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Zakończyła się Wojewódzka Konferencja Delegatów NSZZ Policjantów Garnizonu WarmińskoMazurskiego. 115 delegatów podsumowało działalność Zarządu Wojewódzkiego w minionej kadencji
i wybrało nowe władze na kadencję 2016 – 2020.
Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego został
Sławomir Koniuszy.
Będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku.

Delegaci docenili wysiłki ustępującego Zarządu Wojewódzkiego podejmowane w ostatnich czterech latach na rzecz
warmińsko-mazurskich policjantów.
Wysoka skuteczność Zarządu Wojewódzkiego i imponujący
– jak na polskie warunki – poziom uzwiązkowienia, to główne powody, dla których o minionej kadencji na Warmii i Mazurach mówiono w kategoriach sukcesu. Być może właśnie
to zadecydowało, że Sławomir Koniuszy w walce o fotel
przewodniczącego okazał się bezkonkurencyjny.
Duże zaufanie, jakim obdarzyli go delegaci, pozwoliło mu na
swobodny dobór osób, które razem z nim pokierują Zarządem Wojewódzkim i pojadą na Zjazd Krajowy do Warszawy
jako delegaci reprezentujący nasz garnizon.
W uroczystej części Konferencji, odbywającej się z udziałem
takich gości jak m.in. Metropolita Warmiński,
J.E. ks. Abp dr Józef Górzyński,
Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Artur Chojecki,
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie,
insp. Tomasz Klimek, szef Regionu NSZZ „Solidarność”,
Józef Dziki czy Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów w Poznaniu, podinsp. Andrzej Szary,
podziękowano warmińsko-mazurskim działaczom związkowym za pracę w mijającej kadencji.

Najbardziej zasłużeni, których nie wyróżniono jeszcze w
trakcie obchodów XXV-lecia NSZZ Policjantów, otrzymali
medale i odznaczenia na Konferencji.
Zaproszeni goście, w swoich wystąpieniach, zwracali uwagę
na ogromną rolę NSZZ Policjantów w kształtowaniu odpowiednich warunków służby i wzmacnianiu instytucji Policji.
Piotr Krupiński
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Treść wystąpienia, jakie Sławomir Koniuszy przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie wygłosił
na otwarcie Wojewódzkiej Konferencji Delegatów.
Policja służy społeczeństwu a Związek – policjantom
Aby z tym wyzwaniem skutecznie się mierzyć potrzebna
jest… siła.
Ale skąd się ona bierze?
Z zaangażowania, z doświadczenia i nade wszystko z rozwagi.
Zaangażowanie to coś, co każdy związkowiec powinien posiadać. Zaangażowanie, to energia, którą związkowiec
bezinteresownie chce poświęcać innym.
Doświadczenie – oczywiście, to pożyteczne doświadczenie –
to coś, co przychodzi z czasem pod warunkiem, że chcemy
wokół siebie poprawiać rzeczywistość, że chcemy poprawiać również siebie samych.
Nieco gorzej jest z rozwagą, z ujęciem jej w ramy prostej
definicji.
Za rozważne uznajemy na ogół osoby posiadające zdolność
trafnego, realnego oceniania sytuacji i właściwego dopasowywania zachowań, osoby skłonne do namysłu, do refleksji
przed działaniem. Innymi słowy, osoby rozsądne. Tyle że za
rozsądnego czy rozważnego można uznać również tego, kto
działa jedynie na własną korzyść i niekoniecznie musi się to
podobać innym.
Nam, policyjnym związkowcom chodzi o inny rodzaj rozwagi. Chodzi o rozwagę wykorzystywaną w zdecydowanie innym celu niż tylko zaspakajanie własnych potrzeb.
Nam chodzi o działaczy wykorzystujących swą rozwagę
w walce o interesy innych ludzi. O działaczy skłonnych do
poświeceń, czasami do rezygnacji z własnej kariery zawodowej.
Aby być dobrze zrozumianym wyjaśnię, że nie chodzi mi
o jakiś skrajny altruizm, o wyrzekanie się wszelkich dóbr
na rzecz innych ludzi. Chodzi raczej o pewien specyficzny
rodzaj wrażliwości, o gotowość do wyrzeczeń, w sytuacji
gdy np. stajemy w obliczu konfliktu interesów.
Związkowiec bowiem powinien stawać po słusznej stronie
policjantów nawet wówczas, kiedy nie podoba się to przełożonym, nawet wówczas, kiedy nie podoba się to rządzącym.

Str. 3

Wracając do owej wrażliwości, chodzi o to, aby być jak
np. ten „miłosierny Samarytanin”, o którym mówi ewangelia św. Łukasza – nie przechodzić obojętnie obok ludzi
w potrzebie, czerpać satysfakcję z pomagania innym bez
zbędnej kalkulacji.
Sama rozwaga będzie więc pustym frazesem jeśli nie staną
za nią określone wartości, którymi każdy, dobry związkowiec winien się kierować.
Tak więc te trzy elementy – zaangażowanie, doświadczenie
i rozwaga – powinny być kapitałem takiego związkowca,
na jakiego stawiają policjanci obdarzający nas swoim
zaufaniem. Ten kapitał nieustannie powinniśmy pielęgnować i pomnażać.
Dobrych związkowców powinno nam przybywać, bo Związek, to gra zespołowa. Gra, która toczy się we wszystkich
warmińsko-mazurskich jednostkach Policji. Gra, w którą –
jako organizacja funkcjonująca dzięki zaangażowaniu, doświadczeniu i rozwadze wszystkich naszych obecnych działaczy – gramy coraz lepiej.
Przygotowani jesteśmy dziś na każde wyzwanie, policjanci
to widzą i do Związku chcą należeć.
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Widzą to także przełożeni i chcą współpracy ze Związkiem.
Dlaczego?
Bo służąc policjantom wzmacniamy Policję. Udowadniając
swą skuteczność, pomnażamy zaufanie swojego środowiska
i właśnie to daje nam siłę. A z silnym trzeba się liczyć.
Tylko silny może być faktycznym partnerem w dialogu
z przełożonym, w dialogu ze sprawującym władzę państwową. Słabemu trzeba okazać współczucie i zaoferować
pomoc, ale czy ze słabym chce ktoś współpracować
po partnersku? Czy chcąc skutecznie mierzyć się z problemami dobierzemy sobie słabego partnera?
Oto recepta dla Związku.
Jeżeli chcemy być silni i zajmować partnerską pozycję,
angażujmy się z całą mocą tylko w to, do czego Związek jest
powołany, a kapitał zaufania będzie rósł.
Wraz z kapitałem zaufania rosła będzie siła potrzebna do
rozwiązywania problemów naszego środowiska.
Policjanci od nas tej siły oczekują, a my musimy robić
wszystko, aby starać się sprostać tym wyzwaniom.
Dzisiaj, dorobiliśmy się siedemdziesięcioparoprocentowego
uzwiązkowienia. Tego kapitału nie tylko nie wolno nam
roztrwonić, ale ciągle musimy go pomnażać…
Podstawowym zadaniem Policji jest ochrona bezpieczeństwa ludzi. Policja realizuje swą misję z ogromnym poświęceniem, Policja cieszy się potężnym zaufaniem społecznym.
Ale ta sama Policja zbyt często zapomina o swoich policjantach. O tych, którzy na co dzień zapewniając to bezpieczeństwo narażają własne zdrowie – a kiedy zajdzie taka
potrzeba – nawet własne życie.
W nieustannej walce o ochronę bezpieczeństwa ludzi i
utrzymanie porządku publicznego Policja traci z pola widzenia swojego policjanta.
Nie do końca sama jest temu winna. Winę w głównej mierze
ponoszą lata zaniedbań. Winę ponoszą politycy, od których
los Policji jest uzależniony. Policjant staje się przez to trybem w maszynie, staje się zbyt często narzędziem. Zapominamy o jego podmiotowości, o jego godności, o wynikających stąd prawach.
Tu pojawia się rola dla Związku. Nieustanne przypominanie, że policjant też jest człowiekiem i posiada takie same
prawa jak każdy inny obywatel. Że realizacja ciążących na
policjancie zadań odbywać się musi z poszanowaniem jego
praw. Że są prawa zapisane, których egzekwowanie musimy
jako Związek ułatwiać, ale jest też cała gama praw, z których korzysta świat pracy, ale nie policjanci.
Nikt nam jakoś nie wypomina, że np. za nadgodziny nie
otrzymujemy żadnego wynagrodzenia, że nie otrzymujemy
ekwiwalentu za służby nocne, za służby w święta i dni ustawowo wolne od pracy. Nikt się nie przejmuje, że pełnimy
służbę w każdym miejscu i w każdych warunkach, nie bacząc na pogodę i na zagrożenia.
Str. 4

