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Przedstawiciele powiatu nowomiejskiego zostali
wyróżnieni za osiągnięcie w 2015 roku najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego
w województwie warmińsko-mazurskim!
To drugie wyróżnienie dla powiatu nowomiejskiego. Już w 2013 roku doceniono ich efekty pracy
w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

W sali konferencyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Olsztynie odbyło się
posiedzenie Warmińsko- Mazurskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.
Podczas tego spotkania podsumowano stan bezpieczeństwa
w 2015 r. na warmińskomazurskich drogach.
Jednym z ważnych punktów
posiedzenia było uroczyste wręczenie wyróżnień dla przedstawicieli powiatu nowomiejskiego
za osiągnięcie najwyższego
poziomu bezpieczeństwa ruchu
drogowego w województwie
warmińsko-mazurskim.
Wyróżnienia otrzymali Komendant Powiatowy Policji
w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski
oraz Starosta nowomiejski Andrzej Ochlak.
W ubiegłym roku na terenie powiatu nowomiejskiego
zanotowano 22 poważne wypadki, w których rany odniosło 27 osób, a zginęły dwie. To najniższe dane statystyczne w całym województwie.

Jak powiedział insp. Jacek Drozdowski: „Na fakt, iż to
właśnie nasz powiat otrzymał to
wyróżnienie złożyło się kilka
czynników. Po pierwsze, jest to
zasługa nowomiejskich policjantów, ich codziennej, ciężkiej i rzetelnej pracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Nie bez znaczenia jest także prowadzona od lat praca profilaktyczna i edukacyjna promująca
bezpieczeństwo.
Na tak dobre wyniki przełożyła
się także wieloletnia współpraca
z samorządem powiatu i z poszczególnymi samorządami
wszystkich gmin. To także ich
wkład w bezpieczeństwo na drodze m.in. poprzez poprawę infrastruktury drogowej,
budowę ciągów rowerowych i chodników”.
Warto podkreślić, że jest to kolejne wyróżnienie,
jakie otrzymał powiat nowomiejski. Został on już
wyróżniony za osiągnięcie w 2013 roku najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego
w województwie warmińsko-mazurskim!
sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska
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- „Do każdej jednostki przychodzę z dłońmi otwartymi
do współpracy, traktując policjantów i pracowników jako istotnych
partnerów w służbie. Tak będzie, a właściwie już jest,
także w KPP w Ełku”- powiedział mł. insp. Paweł Szyperek nowo
powołany Komendant Powiatowy Policji w Ełku.
Bożena Przyborowska zapytała nowego Komendanta o jego priorytety
w pracy oraz oczekiwania w stosunku do podwładnych.

