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„Z dumą i satysfakcją możemy powiedzieć, że rok 2016
był obiektywnie dobrym czasem dla polskiej Policji.
Najważniejsze jest jednak to, że był to dobry czas
dla bezpieczeństwa państwa i obywateli”napisał w swoim wystąpieniu do policjantów i pracowników Policji
Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosław Zieliński

Wspólne wysiłki rządu, kierownictwa MSWiA, komendantów, ale przede wszystkim postawa, zaangażowanie i profesjonalizm funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych pomogły przywrócić najważniejszy sens policyjnej służby, zawarty w rocie ślubowania.
Wyzwania 2016 roku wymagały praktycznego świadectwa,
na czym polega prawdziwe znaczenie słów o wiernej służbie
Narodowi, dochowaniu wierności konstytucyjnym organom
Rzeczypospolitej Polskiej, ochronie porządku prawnego,
strzeżeniu bezpieczeństwa Państwa i obywateli nawet
z narażeniem życia. Honor, godność i etos służby stają się
na nowo głównym punktem odniesienia w relacjach Policji
ze społeczeństwem.

Przywracamy uprzednio zlikwidowane posterunki Policji. Każda z ponad 150 zgłoszonych lokalizacji jest indywidualnie analizowana. Tylko w drugim półroczu minionego
roku zostało uroczyście otwartych 37 posterunków, kolejne
33 są planowane do reaktywacji w 2017 roku. Dzięki logistycznemu wsparciu samorządów liczba ta może być większa. Proces ten będzie trwał także w latach następnych.
Bliskość Policji podnosi poczucie bezpieczeństwa obywateli. Ale nie chodzi tylko o sieć komend, komisariatów i posterunków. Policjanci muszą być tam, gdzie toczy się codzienne życie ludzi, by znać problemy i zagrożenia dotyczące
danej społeczności, trafnie je diagnozować i skutecznie eliminować.

Policja jest dla ludzi i musi być blisko ludzi, a jednym z
warunków powodzenia jej misji jest społeczna akceptacja. Podejmowane od ponad roku działania umacniają więzi
z lokalną społecznością, aktywizują obywateli w systemie
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Realizację nowego programu na rzecz bezpieczeństwa rozpoczęliśmy na początku 2016 roku od licznych konsultacji
społecznych, w których wzięło udział ponad 200 tysięcy
mieszkańców naszego kraju. W ich wyniku powstała Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dostępne online interaktywne narzędzie informatyczne, najpierw przetestowane
pilotażowo w trzech garnizonach, a następnie wdrożone
w skali ogólnopolskiej. Ten nowoczesny instrument, jeden
z sukcesów 2016 roku, powinien stanowić perspektywiczną
płaszczyznę współpracy państwa i obywateli dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Nie do przecenienia jest rola dzielnicowych, których
zaczęliśmy nazywać, na wzór lekarzy, policjantami
pierwszego kontaktu.
Jest charakterystyczne, że to właśnie dzielnicowi często
zostają laureatami plebiscytu „Policjant, który mi pomógł”.
Istotną rolę spełnia program „Dzielnicowy bliżej nas”, który
jeszcze bardziej przesuwa środek ciężkości w pracy dzielnicowych na bezpośredni kontakt z obywatelami.
Trzeba zapewnić większą stabilizację kadrową na stanowiskach dzielnicowych oraz podnieść rangę policjantów,
którzy pełnią ten rodzaj służby. Znalazło to odzwierciedlenie
w rozwiązaniach dotyczących metod i form wykonywania
zadań przez dzielnicowych, w szczególności poprzez odciążenie ich od prowadzenia postępowań przygotowawczych
i spraw o wykroczenia oraz w programie szkolenia specjalistycznego dla dzielnicowych, w którym położono nacisk
m. in. na kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji
społecznej i interpersonalnej.
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Kontakt z dzielnicowymi ułatwia w praktyce aplikacja
„Moja Komenda” – mobilna wyszukiwarka, która pozwala
łatwo uzyskać kontakt z dzielnicowym w każdym miejscu w
Polsce.
W 2017 roku będziemy zwiększać rolę dzielnicowych
i wzmacniać ich pozycję, do czego przyczyni się utworzenie stanowiska starszego dzielnicowego.
Rok 2016 zapisał się w historii Polski wieloma sukcesami
będącymi udziałem także polskiej Policji.
Nasz kraj gościł ogromne rzesze pielgrzymów ze 187 krajów
świata w ramach Światowych Dni Młodzieży i wizyty Papieża Franciszka. W tych uroczystościach religijnych uczestniczyło łącznie niemal 4 miliony osób.
W lipcu 2016 roku Polska była także organizatorem Szczytu
NATO, który odbył się w Warszawie.
Dzięki zaangażowaniu, ofiarnej służbie i profesjonalizmowi
policjantów i funkcjonariuszy innych służb wszyscy uczestnicy tych wydarzeń byli bezpieczni. Polska zyskała wysokie
uznanie opinii międzynarodowej. Bezcenną wartością
jest akceptacja i zaufanie polskiego społeczeństwa
w stosunku do funkcjonariuszy.
Na tym trzeba budować ethos służby.
Warto odnotować, że patriotyczne obchody Święta Niepodległości 11 listopada 2016 roku po raz pierwszy od kilku lat
odbyły się w atmosferze należnej powagi i spokoju,
bez incydentów, zamieszek i prowokacji.
Polską Policją kierują już tylko oficerowie, którzy rozpoczynali służbę w wolnej Polsce. Odsuwając od stanowisk
kierowniczych tych, którzy u progu swojej kariery wstępowali
do aparatu bezpieczeństwa PRL-u zerwaliśmy ostatecznie
dotychczasowe związki personalne łączące współczesną
Policję z tamtą epoką i jej postawami.
Wymierne efekty dobrego funkcjonowania Policji
w 2016 roku to znacznie mniejsza liczba przestępstw
niż w 2015 roku (o ponad 50 tys.), w tym kryminalnych
(o ponad 30 tys.), przy zwiększeniu ich wykrywalności.
Zmniejszyły się również rozmiary przestępczości najbardziej
uciążliwej dla mieszkańców, m. in. spadła liczba kradzieży,
włamań i rozbojów.
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Istotne sukcesy odnotowało Centralne Biuro Śledcze
Policji w walce ze zorganizowaną przestępczością, która ma często charakter międzynarodowy. Zaowocowała
ona zarzutami popełnienia przestępstwa dla ponad
1500 podejrzanych, ujawnieniem i zabezpieczeniem ponad
2,5 ton narkotyków oraz ponad 550 sztuk nielegalnie posiadanej broni.
Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby te pozytywne tendencje zostały utrzymane w 2017 roku.
Odnotowany został niestety pewien wzrost liczby wypadków
drogowych i ich ofiar. Konieczne jest więc wzmocnienie
działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i skutecznego eliminowania nieodpowiedzialnych zachowań jego
użytkowników.
Kwestia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
musi być w 2017 roku potraktowana priorytetowo
przez polską Policję i inne instytucje.
Ważnym kontekstem podejmowanych działań przez Policję
i inne służby dla zapewnienia bezpieczeństwa Polaków jest
wzrost zagrożeń o charakterze terrorystycznym w Europie
Zachodniej.
Nowe narzędzia służące zapobieganiu i zwalczaniu tego
groźnego zjawiska dała wprowadzona przed Szczytem
NATO i Światowymi Dniami Młodzieży ustawa o działaniach antyterrorystycznych.
Konieczne jest umacnianie mechanizmów współpracy służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne,
skorelowane z konsekwentną polityką imigracyjną i azylową,
by Polska była nadal krajem wolnym od terroryzmu.
W walce z przestępczością policjant nie może bać się silnych i dobrze zorganizowanych przestępców, ale musi też
mieć do tego odpowiednie narzędzia.
W sferze zwalczania zorganizowanej przestępczości
gospodarczej Policja, a w szczególności służby kryminalne i Centralne Biuro Śledcze muszą skoncentrować
się w roku 2017 na zwalczaniu przestępczości VATowskiej i akcyzowej poprzez skuteczne i szybkie działania, powoływanie grup i zespołów do zwalczania tego
rodzaju przestępczości.
Niezwykle ważne będzie zacieśnienie współpracy z innymi,
wyspecjalizowanymi organami zajmującymi się przestępczością podatkową, w szczególności nową administracją
celno-skarbową oraz jednostkami prokuratury.
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Ze względu na transgraniczny charakter przestępczości
zorganizowanej służby kryminalne i Centralne Biuro Śledcze
Policji muszą rozwijać współpracę międzynarodową z policjami innych państw. W 2016 roku przyniosła ona doskonałe
efekty w postaci spektakularnych sukcesów CBŚP w walce
z przestępczością narkotykową oraz zatrzymania groźnych
przestępców, którzy usiłowali znaleźć schronienie w innych
krajach.
Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje szereg działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania służb mundurowych.
Rok 2017 będzie pierwszym okresem wdrażania nowego
czteroletniego Programu Modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. To priorytetowe przedsięwzięcie MSWiA, wzorowane na ustawie rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego
z 2007 roku, stwarza wielką szansę na unowocześnienie
i podniesienie potencjału służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Pochłonie ono łącznie kwotę
przekraczającą 9 mld zł.
Aby je dobrze, w sposób efektywny i gospodarny wykorzystać, potrzebna jest praca na wszystkich szczeblach funkcjonowania Policji, która powinna zaowocować budową
wielu nowych i modernizacją istniejących obiektów oraz
znaczną poprawą w zakresie środków transportu, sprzętu
łączności i informatycznego oraz wyposażenia policjantów.
Wiele zależeć będzie od zaangażowania komendantów i
służb logistycznych.
Dwie zaplanowane w tym czasie podwyżki wynagrodzeń,
jedna od stycznia 2017 roku, druga od 2019 roku, spowodują wzrost uposażenia funkcjonariuszy średnio o 609 zł.
Jednym z występujących od dłuższego czasu w Policji problemów było utrzymywanie kilku tysięcy wakatów.
Podejmując się pod koniec 2015 roku w ramach podziału
obowiązków w kierownictwie MSWiA nadzoru nad Policją
poleciłem w ciągu dwóch lat zatrudnienie nowych funkcjonariuszy do wysokości przyznanego limitu etatowego.
W 2016 roku przyjętych zostało do służby ponad 5 tys. nowych policjantów, w wyniku czego liczba wakatów zmniejszyła się do najniższego od wielu lat poziomu 2,31 %.
W roku 2017 proces naboru do służby musi być intensywnie
kontynuowany aż do zapewnienia pełnej i optymalnej obsady kadrowej. Problem nieobsadzonych stanowisk dotyczy
nie tylko terenowych jednostek Policji, ale również Centralnego Biura Śledczego Policji, gdzie – pomimo elitarności tej

