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Policyjne rzemiosło zna od podszewki. Szczególnie bliska jest mu prewencja.
Był m.in. kierownikiem Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Łomży oraz Komendantem Powiatowym Policji
w Kolnie – mowa o insp. Robercie Marciniaku, którego Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
z dniem 15 września 2016 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi.

Insp. Robert Marciniak jest pierwszym w tym roku nowo
powołanym Komendantem Powiatowym Policji spoza
naszego województwa.
Służbę w Policji rozpoczął w 1992 r.
w Suwałkach.
Przez kolejne lata był związany
z jednostkami w Łomży, Białymstoku
oraz Kolnie, gdzie
do 15 czerwca 2016 roku był
Komendantem Powiatowym Policji.
Mówi, że Warmię i Mazury znał do tej
pory z perspektywy turystycznej szczególnie takie miejscowości jak
Pisz, Węgorzewo, Giżycko oraz Ełk,
gdzie wypoczywał.
Jako miłośnik narciarstwa ciszy się,
że w Gołdapi jest duży ośrodek narciarstwa zjazdowego, a Piękna Góra
zachęca do uprawiania tego sportu.
Teraz poznanie powiatu gołdapskiego
ma również służbowy charakter.
Gdy pytam o stan bezpieczeństwa na terenie powiatu,
komendant mówi, że jest zadowolony z dotychczasowej
wykrywalności kryminalnej, która jest jedną z najwyższych
w województwie warmińsko-mazurskim. –„Widzę, że policjanci dobrze pracują”- powiedział Komendant.
Insp. Robert Marciniak mówi, że będzie kładł również duży
nacisk na prewencję.
Planuje na przykład zwiększenie liczby dzielnicowych.
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– „Obecnie mamy pięciu dzielnicowych. Ich obszar
działania to miasto i gmina Gołdap oraz gminy Banie
Mazurskie i Dubeninki. To sporo. Planuję przeniesienie do służby dzielnicowych jeszcze jednego policjanta”- powiedział Komendant.
Szef gołdapskich policjantów
przygląda się również realizacji
mierników wyznaczonych przez
Komendę Główną Policji.
Głównym jego celem jest poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu gołdapskiego, a co za tym
idzie poprawa czasu reakcji na zdarzenie oraz innych mierników prewencyjnych, w tym liczby policjantów skierowanych do służby patrolowej.
Ważne jest również bezpieczeństwo na drogach. Ważna jest dobra
współpraca samorządami.
Systematyczne reagowanie na
zgłaszane przez mieszkańców zagrożenia bezpieczeństwa,
które pojawiają się na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Generalnie, insp. Robert Marciniak nie planuje rewolucyjnych zmian w dotychczasowych strukturach i sposobie
pracy. Raczej kosmetyczne poprawki usprawniające pracę
oraz poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
gołdapskiego.
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Gdy pytam o oczekiwania w stosunku do policjantów, komendant podkreśl wagę pracy na rzecz mieszkańców. –
„Chcę by policjanci byli bliżej społeczeństwa; aby w
pracy – oprócz prawa- kierowali się zdroworozsądkowym podejściem, elastycznością.
Dla mnie nie jest ważna liczba nałożonych mandatów,
a bezpieczeństwo na drogach”- powiedział.
Mówi, że jest osobą ugodową, ale pewnych rzeczy nie toleruje. Do nich zalicza alkohol w służbie oraz niegodne zachowanie w służbie i poza nią.
Podkreśla wagę prawidłowego, czystego umundurowania
oraz odpowiedniej postawy policjantów. – „Służby
zewnętrzne, na przykład ruch drogowy, są wizytówką
Policji. Stanowczy, zdecydowani, z profesjonalnym
podejściem, a przy tym kulturalni, uprzejmi -tacy powinni być policjanci.
Nieodpowiednie zachowanie, wygląd jednego z funkcjonariuszy zawsze rzutuje na całą formację. Będę do
tego przykładał dużą wagę”- powiedział komendant.
Insp. Robert Marciniak mówi, że nie jest autokratą.
Liczy się ze zdaniem policjantów. W pracy lubi dyskutować
nad wypracowaniem najlepszego wariantu. Nigdy nie podejmuje decyzji pochopnie. Lubi także, jak podwładni wychodzą z propozycjami usprawniającymi pracę, czy też rozwiązaniami konkretnych problemów. – „Mój gabinet jest
otwarty dla policjantów i pracowników Policji”.
To samo dotyczy społeczeństwa.
Komendant zamierza spotykać się z mieszkańcami nie tylko
w komendzie, w tradycyjny poniedziałek, ale również wszędzie tam, gdzie jego osoba będzie potrzebna.
W trakcie rozmowy na temat metod, sposobów osiągania
dobrych wyników pracy, komendant wspominał swoją poprzednią pracę na stanowisku Komendanta Powiatowego
Policji w Kolnie. - „Jak przechodziłem z Łomży do Kolna
to mówiło się, że to trudna jednostka, ze słabymi wynikami. Gdy ją opuszczałem była w czołówce.
A jak to się robi? Ważny jest odpowiedni nadzór, rozliczanie z wydawanych poleceń.
Ważny jest również odpowiedni dobór ludzi. Awansowanie odpowiednich osób na średni szczebel kierowniczy. To muszą być osoby otwarte, potrafiące współpracować z ludźmi, budować odpowiednią atmosferę
pracy. To muszą być osoby, które potrafią mobilizować, motywować do pracy, które są autorytetami dla

