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Dowódca Oddziału Prewencji Policji insp. Tadeusz Boszko oraz jego zastępca mł. insp. Romuald Furgał po kilkudziesięciu latach służby przeszli na emeryturę. Uroczyste pożegnanie odbyło się 2 stycznia 2017 r. w Olsztynie.
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie obowiązki dowódcy objął mł. insp. Andrzej Parniewicz,
a zastępców podinsp. Zbigniew Kowalski i kom. Andrzej Lubowiecki.

Na początku roku w sali odpraw przy ul. Pstrowskiego
w Olsztynie odbyło się uroczyste pożegnanie
insp. Tadeusza Boszko oraz mł. insp. Romualda Furgała –
dowódców OPP w Olsztynie. W uroczystości wziął udział
m.in. mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, który podziękował
dowódcy oraz jego zastępcy
za kilkadziesiąt lat nienagannej służby.
- „Z jednej strony odczuwam wielki zaszczyt, że to
mnie przypadło pożegnać
tak znakomitych policjantów. Z drugiej strony czuję
żal, że odchodzą ci, którzy
wielu z nas „przyjmowali”
do służby, a potem przez
tyle lat wspierali nas swoją
wiedzą i doświadczeniem”- powiedział mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak.
Insp. Tadeusz Boszko podziękował swojemu przełożonemu,
a także obecnym na sali kolegom i koleżankom z OPP, prosząc jednoczesnie, o przekazanie podziękowań i słów uznania wszystkim policjantom, z którymi miał zaszczyt pracować.

Str. 2

– „To były dobre lata trudnej, ale satysfakcjonującej
pracy”- dodał insp. Tadeusz Boszko.
Mł. insp. Romuald Furgał, który z formacją mundurową
związany był od ponad 30 lat, powiedział, że lata skutecznej
współpracy były możliwe dzięki profesjonalizmowi współpracowników, a także dobremu zarządzaniu kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Obaj odchodzący na emeryturę policjanci życzyli
sukcesów i satysfakcji z pracy swoim kolegom,
którzy przejęli ich obowiązki mł. insp. Andrzejowi Parniewiczowi, któremu Komendant Wojewódzki
Policji w Olszynie powierzył obowiązki
Dowódcy OPP w Olsztynie oraz podinsp. Zbigniewowi Kowalskiemu
i kom. Andrzejowi Lubowieckiemu,
którym powierzono obowiązki zastępcy dowódcy.
Oprac. na podstawie inf. TM
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Od 28 lutego 2008 roku pełnił służbę na stanowisku
Dowódcy Oddziału Prewencji Policji i uważa, że był to
dla niego najciekawszy okres w jego karierze.
Wcześniej pełnił służbę w wielu miejscach i na różnych
stanowiskach. Zaczynał od służby na stanowisku Szefa
Kompanii Pododdziałów Szkolnych Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, był m.in. Dowódcą Kompanii Pododdziałów Stacjonarnych WSPol w Szczytnie,
starszym wykładowcą Zakładu Kierowania i Dowodzenia Instytutu Służby Prewencyjnej WSPol w Szczytnie,
kierownikiem Ośrodka Szkolenia Policji w Olsztynie,
ekspertem Wydziału Kadr i Szkolenia KWP Olsztynie,
Zastępcą Naczelnika Sztabu Policji KWP w Olsztynie,
Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego,
Naczelnikiem Wydziału Konwojowego KWP Olsztynie.
2 stycznia 2017 r. insp. Tadeusz Boszko pożegnał się
z mundurem.
W dzisiejszym wydaniu „Informatora” przypominamy
wywiad z insp. Tadeuszem Boszko Dowódcą OPP,
który Bożena Przyborowska przeprowadziła w grudniu
2011 roku, z okazji jego jubileuszu 30-lecia pracy.

mendantów powiatowych, podwładnych i wielu innych osób.
- Trzydzieści lat pracy za Panem.
- Na 30 lat pracy składa się okres służby wojskowej, praca
w Milicji, a potem w Policji. Pracowałem w różnych miejscach, na różnych stanowiskach. Od 1999 roku pełnię służbę w Olsztynie, a od czterech lat na stanowisku Dowódcy
Oddziału Prewencji Policji. Zdecydowaną większość mojej
30 - letniej pracy spędziłem pracując bezpośrednio z ludźmi. Praca w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego
oraz w Wydziale Konwojowym miała przede wszystkim charakter biurowy, który nie szczególnie odpowiada moim predyspozycjom zawodowym. Ale pozostałe 25 lat spędziłem
pracując bezpośrednio z ludźmi – będąc podwładnym lub
dowodząc pracą innych. Praca z ludźmi daje mi dużo zadowolenia. Lubię swoją obecną pracę.
- Były życzenia z okazji Pana jubileuszu?
- Oczywiście, były życzenia - od Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, kolegów naczelników, koStr. 3

