnik i organizator turniejów.
- Wolny czas staram się spędzać
aktywnie. Sprawia mi to przyjemność i daje dużo satysfakcji.
Traktuję to jako swoiste hobby.
Od wielu lat organizujemy
w Kętrzynie turnieje piłki siatkowej, jako reprezentacja komendy
bierzemy też udział w turniejach
piłki siatkowej organizowanych
na terenie naszego województwa.
Ponadto cenię sobie spędzenie
wolnego czasu w gronie rodziny
i przyjaciół.

- Przed Panem kolejny etap policyjnej służby.
Jakie życzenia skierowałby Pan do swoich podwładnych w związku z Pana awansem, a czego my możemy
Panu życzyć?
- Dla mnie to ogromny zaszczyt objąć funkcję Komendanta
Powiatowego Policji.
Jestem dumny i spełniony jako policjant.
Cieszę się, że będę miał możliwość wykorzystać swoje
umiejętności i doświadczenie. Zrobię wszystko, aby kętrzyńska Policja, tak jak do tej pory cieszyła się zaufaniem
i autorytetem, aby panowała dobra atmosfera pracy i służby.
A standardy, które wypracowywaliśmy przez wiele lat, nie
zostały obniżone.
Czego bym życzył swoim podwładnym i sobie?
Przede wszystkim bezpiecznej służby, bez wydarzeń
nadzwyczajnych, zrozumienia i wsparcia ze strony rodziny.
Dla pracowników cywilnych zdrowia oraz satysfakcjonującego wzrostu wynagrodzeń.

Str. 17

Mł. insp. Dariusz Ślęzak do służby w Policji wstąpił
20 listopada 1996 r.
Po ukończeniu kursu podstawowego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie swoje pierwsze policyjne kroki
stawiał w Plutonie patrolowo-interwencyjnym w Mrągowie. Dwa lata później został oddelegowany do Wydziału
Kryminalnego, gdzie pracował w zespole dochodzeniowo-śledczym.
W 2001 roku pełnił funkcję specjalisty jednoosobowego
stanowiska ds. inspekcji w KPP Mrągowo.
W listopadzie 2006 roku został mianowany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie i tą funkcje pełnił do stycznia 2016 roku.
Od 16 stycznia 2016 roku pełnił obowiązki Komendanta
Powiatowego Policji w Kętrzynie,
natomiast z dniem 13 lipca 2016 roku został powołany
na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji
w Kętrzynie.
Za wzorową służbę był nagrodzony m.in.
Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”
oraz „Brązowym Medalem za długoletnią służbę”.
Prywatnie: Ma 45 lat, jest żonaty, ma 2 córki.
W 2006 r. ukończył wyższe studia na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie uzyskując tytuł magistra inżyniera.
Rok później ukończył studia podyplomowe na Wydziale
Prawa UWM w Olsztynie na kierunku „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
„Zarządzanie jednostkami w administracji publicznej”
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Nowy zastępca Komendanta

Podkom. Sławomir Ozygała został mianowany
na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału
Kryminalnego KPP W Giżycku.
Będzie wspierał pracę podinsp. Artura Biegaja,
doświadczonego, wieloletniego Naczelnika
Wydział Kryminalnego KPP w Giżycku.

Zmiany na stanowiskach
Komisarz Dariusz Kotlarz został powołany
na stanowisko Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Giżycku.
Uroczystość wprowadzenia nowego Zastępcy odbyła się
w obecności policjantów i pracowników giżyckiej
jednostki.
Komisarz Dariusz Kotlarz wstąpił do Policji w 1994 r.
Zanim został Zastępcą Komendanta przez kilka miesięcy
pełnił obowiązki na tym stanowisku.
Wcześniej był m.in. Zastępcą Naczelnika Wydziału
Kryminalnego KPP w Giżycku.