Zamiast tego, policjant bardzo często postrzegany jest
w społeczeństwie jako ktoś wyjątkowo i niesłusznie uprzywilejowany. Takie opinie padają często z ust najbardziej wpływowych polityków.
Politycy, biorąc się za reformowanie z łatwością zapominają o ponadprzeciętnym ryzyku wpisanym w codzienną służbę policjanta. O ryzyku okupionym w III RP najwyższą liczbą ofiar śmiertelnych i kalectw.
Od 1990 r. życie straciło w służbie ponad 170 polskich policjantów. Takiej ofiary nie poniósł nikt inny. Ani Wojsko
Polskie, ani nawet górnicy, których zawód uznawany jest za
szalenie niebezpieczny…
Chociaż Policja w Polsce jest jedna i wydaje się, że problemy generalnie wszędzie są te same albo przynajmniej podobne, sytuacja w naszym województwie jest gorsza niż
gdzie indziej, zwłaszcza w porównaniu z większymi garnizonami.
Nie jest już żadną tajemnicą, że wyjątkowo brakuje nam
etatów. Jednym z dotkliwszych skutków kilkuletniej redukcji
etatów, obok przeciążenia policjantów obowiązkami służbowymi jest niedobór środków na mianowanie policjantów na
stanowiska, na których pełnią służbę, otrzymując uposażenie z niższych grup zaszeregowania niekiedy nawet przez
kilka lat. Z tym problemem nie radzimy sobie tak, jakby
oczekiwał tego Związek, i jakby wyobrażał sobie Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
Co prawda udało się w tym roku Komendantowi Wojewódzkiemu, przy naszej współpracy, znacząco zmniejszyć zaległości, ale skala potrzeb jest wciąż zbyt duża, aby rozwiązać problem w jeden rok albo nawet w dwa lata bez korzystnych rozwiązań systemowych ze strony Komendanta Głównego Policji.
My wiemy jak ten problem rozwiązać, wnioskowaliśmy do
odpowiednich władz, ale póki co, wyzwanie to pozostaje
wciąż aktualne i powinno stanowić priorytet również
w przyszłej kadencji Związku.
Służba policjanta jest szalenie złożona i w równym stopniu
niebezpieczna. To wszystko warunkuje złożoność zadań
jakie stoją przed Związkiem Zawodowym, aby potrafić
odpowiednio zadbać o interesy policjantów i ich rodzin.
Policji i policjantom należy się szacunek i wsparcie zarówno ze strony społeczeństwa, jak i organów Państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. To jest też
wielkie i nieustające zadanie Związku Zawodowego Policjantów.
Szanowni Państwo!
Chcę uroczyście zameldować, że jesteśmy na to gotowi, i że
będziemy tę misję realizować z pełną konsekwencją i z odpowiednim zaangażowaniem.
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Mł. insp. Paweł Szyperek z dniem 18 listopada
2016r. został powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie na stanowisko
Komendanta Powiatowego Policji w Ełku.
I Zastępcą ełckiego komendanta został
podinsp. Jarosław Werla.

Podinsp. Przemysław Fiertek został powołany na
stanowisko Komendanta Powiatowego Policji
w Bartoszycach. Uroczystość
powołania odbyła się
16 listopada w Młodzieżowym
Domu Kultury w Bartoszycach.

Tydzień temu odbyła się
uroczystość powołania na
stanowisko Komendanta
Powiatowego Policji w Ełku
mł. insp. Pawła Szyperka.
W uroczystości wzięło udział
wielu znamienitych gości:
ksiądz biskup, poseł na sejm,
przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury, kierownictwo innych służb mundurowych oraz pracownicy i policjanci zarówno komendy w Ełku,
jak i sąsiednich komend.

Po półrocznym pełnieniu obowiązków
podinsp. Przemysław Fiertek został
powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach.
W uroczystości powołania uczestniczyli m.in.
insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Kamiński Komendant Powiatowy Policji w
Lidzbarku Warmińskim, samorządowcy, kapelan policji, funkcjonariusze i pracownicy KPP w Bartoszycach oraz lokalne media.

Uroczystość była również okazją do wręczenia listów gratulacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla policjantów z Ełku, Gołdapi i Olecka, którzy brali udział w zabezpieczeniu szczytu NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Mł. insp. Paweł Szyperek w ostatnim czasie pełnił służbę na
stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Grajewie.
Swoją służbę w Policji rozpoczął 13 marca 1991 r. Pełnił ją na
różnych stanowiskach w pionie prewencji, najpierw w Oddziale
Prewencji Policji w Białymstoku, a następnie w Wydziale Prewencji i Sztabie Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, gdzie osiągnął stanowisko zastępcy naczelnika Sztabu.
Przełożeni, doceniając doświadczenie i umiejętności, wyznaczali go na coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska.
Był pierwszym zastępcą komendanta powiatowego Policji
w Mońkach i ostatnio w Grajewie.
Za zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, między innymi:
Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę; Srebrnym Medalem
Za Zasługi dla Pożarnictwa; Brązowym Medalem Za Zasługi dla
Obronności Kraju; Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Podinsp. Przemysław Fiertek po otrzymaniu rozkazu zameldował objęcie obowiązków służbowych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie. Podziękował Komendantowi
Wojewódzkiemu za zaufanie oraz zadeklarował pełne wykorzystanie swojej wiedzy i zawodowych doświadczeń w kierowaniu
jednostką.

Podinsp. Przemysław Fiertek swoją służbę
w Policji rozpoczął w 1995 roku w Komendzie Powiatowej
Policji w Olecku.
Pełnił również służbę w Zespole dw. z Przestępczością
Gospodarczą, w Centralnym Biurze Śledczym.
Od 2004 roku do 31 maja 2016 r. był związany z Komendą
Wojewódzką Policji w Olsztynie - początkowo jako
specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego,
a od 2012 roku jako ekspert Zespołu Nadzoru Wydziału
Kryminalnego.
W 2000 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie na kierunku Administracji w zakresie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, co dało mu możliwość
przystąpienia do egzaminu oficerskiego.
Podinsp. Przemysław Fiertek jest także absolwentem
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
gdzie w 2003 roku zdobył tytuł magistra kierunku Administracji,
Wydziału Prawa i Administracji.

Materiał przygotowały sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz oraz mł. asp. Beata Patecka
Więcej o nowych Komendantach Powiatowych Policji w Ełku oraz Bartoszycach w następnym wydaniu „Informatora”.
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- „Chcę przekazać podziękowanie od Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pana Mariusza Błaszczaka za waszą służbę
oraz aktywność podczas zabezpieczania Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO” –
powiedział Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek w czasie spotkań z warmińsko-mazurskimi policjantami.

W komendach powiatowych warmińsko-mazurskiej Policji
odbyły się spotkania policjantów z Komendantem Wojewódzkim Policji, który gratulował funkcjonariuszom ich zaangażowania i skutecznej pracy podczas zabezpieczania
Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO.
Jedno ze spotkań odbyło się w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy.
Poza policjantami z nidzickiej komendy w spotkaniu uczestniczyło czterech policjantów z Działdowa. Wszyscy brali
udział w zabezpieczeniu trasy przejazdu Papieża, dbali o
ład i porządek w miejscach, gdzie przebywali pielgrzymi, w
tym o bezpieczeństwo na drogach.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, wręczył
funkcjonariuszom listy gratulacyjne.
„Zapewnienie bezpieczeństwa podczas szczytu NATO,
a także Światowych Dni Młodzieży, było największym wyzwaniem organizacyjnym ostatnich lat. Jako Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji jestem dumny i serdecznie
dziękuję za pełną poświęcenia służbę podczas tych wyjątkowych wydarzeń”- napisał w liście Minister Mariusz Błaszczak.

Str. 6

Spotkanie w KPP w Nidzicy

Spotkanie w KPP w Iławie

Podobne spotkanie odbyło się w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Iławie.
Policjantom biorącym udział w zabezpieczaniu Światowych
Dni Młodzieży oraz szczytu NATO w imieniu Pana Ministra
dziękowali Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek wraz z Komendantem Powiatowym
Policji w Iławie mł. insp. Robertem Mikusikiem, I Zastępcą
Komendanta Powiatowego Policji w Iławie
nadkom. Rafałem Żubertowskim, Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Mieście Lubawskim
insp. Jackiem Drozdowskim oraz p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie
nadkom. Krzysztofem Bilickim.
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Ełcki policjant w czasie wolnym od służby zareagował na widok starszej, zagubionej kobiety i pomógł
jej dotrzeć do domu.
Policjant Referatu Patrolowo-Interwencyjnego z komendy
w Ełku podczas spaceru po swoim osiedlu zobaczył straszą
kobietę, która zachowywała się nienaturalnie. Kobieta sprawiała wrażenie jakby się zgubiła.
Policjant podszedł do kobiety i zapytał, czy nie potrzebuje
pomocy. Szybko zorientował się, że kobieta ma problemy
z pamięcią. Starsza pani nie wiedziała, gdzie mieszka,
ani jak się nazywa. Nie potrafiła także wyjaśnić, co robi
w tym miejscu, i dlaczego wyszła z domu.

