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Szanowni Państwo,
Boże Narodzenie, to szczególny czas –
czas radości z rodzinnych spotkań,
obdarowywania się prezentami,
spożywania pięknych, świątecznych potraw,
wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek,
czas przebaczania, pojednania i miłości.
Życzę Państwu, aby w te szczególne święta nikt nie czuł się samotny
i opuszczony, aby ten świąteczny czas zbliżył oddalonych
i pojednał skłóconych.
Życzę serdecznej bliskości i ludzkiej wrażliwości oraz przyjaźni i miłości.
Chciałbym, aby ciepło tych niezwykłych świąt szczególnie mocno
towarzyszyło policjantom i policjantkom, którzy w tym okresie
pełnić będą swoją służbę.
Życzę wszystkim, aby przebiegła ona spokojnie i bezpiecznie.
Niech święta Bożego Narodzenia przyniosą wszystkim radość,
spokój serca i dużo dobrej energii potrzebnej do pracy i życia osobistego.
Życzę również zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
w Nowy 2017 Roku.

insp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie
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Święta Bożego Narodzenia, to czas wyjątkowy
dla całego chrześcijańskiego Świata,
to czas radości, którą winniśmy dzielić się ze swoimi rodzinami,
ze swoimi najbliższymi.

Mam świadomość, że nie każdej policjantce czy policjantowi
dane będzie dzielić tę radość przy rodzinnym, wigilijnym stole.
Wiele naszych koleżanek i wielu kolegów pełnić będzie wówczas
służbę, aby inni mogli czuć się bezpiecznie,
aby ich radość nie była zakłócona.
Dlatego też, kierując najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich
policjantów, pracowników Policji, emerytów policyjnych
i ich rodzin, szczególnie gorąco pragnę się odnieść do tych,
którzy w Boże Narodzenie pełnić będą służbę.

Sławomir Koniuszy
przewodniczący
ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie
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Świąteczne życzenia, rozmowy, dzielenie się opłatkiem, słuchanie kolęd i pastorałek – tak wyglądała
Wigilia służb mundurowych, która już po raz piąty została zorganizowana na Warmii i Mazurach.
W tym roku organizatorem spotkania, które odbyło się w Rybakach, była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z siedzibą w Olsztynie.
Już po raz piąty odbyło się spotkanie opłatkowe służb
mundurowych. W tym roku organizatorem wigilii była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z siedzibą w Olsztynie.
Uroczystość odbyła się w Rybakach.
Sala była przystrojona choinkami, co jeszcze bardziej
wprawiło w nastrój licznie zgromadzonych gości.
Na spotkaniu byli obecni, Jego Ekscelencja Arcybiskup
Józef Górzyński Metropolita Warmiński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, kierownictwo
warmińsko-mazurskiej Policji na czele
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie
insp. Tomaszem Klimkiem,
oraz przedstawiciele Wojska Polskiego, Straży Granicznej,
Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Służby Celnej.

Str. 4

W świąteczny nastrój wprowadziła gości orkiestra złożona
z leśników, w wykonaniu której zebrani mogli posłuchać
tradycyjnych kolęd.
Rolę gospodarza pełnił Zastępca Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych Tomasz Zawiła-Niedźwiecki,
który przywitał gości i życzył zebranym funkcjonariuszom
wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Podziękował również za dotychczasową współpracę
wszystkich służb.
Po wysłuchaniu kolęd, Metropolita Warmiński pobłogosławił
opłatek, którym symbolicznie podzielili się wszyscy zebrani.
Spotkaniu wigilijnemu towarzyszyła wyjątkowa atmosfera.
podkom. Krzysztof Wasyńczuk
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„Pamiętamy o was i będziemy wam służyć pomocą” – powiedział insp. Tomasz Klimek Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie do rodzin policjantów, podopiecznych Fundacji „Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach” uczestniczących w tradycyjnej wigilii, która odbyła się w Olsztynie.
Komendant podziękował również wszystkim darczyńcom za wsparcie, które kierowane jest do rodzinnych
poległych policjantów. Spotkanie honorowym patronatem objął
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.
„Między Deskami” – to właściciele tego lokalu włączyli się
po raz kolejny w organizację wigilijnego opłatka dla rodzin –
podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po
Poległych Policjantach.
Gospodarzem spotkania był Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.
Honorowy patronat nad spotkaniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. W jego zastępstwie list
skierowany do rodzin odczytał Jarosław Babalski.
W wigilijnym spotkaniu uczestniczyli również
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Gustaw Marek Brzezin oraz Arcybiskup Senior Archidiecezji
Warmińsko-Mazurskiej Edmund Piszcz, a także przewodnicząca Fundacji Pani Irena Zając, przedstawiciel WarmińskoMazurskich NSZZ Policjantów podinsp. Zbyszek Kowalski,
oraz licznie zgromadzeni darczyńcy, w tym- przedstawiciele
sieci sklepów
Lewiatan, Rast
oraz firmy Staniszewscy
Beton.

Insp. Tomasz Klimek przekazał rodzinom najserdeczniejsze
życzenia, zapewnił: „Pamiętamy o was i będziemy wam
służyć pomocą”. Życzył także wesołych i rodzinnych świąt,
spędzonych w gronie najbliższych.
Po przemówieniach Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wcielił się w rolę Św. Mikołaja i rozdał prezenty
ufundowane przez darczyńców.
podkom. Krzysztof Wasyńczuk

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołał
Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna
wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.
Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom,
pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku
dochodowego.
Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacji przeznacza
zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji
wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach.

numer 153 (8/5)

- „W swojej pracy zawsze mogłem liczyć na dzielnicowych. Wiedziałem, że powierzone wam zadania
zawsze wykonacie bardzo dobrze. Wiem, jak często ratujecie ludzkie życie i zdrowie. Nie chwalicie się
tym, ale to przecież wasza codzienność. Jesteście bohaterami” – powiedział insp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie na konferencji „Dzielnicowy-służba ludziom”, która 12 grudnia
odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Spotkanie było również okazją do nagrodzenia wyróżniających się w służbie dzielnicowych Warmii i Mazur.

W konferencji zorganizowanej z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka
uczestniczyło ponad 200 funkcjonariuszy Warmii i Mazur komendantów powiatowych i miejskich Policji, naczelników
prewencji, dzielnicowych oraz ich bezpośrednich przełożonych, i oficerów prasowych.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz
rządowych -Wojewoda Warmińsko – Mazurski
Artur Chojecki i Wicewojewoda Sławomir Sadowski,
a także kierownictwo warmińsko-mazurskiej Policji
oraz prelegenci z Komendy Głównej Policji, garnizonu śląskiego i KPP w Gołdapi.