Podkom. Sławomir Ozygała zastąpił na stanowisku
kom. Dariusza Kotlarza, który 8 marca 2016 roku przyjął
obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego
Policji w Giżycku, a z dniem 8 lipca 2016 r. został na to
stanowisko powołany.
Sławomir Ozygała służy w Policji od 20 lat.
Służbę w jednostce śledczej rozpoczął w 1996 roku
od KPP w Mrągowie;
w 2000 roku przeniósł się do KPP w Giżycku, gdzie objął
stanowisko śledczego w zespole zajmującym się
przestępczością gospodarczą i korupcją
Sławomir Ozygała był wielokrotnie nagradzany za osiągane
wyniki w pracy.
W 2011 roku podczas Święta Policji uhonorowany został
Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant".
Od wielu lat jest Przewodniczącym Zarządu Terenowego
NSZZ Policjantów w Giżycku.

Pożegnanie dyżurnego ze służbą
Po 20 latach ze służbą w Policji pożegnał się
asp. szt. Zdzisław Górski z KPP w Giżycku.
Komendant Powiatowy Policji
w obecności kadry kierowniczej,
policjantów podziękował funkcjonariuszowi za zaangażowanie i profesjonalizm podczas pełnienia
długoletniej, służby.
Komendant życzył odchodzącemu
ze służby asp. szt. Zdzisławowi Górskiemu zdrowia
i pomyślności w realizacji planów osobistych.
Do życzeń dołączyli się policjanci i pracownicy cywilni
obecni na uroczystości.
W pożegnaniu uczestniczył również Przewodniczący
Zarządu Terenowego NSZZP KPP w Giżycku

mł.asp. Iwona Chruścińska

podkom. Sławomir Ozygała, który podziękował odchodzącemu emerytowi
za długoletnie członkostwo.
Asp. szt. Zdzisław Górski służbę w Policji
rozpoczął w 1996 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku od służby
w zespole patrolowym,
później trafił do zespołu wykroczeń, a następnie
do zespołu dochodzeniowo – śledczego.
Od 2013 roku do momentu odejścia na emeryturę
pracował na stanowisku dyżurnego.

mł.asp. Iwona Chruścińska
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17 sierpnia 2002 r. od kul bandyty zginął
mł.asp. Marek Cekała – policjant olsztyńskiego Oddziału
Prewencji. Funkcjonariusz, pilnując porządku i bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w Mikołajkach
podjął pościg za uciekającymi przestępcami.
Oddał swoje życie chroniąc bezpieczeństwo obywateli.

Policjanci Oddziału Prewencji Policji
zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym
bohaterską śmierć mł.asp. Marka Cekały.

O jego heroicznej służbie nie zapominają policjanci i mieszkańcy Warmii i Mazur.
Społeczność Mikołajek ufundowała pomnik na jego cześć.
Na płycie pomnika wyryto napis „Poświęcając życie w pościgu za bandytami wypełnił swój obowiązek wobec społeczeństwa do końca” .
W tym miejscu od wielu lat składane są wieńce i zapalane
znicze na znak pamięci i szacunku dla postawy policjanta.
W tym roku policjanci Oddziału Prewencji Policji, którzy zabezpieczali Rajd Polski w Mikołajkach przeprowadzili apel,
złożyli wieniec i zapalili znicze wspominając
swojego kolegę.
Radosław Rząp

21 lipca 2016 r. odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka
z przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie
Sławomirem Koniuszym. Poświęcono je problematyce
czasu służby policjantów posiadających skierowanie
na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
W spotkaniu wzięli też udział: Naczelnik Wydziału Kadr
i Szkolenia KWP w Olsztynie mł.insp. Zbigniew Czajkowski,
radca prawny KWP w Olsztynie mł.insp. Jarosław Sztachański i wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P
w Olsztynie Radosław Rząp.
Podstawą do wznowienia trwającej od kilku już lat dyskusji
na temat interpretacji przepisów regulujących kwestie zaliczania do wymiaru czasu służby czasu uczestnictwa policjantów w zajęciach programowych w ramach studiów w
WSPol w Szczytnie stało się pismo Zastępcy Dyrektora Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Ldz. KppStr. 19
2549/1582/16/MBM
z dnia 7 lipca 2016 r.