- Szybko minął Panu ten czas?
- Bardzo szybko. Taki najspokojniejszy okres pracy miałem
na stanowisku wykładowcy w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie.
- A z którego okresu służby jest Pan najbardziej zadowolony?
- Praca w Oddziale Prewencji Policji i służba na obecnie
zajmowanym stanowisku to dla mnie najlepszy okres. Drugi
równie ciekawy czas, to okres, gdy byłem dowódcą Kompanii Szkolnej w Szczytnie.
- Dowodzenie Oddziałem Prewencji Policji to służba
pełniona nie tylko na terenie naszego województwa,
ale całego kraju.
- W tym roku (2011) takich zabezpieczeń realizowanych na
polecenie Komendanta Głównego Policji było siedem. Rozpoczynając od tego słynnego meczu w Bydgoszczy na Pu-
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charze Polski, poprzez zabezpieczenie wizyty
Prezydenta Baracka Obamy, następnie zabezpieczenie
Manifestacji Równości w Warszawie, Manifestacji Związków
Zawodowych, zabezpieczenie meczów w Gdańsku, i ostatnio - zabezpieczenie manifestacji organizowanych 11 listopada w Warszawie.
- Dużo działań, pracy…
- Czasami okres służby się wydłuża. Na przykład,11 listopada zostaliśmy przemieszczeni na zabezpieczenie Manifestacji Niepodległości. Na sen mieliśmy trzy, cztery godziny, bo
w nocy pojechaliśmy z kibicami GKS Katowice bezpośrednio do Elbląga na mecz, który był planowany na 12 listopada. Po zabezpieczeniu tego meczu i odesłaniu kibiców GKS
Katowice wróciliśmy do jednostki. Policjanci, którzy pojechali ze mną do Warszawy – czyli rozpoczynali swój dyżur
11 listopada- wypracowali ponad 30 godzin służby.
Tydzień później historia się powtórzyła. Mieliśmy zabezpieczenie meczu Zawisza Bydgoszcz, po którym jechaliśmy
bezpośrednio na mecz Stomilu, który został przeniesiony
z Olsztyna do Ostródy. Część naszej jednostki z Kompanii II
udała się na zabezpieczenie przejazdu kibiców Lechii
Gdańsk - w służbie byli około 20 godzin.
- Panie inspektorze, to kiedy i jak Pan odpoczywa?
- Czas na wypoczynek znajduję w tygodniu, nie mam z tym
większych problemów. Na odpoczynek nie ma natomiast
czasu w weekendy, kiedy pracujemy.
- Ma Pan jakieś hobby?
- W wolnym czasie dużo czytam i uprawiam sport - raz w
tygodniu staram się pływać na basenie, systematycznie
jeżdżę na rowerze. Mam też psa, który musi się wybiegać,
więc dużo czasu spędzam na świeżym powietrzu.
- Z racji pełnionych obowiązków często ma Pan do czynienia z fanami piłki nożnej, czy futbolem również się
Pana interesuje?
- Z gier zespołowych kibicuję przede wszystkim piłkarzom
ręcznym i siatkarzom. Piłką nożną oczywiście interesuję się,
tak jak każdy.
- Jakimi zasadami kieruje się Pan w pracy?
- Mam dwie zasady. Po pierwsze: podwładnych traktuję tak,
jak sam chciałbym być traktowany przez przełożonych. Druga zasada dotyczy sposobu pracy - jeśli pracuję, to robię to
najlepiej jak potrafię.
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- A jakich policjantów Pan ceni?
- Ja cenię wszystkich policjantów. Myślę, że nie można zrobić jednej miary, nie można jedną linijką mierzyć wszystkich.
Do każdego trzeba podejść indywidualnie.
Uważam, że najważniejsze jest to, żeby policjanci przy zabezpieczaniu imprez dobrze wykonywali swoje obowiązki.
Na zabezpieczeniach jestem bezpośrednio z ludźmi.
Na co dzień w służbie wykonuję czynności nadzorcze,
sprawdzam pewne rzeczy, o pewnych się dowiaduję.
Jeśli ktoś dobrze pracuje, to wówczas piszę do Komendanta
Wojewódzkiego Policji wnioski o wyróżnienie. Wyróżniam
policjantów również z własnej puli, jeśli mam pieniądze, czy
inną możliwość wyróżnienia.
Cenię policjantów Oddziału Prewencji Policji za pracę zespołową przy dużych zabezpieczeniach. W zasadzie nie
mieliśmy większych problemów ani z mobilnością jednostki jeśli chodzi o reagowanie i stawianie się do pracy, ani z
realizacją zaplanowanych wcześniej działań.
- Przed Wami kolejne wyzwanie - EURO 2012.
- Myślę, że dużo więcej stresowych sytuacji mamy na co
dzień, niż będziemy mieć na EURO 2012.
Przy meczach międzypaństwowych kibice zachowują się
inaczej niż na meczach klubowych.
Na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej będziemy pracować na terenie Gdańska. Wiemy, gdzie będziemy pełnić
służbę, bo dwukrotnie już braliśmy udział w zabezpieczeniu
meczy na stadionie PGE Arena Gdańsk.
- Czego Panu życzyć na kolejne lata w życiu osobistym,
zawodowym?
- Na zdrowie nie narzekam. Nie pamiętam, kiedy ostatnio
byłem na zwolnieniu lekarskim. Jednak w tym roku skończyłem 50 lat, więc życzyłbym sobie dalszego dobrego zdrowia. Jeśli chodzi o pracę, to chciałbym, aby wszystko szło
tak, jak do tej pory. Aby realizacja powierzonych zadań,
za które będziemy odpowiedzialni, kończyła się zawsze
pomyślnie. Chciałbym, aby nasze działania były dobrze oceniane zarówno przez przełożonych, jak i przez społeczeństwo, a przede wszystkim, pragnę, żeby praca policjantów
Oddziału Prewencji Policji przynosiła satysfakcję i zadowolenie.
Rozmawiała Bożena Przyborowska
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Tadeusz Boszko
w trakcie zabezpieczenia wizyty Papieża Jana Pawła II

Str. 5

numer 154 (8/6)

Kom. Grzegorz Krzyżanowski – dotychczasowy
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie po 30 latach służby przeszedł na emeryturę.
Jego obowiązki przejął kom. Marek Dumka,
dotychczasowy Komendant Komisariatu Policji
w Barczewie.
2 stycznia o godz. 14:00 w Komendzie Miejskiej Policji
w Olsztynie odbyło się uroczyste
pożegnanie odchodzącego na emeryturę
kom. Grzegorza Krzyżanowskiego –
dotychczasowego I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.
W uroczystym spotkaniu kadry kierowniczej jednostki uczestniczył
mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie, który podziękował
odchodzącemu na emeryturę
za jego 30-letnią służbę.

Zmiana kierownictwa w WPA
Mł. insp. Krzysztof Ptak
dotychczasowy Naczelnik
Wydziału Postępowań
Administracyjnych KWP
w Olsztynie po 31 latach
służby przeszedł na emeryturę.
- „Zostawiam za sobą
dobrze zorganizowany
zespół, pracujący
w dobrych warunkach.
Lata spędzone w tym wydziale będę wspominał
jako czas dobrze wykonanej pracy, i życzę mojemu następcy, by jemu
Str. 6
także towarzyszyło takie
uczucie" - powiedział w trakcie pożegnania.

W czasie uroczystości
Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego wręczył
kom. Markowi Dumce – dotychczasowemu Komendantowi
Komisariatu Policji w Barczewie
rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku I Zastępcy
Komendanta
Miejskiego
Policji w Olsztynie.
Nowy Zastępca sprawuje nadzór
nad pionem kryminalnym
KMP w Olsztynie.

Kom. Grzegorz Krzyżanowski od początku swojej służby w formacji mundurowej związany był z pionem kryminalnym. W ciągu 30 lat służby pełnił obowiązki na różnych szczeblach i w różnych wydziałach olsztyńskiej
jednostki.
Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany.
W 2005 roku został zaproszony do Kancelarii Premiera
Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie został odznaczony przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Kultury medalem „Zasłużony dla Kultury Polski”.
W 2011 roku był odznaczony przez Prezydenta RP
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Dwa lata
później otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”. Był również wielokrotnie wyróżniany przez swoich
przełożonych.

Obowiązki Naczelnika WPA przejął dotychczasowy
Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu
– podinsp. Stanisław Moroz.
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Niezwykle uroczysta atmosfera towarzyszyła pożegnaniu podinsp. Dariusza Gidy. Zdanie obowiązków służbowych I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Węgorzewie nastąpiło w obecności
insp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie, władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, policjantek i policjantów
oraz zaproszonych gości.
Od 5 stycznia 2017 r. obowiązki I Zastępcy pełni
kom. Piotr Wysocki Naczelnik Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego KPP w Węgorzewie.

