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W zarządzaniu ważną wartością jest identyfikacja pracowników z firmą,
czyli akceptacja m.in. kultury organizacyjnej, polityki firmy, oraz jej celów.
Aby policjanci, czy pracownicy czuli się częścią firmy, w której pracują, aby
chcieli poświęcić się firmie w 100 procentach powinni przede wszystkim
mieć możliwość poznania priorytetów i zadań, jakie są na nich nakładane.
W dzisiejszym wydaniu "Informatora" prezentujemy priorytety i zadania
Komendanta Głównego Policji przeznaczone do realizacji w 2017 roku.

Priorytet I – Zwiększenie efektywności działań Policji
na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem
- Dostosowanie aktywności Policji do zdiagnozowanych
potrzeb w obszarze profilaktyki zagrożeń społecznych (w tym
w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym, cyberzagrożeniom).
- Zacieśnianie współpracy z członkami społeczności lokalnej
poprzez organizację debat społecznych z uwzględnieniem
wniosków z analizy zagrożeń lokalnych (np. mapy zagrożeń).
- Rozszerzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
w tym władzami samorządowymi, w obszarze dotyczącym
wspierania i finansowania działań Policji o charakterze profilaktycznym współpracy służby kryminalnej z sądami
i prokuratorami i innymi służbami.
- Dostosowanie etatowe struktur organizacyjnych Policji
w obszarze działań profilaktycznych realizowanych przez Policję na poziomie powiatowym, miejskim, rejonowym do zidentyfikowanych potrzeb.
- Wzmocnienie działań prospołecznych w ramach współpracy
Policji z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.
- Poszerzenie współpracy dzielnicowych ze społecznością
lokalną.

Priorytet II – Podniesienie skuteczności działań Policji
w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych
zagrożeń, w tym cyberprzestępczości
-Intensyfikacja prowadzenia form pracy operacyjnej w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.
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-Utrwalenie prawidłowej praktyki w zakresie ujawniania, identyfikacji, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego
z przestępstwa (mającego związek z przestępstwem).
-Zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości narkotykowej.
-Podjęcie działań zwiększających skuteczność ujawniania
przestępstw gospodarczych i ścigania ich sprawców w kluczowych obszarach przestępczości gospodarczej, tj. przestępstw
dotyczących podatku od towarów i usług VAT, podatku akcyzowego, przestępstw na szkodę interesów UE oraz przestępstw dotyczących zamówień publicznych.
-Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości motywowanej
nienawiścią.

Priorytet III – Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie
-Zwiększanie skuteczności Policji w zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom (polegających m.in. na dostosowaniu
liczby policjantów pełniących służbę patrolowo-interwencyjną,
dzielnicowych i wywiadowczą do zidentyfikowanych potrzeb)
-Optymalne wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji, zapewniających
prawidłową obsługę zdarzeń.
-Aktywizacja działań Policji w zwalczaniu tzw. 7 kategorii
przestępstw.
-Wzmocnienie współpracy służby prewencyjnej i kryminalnej
na rzecz procesu wykrywczego poprzez stałą wymianę informacji dotyczących aktualnych zagrożeń.
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-Utrzymanie wysokiej skuteczności poszukiwań osób,
w szczególności osób zaginionych.
-Zwiększenie możliwości wykorzystania baz danych DNA
i AFIS poprzez utworzenie stanowisk dostępowych do bazy
danych DNA w pracowniach genetyki sądowej LK KWP/KSP,
poprawę regulacji prawnych dot. wprowadzania danych do
baz DNA i AFIS jak również podniesienia świadomości funkcjonariuszy z zakresu wykorzystania informacji uzyskanych
z krajowych i zagranicznych baz DNA i AFIS.
-Optymalizacja działań na rzecz zwalczania przestępczości
"pseudokibiców".
Priorytet IV – Działania Policji ukierunkowane na poprawę
bezpieczeństwaw ruchu drogowym
-Zapewnienie optymalnej liczby policjantów RD pełniących
bezpośrednio służbę na drogach.
-Zwiększenie bądź utrzymanie udziału policjantów RD w ogólnopolskich działaniach kontrolno-prewencyjnych na rzecz
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Priorytet V – Optymalizacja działań Policji na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych
-Dążenie do standaryzacji przy realizacji zadań związanych
z zabezpieczeniem imprez masowych w jednostkach organizacyjnych Policji, które nie posiadają wyodrębnionych komórek sztabowych.
-Wzmocnienie współpracy Policji z podmiotami zewnętrznymi
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Priorytet VI – Podniesienie jakości i efektywności pracy
Policji poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji
zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji
-Stworzenie możliwości do utrzymywania odpowiedniego
poziomu sprawności fizycznej poprzez działania o charakterze organizacyjnym i logistycznym.
-Podniesienie poziomu wiedzy policjantów, którzy pełnią służbę odpowiednio: w komórkach organizacyjnych właściwych
w sprawach ruchu drogowego lub są przewidziani do jej pełnienia; na stanowisku dzielnicowego; dyżurnego w jednostce
organizacyjnej Policji.
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Priorytet VII – Doskonalenie jakości zadań realizowanych
przez policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy
-Zmniejszenie uzależnienia realizacji zadań w obszarze IT od
firm zewnętrznych.
-Poprawa warunków lokalowych i stanu technicznego pomieszczeń służbowych.
-Ujednolicenie wyposażenia bojowego jednostek i komórek
antyterrorystycznych (uzbrojenie, umundurowanie i środki
transportu).
-Zapewnienie wysokiej aktywności w pozyskiwaniu funduszy
pomocowych.
-Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury dla sieci radiowych,
radioliniowych i teleinformatycznych.