- Panie Komendancie, jak przebiegała Pana dotychczasowa kariera w Policji?
- Do służby w Policji wstąpiłem w 1991 roku. Tak zwaną
rekrutację przeszedłem jeszcze w KPP w Ełku, która podlegała wówczas KWP w Suwałkach.
W Policji „zaliczyłem” wszystkie szczeble, pełniąc służbę na
różnych stanowiskach, zawsze jednak w pionie prewencyjnym. Szczególnie sobie cenię kilkuletni staż na stanowisku
zastępcy dowódcy kompanii prewencji OPP w Białymstoku. To było moje
pierwsze kierownicze stanowisko,
które pozwoliło zdobyć wszechstronne doświadczenie.
Z tego okresu szczególnie miłe były
kilkakrotne zabezpieczenia wizyt
Papieża św. Jana Pawła II.
Chociaż od tego czasu minęły już
lata, to nadal wiąże się z nimi wiele
miłych wspomnień.
W roku 2003 zostałem „zaproszony”
do służby w KWP w Białymstoku, gdzie pracowałem do
2014 roku. W tym czasie m.in. odpowiadałem za koordynację służby patrolowej na terenie województwa (około 2,5
roku), a następnie - za zabezpieczenia imprez, w tym masowych, wizyt VIP, zgromadzeń publicznych czy sytuacji kryzysowych. Jeszcze na terenie kraju funkcjonują pewne rozwiązania, w opracowaniach których uczestniczyłem, np.
wytyczne dotyczące opiniowania imprez masowych.
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W okresie ostatnich pięciu lat służby w Sztabie Policji KWP
piastowałem stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału.
W 2014 roku zostałem powołany na stanowisko I Zastępcy
KPP w Mońkach i następnie w czerwcu 2016 roku - na stanowisko I Zastępcy KPP w Grajewie.
Z każdej z wymienionych jednostek wyniosłem określone
doświadczenia zawodowe, które będę starał się wykorzystywać na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji
w Ełku.
- Jest Pan komendantem spoza
naszego województwa. Czy to
ma dla Pana jakieś znaczenie?
- Rzeczywiście jestem komendantem spoza województwa warmińsko-mazurskiego. Natomiast Ełk,
to miasto, w którym się urodziłem,
z którym od zawsze byłem i jestem związany.
Na terenie powiatu mieszkałem
wiele lat -jak dobrze pamiętam to
jeszcze w 1997 roku w Urzędzie Skarbowym właśnie w Ełku
składałem deklaracje podatkowe-gdyż tutaj miałem tak zwany stały meldunek. Zatem region, gdzie aktualnie pełnię
służbę nie ma dla mnie większych tajemnic.
W kontekście kierowania KPP w Ełku fakt, że wcześniej
pełniłem służbę na terenie innego województwa nie ma
większego znaczenia.
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W Policji określone rozwiązania funkcjonalne są identyczne
dla wszystkich jednostek. Polecenia Komendanta Głównego
Policji są identyczne dla każdej komendy.
Natomiast, gdy przychodzi się nowej jednostki troszkę czasu zajmuje poznanie ludzi – policjantów i pracowników Policji oraz lokalnych podmiotów, z którymi Policja współpracuje. To jedyna trudność, jednak występuje ona tylko w pierwszym etapie służby.
- Od czego zacznie Pan swoje urzędowanie? I jakie dalsze cele Pan sobie postawił?
- Tak zwane „urzędowanie” zacząłem od pierwszego dnia
objęcia stanowiska, gdyż komenda musi funkcjonować nieprzerwanie, nie może być nawet chwili „zawieszenia w próżni”. W moim zainteresowaniu jest cały zakres zadań ustawowo przypisanych Policji. Jednak w sposób szczególny będę
starał się pochylić nad zagadnieniami przemocy w rodzinach, gdyż jest to ciągle istotny problem. Ponadto przeciwdziałanie przestępstwom szczególnie uciążliwym społecznie
będzie, a właściwie już jest w moim zainteresowaniu.
Rok 2016, niestety, przyniósł pewne niekorzystne tendencje
(w skali ogólnokrajowej) w aspekcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dążenie do ograniczenia liczby wypadków
i ich skutków, to kolejny z celów, który każdy komendant
winien uwzględniać.
- Od wielu lat pełni Pan funkcje kierownicze. Jakim Pan
jest szefem? Czego po Panu mogą się spodziewać policjanci i pracownicy cywilni KPP w Ełku?
-Rzeczywiście stanowisko Komendanta Powiatowego Policji
w Ełku to już piąta funkcja kierownicza w mojej karierze.
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O to, jakim byłem szefem na poprzednich stanowiskach,
należałoby zapytać moich byłych podwładnych, ale także i
byłych przełożonych.
Może jednak nie byłem jakimś najgorszym kierownikiem,
skoro powierzono mi kolejną jednostkę, i to komendę tak
dużą i prestiżową, jak Ełk.
Do każdej jednostki przychodzę z dłońmi otwartymi do
współpracy, traktując policjantów i pracowników jako istotnych partnerów w służbie. Tak będzie, a właściwie już jest,
także w KPP w Ełku.
- Czego Pan wymaga od swoich podwładnych? Kto może zasłużyć sobie na Pana szacunek?
- Od podwładnych wymagam fachowości i oddania w realizacji zadań. Bardzo szanuję ludzi posiadających gruntowną
wiedzę i doświadczenie zawodowe. Wymienione cechy policjanta i pracownika Policji najczęściej przekładają się też na
pozytywne efekty służby.
- Jak ocenia Pan warunki pracy i służby podległych sobie policjantów i pracowników ełckiej Policji?
- W tym kontekście istotne jest obranie odpowiedniego
punktu odniesienia, np. w jednej z poprzednich moich jednostek warunki pracy i służby były zdecydowanie korzystniejsze niż w KPP w Ełku. Jest to jednak niewątpliwie wyjątek,
nawet w skali ogólnokrajowej, gdyż komenda ta ma nową
siedzibę. Zatem, w takim zestawieniu, gmach ełckiej komendy nie wypada imponująco. Jednak w porównaniu do innych
komend – ocena warunków pracy i służby nie wypada najgorzej. Oczywiście, gdyby przydzielono mi określone środki,
to bez trudu wskazałbym konieczne inwestycje, np. gruntowny remont parkingu – placu wewnętrznego.
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- Czy zdążył się już Pan zapoznać ze stanem bezpieczeństwa na terenie powiatu ełckiego, z oczekiwaniami
mieszkańców? I czy te oczekiwania mieszkańców w
zakresie bezpieczeństwa są dla Pana ważne?
- Na stan bezpieczeństwa składa się szereg elementów.
Część z nich opisywana jest poprzez mierniki określane
przez KGP. Jednak faktyczny stan bezpieczeństwa,
a szczególnie poczucie bezpieczeństwa, nie zawsze można
opisać poprzez statystykę. Zdarza się, że jedno wydarzenie,
często zaistniałe w zupełnie innej części kraju, ale szeroko
nagłośnione przez media, będzie negatywnie rzutowało na
poczucie bezpieczeństwa społecznościach lokalnych.
Ełk, w zakresie bezpieczeństwa, w jakiś szczególny sposób
nie odbiega od innych miast regionu – może za wyjątkiem
sezonu letniego, gdy gości rzesze turystów.
Oczekiwania mieszkańców w przedmiocie bezpieczeństwa
całkiem sprawnie obrazują zgłoszenia w ramach „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Na tej podstawie można wysnuć
wnioski, że ludzie oczekują załatwienia prozaicznych,
ale dla nich bardzo ważnych problemów, np. zgodnego
z przepisami parkowania pojazdów, egzekwowania zakazów w kontekście spożywania alkoholu czy sprawowania
kontroli w zakresie prędkości przemieszczających się pojazdów. Takich zdarzeń jest też najwięcej, a przez to dotykają
one relatywnie szerokiego kręgu osób.
- Panie Komendancie, jak Pan regeneruje siły po ciężkim dniu pracy? Ma Pan jakieś hobby? Co lubi Pan robić?
- Nie mam problemu z zagospodarowaniem czasu wolnego.
Uwielbiam oglądać programy o tematyce przyrodniczej oraz
podróżniczej, a także wszelkie inne filmy niosące ciekawe
treści poznawcze, np. dotyczące historii I czy II wojny światowej.
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Jednak oczywistym jest, że każda służba, każdy dzień pracy
policjanta jest inny. Są chwile, które niosą ze sobą wiele
radości i spełnienia w pracy zawodowej. Ale są też takie dni,
takie sytuacje, obok których nie da się przejść obojętnie,
które przeżywam przez długi czas. W tym drugim przypadku
dobrym sposobem odreagowania jest jakieś mało skomplikowane zajęcie, np. prosta gra komputerowa czy majsterkowanie – pozwalają one „wyłączyć się”, a przez to zapomnieć
o troskach.
Poza tym spędzanie wolnego czasu jest w dużej mierze
zależnie od pory roku. Latem lubię jazdę na rowerze czy
rodzinne wypady nad jeziora – szczególnie mazurskie.
Moją pasją są też wyprawy na grzyby. Mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że jestem znawcą grzybów.
Zimą to oczywiście łyżwy czy narty. Jednak na jakieś długie
wyjazdy nie ma zbyt wiele czasu.
- Czego możemy Panu życzyć w związku z powołaniem
na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji
w Ełku?
- Jak już wspomniałem – nie jest to moje pierwsze stanowisko kierownicze, zatem powołanie na Komendanta Powiatowego Policji w Ełku przyjąłem bez jakiejś szczególnej ekscytacji. Świadom jestem wyzwań.
Oczywiście dotychczasowe doświadczenie współpracy
z ludźmi powoduje, że nie muszę uczyć się pracy na stanowisku kierowniczym. Wiem, że w każdej komórce czy jednostce najważniejsi są ludzie- policjanci i pracownicy Policji.
Gdybym miał sobie czegoś życzyć, to chciałbym ugruntowania odpowiednich relacji między ludźmi.
Wiem, że jest to proces długotrwały i ciągły. Jednak, gdy się
to udaje utrzymać, to reszta pozytywnych efektów przychodzi sama i w ogromnej części jest konsekwencją właśnie
dobrego klimatu służby i pracy.
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Dołożę wszelkich starań, aby utrzymać stan bezpieczeństwa
na terenie powiatu bartoszyckiego na dotychczasowym
lub wyższym poziomie.
Ważne jest dla mnie spełnianie potrzeb mieszkańców
w zakresie bezpieczeństwa” – powiedział
podinsp. Przemysław Fiertek nowo powołany
Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach.