Str. 6

Spotkanie rozpoczął insp. Tomasz Klimek Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie, który, przypominając
o Zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia
20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania
zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, powiedział, że konferencja „Dzielnicowy - służba ludziom” inauguruje nowe otwarcie służby dzielnicowych ukierunkowane na
społeczeństwo.
Tuż przed prelegentami głos zabrał
Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
który powiedział, że przeorganizowanie pracy dzielnicowego jest jednym
z zadań rządu. Mówił o konieczności
zbliżania Policji do społeczeństwa,
przywracaniu zlikwidowanych posterunków i komisariatów,
zapewnianiu obecności Policji wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.
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- „Zależy nam na tym, żeby dzielnicowy nie był policjantem „od wszystkiego”, żeby był policjantem znanym w miejscu, gdzie będzie pracował, żeby każdy, kto
zobaczy coś niepokojącego wiedział, do kogo się zgłosić. To taki lekarz pierwszego kontaktu” – powiedział
Wojewoda.
Pierwszy z prelegentów mł. insp. Arkadiusz Kopczyński
radca Biura Prewencji
KGP przedstawił zgromadzonym funkcjonariuszom prezentację pod
tytułem „Dzielnicowy
służba ludziom – nowa
formuła pracy dzielnicowego w kontekście
nowych uregulowań prawnych”.
W swoim wystąpieniu przedstawiciel Komendy Głównej Policji
mówił m.in. o potrzebie stałej aktywizacji nie tylko pracy Policji
i innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale
i całego społeczeństwa. Jako przykład kooperacji przy neutralizacji zagrożeń podał Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Radca Biura Prewencji KGP podkreślał również wagę budowania lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa i aktywną
rolę dzielnicowych w tym procesie.
W swoim wystąpieniu dużo miejsca poświęcił zmianom w
organizacji służby dzielnicowych, sprawom kadrowym, komunikacji społecznej, oraz zagadnieniom modernizacyjnym.
Omawiając zmiany w organizacji służby
mł. insp. Arkadiusz Kopczyński powiedział, że zgodnie z nowym Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia
20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania
zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych- dzielnicowi nie są już obciążani prowadzeniem postępowań sprawdzających i przygotowawczych, a od 1 stycznia 2017 roku nie
będą otrzymywać do prowadzenia czynności w sprawach
o wykroczenia. Miejscy dzielnicowi nie mogą realizować doprowadzeń, wynikających z otrzymanych przez jednostkę
organizacyjną Policji nakazów.
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Prelegent wspomniał o zmianach dotyczących m.in. definicji
obchodu, dzielnicowego oraz kierownika dzielnicowych; wymagań formalnych w zakresie wyznaczania rejonów służbowych; sposobów odprawy i rozliczania ze służbą.
W module dotyczącym spraw kadrowych przedstawiciel
KGP odniósł się do problemu powierzeń na stanowisku
dzielnicowego, informując, o spadku tej liczby w skali kraju.
Mówił o właściwym usytuowaniu stanowiska dzielnicowego,
i o możliwości awansu na starszego dzielnicowego.
Poinformował, że takich przemianowań dzielnicowego na
starszego dzielnicowego dokona się u co najmniej 20% dzielnicowych. Poinformował również o tym, że stanowisko starszego dzielnicowego zostanie zaszeregowane
w grupie 5 uposażenia zasadniczego z mnożnikiem
1,55 kwoty bazowej (odpowiednik asystenta, detektywa).
W module szkoleniowym mł. insp. Arkadiusz Kopczyński
mówił o zmianach dotyczących szkolenia specjalistycznego
dzielnicowych, a także o konieczności kształcenia w zakresie
wystąpień publicznych oraz w takich obszarach, jak komunikacja społeczna, interpersonalna, organizacja służby, profilaktyka społeczna, wyszkolenie strzeleckie, udzielanie pierwszej
pomocy.
W module dotyczącym komunikacji społecznej przedstawiciel KGP zwrócił uwagę na konieczność podnoszenia poziomu rozpoznawalności dzielnicowego oraz o wykorzystaniu
w tym celu m.in. Internetu i aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Wspomniał o potrzebie standaryzacji stron internetowych
„Twój dzielnicowy” oraz wdrożeniu portalu o dzielnicowych.
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Kolejny prelegent podkom. Dawid Marciniak z Biura
Prasowego KGP podjął
temat uspołecznienia służby
prewencyjnej Policji ze szczególnym uwzględnieniem
działań promocyjnych i pracy
nad wizerunkiem.

Przedstawiciel KGP podkreślił rolę działań medialnych podejmowanych m.in. na stronach internetowych polskiej Policji.
Podkom. Dawid Marciniak podziękował rzecznikowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
podkom. Krzysztofowi Wasyńczukowi za wiele ciekawych
materiałów na temat dzielnicowych podawanych mediom,
a także za przygotowywanie ciekawych spotów i filmów
o pracy dzielnicowych.
Przedstawił również wiele innych działań promocyjnych
podejmowanych w polskiej Policji.
Mówił o wadze takich działań, jak debaty społeczne, konsultacje społeczne, spotkania profilaktyczne, udział dzielnicowego
w spotkaniach z władzami lokalnych samorządów, wspólnot i
spółdzielni mieszkaniowych, w placówkach oświatowych, festynach, czy innych wydarzeniach lokalnych.
Mówił również o ogromnej roli mediów społecznościowych
i ich wykorzystaniu do promowania właściwych postaw i pracy
dzielnicowych, i nie tylko.
W swoim wystąpieniu poruszył także temat wyglądu dzielnicowego oraz jego wpływu na budowanie dobrego wizerunku
policjanta.
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Następnie głos zabrał asp. sztab Piotr Jaroch
z Wydziału Prewencji KWP
w Katowicach, który przedstawił koncepcję pracy dzielnicowych „Dzielnicowy bliżej nas”
wypracowaną w ciągu czterech
lat w garnizonie śląskim.
Zgodnie z programem każdy
dzielnicowy ma mieć wiedzę o
zagrożeniach bezpieczeństwa występujących na jego terenie
służbowym i ma pomagać w ich neutralizacji.
Dzielnicowy ma pracować głównie w terenie.
Zwracano uwagę na to, aby dzielnicowi mieli stały harmonogram pracy, by mogli bez przeszkód realizować zaplanowane
wcześniej działania.
Ważne jest również wyposażenie dzielnicowych i ich przełożonych w odpowiedni sprzęt- każdy ma mieć dostęp do poczty Lotus, Internetu, każdy ma mieć służbowy telefon komórkowy. Każdy dzielnicowy powinien być również odpowiednio
przeszkolony.
Zgodnie z programem, aby ograniczyć czasochłonny i kosztowny przepływ dokumentów w formie papierowej, korzysta
się z narzędzia – Lotus Notes.
Zdaniem asp. sztab Piotra Jarocha z Wydziału Prewencji
KWP w Katowicach, efektem tego programu, pilotażowo
sprawdzanego w trzech jednostkach śląskiego garnizonu, jest
wzrost wiedzy dzielnicowych, wydłużenie czasu pobytu dzielnicowych w obchodzie oraz zwiększenie aktywności dzielnicowych w kontakcie ze społecznością lokalną.
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Następnie głos zabrał mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak
Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie do spraw
prewencji, który omówił
służbę dzielnicowych w garnizonie warmińsko-mazurskim.

Komendant odniósł się również do nowej możliwości awansu w służbie dzielnicowych. Powiedział, że podniesienie
rangi dzielnicowego doprowadzi do tego, że nie będzie problemów z powierzaniem obowiązków na tym stanowisku.
Przypomniał, że co najmniej 20% warmińsko-mazurskich
dzielnicowych otrzyma awans na starszego dzielnicowego, co
wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia.

Po podaniu danych dotyczących liczby dzielnicowych (285), rejonów służbowych, procentowego udziału dzielnicowych w strukturze służb prewencyjnych (8,59) oraz średniej liczby mieszkańców Warmii i Mazur
w przeliczeniu na jednego dzielnicowego (5 tysięcy 262),
Komendant powiedział m.in. o zmianie specyfiki pracy dzielnicowych, efektach funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, oraz o przywracaniu na Warmii i Mazurach
zlikwidowanych wcześniej posterunków.
Komendant mówił również o oczekiwaniach wobec dzielnicowych podkreślając, że dzielnicowy powinien dbać o mieszkańca. – „Dzielnicowy musi wiedzieć, co się dzieje w jego
rejonie służbowym i powinien odpowiednio na
to reagować”- powiedział Komendant.

Komendant odniósł się również do przywracania posterunków Policji zapewniając, że jeśli tylko będą na to odpowiednie środki, to zlikwidowane wcześniej posterunki zostaną
przywrócone.

Mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak przedstawił również
cele nowej koncepcji służby dzielnicowych, a więc wydłużenie czasu dzielnicowych w obchodzie (40-45%), zwiększenie aktywności dzielnicowych w kontakcie ze społecznością
lokalną, wzrost wiedzy dzielnicowych na temat problemów
występujących na ich terenie służbowym oraz uspołecznienie
roli dzielnicowego w budowaniu właściwego poziomu ładu
i porządku.
Komendant powiedział, że wprowadzenie nowej koncepcji
wymaga szeregu działań w różnych obszarach - organizacji
służby dzielnicowych, obszarze kadrowym, komunikacji społecznej i modernizacyjnym.
Komendant zwrócił uwagę na konieczność zmiany filozofii
myślenia dzielnicowych i przełożonych.
Przypomniał że od stycznia 2017 roku dzielnicowi nie będą
otrzymywali nowych postępowań do prowadzenia, ani nie
będą im zlecane wykonywania nakazów doprowadzeń.
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Komendant mówił również o konieczności ustawicznego
rozwoju dzielnicowych. Jedną z form takiego doskonalenia
ma być udział w konkursach resortowych.
Komendant zapowiedział, że nadal będą organizowane konkursy na Najlepszego Dzielnicowego Roku, którego wojewódzki finał rozgrywany będzie w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie.
W swoim wystąpieniu Komendant mówił o wyróżniających się w służbie dzielnicowych.
Przedstawił uczestnikom konferencji największe sukcesy,
jakie dzielnicowi Warmii i Mazur odnosili na różnych konkursach resortowych i organizowanych przez podmioty pozapolicyjne, w tym wygranie w 2003 roku ogólnopolskiego finału
Konkursu Dzielnicowy Roku przez
aspiranta sztabowego Zbigniewa Masiaka z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie oraz zajęcie w 2014 roku III miejsca
w finale konkursu przez sierż. sztab. Szymona Brzdąkiewicza
z KWP w Olsztynie.
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dzieciom”, akcję „Mamo, tato, a pan dzielnicowy powiedział”,
akcję „Żółta cytryna o bezpieczeństwie przypomina”, „Kawa u
władzy czyli dzielnicowy nasz człowiek”, debatę społeczną
„Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać” oraz akcję rozdawania dzieciom- ofiarom przemocy domowej- misiów, w ramach akcji „Przytul Misia Tulisia”.
Policjanta mówiła również o udziale w kampanii „Biała wstążka” oraz w warsztatach doskonalenia funkcjonariuszy.

Komendant mówił również o laureatach konkursu
„Policjant, który mi pomógł” wspominając
asp. sztab. Jarosława Manelskiego, który został wyróżniony
w tym konkursie w 2014 roku, a także asp. Tomasza Grysza
z KPP w Iławie, dzielnicowego wyróżnionego statuetką
„Przyjaciel szkoły” za bezinteresowną pracę na rzecz szkoły.
Dużo miejsca Komendant Arkadiusz Sylwestrzak poświęcił
również dzielnicowym, którzy zostali wyróżnieni „Białą wstążką” za pracę na rzecz zatrzymania przemocy wobec kobiet.
Komendant zakończył swoje wystąpienia przypomnieniem o
bardzo ważnej roli dzielnicowego w profilaktyce społecznej.
Kolejny prelegent - asp. sztab. Marta Andruszczyk
z Wydziału Prewencji KPP
w Gołdapi podstawiła program,
który od września realizowany
jest przez gołdapskich dzielnicowych na trenie ich powiatu.
Policjantka poinformowała, że
ich program „Dom, czyli dzielnicowy oddany mieszkańcom”
uzyskał dofinansowanie z rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
Przedstawicielka gołdapskich dzielnicowych przedstawiła
działania, które w ramach tego programu są przez nich realizowane, w tym „Przyjazny dzielnicowy”, konkurs graficzny
„Nie gaś życia dopalaczem”, udział w akcji „Cała Polska czyta
Str. 10

Asp. sztab. Marta Andruszczyk poinformowała, że kwota dofinansowania do projektu „Dom, czyli dzielnicowy oddany
mieszkańcom wyniosła ponad 56 tysięcy, z czego kwota dotacji to ponad 41 tysięcy. Pozostałą część 15 tysięcy złotych
wyłożyły władze powiatu gołdapskiego.
Na koniec konferencji głos zabrał Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, który podziękował
dzielnicowym za ich pracę. –Wiem, jak często ratujecie
ludzkie życie i zdrowie. Nie chwalicie się tym, ale to
przecież wasza codzienność. Jesteście bohaterami”powiedział Komendant Wojewódzki.
Konferencja stała się również okazją do nagrodzenia tych
dzielnicowych, którzy wyróżnili się w służbie - ratując ludzkie
życie i zdrowie oraz pomagając osobom w bardzo trudnej
sytuacji życiowej.

Bożena Przyborowska
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Ratowali życie osobom w przeróżnych sytuacjach życiowychleżącym na ulicy, topiącym się, podejmującym próby samobójcze,
zajmującym się dziećmi w stanie nietrzeźwości.
Pomagali tym, którzy byli w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
Ich praca została zauważona przez społeczeństwo i doceniona
przez przełożonych.
Na konferencji „Dzielnicowy-służba ludziom”, która odbyła się
12 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie siedmiu wyróżniający się w służbie dzielnicowych z Olsztyna, Iławy, Ostróda, Mrągowa,
oraz Nowego Miasta Lubawskiego otrzymało od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie specjalne podziękowania.

Funkcjonariusze wyróżnieni podczas konferencji „Dzielnicowi - służba ludziom”
Mł. asp. Paweł Zacharewicz – (dzielnicowy Rewiru I
dzielnicowych Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie)
Uratował życie mężczyźnie, który uciekł ze szpitala
i stracił przytomność na jednej z ulic Olsztyna
Mł. asp. Paweł Zacharewicz zauważył leżącego mężczyznę w czasie obchodu swojego rejonu służbowego.
Mężczyzna potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej – był nieprzytomny, ale oddychał.
Dzielnicowy zauważył, że leżący ma założony cewnik
i wenflon, co świadczyło o tym, że najprawdopodobniej
samowolnie oddalił się ze szpitala.
Policjant natychmiast wezwał pogotowie, ułożył mężczyznę w pozycji bezpiecznej oraz kontrolował jego
oddech, aż do przyjazdu karetki.
Następnie sprawdził, że 59-latek nie figuruje w policyjnym systemie, jako osoba poszukiwana.
Okazało się, że mężczyzna był pacjentem jednego
ze szpitali, z którego uciekł.

Funkcjonariusze wyróżnieni podczas konferencji „Dzielnicowi - służba ludziom”
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Funkcjonariusze wyróżnieni podczas konferencji „Dzielnicowi - służba ludziom”
St.sierż. Radosław Graw – (dzielnicowy Rewiru I
dzielnicowych Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie)
Pomógł leżącej na chodniku, chorej kobiecie
Podczas obchodu podległego rejonu, jadąc ulicą Piłsudskiego w Olsztynie dzielnicowy zauważył leżącą
na chodniku starszą kobietę. Ku jego zdziwieniu, nikt
inny nie zwrócił na nią uwagi, mimo że mijało ją dużo
osób. Natychmiast zatrzymał auto i pobiegł jej pomóc.
69-latka uskarżała się na ból brzucha, powiedziała również, że ma problem z nogami i nie może poruszać się
o własnych siłach.
Policjant pomógł jej wstać i zaprowadził na pobliską
ławkę. Wezwał karetkę pogotowia i powiadomił oficera
dyżurnego o podjętej interwencji. Do czasu przyjazdu
ratowników medycznych zaopiekował się pokrzywdzoną, udzielił niezbędnej pomocy oraz zajął rozmową,
by zapewnić jej komfort psychiczny.