USTANOWIONE PIORYTETY LOKALNE
DLA KWP W OLSZTYNIE
Priorytet I - Zwalczanie i zapobieganie negatywnym
zjawiskom właściwym rejonom nadgranicznym.
-Zwalczanie przestępczości korupcyjnej.
-Zwiększanie efektywności operacyjnej i procesowej policjantów pionu dw. z przestępczością gospodarczą.
Priorytet II – Bezpieczeństwo w rejonach szczególnie
atrakcyjnych turystycznie.
-Poprawa poczucia
bezpieczeństwa
na terenach wodnych
w sezonie letnim.
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- „Patrząc z perspektywy osoby odchodzącej na emeryturę mogę powiedzieć, że praca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie to był czas nowych
wyzwań i możliwości, bardzo pracowity
i wspaniały okres w mojej karierze.(…)
Nie będę ukrywał, że jest mi ciężko na sercu, bo jednak człowiek tyle lat poświęcał się tej służbie.
Ale wraz z odejściem z Policji życie się przecież nie
kończy. Mam nowe pomysły i perspektywy”
- powiedział insp. Andrzej Zielonka
dotychczasowy I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, który 24 lutego pożegnał się ze
służbą w Policji.
Na dwa dni przed odejściem z Policji z insp. Andrzejem Zielonką rozmawiała Bożena Przyborowska.

- Panie Komendancie, po 26 latach służby przechodzi
Pan na emeryturę. To taki szczególny czas, kiedy można już wspominać to, co za nami. Jak przebiegała Pana
kariera w Policji? Gdzie stawiał Pan swoje pierwsze kroki?
- Do służby w Policji zostałem przyjęty
16 stycznia 1991 roku w Elblągu.
Najpierw był kurs podstawowy, który odbyłem w Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie. Potem trafiłem do służby
kryminalnej, do Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego ówczesnej Komendy Rejonowej Policji w Elblągu. Zaczynałem
od prowadzenia najprostszych postępowań przygotowawczych, po czym zacząłem prowadzić poważniejsze postępowania, łącznie z rozbojami i zabójstwami.
Po ośmiu latach zostałem kierownikiem Sekcji I Wydziału
Dochodzeniowo – Śledczego. Pracując, jednocześnie studiowałem zaocznie, a następnie kontynuowałem podyplomowe studia oficerskie.
18 lipca 2001 roku awansowałem na stanowisko Zastępcy
Naczelnika, a po dwóch latach pracy zostałem Naczelnikiem
Sekcji Dochodzeniowo - Śledczej Komendy Miejskiej Policji
w Elblągu. Rok później, 15 listopada 2004 roku zostałem
powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego
Policji w Elblągu. Moim ówczesnym przełożonym był
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Elbląg, 15 listopada 2004 r.
- 33-letni kom. Andrzej Zielonka został pierwszym Zastępcą
Komendanta Miejskiego
Policji w Elblągu

Olsztyn, insp. Andrzej Zielonka I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
(2008-2017)

mł. insp. Wacław Brudek. Na tym stanowisku w elbląskiej
komendzie Policji przez prawie trzy lata odpowiadałem za
pracę pionu kryminalnego.
W 2007 roku otrzymałem propozycję przejścia do Centralnego Biura Śledczego, gdzie pełniłem służbę do 2008 roku.
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Olsztyn, 24 lutego 2017 r.

Był to okres, gdy Wydział CBŚ-u w Elblągu zwiększył zatrudnienie do kilkunastu osób.
Praca w Centralnym Biurze Śledczym nauczyła mnie bardzo
wiele - pracuje się tam w innym tempie, zwalcza zorganizowane grupy przestępcze - zupełnie inną przestępczość niż
tą, którą się zwalcza w komendach miejskich czy powiatowych Policji. Wymaga to czasu, stosowania innych metod
pracy operacyjnej.
Po roku dostałem propozycję objęcia stanowiska Zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do spraw
kryminalnych. Tą funkcję pełniłem od 1 sierpnia 2008 roku.
Moim ówczesnym przełożonym był insp. Sławomir Mierzwa.
Rok temu, po odejściu insp. Adama Kołodziejskiego,
dla którego mam wielki szacunek, awansowałem na I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
24 lutego 2017 roku żegnam się mundurem.
- Obejmując stanowiska kierownicze był Pan bardzo
młodym człowiekiem –miał Pan 33 lata, gdy obejmował
Pan stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu, 37-gdy został Pan Zastępcą Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Jak Pan na to patrzy
teraz, z perspektywy człowieka, który kończy służbę
w Policji?
-Myślę, że przy obejmowaniu stanowisk kierowniczych ważne jest doświadczenie zawodowe, ale również i życiowe.
Młody wiek nie zawsze ułatwia pełnienie funkcji kierowniczych.
Mimo młodego wieku wydaje mi się, że sprostałem oczekiwaniom, dobrze wywiązałem się z nałożonych na mnie obowiązków, ale oczywiście nie mnie to oceniać, tylko ludziom,
z którymi pracuję oraz przełożonym.
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Cała moja służba w Policji układała się naprawdę bardzo
dobrze. Uważam, że w części zapracowałem sobie na nią
ciężką pracą, pomogło też trochę szczęścia i ludzie, z którymi pracowałem. Jednak okupione to zostało także wieloma
wyrzeczeniami rodzinnymi - od ponad ośmiu lat jestem
praktycznie poza domem rodzinnym.
Mój system i charakter pracy nie pozwalały na codzienne
dojazdy do Elbląga, gdzie mieszka moja żona z dziećmi.
Jako osoba nadzorująca pracę pionu kryminalnego w garnizonie warmińsko-mazurskim musiałem być mobilny, często
zostawałem po godzinach.
Nie osiągnąłbym jednak tego wszystkiego, gdyby nie trud
tych, którzy ze mną przez ten czas pracowali,
aby zrealizować stawiane przed nami cele,
za co im serdecznie dziękuję.
Patrząc z perspektywy osoby odchodzącej na emeryturę
mogę powiedzieć, że praca w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie to był czas nowych wyzwań i możliwości,
bardzo pracowity i wspaniały okres w mojej karierze.
- W ostatnich latach spadała przestępczość na Warmii
i Mazurach, rosła wykrywalność. Był nawet taki czas,
że pod względem skuteczności wykrycia tak zwanych
7 kategorii przestępstw nasze województwo zajmowało
I miejsce w Polsce!
Ubiegłoroczne wyniki pracy pionu kryminalnego również były dobre. Odchodzi Pan w momencie, gdy dobre
efekty Pana pracy są widoczne.
- Dobre wyniki to efekt dobrej pracy policjantów.
A analizując początek roku uważam, że powinny utrzymać
się na wysokim poziomie w całym roku.
- Efekt dobrej pracy policjantów, ale i odpowiedniego
nadzoru.
- Rzeczywiście, nadzór jest bardzo ważny, ale sądzę, że
naszą firmę tworzą ludzie i to oni wypracowują dobre wyniki.
Ale wyniki nie są najważniejsze. Najważniejsi są ludzie.
Jestem zwolennikiem budowania dobrej atmosfery w pracy,
przywiązuję do tego dużą wagę. Gdy pracuję, moje drzwi są
zawsze otwarte.
Ważne jest dla mnie również to, co mówią ludzie mnie otaczający, jakie mają propozycje - słucham i wdrażam dobre
pomysły innych. Nie kieruję się tym, że jestem najmądrzejszy i wiem wszystko, bo tak nie jest.
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7 kwietnia 2014 roku Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie odwiedził
Pan Bambang Prihartadi konsul Indonezji. W spotkaniu uczestniczyli
insp. Adam Kołodziejski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie oraz mł. insp. Andrzej Zielonka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do spraw kryminalnych.
Spotkanie miało na celu omówienie współpracy pomiędzy administracją
indonezyjską a Polską Policją.