podwładnych.
Z policjanta, który z niechęcią przychodzi do pracy,
nie ma dobrego pracownika.
Rolą przełożonego jest zbudowanie takiej atmosfery,
aby ludziom chciało się pracować z pełnym zaangażowaniem”.
Jednym z ważnych elementów są warunki pracy i służby.
Komendant podkreśla, że zawsze przywiązywał do nich
wagę. – „W mojej poprzedniej pracy przeprowadzałem
remont jednostki. W Gołdapi mam szczęście pracować
w jednej z najnowocześniejszych jednostek w Polsce.
5 października odbędzie się uroczystość oficjalnego
otwarcia jednostki oraz nadania jej sztandaru.
Mamy teraz wiele prac organizacyjnych, a ponieważ
lubię wszystkiego sam dopilnować, więc staram się,
aby wszystko było dopięte na ostatni guzik”- powiedział
Komendant.
A co insp. Robert Marciniak robi w czasie wolnym?
Okazuje się, że zajmuje się m.in. hodowlą psów rasowych.
Jest właścicielem pełnego energii Labradora, oraz Lagotto
romagnolo –psa należącego do jednej z najstarszych znanych ras psów dowodnych i aportujących, a także ozdobnego Bichona. A zna się na psach znakomicie.
Skończył technikum weterynaryjne. W Policji ukończył kurs
przewodnika psów służbowych do wyszukiwania materiałów
wybuchowych. Jego wiedza kynologiczna oraz umiejętności
zostały zauważone i docenione- w latach 2006-2008 był
kierownikiem Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Jako miłośnik zwierząt od razu zauważył, że w nowo wybudowanej jednostce w Gołdapi są cztery, pięknie urządzone
kojce dla psów. Chciałby, aby w przyszłości pojawił się tam
pies, na przykład do wyszukiwania narkotyków.
Oprócz kynologii Komendant interesuje się również wędkarstwem. Do tej pory łowił ryby w rzece Narwii. Teraz na terenie Warmii i Mazu będzie szukał dogodnych miejsc do wędkowania.
W chwilach wolnych lubi również czytać książki historyczne,
szczególnie te z czasów II wojny światowej.
Komendant zdradził także pewne informacje z życia prywatnego. Ma 44 lata. Jest żonaty. Ma dwoje dzieci- jedno rozpoczęło właśnie studia, a drugie jest w wieku gimnazjalnym.
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Z insp. Robertem Marciniakiem rozmawiała
Bożena Przyborowska
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Mł. asp. Piotr Dzirba z Komendy Powiatowej Policji
w Kętrzynie zwyciężył w wojewódzkich eliminacjach
konkursu „Dzielnicowy Roku 2016”.
Kętrzyński dzielnicowy pokonał 38 najlepszych
dzielnicowych Warmii i Mazur!
W uroczystym podsumowaniu konkursu wziął udział
mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz
nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący
Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów w Olsztynie.

W ubiegłym tygodniu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
prze dwa dni kilkudziesięciu dzielnicowych z wszystkich
powiatów naszego województwa
rywalizowało w pięciu konkurencjach: symulacji czynności służbowych związanych ze służbą patrolową oraz przyjęcia interesantów,
a także strzelaniu, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
sprawdzianie wiedzy.

Symulację czynności służbowych najlepiej przeprowadziła
st. asp. Aleksandra Słaboń-Kowalska z KMP w Olsztynie.
Ona również wykazała się największą wiedzą zawodową zdobywając najwięcej punktów w tej
konkurencji.

Symulację przyjęcia interesanta najlepiej przeprowadził
st. asp. Tomasz Zawalich z KPP w Piszu, który pokonał
innych dzielnicowych w kolejnej konkurencji, jaką było strzelanie.
Pierwszej pomocy przedmedycznej najlepiej udzieliła
mł. asp. Agnieszka Filipska z KPP w Węgorzewie.
Str. 4
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Po podsumowaniu wyników wszystkich konkurencji okazało
się, że w klasyfikacji generalnej najwięcej punktów zdobył
mł. asp. Piotr Dzirba z Komendy Powiatowej Policji
w Kętrzynie, i to on uzyskał tytuł Najlepszego Dzielnicowego
Warmii i Mazur oraz możliwość reprezentowania warmińsko
-mazurskiej Policji w ogólnopolskim finale konkursu, który
w dniach 18-21 października 2016 r. odbędzie się
w Szkole Policji w Katowicach.

Kolejne miejsca na podium wojewódzkiego etapu konkursu
zajęli st. asp. Tomasz Zawalich z Komendy Powiatowej
Policji w Piszu oraz st. asp. Aleksandra Słaboń-Kowalska
reprezentująca Komendę Miejską Policji w Olsztynie.
W uroczystym podsumowaniu konkursu wziął udział
mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
oraz nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie – fundatorzy nagród dla najlepszych dzielnicowych.
Oprócz pucharów, zwycięzcy każdej z konkurencji otrzymali
okolicznościowe statuetki.
Jedną z nagród były teczki na dokumenty, które dla trzech
najlepszych dzielnicowych ufundował ZW NSZZ Policjantów
w Olsztynie.
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Przed dwoma najlepszymi dzielnicowymi Warmii i Mazur
czas największych przygotowań do finału IX Ogólnopolskich
Zawodów „Najlepszy Dzielnicowy 2016”, który za miesiąc
odbędzie się w Szkole Policji w Katowicach.
Do rywalizacji staną tam policjanci-dzielnicowi z całego
kraju. Zwycięzca będzie mógł szczycić się tytułem
„Dzielnicowego Roku 2016”.

Opracowała Bożena Przyborowska
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- Wrażenia z konkursu mam bardzo pozytywne. Przede wszystkim cenię sobie możliwość sprawdzenia
swojej wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz możliwość wymiany doświadczeń z kolegami- dzielnicowymi z innych komend powiatowych w województwie.
Chciałem osiągnąć jak najlepszy wynik, ale szczerze mówiąc zwycięstwa się nie spodziewałem.
Na pewno pomogło mi doświadczenie, jakie zdobyłem biorąc udział w podobnych konkursach w latach ubiegłych” - powiedział mł. asp. Piotr Dzirba z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie,
zwycięzca wojewódzkich eliminacji konkursu „Dzielnicowy Roku 2016”.

Służba w Policji
Mł.asp. Piotr Dzirba został przyjęty do służby w Policji
4 grudnia 2006 roku.
25 czerwca 2007 roku rozpoczął pracę
w Zespole Patrolowo - Interwencyjnym w Kętrzynie.
Od 2 kwietnia 2013 roku pracuje
jako dzielnicowy KPP w Kętrzynie.
Mł.asp. Piotr Dzirba w 2008 roku
ukończył kurs specjalistyczny
w zakresie udzielania pierwszej
pomocy w warunkach działań
specjalnych.
W 2010 roku ukończył kurs
specjalistyczny dla policjantów
podejmujących interwencje
wobec osób agresywnych
i niebezpiecznych, natomiast
w 2015 roku kurs specjalistyczny
dla dzielnicowych.
Policjant był wielokrotnie
nagradzany m.in. za wzorowe wykonywanie obowiązków
i zaangażowanie w służbę.
Od października 2012 roku pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów w Kętrzynie.
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Życie prywatne
Piotr Dzirba ma 34 lata.
W 2012 roku ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie o kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Żonaty, dwoje dzieci.
Zainteresowania
Interesuje się historią współczesną, polityką międzynarodową
oraz sportem.
Czas wolny
Wolny czas stara się spędzać
aktywnie, uprawiając sport (gra
w piłkę nożną). Aktualnie więcej
czasu spędza na spacerach z 4letnim synkiem i 3 miesięczną
córeczką. W wolnych chwilach
lubi także wyjść do kina na dobry
film.