Bożena Przyborowska: - Panie Komendancie, od czerwca pełnił Pan obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach, z dniem 16 listopada został Pan
powołany na to stanowisko. Jak Pan wspomina te prawie pół roku pracy w Bartoszycach? Tak Pan wyobrażał
sobie pracę na stanowisku komendanta powiatowego
Policji?

podinsp. Przemysław Fiertek - Od czerwca 2016 roku
musiałem z tak zwanego „marszu” przestawić się na inne
tory, w tym objąć nadzorem całą jednostkę, pełniących służbę policjantów i pracowników Policji.
Wspominam ten czas bardzo dobrze.
Ogromnie się cieszę, że mogę współpracować
z policjantami i pracownikami Policji, którzy są kreatywni
i pełni zapału do pracy, z ludźmi, którzy nie boją się nowych
wyzwań. Cieszę się również, że zostałem bardzo ciepło
przyjęty przez władze samorządowe, które wyraziły chęć
współpracy z Policją.
Praca na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji
w Bartoszycach jest dla mnie wyzwaniem, któremu chciałbym sprostać.
Do tej pory nie pełniłem tak odpowiedzialnej funkcji.
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Powołanie mnie na to stanowisko uważam za wyróżnienie
przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
B.P. - Jak wygląda stan bezpieczeństwa na terenie Bartoszyc i powiatu bartoszyckiego? Jakie cele w tym
aspekcie Pan sobie postawił?
-podinsp. Przemysław Fiertek: - Dbamy o to, by był na
jak najwyższym poziomie. Jednak na stan bezpieczeństwa
składa się wiele czynników. Na niektóre z nich, jako Policja,
nie mamy do końca wpływu. Mówiąc to mam na myśli na
przykład odpowiednie oświetlenie wyznaczonych przejść dla
pieszych czy infrastrukturę dróg.
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Z informacji, które do mnie docierają, wnioskuję, że mieszkańcy powiatu bartoszyckiego czują się bezpiecznie.
Również przedstawiciele władz samorządowych uważają,
że stan bezpieczeństwa jest na dość wysokim poziomie.
Policjanci cieszą się zaufaniem mieszkańców i uważani są
za profesjonalistów.
Dołożę wszelkich starań, aby utrzymać stan bezpieczeństwa na terenie powiatu na dotychczasowym lub jeszcze
wyższym poziomie.
Ważne jest dla mnie spełnianie potrzeb mieszkańców
w zakresie bezpieczeństwa.
Staram się każdego wysłuchać i pomóc, o ile należy to do
kompetencji Policji. Każda uwaga na temat naszej pracy jest
bardzo cenna.
B.P.: - Mówił Pan, że samorządowcy są również zainteresowani sprawami bezpieczeństwa.

podinsp. Przemysław Fiertek: - Oczywiście.
Już w pierwszych tygodniach mojej służby w Bartoszycach,
samorządowcy zadeklarowali chęć współpracy na rzecz
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Zapewniali, że znają zarówno potrzeby Policji, jak i oczekiwania lokalnej społeczności.
B.P.: - Jak Pan ocenia warunki pracy swoich podwładnych?

B.P.: - Panie Komendancie, jakim chciałby Pan być
szefem?

podinsp. Przemysław Fiertek: - Chcę być sprawiedliwym i dobrym szefem, ale jednocześnie wymagającym.
Preferuję jasne zasady współpracy. Staram się również
wysłuchać każdego policjanta i zrozumieć jego sytuację.
B.P.: - Czy planuje Pan jakieś zmiany w funkcjonowaniu
bartoszyckiej Policji?

podinsp. Przemysław Fiertek: - Częściowa reorganizacja już nastąpiła. Zmianie uległa dotychczasowa struktura
pionu kryminalnego. Powodem takiej decyzji było usprawnienie pracy policjantów tego wydziału.
B.P.: - Cała Pana dotychczasowa służba wiąże się z pionem kryminalnym, czy to oznacza, że teraz, na stanowisku Komendanta, też bardziej będzie Pan stawiał
na pracę tego pionu?

podinsp. Przemysław Fiertek - Rolą komendanta jest
dbać o każdego funkcjonariusza, niezależnie od tego,
w jakim pionie pracuje. Wyróżniający się w służbie funkcjonariusze będą odpowiednio motywowani i nagradzani. Nie
ma znaczenia czy jest to policjant pionu prewencji, czy kryminalnego, ważne, aby był zaangażowany w realizację zadań, które stawia przed nim przełożony.
Dobry policjant, to taki, który służy społeczeństwu.

podinsp. Przemysław Fiertek: - Warunki pracy i służby
nie są takie, jakich bym sobie życzył. Od początku dążę do
ich poprawy.
Niewątpliwie stan etatowy komendy w przeciągu ostatnich
lat został osłabiony. Komenda straciła kilka etatów -na to
niestety nie mam wpływu.
Staram się jednak modernizować i wzmocnić flotę samochodową oraz sprzęt. W tej kwestii współpracuję z lokalnymi
samorządami. Cieszy mnie fakt, że spotykam się z dużym
zrozumieniem z ich strony, ponieważ podzielają moje zdanie, że bezpieczeństwo mieszkańców jest naszym wspólnym dobrem.
Policjantom i pracownikom KPP w Bartoszycach życzę lepszych warunków pracy. W planach jest budowa nowego
budynku komendy. Mam nadzieję, że od przyszłego roku
prace ruszą pełną parą.
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B.P.: - Słyszałam, że Pana pasją są motocyklowe podróże, to prawda?

podinsp. Przemysław Fiertek - Podróż motocyklem
faktycznie sprawia mi ogromną frajdę. Jeżeli tylko dysponuję wolnym czasem, chętnie wyjeżdżam w trasy z osobami,
które podzielają moją pasję. W tym roku również udało mi
się pogodzić nowe obowiązki z krótkim urlopem.
B.P.: - Czego możemy Panu życzyć z okazji powołania
na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach?