Dużo nauczyłem się po przyjściu tutaj - bo, jak Pani zauważyła, przychodząc do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie byłem bardzo młodym policjantem.
Mimo młodego wieku nie obejmowałem stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z pustą głową.
W pracy wykorzystywałem swoje doświadczenie, które zdobywałem w elbląskiej jednostce czy w CBŚ.
Przez ten czas służby wdrożono wiele moich pomysłów,
wprowadziłem różnego rodzaju polecenia i wytyczne.
Dynamika przestępstw spadła, z wykrywalnością zawsze
byliśmy wysoko. I to zawdzięczam właśnie bliskiej współpracy z policjantami, moimi podwładnymi, z dobrymi naczelnikami oraz komendantami miejskimi i powiatowymi.
- Za swoją pracę był Pan wielokrotnie nagradzany.
- Otrzymałem wiele nagród finansowych oraz wiele odznaczeń od Pana Prezydenta RP i Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy innych zaprzyjaźnionych
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Udział w uroczystościach powołania na
stanowiska komendantów
powiatowych i miejskich Policji

służb. Jestem z tego dumny. To wyraz docenienia mojej
służby i mojego zaangażowania. Ale na te wyróżnienia zapracowałem wspólnie z policjantami, z którymi realizowaliśmy nałożone na nas zadania.
- Co zaliczyłby Pan do najważniejszych sukcesów i porażek?
- To trudne pytanie, choć zadawane podczas wielu wywiadów...
Jest kilka składowych sukcesu.
Sukcesem jest, gdy razem z innymi osobami tworzysz zespół ludzi o różnym temperamencie i charakterze, i potem,
wspólnie, w sposób profesjonalny, realizujesz cele, jakie są
stawiane, a to prawie zawsze nam się udawało.
Sukcesem dla mnie jest to, z jakimi ludźmi pracowałem, jak
wielu wspaniałych ludzi poznałem, ludzi, którzy poświęcali
się dla służby i innego człowieka na sto procent.
Dla mnie zawsze ważna była atmosfera pracy i zadowolenie
moich podwładnych, ale również mieszkańców.
Pracowaliśmy po to, aby obywatele czuli się bezpiecznie
i żeby w naszym regionie i w całym kraju było jak najlepiej.
Sukcesem jest moja droga służbowa-w 1991roku, jako młody chłopak przyjąłem się do Policji, do prawie 100 000 formacji, w której nie służył do tej pory nikt z mojej rodziny,
a dziś żegnam się ze służbą, jako jeden z najważniejszych
policjantów pionu kryminalnego.
Jestem zadowolony z mojej kariery zawodowej. Uważam,
że osiągnąłem bardzo wiele, czuję się spełniony.
Samodzielnie podjąłem decyzję i termin odejścia ze służby.
Moje zakończenie służby podyktowane jest głównie względami rodzinnymi i innymi.
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A jeśli chodzi o sukcesy w sprawach kryminalnych, to jako
przykład podam wykrycie zabójstwa 87 letniej kobiety, do
którego doszło na działkach w Olsztynie.
Są bardzo różne zdarzenia kryminalne. Bywa, że od początku wiemy, kto jest sprawcą i takie sprawy zazwyczaj są proste - trzeba zebrać materiał dowodowy, wykonać czynności
zgodnie z przepisami.
Ale są postępowania zupełnie inne, ciężkie, które nie są od
razu wykryte. I to była taka sprawa, zabójstwo bez jakiegoś
konkretnego motywu, nie było praktycznie żadnych świadków, a poradziliśmy sobie, ustalając sprawcę, po wykonaniu
setek różnych czynności i wykorzystując rozmaite metody
pracy operacyjnej.
W policyjnej pracy zdarzają się również
porażki. Największym niepowodzeniem
dla mnie jest niewykrycie sprawcy zabójstwa 31-letniej właścicielki kantoru
w gminie Braniewo - mam nadzieję,
że w tej sprawie efekt końcowy
będzie jeszcze pozytywny.