Przygotowała asp.szt. Monika Danielak
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Straszy aspirant Tomasz Zawalich w ubiegłym
tygodniu uczestniczył w wojewódzkim turnieju
„Dzielnicowy roku 2016”, gdzie zajął II miejsce.
Tym samym zakwalifikował się do zawodów
ogólnopolskich, które za kilka tygodni odbędą się
w Katowicach. Dzielnicowemu pogratulował
Komendant Powiatowy Policji w Piszu, który nie
krył swojego zadowolenia z faktu, że ma w swoich
szeregach takich policjantów.

Komendant Powiatowy Policji w Piszu,
mł. insp. Radosław Drach podziękował i pogratulował
st. asp. Tomaszowi Zawalichowi osiągniętego wyniku podczas wojewódzkich eliminacji konkursu „Dzielnicowy Roku”.
„Jestem dumny, że w szeregach swojej kadry mam
takich policjantów, jak st. asp. Tomasz Zawalich.
Na zawodach wojewódzkich wykazał się nie tylko znajomością przepisów, ale także doskonale strzelał oraz
pokazał w jaki sposób należy pomóc obywatelowi.
To bardzo ważne, szczególnie w pracy dzielnicowego.
To właśnie od policjanta pierwszego kontaktu obywatele oczekują, aby pomógł im w rozwiązaniu ważnego
dla nich problemu zgodnie z hasłem pomagamy i chronimy.
Gratuluję Tomkowi i życzę powodzenia na zwodach
ogólnopolskich. Wiem, że poprzednim razem drużyna
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reprezentująca garnizon warmińsko – mazurki, w której był Tomek, zajęła wysokie II miejsce. W tegorocznym finale życzę najwyższego miejsca na podium.
Cieszę się, że w jednostce, którą kieruję są tacy policjanci jak dzielnicowy Tomasz Zawalich, którzy reprezentując naszą komendę pokazują ją w dobrym świetle. Przy tej okazji warto też wspomnieć o innych policjantach, choćby dzielnicowym st. asp. Piotrze Jabłońskim, który kilka lat temu osiągnął wysoki wynik
w turnieju wojewódzkim i ogólnopolskim. Mamy też w
sowich szeregach wybitnego sportowca – piłkarza. To
st. sierż. Marcin Mąka grający w reprezentacji Komendanta Głównego Policji w piłce nożnej”.
Dzielnicowy Tomasz Zawalich otrzymał z rąk Komendanta
podziękowania oraz nagrodę pieniężną.
podkom. Anna Szypczyńska
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St. sierż. Cezary Piotrowski
z KMP w Olsztynie oraz
asp. Jan Boncal z KPP
w Braniewie zajęli drużynowo VI miejsce w finale
Ogólnopolskiego
Konkursu ,,Policjant Ruchu
Drogowego 2016 r.’’,
który odbył się
w Białymstoku.
W kategorii indywidualnej olsztyński policjant znalazł się w pierwszej szóstce
najlepszych policjantów ruchu drogowego polskiej Policji!

W finale XXIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant
Ruchu Drogowego”, który
w dniach 20-23.09.2016r odbył
się w Białymstoku wzięło udział
34 najlepszych funkcjonariuszy
ruchu drogowego polskiej Policji oraz reprezentantów
Żandarmerii Wojskowej.
Uczestnicy finałów pisali test
ze znajomości przepisów,
strzelali z broni służbowej,
rywalizowali w kategorii
kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu, jazdy sprawnościowej motocyklem
służbowym oraz samochodem osobowym
po wyznaczonym torze.
Sprawdzano również ich praktyczne umiejętności udzielania pomocy ofiarom
wypadków komunikacyjnych.
Najlepszym Policjantem Ruchu Drogowego 2016 roku
został st. sierż. Marcin Sawicki z KWP w Poznaniu.
W kategorii drużynowej najlepiej wypadła również
reprezentacja KWP w Poznaniu.
Str. 8

Drużyna reprezentująca Warmię i Mazury zajęła w klasyfikacji generalnej VI miejsce.
Było to możliwe dzięki bardzo dobremu występowi w finale
obu policjantów reprezentujących nasze województwo.
Pierwsze miejsce
w Polsce w teście ze znajomości przepisów ruchu
drogowego, drugie w
konkurencji strzelania
z broni służbowej to najlepsze wyniki olsztyńskiego policjanta
st. sierż. Cezary Piotrowski z Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie, który w kwalifikacji generalnej
XXIX Finału Ogólnopolskiego Konkursu
,,Policjant Ruchu Drogowego’’ zajął szóste miejsce!
Asp. Jan Boncal z KPP w Braniewie wykazał się znakomitą
wiedzą i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy
uzyskując w tej kategorii maksymalną liczbę punktów.
Obaj policjanci zajęli wysokie noty w konkurencji kierowania
ruchem.
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- „Zaczęło się znakomicie” – mówił
st. sierż. Cezary Piotrowski z KMP w Olsztynie
w rozmowie z podkom. Mariolą Plichtą.

Zwycięzcy XXIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Policjant Ruchu Drogowego” otrzymali nagrody finansowe
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz puchary
i nagrody Komendanta Głównego Policji, które zostały wręczone w trakcie uroczystego apelu na białostockim Rynku
Kościuszki przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji
Pana nadinspektora Jana Lacha oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana
nadinspektora Daniela Kołnierowicza.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji uhonorowani zostali
pucharami Marszałka Województwa Podlaskiego, które wręczył Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Pan Wiesław Żyliński.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki
okolicznościowe Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana
Paszkowskiego.
Głównym celem, rozgrywanego pod patronatem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Konkursu było doskonalenie umiejętności i sprawności oraz sprawdzenie wiedzy policjantów
ruchu drogowego, a także przybliżenie społeczeństwu
problematyki bezpieczeństwa, pracy policjantów tego pionu
oraz kształtowanie wizerunku Policji.