jednostki – do obsadzenia pozostaje nadal ponad 150 stanowisk.
Dzięki staraniom MSWiA Sejm przyznał w 2017 roku środki
finansowe na 1000 nowych etatów dla Policji.
Jednym z wyzwań tego roku będzie przygotowanie i wprowadzenie niezbędnych zmian w systemie szkolnictwa policyjnego. Do prac w tym zakresie już przystępujemy, aby jak
najszybciej rozpocząć szkolenie policjantów według nowych
zasad.
Niezależnie od zajmowanego stanowiska czy posiadanego stopnia każdy funkcjonariusz Policji powinien pamiętać o tym, że ma działać zgodnie z prawem i w granicach prawa, budując codzienną rzetelną służbą zaufanie
obywateli do Policji.
Trzeba działać z poszanowaniem zasady, że wszyscy są
równi wobec prawa i z jednakową determinacją ścigać przestępców, niezależnie od ich statusu i siły wpływów.
Policja ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo i ochronę
wszystkim uczciwym obywatelom.
Działania rozpoczęte wraz z powołaniem rządu Pani Premier Beaty Szydło muszą znaleźć w 2017 roku swoją kontynuację, z uwzględnieniem nowych zadań i priorytetów podyktowanych dynamiką zmian otaczającej nas rzeczywistości i związanymi z nią zagrożeniami.
Dziękując Panu Komendantowi Głównemu i jego zastępcom, Komendantowi CBŚP, komendantom wojewódzkim,
miejskim i powiatowym, wszystkim oficerom, podoficerom,
funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji za dotychczasową oddaną i skuteczną służbę i pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego pozostaję w przekonaniu, że dostrzegacie i doceniacie Państwo
pozytywne zmiany w funkcjonowaniu oraz organizacji polskiej Policji, które są naszym wspólnym udziałem.
Jestem przekonany, że podnoszenie prestiżu polskiej Policji
pozwala Państwu odczuwać dumę z przynależności do tej
formacji i swoją służbą umacniać jej ethos.
Życzę spokojnej, efektywnej i bezpiecznej służby i pracy
w 2017 roku oraz traktowania prawa do noszenia policyjnego munduru jako zaszczyt i honor. Zwracam się także o
dalsze sumienne i wzorowe wypełnianie powierzonych obowiązków służbowych. Ufam, że wytyczone kierunki wspólnej
pracy przyczynią się do minimalizowania wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, dzięki czemu
wszyscy będą mogli czuć się w Polsce bezpiecznie.
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Jarosław Zieliński
Warszawa, 16 stycznia 2017 roku
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Spadek przestępczości, wzrost wykrywalności,
bardzo dobre społeczne oceny poczucia bezpieczeństwa oraz pracy warmińsko-mazurskiej Policji tak można podsumować ubiegłoroczne wyniki pracy
policjantów i pracowników Policji Warmii i Mazur.
W czasie odprawy rocznej kierownictwa warmińskomazurskiej Policji, która odbyła się w Olsztynie
przedstawiano nie tylko informacje o ubiegłorocznych
sukcesach, ale również o obszarach policyjnej pracy,
które wymagają poprawy.

23 stycznia 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się odprawa roczna kierownictwa garnizonu
warmińsko-mazurskiego z udziałem zaproszonych gości,
w tym m.in. Zastępcy Komendanta Głównego Policji,
Wojewody, Marszałka oraz Prokuratora Okręgowego w
Olsztynie i przedstawicieli ZW NSZZ Policjantów Olsztynie.
Odprawę rozpoczął insp. Tomasz Klimek Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie, który omówił wyniki pracy
garnizonu warmińskomazurskiego za 2016 rok.
W swoim wystąpieniu
szczegółowo odniósł się
do takich obszarów, jak
zatrudnienie, przyjęcia
i zwolnienia ze służby;
przewinienia dyscyplinarne; badania opinii publicznej;
zagrożenia bezpieczeństwa.
Komendant Wojewódzki podsumował pracę pionu kryminalnego, prewencyjnego oraz logistycznego.
W każdym z tych obszarów przedstawił szczegółowe statystyki oraz przedsięwzięcia skutkujące poprawą bezpieczeństwa. Omówił również realizację poszczególnych mierników,
wskazując, w jakich obszarach policyjna praca wymaga
poprawy.
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W zakresie profilaktyki ruchu drogowego oraz współpracy z podmiotami
pozapolicyjnymi:
- Zdiagnozowano, że prędkość i drzewa są istotnym problemem na Warmii
i Mazurach,
- Przeprowadzono debatę społeczną pod nazwą
„ Bezpieczne drogi… dla wszystkich”,
- Zwiększono ilość służb z podmiotami pozapolicyjnymi - SG, ŻW, WITD,
GITD, Straż Miejska / Gminna, w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym (przy jednoczesnym wykorzystaniu sprzętu transportowego tych
służb)

Położenie województwa warmińsko-mazurskiego sprzyja
przemieszczaniu się przez ten obszar wielu podróżnych,
za tym idzie - zwiększenie liczby zdarzeń drogowych.

numer 155 (8/7)

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Od 14 września 2016 roku, czyli od początku funkcjonowania systemy KMZB - do 30 grudnia 2016 roku
odnotowano:
5023 zgłoszeń, z czego 3721-niepotwierdzonych,
1183-potwierdzone.
Największa liczba zgłoszeń dotyczyła:
- spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym
(1252),
- przekraczania dopuszczalnej prędkości (1052),
- nieprawidłowego parkowania (1014).
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie zwrócił uwagę
na konieczność kontynuacji debat społecznych,
przestawił również efekty działania Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa.
Mówił o idei programu „Dzielnicowy bliżej nas”.
Zapowiedział także przywracanie posterunków w miejscach,
w których są potrzebne z punktu widzenia bezpieczeństwa
i możliwości funkcjonowania.
W swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki mówił również o współpracy Policji z samorządami i innymi podmiotami pozapolicyjnymi. Insp. Tomasz Klimek przedstawił także
główne przedsięwzięcia, które będą realizowane w 2017
roku. Na koniec swojego wystąpienia podziękował wszystkim za dobrą pracę.
Podkreślił również, że policjanci nie pracują dla statystyk,
ale dla bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na Warmii i Mazurach.

Wśród przedsięwzięć zaplanowanych
na 2017 rok są m.in.
- Odtwarzanie posterunków policji
- Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas”
- Prowadzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie sezonu letniego, łącznie z cyklicznymi
przedsięwzięciami / imprezami odbywającymi się w regionie
- Wzrost liczby policjantów kierowanych do służby zewnętrznej.
- Zapewnienie właściwego czasu reakcji na zdarzenie.
- Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Str. 6
- Kontynuacja dobrej współpracy z samorządami.