Strony uzgodniły, że policjanci garnizonu warmińskomazurskiego skierowani na studia do Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie będą, co do zasady, posiadać prawo do
uwzględniania czasu udziału w zajęciach programowych
w ogólnym wymiarze czasu służby, o którym mowa w art. 33
ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2015,
nr 0, poz. 355 z pózn.zm.).
Z uwagi na różnice w obrębie studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, ustalono, że Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wyda okólnik zawierający wskazówki,
w jaki sposób naliczać i rozliczać czas służby studiujących
policjantów w zależności od tego czy studiują w systemie
stacjonarnym, czy też niestacjonarnym.
Wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji okólnik
uwzględnia stanowisko Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów w Olsztynie i obejmuje okres czasu
od 1 lipca 2016 r.
W-M ZW NSZZ Policjantów
Więcej informacji na ten temat na stronie
http://www.zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/853-czas-sluzbypolicjantow-studiujacych-w-wspol-komunikat
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Zdrowie psychiczne i fizyczne - jak o nie zadbać, gdy wykonuje się stresującą pracę, pod presją czasu –
jak to jest na przykład w służbie kryminalnej w Policji?
Ile ludzi, tyle odpowiedzi na to pytanie. Każdy stara się znaleźć własną receptę na utrzymanie wysokiej
jakości życia bez względu na charakter wykonywanej pracy.
Dla mł. insp. Mariusza Kozłowskiego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim
takim antidotum jest aktywność fizyczna oraz zdrowe odżywianie. W jego przypadku metoda okazuje się
efektywna, bo dająca energię i siłę potrzebną do pracy na najwyższym poziomie, oraz zadowolenie z życia
prywatnego przepełnionego różnymi aktywnościami, w tym miłością do siatkówki i gotowania.

Jak radzić sobie ze stresem?
- „Generalnie w pracy mamy takie tempo, że człowiek
nie ma czasu za dużo myśleć. Trzeba profesjonalnie
podejść do zadania, wykonać wszystkie czynności,
a uczucia zostawić na boku.
Myślę, że z biegiem czasu człowiek się uodparnia.
Jak pierwszy raz uczestniczyłem w oględzinach zwłok
już mocno rozkładających się, to zbierało mi się na
wymioty czując ten charakterystyczny zapach. Teraz
już to na mnie nie działa. Człowiek się do takiego
charakteru pracy przyzwyczaja. Może to wyjdzie
dopiero, jak człowiek przejdzie na emeryturę?”powiedział szef służby kryminalnej jednej z warmińskomazurskich jednostek Policji.
Jak więc radzić sobie ze stresem w pracy, aby nie doszło
do wypalenia zawodowego, aby rutyna nie zabrała radości
z życia?
Sport jako antidotum
Mł. insp. Mariusz Kozłowski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim, a wcześniej m.in.
Naczelnik Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do walki
z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Olsztynie na pytanie, jak radzi sobie ze stresem w pracy? powiedział: -„Sport daje mi nie tylko możliwość zapomnienia o problemach, ale również naładowania energii
na następny dzień pracy.”