Opracowała Bożena Przyborowska
Zdjęcia KWP w Białymstoku

Zaczęło się od wygranej w pierwszej konkurencji
Pierwszego dnia pisaliśmy test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz z innych przepisów służbowych i prawa karnego. W tej konkurencji osiągnąłem najlepszy wynik. Drugiego dnia odbyło się kierowanie ruchem na skrzyżowaniu i strzelanie z broni służbowej, gdzie zająłem drugie miejsce z wynikiem 145 pkt. Pierwsze zajął chłopak z Poznania strzelając... o jeden punkt więcej.
Oddech rywali na plecach i pechowe pachołki
Po tych czterech konkurencjach byłem na pierwszym miejscu w ogólnej
klasyfikacji, ale cały czas czułem oddech rywali na plecach, którym
odskakiwałem z konkurencji na konkurencję. Niestety, gdy oddalałem
się od jednych, na ich miejsce pojawiali się nowi. W piątej konkurencji
zaatakował mnie będący w klasyfikacji ogólnej na drugim miejscu policjant z Poznania, który startował z numerem 24 uzyskując na motocyklu bardzo dobry czas przejazdu. Postanowiłem pojechać szybciej od
niego, ewentualnie być tuż za nim i utrzymać się dzięki temu na pierwszym miejscu w klasyfikacji ogólnej. Niestety podczas przejazdu potrąciłem dwa pachołki, za co otrzymałem 10 sekund kary i ogólny czas
przejazdu był zdecydowanie za słaby na Poznaniaka, a ja spadłem na
drugie miejsce.
Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa
Ostatniego dnia w konkurencji jazdy samochodem służbowym odwrócono kolejność startów tj. jako ostatni wyjeżdżali najlepsi zawodnicy,
czyli ja przedostatni, a mój główny rywal z Poznania ostatni.
Musiałem zdecydować, czy jechać bardzo zachowawczo i utrzymać się
na drugiej pozycji, czy zaatakować i zawalczyć o pierwsze.
Zdecydowałem odzyskać pierwszą pozycję i pojechać jak najszybciej.
Przed startem podszedł do mnie Poznaniak i żartując mówi ,,Cezary,
weź omiń jakąś przeszkodę. Drugie miejsce Ci wystarczy jak na pierwszy raz”, a ja mu na to, że przyjechałem po złoto.
Podczas przejazdu potrąciłem jeden pachołek, za co otrzymałem 5
sekund karnych, a pięć sekund na takim torze i przy tak wyrównanych
zawodnikach to spadek o kilka miejsc w dół.
Walka do samego końca
Mój główny przeciwnik znając mój czas nie musiał już jechać ryzykownie i ostatecznie wygrał konkurs, a ja spadłem w klasyfikacji generalnej
na szóste miejsce. Mimo wszystko nie żałuję swojej decyzji i pocieszam
się tym, że zdobyłem pierwsze miejsce w konkurencji K-1, która jest
najbardziej prestiżowa.

Str. 9

Superprzeżycie i szczerze gratuluję zwycięzcom.
Przygotowała podkom. Mariola Plichta
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Policjanci reprezentujący warmińsko-mazurską Policję zajęli w klasyfikacji drużynowej X miejsce w Polsce
w Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”, który odbył się w Szkole Policji w Słupsku.

Rywalizowali w pięciu konkurencjach
W ogólnopolskim finale Turnieju Par Patrolowych
„Patrol Roku” uczestniczyło ponad trzydzieści patroli –
po dwie dwuosobowe reprezentacje z każdego garnizonu wyłonione spośród ponad 25 tysięcy policjantów.
Warmińsko-mazurską Policję reprezentowali policjanci
z KMP w Olsztynie oraz KPP w Kętrzynie.
Wszyscy uczestnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach.
Specjalna komisja oceniała
znajomość przepisów prawa, poprawność przeprowadzenia interwencji, udzielania pierwszej pomocy.
Sprawdzano również znajomość i poprawność wykonania technik obezwładniania
oraz ogólną sprawność na policyjnym
torze przeszkód.
Nasi na X miejscu w Polsce
W klasyfikacji drużynowej reprezentacja Warmii i Mazur zajęła X miejsce.
Na zajęcie tego miejsca miały wpływ wyniki z wszystkich konkurencji, jakie zajęły obie pary reprezentujące
nasze garnizon.
I chociaż eliminacje wojewódzkie wygrali reprezentanci
KPP w Kętrzynie w składzie
sierż. Marcin Bondar i sierż. Kamil Dudyński, to tym
razem, w finale ogólnopolskim, to reprezentacja
KMP w Olsztynie w składzie sierż. Bartosz Sołtysiuk
i post. Łukasz Ewertowski osiągnęła lepsze wyniki.

Najlepsze patrole Warmii i Mazur (wojewódzkie eliminacje)

Olsztyńscy policjanci zajęli VI
miejsce w kategorii interwencji i
udzielania pierwszej pomocy oraz
X miejsce w teście wiedzy oraz
strzelaniu.
Najlepszym w Polsce policyjnym
patrolem prewencji został patrol
z Oddziału Prewencji w Białymstoku w składzie:
sierż.sztab. Andrzej Dubowski,
sierż.sztab. Mirosław Klimuk.
Pod patronatem Prezydenta RP
Tegoroczny finał na wniosek
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Jarosława Szymczyka został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Andrzeja Dudy, który ufundował również Puchar
Przechodni.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak oraz Komendant Główny Policji ufundowali nagrody dla trzech najlepszych par patrolowych.

Bożena Przyborowska
Str. 10
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Lidzbarscy policjanci otrzymali dwa nowe radiowozy.
Samochody służbowe zasilą służbę prewencyjną
orneckiego komisariatu i służbę kryminalną lidzbarskiej
komendy.
Zakup pojazdów był możliwy dzięki funduszom pochodzącym z lokalnych samorządów oraz budżetu policji.

Obecny na uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim
insp. Tomasz Kamiński
powiedział:

W spotkaniu,
podczas którego
przekazano radiowozy, wzięli udział
m.in. Starosta
Lidzbarski
Jan Harhaj,
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Jacek Wiśniowski,
Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel, Wójt gminy Lubomino
Andrzej Mazur, przedstawiciele prokuratury, służb mundurowych oraz kapelan ks. Jerzy Rożentalski.

„Policja, aby była
sprawna i skuteczna,
potrzebuje dobrze wyszkolonej kadry, ale i nowoczesnego sprzętu. Nowe samochody przełożą się na jeszcze lepsze wyniki osiągane w służbie.
To wsparcie, to wynik nie tylko zrozumienia,
ale i dobrej współpracy przedstawicieli wszystkich
władz i służb mundurowych, które przyczynią się
bezpośrednio do sprawnego wykonywania
naszych zadań”.