Na odprawie głos zabrał Wojewoda WarmińskoMazurski Pan Artur Chojecki, który podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu
za wnikliwą analizę pracy warmińsko-mazurskiej Policji.
W swoim wystąpieniu podziękował
również wszystkim policjantom
i pracownikom Policji za odpowiedzialną pracę w 2016 roku.
Powiedział, że warmińskomazurska Policja cieszy się zaufaniem mieszkańców, a jej praca jest bardzo dobrze przez
nich oceniana.
Z uznaniem odniósł się do pracy funkcjonariuszy zabezpieczających szczyt NATO czy Światowe Dni Młodzieży,
ale również do tych, którzy pilnowali w tym okresie porządku
i bezpieczeństwa na terenie Warmii i Mazur.
Wspomniał również o programie „Dzielnicowy bliżej nas”
oraz o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Zwrócił uwagę na potrzebę edukacji społecznej, aby zmniejszyć liczbę fałszywych zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Pan Wojewoda powiedział, że cieszy się, iż dzięki zaangażowaniu finansowemu państwa oraz samorządów Policja
zyskała nowy sprzęt oraz systematycznie poprawia warunki
pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji.
Poinformował również, że rok 2017 będzie pierwszym okresem wdrażania nowego czteroletniego Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
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i Biura Ochrony Rządu. Programu, który stwarza szansę
unowocześnienia i podniesienia potencjału służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Na ten
cel przeznaczono kwotę przekraczającą 9 mld zł.
Przekazał również informację o podwyżkach płac
dla funkcjonariuszy. Jedna z nich będzie w 2017 r., a druga
od 2019 r., co spowodują wzrost uposażenia funkcjonariuszy średnio o 609 zł.
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pan Gustaw Marek Brzezin w swoim wystąpieniu mówił
o dobrej współpracy Policji
z samorządami wszystkich
szczebli Warmii i Mazur.
Powiedział, że na terenie
województwa warmińskomazurskiego jest bezpiecznie, a społeczeństwo jest
wdzięczne Policji za dobrą
służbę.
Podziękował za wiele inicjatyw prewencyjnych.
Zwrócił uwagę na powołaną przez niego WarmińskoMazurską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz współpracę Policji na tym polu w aspekcie
poprawy bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problem przydrożnych drzew, które są jedną z przyczyn zdarzeń drogowych.
Powiedział, że życie ludzkie jest wartością nadrzędną, i że
temat wpływu przydrożnych drzew na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymaga wielu rozmów i konsultacji.
Pan Marszałek z uznaniem mówił również o pracy policji
wodnej, oraz funkcjonariuszy zabezpieczających imprezy
organizowane na terenie województwa.
Podziękował za różne inicjatywy, w tym o charakterze sportowym czy kulturalnym.
Z uznaniem odniósł się do organizacji Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz do ostatniej
inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Ostródziewystępu chóru policjantów.
Zwrócił również uwagę na cykliczne spotkania organizowane z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z rodzinami policjantów, które są pod opieką fundacji
Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach.
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Na zakończenie zadeklarował wsparcie działań Policji ze
środków samorządu wojewódzkiego w wysokości 200 tys. zł
Pan Cezary Fiertek Prokurator Okręgowy w Olsztynie
w swoim wystąpieniu mówił,
że praca prokuratury jest ściśle
powiązana z pracą policjantów.
Zwrócił uwagę na to, że im lepsza
jest praca prewencji i ruchu drogowego, tym mniej pracy mają policjanci pionu kryminalnego oraz
prokuratorzy. Przypomniał, że dobra praca Policji przekłada się
potem na to, co się dzieje w sądach, m.in. na liczbę osób
oskarżonych.
Pan prokurator ocenił współpracę z policją, jako dobą. Ale
powiedział również, że „trzeba zwiększyć skuteczność prowadzonych postępowań w niektórych jednostkach”.
- „Policja to ludzie, a ludzi nam brakuje” – tak swoje
wystąpienie na odprawie
rocznej zaczął Sławomir Koniuszy przewodniczący
ZW NSZZ Policjantów
w Olsztynie.
Pan przewodniczący przypomniał, że w poprzednich latach
garnizon stracił około 200 etatów.
Korzystając z obecności na odprawie Zastępcy Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha, prosił o zwiększenie
liczby policjantów, uznając to, za jeden z priorytetów na
2017 rok.
Przypomniał, że funkcjonariusze wypracowują sporo nadgodzin, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Warmii
i Mazur, i że trzeba zrobić wszystko, aby zmniejszyć zaległości w udzielaniu wolnego za pracę „po godzinach”.
Przewodniczący w swoim wystąpieniu poruszył również
kwestię niewystarczających środków finansowych na przeszeregowania policjantów.
Powiedział, że Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Tomsz Klimek we współpracy ze związkami sporo
w tym aspekcie już zrobił, ale gdyby garnizon warmińskomazurski otrzymał więcej etatów, to przybyłoby również
pieniędzy, i problem udałoby się rozwiązać.
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Przewodniczący odniósł się również do podwyżek dla policjantów. Powiedział, że z uwagi na jej niską kwotę -253 zł podwyżki powinny być takie same dla wszystkich policjantów.
Podzielił się również swoim uwagami na temat awansu
dzielnicowych na „starszego dzielnicowego” wskazując,
że nie ma źródła finansowania tej podwyżki.
Przewodniczący odniósł się również do wydarzeń w Ełku.
Zwrócił się z apelem do przełożonych i prokuratorów o większą troskę o interes interweniujących funkcjonariuszy.
- „Kiedy dochodzi do znieważania policjantów albo wywierania na nich nielegalnego wpływu, instytucje państwa powinny działać natychmiast i z urzędu”- powiedział.
Jako przykład podał pomoc prawną udzieloną jednemu
z olsztyńskich policjantów, który podczas ełckich zamieszek
zajmował się zatrzymywaniem najbardziej agresywnych
uczestników nielegalnego zgromadzenia.
Na zakończenie wystąpienia przewodniczący skierował
również uwagę do olsztyńskiego Rzecznika Praw Człowieka. Przypomniał, o zasadzie domniemania niewinności,
która mówi, że każda osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona w sądzie. Zdaniem przewodniczącego w wypowiedziach należy się posługiwać przykładami spraw osądzonych prawomocnym wyrokiem. -„Przykłady czerpane z toczących się śledztw przeciwko policjantom stoją w sprzeczności z zasadą domniemania niewinności”- powiedział przewodniczący.
Na zakończenie odprawy głos zabrał nadinsp. Jan Lach,
który przedstawił szczegółowe wyniki pracy polskiej Policji,
w tym realizację siedmiu priorytetów
Komendanta Głównego; ocenę Policji
w mediach; wyniki badania opinii publicznej; kierunki działania i rozwoju;
oraz priorytety Komendanta Głównego
na 2017 rok.

Zastępca Komendanta Głównego Policji prosił w wzmocnienie nadzoru nad weryfikacją zagrożeń zgłaszanych przez
mieszkańców do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Polecił wykorzystywanie informacji od mieszkańców w codziennej służbie, przy dyslokacji patroli.
Prosił również, aby informować mieszkańców, o możliwości
zgłaszania zagrożeń przy pomocy Mapy (KMZB).
Powiedział, że forma komunikacji społeczeństwa z policją
w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wzbudza zainteresowanie policji innych państw.
Omawiając sprawę reaktywacji posterunków Komendant
powiedział, że rolą policji jest, aby tam, gdzie takie posterunki powstaną, zapewnić ich całodobowe funkcjonowanie.
Komendant polecił również, aby zwiększyć częstotliwość
patroli, przyjęć policjantów na obszarze, w którym nie można przywrócić posterunku, z uwagi na brak odpowiednich
budynków.
Przedstawiając realizację Priorytetu I, Zastępca Komendanta prosił kierownictwo warmińsko-mazurskiej Policji o zwiększenie uwagi na doskonalenie zawodowe dzielnicowych
Omawiając realizację Priorytetu II Komendanta Głównego
Policji, nadinsp. Jan Lach powiedział, że wraz z wejściem
w życie w 2016 roku ustawy o działaniach antyterrorystycznych spadła liczba fałszywych zgłoszeń o podłożeniu ładunku wybuchowego.
Na zakończenie swojego wystąpienia w imieniu Komendanta Głównego Policji - podziękował za
zaangażowanie policjantów, pracowników cywilnych, związków zawodowych, prokuratorów, samorządów oraz innych
podmiotów zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa
mieszkańców Warmii i Mazur.
Podziękował funkcjonariuszom za obniżenie przestępczości
oraz za wzrost wykrywalności.
Prosił również o zwrócenie uwagi m.in. na obszar ruchu
drogowego i na podjęcie działań skutkujących wzrostem
bezpieczeństwa w tym obszarze.

Bożena Przyborowska
podkom. Krzysztof Wasyńczuk
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Wydział Prewencji KWP w Olsztynie ma nowego Naczelnika.
Jest nim kom. Rafał Kiśluk, były Naczelnik Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie mianował
kom. Rafała Kiśluka na stanowisko Naczelnika Prewencji
KWP w Olsztynie z dniem 1 stycznia 2017 r.
- „Jeśli chodzi o obszar prewencji, to znam tę pracę,
mam doświadczenie i umiejętności, które zdobyłem w jednostkach terenowych. I teraz to wszystko się przydaje, procentuje”- powiedział Naczelnik w rozmowie z Bożeną Przyborowską.