Str. 20

Mł. insp. Mariusz Kozłowski podkreśla, że lubi swoją pracę
i miejsce, w którym pełni służbę. Docenia ludzi, z którymi
pracuje.
Tej energii życiowej ma tak dużo, że nie tylko wzorowo
wypełnia swoje policyjne obowiązki, za co wielokrotnie był
nagradzany m.in. awansami w stopniu i na stanowiskach,
ale również z sukcesami reprezentuje warmińsko-mazurską
Policję w różnego rodzaju turniejach piłki siatkowej.
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Przyjemne z pożytecznym - czyli sportowe sukcesy
Jest w świetnej kondycji, o którą dba codziennie biegając,
ćwicząc na siłowni, a przede wszystkim
grając w siatkówkę.
Ostatnio drużyna, w której grał, zajęła
I miejsce w Mistrzostwach Polski
Oldboy’ów w piłce siatkowej, w kategorii
powyżej 40 lat, które odbyły się w Drzonkowie.
Obecnie przygotowuje się do udziału
w Mistrzostwach Policji w Piłce Siatkowej,
które we wrześniu odbędą się w Zawierciu.
We wcześniejszych edycjach tych mistrzostw wielokrotnie wraz z drużyną stawali na drugim miejscu podium.
Najlepszy atakujący
Jego zaangażowanie i profesjonalizm na
boisku doceniają koledzy.
Niedawno, w jednym z podziękowań
mł. insp. Dariusz Ślęzak Komendant Powiatowy Policji
w Kętrzynie tak napisał o Mariuszu Kozłowskim:
(…)„Profesjonalne podejście, zaangażowanie i rozbudzanie ducha sportowej rywalizacji podczas rozgrywek to w głównej mierze przyczyniło się do tego, że drużyna
Policji uplasowała się na podium, zajmując II miejsce
w finale Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn,
który odbył się w Kętrzynie”.
Wielokrotnie doceniano na zawodach jego poziom umiejętności siatkarskich. W ubiegłym roku w Turnieju Służb Mundurowych w piłce siatkowej o puchar Szefa Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego uznano go za
„Najlepszego atakującego turnieju”.
Odpoczynek po pracy to nie tylko sport
Jego dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję psychiczną
i fizyczną przejawia się również w sposobie żywienia.
Gotowanie- to kolejna pasja mł. insp. Mariusza Kozłowskiego. Preferuje kuchnię polską. Jest specjalistą od potraw
mięsnych, ale również smakoszem ciast. Zachwala swój
jabłecznik, ciasto bez dodatku mąki, którą wyeliminował
z jadłospisu.
Odpoczynek od pracy znajduje również w ogrodzie, o który
dba z wielkim upodobaniem. Może pochwalić się ogródkiem
warzywnym, kwiatowym, piękną aranżacją przydomowej
zieleni, a koszenie trawy jest dla niego dodatkowym
elementem odstresowującym.
Str. 21

Niwelowanie stresu u podwładnych
Wie, że jako przełożony ma wpływ na tworzenie
odpowiednich warunków pracy, na niwelowanie
stresu u podwładnych, na tworzenie atmosfery
sprzyjającej pełnemu wykorzystaniu możliwości
policjantów i pracowników.
Jak to robi? Jaki styl zarządzania preferuje?
–„Nie preferuję autokratycznego stylu zarządzania.
Staram się pomagać, przekazywać swoją wiedzę, być
kolegą w pracy, ale uważam, że podwładni muszą
wiedzieć, jakie mają zadania, obowiązki. Muszą czuć
granicę, której w relacjach przełożony-podwładny
przekroczyć nie powinni.
Nasza praca wymaga dyscypliny, systematyczności,
samokształcenia”- powiedział.
Dodał, że zawsze miał szczęście do ludzi, że mimo wielu
zadań i obowiązków praca nadal go cieszy i sprawia wielką
satysfakcję. – „Jestem szczęśliwym człowiekiem” .
Bożena Przyborowska
Mł. insp. Mariusz Kozłowski służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku
od pracy w Oddziale Prewencji, gdzie służył 4 lata. Potem dostał się
do WSPol w Szczytnie, a po jej zakończeniu pełnił służę w Komisariacie II KMP w Olsztynie, prowadząc postępowania przygotowawcze.
Kolejne lata to pięcioletnia służba w Komisariacie Policji w Dobrym
Mieście, najpierw, jako dochodzeniowiec, potem kierownik Referatu
Kryminalnego, a później Zastępca Kierownika Komisariatu.
W latach 2009-2011 pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału
Kryminalnego oraz Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko
Życiu i Zdrowiu KMP w Olsztynie KMP w Olsztynie.
Od 2011 roku jest Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji
w Lidzbarku Warmińskim.
W siatkówkę gra od szkoły podstawowej.
Przez 5 lat grał jako junior w olszyńskim AZS -ie.
W czasie nauki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie grał
w II ligowej drużynie policyjnej.
Od wielu lat z sukcesami reprezentuje warmińsko-mazurską Policję
w turniejach piłki siatkowej
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Mł. asp. Marcin Cymer dowódca policyjnego
zabezpieczenia Mistrzostw Polski w Kolarstwie
Szosowym, które odbyły się na terenie powiatu
nowomiejskiego, za zaangażowanie i profesjonalne podejście policjantów do realizowanych zadań
otrzymał od organizatorów podziękowania
i statuetkę "Przyjaciel Zamana Group".