Mł. asp. Wojciech Tworkowski dzielnicowy z KPP w Szczytnie wygrał ostatni etap maratonu rowerowego „Mazury
MTB”- „Wyścig o Niedźwiedzią Łapę - i zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej
w swojej kategorii wiekowej i II miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu wyścigów rowerowych
Mazury MTB.
W poprzednich „Informatorach”
pisaliśmy o świetnej sportowej formie
mł. asp. Wojciecha Tworkowskiego
dzielnicowego z KPP w Szczytnie,
który w tym roku po raz kolejny wziął
udział w maratonie rowerowym
„Mazury MTB”- wygrywając poszczególne jego etapy.
Po pięciu etapach cyklu i wygraniu
wyścigów rowerowych szlakiem „Starowierców” w Gałkowie oraz
Str. 11
szlakiem „Na granicy Mazur” w Gizewie nasz policjant był na
I miejscu w swojej kategorii. O utrzymaniu prestiżowego miejsca
miał zadecydować ostatni etap pod nazwą

st.asp. Monika Klepacka

„Wyścig o Niedźwiedzią Łapę”, który odbył się tydzień temu
w Mrągowie.
Trudne fizycznie podjazdy na Górze Czterech Wiatrów,
przejazd przez kultową rundę w Bike Park Poręby to
przykłady atrakcji, które czekały tego dnia na miłośników kolarstwa.
Mł. asp. Wojciech Tworkowski walczył dzielnie do samego końca. Dzięki ogromnej motywacji, determinacji
i ciężkiej pracy wywalczył I miejsce w swojej
kategorii wiekowej i II miejsce w klasyfikacji
generalnej cyklu wyścigów rowerowych
Mazury MTB.
Maraton rowerowy Mazury MTB to 7 emocjonujących wyścigów rowerowych, składających się na
klasyfikację generalną, które w sezonie 2016 zorganizowało Stowarzyszenie Luz Grupa.
Po skończonej rywalizacji wyłoniono najlepszych zawodników
w poszczególnych kategoriach wiekowych na trzech dystansach.
Wszystkie wyścigi zaliczane były do SuperKlasyfikacji MTB.
sierż. Izabela Głowacka
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W centrum Pisza policjanci promowali
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest dostępna na terenie województwa warmińsko – mazurskiego od blisko dwóch
tygodni.
W poniedziałkowe przedpołudnie piscy policjanci w centrum
Pisza promowali jej ideę i założenia.
W ciągu dwóch tygodni piska policja otrzymała 29 sygnałów od
obywateli. Zgłoszenia dotyczą najczęściej: spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, przekraczania dopuszczalnej
prędkości, czy nieprawidłowego parkowania, ale pojawiła się
także informacja o jeżdżeniu quadami po lesie.
Przypomnijmy, że każdy obywatel ma możliwość skorzystania z
tej mapy i poinformowania Policji o nurtującym go problemie,
mającym wpływ na poczucie jego bezpieczeństwa.
Wystarczy tylko wejść na stronę na przykład Komendy Powiatowej Policji w Piszu i kliknąć baner z logo Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa znajdujący się po prawej stronie.
Na początku należy zapoznać się z regulaminem. W razie potrzeby można skorzystać z załączonej tam instrukcji obsługi.
Później trzeba dokładnie wybrać miejsce, gdzie dochodzi do
naruszenia prawa. Potem jeszcze tylko wybranie odpowiedniej
kategorii zgłoszenia, np.: akty wandalizmu, grupowanie się
młodzieży, oraz wiele innych możliwości do wyboru.
Na zakończenie należy zaznaczyć datę i godzinę zdarzenia,
które ułatwi funkcjonariuszom monitorowanie zjawiska.
Pamiętajmy, że takie zgłoszenie nie jest interwencją.
W przypadku konieczności natychmiastowej pomocy
ze strony Policji należy dzwonić pod numer telefonu
112 lub 997.
Każde zgłoszenie naniesione na mapę zagrożeń jest weryfikowane przez Policję. W przypadku potwierdzenia takiej informacji podjęte zostaną działania mające na celu wyeliminowanie
uciążliwego dla mieszkańców zjawiska.
podkom. Anna Szypczyńska

Promocja książki
W Gołdapi już po raz drugi odbyła się uroczysta
promocja książki wydanej w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Kieruj się rozsądkiem” zrealizowanej w
związku projektem „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Projekt współfinansowany był w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami
Unii Europejskiej.
W ramach kampanii
Komenda Powiatowa
Policji w Gołdapi przy
współpracy z Biblioteką Publiczną w Gołdapi zorganizowała dwa
konkursy: literacki i plastyczny.
W pierwszym osoby dorosłe pisały bajki związaną z tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W drugim uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu gołdapskiego rysowały ilustracje nawiązujące do zwycięskich bajek. Zwieńczeniem tych konkursów jest piękna
i kolorowa publikacja książkowa.
Szczególnie cieszy fakt, iż w tym roku wiele prac nadesłano spoza terenu powiatu gołdapskiego, m.in. z Sosnowca,
czy Warszawy.
W uroczystości wzięli udział autorzy bajek, przedstawiciel
Komendy Głównego Policji, przedstawiciele władz samorządowych oraz wszystkie dzieci, których prace znalazły
się w książce. Każdy z maluchów otrzymał jej egzemplarz.
Nagrody otrzymali również autorzy bajek.
Po części oficjalnej najmłodsi bawili się przy ognisku pod
przewodnictwem sierż. Bobra. Dzieciom zorganizowano
różne zabawy i konkursy. Była m.in. zabawa z klaunem,
rowerowy tor przeszkód czy też malowanie twarzy.
Pragniemy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy
przyczynili się do promocji książki. Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem:
Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo
Sztuk”; Warsztatom Terapii Zajęciowej w Gołdapi;
Starostwu Powiatowemu w Gołdapi oraz
Pani Krystynie Gondek za nieustanne starania o uśmiech
każdego dziecka.
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st. sierż. Anna Barszczewska
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Maluchy z wizytą u gołdapskich policjantów
Dzieci z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych odwiedziły Komendę Powiatową Policji w Gołdapi. Maluchy poznały specyfikę pracy funkcjonariuszy,
sprzęt, jakim się posługują oraz wysłuchały wskazówek,
jak bezpiecznie poruszać się po drodze i radzić sobie
w trudnych sytuacjach.
Tego dnia w gołdapskiej komendzie było naprawdę wesoło.
Miejscowych policjantów odwiedziły dzieci z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych. Podczas spotkania
asp. szt. Marta Andruczyk powiedziała maluchom, na czym
polega praca policjantów, i jak są wyposażeni do codziennej
służby.
Dzieci obejrzały radiowóz, do którego mogły wsiąść i przy
którym zrobiły pamiątkowe zdjęcia. Największą atrakcją
jednak była możliwość przymierzenia części stroju sierżanta
Bobra – maskotki warmińsko – mazurskiej Policji.

które policjantka przypomniała dzieciom poprzez SpongeBoba, bohatera znanej kreskówki - w ten sposób najmłodsi
uczyli się w najciekawszy z możliwych sposobów - przez
zabawę.
Na zadawane pytania maluchy odpowiadały bezbłędnie.
Na zakończenie policjantka podarowała wszystkim uczestnikom odblaskowe gadżety.