Funkcjonariusze wyróżnieni podczas konferencji „Dzielnicowi - służba ludziom”
Asp. Dominik Siestrzewitowski - (dzielnicowy Rewiru dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Iławie)
Uratował mężczyznę, który próbował targnąć się
na własne życie
O próbie samobójczej policjant dowiedział się od żony
niedoszłego samobójcy, która pukając do drzwi
mieszkania funkcjonariusza, prosiła o pomoc.
Dzielnicowy, nie bacząc na to, że jest po służbie,
natychmiast podjął interwencję.
Funkcjonariusz z jedną z sąsiadek szybko zbiegli do
piwnicy i uratowali wiszącego mężczyznę.
Po odcięciu początkowo nie oddychał, ale funkcjonariusz przywrócił mu funkcje życiowe. Potem mężczyzna ambulansem pogotowia ratunkowego został przewieziony do miejscowego szpitala, gdzie pozostał na
obserwacji.
Przeżył dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji
policjanta.
Str. 13
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Funkcjonariusze wyróżnieni podczas konferencji „Dzielnicowi - służba ludziom”
Asp.szt. Andrzej Bańkowski - (dzielnicowy Zespołu
dzielnicowych KP w Suszu KPP w Iławie)
Kobieta przeżyła dzięki szybkiej i skutecznej
pomocy dzielnicowego
O tym, że mieszkanka jego rejonu służbowego potrzebuje pomocy, funkcjonariusz dowiedział się od jej syna,
który przybiegł tego dnia do komisariatu Policji prosząc
dzielnicowego, którego wcześniej znał, o pomoc.
Dzielnicowy natychmiast wsiadł do radiowozu i pojechał do domu kobiety. Doskonale znał tę rodzinę, wiedział, że kobieta ma poważne problemy ze zdrowie,
a na co dzień opiekuje się niepełnosprawnymi synami
oraz mężem.
Na miejscu okazało się, że kobieta już nie oddycha
i ma bardzo słaby puls.
Funkcjonariusz wezwał karetkę pogotowia i do przyjazdu karetki cały czas udzielał jej pierwszej pomocy.

Ratownicy, którzy przyjechali na wezwanie przywrócili
kobiecie oddech i zabrali ją do szpitala. Powiedzieli, że
kobieta przeżyła dzięki szybkiej i skutecznej
pomocy dzielnicowego.

Funkcjonariusze wyróżnieni podczas konferencji „Dzielnicowi - służba ludziom”
Mł.asp. Karol Górnicki - (dzielnicowy Zespołu dzielnicowych w Łukcie Rewiru dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Ostródzie)

Uratował życie tonącej 13-latce
Ostródzki dzielnicowy uratował topiącą się 13-letnią
dziewczynkę. Tonącą zauważył, gdy razem z rodziną
odpoczywał nad wodą . Nie zwlekając ani chwili ruszył
z pomocą i wyciągnął wystraszoną nastolatkę
na brzeg.
Za uratowanie jej życia dzielnicowy otrzymał
Medal za Ofiarność i Odwagę przyznawany
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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Funkcjonariusze wyróżnieni podczas konferencji „Dzielnicowi - służba ludziom”
Mł. asp. Łukasz Banaś
- (dzielnicowy Rewiru dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie)

Dzięki czujności policjanta, dziecku i jego pijanym
rodzicom nic się nie stało
Do tragicznego w skutkach zdarzenia mogło dojść na
rzece Krutynia. Pływający tam kajakiem pijani rodzice
wraz z 6-miesięcznym dzieckiem wpadli do wody.
Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 17.00.
Przewrócony kajak zauważył pilnujący bezpieczeństwa
na rzece mł.asp. Łukasz Banaś.
Funkcjonariusz natychmiast zawrócił policyjną łódź, by
szybko podpłynąć do poszkodowanych. Przy kajaku
zauważył mężczyznę i kobietę, która miała na rękach
małe dziecko, które potem oddała mężczyźnie, a ten
kierując się do brzegu, ponownie upadł wraz z dzieckiem do wody.
Jego zachowanie wskazywało na to, że może być pod
wpływem alkoholu.
Policjant natychmiast nakazał rodzicom, by zeszli na
brzeg rzeki. Tam sprawdził stan dziecka. Dziewczynce
na szczęście nic nie dolegało i nie wymagała pomocy
medycznej.

Po zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku i przekazaniu
go w ręce trzeźwej opiekunki, policjanci zajęli się rodzicami malucha. Przeprowadzone badanie wykazało,
że 32-letni ojciec miał ponad 2,5 promila,
a 29-letniamatka dziecka miała ponad promil alkoholu
w organizmie.

Funkcjonariusze wyróżnieni podczas konferencji „Dzielnicowi - służba ludziom”
St. asp. Martyna Roch-Szkutnik (dzielnicowa Rewiru
dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
KPP Nowym Mieście Lubawskim
Dzięki jej pomocy rodzina dostała nowy dom
Policjantka pomogła dziewięcioosobowej rodzinie znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej.
Znalazła sprzymierzeńców w postaci sołtysa Gwiździn
oraz wójta gminy Nowe Miasto Lubawskie i doprowadził do tego, że rodzina przeprowadziła się do nowego
mieszkania.
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Funkcjonariusze wyróżnieni podczas konferencji „Dzielnicowi - służba ludziom”
O trudnej sytuacji mieszkaniowej tej rodziny
st. asp. Martyna Roch-Szkutnik wiedziała od początku
służby na stanowisku dzielnicowej.
Dziewięcioosobowa rodzina mieszkał w jednym pokoju,
a całe ich mieszkanie miało niewiele
ponad 20 metrów kwadratowych.
Dzieci były w różnym wieku – najmłodsze dziecko miało wówczas cztery lata, najstarsze 17.
Ośmioro dzieci samotnie wychowywał ojciec.
Dzieci nie miały w domu łazienki. Całe ich ówczesne
mieszkanie to sień zaadaptowana na kuchnię, jeden
pokój oraz stary drewniany wychodek.
Dzielnicowa rozpoczęła poszukiwania nowego, godnego miejsca dla tej rodziny. Prowadziła rozmowy
z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie
dowiedziała się o wolnym mieszkaniu w Pałacyku, które należało do Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz
z sołtysem Gwiździn i wójtem gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Rozmowy były na tyle skuteczne, że Wójt gminy Nowe
Miasto Lubawskie wydał decyzję o zaadaptowaniu

Dzielnicowa Martyna Roch-Szkutnik wraz z władzami lokalnymi
i wdzięczną za udzieloną pomoc rodziną Osińskich

lokalu ANR na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem
dla rodziny Osińskich.
W nowym mieszkaniu na dzieci czekała łazienka,
kuchnia i trzy pokoje.
Pieniądze na remont oraz zakup mebli zebrano m.in.
w czasie balu charytatywnego, z którego dochód
w całości został przekazany na ten cel. .