W piątek, 30 grudnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej
Policji w Węgorzewie odbył się uroczysty apel w związku
ze zdaniem obowiązków służbowych przez I Zastępcę Komendanta- podinsp. Dariusza Giga, który po ponad 27 latach służby pożegnał się z węgorzewską jednostką.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, na czele
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie
insp. Tomaszem Klimkiem oraz przedstawicielami różnych
instytucji z całego powiatu, z którymi komendant przez wiele
lat współpracował.
Wszyscy zaproszeni goście bardzo pozytywnie podsumowywali współpracę z odchodzącym komendantem i dziękowali
za wszystkie działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Pod adresem odchodzącego komendanta padło wiele podziękowań za dotychczasowe lata służby na rzecz obywateli. Podkreślano także, że komendant na bieżąco zabiegał
o poprawę warunków służby i pracy swoich podwładnych.
Podczas uroczystości nie zabrakło również życzeń spokoju
i radości na kolejne lata.
W swoim wystąpieniu podinsp. Dariusz Gida podziękował
za 4-letnią współpracę i wspieranie policyjnego trudu staroście, burmistrzowi i wójtom gmin całego powiatu, a także
komendantom służb mundurowych oraz przedstawicielom
zaprzyjaźnionych instytucji. Podziękował także za zaangażowanie i wspólną służbę wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym.
af
Podinsp. Dariusz Gida został mianowany na stanowisko I Zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie 20 maja 2013 roku.
Przyszedł do Węgorzewa z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie.
Swoje pierwsze kroki w służbie mundurowej stawiał w Komisariacie Policji
w Młynarach.
Przez 4 lata swojej służby w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie podinsp. Dariusz Gida dał się poznać jako świetny fachowiec i wyrozumiały przełożony. Miłośnik zwierząt i przyrody, od kilku lat również
pasjonat łowiectwa, któremu poświęca swój wolny czas.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego,
zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Artura Jasionowskiego
I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie.
Str. 7
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5 stycznia 2017 roku w Olsztynie
50 nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji złożyło
uroczyste ślubowanie w obecności
mł. insp. Arkadiusza Sylwestrzaka, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
swoich rodzin, bliskich i znajomych.
Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej wzbogacą swoją wiedzę na temat
broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą
się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących
przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie. Najwięcej, bo aż 25 osób uzupełni stan etatowy
Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.
W 2016 roku przyjęto do warmińsko-mazurskiej Policji
179 policjantów. W tym roku szeregi garnizonu warmińsko-mazurskiego zasili 133 funkcjonariuszy.

podkom. Krzysztof Wasyńczuk
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- „Sądząc po poziomie wakatów i po planach naboru można by stwierdzić, że problemy kadrowe na
Warmii i Mazurach już nie istnieją. Nic bardziej złudnego”- uważa Sławomir Koniuszy Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Olsztynie.

Za sprawą tego naboru ( z 29 grudnia 2016 r.) wakaty
w województwie spadły do poziomu 1,38%, co oznacza, że do osiągnięcia pełnego zatrudnienia brakuje
jeszcze 49 osób. Jeżeli w rozpoczynającym się roku
nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, a plany naboru
zostaną zrealizowane, stan wakatów może ulec dalszemu zmniejszeniu.
W myśl tych planów, 23 maja 2017 r. ma być przyjęte
kolejne 17 osób, 22 sierpnia – 30 osób i 12 grudnia –
86 osób.
Sądząc po poziomie wakatów i po planach naboru
można by stwierdzić, że problemy kadrowe na Warmii
i Mazurach już nie istnieją. Nic bardziej złudnego.
Owszem, utrzymanie niskiego poziomu wakatów poprawi sytuacje kadrową, ale nie na tyle, aby zrekompensować straty powstałe w wyniku wcześniejszej redukcji etatów.
Warto przypomnieć, że na przestrzeni kilku ostatnich
lat garnizon nasz stracił ponad 200 etatów.
Konsekwencje tego odbijają się nie tylko na policyjnych miernikach i na bezpieczeństwie, które za ich
pomocą jest oceniane, ale również na przeciążeniu
policjantów zadaniami służbowymi.
Warmińsko-Mazurscy policjanci biją rekordy pod
względem nadgodzin.
Z roku na rok liczba generowanych nadgodzin rośnie,
rosną też zaległości w udzielaniu wolnego w zamian
za te nadgodziny.
Nadmierne obciążenie zadaniami przybiera różne formy w zależności od pionu.
Dla przykładu -policjanci realizujący zadania dochodzeniowo-śledcze mają na biegu więcej spraw niż ich
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koleżanki i koledzy z województw, gdzie problemów
kadrowych nie ma. Nie inaczej jest z dyżurami domowymi, które czasami bywają nazywane inaczej, aby
najzwyczajniej w świecie ominąć przepisy.
Rozwiązanie tego problemu leży poza naszym garnizonem, czyli nie jest zadaniem łatwym. Kompetencje do
przemieszczenia etatów w obrębie poszczególnych
województw posiada Komendant Główny Policji, ale
mało prawdopodobne, aby korzystną dla nas decyzję
podjął bez dodatkowych etatów. O zwiększeniu stanu
etatowego w Policji decyduje z kolei kilka innych
czynników. Stan etatowy Policji określa ustawa budżetowa, jej zmiana formalnie zależy od Parlamentu,
a praktycznie od Rządu, który musi ją odpowiednio
uzasadnić.
Aby inicjatywa mająca na celu przywrócenie utraconych etatów mogła zakończyć się sukcesem, przynajmniej częściowym potrzebne jest współdziałanie kilku
czynników na poziomie województwa. Jest to wiec
zadanie zarówno dla Związku, jak i dla Komendanta
Wojewódzkiego. Te podmioty powinny korzystać ze
wsparcia Wojewody i samorządu województwa.
Ogromne znaczenie ma też wsparcie ze strony polityków. Najlepiej tych, którzy reprezentują ugrupowanie reprezentujące obecny Rząd.
Sławomir Koniuszy
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Ponad 37 tys. zł Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie przeznacza na mianowania policjantów
na wyższe stanowiska służbowe w komendach powiatowych i miejskich.
Rozkazy personalne komendanci miejscy i powiatowi wydadzą z dniem 1 lutego.
Wcześniej, Komendant Wojewódzki na załatwienie
najpilniejszych wniosków rozdysponował 5 100 zł.
Dzięki temu, od 1 stycznia awansowało
ponad 20 policjantów.
Decyzje Komendanta Wojewódzkiego, to konsekwencja
planu zmierzającego do redukcji zaległości w obszarze
tzw. przeszeregowań. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie sprawiły, że norma wynikająca z art. 37 ustawy o Policji
rzadko kiedy znajduje swoje praktyczne zastosowanie.
Na rozwiązanie tego problemu szczególny nacisk kładzie
Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
w Olsztynie.
W ocenie związkowców przyczyna niewystarczającej ilości
środków na przeszeregowania wynika ze zbyt małej liczby
etatów w garnizonie, a to z kolei efekt okrojenia garnizonu
z około dwustu najniżej zaszeregowanych etatów.
Operacja, która zostanie przeprowadzona na otwarcie
nowego roku, nie rozwiąże jednak problemu w całości.
Chcąc w pełni zaspokoić aktualne oczekiwania komendantów miejskich i powiatowych, Komendant Wojewódzki musiałby zaangażować na przeszeregowania środki trzykrotnie
większe, a takimi po prostu nie dysponuje.
W tej sytuacji jedynym rozsądnym sposobem pozostaje
wnikliwe monitorowanie środków możliwych do zaangażowania i konsekwentna realizacja planu uzgodnionego
z Zarządem Wojewódzkim.