Nie zabrakło też pogadanki o podstawowych zasadach poruszania się po drodze i innych zasadach bezpieczeństwa,

st. sierż. Anna Barszczewska

Policjantka z wizytą w „Akademii Malucha”
Policjantka szczycieńskiej komendy spotkała się z
przedszkolakami w „Akademii Malucha” w Wielbarku.
Celem wizyty było sprawdzenie wiedzy przedszkolaków
z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach
i odpowiedniego zachowania w sytuacjach zagrożenia.
sierż. Izabela Głowacka podczas spotkania opowiedziała
przedszkolakom o zasadach, jakich należy przestrzegać w
trakcie zabaw w przedszkolu i na podwórku.
Policjantka przypomniała o zasadach poruszania się po
drodze, zachowaniu w sytuacji spotkania z agresywnym
zwierzęciem oraz podczas kontaktu z nieznajomym.
Przedszkolaki uważnie słuchały rad policjantki i chętnie odpowiadały na pytania. Wykazały się dużą wiedzą z zakresu
bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.
Str. 13

sierż. Izabela Głowacka

numer 148 (7/17)

W trosce o bezpieczeństwo dzieci

Komenda otwarta dla najmłodszych
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie kolejny już
raz otworzyła swoje drzwi dla najmłodszych.
Dzieci odwiedziły policjantów w ramach działań e
dukacyjno – profilaktycznych pod nazwą
„Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – otwarte jednostki policji”.
Funkcjonariusze opowiadali, na czym polega ich praca, prezentowali sprzęt, jakim dysponują, a na koniec
przypominali zagadnienia związane z bezpiecznymi
zachowaniami.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Kętrzynie w ramach prowadzonych działań profilaktycznych pod nazwą "Bezpieczna Droga do szkoły" odwiedzają
uczniów szkół na terenie powiatu kętrzyńskiego.
Głównym tematem rozmów z dziećmi jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
Funkcjonariusze, oprócz utrwalania podstawowych zasad,
zachęcają uczniów do wyposażania ubiorów i plecaków
w elementy odblaskowe, co niewątpliwie poprawi
bezpieczeństwo.
Tym razem policjanci gościli
w Szkole Podstawowej
w Biedaszkach.
Podczas spotkań z najmłodszymi
uczestnikami ruchu
funkcjonariusze uświadamiają im,
z jakimi zagrożeniami mogą się
spotkać podczas drogi do i ze
szkoły.
Policjanci przypominają również
o odblaskach, które należy nosić obowiązkowo poza obszarem
zabudowanym, kiedy po zmierzchu wracamy do domu idąc drogą, gdzie nie ma chodników i wyznaczonych ścieżek dla pieszych.
Dla własnego bezpieczeństwa nosić je powinno się również
w terenie zabudowanym.
asp.szt.Monika Danielak

Str. 14

Tym razem policjantów
odwiedziły dzieci
z przedszkola
Puchatek w Kętrzynie.

Podczas wycieczki dzieci
zapoznały się ze specyfiką
pracy policjantów.
Miały okazję zwiedzenia "serca komendy" - stanowiska
kierowania. Tam maluchy przyjrzały się pracy oficera
dyżurnego, posłuchały korespondencji radiowej pomiędzy funkcjonariuszami będącymi na służbie, a dzięki policyjnemu monitoringowi, zobaczyły niektóre ulice w mieście. Przy okazji przypomniano numery alarmowe,
na które dzwoni się w przypadku konieczności wezwania
pomocy.
Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca technika
kryminalistyki, w jaki sposób zabezpiecza się ślady,
po co robi się zdjęcia na miejscu zdarzenia.
Policjantka pokazała uczestnikom spotkania, jak wyglądają ich linie papilarne.
Wizyta dzieci w komendzie była dla policjantów okazją,
aby przypomnieć najmłodszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nie tylko na drodze, ale także podczas codziennych zabaw w domu i na podwórku.
asp.szt.Monika Danielak
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„Piknik Malucha”
z udziałem kętrzyńskich policjantów
Kętrzyńscy policjanci uczestniczyli w „Pikniku Malucha” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Srokowie. Funkcjonariusze skorzystali
z okazji, żeby zwrócić uwagę dzieci i ich rodziców na
bezpieczeństwo.
Bogaty program imprezy przyciągnął tłumy mieszkańców,
którzy w rodzinnej atmosferze uczestniczyli w przygotowanych zabawach.
Dużym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych
mieszkańców, cieszyły się radiowozy i służbowe motocykle.
Policjanci zaprezentowali chwyty samoobrony oraz wrażliwe
miejsca na ciele człowieka, których uderzenie pozwoli na
obezwładnienie atakującego napastnika.
Dzieci mogły obejrzeć od środka policyjne samochody oraz
sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy.
Podczas pikniku policjanci przeprowadzili konkursy z wiedzy o ruchu drogowym, oraz konkurs plastyczny.
Wszystkie dzieci uczestniczące w zabawie zostały nagrodzone pamiątkowymi gadżetami. Mieszkańcy mogli skorzystać z wielu porad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

Spotkanie było również okazją, aby porozmawiać z rodzicami o problemie narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży.
Dla dorosłych policjanci przygotowali tor przeszkód, który
trzeba było pokonać w specjalnych okularach „narkogogle”,
służących do odzwierciedlania pola widzenia osoby pod
wpływem narkotyków. Rodzice mogli w bardzo wyraźny
sposób zobaczyć, jak zażywanie narkotyków wpływa na
obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, zniekształcenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości,
zmniejszenie możliwości oceny sytuacji, podwójne widzenie
i brak koordynacji mięśniowej.
Policjanci przypominali uczestnikom spotkania, że ważne
jest, aby umieć rozpoznać pierwsze sygnały zagrożenia,
w porę odpowiednio zareagować i wiedzieć, gdzie szukać
pomocy.
Działania te mają przypomnieć, że w trosce o dobro dziecka
ważna jest dobra współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami, a także policją.
asp. szt. Monika Danielak