- Panie Naczelniku, jak wyglądała Pana droga służbowa? Jakie były najważniejsze momenty
w Pana karierze?
- Do służby w Policji wstąpiłem w marcu 1997 roku.
Moją pierwszą jednostką był Oddział Prewencji Policji
w Warszawie. Po półtorarocznej służbie przeszedłem
do Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, a potem
w 1999 roku, na własną prośbę, przeniosłem się
do Komendy Powiatowej Policji Mrągowie.
- Czym Pan się tam zajmował?
- Jak każdy początkujący policjant zaczynałem od służby
patrolowo interwencyjnej. Potem, z racji swojego miejsca
zamieszkania zostałem przeniesiony do pracy w Posterunku
Policji w Pieckach, gdzie również byłem na stanowisku prewencyjnym, ale prowadziłem też dochodzenia, wykroczenia,
bo kiedyś praca w posterunkach wyglądała tak, że policjanci
zajmowali się praktycznie wszystkim.
Później zostałem przeniesiony do pracy w Komisariacie
Policji w Mikołajkach. Tam, na początku pracowałem jako
dzielnicowy, a później zaczęła się moja służbowa przygoda
z wodą, mówię służbowa, bo prywatnie z wodą jestem
związany od końca szkoły podstawowej.
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W Mikołajkach zacząłem pracę na wodzie. Pływałem łodziami służbowymi. Jeszcze wtedy mieliśmy statek MJ-6, tylko
trzy były takie w naszym garnizonie- w Węgorzewie, Mikołajkach i Giżycku. Ja również miałem przyjemność tym statkiem pływać.
W Mikołajkach jeździłem również w patrolu, byłem dzielnicowym, zajmowałem się wykroczeniami.
W 2006 roku dostałem propozycję przejścia do Mrągowa
na stanowisko kierownika dzielnicowych, i tam popracowałem kilka lat. Później podjąłem studia cywilne. Potem dostałem propozycję pracy na dyżurce, i w 2010 roku zostałem
dyżurnym w Mrągowie. W tym samym czasie skończyłem
studia cywilne – Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPol
w Szczytnie.
W 2012 roku zdałem egzamin oficerski, a na początku
2013 roku dostałem propozycję objęcia stanowiska
Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Mrągowie, i to stanowisko pełniłem do października zeszłego roku,
a 24 października 2016 r. Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie powierzył mi pełnienie obowiązków na stanowisku Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie.
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Na to stanowisko zostałem mianowany z dniem 1 stycznia
2017 roku.
- Z tego, co Pan mówi wynika, że wszystko, czym zajmuje się Wydział Prewencji KWP w Olsztynie, jest Panu
znane nie tylko z teorii, ale również wieloletniej praktyki.
- Jeśli chodzi o prewencję, to tak. Śmiałem się kiedyś,
że z obszaru prewencji nie mam tylko przeszkolenia pod
kątem ruchu drogowego. Ale tu, w komendzie wojewódzkiej,
wydział ruchu drogowego i prewencji to dwa osobne wydziały. Jeśli więc chodzi o obszar prewencji, to rzeczywiście
znam tę pracę, mam doświadczenie i umiejętności, które
zdobyłem w jednostkach terenowych.
I teraz to wszystko się przydaje, procentuje.
- A czym różni się praca na stanowisku naczelnika prewencji w jednostce terenowej, od pracy naczelnika prewencji w komendzie wojewódzkiej Policji? Da się to
jakoś porównać?
- Nie można jej porównywać.
W jednostkach terenowych praca jest typowo wykonawcza,
w komendzie wojewódzkiej –praca nadzorcza.
W komendzie wojewódzkiej patrzymy na wszystko z perspektywy całego garnizonu, w powiatach, każdy skupiony
jest na zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie działania
danej jednostki, na osiąganiu mierników, planów dotyczących tego konkretnego terenu.
- Co jest Pana priorytetem w pracy na nowym stanowisku?
- Obecnie, jako Wydział Prewencji KWP w Olsztynie skupiamy się m.in. na realizacji miernika służb zewnętrznychobchodowych, patrolowych.
- W tym zakresie widać już efekty.
- Udało nam się zwiększyć te służby zewnętrzne –
z 88% w styczniu ubiegłego roku do ponad 96% w grudniu,
więc zabrakło nam naprawdę niewiele.
Od stycznia tego roku jesteśmy już na delikatnym plusie,
jeśli chodzi o garnizon.
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- Zadania realizuje Pan przy pomocy policjantów Wydziału Prewencji. Będzie Pan reorganizował ich pracę?
- Na pewno będą jakieś zmiany struktur.
24 stycznia odchodzi od nas jeden z asystentów do spraw
Systemu Wspomagania Dowodzenia, więc w to miejsce
będziemy musieli znaleźć inną osobę.
W najbliższych miesiącach służę rozpocznie u nas osoba
z przeszkoleniem dotyczącym psa służbowego do poszukiwania zwłok na wodzie, a to oznacza również zmianę struktury.
Nasz wydział obejmie nadzór od strony prewencyjnej
nad Portami Lotniczymi oraz komunikacją publiczną,
to wymusza również pewne zmiany.
Myślę, że to się rozwinie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku.
- Zmiany zaszły również w obszarze pracy dzielnicowych.
- Bardzo duże zmiany.
Odeszło się od tego, że dzielnicowi prowadzą czynności
wyjaśniające. Teraz mają być głównie w terenie.
Idea nowego programu MSWiA pod nazwą „Dzielnicowy
bliżej nas” jest taka, aby Policja była bliżej obywatela,
by miała lepsze rozeznanie na temat zagrożeń.
Według programu dzielnicowy musi być osobą znaną
mieszkańcom i dobrze postrzeganą. Program przewiduje
także nowe formuły szkolenia dla dzielnicowych, które kładą
nacisk na kształcenie takich umiejętności jak komunikatywność, nawiązywanie relacji, czy cierpliwość i odporność
na stres.
Rolą dzielnicowego będzie zbieranie informacji o zagrożeniach, pomoc mieszkańcom.
W czasie spotkań z mieszkańcami dzielnicowi będą promować również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Jestem wojewódzkim koordynatorem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Bardzo podoba mi się to narzędzie.
Osoby, które chcą powiadomić o zagrożeniach mogą to
zrobić praktycznie nie wychodząc z domu. Przy obsłudze
tego narzędzia nie potrzeba specjalnych umiejętności komputerowych. Narzędzie jest bardzo fajne, przejrzyste,
i wiedzę o nim trzeba rozpowszechniać, a to jest również
rolą dzielnicowych.
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- Czyli dzielnicowy, to taki policjant pierwszego kontaktu ze ściśle określoną rolą.
- Odchodzi się od tego, żeby dzielnicowi wykonywali inne
czynności, niż te, do których są powołani.
Odchodzi się też od służby konwojowej, dyżurnej, patrolowej wykonywanej przez dzielnicowych. Odchodzi się również od delegowań na inne stanowiska.
Wcześniej bardzo często dzielnicowy był policjantem do
wszystkiego. Ale dzięki temu, dzielnicowy bardzo się rozwijał i stawał się dość wszechstronnym policjantem, który
umie odnaleźć się w wielu sytuacjach- od obsługi kolizji, po
przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie.
W tej chwili, dzięki odciążeniu dzielnicowych od pracy biurowej, będzie on miał więcej czasu na pozyskiwanie informacji od ludzi, docieranie do osób, które potrzebują pomocy.
Bo rolą dzielnicowego jest pomoc i zbieranie informacji potrzebnych w policyjnej pracy, a w efekcie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
- A co nowego pojawi się w tym roku w waszej pracy?
- Nie chciałbym zapeszać, ale z Komendantem
mł. insp. Arkadiuszem Sylwestrzakiem ruszyliśmy kwestie
patroli na stokach narciarskich, bo wbrew pozorom Mazury,
to nie tylko jeziora, ale również stoki narciarskie, których
mamy sześć.
Dzięki zaangażowaniu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do spraw prewencji chcemy pójść
w tym kierunku, aby przeszkolić kilku policjantów z Oddziału
Prewencji, którzy będą pełnili służbę na stokach, i tam pilnowali bezpieczeństwa.
Kolejną nowością jest to, aby stworzyć w prewencji komórkę odnośnie psów specjalistycznych. Miałoby pracować
w niej dwóch policjantów. Nasz policjant
asp. szt. Roman Gancarz, asystent do spraw organizacji
służby przewodników psów służbowych oraz wykorzystania
psa służbowego wyszkolonego do wyszukiwania zapachu
zwłok ludzkich, już zdał egzamin wstępny na kurs specjalistyczny, po którym będzie mógł pływać łodziami służbowymi. Czeka na kolejne kursy, w tym z psem Kabarem, którego jest opiekunem, i będzie przeszkolony również do poszukiwania zwłok ludzkich na akwenach.
Jeśli uda nam się pozyskać jeszcze jedną przeszkoloną
osobę, to będziemy mieli nową komórkę, w której pracować
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będzie dwóch przewodników psów specjalistycznych.
Spektrum zadań Wydziału Prewencji jest ogromne, bo nie
możemy zapomnieć przecież, że nasza praca to nie tylko
profilaktyka, ale również m.in. obszar przemocy w rodzinie,
czyli „Niebieskie Karty”.
- Panie Naczelniku, jakim Pan jest szefem?
- Trudno się samemu oceniać. Myślę, że to moi podwładni
powinni odpowiedzieć na to pytanie.
- A czego oczekuje Pan od swoich podwładnych?
- Oczekuje sumienności i zaangażowania.
W ciągu tych trzech miesięcy pracy w Olsztynie zaobserwowałem, że wszyscy w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej są bardzo zaangażowani, że są znawcami w swoich tematach. Ale nie tylko w swoich, bo ich droga kariery
ewoluowała, bardzo często wcześniej zajmowali się innymi
sprawami.
Ważne jest również to, że mają doświadczenie pracy w terenie, a to powoduje, że potrafią skutecznie rozwiązywać problemy, z jakimi spotykają się funkcjonariusze w komendach,
komisariatach, czy posterunkach, że potrafią zrozumieć
uwarunkowania pracy w terenie.
Ja równie uważam, że dobrze mi zrobiło to, że nabyłem
praktyki w jednostkach terenowych.
- Dużo pracy każdego dnia, jak więc Pan odpoczywa?
Latem pewnie żeglując?
- Jeśli pozwala mi na to czas, to oczywiście! Jestem żeglarzem, to jest moje hobby.
Bardzo lubię wszelką aktywność związaną z wodą.
Jestem czynnym płetwonurkiem, i jeśli tylko mam możliwość, to staram się jechać gdzieś i nurkować.
Od kilku lat uprawiam też sporty siłowe, stacjonarne;
lubię też jazdę motocyklem i na rowerze.
Ale najbardziej wolny czas lubię spędzać z rodziną.

Rozmawiała Bożena Przyborowska
Zdjęcie sierż. Tomasz Markowski
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Już od pierwszego tygodnia stycznia
stok narciarski "Kurza Góra" w Kurzętniku zapełnił
się osobami lubiącymi aktywny wypoczynek.
Policjanci dbając o bezpieczeństwo narciarzy
i snowboardzistów przypominają o przestrzeganiu
prawa, i edukują w zakresie zasad zachowania
bezpieczeństwa na stoku.

Wraz z rozpoczęciem ferii zimowych policjanci przypominają
o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Dlatego właśnie 25 stycznia na Kurzej Górze w Kurzętniku odbyło
się spotkanie profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa.
Wzięli w nim udział nowomiejscy policjanci, ratownik narciarski posiadający uprawnienia ratownika medycznego
GOPR oraz instruktorzy narciarstwa, którzy udzielali wskazówek oraz porad młodym adeptom jazdy ze szkoły narciarskiej. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyli dziennikarze z
TVP3 Olsztyn.
Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną z nowomiejskiej komendy opowiedziała młodym narciarzom
o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na stoku narciarskim, ale nie tylko.

Mówiła także o bezpiecznym spędzaniu ferii.
Ratownik narciarski opowiedział o zasadach udzielania
pomocy osobom poszkodowanym, które doznały urazu na
stoku oraz o tym, jak takiego urazu, czy też wypadku uniknąć. Instruktor narciarstwa przedstawił regulamin ośrodka
oraz zapoznał z Dekalogiem Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).
Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyniło się do uświadomienia młodym narciarzom, że należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wówczas z tak spędzonych
ferii pozostaną tylko dobre , miłe i wspaniałe wspomnienia.

sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska
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Zasady,
których
powinniśmy
przestrzegać na
stoku:
1. Uważaj na inne osoby. Zjeżdżaj tak, aby nie stwarzać
niebezpieczeństwa i nie spowodować żadnej szkody.
2. Dostosuj prędkość jazdy do swoich umiejętności, trasy,
pogody i natężenia ruchu.
3. Podczas wyprzedzania zachowaj bezpieczną odległość
od innych osób.
4. Rozpoczynając jazdę sprawdź, czy możesz to uczynić
bezpiecznie, nie stwarzając zagrożenia dla siebie i innych.
5. Unikaj zatrzymywania się na trasie zjazdu, w szczególności w miejscach zwężeń i ograniczonej widoczności. W razie
upadku, jak najszybciej usuń się z toru jazdy – zasada ta
dotyczy także wjeżdżania wyciągiem orczykowym na górę.
Jeśli stracisz równowagę i odpadniesz z wyciągu natychmiast usuń się na bok, by kolejna osoba nie najechała na
ciebie.
6. Podchodź lub schodź tylko poboczem trasy.
7. W razie wypadku nie bądź obojętny, udziel pomocy poszkodowanemu i zadzwoń pod wybrany numer alarmowy:
Policja: 997
Pogotowie Ratunkowe: 999
Pogotowie Ratunkowe: 999
Europejski numer alarmowy: 112
9. W razie wypadku (jako uczestnik lub świadek) podaj swoje dane osobowe.
Pamiętajmy też o odpowiednio dobranym sprzęcie,
ubiorze i przede wszystkim kasku narciarskim.
Dojeżdżającym samochodami do stoków przypominamy,
o właściwym parkowaniu pojazdów w miejscach do tego
wyznaczonych.
Rodzice i osoby opiekujące się dziećmi powinni pamiętać,
by nie pozostawiać ich samych bez nadzoru na stoku.