Zareagował
na widok groźnego wypadku
Policjant, jadąc swoim samochodem na służbę
zauważył dwa dymiące się samochody. Funkcjonariusz natychmiast powiadomił służby o groźnym wypadku. Sprawdził stan osób poszkodowanych i monitorował ich stan do czasu przyjazdu służb.
Do zdarzenia doszło 16 listopada około godziny 7:00 na obwodnicy Ełku. Policjant z Wydziału Kryminalnego ełckiej jednostki jechał właśnie na służbę. Zauważył dwa dymiące się
samochody. Nie zastanawiając się ominął samochody przed
nim i podjechał na miejsce zdarzenia. Natychmiast powiadomił służby o groźnym wypadku.
W jednym z pojazdów zakleszczonych było czterech mężczyzn. Policjant siłą otworzył uszkodzone drzwi, by przygotować znajdujące się tam osoby do ewakuacji.
Ustalił liczbę osób poszkodowanych, sprawdził ich obrażenia i
monitorował ich stan od czasu przyjazdu służb.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu wypadku ustalili,
że kierujący oplem 39-latek uderzył w przebiegającego przez
jezdnię łosia, w wyniku czego stracił panowanie nad swoim
pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu zderzając się czoStr. 7
łowo z golfem.
Pięć osób ze złamaniami i potłuczeniami trafiło
do szpitala.
sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz

Na miejsce przyjechał patrol i policjanci z cząstkowych
i często wykluczających się informacji ustalili, jak może się
nazywać starsza pani. W policyjnych systemach sprawdzili
adres 87-latki i odwieźli kobietę do domu.

Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na osoby
starsze, bezdomne, potrzebujące pomocy.
W czasie jesienno-zimowym mogą być one narażone
na wychłodzenie.
Każdy sygnał przekazany pod numerem alarmowy 112
zostanie sprawdzony przez odpowiednie służby.
Jeden telefon może uratować komuś życie!

Nagrodzony przez Komendanta
Głównego Policji
Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
nagrodził oficera dyżurnego z Komisariatu Policji w Olsztynku sierżanta sztabowego Krzysztofa Kłosa.
Policjant został wyróżniony za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz błyskawiczną
reakcję minimalizującą
skutki pożaru, który wybuchł w nocy w budynku naprzeciwko komendy.
Przypomnijmy, że pożar budynku znajdującego się obok komisariatu wybuchł o godzinie 2.00 w nocy 8 października br.
Kiedy oficer dyżurny Komisariatu Policji w Olsztynku robił obchód jednostki, zauważył, że na sąsiedniej ulicy pali się dach.
Zadzwonił pod numer 998 i wezwał na pomoc straż pożarną,
po czym chwycił za gaśnicę znajdująca się w komisariacie i pobiegł gasić ogień. Na posesji znalazł ławkę ogrodową, wyrwał ją
z ziemi i wspinając się po niej, wszedł na dach palącego się
domu. Do przyjazdu strażaków robił wszystko, aby ogień nie
rozprzestrzenił się na dalszą część dachu.
Dzięki reakcji policjanta pożar został w porę ugaszony i nikt nie
odniósł obrażeń.
mp/in
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Podziękowania od mieszkańców

Podziękowania
dla policjantów ruchu drogowego
Policjanci z mrągowskiej drogówki spotkali się ze
wspaniałymi i szczerymi wyrazami wdzięczności
przekazanymi przez starszego mieszkańca miasta,
który docenił pomoc udzieloną mu przez funkcjonariuszy ruchu drogowego KPP w Mrągowie.

Podkomisarz Anna Beczyńska z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymała
specjalne podziękowania od mieszkańców Spręcowa statuetkę z wyrazami wdzięczności za jej zaangażowanie w sprawie poszukiwań mężczyzny, i okazane podczas działań wielkie serce.
Kilka tygodni temu olsztyńscy policjanci interweniowali na terenie Spręcowa w sprawie zaginięcia kategorii pierwszej. Poszukiwany mężczyzna, ze względu na swój stan zdrowia stwarzał
realne zagrożenie dla życia swojego i innych osób. Na miejsce
zostali wezwani policjanci, a wśród nich koordynująca działaniami podkom. Anna Beczyńska, która z poświęceniem zaangażowała się w działania poszukiwawcze za mężczyzną. Jej doświadczenie oraz trud doprowadził do odnalezienia mężczyzny i
uniknięcia tragicznego finału.
22 listopada na ręce Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie złożone zostały wyjątkowe
podziękowania. Pisemne wyrazy uznania oraz statuetka w
kształcie złotej róży to podziękowania od rodziny poszukiwanego mężczyzny skierowane do podkomisarz Anny Beczyńskiej.
Funkcjonariuszka Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób
KMP w Olsztynie w sposób profesjonalny podeszła do wykonywanych zadań co niewątpliwie zapobiegło tragedii rodzinnej.

podkom. Mariola Plichta
Str. 8

31 października starszy kierowca wjeżdżając na parking
cmentarza komunalnego w Mrągowie zauważył, że pękła
mu opona i niezbędna będzie wymiana koła.
Policjanci, którzy pełnili w tym czasie służbę w ramach
działań „Znicz” zauważyli, że starszy kierowca sam nie
podoła wymianie koła, dlatego postanowili mu pomóc.
Szybko sami wymienili uszkodzone koło, tak aby starszy
pan mógł kontynuować jazdę swoim samochodem.
Wdzięczny kierowca przesłał na ręce komendanta list wraz
z podziękowaniami za okazaną pomoc.

sierż. szt. Dorota Kulig
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Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście
Lubawskim wzbogaciła się o dwa radiowozy Opel Astra wykorzystywany przez policjantów
Wydziału Kryminalnego oraz Opel Corsa, który od
kilku miesięcy wykorzystywany jest w pracy dzielnicowych. Zakup obu pojazdów sfinansowany został przez jednostki samorządowe powiatu
nowomiejskiego oraz Komendę Główną Policji.

W KPP w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się uroczystość przekazania nowych radiowozów, w której wzięli
udział Komendant Powiatowy Policji insp. Jacek Drozdowski
wraz z Pierwszym Zastępcą mł. insp. Mirosławem Mozarczykiem, kadra kierownicza nowomiejskiej komendy oraz
zaproszeni goście - Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak,
Zastępca Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
Krzysztof Widzigowski, Wójt Gminy Biskupiec
Arkadiusz Dobek, Wójt Gminy Grodziczno
Tomasz Szczepański, Wójt Gminy Kurzętnik
Wojciech Dereszewski oraz Wójt Gminy Nowe Miasto
Lubawskie Tomasz Waruszewski.
Nowe samochody poświęcił ksiądz Jacek Raszkowski
z nowomiejskiej bazyliki.
Zakup obu radiowozów był
możliwy dzięki wsparciu
finansowemu wszystkich
samorządów powiatu
nowomiejskiego.
Połowę sumy zapłaciły
samorządy, a drugą połowę
przekazała Komenda
Główna Policji.
Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim
insp. Jacek Drozdowski w swoim wystąpieniu złożył na ręce
wszystkich samorządowców ogromne podziękowania
za udzielone wsparcie finansowe, bez którego zakup aut
byłby niemożliwy.
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Komendant podkreślił, że świadczy to nie tylko o bardzo
dobrze układającej się współpracy samorządów z miejscową Policją, ale o dbałości władz o bezpieczeństwo lokalnej
społeczności. Dobra współpraca policji z samorządami przekłada się bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa w
powiecie oraz lepsze warunki pracy nowomiejskich policjantów. Nowe samochody pozwolą policjantom na jeszcze
szybszy dojazd w miejsca
interwencji, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały również
nowe kombinezony dla
motocyklistów z Zespołu
Ruchu Drogowego. Zakup czterech skórzanych
kombinezonów wraz z butami był możliwy dzięki
zawartemu porozumieniu i przekazaniu środków
pieniężnych z samorządów na Fundusz Wsparcia
Policji.
Uroczyste spotkanie było także okazją do przekazania przez Wójta Gminy Biskupiec Arkadiusza Dobek
cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z kartą pamięci i
pokrowcem dla policjantów z Zespołu Ruchu Drogowego
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Aparat ten będzie
wykorzystywany w codziennej pracy funkcjonariuszy podczas sporządzania przez nich dokumentacji służbowej ze
zdarzeń drogowych.
W ramach tegorocznego wsparcia ze strony samorządów
nowomiejscy policjanci otrzymają również w niedługim czasie sprzęt informatyczny.
sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska
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Policjanci z Komisariatu Policji
w Dobrym Mieście
otrzymali nowy radiowóz.
Samochód napędzany 150 konnym silnikiem zasili
służbę prewencyjną. Zakup oznakowanej Skody
Yeti był możliwy dzięki funduszom pochodzącym z
lokalnych samorządów, dwóch nadleśnictw oraz
budżetu Komendy Głównej Policji.
8 listopada w samo południe pod Komisariatem Policji
w Dobrym Mieście spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych nadleśnictw, ksiądz proboszcz oraz
policjanci na uroczystości przekazania policjantom nowego
samochodu. Ks. Leszek Murawski poświęcił radiowóz,
a klucze do nowej skody na ręce Komendanta Komisariatu
Policji w Dobrym Mieście podkom. Barbary Krzyżewskiej
przekazał burmistrz Dobrego Miasta Stanisław Trzaskowski.