Rozmawiali z gimnazjalistami o odpowiedzialności prawnej nieletnich
Odpowiedzialność prawna nieletnich, wykroczenia najczęściej popełniane przez młodzież, bezpieczne korzystanie z Internetu - to tematy, na które z uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kętrzynie rozmawiali policjanci.
W miniony piątek kętrzyńscy policjanci
spotkali się z uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Kętrzynie.
Temat spotkania, zaproponowany przez grono
pedagogiczne, brzmiał „Nieletni w świetle prawa”.
Funkcjonariusze mówili głównie o zasadach odpowiedzialności
karnej dzieci i młodzieży w świetle przepisów Ustawy o postępoStr. 15

waniu w sprawach nieletnich, kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
Uczniowie dowiedzieli się, jaka jest różnica między wykroczeniem,
a przestępstwem.
Omówili najczęściej popełniane czyny zabronione
przez uczniów.
Policjanci zwrócili uwagę na problem demoralizacji.
Mówili o konsekwencjach spożywania alkoholu,
uchylania się od obowiązku szkolnego, ucieczek
z domu.
Omówiono także zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
Na zakończenie spotkania funkcjonariusze odpowiadali na pytania
zadawane przez uczniów.

asp. szt. Monika Danielak
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Europejski Dzień bez Samochodu z udziałem szczycieńskich policjantów
Szczycieńscy policjanci uczestniczyli w Europejskim
Dniu bez Samochodu zorganizowanym przez Urząd
Miejski w Szczytnie. Eko Piknik Rodzinny zorganizowany w ramach Akcji Profilaktycznej „Nie Tankuję Jadę”
rozpoczął się przemarszem ulicami miasta.
Funkcjonariusze zadbali o bezpieczeństwo uczestników
imprezy, a następnie na swoim stanowisku promowali
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Na wspólnym stoisku promującym Komendę Powiatową
Policji oraz Wyższą Szkołę Policji, mieszkańcy Szczytna
mieli okazję zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, porozmawiać
z policjantami na temat bezpiecznych zachowań, a także wziąć
udział w konkursie plastycznym.
Dzielnicowy mł. asp. Wojciech
Tworkowski zachęcał kierowców

do tego, aby przesiedli się „z czterech kółek na dwa".
Każdy gość policyjnego stoiska otrzymał odblask i wiele
innych prezentów oraz mógł porozmawiać z policjantami
z ruchu drogowego - asp. Januszem Kodzisem
i st. sierż. Kamilem Pianką.
sierż. Izabela Głowacka

Kolejne odwiedziny w szczycieńskiej komendzie
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie
odwiedzili szczycieńskich policjantów.
Mł. asp. Ewa Szczepanek i sierż. Izabela Głowacka z zespołu
ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii przywitały
gości, oprowadziły po komendzie i zapoznały drugoklasistów
z tajnikami pracy funkcjonariuszy.
Drugoklasiści zwiedzili „dyżurkę”, poznali specyfikę pracy oficera
dyżurnego i jego zastępcy. Następnie mieli okazję zapoznać się
z warunkami, w jakich przebywają osoby zatrzymane i uzyskać
informację o zasadach, jakie panują w tym pomieszczeniu.
Dzieci zwiedzili również salę odpraw policjantów prewencji i ruchu
drogowego.
W trakcie spotkania goście zobaczyli także „Niebieski Pokój”
i dowiedzieli się do jakich celów jest on wykorzystywany.
Kierownik ogniwa konwojowego szczycieńskiej komendy
nadkom. Sławomir Matuszyk zapoznał drugoklasistów ze specyfiką pracy policjantów „konwojówki” oraz zaprezentował sprzęt
służbowy wykorzystywany przez funkcjonariuszy podczas pełnienia służby.
Str. 16

Przewodnik psa służbowego mł. asp. Rafał Jaworski podczas spotkania z uczniami opowiedział min. na czym polega praca psa

służbowego, jak wygląda
opieka, higiena i karmienie
oraz jak należy się zachować, gdy zaatakuje ich
groźny pies.
Dzieci wspólnie z funkcjonariuszem przećwiczyli przyjmowanie
postawy tzw. „żółwia”, która ma zminimalizować skutki ugryzienia.
Następnie przewodnik z udziałem „Megi” zaprezentował pokaz
związany z posłuszeństwem oraz wykonywaniem komend słownych.
Na zakończenie policjantki przypomniały o zasadach prawidłowego poruszania się po drogach i wręczyły uczniom zawieszki odblaskowe do codziennego wykorzystania, które zostały przekazane
przez PZU.
sierż. Izabela Głowacka
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Ełccy policjanci honorowo oddawali krew,
promowali bezpieczne zachowania na drodze
oraz ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
Ełccy policjanci już po raz kolejny włączyli się w akcję
„Ratownicy Życia” i wspólnie z przedstawicielami innych służb mundurowych honorowo oddawali krew.
Impreza stała się również okazją do promowania
idei Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz
zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W sobotę 24 września 2016r. ełccy policjanci już po raz kolejny wsparli akcję
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Narodowego Centrum Krwi
- „Ratownicy Życia” i obok samorządowców, strażaków, ratowników medycznych, przedstawicieli Straży Granicznej
oraz innych służb honorowo oddawali
krew.

Była to również okazja do promowania bezpieczne zachowania na drodze, zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników festynu.
Funkcjonariusze wspólnie z organizatorami przeprowadzili quiz ze znajomości
przepisów prawa o ruchu drogowym.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody
ufundowane przez p.o Komendanta
Powiatowego Policji w Ełku
insp. Jarosława Werlę.

Impreza stała się również okazją do promowania idei
Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa wśród uczestników festynu oraz przedstawicieli służb mundurowych.

Agata Jonik

W Braniewie po raz kolejny oddali krew potrzebującym
13,5 litra krwi oddało w czasie akcji zbiórki, która odbyła
się 22 września w Braniewie. Wzięło w niej udział
30 honorowych dawców –funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, przedstawicieli wojska oraz
mieszkańców powiatu.
Z braniewskiej jednostki Policji popłynęło już w sumie
blisko 300 litrów krwi.
Nie każdy wie, że oddając krew zwiększa się również
własne bezpieczeństwo. Już po pierwszym oddaniu krwi
poznajemy swoją grupę krwi. Nasza krew jest również
wszechstronnie badana pod kątem potencjalnych chorób.
Zdarzało się niejednokrotnie, że osoby, w związku z chęcią
oddania krwi, dowiadywały się o schorzeniach i mogły odpowiednio wcześniej podjąć profilaktykę medyczną.
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Policjanci pomogli
kierującej, której auto zaczęło się palić przed przejazdem kolejowym
Policjanci z Ełku podczas służby zauważyli dym
wydobywający się z samochodu, który zatrzymał się
przed przejazdem kolejowym. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia i korzystając
z policyjnych gaśnic ugasili płomienie.
Dzięki ich szybkiej reakcji nikt podczas tego zdarzenia
nie ucierpiał.
Policjanci nadzorując ruch w pobliżu przejazdu kolejowego
zauważyli wydobywający się dym spod pokrywy silnika
w samochodzie, który zatrzymał się przed przejazdem.
Funkcjonariusze natychmiast zareagowali, podejrzewając,
że pod pokrywą silnika doszło do pożaru.
Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego policjanci natychmiast zepchnęli samochód
na pobocze i przystąpili do gaszenia ognia. Wykorzystali do
tego gaśnice z radiowozu. Dzięki szybkiej reakcji ugasili
płomienie.