Str. 10

Rozwiązywanie problemu na raty wymagało uzgodnienia
jeszcze kilku innych kwestii.
Skoro od razu dla wszystkich nie starczyło pieniędzy,
należało ustalić, kto awansuje wcześniej, a kto będzie musiał czekać dłużej.
We wspólnym komunikacie Komendant Wojewódzki zarządził więc, że przy wydawaniu stosownych rozkazów personalnych pierwszeństwo będą mieli ci, którzy na „swoją kolej”
oczekują najdłużej i jednocześnie mają najdłuższy staż służby.
Zakładając, że kolejną tego typu operację być może uda się
przeprowadzić już w kwietniu, obecne przeszeregowania
obejmować mają tylko stanowiska wykonawcze.

Sławomir Koniuszy
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Pomogli odnaleźć właściciela zgubionej torby pełnej świątecznych prezentów; podzielili się świątecznymi
potrawami z osobą, której niski poziom cukru zagrażał życiu; uwolnili pięciomiesięczne dziecko zatrzaśnięte w samochodzie – te przykłady z policyjnej służby pokazują, że na pomoc policjantów można liczyć
w każdej sytuacji.

Okres świąteczno-noworoczny dla większości z nas był czasem odpoczynku.
Gdy jedni świętowali inni musieli pracować.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwali policjanci,
których służba w tym szczególnym okresie przepełniona
była nietypowymi interwencjami.
Świąteczne paczki dotarły na czas
Do jednej z nich doszło w Nowym Mieście Lubawskim,
dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia.
Do komendy zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że
przed chwilą widział, jak z luku bagażowego autobusu jadącego ulicami miasta wypadła torba podróżna.
Policjanci pojechali na miejsce i zabezpieczyli zgubioną
torbę, przewożąc ją do komendy powiatowej Policji.
Gdy sprawdzali zawartość torby, szukając jakiejś informacji
o właścicielu, okazało się, że jest ona wypełniona świątecznymi prezentami.
Z relacji świadka wynikało, że autobus jechał w kierunku
Brodnicy. Nie znajdując żadnej informacji identyfikującej
właściciela zguby, policjanci postanowili skontaktować się
ze swoimi kolegami z Brodnicy, prosząc o odnalezienie autobusu i kontakt z jego pasażerami. Na szczęście trasa autobusu kończyła się w tej właśnie miejscowości.
Funkcjonariusze podjechali na końcowy przystanek i poprosili pasażerów o sprawdzenie bagażu. Szybko okazało się
do kogo należy zgubiona torba. Zaskoczony i bardzo
wdzięczny za pomoc właściciel torby został przewieziony do
komendy Policji, gdzie odebrał swoją zgubę.
Dzięki zaangażowaniu policjantów, ich pomysłowości i chęci
pomocy, świąteczne prezenty trafiły na czas pod choinkę.

Str. 12

Podzielili się jedzeniem ratując mu życie
Do nietypowej interwencji doszło również w Olsztynie
w pierwszy dzień świąt.
Patrolujący ulice miasta policjanci zauważyli mężczyznę,
który – wydawało się - spał za kierownicą. Początkowo myśleli, że kierowca jest nietrzeźwy. Zawieźli go do komendy
i sprawdzili jego stan przy pomocy alkomatu.
Okazało się, że powodem jego zasłabnięcia nie był alkohol,
ale niski – zagrażający jego życiu- poziom cukru. Tak wynikało z pomiaru przyrządu do kontrolowania poziomu cukru,
który chory mężczyzna miał przy sobie.
Aby podnieść jego poziom, chory musiał natychmiast coś
zjeść. Na szczęście policjanci mieli przyniesione wcześniej
z domów świąteczne wypieki, którymi podzielili się z potrzebującym.
Dzięki udzielonej na czas pomocy mężczyzna poczuł się
lepiej.
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W sytuacji zagrożenia pomyślała o Policji

Do nietypowego zdarzenia doszło na kilka dni przed końcem roku w Nowym Mieście Lubawskim.
Na numer alarmowy zadzwoniła młoda kobieta, która prosiła
o szybką pomoc, ponieważ w samochodzie została zatrzaśnięta jej pięciomiesięczna córeczka.
Natychmiast na miejsce pojechali policjanci i strażacy, którzy z zachowaniem szczególnej ostrożności wybili tylną szybę, a następnie przekazali matce całe i zdrowe dziecko.
Okazało się, że 22 –latka przed wyjazdem z parkingu
uruchomiła silnik w pojeździe, umieściła swoje pięciomiesięczne dziecko w foteliku na tylnej kanapie, po czym zamknęła drzwi, a gdy chciała wsiąść za kierownicę, uruchomił
się centralny zamek, który zablokował wszystkie drzwi.
Niestety kobieta nie miała zapasowych kluczyków do samochodu. Szukając pomocy dla swojego dziecka pomyślała o
Policji. I taką pomoc uzyskała, za co była bardzo wdzięczna.
Opracowała
Bożena Przyborowska
na podstawie informacji
od oficerów prasowych
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Policjanci uratowali 36-latka
Orneccy policjanci uratowali mężczyznę, który
był nieprzytomny i wyziębiony. 36-latek leżał
w wymiocinach i miał słabo wyczuwalne tętno.
27 grudnia orneccy kryminalni podczas wykonywania czynności służbowych w sprawie kradzieży
sygnału telewizji kablowej zapukali do drzwi jednego z mieszkań kamienicy. Po wejściu do mieszkania
funkcjonariusze zauważyli leżącego na łóżku nieprzytomnego mężczyznę. Ornecianin miał słabo
wyczuwalne tętno, leżał w wymiocinach i był wyziębiony. Policjanci natychmiast udzielili pierwszej
pomocy mężczyźnie.
Do czasu przyjazdu ratowników medycznych funkcjonariusze udrożnili drogi oddechowe 36-latka
i ułożyli go w pozycji bocznej.
Po przyjeździe załogi karetki pogotowia mężczyzna
został przetransportowany do szpitala w Olsztynie.
podkom. Monika Klepacka
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Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 80-letniego
mieszkańca gminy Węgorzewo. Mężczyzna wyszedł
przed południem na spacer do lasu i nie potrafił znaleźć drogi powrotnej. Został odnaleziony w odległości około 3 km od miejsca zamieszkania na terenie
Rezerwatu Sztynorckiego.
Na kilka dni przed świętami dyżurny węgorzewskiej komendy został poinformowany o tym, że w godzinach
przedpołudniowych 80-letni mieszkaniec gminy Węgorzewo wyszedł sam na spacer do lasu i nie ma z nim
żadnego kontaktu.
Natychmiast rozpoczęła się akcja poszukiwawcza.
Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ była niska
temperatura i zbliżała się noc, a teren był mocno
podmokły.
W działaniach wzięło udział kilkudziesięciu policjantów
i funkcjonariusze Straży Granicznej.
Niestety pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań tego
dnia nie udało się odnaleźć starszego mężczyzny.