Skoda Yeti zakupiona została dzięki finansowemu wsparciu
lokalnych samorządów -Urzędu Miasta i Gminy Dobre Miasto, Gmin Dywity, Jonkowo, Świątki oraz dwóch nadleśnictw
Kudypy i Wichrowo, które pokryły 50% wartości pojazdu.
Druga połowa pochodziła z budżetu
Komendy Głównej Policji.
(MP/TM)

Nowy radiowóz trafił do policjantów z Bisztynka
Policjanci z Posterunku Policji w Bisztynku otrzymali nowy oznakowany radiowóz. Skoda Yeti została zakupiona dzięki zaangażowaniu i wsparciu
finansowym z budżetu Urzędu Miejskiego w Bisztynku, własnych funduszy sołectw gminy
Bisztynek oraz budżetu Policji.

3 listopada przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Bisztynku nastąpiło symboliczne przekazanie policjantom nowego
radiowozu. W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach podinsp. Przemysław Fiertek,
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bisztynku, a także
Str. 10
kierownik i funkcjonariusze Posterunku Policji w Bisztynku.

Kluczyki do Skody Yeti Burmistrz Bisztynka wręczył
asp. szt. Arkadiuszowi Czeczko - kierownikowi miejscowego
Posterunku Policji.
Przy wyborze modelu samochodu sugerowano się tym, aby
pojazd był przystosowany do gminnego terenu. Możliwość
szybszego dojazdu na miejsce interwencji bezpośrednio
przekłada się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
gminy Bisztynek.
Podinsp. Przemysław Fiertek w swoim wystąpieniu podziękował władzom Bisztynka oraz sołectwom za okazaną pomoc i wsparcie na rzecz poprawy lokalnego bezpieczeństwa. Jak podkreślił, tego typu inicjatywa świadczy o bardzo
dobrej współpracy z policją i zaangażowaniu samorządu
we wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej
społeczności.
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Nieoznakowany radiowóz dla ostródzkich policjantów
Policjanci z Ostródy otrzymali nowy nieoznakowany radiowóz. Zakup auta został w części sfinansowany przez Urząd Gminy Ostróda.
To trzeci w ostatnim czasie samochód służbowy,
którego zakup został sfinansowany przez jednostki
samorządowe powiatu ostródzkiego oraz
Komendę Główną Policji.
Nowy nabytek to nowoczesny samochód osobowy.
Nieoznakowany radiowóz będzie służył funkcjonariuszom,
a trafił do komendy dzięki staraniom Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie oraz Wójtowi Gminy Ostróda, który
współfinansował zakup samochodu.
Kluczyki do radiowozu przekazał komendantowi
nadkom. Marcinowi Danowskiemu Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas.
W uroczystym przekazaniu pojazdów uczestniczył również
p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie nadkom. Krzysztof Bilicki oraz Ksiądz Dziekan
Roman Wiśniowiecki, który jest Kapelanem ostródzkich
policjantów, i który poświęcił nowy radiowóz.
- „Zakup radiowozów nie byłby możliwy, gdyby nie
wsparcie i zaangażowanie władz samorządowych.
Dobra współpraca przekłada się bezpośrednio na
zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Ostróda oraz na lepsze warunki pracy policjantów”- podkreślił w swoim przemówieniu Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski.
Nowe auto warte prawie 60 tysięcy złotych wspomoże pracę
ostródzkich policjantów.
To nie jedyny sprzęt, który policjanci w tym roku otrzymali
dzięki środkom z lokalnych samorządów.
Na początku października tego roku policjanci z Ostródy
i Morąga otrzymali nowe, oznakowane radiowozy KIA Ceed.
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Samochody zostały zakupione z pieniędzy przekazanych
przez Urząd Miasta Ostróda i Urząd Miasta Morąg. Pozostała część pochodziła z dofinansowana z budżetu Komendy
Głównej Policji.
st. asp. Janusz Karczewski
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40 nowych policjantów, w obecności Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, władz rządowych i samorządowych oraz bliskich złożyło
uroczyste ślubowanie.
W tym roku do służby wstąpiło już
127 funkcjonariuszy.
W sali gimnastycznej przy ulicy Pstrowskiego 3 w Olsztynie
odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów, wśród których było siedem kobiet i 33 mężczyzn legitymujących się w większości wyższym wykształceniem.
Wszyscy, w obecności insp. Tomasza Klimka Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, wypowiedzieli słowa
roty ślubowania.
Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych
jednostek. Najwięcej, bo aż jedenaście osób uzupełni skład
etatowy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.
Komenda Miejska Policji w Elblągu pozyska sześć
osób, Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie cztery osoby, Komenda Miejska Policji w Olsztynie i Komenda Powia-
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towa w Ełku po trzy osoby. Do komend w Bartoszycach,
Olecku i Szczytnie trafi po dwóch funkcjonariuszy, a do komend powiatowych w Braniewie, Działdowie, Gołdapi, Kętrzyna, Mrągowa, i Pisza trafi po jednej osobie.
W tym roku do służby w garnizonie warmińsko-mazurskim
wstąpiło 127 funkcjonariuszy.
Ostatnie w tym roku przyjęcie do służby odbędzie się
W grudniu.
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O spokojnym wypoczynku na szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich rozmawiano w czasie debaty poświęconej
bezpieczeństwu na wodzie. Spotkanie zorganizowane
z inicjatywy Policji, odbyło się w tym roku po raz drugi.
Bezpieczeństwo nad wodą po raz drugi skupiło wiele osób zainteresowanych bezpieczeństwem na szlaku Wielkich jezior Mazurskich. W spotkaniu głos zabrał m.in. insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który przypomniał, że jest to
kolejne spotkanie - pierwsza taka debata odbyła się przed otwarciem sezonu letniego. Ta miała miniony sezon podsumować.
Na spotkanie zaproszono m.in. komendantów powiatowych Policji
z Giżycka, Pisza i Węgorzewa, którzy współpracują w ramach
Wojewódzkiej Koordynacji Służb na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
Asp. sztab. Andrzej Jaźwiński, Komendant Komisariatu Policji
w Mikołajkach zaprezentował działania mikołajskich policjantów oraz realizowane przez nich działania na jeziorach wspólnie z
innymi podmiotami, takimi jak WOPR, Straż Rybacka. Przedstawił
także podsumowanie letniej pracy na jeziorach: Tałty, Mikołajskie,
części jeziora Śniardwy oraz części jeziora Bełdany, które są bezpośrednio nadzorowane przez policyjnych wodniaków.
Kom. Rafał Kiśluk, p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie informował uczestników debaty o
nowym narzędziu, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przypomniał, że za jej pomocą można nanosić na mapę zagrożenia, które bezpośrednio dotykają miejscowe społeczeństwo, jak i turystów. Zapewnił, że każda informacja będzie przez
policjantów zweryfikowana.
W trakcie debaty głos zabrał również mł. asp. Szymon Brzdąkiewicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który omówił stan zabezpieczenia minionego sezonu turystycznego na akwenach całego województwa warmińskomazurskiego.
W czasie spotkanie Pan Krzysztof Wittbrodt dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego omówił ilość służb na rzece Krutynia
realizowanych przez pracowników instytucji oraz we współpracy z
Policją.
Głos zabrał również Pan Tadeusz Zdanowicz, dyrektor Urzędu
Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, który przedstawił informacje dotyczące pracy urzędu oraz spostrzeżeń z minionego sezonu na
temat ilości wodnych turystów odwiedzających Mazury. Powiedział, że najdotkliwsze przewinienia osób korzystających z akwenów dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości na jeziorach i