podinsp. Przemysław Fiertek - Przede wszystkim wytrwałości w realizacji stawianych przede mną zadań, wzajemnego szacunku i dobrej współpracy z policjantami i pracownikami cywilnymi, oraz oddania do użytku nowo wybudowanej komendy. Ze strony społeczeństwa natomiast życzyłbym sobie zrozumienia, przychylności i wyrozumiałości.
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Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Piszu
otrzymali cztery nowe radiowozy. To dwa oznakowane
pojazdy kia ceed, nieoznakowany opel astra oraz oznakowana skoda yeti, która wcześniej została przekazana
policjantom z Komisariatu Policji w Orzyszu. Samochody o łącznej wartości ponad 260 tysięcy złotych zostały
zakupione z pieniędzy przekazanych przez Zarząd Powiatu Piskiego, Gminę Pisz i Gminę Orzysz. Pozostała
część środków przekazana została z budżetu Komendy
Głównej Policji.
W czwartek (24 listopada) w Komendzie Powiatowej Policji
w Piszu odbyło się przekazanie nowych radiowozów. W uroczystości wzięli udział m.in.:
Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie,
insp. Tomasz Klimek,
Wojewoda Warmińsko –
Mazurski – Artur Chojecki, Poseł na Sejm RP
– Jerzy Wojciech Małecki oraz Poseł na Sejm
RP- Wojciech Kossakowski, a także Ksiądz Kapelan Jan Karbowski.
Głównymi gośćmi byli sponsorzy przekazywanych radiowozów:
Starosta Powiatu Piskiego -Andrzej Nowicki i Przewodnicząca
Rady Powiatu -Irena Jatkowska oraz Zastępca Burmistrza PiszaJanusz Puchalski. W prezentacji pojazdów uczestniczyli także
policjanci z Komedy Powiatowej Policji w Piszu oraz funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, zaproszeni na tę
uroczystość.
W pierwszej części Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
podziękował policjantom z KPP w Piszu oraz w KPP w Szczytnie
uczestniczącym w zabezpieczeniu Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Inspektor Tomasz Klimek wręczył wyróżnionym funkcjonariuszom listy gratulacyjne.

W dalszej części nastąpiło uroczyste przekazanie trzech radiowozów policjantom z KPP w Piszu. To dwa radiowozy oznakowane
marki Kia Ceed oraz samochód nieoznakowany marki Opel Astra.
W przekazaniu tych pojazdów wziął udział także Ksiądz Jan Karbowski, który jest kapelanem piskich policjantów. Ksiądz kapelan
poświęcił nowe radiowozy, aby jeździło się nimi bezpiecznie.
Na zakończenie gorące słowa podziękowania dla przedstawicieli
władz samorządowych padły z ust Komendanta Powiatowego
Policji w Piszu. Mł. insp. Radosław Drach podkreślił, że zakup tych
radiowozów nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne wsparcie
i zaangażowanie władz samorządowych, którym najwyraźniej leży
na sercu bezpieczeństwo mieszkańców powiatu piskiego.
Dobra współpraca przekłada się bezpośrednio na zapewnienie
i poczucie bezpieczeństwa
lokalnej społeczności, ale
także na lepsze warunki
pracy policjantów. Komendant serdecznie podziękował za dotychczas okazaną
pomoc i wsparcie finansowe zarówno ze strony powiatu, jak i poszczególnych
gmin.
Przekazane do użytku i poświęcone radiowozy zostały zakupione
w ramach programu „50x50”. Oznacza to, że połowa kwoty została wyłożona przez lokalny samorząd, a drugą sfinansowała Komenda Główna Policji.
Zarząd Powiatu Piskiego piskiego dołożył się do zakupu pojazdu
kia ceed i opel astra wykładając kwotę ponad 60 tysięcy złotych.
Gmina Pisz natomiast przeznaczyła sumę ponad 30 tysięcy złotych na zakup pojazdu kia ceed.
Ponadto Zarząd Powiatu Piskiego, wspólnie z Gminą Orzysz,
wyłożyli po 20 tysięcy złotych na zakup pojazdu marki Skoda Yeti
dla Komisariatu Policji w Orzyszu. Samochód ten przekazany
został policjantom dwa tygodnie wcześniej.
Oznakowane radiowozy będą służyły w codziennej służbie policjantom prewencji. Pojazd nieoznakowany trafi do dyspozycji
służby kryminalnej.
podkom. Anna Szypczyńska
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„Dzielnicowy- służba ludziom” to temat konferencji, która odbędzie się 12 grudnia o godzinie 10.00 w auli Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie. Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych pracą dzielnicowych
polskiej Policji. W konferencji głos zabiorą m.in. przedstawiciele administracji rządowej oraz kierownictwo Policji.

O dzielnicowych pisaliśmy w „Informatorach” wielokrotnie.
Prezentowaliśmy ich sylwetki z powodu wygrania różnych
konkursów zarówno resortowych, jak i organizowanych
przez podmioty pozapolicyjne.
Systematycznie piszemy o przypadkach ratowania mieszkańców Warmii i Mazur przez dzielnicowych. Pokazywaliśmy podziękowania od tych, którzy dziękowali za pomoc,
jak i tych, którzy wyrażali swój podziw i szacunek za wykonaną przez dzielnicowych pracę.
Prezentowaliśmy również wywiady z dzielnicowymi nie tylko po to, aby przybliżyć ich postać, ale również po to,
aby pokazać jak wspaniałymi są osobowościami.
Dopełnieniem obrazu warmińsko-mazurskich dzielnicowych
była prezentacja ich pasji i zainteresowań.
Na podstawie materiałów prezentowanych
w „Informatorach” wyłania się obraz dzielnicowych,
którzy w swojej pracy i życiu kierują się podobnymi wartościami, z służbą ludziom na czele. Dzielnicowych, którzy są
zaangażowani w to, co robią, wrażliwi na krzywdę drugiego
człowieka, skuteczni w pracy, posiadający odpowiednią
wiedzę, umiejętności.
Na ten wysoki potencjał osobowościowy warmińskomazurskich dzielnicowych składa się również różnorodna
działalność pozazawodowa, ich sposób życia, który wzbudza szacunek i podziw mieszkańców.
Ratowali życie
Praktycznie w każdym wydaniu „Informatora” znaleźć można informacje o tym, że dzielnicowi uratowali życie lub zdrowie mieszkańców naszego województwa.
W bieżącym wydaniu piszemy o dzielnicowych z Prostek,
którzy uratowali pijanego mężczyznę przed wychłodzeniem,
a także o dzielnicowym z Ełku, który wyeliminował z ruchu
nietrzeźwego kierującego. Piszemy również o byłym dzielnicowym, pracującym obecnie na stanowisku pomocnika
Str. 9