Funkcjonariusze wyróżnieni podczas konferencji „Dzielnicowi - służba ludziom”
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O pracy sierż. szt. Pawła Białkowskiego z Posterunku Policji w Pieniężnie dobrze wypowiadają się mieszkańcy i jego przełożeni!
Nie trzeba nikogo przekonywać o tym, jak wiele zależy
od chęci pracy i aktywności dzielnicowych.
Niezwykle miłe i ważne jest zauważenie – również przez
przełożonych – wysiłków, jakie wkładają policjanci w to, co
robią na służbie. Pokazanie ich pracy innym.
Przykładem takiej postawy jest podinsp. Anna Kos Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Braniewie, która poinformowała nas o pracy dzielnicowego
sierż. szt. Pawła Białkowskiego, doceniając jego zaangażowanie, chęć do pracy, własną inicjatywę , i co najważniejsze
- efekty pracy.
- „Działania tego policjanta ujęły mnie jeszcze
w fazie przygotowań . Jemu chce się pracować tak
od siebie, a nie minimalnym kosztem własnym.
Sam postarał się o nagrody, dyplomy. Pomyślał
o każdym dziecku, nawet tym, co nie zdobyło
nagrody. Warto o nim pamiętać” –
napisała Pani Naczelnik.
W następnych wydaniach „Informatora” przedstawimy bliżej
sylwetkę sierż. szt. Pawła Białkowskiego. A dziś, trochę
informacji o tym, co w ostatnim czasie robił
sierż. szt. Paweł Białkowski, czyli o działaniach profilaktycznych pod hasłem „Nie daj się złodziejowi”.
Bożena Przyborowska
Str. 17

Od października do grudnia 2016 r. dzielnicowy sierż. szt. Paweł Białkowski z Posterunku
Policji w Pieniężnie w ramach planu priorytetowego dla rejonu miasta i gminy Pieniężno
realizował działania profilaktyczne pod hasłem „Nie daj się złodziejowi”.
Głównym założeniem podjętych przez dzielnicowego działań było propagowanie zachowań
mających na celu wzrost świadomości dzieci,
młodzieży oraz mieszkańców związanej
z przeciwdziałaniem kradzieży mienia oraz
ogólny wzrost poczucia bezpieczeństwa w
regionie.
W ramach podjętych działań
sierż. szt. Paweł Białkowski odbył się cykl
pogadanek z uczniami szkół z Piotrowca,
Pakosz, Lechowa i Pieniężna. W spotkaniach
z najmłodszymi dzielnicowego dzielnie wspierali go Miś Postek i Bóbr Gapcio.
Spotkania podsumowano konkursem plastycznym dla wszystkich uczniów szkół na
plakat pod hasłem „Nie daj się złodziejowi”.
Pamiątkowe dyplomu wraz z upominkami
wręczał podinspektor Edward Szydłowski
Komendant Powiatowy Policji w Braniewie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od
dzielnicowego słodki upominek.

Gapcio

Postek
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„Życzeniem każdego Polaka jest, by każda
interwencja funkcjonariuszy Policji, była
tak profesjonalnie przeprowadzona”–
w taki sposób Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Bogusława Orzechowska
podziękowała
iławskim dzielnicowym
st. asp. Dominikowi Siestrzewitowskiemu, mł. asp. Danielowi Bonisławskiemu za przeprowadzoną w biurze
poselskim interwencję.

Niedawno wyróżniający
się w pracy dzielnicowi
z Komendy Powiatowej
Policji w Iławie otrzymali podziękowania
od insp. Tomasza Klimka Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
W tym samym czasie do Komendy Powiatowej Policji
w Iławie przyszedł list od Senator Rzeczypospolitej
Polskiej Pani Bogusławy Orzechowskiej zawierający
podziękowanie dla dzielnicowych za sprawne przeprowadzenie interwencji w iławski biurze poselskim.
„Postawa interweniujących funkcjonariuszy buduje autorytet i zaufanie do zawodu, który jest służbą wobec
Ojczyzny, czynnym
oddaniem swojej
profesji stróżów
prawa, którzy wprowadzają niezbędny
w prawidłowym
funkcjonowaniu życia ład i obowiązujące normy prawne”.

Do zakłócenia porządku w biurze poselskim doszło na
początku grudnia.
Najpierw oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o pobiciu kobiety. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Ustalili, że do jednego
z iławskich biur poselskich wbiegła kobieta, która
oświadczyła, że została pobita przez znajomego.
Po chwili za pokrzywdzoną przybiegł mężczyzna,
który zaczął zachowywać się bardzo wulgarnie i agresywnie wobec wszystkich znajdujących się w biurze
osób. Policjanci zatrzymali agresywnego mieszkańca
Iławy i ustalili, że między kobietą a mężczyzną doszło
do awantury, na szczęście nikomu nic się nie stało.
Mężczyzna za zakłócenie porządku publicznego o charakterze chuligańskim został ukarany mandatem.
mł.asp. Joanna Kwiatkowska
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Ostródzcy policjanci uratowali 68-letnią kobietę, która
próbowała popełnić samobójstwo skacząc z dachu domu jednorodzinnego. Kobieta przeżyła, bo policjanci
zamortyzowali jej upadek przy pomocy starego dywanu
znalezionego obok jej domu.
W ubiegłym tygodniu, przed godziną 10.00 na telefon oficera dyżurnego ostródzkiej komendy policji zadzwoniła starsza
kobieta. Z prowadzonej z nią rozmowy wynikało, że znajdowała się w złym stanie psychicznym i mogła sobie zrobić
krzywdę. Policjant, utrzymując kontakt telefoniczny, postanowił natychmiast wysłać do miejsca jej zamieszkania patrol
interwencyjny. Rozmawiał z 68-latką, nawet wtedy, gdy miał
pewność, że pod wskazany adres przyjechali już funkcjonariusze.
Na miejscu okazało się, że ogrodzenie, rolety i drzwi były
zamknięte. Po dłuższym nawoływaniu pod drzwiami wejściowymi funkcjonariusze usłyszeli głos kobiety. Z rozmowy
z nią wynikało, że chce targnąć się na swoje życie.
Policjanci próbowali dostać się do wnętrza domu.
W pewnym momencie kobieta przerwała rozmowę z policjantami, a po chwili zauważali ją wychodzącą przez właz
dachowy.

Nowomiejscy policjanci pomogli 53-letniemu mężczyźnie, który stracił przytomność upadając na trudno
dostępnym terenie. Dzięki właściwej reakcji funkcjonariuszy mężczyzna otrzymał pomoc medyczną.
W sobotę około godziny 18:00 oficer dyżurny nowomiejskiej
komendy Policji otrzymał telefon od mężczyzny, który poprosił
o pomoc. Kontakt ze zgłaszającym był bardzo utrudniony.
Zgłaszający mówił cichym głosem i nie potrafił dokładnie sprecyzować, gdzie się znajduje. Mężczyzna powiedział tylko,
że jest na polu, zasłabł i nie może sam się podnieść.
W rejon zamieszkania zgłaszającego oficer dyżurny natychmiast wysłał policyjny patrol. Niestety, mężczyzna nie odbierał
telefonu, i nie można było się z nim skontaktować.
Str. 20

Funkcjonariusze przeszukiwali pieszo błotniste pole uprawne
wzdłuż lasu, gdzie prawdopodobnie mógł przebywać zgłaszają-