- Od kilku lat organizowany jest przez
Komendę Główną Policji Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej”, w którym nasi policjanci,
w kategorii drużynowej, w finale zajmowali miejsca w pierwszej trójce.
- Trzymamy wysoki poziom pracy pionu kryminalnego.
W pierwszej edycji konkursu byliśmy na drugim miejscu
w Polsce, a potem na trzecim.
Podziękowałem policjantom, spotkałem się z nimi, śledziłem
zmagania, bo byłem w tym czasie w Szkole Policji w Pile,
gdzie rozgrywany był finał. Oni doskonale dawali sobie radę
z trudnymi zadaniami. Tak na konkursie, jak i w codziennej
pracy. To bardzo dobrzy policjanci.
- Nie chciałabym wprowadzać takiej smutnej atmosfery,
ale na dwa dni przed Pana odejściem z Policji, siedząc
w Pana gabinecie, czuję się bardzo nieswojo słysząc z
jednej strony dźwięk deszczu bijącego o szyby, a z drugiej, widząc posprzątany gabinet, pozbawiony Pana
rzeczy. A jak Pan się czuje?
- Nie będę ukrywał, że jest ciężko na sercu, bo jednak człowiek tyle lat poświęcał się tej służbie.
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Ale wraz z odejściem z Policji życie się przecież nie kończy,
mam nowe pomysły i perspektywy.
W życiu zawsze coś się zaczyna i coś się kończy. A co będzie? Czas pokaże. Mam nadzieję, że będę utrzymywał
kontakty z ludźmi, z którymi tyle lat służyłem. A z wieloma
się zaprzyjaźniłem, i mimo że przez okres mojej służby tak
wiele osób odeszło z Policji, do dziś utrzymujemy kontakt.
- Jutro jest Pana oficjalne pożegnanie (rozmowa odbyła się 22 lutego). Na pewno już Pan myśli, co powie
osobom, które będą uczestniczyć w tej uroczystości.
Co Pan chciałby im przekazać?
- Chcę podziękować im za ciężką pracę, za dobrą współpracę. Chcę również podziękować przełożonym, którzy tak wiele mnie nauczyli.
Chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego tym, którzy zostają, którzy będą dalej
służyć społeczeństwu. Niech wszyscy
ciężko pracują, nie zapominając jednak,
że w pracy najważniejszy jest człowiek,
atmosfera pracy, wzajemny szacunek,
dobre relacje pomiędzy przełożonymi
i podwładnymi. Wtedy praca na pewno
będzie na wysokim poziomie.
Jest wielu nowych, młodych komendantów. Niech czerpią wiedzę i uczą się
od starszych i doświadczonych, bo życie
stawia nas w różnych sytuacjach.
Kiedyś trzeba będzie odejść, i ważne, aby odchodzić z podniesioną głową.
- W Policji nie żyjemy tylko samą pracą. Z uwagi na to,
że był Pan najdłużej urzędującym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw kryminalnych w Polce, uczestniczył Pan w wielu różnych uroczystościach,
seminariach, konferencjach, wyjazdach zagranicznych.
Były też tak sympatyczne momenty, jak udział w turniejach piłki nożnej…
- Było wiele takich niezapomnianych chwil, momentów.
Nie powiem, że dobrze gram w piłkę nożną, bo bym skłamał, ale przecież w tego typu imprezach nie tylko o grę chodzi. To świetny sposób na integrację. To wspaniały czas na
spotkania, na których jest swobodna atmosfera.
Wielokrotnie spotykaliśmy się po godzinach służby na różnego rodzaju wspólnych wyjściach, na których można było
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rozmawiać nie tylko o pracy, ale o różnego rodzaju problemach życiowych, które dotykają każdego z nas. Czasami
tych problemów domowych jest tak dużo, że człowiek przychodzi do pracy z „pełną głową”. Takie jest życie, że niesie
nam wiele zmartwień, z którymi trzeba sobie jakoś radzić.
Na takich nieformalnych spotkaniach można z kimś zaufanym podzielić się swoimi problemami. Ja lubiłem również
słuchać, i jeżeli było to tylko możliwe - pomagać.
Sam także niejednokrotnie doświadczyłem pomocy i wsparcia; na przykład, gdy w lato przyjeżdżały do mnie dzieci, na
krótkie wakacje, wiele osób pomagało mi znaleźć atrakcje i
„zagospodarować” dzieciaki, aby mile spędziły czas – za to
im dziękuję, tak poznaje się przyjaciół.
- Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia, które jest
szczególnie wpisane w służbę kryminalną, z uwagi na
specyfikę waszej pracy- więzi, które się tworzą między
ludźmi są szczególnie silne. Tak to sobie przynajmniej
wyobrażam.
- To są mocne więzi.
Nasza praca jest specyficzna. Wielokrotnie, w ramach jakichś realizacji kryminalnych zostawaliśmy na noc w pracy.
Ta służba ciągnęła się do momentu zakończenia danego
tematu. Wiele razy było tak, że przez całą noc pracowaliśmy
i następnego ranka nikt nie szedł do domu, tylko coś się
zjadło, chwilę odpoczęło i dalej wykonywaliśmy swoje zawodowe obowiązki.
W pionie kryminalnym jest tak, że jak jest praca, to się ją
wykonuje, aż do efektu, który nas zadowoli – przykładowo
do czasu wykrycia czy zatrzymania sprawcy.
W takich sytuacjach ludzie mocno się zżywają, bardzo zbliżają się do siebie. W czasie takiej pracy widzimy, na kim
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można polegać, kto, jak się do pracy przykłada, jakim jest
człowiekiem, komu można zaufać…
- Panie Komendancie, czego Panu życzyć na ten nowy
okres w Pana życiu?
- Jak już wrócę do domu, będę miał wszystko, szczególnie
trzy ukochane kobiety przy boku – żonę i dwie dorastające
córki, więc sam nie wiem, czego mogę sobie jeszcze życzyć.
Na pewno zdrowia! I abym w końcu znalazł czas, aby realizować swoje pasje z rodziną i przyjaciółmi. No i mam nadzieję, że przyjaciel Krzysiek w końcu pomoże mi zamontować na tarasie lampy, czego nie udało nam się zrobić
od kilku ładnych lat.
.
Będzie Pan teraz odpoczywał, czy też od razu aktywnie
rozpocznie Pan kolejny etap życia?
- Już niedługo wybiorę się z przyjaciółmi i małżonką na wycieczkę, potem- jak co roku- odwiedzimy polskie góry. Bardzo lubimy spędzać tam urlop, czas płynie tam znacznie
wolniej. Mam także zaplanowany rejs z kolegami po Mazurach - to jest fantastyczny okres, gdy pływamy tylko w gronie męskim. Takie rejsy jednoczą, utrwalają więzi z kolegami, jest naprawdę wesoło.
Ale obecnie potrzeba mi trochę spokoju.
Czas pokaże, co w moim życiu się jeszcze wydarzy.
Jestem młody, więc na pewno nie zasiądę w fotelu z pilotem
w jednej ręce i codzienną prasą w drugiej.
Teraz najważniejsze jest zdrowie i rodzina.
I żeby ten kontakt z przyjaciółmi był utrzymany, bo to jest
dla mnie bardzo ważne.
Rozmawiała Bożena Przyborowska
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Podinsp. Tomasz Piaskowski został powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego
Policji w Elblągu.