Asp. Marek Ożga i asp. Piotr Kuczyński dzielnicowi KPP w Kętrzynie za ratowanie ludzi z pożaru
zostali odznaczeni Krzyżem Zasługi za Dzielność,
nadawanym przez Prezydenta RP.
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dyżurnego lidzbarskiej Policji, którego wiedza i znajomość
dawnego terenu służbowego przyczyniła się do uratowania
niedoszłego samobójcy.
Pomagali
W „Informatora” pisaliśmy o dzielnicowych, którzy pomagali
ludziom wyjść z nałogów, ratując ich życie i zdrowie.
O tych, którzy zapobiegali eskalacji nieporozumień w rodzinie, wśród sąsiadów, znajomych i nieznajomych.
O tych, dzięki pracy których poprawiały się relacje rodzinne
i sąsiedzkie.
Życie dzielnicowych blisko ludzi, w połączeniu z wrażliwością i chęcią pomocy, wielokrotnie przynosiło wspaniałe
efekty, również w postaci pomocy materialnej.
Przykładem tego może był pomoc dzielnicowej Martyny
Roch- Szkutnik z KPP w Nowym Mieście-Lubawskim w zdobyciu mieszkania dla dziewięcioosobowej rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji. O tej sprawie pisaliśmy w 36 numerze „Informatora”.
Dzielnicowa znalazła sprzymierzeńców w postaci lokalnych
działaczy i samorządowców i doprowadziła do tego, że rodzina przeniosła się do nowego mieszkania.
Swoją wdzięczność za pomoc wyrażał nie tylko ojciec z
ośmiorgiem dzieci, ale również inni mieszkańcy regionu.
Wszyscy gratulowali jej skutecznego działania dla dobra
dzieci.
Podziękowania
W każdym wydaniu „Informatora” prezentujemy skany podziękowań za pracę policjantów, które wpływają do jednostek warmińsko-mazurskiej Policji.
Podziękowania za pracę dzielnicowych są szczególnie emocjonalne. Wyróżnia je również to, że bardzo często pisane
są odręcznie, na kartce z zeszytu zapełnionej szczerymi
wyrazami wdzięczności za różnorodną pomoc.
Konkursy
Praca dzielnicowych, ich wiedza i umiejętności doceniane
są nie tylko przez mieszkańców, ale również jury przeróżnych konkursów resortowych, jak i organizowanych przez
podmioty pozapolicyjne.
W „Informatorach” pisaliśmy m.in. o najbardziej spektakularnych sukcesach dzielnicowych.
Prezentowaliśmy wywiady z aspirantem sztabowym Zbigniewem Masiakiem z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, który w 2003 roku zdobył tytuł Najlepszego Dzielnicowego polskiej Policji oraz sierż. sztab. Szymonem BrzdąStr. 10

kiewiczem z KWP w Olsztynie, który w 2014 r. w ogólnopolskim finale konkursu „Dzielnicowy Roku” zajął III miejsce.
Na tym samym konkursie drużyna naszych ówczesnych
dzielnicowych w składzie sierż. sztab. Szymon Brzdąkiewicz
oraz asp. Tomasz Zawalich z KPP w Piszu zajęła II miejscu
w Polsce!
Prezentowaliśmy również wywiad
z asp. sztab. Jarosławem Manelskim, wieloletnim dzielnicowy KPP w Szczytnie, który w 2014 roku został laureatem
ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” organizowanego przez „Niebieską Linię”. (Ważną cechą tego
konkursu jest to, że kandydatów mogą zgłaszać tylko konkretne osoby, którym policjanci pomogli).
Pasje, zainteresowania
Wśród warmińsko-mazurskich dzielnicowych jest wiele
osób, które angażują się nie tylko w pracę zawodową, ale
również w działalność społeczną, wpływając inspirująco
swoją postawą i zachowaniem na innych.
W „Informatorach” pisaliśmy m.in. o
asp. sztab. Dorocie Michalak, która jest kierownikiem Rewiru Dzielnicowych KPP w Bartoszycach.
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asp. sztab. Jarosław Manelski 2003 r. - Zbigniew Masiak wygrywa finał
2014 r.– sukcesy warmińsko-mazurskich dzielnicowych w fina- laureatem konkursu
ogólnopolskiego konkursu „Dzielnicowy Roku” le konkursu „Dzielnicowy Roku”
„Policjant, który mi pomógł”

Jej zainteresowanie myślistwem przejawia się również
w udziałach w wielu konferencjach i kongresach dotyczących tradycji, zwyczajów i kultury łowieckiej. Dorota Michalak zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniem
dzieli się z innymi. – „Należę do kobiet aktywnych, nie
lubię marnować czasu na oglądanie seriali czy też
plotki, dlatego zaangażowałam się w pracę społeczną” -powiedziała policjantka.
Ostatnio pisaliśmy również o pasji jej podwładnego
st. sierż. Bogdana Kaczmarka, który pielęgnując pamięć
o swoich przodkach, zbiera informacje o życiu i pracy swojego pradziadka, Jana Kaczmarka, byłego żołnierza Żandarmerii Polowej Okręgu Etapu "Wilno" oraz przedwojennego
funkcjonariusza Policji Państwowej. Swoją postawą bartoszycki dzielnicowy pokazuje, że takie wartości jak pracowitość, ofiarność, służba obywatelom, szacunek dla symboli
ojczystych takich jak godło, czy sztandar, są w jego rodzinie nadal aktualne. I że on te wartości przekazuje dalej.
W „Informatorach” wielokrotnie pisaliśmy o sportowych zainteresowaniach dzielnicowych.
W poprzednim wydaniu biuletynu przedstawiliśmy sylwetkę
elbląskiego dzielnicowego asp. sztab. Roberta Woźniaka,
którego pasją jest jazda na rowerze. Elbląski dzielnicowy
w ciągu sześciu lat przejechał na rowerze ponad
240 tysięcy km. W rankingu rowerowych treningów - Bikestats – zajmuje pierwsze miejsce w Polsce!
Swoja postawą inspiruje innych do aktywnego spędzania
czasu wolnego.
Dobry dzielnicowy
W „Informatorach” przedstawiliśmy wielu różnych dzielnicowych. Ale mimo różnic wieku, płci, doświadczenia zawodowego, wykształcenia łączy ich naprawdę wiele.
Starają się być dobrymi dzielnicowymi.