braku znajomości obowiązujących przepisów przez pływających
na wodzie. Poinformował też o projekcie Ustawy o Żegludze Śródlądowej.
Na nielegalne budowle na terenach przywodnych zwrócił uwagę
Pan Andrzej Żukowski, kierownik Zarządu Zlewni w Giżycku
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Poruszył również sprawę dużego ruchu na wodzie, oraz zasadności
wprowadzenia ograniczeń prędkości na jeziorach.
Pan Paweł Pietrusewicz z Gospodarstwa Rybackiego „Mikołajki”
podniósł kwestię edukacji osób wypoczywających nad mazurskimi
jeziorami. Ten temat poruszył również
bryg. mgr inż. poż. Marek Dobrzycki Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.
Pan Juliusz Brant Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach podniósł kwestię jednego systemu na Mazurach informującego o ilości jednostek służb na wodzie.
W debacie głos zabrali również insp. Kazimierz Surowiec Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie, który przekazał informację na temat realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa w powiecie węgorzewskim oraz Pan Paweł Stankowski z MOPR O,
który mówił o edukacji szczególnie młodych ludzi.
W debacie uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki pan Piotr Jakubowski, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Piszu, Węgorzewie, Giżycku, Komisariatu Policji
w Mikołajkach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Giżycku, Mazurskiego
WOPR, OSP oraz przedstawiciele ośrodków wypoczynkowych skupionych wokół Mikołajek.
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sierż. szt. Dorota Kulig
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O granicy zaufania do drugiego człowieka, metodach działania oszustów, zasadach bezpieczeństwa na drodze oraz dlaczego warto być odblaskowym – ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozmawiali policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Lidzbarku Warmińskim.
Ustawowym zadaniem policji jest między innymi podejmowanie
działań zmierzających do zapobiegania popełnianiu przestępstw.
Dlatego policjanci z lidzbarskiej komendy stale organizują, czy
przyjmują zaproszenia na spotkania, w trakcie których omawiają
zagadnienia ważne dla danych grup społecznych.
Okazją do przekazania ostrzegawczych informacji m.in. na temat
bezpiecznych zachowań na drodze, jak nie stać się ofiarą przestępstw, a szczególnie oszustw, przypomnienia, że sprawcy wykorzystują więzi rodzinne, dobroć i łatwowierność pokrzywdzonych,
by wyłudzić od nich posiadane oszczędności -była zorganizowana
debata pod nazwą: „Bezpieczny Senior, Bezpieczny Pieszy”.
W spotkaniu, które odbyło się w sali Lidzbarskiego Domu Kultury
wzięli udział licznie przybyli studenci miejscowego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
W debacie uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim insp. Tomasz Kamiński, I Zastępca Komendanta
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim mł.insp. Mariusz Kozłowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
podinsp. Jolanta Wójcik oraz policjant Zespołu Prewencji Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego st.sierż. Łukasz Czerniewski.

Funkcjonariuszka prowadząca debatę omówiła najczęściej występujące zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz przedstawiła podstawowe zasady ruchu drogowego
dotyczące wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Podkreślano znaczenie „bycia odblaskowym” na drodze. W tym
celu wręczono zaproszonym gościom odblaski.
W dalszej części debaty mł.insp. Mariusz Kozłowski poruszył problematykę dotyczącą sposobów i metod działania zorganizowanych grup przestępczych w wyłudzaniu pieniędzy.
W tym celu zaprezentowano spot multimedialny dotyczący popełnianych przestępstw metodą na tzw. wnuczka.
Seniorzy dowiedzieli się, jakimi metodami najczęściej posługują
się oszuści i jak mają uchronić się przed utratą pieniędzy.
Prowadzący prelekcję podkreślił, że osoby o nieuczciwych zamiarach potrafią podszywać się pod przedstawicieli różnych instytucji
publicznych, urzędów, a nawet policjantów. Dlatego tak ważne
jest, aby seniorzy byli czujni i potrafili w odpowiedni sposób zareagować na sytuacje, gdzie mogą stać się ofiarą osób nieuczciwych
czy złodziei.
W trakcie spotkania był też czas na otwartą dyskusję, podczas
której uczestnicy zadawali prowadzącym różnego rodzaju pytania.
Na zakończenie uczestnicy wypełnili specjalnie przygotowane
przez policjantów ankiety podsumowujące przedsięwzięcie, jak
również podzielili się swoimi wnioskami i spostrzeżeniami.

podkom. Monika Klepacka
Str. 14
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O metodach działania oszustów i sposobach zapobiegania tym oszustwom rozmawiano trakcie dwóch debat,
które odbyły się w ubiegłym tygodniu na terenie
powiatu piskiego.
Piscy policjanci uczestniczyli
w dwóch debatach zorganizowanych w Rucianem- Nidzie oraz
w Białej Piskiej.
Pierwsza z nich zorganizowana
została w Rucianem- Nidzie
przez Komendanta Komisariatu,
podkom. Jacka Kępińskiego.

Spotkanie adresowane było do mieszkańców miasta i gminy
Ruciane – Nida, szczególnie osób starszych. Debata zorganizowana została w sali konferencyjnej miejscowego Domu
Kultury.
Podobna debata odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego
Ośrodka Kultury w Białej Piskiej.
Została zorganizowana przez
Komendanta tamtejszego Komisariatu Policji,
kom. Grzegorz Kobeszko.
Na to spotkanie licznie przybyli
zaproszeni seniorzy, ale także
przedstawiciele lokalnych
władz.
Na obu tych debatach komendanci oraz podlegli im policjanci poruszyli wiele ciekawych tematów dotyczących bezpieczeństwa. Dużo uwagi poświęcili oszustwom i sposobom ich
zapobiegania.
Funkcjonariusze wyjaśnili słuchaczom, na czym polega
oszustwo „na wnuczka” oraz „na policjanta”. Mówili także
o przemocy w rodzinie oraz wytłumaczyli, czym jest procedura „Niebieskiej karty”.
Przybliżyli słuchaczom założenia i ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wiele uwagi policjanci poświęcili
także bezpieczeństwu na drodze, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia elementów odblaskowych.
Nie zabrakło także pytań i wniosków zgłaszanych przez
uczestników debat.
Na zakończenie spotkania w Białej Piskiej seniorzy otrzymali z rąk zastępcy burmistrza, Pana Andrzeja Brauna elementy odblaskowe. Panie otrzymały piękne chusty z logo Białej
Piskiej, panowie odblaskowe opaski.
podkom. Anna Szypczyńska

Str. 15
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W ciągu sześciu lat przejechał na rowerze ponad
240 tysięcy km. Pozostało mu ponad 140 tysięcy,
aby zrealizować cel, który sobie postawił –
w ciągu 10 lat przejechać odległość dzielącą Ziemię
od Księżyca, czyli 384 tysiące 400 kilometrów.
Realizując postawiony cel, pracuje już nad kolejnym – pobiciem rekordu świata w ilości przejechanych kilometrów w ciągu roku, który należy do
Amerykanina Kurta Searvogel.
- „Marzę, żeby przejechać 130 tysięcy kilometrów w 12 miesięcy. Dałbym radę to zrobić”powiedział elbląski dzielnicowy
asp. sztab. Robert Woźniak.

Praca i pasja
Asp. sztab Rafał Woźniak jest doświadczonym policjantem,
służy w Policji od 22 lat, od 15 jest dzielnicowym Elbląga.
Dbając o swoją kondycję fizyczną i psychiczną od siedmiu
lat jeździ bardzo intensywnie na rowerze.
Zaczynał swoją przygodę z kolarstwem od 10 tysięcy km
przejeżdżanych rocznie, by w kolejnych latach systematycznie powiększać przejechane dystanse.
Rekordowym rokiem był 2014, gdy przejechał w nim ponad
50 tysięcy km.
W rankingu rowerowych treningów - Bikestats – zajmuje
pierwsze miejsce w Polsce!