Podinsp. Tomasz Piaskowski został powołany
na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu z dniem 1 marca.
Wcześniej pełnił obowiązki na tym stanowisku.
Nowy Zastępca był przez kilka lat naczelnikiem
Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu.
- Zależy mi przede wszystkim, aby podnosić bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
aby dążyć do tego, by było jak najmniej
wypadków i poważnych zdarzeń drogowych – mówi podinsp. Tomasz Piaskowski.
- Te problemy są mi szczególnie bliskie, ponieważ długo zajmowałem się tymi zagadnieniami jeszcze jako
naczelnik ruchu drogowego.

Duży nacisk chcę również położyć na prewencję kryminalną. Ostatnio byliśmy jako
Komenda Miejska Policji aktywni w kwestiach zapobiegania przestępczości. Myślę,
że warto tę aktywność utrzymać oraz być
przygotowanym na pojawianie się nowych
typów przestępstw”- dodał nowy zastępca.
Prywatnie, podinsp. Tomasz Piaskowski
interesuje się sportem, ale tym aktywnym:
rower, pływanie i snowboard to ulubione formy
aktywnego spędzania czasu.
Dodatkowo lubi dobry film oraz spektakl teatralny.

Nowy Komendant
Komisariatu Policji w Orzyszu

Nowy Komendant Komisariatu
Policji w Białej Piskiej

Kom. Grzegorz Kobeszko został
powołany przez
Komendanta Powiatowego Policji
w Piszu na stanowisko Komendanta
Komisariatu Policji
w Orzyszu.
Mł. insp. Radosław Drach życzył
nowemu komendantowi, by jego nowe miejsce służby przyniosło mu jak
najwięcej satysfakcji i zadowolenia.

Podkom. Artur
Modzelewski został nowym Komendantem Komisariatu Policji w
Białej Piskiej .
Mł. insp. Radosław Drach życzył
nowemu komendantowi wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywania zadań na rzecz
bezpieczeństwa na terenie miasta
i gminy Biała Piska.

Kom. Grzegorz Kobeszko ma 43 lata.
Swoją służbę w Policji rozpoczął w
1998 roku.

Podkomisarz Artur Modzelewski
ma 38 lat. Służbę w Policji pełni
od 13 lat.
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podkom. Krzysztof Nowacki

Nowy dowódca OPP
Podinsp. Zbigniew Kowalski
został mianowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie na stanowisko
Dowódcy Oddziału Prewencji.
Z dniem 7 marca za stanowisko
zastępcy Dowódcy OPP został
mianowany
kom. Andrzej Lubowiecki
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„SpoKREWnieni służbą”, to akcja, której celem jest
oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym.
W ramach tej inicjatywy od początku marca przez kilka
kolejnych tygodni funkcjonariusze służb mundurowych
oddają honorowo krew potrzebującym.
Do ogólnopolskiej akacji włączyli się
również funkcjonariusze i pracownicy
warmińsko-mazurskiej Policji.
Krew honorowo oddawali już m.in.
funkcjonariusze komendy wojewódzkiej
i miejskiej Policji w Olsztynie, OPP
oraz komend powiatowych Policji w Ełku
i Węgorzewie.
Do końca marca do akcji „SpoKREWnieni
Służbą” włączą się funkcjonariusze z pozostałych jednostek Policji Warmii Mazur.
Akcja przebiega pod patronatem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

Policjanci, na czele z insp. Tomaszem Klimkiem Komendantem Wojewódzkim
Policji w Olsztynie
wzięli udział w uroczystym
apelu zorganizowanym
przez WarmińskoMazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
z okazji
Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.

Tegoroczne obchody, ustanowionego sześć lat temu,
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły
się m.in. przy pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Olsztynie.

W uroczystym apelu uczestniczyli m.in. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Prezydent Olsztyna
Pan Piotr Grzymowicz, ksiądz abp Edmund Piszcz
oraz kierownictwo warmińsko-mazurskiej Policji.
W czasie uroczystości odczytany został
Apel Pamięci,
Kompania Honorowa oddała
salwę honorową,
a przedstawiciele różnych
instytucji złożyli kwiaty
i znicze w hołdzie bohaterom
antykomunistycznego
i niepodległościowego
podziemia.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
to święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca.
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Policjanci ratują ludzkie życie. Nie sporadycznie,
ale codziennie! Każdy pora roku ma oczywiście
swoją specyfikę. Obecnie, zimą, funkcjonariusze
najczęściej ratują ludzi przed śmiercią z wychłodzenia. Jednak o każde porze roku zdarzają się
przypadki ratowania ludzi, którzy próbuj targnąć
się na swoje życie.
Jak wygląda taka interwencja, ile kosztuje wysiłku,
wiedzą tylko ci, którzy w takich działaniach biorą
udział.