A kim jest dobry dzielnicowy?
Według asp. sztab. Zbigniewa Masiaka dobry dzielnicowy
powinien przede wszystkim mieć dobre rozpoznanie ludzi
w terenie. Powinien wiedzieć, co się dzieje na jego terenie
służbowym. Powinien znać ludzi, ale też ludzie powinni znać
jego, a to nakłada na dzielnicowego nowe obowiązki. –
„Dzielnicowy nawet po służbie jest policjantem. Wszyscy powinni go znać, więc w każdej sytuacji powinien
zachowywać się nienagannie”.
Policjant powiedział, że w pracy dzielnicowego niezwykle
ważna jest wiedza pedagogiczno-psychologiczna. –
„Znajomość prawa to podstawa, ale trzeba również
wiedzieć, jak postępować z ludźmi. Często mamy kontakt z ludźmi obciążonymi daną sytuacją, którzy reagują bardzo impulsywnie. Trzeba wykazać się wysoką kulturą osobistą i niezwykłym opanowaniem przy
podejmowaniu takich interwencji” – dodał.
Najbardziej utytułowany dzielnicowy Warmii i Mazur zwraca
uwagę na jeszcze jeden ważny element w pracy dzielnicowego – na pasję. - „Dobry dzielnicowy powinien chcieć
wykonywać swoją pracę, powinien chcieć pomagać,
powinno mu zależeć na tym, aby inni byli z niego
dumni”.
Bożena Przyborowska

Nowy program „Dzielnicowy bliżej nas”
„Dzielnicowy bliżej nas” to nowy program, który kilka miesięcy temu został
zaprezentowany w MSWiA. Zakłada wzmocnienie roli dzielnicowego i
wyjście policjantów zza biurek, a także zwiększenie liczby dzielnicowych.
Ideą tego programu jest to, aby policja była bliżej obywatela, by miała
lepsze rozeznanie na temat zagrożeń. Według programu dzielnicowy
musi być osobą znaną mieszkańcom i dobrze postrzeganą.
Program przewiduje także nowe formuły szkolenia dla dzielnicowych,
które kładą nacisk na kształcenie takich umiejętności jak komunikatywność, nawiązywanie relacji, czy cierpliwość i odporność na stres.
W programie ujęto także nowe narzędzia komunikacji społecznej, które
mają ułatwić kontakt obywateli ze swoimi dzielnicowymi. Ważnym elementem tego programu jest również przywracanie rangi dzielnicowym.
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Dyżurna lidzbarskiej policji pomogła 40-letniemu
mężczyźnie, który chciał targnąć się na własne życie. Policjantka wiedząc, że liczy się każda minuta,
podczas rozmowy z niedoszłym samobójcą skierowała w miejsce zdarzenia patrol policji oraz wezwała służby ratunkowe. Podjęcie profesjonalnej decyzji przez dyżurną uratowało mężczyźnie życie.
W niedzielę (04.12.16) oficer dyżurny lidzbarskiej komendy
odebrała telefon od 40-letniego mieszkańca gminy Lidzbark
Warmiński. Mężczyzna powiedział, że chce targnąć się na
swoje życie. 40-latek, nie informując, gdzie jest, zażądał
spotkania z byłą partnerką pod groźbą rzucenia się pod
samochód ciężarowy.
Dyżurna, zachowując zimną krew, podtrzymywała rozmowę
ze zgłaszającym, aby odwrócić jego uwagę i uzyskać jakiekolwiek informacje, co do miejsca przebywania 40-latka.
Dzięki informacji swojego pomocnika, który pełnił przez
kilkanaście lat służbę na stanowisku dzielnicowego
terenu gminy Lidzbark Warmiński, funkcjonariuszka
ustaliła miejsce zamieszkania mężczyzny. Wiedząc, że
liczy się każda minuta, w domniemane miejsce zdarzenia

Uratowany przed wychłodzeniem
Nowomiejscy policjanci, dzięki informacji od przypadkowego mężczyzny, uratowali mężczyznę, któremu groziła śmierć z wychłodzenia.
Około godz. 2:00 w nocy oficer dyżurny nowomiejskiej policji
otrzymał telefon od mieszkańca miejscowości Nawra, który
poinformował, że przejeżdżając przez wieś zauważył leżącą
na przystanku autobusowym osobę.
Gdy policjanci pojechali na miejsce, wylegitymowali wskazanego mężczyznę. Okazało się, że kilka dni wcześniej wyszedł
on z zakładu karnego i od tamtej pory wraca do domu.
Od 31-letniego mężczyzny wyczuwalny był zapach alkoholu.
Z uwagi na to, że okoliczności, w jakich się znajdował, zagrażały jego zdrowiu i życiu, z powodu panującej niskiej temperatury, mężczyzna spędził noc w policyjnym pomieszczeniu dla
osób zatrzymanych.
Str. 12

natychmiast skierowała policyjny patrol oraz powiadomiła
służby ratunkowe.
Po kilku minutach policyjny patrol zauważył idącego odcinkiem drogi K-51 w kierunku Bartoszyc 40-latka.
Pijany mężczyzna został przewieziony do komendy.
Przyznał, że czekał na odpowiednią chwilę, by rzucić się
pod tira. Obecna na miejscu załoga karetki pogotowia
przewiozła mężczyznę do szpitala.
podkom. Monika Klepacka

Policjanci wyróżnieni
przez Ministra
7 grudnia w elbląskiej
komendzie miała miejsce
uroczystość z udziałem
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
który 20 funkcjonariuszom z Elbląga i Braniewa wręczył listy gratulacyjne od Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Policjanci otrzymali
wyróżnienia za służbę
podczas zabezpieczania
Światowych Dni Młodzieży
oraz szczytu NATO.
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Dzielnicowy z Ełku zatrzymał
nietrzeźwego kierowcę

Dzielnicowi pomogli
przemarzniętemu mężczyźnie

Nietrzeźwego kierującego samochodem osobowym marki VW Passat zatrzymał jadący
prywatnym samochodem dzielnicowy z Ełku.