Celem funkcjonariuszy było zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku w ruchu drogowym, niedopuszczenie do wjazdu
pojazdów i osób postronnych na odcinki specjalne
(wyłączone czasowo z ruchu) oraz zapewnienie drożności
dróg ewakuacyjnych i współpraca ze służbami porządkowymi organizatora.
W ciągu dwóch dni mistrzostw wystartowało 365 zawodników, którzy pokonali różne odcinki, w zależności od kategorii, w której startowali. Najdłuższy odcinek miał 120 km.
Mundurowi byli z cyklistami na całej trasie, by ci czuli się
bezpiecznie.
We wszystkich newralgicznych miejscach policjanci stale
lub czasowo kierowali także ruchem drogowym.
Impreza przebiegła bezpiecznie.
Na zakończenie rajdu organizatorzy podziękowali naszym
policjantom za ich zaangażowanie i profesjonalne podejście
do realizowanych zadań. Wyrazem tego było wręczenie
przez organizatora rajdu Cezarego Zamanę -Mistrza Polski
w Kolarstwie Szosowym, Zwycięzcę Tour do Pologne na
ręce dowódcy policyjnego zabezpieczenia
mł. asp. Marcina Cymer statuetki
"Przyjaciel Zamana Group".

Nowomiejscy policjanci z ruchu drogowego czuwali nad
bezpieczeństwem uczestników Zawodów Mistrzostw Polski
Masters w Kolarstwie Szosowym.
Funkcjonariusze policji zabezpieczali newralgiczne odcinki
rajdu, pilotowali przejazd i miejsca przejść uczestników
imprezy, która dzięki temu przebiegła bezpiecznie.
Dwudniowe Mistrzostwa na drogach graniczących z powiatem nowomiejskim i brodnickim zorganizowało Stowarzyszenie Rowerowe "Zielony Szlak".
Nowomiejscy funkcjonariusze z zespołu ruchu drogowego
wspierani przez kolegów z komendy policji w Iławie zabezpieczali cały kolarski rajd.

sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska

Kilkudziesięciu warmińsko-mazurskich policjantów
zabezpieczało imprezę, w trakcie której odbywała się inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.
Dzięki pracy funkcjonariuszy zarówno uczestnicy bitwy, jak
i licznie zgromadzeni widzowie mogli czuć się bezpiecznie.
Według organizatorów inscenizacji w imprezie wzięło udział
około 65 tys. osób, z których większość na miejsce bitwy dotarła
prywatnymi samochodami. Najważniejszym więc zadaniem
dla policjantów było skuteczne zorganizowanie masowego ruchu
pojazdów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu policjantów, mimo
chwilowych utrudnień w ruchu, nie doszło do żadnego wypadku.
W tłumie łatwo się zagubić, aby do tego nie dopuścić policjanci
uruchomili specjalny punkt w pobliżu Pomnika Zwycięstwa
Grunwaldzkiego, do którego można było przyprowadzać zagubione osoby. Dzięki temu bardzo szybko udało się skontaktować
z rodzicami kilku zagubionych chłopców.

Str. 22

Policjanci podkreślają, że na bezpieczny przebieg imprezy miała
wpływ również dobra współpraca z organizatorami imprezy oraz
odpowiedzialna postawa uczestniczących w niej osób.
st. asp. Janusz Karczewski
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Drużyna Placówki Straży Granicznej z Braniewa wygrała
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji
w Braniewie zorganizowany z okazji Święta Policji.
Tegoroczny turniej był połączony z charytatywną zbiórką dla
chorego funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei w Braniewie

Wzorem lat ubiegłych, z okazji
Święta Policji, po raz kolejny
zorganizowano turniej piłkarski.
Spotkania tego rodzaju są doskonałą okazją do integracji środowiska policyjnego z innymi
służbami oraz mieszkańcami.
Tym razem turniej miał szczególny charakter. W czasie trwania
sportowej rywalizacji przeprowadzono zbiórkę charytatywną, by
wesprzeć funkcjonariusza Straży
Ochrony Kolei, który poważnie
zachorował.
Radek, jesteśmy z Tobą !
Sportowe zmagania rozpoczęły się 9 lipca na boisku
przy ul. Botanicznej w Braniewie.
O miejsce na podium walczyło siedem drużyn –
KPP w Braniewie, KMP w Elblągu, Placówki Straży Granicznej w Braniewie, KP Straży Pożarnej, 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, Straży Ochrony Kolei oraz Oldboys.
Drużyny, w skład których wchodziło siedmiu piłkarzy, grały
20-minutowe mecze.