Przypominamy !
Zgodnie z zapisami Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie
w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
z dnia 18 sierpnia 2011 roku obowiązuje zakaz uprawiania
narciarstwa lub snowboardu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego. Ponadto, osoby do 16 roku życia mają
obowiązek jazdy w kasku. Opiekunowie czy osoby sprawujące
nadzór nad małoletnim do 16 roku życia, które dopuszczą do
uprawiania przez niego narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego
przeznaczonego, podlegają karze grzywny.

Policyjne patrole
na stokach Warmii i Mazur
Policjanci z Warmii i Mazur pojawili się na stokach naszego regionu. Głównym zadaniem funkcjonariuszy pracujących na zorganizowanych terenach narciarskich są działania prewencyjne. Policjanci przeszli już szkolenie merytoryczne i praktyczne z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa na stokach narciarskich.
Z inicjatywy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzaka policjanci z Warmii i Mazur będą strzegli porządku oraz zapewnią bezpieczeństwo na zorganizowanych stokach narciarskich w naszym województwie. 25 stycznia czterech funkcjonariuszy z Oddziału
Prewencji Policji w Olsztynie (w tym jedna policjantka) przeszli
szkolenie praktyczne na Górze Czterech Wiatrów w Mrągowie,
a dzień wcześniej szkolenie merytoryczne.
Policjanci pracujący na stokach mają prawo legitymować,
pouczać, będą pilnowali porządku oraz reagowali na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania.
Policjanci będą patrolować nie tylko nartostrady, ale także ich
okolice, drogi dojazdowe i parkingi.
Podstawowym zadaniem policjantów na stokach narciarskich
jest działanie prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte
bezpieczeństwo
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- Służba pełniona na stoku z oczywistych powodów ma
zupełnie inny charakter. Dlatego zależy nam na tym,
aby policjanci byli bardzo dobrze przygotowani zarówno pod kątem egzekwowania przepisów prawa,
przeprowadzania interwencji, ale także edukowania
dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie bezpiecznych
zachowań podczas uprawiania sportów zimowych –
powiedział mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Na Górze Czterech Wiatrów w Mrągowie zainaugurowano kampanię informacyjno-edukacyjnej „Wspólnie dla
bezpieczeństwa na stoku”, którą patronatem objął
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki,
Dyrektor Biura Prewencji
Komendy Głównej Policji –
insp. Dariusz Minkiewicz,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak
oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Policyjnych narciarzy będzie można spotkać na terenie:
Góry Chrobrego w Elblągu, Wyciągu Narciarskiego w Okrągłym, Pięknej Góry w Gołdapi, Kurzej Góry w Kurzętniku,
Góry Czterech Wiatrów w Mrągowie oraz Wyciągu Narciarskiego Kartasiówka w miejscowości Ruś.
Środki na wyposażenie policyjnych patroli przekazał Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Funkcjonariusze mogli się szkolić na Górze Czterech Wiatrów dzięki samorządowi Mrągowa oraz
lokalnym przedsiębiorcom, którym zależy na bezpieczeństwie -użyczyli policjantom obiekt i sprzęt.

Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców, jak i gości odwiedzających nasze województwo - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
przeszkoliła policjantów,
którzy pełnić będą
codzienną służbę na terenie stoków narciarskich
województwa.
Zadania służbowe tych funkcjonariuszy, oprócz obecności
i dbałości o bezpieczeństwo narciarzy, koncentrować się
będą na zagadnieniach profilaktycznych.
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aktualnosci/29114,KWPKGP-Wspolnie-dla-bezpieczenstwa-nastoku-roweniz-na-Warmii-i-Mazurach.html
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Podinspektor Tomasz Bzymek, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, od 17 stycznia 2017 roku pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji
w Szczytnie.
Dwa tygodnie temu w sali odpraw szczycieńskiej komendy policjanci wzięli udział
w uroczystości przekazania obowiązków
na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie.
Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki insp. Tomasz Klimek podziękował
mł. insp. Tomaszowi Michalczakowi za dotychczasowe pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowe
go Policji w Szczytnie.

Uczniowie klasy o profilu policyjnym z Zespołu
Szkół nr 1 w Szczytnie odwiedzili Komendę Policji
w Szczytnie. Wizyta odbyła się w ramach programu
„Otwarte Jednostki Policji – Do Źródeł Wiedzy
o Bezpieczeństwie”.
Z młodzieżą spotkał się podinsp. Tomasz Bzymek,
pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie.

Komendant Wojewódzki życzył przejmującemu obowiązki
podinsp. Tomaszowi Bzymkowi, by jego nowe miejsce
służby przyniosło mu jak najwięcej
zadowolenia i satysfakcji.
Podinsp. Tomasz Bzymek ma 46 lat.
Służbę w Policji rozpoczął
1 września 1991 roku.

mł.asp. Ewa Szczepanek

W Komendzie
Powiatowej Policji
w Szczytnie gościli uczniowie
pierwszej klasy
o profilu policyjnym z Zespołu
Szkół nr 1 w Szczytnie. Wizyta miała na celu przedstawienie
młodym ludziom na czy polega praca policjanta oraz jaki
sprzęt wykorzystywany jest przez nich w codziennej służbie.
Goście zwiedzili dyżurkę, pomieszczenie dla osób zatrzymanych oraz mogli dowiedzieć się do czego przeznaczony
jest Przyjazny Pokój Przesłuchań.
W Sali odpraw szczycieńskiej jednostki z młodzieżą spotkał
się podinsp. Tomasz Bzymek. Pan Komendant zachęcił
młodych ludzi do tego, aby realizując swoje marzenia, nie
rezygnowali z dbałości o własne bezpieczeństwo
mł.asp. Ewa Szczepanek
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„Możecie być dumni ze swojej pracy”- tak pracę piskich
policjantów w 2016 roku podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który uczestniczył w odprawie rocznej piskiej Policji.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele
lokalnego samorządu oraz prokuratury.
W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyła się roczna odprawa Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, mł. insp. Radosława Drach z podległymi funkcjonariuszami.
W podsumowaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek, a także Starosta Powiatu Piskiego oraz burmistrzowie podległych gmin, oraz przedstawiciel
Prokuratury Rejonowej w Piszu.
W czasie odprawy Komendant Powiatowy ocenił pracę policjantów w całym powiecie, prezentując dane statyczne obrazujące
osiągnięte wyniki.
Młodszy inspektor Radosław Drach powiedział, że w roku 2016
KPP w Piszu osiągnęła zakładane mierniki prewencyjne, m.in.
dotyczące ilości policjantów skierowanych do służby, oraz czasu
reakcji na zdarzenie.
Komendant powiedział również, że podobnie sytuacja wygląda,
jeśli chodzi o mierniki kryminalne, podkreślając wzrost wykrywalność w przestępczości ogółem o 18,5 %; spadek liczby przestępstw kryminalnych oraz tak zwanych „7 kategorii przestępstw”
najbardziej uciążliwych społecznie.
Komendant powiedział, że sytuacja na drogach nieznacznie się
pogorszyła - odnotowano o 22 przestępstwa na drogach więcej
niż rok wcześniej. Zwiększyła się też liczba kolizji oraz wypadków
drogowych.
Komendant Powiatowy zwrócił również uwagę na to, że w minioStr. 16