W trakcie, gdy jeden z policjantów mówił do kobiety, drugi
gorączkowo szukał drabiny, czy czegokolwiek, co mogło by
pomóc w uratowaniu jej życia.
Przy pomieszczeniu gospodarczym policjant znalazł stary
dywan i to on zamortyzować upadek.
Dzięki sierż. szt. Łukaszowi Sikorskiemu
i st. sierż. Patrykowi Cyranowi oraz dyżurnemu, który
skierował ich na miejsce, 68-latce nic się nie stało.
st. asp. Janusz Karczewski

cy, przez cały czas głośno go nawołując.
Po przejściu kilkuset metrów, mundurowi usłyszeli odpowiedź
na wołanie. Idąc w kierunku głosu mężczyzny, znaleźli go
zziębniętego, leżącego w kałuży i błocie. Policjanci natychmiast
podnieśli go i okryli kurtką.
Mieszkaniec gminy Biskupiec powiedział, że gdy wracał ze
sklepu zakręciło mu się w głowie, poczuł nagle mrowienie i
sztywność w nogach, a potem upadł na ziemię tracąc przytomność. Po jakimś czasie odzyskał świadomość, ale nie mógł sam
wstać. Mężczyzna oświadczył, że nie jest w stanie samodzielnie się poruszać i że choruje na serce. Policjanci wezwali na
miejsce karetkę pogotowia ratunkowego. Żeby przyspieszyć
pomoc lekarską przenieśli mężczyznę do radiowozu i podwieźli
go do drogi publicznej. Pozostanie na polu mogło by utrudnić
i wydłużyć czas dojazdu tam służby pogotowia.
Dzięki właściwej reakcji funkcjonariuszy mężczyzna w porę
trafił pod opiekę medyczną.
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Odchodzący na zasłużoną emeryturę otrzymał list gratulacyjny od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
insp. Tomasza Klimka.
W trakcie pożegnalnego spotkania z kierownictwem
oraz kolegami i koleżankami z pracy Pan Czesław Jurgielewicz nie krył wzruszenia.
Mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie dziękował mu za sumienne
i rzetelne wykonywanie obowiązków. Przekazał również
wyrazy szacunku i uznania za ponad pół wieku stażu pracy.

Po pół wieku pracy
postanowił odpocząć
Po ponad 50 latach pracy na emeryturę przeszedł
Pan Czesławem Jurgielewicz – pracownik KWP
w Olsztynie. W pożegnalnym spotkaniu uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak oraz
kierownictwo i pracownicy Wydziału Prewencji.
W tym roku Pan Czesław Jurgielewicz po prawie 52 latach
pracy podjął decyzję o przejściu na emeryturę.
Pracując w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
dał się poznać jako osoba uczciwa, koleżeńska, która pracy
w Policji poświęciła dużą część swojego życia.

Czesław Jurgielewicz na emeryturze zamierza prowadzić
aktywny tryb życia, i poświęcić się swojej pasji, którą jest
sport. (Czesław Jurgielewicz w latach młodości uprawiał
z sukcesami boks).
Emerytowi życzymy długiej, spokojnej, choć nie pozbawionej pozytywnych wrażeń, emerytury.
pracownicy Wydziału Prewencji
KWP w Olsztynie

Czesław Jurgielewicz rozpoczął pracę w warmińsko-mazurskiej
Policji na stanowisku kierowcy w 1991 roku, mając już za sobą
27- letni okres pracy w innych instytucjach.
Z dniem 1 stycznia 2015 roku, w związku z powstaniem nowej
komórki organizacyjnej został zatrudniony na stanowisku pracownika gospodarczego w Zespole Ochronnym Wydziału Prewencji KWP
w Olsztynie. W tym okresie realizował zadania związane z ochroną
obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Nagrodzeni przez Prezydenta Ełku
Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz
nagrodził pięciu policjantów wyróżniających się
w służbie prewencyjnej na rzecz miasta.
Prezydent przyznał funkcjonariuszom nagrody
finansowe i listy gratulacyjne.
Nagrody od Prezydenta Miasta Ełku za szczególne osiągnięcia w służbie otrzymali:
-mł. asp. Bartłomiej Oleaczek
-sierż. sztab. Marcin Andruszkiewicz
-sierż. sztab. Andrzej Siniła
-sierż. sztab. Krzysztof Kuczyński
-st.Str.
sierż.
Marcin Wiszowaty
21

Pan Prezydent wyraził uznanie i dumę, że są w Ełku policjanci gotowi z odwagą i poświęceniem nieść pomoc mieszkańcom. Funkcjonariusze, którzy odznaczają się profesjonalizmem i zaangażowaniem w służbie. Pan Prezydent życzył
dalszych sukcesów i pomyślności.

sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
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Nieoznakowany samochód marki Nissan NV 200
i oznakowany radiowóz marki Skoda Yeti otrzymali
ełccy policjanci. Zakup pojazdów był możliwy dzięki dofinansowaniu lokalnego samorządu oraz Komendy Głównej Policji.
15 grudnia w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku odbyło się
uroczyste przekazanie dwóch
nowych radiowozów, w którym
udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów, współpracujących służb mundurowych oraz
duchowieństwo.
Życzenia policjantom złożyli także
dyrektorzy biura Posła na Sejm
Wojciecha Kossakowskiego i Senator RP Małgorzaty Kopiczko.
Zakup pojazdów był możliwy dzięki bardzo
dobrze układającej się współpracy z lokalnym
samorządem. To dzięki nim oraz dofinansowaniu z Komendy Głównej Policji można było zakupić nowe radiowozy.
Na zakupu radiowozów Urząd Miasta Ełku przeznaczył
46 tys. zł, Gmina Ełk 25 tys. zł, Starostwo Powiatowe 6 tys.
zł, Gmina Kalinowo 5 tys. zł, Gmina Prostki 5 tys. zł.
Jeden z pojazdów to radiowóz nieoznakowany marki Nissan
NV 200 o pojemności silnika 1,6. Będzie przeznaczony do
służby przewodnikom z psom służbowym.

Samochód posiada specjalistyczne wyposażenie, które
umożliwi przewodnikom właściwą służbę, m.in. dwie klatki
do przewozu psów, sygnały dźwiękowe i błyskowe, kolorową kamerę cofania.
Drugi samochód służbowy to oznakowany radiowóz marki
Skoda Yeti. Pojazd będzie przeznaczony głównie do służby
dzielnicowym z gminy Ełk. Z uwagi na to, że na terenie gminy Ełk występują drogi gruntowe, pojazd
posiada napęd na cztery koła, co umożliwi
dzielnicowym łatwiejsze przemieszczania
się pomiędzy miejscowościami i dostęp
do miejsc trudnodostępnych.
Komendant Powiatowy
mł. insp. Paweł Szyperek zaznaczył,
że dla policjantów to
bardzo ważna uroczystość. Radiowozy mają
służyć na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Samochody to
niezwykle potrzebny i
cenny nabytek ełckiej
Policji. Policjanci, aby sprostać wyzwaniom przestępczości,
by móc skutecznie nieść pomoc ludziom znajdującym się
w określonym zagrożeniu muszą posiadać przyzwoite środki
lokomocji oraz urządzenia wsparcia technicznego.
Jednocześnie komendant podziękował za wszelkie wsparcie, jakiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa udzielają
samorządy.
sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz

Str. 22
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Kętrzyńscy policjanci otrzymali nowy oznakowany
radiowóz, który został zakupiony dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
oraz środkom z budżetu Komendy Głównej Policji.
Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Ryszard Niedziółka kluczyki do nowego służbowego auta złożył na
ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie.
Radiowóz będzie służył funkcjonariuszom
prewencji.

Wczoraj o godzinie 9.00 na placu przed Komendą Powiatową Policji w Kętrzynie odbyła się oficjalna prezentacja
nowego radiowozu zakupionego dla kętrzyńskich funkcjonariuszy. Nowa kia ceed została zakupiona dzięki środkom
przekazanym przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie oraz
pochodzącym z budżetu Komendy Głównej Policji.

W prezentacji pojazdu uczestniczyli Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Pan Ryszard Niedziółka, Komendant Powiatowy
Policji w Kętrzynie mł. insp. Dariusz Ślęzak, ksiądz Stanisław Majewski, proboszcz Bazyliki Św. Jerzego w Kętrzynie,
a także pracownicy cywilni oraz
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Kętrzynie.