Str. 16

Rowerowa codzienność
Jeździ codziennie.
Niezależnie od pory roku i pogody wstaje o czwartej rano,
a o piątej jest na szlaku.
Mówi, że zróżnicowana trasa nie jest dla niego już tak ważna, jak na początku. Może jeździć codziennie kilkadziesiąt
razy tą samą drogą. Satysfakcję daje mu sama jazda.
Nieważne jak daleko jedzie, w trasę nie bierze niczego
oprócz pieniędzy, picia, telefonu oraz mp3, przy pomocy
której słucha muzyki. A muzyka jest niezwykle dla niego
ważna. W trakcie jazdy na rowerze słucha głównie muzyki
elektronicznej o łagodnych rytmach- przebojów z lat 80,
a także utworów zespołu „Enigma”.
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Dziennie pokonuje co najmniej sto kilometrów.
Jeździ przed pracą, po służbie, i każdego wolnego dnia,
dosłownie w każdej wolnej chwili.
Nie robi sobie przerwy ani ze względu na porę roku (jeździ
też zimą), ani z uwagi na pogodę- deszcz czy wiatr nie są
mu straszne…
Rowerową pasję łączy z życiem zawodowym i prywatnym.
Mówi, że nie sztuką jest przejechać dziennie 300 kilometrów, a potem paść ze zmęczenia. Sztuką jest przejechać
te sto, dwieście, czy trzysta kilometrów dziennie i prowadzić
normalne życie – iść do pracy, bawić się z dzieckiem, jechać na wycieczkę i zwiedzać okolicę, iść do kina, teatru,
czy na imprezę.
W tym roku przejechał już
40 tysięcy km!
Od rekreacji do ultramaratonów
Zaczynał od rowerowych wycieczek
rekreacyjno-integracyjnych, by po pewnym czasie fascynacji jazdą na rowerze
poczuć chęć zmierzania swoich sił w
ultramaratonach, które do tej pory pokonał aż siedem razy. W jednym z nich –
ultramaratonie Bałtyk Bieszczady Tour
przejechał w ciągu 46 godzin pond tysiąc km.
Innym razem w ciągu 10 dni przejechał 3130 kilometrów
pokonując trasę morderczego Maratonu Rowerowego Dookoła Polski. Wziął również udział w górskim ultramaratonie
przejeżdżając na rowerze 1122 km w ciągu 67 godzin! Jego
rekord jazdy to 560 km, które pokonał w ciągu 24 godzin!
Regeneracja
Żeby móc trenować i brać udział w ultramaratonach zrezygnował z innych pasji.
Nie ma trenera, nie stosuje żadnych odżywek, wiedzę- jak
trenować i prawidłowo się odżywiać?- czerpie z własnych
doświadczeń, słucha po prostu swojego organizmu.
Uważa, że najważniejszą rolę w tego typu sportowej działalności odgrywa psychika.
Przyzwyczaił swój organizm do znacznego wysiłku, do jazdy
w każdych warunkach pogodowych, dlatego nigdy nie zdarzają się mu momenty załamania, zwątpienia, czy chęci
rezygnacji.
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Dziennie spala około 10 tysięcy kalorii. Z czego więc czerpie
siłę? Mówi, że ma swoistą dietę, której nikomu nie poleca,
ale która jemu służy- po prostu, je, co chce.
Ponieważ lubi słodycze, zjada kilka tabliczek czekolady
dziennie. Lubi lody, mleko skondensowane, które potrafi
zagryzać parówkami. Unika tylko gazowanych napojów.
Przetestował na sobie, że w trakcie jazdy mu to po prostu
nie służy.
Nie choruje, nie miał kontuzji. Żyje i działa zgodnie z wymaganiami swojego organizmu.
Plany i marzenia
Potrafi planować i realizować postawione cele.
W tym roku - w czerwcu- wziął udział w projekcie, który sobie wymyślił- jeździł przez 30 dni po
całej Polsce pokonując 10 tysięcy km!
W tym czasie sam naprawiał sobie
sprzęt i sam był odpowiedzialny za
całą logistykę.
Sześć lat temu wymyślił projekt przejechania na rowerze w ciągu 10 lat
odległości, jaka dzieli Ziemię od Księżyca, czyli 384 tysiące 400 km.
W ciągu sześciu lat przejechał już
ponad 240 tysięcy km. Pozostało mu
ponad 140 tysięcy i cztery lata na realizację tego zadania.
Rowerowa codzienność nauczyła go cierpliwości, systematyczności. Nie choruje, nie bierze zwolnień, jest więc dyspozycyjny w służbie.
Wie, że nawet, jak coś jest w życiu trudne, to też to się zrobi, to tylko kwestia czasu.
Ale nawet przy takim podejściu do życia, zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre pomysły może zrealizować dopiero
przy pomocy innych, głównie sponsorów. Takim marzeniem
jest pobicie rekordu świata w ilości przejechanych kilometrów w ciągu roku należącego od roku do Amerykanina Kurta Searvogel, który w ciągu 365 dni przejechał 122 432 km,
średnio 335 km dziennie. – „Marzę, żeby przejechać 130
tysięcy km w 12 miesięcy. Dałbym radę to zrobić, gdybym miał sponsorów, bo przecież musiałbym wziąć
roczny urlop bezpłatny, potrzebowałbym co najmniej
dwóch rowerów, i ktoś musiałby się opiekować nimi,
bo teraz robię to sam. Potrzebowałbym również kilku
strojów”- powiedział asp. sztab. Robert Woźniak.
Niestraszne mu natomiast to, że aby pobić rekord Amerykanina, musiałby przez cały rok, codziennie, jeździć na rowerze od godziny 5.00 rano do 23.00, przejeżdżając dziennie
ponad 350 km. Mówi, że da radę!
Bożena Przyborowska
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Sztuka w profilaktyce
Szczycieńscy dzielnicowi uczestniczyli w spotkaniach, w czasie których młodzież prezentowała
spektakl profilaktyczny pod tytułem „Cztery kartki z
pamiętnika” oparty na autentycznych zapiskach
zawartych
w pamiętnikach
pisanych przez
młodych ludzi.
Przedstawienia
ma na celu uwrażliwić rodziców
na problemy
młodzieży.

Setki dzieci otrzymało odblaski
Dzięki współpracy braniewskich policjantów z lokalnymi
samorządami oraz przedstawicielem jednego z marketów
budowlanych wszyscy uczniowie z klas I szkół podstawowych powiatu braniewskiego otrzymali odblaskowe
elementy. Podczas 16 spotkań policjanci edukowali
najmłodszych w kwestii ich bezpieczeństwa.
O tym, jak bardzo niebezpieczne potrafią być drogi biegnące
zwłaszcza przez niewielkie miejscowości i wsie, wie chyba
każdy uczestnik ruchu. Dużym zagrożeniem dla pieszych są
przede wszystkim brak lub ograniczona ilość chodników, wąskie pobocza oraz nieoświetlone drogi. Dlatego każde działanie, które ukierunkowane jest na wzrost bezpieczeństwa pieszych poprzez poprawę ich widoczności jest aktywnie wspierane przez policjantów.

Dzielnicowi szczycieńskiej komendy asp. sztab. Dariusz Berendt oraz asp. Justyna Samsel - Hryszkewicz uczestniczyli
w cyklu spotkań profilaktycznych zorganizowanych przez
uczniów z Gimnazjum nr 1 w Szczytnie.
Swoje wokalne i aktorskie umiejętności zaprezentowała młodzież działająca w Klubie Młodych Talentów.
Prelekcje odbyły się w auli w Gimnazjum nr 1 oraz w Szkole
Podstawowej nr 6 w Szczytnie. Miały one na celu uwrażliwić
rodziców na problemy młodzieży.
Przedstawienia oparte były na zapisach z pamiętników.
Gimnazjaliści recytowali i śpiewali fragmenty dzienników
o kłopotach rodzinnych, smutku, przemocy i alkoholizmie.
mł. asp. Ewa Szczepanek
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Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych oraz jednego
z marketów budowlanych funkcjonariusze, wspierani przez
„Pluszowe mrówki” wyruszyli do najmłodszych.
Ponad 200 uczniów z 16 szkół podstawowych powiatu braniewskiego otrzymało odblaskowe elementy.
Podczas każdego takiego spotkania policjanci przypominali
najmłodszym, jak należy zachowywać się na drodze.
Funkcjonariusze zaznaczali ogromną rolę odblasków oraz to,
że należy nosić je w widocznych miejscach, a nie chować do
plecaka. Ten drobny element jest równocześnie jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod, która zwiększa nasze bezpieczeństwo. Dzięki otrzymanym odblaskom pierwszoklasiści będą teraz lepiej widoczni dla kierowców.
st.sierż. Jolanta Sorkowicz
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Komendant Powiatowy Policji w Ełku spotkał się
z dziećmi ze szkoły w Pisanicy, które odwiedziły
ełcką jednostkę. Podczas spotkania uczniowie
otrzymali od Komendanta elementy odblaskowe.
Policjanci gościli w komendzie najmłodszych uczniów ze
szkoły w Pisanicy. Podczas wycieczki dzieci miały okazję
zobaczyć stanowiska kierowania, a także policyjne cele.
Dużą atrakcją okazała się wizyta w gabinecie Pana Komendanta. Przy tej okazji uczniowie otrzymali z rąk Komendanta
elementy odblaskowe, zakupione ze środków przekazanych
przez Urząd Miasta w Ełku i Starostwo Powiatowe.
Dzieci poznały także Karlosa - psa służbowego, specjalistę
do wyszukiwania zapachu narkotyków.
Wizyta w komendzie była również okazją, żeby dowiedzieć
się, jakie zadania wykonują policjanci i zobaczyć wyposażenie funkcjonariuszy używane podczas działań służbowych.
Dzieciom bardzo spodobał się także pokaz daktyloskopii,
podczas którego miały szansę odbić swoje palce na specjalnej karcie i zabrać ją na pamiątkę.