Str. 14

Następnego dnia akcja została wznowiona.
Policjanci wraz z OSP Harsz i Radzieje oraz żołnierze z
Jednostki Wojskowej w Węgorzewie ponownie zaczęli
przeszukiwać miejsca, w których mógł znajdować się
zaginiony.
Po kilkudziesięciu minutach na terenie Rezerwatu Sztynort policjanci odnaleźli czapkę poszukiwanego, a następnie około 150 m dalej opartego o drzewo starszego
mężczyznę.
80-latek był wychłodzony, przemoczony i wyczerpany.
Po udzieleniu pierwszej pomocy został przekazany
załodze karetki pogotowia ratunkowego i zabrany do
szpitala.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich służb mundurowych
życiu mieszkanki gminy Węgorzewo nic już nie zagraża.

mł asp. Agnieszka Filipska

numer 154 (8/6)

Węgorzewscy policjanci w ostatniej chwili uratowali człowieka od upadku z czwartego piętra.
Policjanci węgorzewskiej drogówki patrolując ulice
Węgorzewa usłyszeli krzyk wzywający o pomoc.
Natychmiast zatrzymali radiowóz i sprawdzili, co się
dzieje.
W pewnym momencie, na wysokości czwartego pietra,
zauważyli mężczyznę wiszącego na ścianie budynku,
który trzymał się rękoma parapetu.

Jeden z policjantów natychmiast wbiegł do budynku,
a drugi został na dole i utrzymywał kontakt słowny
z desperatem.
Po wbiegnięciu na czwarte piętro funkcjonariusz
zauważył otwarte drzwi do łazienki i końcówki palców
na rancie parapetu. W ostatniej chwili zdążył złapać
mężczyznę za przedramię i wciągnął do pomieszczenia.
Desperat zachowywał się bardzo nieracjonalnie, lekarz
podjął decyzje o przetransportowaniu go do specjalistycznego szpitala na obserwację.
mł asp. Agnieszka Filipska

Po służbie pomógł zatrzymać poszukiwanego

Odnalazł zaginioną

Posterunkowy z Komisariatu Policji w Olsztynku będąc po służbie pomógł
funkcjonariuszom olsztyńskiej drogówki zatrzymać 33-latka, który nie chciał
dać się skontrolować. Mężczyzna, który uciekał policjantom miał na swoim
koncie nie tylko wykroczenia drogowe, ale również był poszukiwany przez prokuraturę w Kętrzynie do sprawy kradzieży z włamaniem.
Tydzień temu kilkanaście minut po godzinie 20.00
policjanci drogówki zauważyli, że przez ul. Jagiellońską w Olsztynie na czerwonym świetle przechodzi pieszy. Gdy funkcjonariusze chcieli podjąć wobec niego interwencję, mężczyzna zaczął uciekać.
Policjanci ruszyli za nim, a gdy uciekający wbiegł między bloki przy ul. Poprzecznej,
do funkcjonariuszy dołączył przypadkowy przechodzień, w którego kierunku biegł
sprawca wykroczenia. To on pomógł zatrzymać i obezwładnić uciekiniera.
Jak się okazało, pieszy podjął próbę ucieczki nie dlatego, że popełnił wykroczenie
drogowe, ale że był poszukiwany przez prokuraturę w Kętrzynie do sprawy kradzieży z włamaniem. W trakcie interwencji okazało się także, że świadek, który pomógł
w jego ujęciu, to też policjant, tylko po służbie, pracujący na co dzień w Komisariacie Policji w Olsztynku.
33-letni mieszkaniec Reszla został osadzony w policyjnym areszcie. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie.
mp
Str. 15

Tylko kilkunastu minut
potrzebował olecki
dzielnicowy, będący po służbie, na odnalezienie 15-latki,
której zaginięcie zgłoszono
Policji.
Kiedy kryminalni wykonywali
czynności z opiekunem
nastolatki, dzielnicowy
zauważył dziewczynę
spacerującą ulicami Olecka.
Przebywała ze swoim
chłopakiem.
jsz
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Dzięki wrażliwości mieszkańców oraz czujności policjantów
udało się uratować przed wychłodzeniem osoby, które w stanie
nietrzeźwości zasnęły na ławce, w nieogrzewanym samochodzie,
pod sklepem, bądź zgubiły się w lesie.

D

o jednej z interwencji ratujących życie doszło przed
godziną 2.00 w nocy na terenie działania Komisariatu Policji
w Białej Piskiej.
Policjanci otrzymali informację o śpiącym w samochodzie
mężczyźnie, któremu może grozić wyziębienie.
Informacja się potwierdziła. Na miejscu funkcjonariusze
zobaczyli zaparkowany pojazd marki Opel Astra, na siedzeniu którego spał pijany, mocno przemarznięty, młody mężczyzna. Policjanci ustalili, że jest to 30-letni mieszkaniec
powiatu grajewskiego, który przyjechał do znajomych na
imprezę, a po kłótni z kolegami, nie bacząc na silny mróz
i poziom alkoholu w organizmie poszedł spać do samochodu. Gdyby nie reakcja obywatela, mężczyzna mógłby nie
przeżyć do rana ze względu na niską temperaturę otoczenia.

I

nterwencję ratując życie przeprowadzili również lidzbarscy
policjanci, którzy około godziny 22.30 podczas patrolowania
ulic miasta zauważyli w parku Ireny Kwinto śpiącego na
ławce mężczyznę. Na dworze w chwili interwencji panował
siarczysty mróz. Jak się okazało, 30-latek był nietrzeźwy.
Mieszkaniec miasta przyznał, że po zakończonej libacji
alkoholowej szedł w kierunku domu i usiadł na chwilę,
aby odpocząć. Był zdziwiony, że tak szybko przysnął.
Z uwagi na to, że mężczyzna znajdował się pod wpływem
alkoholu policjanci odwieźli go do miejsca zamieszkania
i przekazali pod opiekę rodzinie.

D

zięki czujności mieszkańca i pomocy policjantów żyje
mężczyzna, który w stanie upojenia alkoholowego leżał pod
jednym ze sklepów w gminie Jonkowo.
Zgłaszający powiedział policjantom, że nie może dobudzić
leżącego, a z uwagi na panujący na dworze mróz boi się,
że leżący może zamarznąć.

Str. 16

Policjanci pomogli pijanemu mężczyźnie, odwieźli go do
domu i przekazali pod opiekę rodzinie.
To obywatelskie zgłoszenie uratowało mu życie.

N

a numer alarmowy, tym razem Komisariatu Policji
w Barczewie, zadzwonił mężczyzna, który oświadczył,
że zgubił się w lesie w okolicy miejscowości Maruny (gm.
Barczewo). Nie wie, gdzie jest i w którą stronę ma iść.
Z uwagi na to, że temperatura na zewnątrz spadła do kilkunastu stopni poniżej zera, policjanci pojechali do wskazanej
przez niego miejscowości i przeszukali przyległe do niej
tereny leśne. W wyniku poszukiwań odnaleźli 42-latka. Mężczyzna był pijany. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Był zmęczony, przemarznięty. Z uwagi na brak możliwości pozostawienia go w domu, został zabrany do komendy, gdzie spędził noc.