Str. 23

Zacięta sportowa rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Placówki
Straży Granicznej z Braniewa.
Na drugim miejscu uplasowała się
drużyna 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, a tuż za nimi braniewscy strażacy.
Spośród wszystkich grających wyłoniono również najlepszego strzelca,
którym został Tomasz Woś (KP PSP
w Braniewie) oraz najlepszego bramkarza turnieju -sierż. Kamila Stachnio
(z KPP w Braniewie).
Podczas trwania turnieju policjanci,
funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz pozostali zawodnicy włączyli się również w akcję ,,Radek, jesteśmy z Tobą !'', organizując charytatywną zbiórkę.
Radek jest funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei
w Braniewie. Niestety, w ostatnim czasie poważnie zachorował. Na apel o wsparcie dla Radka zareagowali funkcjonariusze służb mundurowych z całego kraju,
w tym także braniewscy policjanci.
st. sierż. Jolanta Sorkowicz
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Kętrzyńscy policjanci pokonali samorządowców
Wynikiem 8:4 zakończył się mecz towarzyski, który
rozegrano pomiędzy kętrzyńskimi policjantami
a z lokalnymi samorządowcami.
Sportową imprezę zorganizowano
z okazji Święta Policji
Mecz policjantów z samorządowcami odbył się na stadionie
miejskim przy ul. Chopina w Kętrzynie.
Drużyną funkcjonariuszy, tak jak w codziennej służbie, tak i
na boisku dowodził Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie mł. insp. Dariusz Ślęzak.
Pierwsza połowa meczu zakończyła się remisem 1:1.
W drugiej połowie spotkania obie drużyny starały się ze
wszystkich sił przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.
Mecz był bardzo zacięty i obfitował w wiele sytuacji podbramkowych.

Szczycieńscy policjanci, na czele z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie
mł. insp. Tomaszem Michalczakiem, wspólnie z mieszkańcami gminy Rozogi oraz przedstawicielami Duszpasterzy Kierowców i organizacji na rzecz
misyjnych środków transportu MIVA
uczcili święto patrona kierowców wzięli udział we mszy świętej, przypominali zasady bezpiecznego poruszania
po drodze. Przypomnieli również
znaczenie życzliwości kierowców
w aspekcie bezpieczeństwa.
Obecni na uroczystościach Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura
oraz ks. Jerzy Krasiński dyrektor MIVA Polska - organizacji na rzecz misyjnych środków transportu, przypomnieli wszystkim
zebranym, że dbanie o bezpieczeństwo na
drodze
Str. 24to składowa życzliwości kierowców
oraz ich umiejętności.

Ostatecznie zakończył się wygraną policjantów z wynikiem
8:4
Po ostatnim gwizdku zawodnicy obu drużyn spotkali się
przy tradycyjnym grillu.
sierż. szt. Ewelina Piaścik

Mł. insp. Tomasz Michalczak zaapelował, aby kierowcy
zawsze mieli na uwadze bezpieczeństwo własne i innych,
aby zawsze jeździli zgodnie z przepisami.
Ważnym punktem uroczystości było
poświecenie kapliczki świętego Krzysztofa dedykowanej kierowcom, podróżnym i ofiarom wypadków.
Jednym z jej fundatorów i budowniczych byli policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.
Na koniec spotkania księża poświęcili
wszystkie pojazdy, którymi wierni przybyli do kościoła, a policjanci wręczyli
zawieszki samochodowe oraz przekazali każdemu kierowcy naklejkę przypominającą o zakazie jazdy pod wpływem
alkoholu.
sierż. Izabela Głowacka
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Podziękowania zaadresowane do Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie
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