W czasie nocnej służby dzielnicowi z Prostek pomogli
30-latkowi, który przemarznięty i w stanie upojenia alkoholowego spał w samochodzie zaparkowanym
w odludnym miejscu. Mężczyzna został zbadany przez
lekarza i w trosce o jego życie i zdrowie noc spędził
w komendzie. Policjanci ustalili, że mężczyzna nie ma
gdzie mieszkać, dlatego po wytrzeźwieniu wskazali mu
placówki, gdzie może znaleźć pomoc.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 15:00
w Strych Juchach na ul. Mazurskiej.
Jadący prywatnym samochodem dzielnicowy z Ełku
zauważył z naprzeciwka samochód osobowy marki
WV Passat, którego kierowca przekraczał oś jezdni
i zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu. Policjant, widząc niebezpiecznego kierowcę, wjechał częściowo
na chodnik i zatrzymał się, aby uniknąć zderzenia
czołowego. Pomimo tego kierujący passatem uderzył
lewym lusterkiem swego pojazdu w lusterko jego
pojazdu, uszkadzając je. Po zdarzeniu kierujący passatem nie zatrzymał się i oddalił się z miejsca zdarzenia.
Policjant natychmiast pojechał za nim.
Po przejechaniu kilkuset metrów zajechał drogę i w
ten sposób zatrzymał go.
W związku z tym, że od kierowcy czuć było alkohol,
policjant ze stacyjki pojazdu wyjął kluczyki, uniemożliwiając mu dalszą jazdę, i wezwał patrol policji.
Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało
u 32-latka ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara 2 lat
pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy.
32-latek odpowie również za spowodowane zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
nadkom. Agata Jonik

Dzielnicowi z Prostek
w czasie nocnego
patrolu rejonu
służbowego dostrzegli
samochód zaparkowany na uboczu z dala
od drogi i budynków
mieszkalnych.
W pojeździe na siedzeniu
pasażera spał młody mężczyzny.
Zaniepokoili się stanem tego człowieka, ponieważ temperatura
dochodziła blisko 0 stopni, wiał silny wiatr i istniało prawdopodobieństwo, że życie i zdrowie mężczyzny jest realnie zagrożone.
Wewnątrz pojazdu były butelki po alkoholu, a mężczyzna był
kompletnie pijany. Miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.
Mężczyzna trząsł się z zimna, kontakt z nim był utrudniony i nie
mógł poruszać się o własnych siłach.
Policjanci ustalili, że znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i nie
ma gdzie mieszkać. Został zbadany przez lekarza i noc spędził
w komendzie.
Po wytrzeźwieniu policjanci wskazali mu ośrodki i placówki, w
których może otrzymać pomoc, opiekę i będzie bezpieczny.

sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
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Miał 5,5 promila alkoholu
w organizmie i zasnął na drodze.
Uratowali go policjanci
Gdyby nie pomoc iławskich policjantów mężczyzna
leżący drodze nr 16 mógłby umrzeć na skutek wychłodzenia lub potrącenia przez innych użytkowników
drogi.
Na początku grudnia iławscy policjanci, jadąc drogą krajową w miejscowości Franciszkowo, zauważyli osobę leżącą
na lewym pasie drogi i częściowo przysypaną śniegiem.
Mężczyzna, ubrany był w jasną kurtkę posiadającą
elementy odblaskowe. Policjanci wyczuli od niego silną
woń alkoholu. Ze względu na stan upojenia, z mężczyzną
nie było żadnego kontaktu.
Na miejsce funkcjonariusze wezwali karetkę pogotowia. Do
czasu jej przyjazdu okryli go kocem termicznym i kontrolowali jego czynności życiowe.
Policjanci podejrzewali, że mógł być uczestnikiem zdarzenia drogowego.
Przybyła na miejsce karetka pogotowia zabrała mężczyznę
do iławskiego szpitala. Okazało się, że 43 – latek nie posiada obrażeń świadczących o uczestnictwie w zdarzeniu
drogowym, za to ma 5,5 promila alkoholu w organizmie.
Mieszkaniec gminy Iława może mówić o dużym szczęściu.
Nic mu się nie stało, mimo że leżał na bardzo ruchliwej
drodze i podczas silnych opadów śniegu. Prawdopodobnie
szedł do swojego domu.
Żyje dzięki właściwej reakcji iławskich policjantów,
oraz dzięki temu, że posiadał odblaski.

Zawody Strzeleckie
o Puchar Komendanta
Powiatowego w Ostródzie
Asp. Marcin Ługiewicz z Ogniwa Patrolowo
Interwencyjnego wygrał zawody strzeleckie
o Puchar Komendanta Powiatowego Policji
w Ostródzie. Turniej był nie tylko okazją do
spotkania w koleżeńskiej i sportowej atmosferze, ale także sposobnością do doskonalenia swoich
umiejętności
przez funkcjonariuszy.

Zawody strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji zostały zorganizowane po kilkuletniej
przerwie. Wzięli w nich udział policjanci wszystkich
komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej
Policji w Ostródzie.
Podczas zawodów uczestnicy mieli do dyspozycji
karabinek KBK AKMS.
Podstawowym celem zawodów było nie tylko doskonalenie umiejętności strzeleckich policjantów,
lecz również popularyzacja strzelectwa, wymiana
doświadczeń i integracja środowiska policyjnego.

mł. asp. Joanna Kwiatkowska

st. asp. Janusz Karczewski
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O tym, czy osoby starsze czują się bezpiecznie
na terenie powiatu gołdapskiego dyskutowali
podczas debaty
przedstawiciele służb
mundurowych oraz
pracownicy instytucji
pomocowych.
Adresatami spotkania
byli seniorzy.
Debata odbyła się
w ramach realizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Gołdapi
i Komendę Powiatową
Policji w Gołdapi projektu: „DOM, czyli
DZIELNICOWY
ODDANY MIESZKAŃCOM”.
W Starostwie Powiatowym
w Gołdapi 6 grudnia odbyła
się debata społeczna pod
nazwą „Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać”,
której głównymi organizatorami była Komenda Powiatowa Policji oraz Starostwo
Powiatowe w Gołdapi.
Spotkanie adresowane
było przede wszystkim do
seniorów z terenu powiatu
gołdapskiego.
Policjanci w takcie wystąpienia połączonego z prezentacją multimedialną
omówili najczęściej spotykane przestępstwa, których dopuszczają się sprawcy na
Str. 15