Apelujemy, by przekazywać sygnały o dostrzeżonych zagrożeniach i informować służby porządkowe o osobach leżących na mrozie, przebywających
w okolicach dworców, siedzących dłuższy czas
na ławkach w parkach, czy też zamieszkujących
pustostany, kanały ciepłownicze itp.
Odpowiednia reakcja
może uratować komuś życie.

Oprac. na podstawie informacji
od oficerów prasowych
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19 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste oddanie do
użytku zmodernizowanego odcinka drogi ekspresowej
S-7 między Miłomłynem i Ostródą. W oficjalnym otwarciu tego odcinka wziął Wiceminister Infrastruktury
i Budownictwa Jerzy Szmit, Wojewoda WarmińskoMazurski Artur Chojecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk, prezes zarządy Budimex S.A. Dariusz Blocher oraz przedstawiciele
samorządów lokalnych.
W uroczystym oddaniu drogi
nie zabrakło przedstawicieli
Policji, którzy stoją na straży
bezpieczeństwa - Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka,
Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie nadkom. Marcina Danowskiego i Naczelnika
Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie mł. insp. Roberta Zalewskiego.
W poniedziałek (19.12.2016 r.) odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego odcinka drogi ekspresowej. Jest to droga dwujezdniowa - jednokierunkowa. Na
drodze tej obwiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h.
Budowa ponad dziewięciokilometrowego odcinka Miłomłyn
– Ostróda Północ to kolejny etap budowy drogi ekspresowej
S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków.

Budowa drogi ekspresowej S7 jest
jednym z elementów budowy
nowoczesnego systemu komunikacyjnego.
Budowa drogi S7 jest szczególnie
istotna dla rozwoju gospodarczego województwa warmińsko - mazurskiego i kraju.
Realizacja tej drogi pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści na wszystkich poziomach: regionalnym, krajowym, oraz
międzynarodowym, m.in. w obszarze wzmocnienia połączeń
sieciowych, poprawy spójności sieci drogowej, rozwoju
mobilności społecznej, poprawy bezpieczeństwa i komfortu
w ruchu pojazdów.

st. asp. Janusz Karczewski
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Dzielnicowi z gminy Ełk rozdawali odblaski mieszkańcom swojego
rejonu, zwracając uwagę na korzyści, jakie płyną z ich noszenia.
Jednym z organizatorów takich spotkań jest st. asp. Artur Milewski.

Dzielnicowi z gminy Ełk zainicjowali akcję rozdawania opasek odblaskowych niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Pieszym i rowerzystom policjanci mówili także o tym,
jak ważna jest odpowiednia widoczność na drodze. Dzielnicowi przypominali, jak bezpiecznie poruszać się na drogach.
Akcją dzielnicowi objęli głównie mieszkańców terenów wiejskich, bo to oni często poruszają się po słabo oświetlonych
drogach.
Dzielnicowi, żeby przeprowadzić takie działania i wpłynąć
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców sami pozyskali
elementy odblaskowe.

St. asp. Artur Milewski regularnie odwiedza dom pomocy
społecznej w swoim rejonie w Nowej Wsi Ełckiej. Jego wizyta każdorazowo jest entuzjastycznie przyjmowana przez
podopiecznych placówki. Policjant podczas spotkań porusza
tematy związane z bezpieczeństwem na drogach oraz stara
się pomóc mieszkańcom tej placówki, rozwiązując ich codzienne problemy.
Takie spotkania są ważne nie tylko dla dzielnicowego, który
bezpośrednio może porozmawiać o problemach mieszkańców swojego rejonu. Mieszkańcy także cieszą się i doceniają, że mogą poznać swojego dzielnicowego.

To nie pierwszy raz, kiedy dzielnicowi z gminy Ełk aktywnie
promują bezpieczeństwo w swoim rejonie służbowym.
Szczególnie na sercu dzielnicowym leży dobro osób najbardziej narażonych na działania przestępcze, a więc seniorów
i niepełnosprawnych.

Dzielnicowy, mówiąc
o bezpieczeństwie
na drodze, przypomina
jak kamizelki i elementy
odblaskowe założone
w widocznym miejscu
poprawiają widoczność.
Zachęca wszystkich do zwiększania swojej widoczności
poprzez wyposażenie się w odblaskowe elementy.
Na każdym spotkaniu mieszkańcy rejonów wiejskich otrzymują elementy odblaskowe.

St. asp. Artur Milewski, korzystając z możliwości lokalowych, jakie dają świetlice wiejskie, wielokrotnie organizuje
i zaprasza mieszkańców miejscowości
swojego rejonu
do wspólnej rozmowy.
Dzielnicowy zwraca
uwagę na problemy
związane z oszustwami
„na wnuczka” i „na poliSpotkanie w Nowej Wsi Ełckiej
cjanta”, bo to osoby starsze są głownie narażone
na takie przestępcze działania. Dla seniorów, to dobra okazja do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, a często i okazja do wyrażenia dumy, że nie dali się
do tej pory oszukać.
Str. 18

Oczywiście dzielnicowy nie jest także obojętny wobec najmłodszych mieszkańców swojego rejonu. Aktywnie włącza
się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, spotykając się z dziećmi i młodzieżą w szkołach.
Dzielnicowy, w zależności od wieku uczniów, porusza z nimi
tematy związane z odpowiedzialnością nieletnich, agresją
rówieśniczą, bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz

numer 154 (8/6)

Koncert kolęd w wykonaniu warmińsko-mazurskich policjantów odbył się dwa dni temu w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest
nadkom. Marcin Danowski Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie.
Galowy koncert odbył się pod patronatem insp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie.
11 stycznia 2017 roku funkcjonariusze naszego regionu
wcielili się w nowe, nietypowe dla siebie role - w ostródzkim
kościele zaśpiewali kolędy na Galowym Koncercie
pod nazwą „Święta z Policją”.
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia
jest nadkom. Marcin Danowski Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie, i to on rozpoczął wspólne kolędowanie słowami: „Zofia KossakSzczucka pisała z Londynu w 1955
roku: "Stary czy młody, wierzący czy
obojętny religijnie - gdzież jest Polak,
dla którego melodie: "Bóg się rodzi",
"Wśród nocnej ciszy", "W żłobie leży"
- nie stanowiłyby części własnej
duszy? Zrosły się one nierozerwalnie
z polskością, której są wykwitem, a mogą być
słusznie dumą…”
Pierwsze próby wspólnego śpiewania policjanci rozpoczęli
już w listopadzie ubiegłego roku pod kierownictwem
Joanny Jaskółowskiej i Jana Krysiaka ze Stowarzyszenie
„..By świat usłyszał”.
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Chórzystom towarzyszył zespół instrumentalny przygotowany przez podkom. Tomasza Marka z KWP w Olsztynie.
To był już trzeci koncert w wykonaniu policyjnego chóru.
Każdy z nich kończył się owacjami
na stojąco.
Na koniec koncertu
insp. Tomasz Klimek, który to przedsięwzięcie objął patronatem honorowym
podziękował ks. Dziekanowi Romanowi
Wiśniowieckiemu, Joannie Jaskółowskiej i Janowi Krysiakowi oraz policjantom za dostarczenie niezwykłych wzruszeń i doznań muzycznych.
Kolejny koncert już 22 stycznia br. w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie, przy ulicy Królewieckiej 32, po Mszy Św.,
która rozpocznie się o godzinie 16.00.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!
kw
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Oddali cztery litry krwi
Dziesięcioosobowa grupa policjantów z różnych
wydziałów elbląskiej komendy po raz kolejny oddała krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Elblągu.
W komendzie Miejskiej Policji
w Elblągu działa Klub Honorowych Dawców Krwi.
Nie jest to pierwszy ani ostatni raz,
kiedy policjanci honorowo oddają
krew. – „Wiemy, że ta krew jest
potrzebna i pomaga innym,
a także może uratować komuś
życie” – mówi sierż. szt. Jacek Grzebyk z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