nym roku wzrosła liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących,
którzy dopuścili się popełnienia przestępstwa.
Komendant Powiatowy podziękował przedstawicielom lokalnych
samorządów za wsparcie finansowe, jakie piska policja otrzymała
w roku 2016 w łącznej kwocie 190 000 złotych.
W czasie odprawy starosta oraz burmistrzowie złożyli podziękowania na ręce Komendanta Powiatowego za dotychczasową pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piskiego.
Życzyli dalszych sukcesów, a funkcjonariuszom spokoju i bezpieczeństwa w trakcie służby.
Obecny na odprawie Prokurator również podziękował policjantom
za dotychczasową współpracę, której efektem są bardzo dobre
wyniki Prokuratury Rejonowej w Piszu w skali całego okręgu. Dodał, że można je było osiągnąć dzięki szybkim działaniom, zaangażowaniu i dobrej współpracy z funkcjonariuszami.
Podsumowując pracę piskich policjantów Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek powiedział,
że wyniki osiągnięte przez KPP w Piszu są godne pochwały
i świadczą o ciężkiej pracy funkcjonariuszy. - „To ogromny
wzrost w stosunku do roku poprzedniego i duże wyzwanie
na rok 2017”. Komendant Wojewódzki podkreślił, że osiągnięte wyniki plasują piską jednostkę w czołówce garnizonu
warmińsko – mazurskiego. „Możecie być dumni ze swojej
pracy – to wasza zasługa”- powiedział na koniec
inspektor Tomasz Klimek.
Na koniec odprawy mł. insp. Radosław Drach podziękował
wszystkim policjantom za dobrą pracę i wyniki osiągnięte
w roku 2016, a gościom za współpracę, wsparcie i udział w rocznym podsumowaniu.
podkom. Anna Szypczyńska
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W Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu odbyła się
odprawa podsumowująca wyniki, jakie osiągnęła
jednostka w 2016 roku. Pod wrażeniem skuteczności
elbląskich stróżów prawa, realizowanych przez nich
projektów i programów prewencyjnych, byli samorządowcy, przedstawiciele prokuratury, przedstawiciele
innych służb mundurowych, a także insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
Wyniki lepsze niż rok wcześniej
Wyniki osiągnięte przez elbląskich policjantów były w ubiegłym
roku lepsze od tych z lat poprzednich. Przykładowo: w 2016r.
wykonano 22302 służb (2015r. – 21697), w tym patroli ruchu drogowego 7333 (2015r. - 6114), patroli pieszych 1884 (2015r. - 1722), ujawniono 38224 wykroczeń (2015r. - 36062). W 2016r. policjanci skontrolowali 28883 pojazdów, wylegitymowali 35562 osób.
Zatrzymali 384 praw jazdy, w tym 126 za przekroczenie prędkości
powyżej 50km/h w terenie zabudowanym oraz zatrzymali 3072
dowody rejestracyjne za zły stan techniczny pojazdów. Policjanci
53447 razy kontrolowali trzeźwość kierowców. Zatrzymali 261
pijanych za kierownicą i 120 po użyciu alkoholu.
W roku 2016 funkcjonariusze ruchu drogowego przez 261 dni
realizowali akcje na drogach związane z poprawą bezpieczeństwa, między innymi: działania NURD (Niechroniony Uczestnik
Ruchu Drogowego), Prędkość, Alkohol i Narkotyki, Bezpieczny
Weekend, Gimbus.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jeden z priorytetów na
2017 rok. Policjanci dołożą wszelkich starań aby kontynuować
przyjęte założenia i zmniejszyć liczbę wypadków i tym samym
ofiar na drodze (na terenie działania KMP w Elblągu doszło do
187 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 239 zostało rannych,
było także 1961 kolizji).
Wysoko w statystyce rocznej plasuje się wykrywalność. Funkcjonariusze pionu kryminalnego osiągnęli wykrywalność na poziomie
72,6% (2015 – 67,8%). W rozbojach, kradzieżach i wymuszeniach
osiągnęli aż 84,2% (2015 - 82,5%) i przede wszystkim odnotowali
mniej zdarzeń kryminalnych niż rok wcześniej (tj. o 139 czynów
stwierdzonych).
Profilaktyka nadal bardzo ważna
W ramach działań związanych z Krajowa Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci z elbląskiej komendy przeprowadzili 65 konsultacji społecznych, które były związane z funkcjonowaniem systemu. W spotkaniach uczestniczyło 1779 osób. Do końca roku
2016 przyjęli 591 zgłoszeń.
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Dotyczyły głównie wykroczeń drogowych i spożywania alkoholu
w miejscach publicznych.
W 2016 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
przeprowadzili 1133 spotkań z dziećmi i młodzieżą. W spotkaniach uczestniczyło 28325 osób. Przeprowadzono 15 spotkań
z w ramach Kampanii „Bezpieczny Senior” (uczestniczyło 675
osób). Mundurowi uczestniczyli w 44 spotkaniach z wypoczywającymi dziećmi (w spotkaniach uczestniczyło 1250 osób). Skontrolowano – 17 placówek w których wypoczywali najmłodsi. Od 1 do 30
września dzielnicowi przeprowadzili 75 spotkań z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas
spotkań uczniowie klas pierwszych otrzymali światełka odblaskowe. W spotkaniach uczestniczyło 2960 osób.
To tylko wycinek działań, jakie w ubiegłym roku realizowali policjanci.
Wszystkie one wpisują się w priorytety na 2017 rok.
Założenia policjantów dotyczą zmniejszenia wypadków drogowych, zmniejszenia liczby przestępstw, kontynuacji profilaktyki i
edukacji najmłodszych oraz seniorów. Jednym z nowych elementów jest zwiększenie roli dzielnicowego w kontaktach z mieszkańcami, czyli - „Dzielnicowy bliżej nas”. Założenia tego ostatniego
z priorytetów dotyczą odciążenia policjantów – dzielnicowych od
pracy biurokratycznej. W praktyce oznacza to, że dzielnicowi będą
więcej czasu poświęcać na spotkania z mieszkańcami, a mniej
czasu za biurkiem.
Żaden z tych priorytetów nie mógł być możliwy do zrealizowania,
gdyby nie współpraca z przedstawicielami władz samorządowych,
których wsparcie finansowe i rzeczowe jest niezbędne w walce
z przestępczością. Podobnie jest również podczas zadań, które
policjanci codziennie realizują ze sprawdzonymi partnerami, miedzy innymi: żandarmerią wojskową, strażą graniczną, strażą miejską, służbą celną, strażą leśną czy strażą rybacką.
Za wsparcie i pomoc w realizacji obowiązków służbowych
dziękujemy.
Jakub Sawicki
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W Komendzie Powiatowej Policji w Olecku odbyła się
odprawa służbowa podsumowująca efekty pracy policjantów w powiecie oleckim. W spotkaniu uczestniczył
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak oraz przedstawiciele władz samorządowych i prokuratury.

30 stycznia w oleckiej komendzie odbyła się odprawa służbowa. W podsumowaniu roku 2016 wziął udział między innymi mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Zastępca Prokuratora
Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Olecku Andrzej Zawadzki, Starosta Olecki Marian Świerszcz, Zastępca Burmistrza Henryk Trznadel oraz wójtowie gminy Kowale Oleckie
Krzysztof Locman oraz gminy Wieliczki Jarosław Kuczyński.
Na wstępnie Komendant Powiatowy insp. Andrzej Żyliński
przywitał zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników cywilnych. Następnie głos przekazał Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego oraz Naczelnikowi Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego, którzy podsumowali wyniki osiągnięte
przez podległych im funkcjonariuszy.
Jak przedstawiał nadkom. Adam Brodowski, w 2016 roku
stwierdzono 436 przestępstw, w tym 38 gospodarczych,
a ich ogólna wykrywalność wyniosła 76,9 %. Ponadto policjanci oleckiej komendy w minionym roku zabezpieczyli
łącznie 12 000 g narkotyków.
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Następnie głos zabrała podinsp. Ewa Papadopulu, która
przekazała zebranym, iż w 2016 roku funkcjonariusze zrealizowali blisko 4000 służb. Podczas codziennej pracy policjanci ujawnili 6135 wykroczeń, w tym ponad 3500 w ruchu
drogowym, zastosowali 2071 pouczeń oraz nałożyli 3519
mandatów. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali ponad 170
nietrzeźwych kierujących, odnotowali 257 kolizji i 37 wypadków drogowych, w których 43 osoby były ranne, a 7 poniosło śmierć.
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego omówiła
również działanie w powiecie oleckim Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w której odnotowano 158 zgłoszeń,
z czego 29 zostało potwierdzonych. Najczęściej zgłoszenia
(127) dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
spożywania alkoholu w miejscu publicznym (24).
Na koniec podsumowań minionego roku insp. Andrzej Zyliński przedstawił kierunki pracy na rok 2017 oraz podziękował
policjantom i pracownikom cywilnym za dotychczasową
pracę i życzył równie dobrych wyników w latach następnych.
Podczas odprawy głos zabrali również zaproszeni goście,
którzy pogratulowali oleckim policjantom osiągniętych wyników i podziękowali za pracę na rzecz bezpieczeństwa w
2016 roku.
mł. asp. Justyna Sznel

Oddali krew potrzebującym
Ponad 7 litrów krwi oddali policjanci, pracownicy cywilni,
funkcjonariusze mundurowi innych
służb oraz mieszkańcy Braniewa.
Donacje w braniewskiej jednostce Policji
na stałe wpisały się już w kalendarz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa. Akcję wspierają czynnie funkcjonariusze bratnich służb – wszyscy razem od kilku lat bezinteresownie oddają ten bezcenny
surowiec. Tym razem honorowi dawcy oddali 7,6 l krwi.
W sumie z braniewskiej jednostki Policji popłynęło już prawie 265 litrów tego leku ratującego życie.
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Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Ełku
złożone zostały specjalne podziękowania za profesjonalizm i empatię policjantów z drogówki. Wyrazy
wdzięczności przekazał kierowca, który był uczestnikiem zdarzenia drogowego.
5 stycznia 2017r. sierż. sztab. Karol Sobolewski
i sierż. Katarzyna Koszykowska pracowali na miejscu
kolizji w gminie Kalinowo na DK-16. Tego dnia warunki
drogowe były wyjątkowo trudne. W tym zdarzeniu kierujący toyotą na łuku drogi stracił panowanie nad swoim pojazdem i dachował w przydrożnym rowie.
Jezdnia była oblodzona i ośnieżona. Kierowca nie doznał obrażeń, podróżował sam.
Po kilkunastu dniach od tego zdarzenia do Komendanta Powiatowego Policji w Ełku przyszedł list ze słowami
podziękowania od kierowcy za udzieloną pomoc i fachowość policjantów na miejscu zdarzenia.

Str. 19
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Policyjne małżeństwo po służbie zatrzymało pijanego kierowcę
Policyjne małżeństwo z Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie w czasie wolnym od służby zatrzymało
pijanego kierowcę. Zatrzymany, najpierw samochodem
czołowo zderzył się z autem, którym podróżowała czteroosobowa rodzina z dziećmi, a następnie zaczął uciekać. Jak się później okazało 26-latek miał prawie
3 promile alkoholu w organizmie.
Do groźnej kolizji doszło w połowie stycznia w miejscowości
Pawłowo (gm. Olsztynek). Kierowca audi jadąc z nadmierną
prędkością stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na
przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z kią, którą
podróżowała czteroosobowa rodzina z dziećmi. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Sprawca kolizji jednak nie zainteresował się stanem pozostałych uczestników zdarzenia i zaczął uciekać z miejsca
zdarzenia.