Dzięki nim żyje człowiek!
Statystki nie oddadzą dynamizmu i dramatyzmu działań
policjantów, podejmowanych w czasie interwencji ratujących
ludzkie życie.
Często słyszymy: „Policjanci odcięli sznur, na którym powiesił się mężczyzna, dosłownie w ostatniej chwili”. Ale ile działań wykonali funkcjonariusze zanim udało się uratować człowieka? Ile wysiłku ich to kosztowało?
Przykładem takiej dramatycznej, dynamicznej akcji była
interwencja, która została przeprowadzona w połowie lutego
2017 roku na terenie powiatu nowomiejskiego.
Tuż przed północą do dyżurnego Policji zadzwonił mężczyzna, który -zanim odłożył słuchawkę- powiedział: „Idę się
powiesić”. Od tego momentu rozpoczęła się dramatyczna
walka o życie dzwoniącego.
Dyżurny KPP w Nowym Mieście Lubawski
nadkom. Mirosław Kopyciński szybko ustalił numer telefonu
zgłaszającego i osobę, na którą telefon był zarejestrowany.
Natychmiast wysłał tam policyjny patrol.
Sprawa się jednak komplikowała- do dyżurnego dzwonił
mężczyzna, a telefon był zarejestrowany na kobietę.
W czasie gdy pierwszy patrol jechał do jej mieszkania, drugi
patrol wraz z dyżurnym -nie tracąc chwili czasu - po raz
kolejny przesłuchiwali treść rozmowy telefonicznej.
Wszyscy czuli presję upływającego czasu, ale działali nie
poddając się emocjom. W pewnym momencie jeden z policjantów rozpoznał nagrany głos i skojarzył, kim może być
zgłaszający. W rejon zamieszkania mężczyzny dyżurny
natychmiast wysłał patrol wraz z psem patrolowo-tropiącym.
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W międzyczasie -policjanci z pierwszego patrolu, po rozmowie z kobietą, na którą był zarejestrowany telefon, potwierdzili, że dysponentem telefonu jest mężczyzna, którego policjant rozpoznał po głosie. Funkcjonariusze ustalili również,
gdzie najprawdopodobniej może przebywać.
Informacja od razu trafiła do kolegów z drugiego patrolu,
którzy przy użyciu psa tropiącego rozpoczęli sprawdzanie
posesji, na której mógł znajdować się mężczyzna.
Owczarek niemiecki, biorący udział w tej interwencji, doprowadził policjantów z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego
sierż szt. Mariusza Wnuka oraz post. Łukasza Groszkowskiegodo altany, w której mundurowi znaleźli wiszącego już
na sznurze mężczyznę.
Policjanci odcięli sznur nożem i sprawdzili czynności życiowe desperata - mężczyzna nie oddychał i nie miał wyczuwanego tętna.
Rozpoczął się kolejny etap walki o życie mężczyzny –
próba przywrócenia akcji serca i oddechu.
Policyjne działania były na tyle skuteczne, że po kilkuminutowej reanimacji oddech i tętno wróciły, a po chwili mężczyzna odzyskał również przytomność.
W takim stanie został przekazany pod opiekę lekarzy.

Mężczyzna przeżył dzięki wspaniałej współpracy nowomiejskich policjantów. Dzięki ich wiedzy, zaangażowaniu, chęci
pomocy, doświadczeniu zawodowemu, szybkości i skuteczności działania.
Po skończonych działaniach wszyscy czuli niesamowitą
satysfakcję z wykonanej pracy. Dzięki nim żyje człowiek!
Opracowała Bożena Przyborowska

Próbowała się zabić w Dniu Kobiet
Dzięki szybkiej interwencji iławskich policjantów udało się
uratować życie kobiety, która chciała popełnić samobójstwo.
Kobieta zadzwoniła na policję z informacją, że
„idzie się powiesić”.
8 marca, w Dniu Kobiet przed godz. 21:00 oficer dyżurny iławskiej
komendy policji odebrał telefon od kobiety, która powiedziała, że „idzie
się powiesić". Po otrzymaniu dramatycznej informacji oficer dyżurny
natychmiast na miejsce wysłał policjantów.
Na szczęście drzwi do mieszkania tej kobiety były otwarte. 43-latka
leżała na łóżku i miała zaciśnięty na szyi przewód elektryczny. Zsuwając
się z łóżka zaciskała sobie pętlę na szyi powodując zadzierzgnięcie.
Funkcjonariusze natychmiast podnieśli ją, umożliwiając rozluźnienie pętli
i swobodne oddychanie, a potem cały czas kontrolowali jej czynności
życiowe. Zespół ratownictwa medycznego, który za chwilę pojawił się w
tym mieszkaniu, przewiózł niedoszłą samobójczynię do szpitala.

jk
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Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa pobytu wojsk NATO
na terenie jednostki wojskowej w Bemowie Piskim.
Na początku kwietnia przyjedzie tam ponad tysiąc żołnierzy,
głównie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Komendanci i naczelnicy ełckiej policji uczestniczyli
w spotkaniu z przedstawicielami wojsk amerykańskich.

W czasie spotkania policjanci poruszali zagadnienia
związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa.
Ustalano kwestie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz żołnierzy (ich służbowe
działania i czas wolny spędzany również w Ełku).

Dwaj policjanci w czasie wolnym od służby
pomogli mężczyźnie, który stracił przytomność

Ratował nie po raz pierwszy

na balkonie znajdującym się na I piętrze bloku.

W policji służy niespełna 2,5 roku, a już kilkakrotnie
skutecznie ratował życie ludzkie.
Sierż. Piotr Olejniczak niedawno przywrócił czynności
życiowe 72-latkowi i pomógł nieprzytomnej nastolatce. Tym razem w czasie wolnym od służby
udzielił pomocy
poszkodowanym
w zdarzeniu drogowym
i ugasił ich auto.