– „Te akcje są więc potrzebne
i zachęcam też innych do tego,
by zostali honorowymi
dawcami krwi”.
Podczas akcji policjanci oddali ponad cztery litry krwi.
kn

Elbląg: Szukali dawcy szpiku dla Łukasza - znaleźli dla małej dziewczynki z Hiszpanii.
Wspólna akcja Fundacji DKMS i policjantów

Wiosną 2016 r. elbląscy policjanci zwrócili się
do Fundacji DKMS w Warszawie o pomoc w znalezieniu
dawcy szpiku dla swojego kolegi Łukasza. Akcja przeszła najśmielsze oczekiwania. Już w pierwszych dniach
zabrakło pakietów rejestracyjnych. Elblążanie tłumnie
rejestrowali się w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu
poprzez pobranie wymazu z jamy ustnej. Dzięki tej akcji
znalazł się dawca dla rocznej Hiszpanki. Szczęśliwie,
także Łukasz znalazł swojego „genetycznego bliźniaka”
w podobnej akcji i przeszedł już przeszczep.
W czerwcu 2016 r. policjanci z Elbląga zorganizowali z Fundacją DKMS akcję szukania dawców szpiku dla chorego
na ostrą białaczkę szpikową Łukasza. Akcja miała na celu
znalezienie „genetycznego bliźniaka” dla mężczyzny,
ale również dla innych chorujących na nowotwory krwi.
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Już w pierwszych dniach zabrakło pakietów rejestracyjnych.
Elblążanie tłumnie rejestrowali się w Komendzie Miejskiej
Policji w Elblągu poprzez pobranie wymazu z błony śluzowej
wewnętrznej strony policzka.
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Mimo iż była to jedna z wielu akcji, które niemal codziennie
są organizowane w Polsce, to już w listopadzie okazało się,
że pośród 91 mieszkańców Elbląga i okolic, którzy zarejestrowali się podczas tej akcji znalazła się osoba, która była
zgodna z potrzebującą przeszczepienia, roczną dziewczynką z Hiszpanii. W grudniu mężczyzna podzielił się cząstką
siebie i oddał szpik kostny, aby ratować dziecko.
- „To tak jak wygrać w lotto. Szukaliśmy dawcy szpiku dla Łukasza, a znaleźliśmy dla malutkiej Hiszpanki. Jest teraz szansa dla niej i dla innych, bo przecież
również Łukasz znalazł „genetycznego bliźniaka”,
ale w innej akcji. Jest już po przeszczepie. Cały czas
walczy z chorobą. Trzeba pomagać, trzeba być człowiekiem w każdej sytuacji. Teraz wiem, że jak zachoruję, to nie będę sam” – mówi sierż. sztab. Piotr Kiełek,
z elbląskiej komendy (organizator policyjnej akcji).

Wszystkim elblążanom dziękujemy za tak wielkie zaangażowanie i prosimy o więcej! Bo z pewnością, na tej
jednej akcji, nie zakończymy pomocy dla śmiertelnie
chorych na nowotwory.
Jakub Sawicki

Bartoszyce: Krew od policjantów
popłynęła do potrzebujących
Pięć litrów krwi oddali bartoszyccy policjanci
w trakcie zbiórki krwi zorganizowanej pod koniec
roku. W ten sposób chcieli się podzielić najcenniejszym darem, jaki mogą dać drugiemu człowiekowi.

Jednak cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawców. Aby zwiększyć dla nich szanse trzeba włączać się w podobne działania.
- „Mamy już ponad milion osób, którzy są zarejestrowani jako potencjalni dawcy. Wśród nich 3 729 oddało już szpik.
Zwracam się z prośbą - zarejestruj się.
Możesz pomóc w walce z chorobą.
Zamów pakiet rejestracyjny poprzez naszą stronę
www.dkms.pl i dołącz do grona dawców już dziś” podsumował Grzegorz Zwierzchowski z Fundacji DKMS
w Warszawie.

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg i bez
dużej nadwagi. Zajmuje to tylko chwilę, polega na wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone
cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod
genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym
chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia.
Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć
ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.
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Policjanci z bartoszyckiej policji od kilku lat honorowo oddają
krew. Tym razem wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Bartoszycach podinsp. Przemysławem Fiertkiem poszli
do Banku Krwi. Dzięki tej inicjatywie blisko 5 litrów tego bezcennego płynu popłynęło do osób jej potrzebujących.
Krew jest czymś najcenniejszym, co możemy podarować innej
osobie.
Decyzja o oddaniu krwi i staniu się krwiodawcą, przynosi wiele
korzyści. Przede wszystkim daje poczucie ogromnej satysfakcji, płynącej ze świadomości, że być może nasza krew uratuje
życie innego człowieka. Ponadto jest też sposobem na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego i spokoju o zdrowie
i życie osób najbliższych.
Oddając krew poznajemy grupę swojej krwi, która zostanie
wpisana do legitymacji hdk, co może przydać się w przyszłości. Krwiodawca ma również zapewnioną bieżącą kontrolę
stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i systematycznie aktualizowane wyniki badań laboratoryjnych.
Pamiętaj, że kiedyś Ty lub ktoś z Twoich bliskich może
jej potrzebować!
mł. asp. Beata Patecka

numer 154 (8/6)

Post. Wojciech Stępniak z olsztyńskiej policji to
ubiegłoroczny mistrz świata w ju jitsu.
Ze sztukami walki związany jest od ponad 16 lat.
Przez ten czas wielokrotnie stawał na podium
podczas zawodów ogólnopolskich, europejskich
i światowych. Umiejętnie łączy służbę w policji
z pracą trenera i własnymi treningami.
Jak mówi, nie czuje natłoku obowiązków,
bo sport to jego pasja.