Świadkami całego zdarzenia było policyjne małżeństwo
z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, które w tym czasie
miało wolne od służby.
Funkcjonariusze pojechali za uciekającym mężczyzną, informując o jego ucieczce oficera dyżurnego.
Po kilkuset metrach stan techniczny audi uniemożliwił
26-latkowi dalszą ucieczkę. Mężczyzna postanowił więc
uciekać pieszo. Funkcjonariusze pobiegli za nim i po krótkim
pościgu zatrzymali go.
Jak się okazało mieszkaniec gminy Olsztynek miał prawie
3 promile alkoholu w organizmie.
Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym
areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat
pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wysoka grzywna.
sierż. Anna Balińska

Nie ważne kiedy i gdzie –
na służbie jest się zawsze
Funkcjonariusz bartoszyckiej jednostki policji, będąc w czasie
wolnym od służby, zatrzymał sprawcę kradzieży sklepowej w Kętrzynie. Pijany i agresywny 45-latek ukradł artykuły spożywcze,
a następnie wszczął awanturę z pracownikami sklepu i wybiegł nie
płacąc za towar. Policjant nie wahając się ani chwili, podjął pościg
za mężczyzną, i zatrzymał go kilkaset metrów od sklepu.
Oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów został powiadomiony przez
dzwoniącego mężczyznę, że zatrzymał sprawcę kradzieży sklepowej i
ujawnił przy nim skradzione artykuły spożywcze.
Jak się później okazało zgłaszającym był policjant z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, który w czasie wolnym od służby przyjechał z sąsiedniego powiatu do Kętrzyna.
Funkcjonariusz poinformował, że gdy wychodził z jednego z budynków
na terenie miasta, zauważył uciekającego mężczyznę, a za nim biegnącą sprzedawczynię, która wołała o pomoc w zatrzymaniu „złodzieja”.
Policjant nie wahając się ani chwili, podjął pościg za tym mężczyzną,
i zatrzymał go po kilkunastu metrach od sklepu. Ujawnił przy nim skraStr. 20
dziony wcześniej
towar.
Mienie zostało odzyskane i wróciło na półki sklepowe.
mł. asp. Ewelina Piaścik

Zatrzymał pijanego rowerzystę
Policjant z Komisariatu Policji w Biskupcu wracając
do domu po skończonej służbie, zatrzymał pijanego
rowerzystę. Mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.
Kilka dni temu policjant z Komisariatu Policji w Biskupcu
wracając po skończonej służbie do domu, na trasie
Biskupiec - Labuszewo zauważył jadącego przed nim
rowerzystę, który miał trudności z utrzymaniem równowagi, a po chwili, na łuku drogi przewrócił się na jezdnię.
Policjant zatrzymał swój samochód, włączył światła awaryjne i pomógł wstać leżącemu na drodze. Gdy wyczuł od
51- latka wyraźny zapach alkoholu, wezwał na miejsce
patrol.
Gdy rowerzysta usłyszał, że na miejsce wzywani są policjanci, podjął próbę ucieczki. Powstrzymywany przez
funkcjonariusza zaczął się szarpać i kierował wobec niego groźby karalne. Wszystko po to, by zmusić policjanta
do odstąpienia od interwencji.
Mężczyzna został zatrzymany.
sierż. Anna Balińska
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Pijany jeździł ciężarówką.
Zatrzymał go kierownik Posterunku Policji w Kisielicach
Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się mieszkaniec gminy Iława. Mężczyzna, pomimo trudnych warunków na drodze, i swojej nietrzeźwości, wsiadł do
ciężarowego fiata i ruszył na drogi powiatu iławskiego. Na szczęście nie trwało to długo. Został zatrzymany przez kierownika Posterunku Policji w Kisielicach.
20 stycznia do oficera dyżurnego iławskiej policji
zadzwonił kierownik Posterunku Policji w Kisielicach
asp. Łukasz Krupiński.
Poinformował, że jadąc
jedną z dróg w gminie Iława
na odprawę roczną,
zauważył kierującego
samochodem ciężarowym
fiat, który jechał
tzw. „wężykiem”.
Kierujący fiatem po kilku metrach uderzył w stojące przy
drodze kamienie, a następnie znak drogowy, po czym
odjechał. Funkcjonariusz, po krótkim pościgu, zatrzymał
kierującego i zabrał mu kluczyki.
Po chwili na miejsce zdarzenia przyjechał patrol policji,
który zabrał kierowcę do iławskiej komendy.
Samochód natomiast został przekazany osobie wskazanej
przez zatrzymanego.
W trakcie dalszych czynności okazało się, że 52-latek miał
prawie 3 promile (!) alkoholu w organizmie i zapomniał
ze sobą zabrać dowodu rejestracyjnego oraz obowiązkowego ubezpieczenie OC.
Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy.
W najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie
tłumaczył się przed sądem.

mł. asp. Joanna Kwiatkowska
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Policjanci z Morąga i Lidzbarka Warmińskiego
uchronili mężczyzn przed wychłodzeniem.
Pod koniec stycznia około godz. 4:00 dyżurny morąskiej
policji odebrał telefon, z którego wynikało, że ma do czynienia z zagrożeniem zdrowia i życia. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny leżącego od pewnego czasu w okolicy jednego z miejskich sklepów.
Policjanci, którzy zostali wysłani na interwencję odnaleźli
we wskazanej okolicy młodego mężczyznę, który był pod
silnym działaniem alkoholu. Nie był wstanie sam utrzymać
się na nogach i miał problem z wytłumaczeniem, co dokładnie się stało. W rozmowie z policjantami powiedział,
że usiadł tylko na chwilę, i stracił poczucie czasu.
Policjanci wezwali karetkę pogotowia, która zabrała 18latka do szpitala.
Kilka godzin później - policjanci pomogli jeszcze dwóm
napotkanym w trakcie służby, zziębniętym mężczyznom,
odwożąc ich do schronisk.
Kolejne zgłoszenie przyjęli policjanci z Lidzbarka Warmińskiego. Interwencja i tym razem dotyczyła osoby, która
znalazła się w okolicznościach mogących zagrażać jej
życiu. O sprawie poinformowała Policję mieszkanka Ornety. Powiedziała, że w pobliżu jeziora od czterech godzin
siedzi starszy mężczyzna.
Skierowani na miejsce policjanci odnaleźli mężczyznę,
który miał problemy z samodzielnym poruszaniem się.
Prosił, by odwieziono go do domu i przekazano pod opiekę rodzinie.
Dzięki godnej pochwały reakcji udało się zapobiec wychłodzeniu, a może nawet uratowano życie .

JK/BM
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Sierż . Piotr Olejniczak z ełckiej jednostki udzielił skutecznej pomocy starszemu mężczyźnie, który leżał nieprzytomny w swoim mieszkaniu. Policjant skutecznie
reanimował 72-latka, przywracając mu czynności życiowe i przekazując zespołowi medycznemu, który przetransportował chorego do szpitala. Ten sam policjant
kilka miesięcy temu również uratował ludzkie życie.
Kilka dni temu po godz. 20:00 do oficera dyżurnego ełckiej
Policji dotarła informacja, że na jednym z ełckich osiedli po
klatce schodowej biega agresywny mężczyzna, który wchodzi do mieszkań sąsiadów.
Patrol skierowany na miejsce przed blokiem spotkał lokatorki, które wskazały mieszkanie, w którym prawdopodobnie
był sprawca.
We wskazanym mieszkaniu sprawcy interwencji nie było,
ale policjanci zauważyli leżącego na podłodze nieprzytomnego starszego mężczyznę. Sierż. Piotr Olejniczak sprawdził jego czynności życiowe, stwierdzając brak tętna i oddechu. Policjanci natychmiast przystąpił do reanimacji, jednocześnie wzywając pogotowie ratunkowe.
Dzięki ich sprawnemu działaniu 72-latek zaczął samodzielne oddychać.
Nie bez znaczenia w tej sytuacji był fakt, że policjant
udzielający pierwszej pomocy przedmedycznej, przed
wstąpieniem do służby, był ratownikiem medycznym.
Dzięki czemu posiada szeroką fachową wiedzę i uprawnienia w tej dziedzinie.
Po przekazaniu starszego mężczyzny zespołowi medycznemu policjanci kontynuowali interwencję, której powodem
było agresywne zachowanie jednego z mieszkańców.
Jak się okazało mężczyzna ten siedział na ostatnim piętrze
klatki schodowej. Mimo obecności policjantów nie uspokoił
się, wciąż krzyczał i był wulgarny. Nie reagował na polecenia policjantów. Został obezwładniony i zatrzymany przez
funkcjonariuszy, po czym trafił do policyjnego aresztu.
Str. 22

To nie pierwszy przypadek, gdy profesjonalne działania
sierż. Piotra Olejniczaka przyczyniły się do uratowana ludzkiego życia.
We wrześniu 2016 r. policjant udzielił niezbędnej pomocy
nastolatce, którą policjanci znaleźli leżącą, niemal nieprzytomną, w wysokiej trawie.
Dziewczyna miała zasinioną twarz i usta, krztusiła się i nie
była w stanie samodzielnie przewrócić na bok. Nie można
było też nawiązać z nią żadnego kontaktu.
Policjanci natychmiast udzielili dziewczynie niezbędnej pomocy. Udrożnili jej drogi oddechowe, ułożyli w pozycji bocznej bezpiecznej, okryli leżącą obok niej bluzą i wzywając na
miejsce pogotowie ratunkowe stale monitorowali jej czynności życiowe.

sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
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Elementy odblaskowe w postaci kamizelek i opasek
otrzymali piscy policjanci od Stowarzyszenia na Rzecz
Edukacji i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym działającym w Piszu. Zostaną one rozdane pieszym i rowerzystom poruszających się po drogach powiatu piskiego.
Pierwsze odblaski trafiły już do dzieci i ich rodziców
mieszkających w Łupkach.
Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów jest niezwykle istotne, szczególnie
w okresie zimowym, gdy dzień jest
krótki, a warunki pogodowe zwykle
trudne. Ogromną rolę odgrywają tu
elementy odblaskowe.
Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu piskiego funkcjonariusze
nawiązali kontakt z lokalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W rezultacie otrzymali, ze strony stowarzyszenia,
elementy odblaskowe w postaci kamizelek i opasek. Będą
one rozdawane pieszym i rowerzystom poruszających się
po naszych drogach.
Str. 23

Pierwsze odblaski ufundowane przez to stowarzyszenie
trafiły do dzieci i ich rodziców w miejscowości Łupki.
To właśnie tam, w świetlicy wiejskiej, pani sołtys zorganizowała spotkanie najmłodszych mieszkańców z przedstawicielem piskiej policji. Zaprosiła także ratownika medycznego,
który uczył dzieci, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
W czasie spotkana policjantka- mówiąc na temat „Odblaskowych ferii”przypomniała najmłodszym zasady
bezpiecznego poruszania się po drodze oraz wytłumaczyła, dlaczego
elementy odblaskowe są tak ważne.
Na zakończenie prelekcji rozdała
dzieciom odblaskowe opaski, a ich
rodzicom kamizelki.
Dzieci zobowiązały się, że będą nosiły otrzymane odblaski
i będą przypominały rodzicom o noszeniu kamizelek.

podkom. Anna Szypczyńska
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Posiedzenie
ZW SEiRP w Olsztynie

Szkolenie policjantów OPP

Insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie wziął udział w pierwszym w tym roku
posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które odbyło
się w piątek, 13 stycznia 2017 roku w Olsztynie.

Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w portach
lotniczych – to główny cel szkolenia dla policjantów
OPP, które odbyło się w Olsztynie.
W związku z funkcjonowaniem od roku Portu Lotniczego
Olsztyn-Mazur, w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie
odbyło się szkolenie dla policjantów z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w portach lotniczych i w ich
bezpośrednim rejonie.
Głównymi zadaniami policjantów pełniących służbę
w rejonie portów lotniczych jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w porcie lotniczym oraz
w rejonie lotniska; reagowanie na przestępstwa i wykroczenia; ochrona mienia na podległym obszarze oraz zabezpieczenie porządku w ruchu drogowym w rejonie portu
lotniczego.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez funkcjonariuszy
z Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP oraz przedstawicieli Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Zdjęcia J. Kowalewicz

W obradach udział wzięło blisko 50 uczestników –
reprezentantów Zarządów Kół SEiRP oraz specjalnych
gości. Oprócz Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie, w spotkaniu uczestniczyli m.in.
kom. Sławomir Koniuszy, Przewodniczący WarmińskoMazurskiego NSZZ Policjantów oraz
płk Aleksander Pieczkin, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie,
Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Zebranym przedstawiono m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego; gospodarowania finansami; Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej; Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Olsztynie.
Dużo miejsca poświęcono również omówieniu zmian w
ustawie o zaopatrzeniu emerytalno-rentowym funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin.
Na podstawie J. Kowalewicz
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St. sierż. Rafał Frenkiel z ostródzkiej komendy zdobył
złoty medal i tytuł Mistrza Polski w formule
point-fighting podczas Otwartych Mistrzostw Polski
Sztuk Walk, które odbyły się w Mińsku Mazowieckim.
Po zeszłorocznych sukcesach na arenie krajowej i międzynarodowej na tegorocznych Mistrzostwach Polski
Rafał Frenkiel uchodził za
faworyta w swojej kategorii,
i nie zawiódł pokładanych
w nim oczekiwań.
Ostródzki policjant, po zdecydowanym zwycięstwie we
wszystkich walkach zdobył
złoty medal i tytuł Mistrza
Polski w formule pointfighting.
W turnieju udział wzięło
blisko 250 zawodników
z całej Polski.
Zawody odbyły się pod patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
oraz Polskiej Federacji Kickboxingu.
Starszy sierżant Rafał Frenkiel swoją
karierę w Policji rozpoczął w 2010 roku.
W ostródzkiej komendzie pracuje od grudnia ubiegłego roku.
Sportami walki pasjonuje się od dziecka.
Treningi rozpoczął w szkole średniej ,
trenując w działdowskim klubie „Start”
pod okiem Marka Dwórznika. W tym samym czasie był również zawodnikiem klubu piłkarskiego DKS Wkra Działdowo.

Po rozpoczęciu służby w Policji, doprowadził swoją drużynę
do zwycięstwa w turnieju o Puchar Przechodni Komendanta
Szkoły Policji w Słupsku, zdobywając tytuł króla strzelców
tej imprezy.
Po powrocie ze szkoły, w roku 2011 reprezentował również
drużynę policjantów z garnizonu warmińsko-mazurskiego,
która zdobyła w tym czasie drugie miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki
Nożnej – COPA DEL
MAR w Portugalii.
Trzy lata temu zakończył swoją przygodę
z piłką i powrócił do
treningów kickboxingu
oraz taekwondo,
biorąc aktywny udział
w zawodach sztuk
walk na arenie krajowej i międzynarodowej.
Do swoich największych sukcesów
może zaliczyć:
•złoty medal na Mistrzostwach Polski
Sztuk Walk federacji WKSF
•złoty medal na Pucharze Europy
federacji UFR, WKA i WKSF
•srebrny medal na Drużynowych Mistrzostwach Polski w Taekwondo
•złoty medal na Mistrzostwach Polski
Polskiej Federacji Kickboxingu
•złoty medal na Pucharze Warmii i Mazur WKSF

•srebrny medal na Pucharze Warmii i Mazur w Taekwondo

Z czasem przerwał treningi kickboxingu i poświęcił się piłce
nożnej.
sierż. szt. Anna Karczewska
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Pierwsze Zawody Wędkarskie Służb Mundurowych
o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku
Sławomir Saniuk– reprezentujący KPP w Gołdapi
wygrał Puchar Komendanta Powiatowego Policji
w Giżycku w Zawodach Wędkarskich Służb Mundurowych, które zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową
Policji w Giżycku.
21 stycznia 2017 roku na akwenie jeziora Upałty Małe koło Giżycka odbyły się
Pierwsze Zawody Wędkarskie Służb
Mundurowych o Puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Giżycku.
W zawodach wzięło udział 22 zawodników, reprezentantów:
komend powiatowych w Giżycku, Gołdapi, Węgorzewa, oraz

Olecka, a także Żandarmerii Wojskowej w Giżycku, Jednostki Wojskowej nr 3797 w Orzyszu, Jednostki Wojskowej
nr 3787 w Giżycku i Straży Granicznej w Baniach Mazurskich.
Zwycięzcami czterogodzinnych zmagań
w połowie ryb zostali:
I miejsce – Sławomir Saniuk– reprezentujący KPP w Gołdapi ( z wynikiem
6560 pkt.)
II miejsce – Cezary Domel– reprezentujący KPP w Olecku (z wynikiem 4222 pkt.)
III miejsce – Adam Garackiewicz – reprezentujący KPP w
Olecku (z wynikiem 3500 pkt.)
W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku
mł. insp. Przemysława Rawy, puchary zwycięzcom wręczył
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
asp. szt. Jacek Tarnacki.

Drużyna reprezentująca KPP Pisz wywalczyła Puchar Starosty Piskiego za zajęcie II miejsca w Trzecim Turnieju Charytatywnym Piłki Nożnej „Służb Mundurowych”, który odbył się
w Piszu. Głównym celem tego turniej była zbiórka pieniędzy
na zakup okularów dla potrzebujących dzieci.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu odbył się mecz charytatywny piłki
nożnej służb mundurowych. Organizatorem tej imprezy
był ks. Krzysztof Plak z parafii p.w. św. Józefa w Piszu oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Koło w
Piszu. Na turnieju nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, który kibicował drużynie piskich policjantów.
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W turnieju walczyli policjanci, leśnicy, strażacy, księża oraz radni.
Podczas rozgrywek zbierane były fundusze na okulary dla dzieci
z naszego powiatu. Przeprowadzona była też aukcja przedmiotów,
wśród których można było wylicytować kubeczki z logo piskiej policji.
Piscy policjanci podczas meczu dali z siebie wszystko.
W meczu finałowym zagrali z żołnierzami. Walka była bardzo wyrównana. Ostatecznie piscy policjanci przegrali ten pojedynek, zajmując zaszczytne II miejsce.
Podobnie było rok temu. Wówczas funkcjonariusze zostali pokonani
tylko przez leśników.
Tym samym drużyna- reprezentująca KPP w Piszu -wywalczyła Puchar
Starosty Piskiego za zajęcie II miejsca w Trzecim Turnieju Charytatywnym Piłki Nożnej „Służb Mundurowych”.
Celem imprezy była dobra zabawa i rywalizacja drużyn, ale przede
wszystkim pomoc potrzebującym
i mającym problemy ze wzrokiem dzieciom.
podkom. Anna Szypczyńska
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Policjanci otrzymali nowy radiowóz
Funkcjonariusze nidzickiej policji wzbogacili się o nowy
radiowóz. Oznakowany pojazd trafił do Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego, gdzie będzie wykorzystywany przez dzielnicowego w
gminie Nidzica. Samochód został
sfinansowany z budżetu Policji.
W komendzie wojewódzkiej odbyło
się przekazanie nowo zakupionych
radiowozów dla garnizonu warmińsko – mazurskiego. Jeden z nich
trafił do nidzickich policjantów.
Będzie on wspomagać służbę dzielnicowego na terenie gminy Nidzica.
- „Nie ukrywam zadowolenia z tego, że będę głównym
dysponentem tego pojazdu. Podległy mi rejon, w którym pracuję, jest bardzo trudny ze względu na jego
położenie na dużym obszarze leśnym, z licznymi jezio-
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rami, podmokłymi terenami oraz wzniesieniami.
W okresie, gdy występują intensywne opady deszczu, niektóre drogi leśne i gruntowe zamieniają się
w bajora z błotem i wodą, co przekłada się na duże utrudnienia
w dojechaniu do mieszkańców
oddalonych wsi. Mając nowe
Auto, już nie będę się o to martwił”
– powiedział
mł. asp. Krzysztof Florek dzielnicowy
gminy Nidzica.
Nowy radiowóz marki Skoda Yeti
wyprodukowany został w 2016 roku,
ma silnik benzynowy o pojemności 1,4.
Nowy nabytek wart jest blisko 72 tysiące złotych.
id
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