Do zdarzenia doszło około godziny 18.30. Dwaj policjanci z
olsztyńskiej komendy w czasie wolnym od służby, idąc na
basen, zauważyli nieprzytomnego mężczyznę leżącego
na balkonie znajdującym się na I piętrze bloku.
Wodniacy szybko ustalili numer mieszkania i pobiegli mężczyźnie z pomocą. Z uwagi na to, że drzwi do mieszkania
były zamknięte funkcjonariusze wezwali straż pożarną oraz
pogotowie. W międzyczasie poprosili sąsiadów o pomoc.
Przeskakując z balkonu na balkon policjanci dostali się do
82-latka, przenieśli go do domu, a następnie ułożyli w pozycji bezpiecznej i okryli kocem.
Mieszkaniec Olsztyna odzyskał przytomność tuż przed
przyjazdem pogotowia.
Obecni na miejscy strażacy stwierdzili w mieszkaniu zadymienie, które- jak się okazało -było efektem pozostawionego na kuchence obiadu.
Dzięki reakcji funkcjonariuszy mężczyźnie została na czas
udzielona pomoc medyczna.
mp
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Sierż. Piotr Olejniczak w czasie wolnym od służby zobaczył na jezdni dwa rozbite samochody. Nie wahając się
wysiadł ze swojego auta i ugasił tlący się samochód.
Sprawdził i ocenił obrażenia osób biorących udział w zdarzeniu i wezwał na miejsce służby. Monitorował stan poszkodowanych do czasu przyjazdu karetki pogotowia.
Sierż. Piotr Olejniczak w policji służby niecałe 2,5 roku.
Jego umiejętności już kilka razy przyczyniły się do ratowania ludzkiego życia. Przed wstąpieniem do służby był
ratownikiem medycznym. Dzięki temu posiada profesjonalną wiedzę i uprawnienia w tej dziedzinie.
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Dzielnicowy odnalazł zaginione dziecko
Dzięki szybkiej i sprawnej akcji dzielnicowego poszukiwania 8-letniego chłopca zakończyły się sukcesem.
W wyniku intensywnych działań, dziecko całe i zdrowe
trafiło pod opiekę zaniepokojonej matki.
Kilka minut przed godziną 14.00 do Komendy Powiatowej
Policji w Kętrzynie zgłosiła się zaniepokojona kobieta,
która poinformowała, że jej 8-letni syn nie powrócił do domu
po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Mówiła, że jej syn
skończył zajęcia o godzinie 11.30 i nie powrócił do miejsca
zamieszkania.
Z chłopcem nie można było nawiązać żadnego kontaktu,
ponieważ nie miał telefonu komórkowego. Kobieta dodała,
że syn nie zna dokładnie rejonu miasta, gdyż od niedawna
mieszka w Kętrzynie.
Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Wszystkim patrolom przekazano informację dotyczącą
wyglądu poszukiwanego 8-latka.
Policjanci wnikliwie sprawdzali każdy sygnał mogący
przyczynić się do odnalezienia zaginionego.
W poszukiwania włączył się także dzielnicowy rejonu,
w którym mieszkają zgłaszająca oraz jej syn.
Funkcjonariusz doskonale znając swój rejon szybko ustalił
miejsce, gdzie może przebywać chłopiec.
Jak się okazało, 8-latek przebywał w mieszkaniu swojego
kolegi. Chłopiec powiedział dzielnicowemu, że tylko na
chwilę poszedł do znajomego z klasy, ale zaczęli grać w grę
komputerową i nie zauważył, że czas tak szybko minął.
8-latek cały i zdrowy został przekazany pod opiekę matki.
ep

Policjanci pomogli 60-latkowi
60-latkiem śpiącym na przystanku autobusowym zainteresowała się przypadkowa osoba, która o zdarzeniu powiadomiła telefonicznie lidzbarskich policjantów.
Mieszkaniec gminy Kiwity, z uwagi na panujące w nocy
przymrozki, został przewieziony do komendy,
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gdzie
spędził noc.

Po służbie pomógł zagubionemu mężczyźnie
Policjant jest zawsze na służbie. Dowiódł tego funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie
sierż. szt. Łukasz Sikorski.
Gdy wracając ze służby
zobaczył na ulicy mężczyznę w piżamie i w kapciach
na nogach, natychmiast
przywiózł go do komendy.
Tam została wezwana dla
niego pomoc medyczna.
Jak się okazało, 76-latek
wyszedł ze szpitala i stracił
orientację.
Sierżant sztabowy Łukasz Sikorski z ostródzkiej komendy
po służbie, nad ranem wracał swoim samochodem do domu.
Wówczas na jednej z ulic zauważył starszego mężczyznę
w piżamie i w kapciach na stopach.
Zaniepokojony natychmiast zatrzymał auto. Z uwagi na panujące na dworze zimo, nieodpowiednio ubrany mężczyzna był zagrożony wyziębieniem.
Starszy człowiek nie potrafił podać swoich danych, nie wiedział,
gdzie jest, dlatego funkcjonariusz zabrał go do swojego samochodu i przywiózł do komendy. Tam została wezwana do niego
pomoc medyczna.
Okazało się, że 76-latek wyszedł ze szpitala i stracił orientację.
Dzięki reakcji funkcjonariusza, mężczyzna bezpiecznie powrócił
na oddział.
Ten sam funkcjonariusz w połowie grudnia 2016 roku
wspólnie z kolegą z patrolu wykazał się pomysłowością
i szybkością reakcji ratując 68-letnią kobietę, która chciała
popełnić samobójstwo, skacząc z dachu domu jednorodzinnego. Aby zamortyzować upadek kobiety, funkcjonariusze wykorzystali stary dywan znaleziony na terenie posesji
niedoszłej samobójczyni.
jk
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Szkolenia dzielnicowych
Odpowiadając na oczekiwania lokalnych społeczności
wobec pracy dzielnicowych, a także biorąc pod uwagę
oczekiwania dotyczące tej służby w świetle nowych uregulowań prawnych, Komenda Wojewódzka Policji
w Olsztynie zorganizowała cykl szkoleń dla policjantów,
w których weźmie udział 280 dzielnicowych
Warmii i Mazur.
Komunikatywność, cierpliwość, odporność na stres, umiejętne nawiązywanie pozytywnych relacji – to tylko kilka podstawowych cech, jakimi powinien wyróżniać
się profesjonalny dzielnicowy.
Biorąc pod uwagę obecne oczekiwania
dotyczące służby dzielnicowych
oraz to, jaką rolę ma ta służba
pełnić w lokalnym społeczeństwie,
na terenie garnizonu warmińskomazurskiej policji ruszył cykl szkoleń, mających na celu dostosować
umiejętności dzielnicowych
do właściwej realizacji zadań
z zakresu programu
„Dzielnicowy bliżej nas”.
W zaplanowanych na najbliższe tygodnie spotkaniach
wezmą udział przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP
w Olsztynie, którzy w trakcie doskonalenia zawodowego
dzielnicowych przedstawią kwestie związane z zadaniami
z zakresu profilaktyki społecznej, Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa oraz narzędzi oddziaływania na rejon służbowy.
Tematykę z zakresu komunikacji personalnej omówią przedstawiciele Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie, natomiast na temat kompetencji społecznych dzielnicowego wypowiedzą się przedstawiciele Sekcji Psychologów
KWP w Olsztynie.
Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się w Olsztynie.
Kolejne spotkania zaplanowane zostały w Ełku, Mrągowie,
Działdowie, Ostródzie i Elblągu.
Organizatorem doskonalenia lokalnego dla dzielnicowych
garnizonu warmińsko-mazurskiego jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
TM
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Nagrodzony przez Ministra
Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie
mł. insp. Dariusz Ślęzak
został odznaczony przez
Ministra Sprawiedliwości
srebrną odznaką „Za zasługi
w pracy penitencjarnej”.
Odznaka „Za zasługi w pracy
penitencjarnej” to resortowe
odznaczenie ustanowione
26 kwietnia 1996r. i nadawane
przez Ministra Sprawiedliwości.
Odznaka jest nadawana funkcjonariuszom lub pracownikom
Służby Więziennej wzorowo
wykonującym zadania służbowe.
Odznaka może być nadana także innej osobie, która okazała
bezpośrednią pomoc jednostkom organizacyjnym Służby
Więziennej. Tak było w przypadku mł. insp. Dariusza Ślęzaka Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie, którego
Minister Sprawiedliwości nagrodził srebrną odznaką.
Mł. insp. Dariusz Ślęzak Komendant Powiatowy Policji
w Kętrzynie w codziennej pracy wykazuje ponadprzeciętne
zaangażowanie, pomoc oraz wsparcie we wszystkich możliwych sprawach związanych ze zdarzeniami mającymi miejsce na terenie Zakładu Karnego w Dublinach.
Jako Komendant wielokrotnie uczestniczył we wspólnych
działaniach dotyczących ćwiczeń obronnych, które przeprowadzane były na terenie jednostki penitencjarnej.
Jego działania nie ograniczały się jedynie do wspólnego
planowania przebiegu ćwiczeń, lecz polegały także na aktywnym uczestnictwie samego komendanta, jak i podległych mu
funkcjonariuszy. Na tej płaszczyźnie współpraca pomiędzy
Komendą Powiatową Policji, a jednostką penitencjarną zawsze przebiegała wzorowo.
Swoją otwartą postawą, osobistym zaangażowaniem,
a przede wszystkim chęcią współdziałania
mł. insp. Dariusz Ślęzak stwarza doskonałe warunki do wzajemnej współpracy, co pozytywnie wpływa także na kształtowanie wizerunku zakładu karnego.
mł. asp. Ewelina Piaścik
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Przez 11 lat ciężko pracował na rzecz porządku
i bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur.
Zachorował, przeszedł na emeryturę i teraz on
potrzebuje naszej pomocy. Mowa o Cezarzepolicyjnym psie służbowym, który trafił pod opiekę
Stowarzyszenia „SMON”.
Do grona osób wspierających jego żywot dołączyli
olsztyńscy policjanci i pracownicy cywilni na czele
z kierownictwem warmińsko-mazurskiej Policji!