Zaczynał od capoeiry
Post. Wojciech Stępniak na co dzień pełni służbę w Wydziale Patrolowo - Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie. Pochodzi z Opoczna i to właśnie w rodzinnej
miejscowości, 16 lat temu, zdecydował się pójść na pierwszy trening capoeiry. Tak zaczęła się jego przygoda ze
sportem.
"Zaczynałem od capoeiry. W międzyczasie trenowałem również krav magę. Wówczas nie startowałem
w żadnych zawodach. Sztuki walki traktowałem
raczej jako hobby i sposób na spędzanie wolnego
czasu" - mówi Wojciech Stępniak.
W 2010 roku przeprowadził się do Szczytna i rozpoczął studia dziennie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Tam poznał
nadkom. Jacka Szewczaka - wykładowcę Zespołu Technik
Interwencji Policyjnych. W prowadzonym przez niego klubie
Katana Szczytno zaczął trenować ju jitsu. Trener od samego początku zauważył w młodym zawodniku ogromny
potencjał. Wojtek szybko zaczął startować w zawodach
ju jitsu i mma - początkowo regionalnych i wojewódzkich,
z czasem ogólnopolskich, a także światowych.
W tym czasie odnosił liczne sukcesy i wielokrotnie stawał na
podium:
2012 - Vii Europe Open Championship w Lübz (Niemcy) - II
miejsce
2014 - Puchar Polski Ju Jitsu Seniorów Ne Waza - dwukrotne zwycięstwo (w kategorii do 94 kg i kategorii open)
2014 - Mistrzostwa Polski w sportowym ju jitsu - I miejsce
2014 - Puchar Polski w Katowicach - dwa złote medale
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(w kategorii Ne Waza do 94 kg i w kategorii open).
Złoto na Mistrzostwach Świata w ju jitsu
W 2013 roku wziął udział w Mistrzostwach Świata sportowego ju jitsu, które odbyły się w Jaworznie. Wojtek doszedł do
finału, w którym zmierzyć miał się z własnym trenerem Jackiem Szewczakiem. I chociaż zdobył wtedy srebro, nie
żałuje.
"O wygranej Jacka Szewczaka niewątpliwie zdecydowało jego ogromne doświadczenie. Jest to niesamowite przeżycie zmierzyć się ze swoim trenerem
podczas takiej imprezy, jak mistrzostwa świata" mówi policjant.
Nie był to jedyny raz, kiedy musiał walczyć z trenerem podczas zawodów. Podobna sytuacja miała miejsce podczas
Mistrzostw Europy w 2013 roku, które również odbywały się
w Jaworznie. Wtedy również złoty medal przypadł Szewczakowi, a on stanął tuż za nim na podium.
Największym sukcesem olsztyńskiego policjanta jest niewątpliwie potrójne złoto na Mistrzostwach Świata w ju jitsu w
2015 roku. Złote krążki zdobył wówczas w 3 kategoriach:
drużynowej, sportowego ju jitsu w kat. do 100 kg,
indywidualnej krapping ju jitsu w kat do 100 kg
W tym samym roku stanął również na najwyższym podium
Mistrzostw Polski Sportowego ju jitsu w Szczytnie oraz podczas IV Turnieju Submission Fighting Grappler Cup w Mińsku Mazowieckim.
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Od ponad roku w Policji
Rok 2015 jest dla Wojtka ważny nie tylko z powodu sportowych sukcesów. To właśnie w 2015 roku zasilił szeregi olsztyńskiej Policji.
Co go skłoniło do pracy w mundurze?
"Zaczynając studia wiedziałem, że
chcę pracować w mundurze. Kierunek, jaki wybrałem jest ściśle związany ze służbą. Nie będę oryginalny
jeśli powiem, że lubię kontakt z ludźmi i chciałbym, żeby każdy mógł
czuć się bezpiecznie. Nie odpowiem
wprost- czemu wybrałem tą drogę to się po prostu czuje" - mówi
post. Wojciech Stępniak.
Z sukcesami łączy pracę ze sportem
Wojtek umiejętnie łączy służbę w olsztyńskiej patrolówcę z pracą trenera w szczycieńskim klubie Katana Szczytno.
Pod jego okiem trenują dzieciaki
w różnym wieku - od 3 do 12 lat. Jego podopieczni już od
najmłodszych lat osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej.
Oprócz tego, policjant cały czas doskonali swoje umiejętności, trenuje i przygotowuje się do zawodów.

"Trenuje około 4-5 razy w tygodniu, oczywiście, tyle,
na ile pozwalają mi służby. Nie ograniczam się jedynie do ćwiczeń na macie. Moje treningi to również
siłownia i bieganie. Nie można zapominać również
o odpowiedniej diecie - zdrowe żywienie to jedna
z kluczowych rzeczy w sporcie"
A co robi w chwilach wolnych od
służby i treningów?
"Dobra książka to mój sposób
na odpoczynek. Lubię tematykę penitencjarną oraz literaturę fantasy"
Plany na nowy rok?
„W 2017 roku czeka mnie kilka ważnych imprez sportowych. Już w marcu wezmę
udział w Mistrzostwach Świata
w viet von dao (przyp. wietnamska sztuka walki), które
odbędą się w Maroko”.
W listopadzie Wojtek pojedzie do
Dubaju, gdzie stanie do walki
o Mistrzostwo Świata Policji w ju jitsu. Miesiąc później gościć będzie w Rzymie na Mistrzostwach Świata Sportowego
Ju Jitsu.
Naszemu koledze gratulujemy dotychczasowych osiągnięć
i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!
st. sierż. Anna Balińska
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Drużyna reprezentująca Komendę Wojewódzką
Policji w Olsztynie wygrała Mikołajkowy Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Powiatowego
Policji w Mrągowie.
Patronat honorowy nad imprezą objęła
Pani Otolia Siemieniec Burmistrz Miasta Mrągowa.

WOSZK-u w Mrągowie walczyły o puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Mrągowie.
Sześć drużyn podzielono na dwie grupy.
W skład pierwszej weszły drużyny z komend powiatowych
Policji w Mrągowie i Gołdapi oraz drużyna WOSZK-u.
W skład drugiej grupy weszły drużyny z KWP i KMP w Olsztynie oraz KP PSP w Mrągowie.
Drogą sportowej eliminacji z gry odpadały kolejne drużyny.
W meczu finałowym sportową walkę stoczyły drużyny
z KWP w Olsztynie i KPP w Mrągowie. Zacięta rywalizacja
w tie-breaku wyłoniła zwycięzcę zawodów.
I miejsce wywalczyła drużyna reprezentująca Komendę
Wojewódzką Policji w Olsztynie i to ona zdobyła Puchar
Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie. II miejsce w zaciętej walce zajęła drużyna Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. III miejsce wywalczyli strażacy
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Mrągowie.
Poza podium na IV miejscu znaleźli się policjanci z KPP
w Gołdapi, a tuż za nimi reprezentanci WOSZK-u w Mrągowie i policjanci z KMP w Olsztynie.

Rozgrywki w piłce siatkowej odbyły się w piątek
16 grudnia w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Kopernika w Mrągowie.
Od godziny 9.00 drużyny reprezentujące Komendę Wojewódzką Policji i Komendę Miejską Policji w Olsztynie, Komendę Powiatową Policji w Gołdapi i w Mrągowie, Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie oraz
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Organizatorem turnieju była KPP w Mrągowie.
Wszystkim drużynom biorącym udział w rozgrywkach serdecznie gratulujemy.
A pani Burmistrz serdecznie dziękujemy za wsparcie
organizacyjne tego przedsięwzięcia.
sierż. szt. Dorota Kulig
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