szkodę osób starszych oraz pouczali, jak postępować, aby
nie stać się ich ofiarą. Omawiane tematy były poparte konkretnymi przykładami z życia.
Gościem spotkania była
Agnieszka Zarzycka z Ośrodka Pomocy Społecznej, która
omówiła kwestie dotyczące
przemocy wobec osób starszych.
Celem debaty było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań
społeczeństwa, przede
wszystkim osób starszych,
w zakresie poczucia oraz
poprawy bezpieczeństwa.
Spotkanie miało również na
celu wymianę informacji między Policją a mieszkańcami
o istniejących zagrożeniach
oraz wypracowanie wspólnych metod działania zmierzających do ich ograniczenia.
Mikołajki były doskonałą okazją do wręczenia seniorom
opasek odblaskowych oraz
przypomnienia o zasadach
bezpiecznego poruszania się
po drodze.
Starosta gołdapski Andrzej
Ciołek, jak na prawdziwego
Mikołaja przystało, wręczył
zebranym słodkie upominki.
Anna Barszczewska
Debata społeczna „Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać”
zorganizowana została w ramach projektu „DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
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St. sierż. Rafał Frenkiel z Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie
wywalczył złoty medal w kickboxingu (formuła
UFR) na odbywających się 3 grudnia w Tarczynie
zawodach „X Mazovia Cup International”
W X edycji turnieju Mazovia Cup International zmagali się
przedstawiciele kickboxingu i innych sztuk walki.
Zawody w Tarczynie są największą międzynarodową imprezą tego typu w Polsce, i mają rangę pucharu Europy federacji UFR, WKA oraz WKSF.
Pojedynki odbywały się na ośmiu matach, dwóch ringach
i oktagonie. W zawodach wzięło udział ponad 600 sportowców.
Złoty medal w kickboxingu (formuła UFR) wywalczył st.
sierż. Rafał Frenkiel z Wydziału Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Ostródzie.
Turniej przyciągnął setki miłośników sztuk walki z różnych
grup wiekowych – zarówno tych najmłodszych, jak i zawod-

ników z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.
W turnieju udział
wzięli zawodnicy
między innymi
z Belgii, Niemiec,
Włoch, Austrii, Ukrainy, Norwegii, Słowacji oraz Węgier.
Impreza tradycyjnie odbyła się pod patronatem Burmistrza
Tarczyna, Polskiej Federacji Kickboxingu oraz pod hasłem
kampanii „Łączy Nas Sport Nie Narkotyki”.
To nie pierwszy sukces ostródzkiego policjanta.
W kwietniu st. sierż. Rafał Frenkiel zdobył srebrny medal na
Drużynowych Mistrzostwach Polski w Taekwondo, które odbyły się na hali OSiR w Zawierciu, a 11 czerwca wywalczył
złoto na Mistrzostwach Polski Polskiej Federacji Kickboxingu. W międzyczasie, policjant do kolekcji dorzucił jeszcze
złoty medal w kickboxingu wywalczony na Otwartym Pucharze Warmii i Mazur WKSF oraz srebrny medal na Otwartym
Pucharze Warmii i Mazur w Taekwondo.
st. asp. Janusz Karczewski

Ostródzcy policjanci pod okiem instruktorów z zakresu taktyk i technik interwencji
doskonalili swoje umiejętności.
Były to pilotażowe ćwiczenia z zaplanowanych na 2017 rok szkoleń
z technik interwencji i samoobrony. Wszystko po to, by nabyć nowe umiejętności oraz utrwalić te
już nabyte, które są przydatne w
działaniach interwencyjnych podczas codziennej służby.
Str. 16

24 listopada policjanci ze wszystkich komórek ostródzkiej
komendy ćwiczyli pod czujnym okiem instruktorów z zakre-

su taktyk i technik interwencji. Warsztaty
zostały zorganizowane w hali Ostródzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji.
Zajęcia rozpoczął nadkom. Marcin Danowski
Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie. Następnie wszyscy uczestnicy przystąpili do rozgrzewki, a później przeszli
do treningu samoobrony i technik interwencji.
st. asp. Janusz Karczewski
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Funkcjonariusze OPP w Olsztynie wygrali I Turniej
koszykówki o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Tuż za nimi uplasowały się drużyny
z KMP w Olsztynie oraz z Elbląga.
Królem strzelców został
sierż. Tomasz Sosnowik z OPP.
Odbywający się w piątek, 25 listopada turniej koszykówki
był pierwszą w naszym garnizonie imprezą w formule 3x3.
Organizatorami imprezy byli Komendant Miejski Policji oraz
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Olsztynie.
Do udziału w zawodach zgłosiło się osiem męskich zespołów z Elbląga, Ełku, Pisza i Olsztyna.
Sportowe zmagania rozpoczęły się o godz. 9:00.
Każda z drużyn miała do rozegrania sześć meczów.
Drogą sportowej eliminacji do finału awansowały reprezentacje Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie i Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Od pierwszego gwizdka drużyny toczyły wyrównaną walkę,
w której prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie.
Rozstrzygnięcie meczu padło tuż przed końcową syreną.
Zawodnik OPP Olsztyn, w ostatniej sekundzie meczu, celnym rzutem za 2 punkty zapewnił swojej drużynie zwycięstwo. Ostatecznie reprezentacja OPP Olsztyn wygrała 9:7.
W „małym finale” naprzeciw siebie stanęły reprezentacje
Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz drużyny złożonej
z komend powiatowych Policji w Ełku i w Piszu. Mecz zakończył się zwycięstwem 15:6 dla reprezentacji z Komendy
Miejskiej z Elbląga.
.

Str. 17

Podczas turnieju wyłoniono najlepszego zawodnika, którym
został policjant z KMP w Elblągu. Królem strzelców okazał
się funkcjonariusz z OPP Olsztyn sierż. Tomasz Sosnowik,
którego podczas turnieju obserwował Tomasz Panewski kierownik i zarazem zawodnik niedawno powstałej sekcji
koszykówki Stomilu Olsztyn. Powiedział, że funkcjonariusz
Policji z uwagi na swoje doświadczenie i grę w młodzieżowej reprezentacji narodowej, a także w klubach pierwszej i
drugiej ligi koszykówki naszego kraju byłby poważnym
wzmocnieniem dla mającej duże aspiracje olsztyńskiej
drużyny.
Zwycięzcom nagrody wręczał Komendant Miejski Policji
w Olsztynie i Wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego
NSZZ Policjantów KMP w Olsztynie.
Wszystkim drużynom, biorącym udział w rozgrywkach, gratulujemy.
Krzysztof Bisior
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