Wizyta zakończyła się przejażdżką radiowozem po placu na
terenie jednostki i spotkaniem z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego, który przypomniał zasady bezpieczeństwa
na drodze. Policjant wytłumaczył, dlaczego niezwykle ważne jest używanie elementów odblaskowych.
Dzieci obiecały, że będą codziennie nosiły odblaski podarowane przez Pana Komendanta.

sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz

Pomagamy i służymy – spotkania policjantów z mieszkańcami powiatu
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to główny
temat spotkań ełckich policjantów z mieszkańcami
powiatu. To również okazja do poznania swojego
dzielnicowego i nawiązania relacji z mieszkańcami.
Dzielnicowi i policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną,
dbając o bezpieczeństwo spotykają się z mieszkańcami
całego powiatu ełckiego.

Zwracają głównie uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zwłaszcza noszenie odblasków.
W ubiegłym tygodniu kilkukrotnie spotkali się z lokalną społecznością. Policjanci odwiedzili ełcką placówkę dla ubogich
i bezdomnych, Dom Pomocy w Nowej Wsi Ełckiej oraz Dom
Kultury w Prostkach. W spotkaniach uczestniczyły osoby
bezdomne, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, klubów seniora i koło gospodyń wiejskich - w sumie prawie 100 osób.
Policjanci rozmawiali o tym, jak bezpiecznie poruszać się po
drogach i przypomnieli o konieczności noszenia odblasków.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał wybrany element
odblaskowy i deklarował, że będzie go stale nosić.
Policjanci przestrzegali także przed oszustwami m.in. na
wnuczka czy na policjanta.
Spotkanie było również dobrą okazją, żeby osobiście poznać i porozmawiać ze swoim dzielnicowym.
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sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
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Dzieci dostały elementy odblaskowe
O bezpieczeństwie na drodze rozmawiano z uczniami
Szkoły Podstawowej w Liskach. Dzieci otrzymały odblaski zobowiązując się, że będą je nosiły poruszając się po drodze.
Policjantka z piskiej komendy pojechała do Szkoły Podstawowej w Liskach,
do której zaprosiły ją dzieci oraz grono
pedagogiczne. Rozmawiała z uczniami
na temat bezpieczeństwa, szczególnie
na drodze.
Podczas spotkania z uczniami przypomniała zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Zwróciła uwagę na
to, w jaki sposób bezpiecznie przechodzić przez ulicę, gdy
w małej miejscowości nie ma przejścia dla pieszych, albo
jak bezpiecznie chodzić, gdy nie ma chodnika.

Jak chronić się przed terroryzmem?
Kolejne szkolenie pracowników
oświaty
Policjanci z Ełku po raz kolejny zorganizowali szkolenie z zakresu zasad postępowania w przypadku
wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
Policjanci przeszkolili już ponad 100 pracowników
z niemal wszystkich placówek oświatowych z powiatu
ełckiego.
Szkolenie zrealizowane zostało w ramach Narodowego
Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019.
Podczas spotkań poruszane są tematy związane z przypadkami wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, m.in.
- Zachowanie w sytuacji zakładniczej
- Procedury postępowania w przypadku wystąpienia
zdarzenia o charakterze terrorystycznym
- Wtargnięcie napastnika na teren szkoły
- Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji
o podłożeniu ładunku wybuchowego
Policjanci wykorzystują do tego materiały przygotowane
przez Komendę
Główną Policją.
Str. 20
sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz

Omówiła także, jak poruszać się po drodze, by być widocznym dla kierowców, gdy zrobi się już ciemno. Przy tej okazji
zaprezentowała policyjną kamizelkę
odblaskową wyjaśniając, że noszą ją
funkcjonariusze ruchu drogowego, aby
być widocznym i bezpiecznym na drodze.
W trakcie spotkania nie brakowało
ciekawych pytań ze strony uczniów.
Na zakończenie policjantka wraz ze
swoją asystentką z „zeróweczki” rozdały
dzieciom elementy odblaskowe.
Uczniowie zobowiązali się, że będą je
nosili, aby być widocznym, a tym samym bezpiecznym na drodze.
podkom. Anna Szypczyńska

Turniej szachowy o Puchar Komendanta
Mł. asp. Zbigniew Maciejewski
z Wydziału Kryminalnego ostródzkiej Policji wygrał turniej szachowy
o puchar Komendanta Powiatowego
Policji w Ostródzie.
Sędzią głównym zawodów był
Pan Mirosław Orłowski Prezes
Warmińsko – Mazurskiego Związku
Szachowego.
Turniej szachowy odbył się w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie.
Aby wyłonić najlepszego szachistę rozegrano pięć rund systemem
szwajcarskim (kojarzenie komputerowe) w czasie 10 minut dla każdego
zawodnika.
I miejsce zajął mł. asp. Zbigniew Maciejewski z Wydziału Kryminalnego; na drugim miejscu uplasował się mł. asp. Michał Malikowski z Posterunku Policji w Stębarku; trzecie miejsce zajął asp. Krystian Młynarkiewicz z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Ostródzie.
Nagrody i podziękowania zawodnikom wręczył nadkom. Marcin Danowski
Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie. Za zajęcie pierwszego miejsca
oprócz pucharu zwycięzca zawodów Zbigniew Maciejewski otrzymał urlop
nagrodowy.
Nadkom. Marcin Danowski podziękował sędziemu głównemu zawodów oraz
zawodnikom podkreślając, że bardzo się cieszy, że szachy stały się tak
popularne, i że są policjanci, którzy w nie tak dobrze grają.
st. asp. Janusz Karczewski
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„Przywiązał psa do drzewa i zostawił na pewną
śmierć…”. Celowo przejechał kota...”. „Potraktował
psa gaśnicą…”.. To przykłady zgłoszeń wyjątkowego okrucieństwa wobec zwierząt, które odnotowali
elbląscy policjanci. Wszystkie zostały wyjaśnione.
Podejrzani usłyszeli
zarzuty i staną przed
sądem. Grozi im kara
do 3 lat więzienia.
Policjanci z Elbląga, pod nadzorem prokuratury, wyjaśniali trzy
przypadki znęcania się nad
zwierzętami. Wszystkie miały
miejsce w okresie od lipca do września br. Śledczy przedstawili trzy zarzuty trzem mężczyznom. Ale wcześniej przesłuchali dziesiątki świadków. Funkcjonariusze nie mają wątpliwości. Były to szczególne akty okrucieństwa.
Przywiązał Ramzesa do drzewa żeby zdechł…
Pierwsza sprawa dotyczy 30-latka, który 22. lipca br. przywiązał psa do drzewa w parku Dolinka w Elblągu i pozostawił go na pewną śmierć. Wybrał miejsce mało uczęszczane
i zarośnięte krzakami. Po trzech dniach, głodne i przestraszone zwierzę zauważył przypadkowy przechodzień. To on
powiadomił OTOZ Animals w Elblągu, a oni z kolei policjantów. Ramzes trafił do schroniska i tam wyzdrowiał.
Dzięki współpracy z inspektorami ds. ochrony zwierząt,
śledczy dotarli do świadków i ustalili sprawcę.
Mężczyzna miał opiekować się psem pod nieobecność znajomej, która chciała wyjechać z kraju. 30-latek z Elbląga
przyznał się i złożył wyjaśnienia. Powiedział, że był pijany i
niewiele pamiętał. Był karany za rozbój.
Na oczach dzieci przejechał ciężarną kotkę, dwa razy…
Kolejne zdarzenie miało miejsce 9. września br. na ulicy
Szymanowskiego w Elblągu.
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Grupa dzieci zauważyła pod szkołą osobowe renault, którego kierowca przejechał ciężarną kotkę. Zrobił to dwukrotnie,
bo jeszcze wycofał samochód i ponownie najechał kota. Nie
wiadomo, co kierowało 32-latkiem, gdyż nie przyznał się do
zarzucanego mu czynu. Nie był karany. Weterynarze nie
zdołali uratować zwierzęcia.
Wypróżnił gaśnice samochodową w oczy owczarkowi.
Popalił psu spojówki…
47-latek miał konflikt z rodziną. 14 września br. przyjechał
pod jeden z domów w podelbląskim Kazimierzowie. Tam
wywołał awanturę i groził członkom rodziny. Nikt mu nie
otworzył. Złość wyładował na owczarku, który pilnował posesji. Wyjął z samochodu gaśnice i wypróżnił ją wprost w
oczy czworonoga. Zwierzę trafiło do weterynarza. Miało
popalone spojówki. Mężczyzna przyznał się. Był wcześniej
karany za uszkodzenie ciała, paserstwo, kradzież z włamaniem, oszustwo.
14 listopada wszystkim podejrzanym, śledczy przedstawili zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im kara do 3 lat więzienia.
Od początku roku elbląscy policjanci zakończyli aktem
oskarżenia pięć spraw, związanych ze znęcaniem się nad
zwierzętami. Teraz sąd zadecyduje o dalszym losie sprawców. W każdym z tych przypadków policjanci współpracowali z obrońcami praw zwierząt z OTOZ Animals w Elblągu
i ze Schroniska Psi Raj w Pasłęku.
Znęcanie się nad zwierzętami, czyli...
Znęcaniem się – zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt – jest zadawanie, albo świadome dopuszczenie do zadawania bólu lub cierpień. W tym samym paragrafie zawarto
długą listę przykładów znęcania się, gdzie obok przypadków
jednoznacznych, takich jak bicie, okaleczanie czy trzymanie
w klatkach uniemożliwiających zachowanie naturalnej pozycji, znajdują się także takie, które u osoby niestykającej się
na co dzień z problematyką okrutnego traktowania zwierząt
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mogą wywołać wątpliwości, czy rzeczywiście w zgłaszanym
przypadku ma miejsce znęcanie się nad zwierzęciem.
Do takich przypadków należą np.: przeciążanie zwierząt
pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub zmuszanie takich
zwierząt do zbyt szybkiego biegu czy złośliwe straszenie lub
drażnienie zwierząt. Warto pamiętać, że lista czynów, choć
długa, ma charakter otwarty, tak więc za znęcanie się powinny być uznane także inne zachowania, jeśli ich następstwem jest zadanie zwierzęciu bólu lub cierpienia.
Kto może odebrać zwierzę…
Zwierzę, nad którym znęcano się, może być odebrane właścicielowi lub opiekunowi decyzją wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o odebranie może wystąpić
policjant, lekarz weterynarii lub upoważniony przedstawiciel
organizacji społecznej. Wniosek nie jest potrzebny w przypadkach niecierpiących zwłoki. Jeśli pozostawienie zwierzęcia u właściciela zagraża jego życiu, policjant, a także upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, może odebrać zwierzę, nie czekając na decyzję organu samorządu
terytorialnego. Wtedy wójt, burmistrz lub prezydent miasta
są niezwłocznie zawiadamiani już po odebraniu zwierzęcia,
celem zatwierdzenia, bądź nie, działań podjętych w czasie
interwencji.
Jakub Sawicki