Jak podkreślił mł. insp. Dariusz Ślęzak, zakup nowego
radiowozu był możliwy dzięki wsparciu i zaangażowaniu
władz samorządu, które doskonale rozumieją potrzeby Policji. Inicjatywa ta świadczy o bardzo dobrej współpracy
samorządów z Policją, jak również o zaangażowaniu
we wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kętrzyńskiego.
Zakupiony samochód wspierać będzie codzienną służbę
funkcjonariuszy podczas patrolowania terenu
powiatu kętrzyńskiego.
ep

W tym roku podczas wigilijnego spotkania policjantów
z dziećmi z Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku
kolędy rozbrzmiały przy gitarowym akompaniamencie.
Jak co roku przedstawiciele Policji i Straży Granicznej
podzielili się opłatkiem z wychowankami placówki oraz wręczyli dzieciom prezenty.
Spotkania opłatkowe z dziećmi z Powiatowego Domu Dziecka we
Fromborku weszły już na stałe do policyjnego terminarza. Z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia podinsp. Edward Szydłowski, Komendant Powiatowy Policji w Braniewie oraz
asp. szt. Kazimierz Kubiak, Kierownik Posterunku Policji we
Fromborku, jak również przedstawiciele instytucji samorządowych
uczestniczyli
Str. 23w spotkaniu wigilijnym z wychowankami palcówki.
Dzieci rozpoczęły spotkanie od jasełkowego przestawienia. Następnie wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie
życzenia.

W tym roku bożonarodzeniowe kolędy śpiewane były przez wszystkich zgromadzonych
i rozbrzmiewały przy dźwiękach gitary.
Był również św. Mikołaj reprezentowany przez zaproszonych gości. Funkcjonariusze Policji obdarowali dzieci prezentami w postaci piłek, które przez najbliższy rok pozwolą podopiecznym domu
dziecka zadbać o kondycję fizyczną.
ak
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W niedzielę 18 grudnia między godz. 11:00 a 15:00 na gołdapskim
Placu Zwycięstwa można było znaleźć wszystko, co przyda się
pod choinką i na świątecznych stołach.
Przy okazji zakupów można też było sobie pośpiewać i posłuchać
kolęd, zjeść coś smacznego i…
otrzymać drobne upominki odblaskowe.

W niedzielę (18.12.2016 rok) w świątecznej
atmosferze na rynku w Gołdapi odbył się
VIII Jarmark Bożonarodzeniowy.
Miejski plac wypełniony był stoiskami artystów,
rękodzielników, rzemieślników i wytwórców produktów
lokalnych.
Podczas jarmarku na mieszkańców czekały choinki,
oryginalne upominki, pyszne wypieki
oraz fantastyczne atrakcje, m.in. anioły na szczudłach,
Św. Mikołaj, gry i zabawy.
Ponadto gołdapscy policjanci wspólnie
ze Starostwem Powiatowym w ramach
projektu
„DOM, czyli dzielnicowy
oddany mieszkańcom”
rozdawali paczki z drobnymi upominkami,
w których znalazły się m.in
gadżety i elementy odblaskowe.
st. sierż. Anna Barszczewska

Str. 24
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Z okazji tegorocznych Mikołajek z myślą o dzieciach policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach zorganizowali zbiórkę pieniędzy, za które kupili upominki dla najmłodszych. Podarunki wypełnione puzzlami, lalkami, grami
edukacyjnymi oraz klockami otrzymały dzieci z Oddziału
Przedszkolnego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Bartoszycach. Miło było patrzeć na
uśmiechnięte buzie maluchów, którym od razu przypadły do
gustu mikołajkowe prezenty. Policjantom największą radość
sprawiła możliwość spędzenia z nimi czasu.
Kolejną atrakcją w Mikołajkowy dzień było spotkanie policjantów z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Sępopolu i
możliwość zwiedzenia komendy.

Policjanci z Olsztyna i Ostródy aktywnie włączyli
się w Dni „Bajkowego Mikołaja” organizowane w
Ostródzkim Centrum Targowo Konferencyjnym
Expo Mazury. To wydarzenie dedykowane było
głównie dzieciom. Funkcjonariusze zaprezentowali
sprzęt służbowy wykorzystywany w codziennej
służbie oraz rozmawiali z
dziećmi na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Str. 25

Ogromnym zaskoczeniem dla naszych gości była niespodziewana wizyta św. Mikołaja, w którego rolę wcielił się Starosta Powiatu Bartoszyckiego Pan Wojciecha Prokocki, i
obdarowanie uczniów słodkościami.
Jednak najcenniejszym podarunkiem, jaki mogły otrzymać
tego dnia uczniowie była przygotowana przez policjantki
lekcja bezpieczeństwa oraz wręczenie odblasków.
Spotkanie było znakomitą okazją do rozmowy o tym, jakich
sytuacji unikać na spacerze, w trakcie zabaw, w drodze do
domu czy szkoły.
Uczniowie mogli także z bliska przyjrzeć się pracy policjantów i wyposażeniu, którego funkcjonariusze na co dzień
używają w służbie.
mł. asp. Beata Patecka

Ostródzkie Centrum Targowo Konferencyjnym Expo
Mazury zmieniło się w jeden wielki plac zabaw dla
dzieci i młodzieży. Dzieci
witane były przez postacie
z bajek. Obiekt wypełniły
uwielbiane przez maluchy
kolorowe zjeżdżalnie, trampoliny, czy place zabaw. Był również pokaz sprzętu policyjnego oraz
rozmowy na temat bezpieczeństwa.
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Drużyna iławskich policjantów wygrała III Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, który pod koniec
grudnia odbył się w Zespole Szkół w Kisielicach.
Najlepszym strzelcem, turnieju został
Marcin Trzeciak z drużyny policjantów!
W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kisielicach odbył się
III Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych zorganizowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach
Pana Piotra Piątkowskiego.
Do sportowej rywalizacji stanęły cztery drużyny: nauczycieli, policjantów oraz uczniów.
Najlepsi okazali się policjanci, którzy w finałowym pojedynku
wygrali z nauczycielami. Natomiast trzecie miejsce zajęli
uczniowie.

Puchar dla najlepszej drużyny ufundował dyrektor Zespołu
Szkół Rolniczych Pan Piotr Piątkowski. Rozdano również
nagrody indywidualne. Najlepszym strzelcem, okazał się
Marcin Trzeciak z drużyny policjantów. Natomiast najlepszym bramkarzem został Robert Kozłowski z drużyny nauczycieli.
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze.
Było sporo walki, ale wszystko w ramach fair play.
Celem spotkania, jak co roku, było propagowanie zdrowego trybu życia,
aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz rozwijanie aktywności sportowej
i podnoszenie sprawności fizycznej.
mł.asp. Joanna Kwiatkowska

Doceniono suskich policjantów!
Za wspieranie inicjatyw sportowych oraz trud i ciężką
pracę przy zabezpieczaniu imprez sportowych
na terenie gminy Susz nagrodzeni
zostali policjanci pracujący na co
dzień w Komisariacie Policji w Suszu. Statuetki zostały wręczone
podczas Suskie Gali Sportu.
W hali widowiskowo-sportowej Centrum
Sportu i Rekreacji odbyła się Suska Gala
Sportu, podczas której wyróżnieni zostali
zawodnicy, trenerzy, działacze, kluby i organizacje sportowe.
Podczas gali, będącej podsumowaniem osiągnięć sportowych
i kulturalnych, wyróżniono także osoby, które przyczyniły się
26
rozwojuStr.i propagowania
kultury w mieście i gminie Susz.