To nie pierwszy raz, kiedy sierż. sztab. Karol Sobolewski
z narażeniem swojego życia i zdrowia gasił pożar.
W maju ubiegłego roku podczas patrolowania centrum
miasta zauważył dym i płomienie wydobywające się z okna
kamienicy. Wspólnie z kolegą z patrolu ruszyli udzielać
pomocy mieszkańcom tego budynku. Z narażeniem własnego życia, pomimo wysokiej temperatury i bardzo dużego
zadymienia, weszli do palącej się kamienicy.
Funkcjonariusze ewakuowali osiem osób.
Udzielając pomocy sami ulegli podtruciu dymami pożarowymi i trafili do szpitala.
Prezydent Andrzej Duda nadał policjantom za ten czyn
Krzyż Odwagi za Dzielność.
Sierż. Sztab. Karol Sobolewski pracuje w Wydziale Ruchu
Drogowego. W policji służy od 11 lat i od początku związany jest z ełcką komendą.
Sierż. sztab. Paweł Surawski również służy w Policji
od 11 lat. Służbę zaczynał w Oddziałach Prewencji Policji w
Warszawie. W Ełku pracuje od 2008 roku,
od 4 lat jest funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego.
Agata Kulikowska-de-Nałęcz

Policjant po służbie
uniemożliwił dalszą jazdę pijanemu kierowcy
Funkcjonariusz z Bartoszyc uniemożliwił dalszą jazdę mężczyźnie,
który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Do zdarzenia doszło kilka dni temu około godziny 19.00 na jednym
z bartoszyckich osiedli.
Policjant wracający po służbie do domu zauważył idącego chwiejnym
krokiem mężczyznę, który poszedł w stronę parkingu.
Funkcjonariusz obserwował zachowanie mężczyzny, ponieważ podejrzewał, że ten znajduję się pod wpływem alkoholu i będzie chciał
wsiąść do auta.
Przypuszczenia policjanta potwierdziły się. Mężczyzna zdążył już
wsiąść za kierownicę osobowego nissana i wykonać manewr cofania.
Wówczas funkcjonariusz podbiegł do samochodu i zatrzymał go.
Od kierowcy czuć było alkohol.
Funkcjonariusz powiadomił oficera dyżurnego bartoszyckiej Policji
Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 62-latek miał ponad dwa
promile alkoholu
w organizmie.
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Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, samochód przekazali osobie
wskazanej, a nietrzeźwego mężczyznę po wykonaniu czynności
zwolniono.
mł. asp. Beata Patecka

Ełcki policjant po służbie ujął nastolatka, który
zniszczył ściany na klatce schodowej
Funkcjonariusz zareagował, kiedy usłyszał hałasy
dobiegające z korytarza.
Nastolatek kluczem wydrapywał napisy na ścianach.
Swoim zachowaniem spowodował straty w wysokości 9
tysięcy złotych.
Sierż. Łukasz Orzechowski na co dzień pełni służbę
w referacie patrolowo-interwencyjnym.
Służbę w Policji rozpoczął ponad 3 lata temu.

Agata Kulikowska-de-Nałęcz
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Drużyny policjantów z KWP w Olsztynie oraz policjantek z KGP wygrały Turniej Piłki Nożnej
Kobiet i Mężczyzn o Puchar Komendanta Głównego Policji, który w połowie września odbył się w Olsztynie.

Na stadionie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przez dwa dni kilkudziesięciu funkcjonariuszy rozegrało ponad 70 meczów w ramach turnieju piłki nożnej o puchar
Komendanta Głównego Policji. To drugi tego typu turniej
zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji oraz
Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
w Olsztynie.
Wśród piłkarskich drużyn znaleźli się przedstawiciele polskiej Policji, reprezentanci Zakładu Karnego w Iławie, Straży
Miejskiej w Olsztynie, ABW w Olsztynie oraz Marynarki Wojennej z Gdyni.
Po zaciętych meczach eliminacyjnych w finale mężczyzn
znalazły się drużyny z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie i Marynarki Wojennej w Gdyni.
W kategorii żeńskiej w finale walczyły przedstawicieli Komendy Głównej Policji i Komendy Stołecznej Policji.
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Wszystkie drużyny prezentowały wysoki, sportowy poziom
oraz wielką pasję i chęć wygrania turnieju.
W kategorii męskiej o zwycięstwie zadecydowała seria
rzutów karnych, w której lepsi okazali się zawodnicy
KWP w Olsztynie.
Olsztyńscy policjanci pokazali, że nadal utrzymują się na
bardzo dobrym poziomie. W ubiegłorocznym turnieju zajęli
bowiem drugie miejsce, w tym roku wywalczyli zwycięstwo!
Trzecie miejsce wśród męskich drużyn piłkarskich zajęła
reprezentacja KWP w Łodzi.
W kategorii żeńskiej turniej wygrała reprezentacja Komendy
Głównej Policji, która pokonała w meczu finałowym swoje
koleżanki z Komendy Stołecznej w Warszawie.
Trzecie miejsce wywalczyły piłkarki z KWP w Katowicach.
Wśród funkcjonariuszy za najlepszego zawodnika turnieju
uznano Bartosza Dobrońskiego z KWP w Olsztynie.
Królem strzelców został Marcin Składowski z KSP, a najlepszym bramkarzem Tomasz Zielecki reprezentujący Marynarkę Wojenną w Gdyni.
Wśród pań najlepszą piłkarką okazała się Agnieszka Ochota
z KWP w Katowicach. Królową strzelców została Izabela
Zdonek z KGP, a najlepszym bramkarzem Marcelina Pawlik
z KWP w Katowicach.
Atrakcją turnieju był mecz pokazowy rozegrany między
„Osobowościami Olsztyna” a „Policją”, z udziałem
I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
mł. insp. Arkadiusza Sylwestrzaka, który zakończył się
zwycięstwem funkcjonariuszy.
Oficjalnymi partnerami Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Komendanta Głównego Policji był Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Patronat
medialny nad turniejem objęły redakcje lokalnych mediów TVP 3 Olsztyn oraz „Gazety Olsztyńskiej”.

Opracowała Bożena Przyborowska
Zdjęcia Radosław Rząp
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