Maluchy z Przedszkola nr 1 w Ornecie miały nie lada
frajdę ze spotkania z policyjną maskotką, sierżantem
Bobrem. Ogromny pluszak wspólnie z policjantami
orneckiego komisariatu zorganizowali dzieciom
turniej promujący bezpieczeństwo na drodze.
Dzieci dowiedziały się, jak unikać zagrożeń i postępować w sytuacjach niebezpiecznych.
„Jestem bezpieczny na ulicy” pod takim hasłem rozpoczął się
turniej przedszkolaków przeprowadzony przez orneckich policjantów. Asp. Katarzynie Choińskiej i asp. Pawłowi Budyta
towarzyszył sierżant Bóbr. Maskotka warmińsko – mazurskiej
policji dopingowała i wspierała każdego malucha w zabawie
edukacyjnej. Podczas zaciętej rywalizacji przedszkolaki
z orneckiej „jedyneczki” mogły dowiedzieć się o bezpiecznym
zachowaniu na drodze, m.in. zasadach poruszania się
po przejściu dla pieszych, obowiązku jazdy w fotelikach oraz
o ważnym znaczeniu noszenia odblasków na ubraniach
czy plecakach. Wszystkie grupy zdały ten egzamin na piątkę.
Na zakończenie spotkania policjanci rozdali przedszkolakom
odblaski, a sierżant Bóbr „porwał” dzieci do zabawy.
asp. Monika Klepacka
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Drużyna z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy
wygrała I Turniej Halowy Drużyn Piłkarskich 6osobowych o puchar Komendanta Powiatowego
Policji w Nowym Mieście Lubawskim.
Najlepszym bramkarzem turnieju okazał się
Marek Buko z drużyny samorządu nowomiejskiego,
najlepszym zawodnikiem Adrian Kural z tej samej
drużyny. Królem strzelców -z dorobkiem sześciu
bramek- został Daniel Kamiński, policjant wydziału
kryminalnego nowomiejskiej
komendy.

Po kilkugodzinnych zmaganiach turniej wygrała drużyna
z nidzickiej komendy. Drugie miejsce zajęli reprezentanci
samorządu nowomiejskiego wraz z przyjaciółmi, a trzecie po zaciekłej walce z kolegami z Iławy- zdobyli policjanci
z Nowego Miasta Lubawskiego.
Zwycięskie drużyny oraz wyróżnieni w kategoriach indywidualnych zawodnicy odebrali puchary, statuetki, medale
i nagrody z rąk insp. Jacka Drozdowskiego Komendanta
Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
Andrzeja Ochlaka Starosty Nowomiejskiego oraz Józefa Blanka Burmistrza
Nowego Miasta.
Za udział w turnieju wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale.

19 listopada 2016 r. w hali sportowej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Nowym Mieście Lubawskim odbył się
I Turniej Halowy Drużyn Piłkarskich
6-osobowych zorganizowany przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP w Nowym Mieście
Lubawskim i Komendanta Powiatowego Policji w Nowym
Mieście Lubawskim w porozumieniu z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Olsztynie.

Rozgrywki pokazały, że sportowa rywalizacja może odbywać się zgodnie
z zasadami fair play, a tego rodzaju
inicjatywy są wspaniałą okazją do integracji.
Wszyscy biorący udział w turnieju zaprezentowali bardzo
wysoki poziom gry, który do ostatnich chwil dostarczał wielu
sportowych emocji.

Do rywalizacji stanęło siedem drużyn: z Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie, z komend powiatowych w Iławie, Nidzicy, Brodnicy oraz Nowego Miasta Lubawskiego. W turnieju
wzięła udział również reprezentacja Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim
oraz reprezentacja samorządu powiatu nowomiejskiego
wraz z przyjaciółmi.

Organizatorzy zawodów składają serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji turnieju staroście
nowomiejskiemu Andrzejowi Ochlakowi oraz burmistrzowi miasta Józefowi Blankowi,
Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów w Olsztynie, a także wszystkim osobom, które pomagały przy
organizacji Turnieju.
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sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska
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Policjanci z NSZZ Policjantów w Augustowie wygrali IV Turniej Piłki Halowej o puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Olecku, który rozegrano
w Hali Lega w Olecku.
W sobotę 19 listopada w hali widowiskowo - sportowej
Lega w Olecku odbył się IV Turniej Piłki Halowej o puchar
Komendanta Powiatowego Policji w Olecku. Impreza została zorganizowana przez przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Olecku.
Celem spotkania było propagowanie aktywnego sposobu
spędzania wolnego czasu oraz podnoszenie sprawności
fizycznej mundurowych.
Tradycyjnie spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Policji w Olecku insp. Andrzej Żyliński, który przywitał uczestników turnieju oraz kibiców.
Do tegorocznej rywalizacji stanęło osiem drużyn. Były to,
obok drużyn policyjnych z Olecka, Augustowa, Gołdapi,
Węgorzewa, Kętrzyna i Ełku, reprezentacje Aresztu
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Śledczego w Suwałkach oraz Państwowej Straży Pożarnej
w Olecku.
Mecze rozgrywane były w systemie „każdy z każdym”,
i trwały po 10 minut.
Podczas imprezy rozegrano łącznie 28 meczów, w których
padło 55 bramek.
Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze.
Walka była zacięta, ale wszystko przebiegło w ramach
zasad fair play.
Miejsca w pierwszej trójce turnieju wywalczyły drużyny
NSZZ P Augustów, NSZZ P Kętrzyn oraz KPP Gołdap.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Robert Morusiewicz z KPP w Olecku, najlepszym strzelec Adam Stankiewicz z NSZZ P w Augustowie, a najlepszym zawodnikiem
turnieju Paweł Kowalewski z NSZZ P w Kętrzynie.
Turniej odbył się dzięki zaangażowaniu i wsparciu Wojewódzkiego Zarządu NSZZ Policjantów w Olsztynie, Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Olecku oraz innych sponsorów.
mł. asp. Justyna Sznel
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