Za wspieranie inicjatyw sportowych oraz trud i ciężką pracę przy
zabezpieczaniu imprez sportowych na terenie gminy Susz
statuetki otrzymali policjanci pracujący na co dzień w Komisariacie Policji w Suszu.
Funkcjonariusze wiedzą, że niezależnie od pogody, czy na dworze zimno, pada śnieg lub deszcz należy
dbać o formę, biegać, jeździć na rowerze
oraz pływać, poprawiając swoją kondycję.
Dobra forma niezbędna jest do właściwego
zabezpieczenia ważnych imprez sportowych, ale pozwala również policjantom
startować w wielu konkurencjach sportowych. To właśnie zostało docenione podczas minionej gali.
Galę poprowadził dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu
Jarosław Piechotka. Statuetki i wyróżnienia wręczali Burmistrz
Susza Krzysztof Pietrzykowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu Zbigniew Skolimowski.
mł.asp. Joanna Kwiatkowska
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O sile małego światełka – odblasku, policjanci
przypominali już wiele razy, tworząc spoty, akcje
profilaktyczne, spotykając się z dziećmi i seniorami. Jak widać przekaz trafił również do ... Świętego
Mikołaja, który został ambasadorem tegorocznej
akcji. Przykład idzie z samej góry.
Używanie elementów odblaskowych to obowiązek
prawny. Brak odblasku poza obszarem zabudowanym po zmroku można przypłacić własnym życiem.
Dlatego policjanci po raz kolejny zwracają uwagę
na konieczność używania elementów odblaskowych. Tym razem w zupełnie innej, świątecznej
formie.
Jak widać, nawet Święty Mikołaj z prezentami podróżuje po niebie
z odblaskami. Postanowił dać on przykład innym i sam włożył
odblaskową kamizelkę. By nie być gołosłownym opaski odblaskowe sprezentował także swoim reniferom.

Str. 27

Tą świąteczno- prewencyjną akcję przygotowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, by zwrócić uwagę, jak ważne
jest noszenie odblasków i dawanie dobrego przykładu innym.
Najtrudniejszy okres roku dla pieszych to niezmiennie czas od
października do marca. Szybko zapadający zmrok, długie wieczory i często trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że piesi mogą
być praktycznie niewidoczni dla innych uczestników ruchu. W tym
okresie najwięcej zdarzeń drogowych odnotowuje się w godzinach
16-19 czyli wtedy, kiedy na dworze jest już ciemno.
Brak odblasku – konsekwencje
Polskie prawo od 31.08.2014 roku stanowi, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób
widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po
drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
Za niestosowanie się do przepisów niechroniony uczestnik może
zostać ukarany mandatem do stu złotych.

podkom. Mariola Plichta
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Szanowni Państwo,
Nawiązując do naszej
zbiórki dla dzieci z Domu
Dziecka i dla podopiecznych Stowarzyszenia
„FOSa dzieciom”
z przyjemnością informuję,
że dzięki Państwa wsparciu
udało nam się zebrać
950 złotych, słodycze
i trochę zabawek.

15 grudnia do Domu Dziecka w Marwicy zawiezione zostały
pieniążki i słodycze.
Pieniądze zostaną wykorzystane na organizację ferii zimowych dla wychowanków "Placówki OpiekuńczoWychowawczej "Orle Gniazdo" w Marwicy .

Druga część słodyczy oraz zabawki przekazane zostaną
Stowarzyszeniu "FOSa dzieciom"- dla dzieci i rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej.
Jeszcze raz dziękujemy.
podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro

Święty Mikołaj
w piskiej komendzie
Święty Mikołaj przyjechał do piskiej komendy,
aby odwiedzić dzieci funkcjonariuszy.
Najmłodsi bardzo licznie przybyli do miejsca pracy
swoich rodziców, aby spotkać się z tak niesamowitym gościem. Podczas choinkowej zabawy dzieci
bawiły się, tańczyły, brały udział w konkursach,
a na koniec otrzymały prezenty z rąk Świętego Mikołaja. Zabawa spotkała się z ogromnym zadowoleniem ze strony najmłodszych i ich rodziców.
W niedzielne popołudnie do Komendy Powiatowej Policji
w Piszu bardzo licznie przybyły dzieci policjantów,
aby uczestniczyć w zabawie choinkowej. Impreza została
zorganizowana w sali odpraw piskiej komendy.
Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji, m.in.
zaprzyjaźnione Śnieżynki, które organizowały dzieciom
wiele ciekawych atrakcji, w tym malowanie twarzy.
A pomysły na kolorowe buzie były przeróżne –
od bałwanka do spidermana.

Najmłodsi podczas zabawy nie tylko tańczyli, ale także rysowali postać Mikołaja, robili tradycyjny choinkowy łańcuch,
ale także rzucali się papierowymi śnieżkami, co sprawiło im
niesamowitą frajdę.
W przerwie, na dzieci czekał słodki poczęstunek.
Na koniec imprezy do sali wszedł Święty Mikołaj z mnóstwem prezentów. Każde dziecko miało możliwość porozmawiania z gościem, zaśpiewania piosenki lub recytowania
wierszyka. Każde dziecko otrzymało od Świętego Mikołaja
paczkę. A były one tak wielkie, że najmłodsi nie byli w stanie
ich samodzielnie unieść.
Zabawa choinkowa spotkała się z ogromnym uznaniem
i wielką radością ze strony nie tylko dzieci, ale także ich
rodziców.
podkom. Anna Szypczyńska
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Komendant przeczytał dzieciom bajkę
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie i podczas spotkania w bibliotece czytał dzieciom opowiadanie o Świętym Mikołaju. W ten sposób insp. Tomasz Klimek aktywnie włączył się
w szkolną kampanię „Czytanie na dywanie”.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie odpowiedział na
zaproszenie pracowników Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1
w Mrągowie i wziął udział w akcji „Czytanie na dywanie”. W
ramach tej kampanii pedagog z biblioteki propaguje czytanie,
jako mądry sposób spędzania czasu z dziećmi i najlepszą
inwestycję w ich przyszłość.
9 grudnia szef warmińsko-mazurskich policjantów spotkał się
z uczniami klasy III g. Przeczytał im bajkę: „Skąd Święty Mikołaj bierze prezenty?”. Podczas spotkania
insp. Tomasz Klimek odpowiadał także na pytania dzieci.
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Policjanci i pracownicy Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie wspólnie
z uczniami klas mundurowych z Olsztyna, Biskupca i Olsztynka włączyli się
w świąteczną zbiórkę prezentów
dla podopiecznych Federacji Organizacji Socjalnych w Olsztynie. Wolontariuszom z FOSa przekazane zostały
zebrane gry, maskotki, zabawki,
słodycze i ubranka.
Od początku grudnia we wszystkich komisariatach i wydziałach podległych Komendzie
Miejskiej Policji w Olsztynie prowadzona była
zbiórka na rzecz dzieci - podopiecznych Federacji Organizacji
Socjalnych w Olsztynie.
Str. 32
Jej celem było sprawienie miłej niespodzianki
dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej, a pomimo to z utęsknieniem czekają

maskotek, zabawek, gier planszowych.
W kolorowych paczkach nie zabrakło też słodyczy, ubranek i materiałów piśmienniczych.

na odwiedziny Mikołaja…
Do akcji przyłączyła się również społeczność
szkół, w których funkcjonują klasy mundurowe
– Liceum Ogólnokształcące Feniks w Olsztynie oraz Zespoły Szkół z Olsztynka i Biskupca.
Dzięki zaangażowaniu policjantów i pracowników cywilnych olsztyńskiej komendy oraz
dzięki wsparciu szkół udało się zebrać wiele

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się
do akcji! Szczególne podziękowania kierujemy
do policjantów i pracowników z najbardziej
zaangażowanych w zbiórkę wydziałów –
Interwencyjnego, Wywiadowczo – Patrolowego i Prewencji oraz do Pań z Referatu Administracyjno – Gospodarczego.
Lidia Cynt
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