Pod opiekę Stowarzyszenia Miłośników Owczarka Niemieckiego „SMON” trafił jeden z naszych psów służbowych –
CEZAR, który służył w Policji od 2006 roku.
Zabezpieczał mecze piłkarskie, imprezy masowe,
brał także udział w poszukiwaniach osób
oraz przeszukaniach terenu i tropieniu śladów ludzkich.
Po 11 latach pracy przeszedł na
zasłużoną emeryturę. Nie miał
jednak tyle szczęścia, co jego
koledzy - Adyton i Borys,
którzy emeryturę spędzą
u boku swoich opiekunów.
Cezar jest chory i potrzebuje
naszego wsparcia.
Koszty jego utrzymania w hoteliku są wysokie i wynoszą prawie
700 zł miesięcznie. Dochodzą jeszcze wydatki na badania, które również
są spore.
Idealną sytuacją byłoby znalezienie stałego domu
dla Cezara. Osoby chętne do adopcji proszone
są o kontakt poprzez wysłanie informacji na adres
mailowy Stowarzyszenia: kontakt@smon.pl.
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Cezarowi możemy również pomóc, wpłacając pieniądze
na konto PKO BP:
69 1020 1811 0000 0402 0215 2437
z dopiskiem „dla Cezara”.
Losem Cezara przejęło się wiele osób,
w tym pracownice Wydziału Łączności
i Informatyki KWP w Olsztynie, które zobowiązały się
przeprowadzić zbiórkę
pieniędzy.
Finansowego wsparcia
nie szczędzili policjanci i pracownicy cywilni komendy
wojewódzkiej i miejskiej Policji
oraz OPP, CBŚP i BSW.
Dobry przykład popłynął
ze strony kierownictwa
warmińsko-mazurskiej Policji.
Pan Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie insp. Tomasz Klimek wraz
ze swoimi zastępcami również wsparli finansowo
utrzymanie czworonożnego policyjnego emeryta.
W ramach zbiórki do tej pory zebrano 3 668,21 zł.
Pieniądze zostały przekazane Stowarzyszeniu
na pomoc dla Cezara.
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Od kilku lat codziennie dba o porządek i bezpieczeństwo
mieszkańców Olsztyna służąc w Wydziale
Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
W chwilach wolnych realizuje swoje pasje. Jedną z nich
jest piłka nożna.
St. sierż. Katarzyna Folgiert – bo o niej mowa-od kilku lat
jest kierownikiem żeńskiej drużyny piłki nożnej grającej
w I lidze! Jej umiejętności piłkarskie można było podziwiać podczas VIII Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w piłce nożnej halowej
im. podkom. Andrzeja Struja, w którym drużyna reprezentująca warmińsko-mazurską Policję zajęła III miejsce!

Trudno się z nią umówić na rozmowę, bo ciągle jest w ruchu, i zawsze ma coś do zrobienia- albo jest w pracy, albo
trenuje, czy wykonuje inne zadania, w tym przynależne
kierownikowi drużyny grającej w I lidze kobiet w piłce nożnej!
Wszystkiemu, co robi oddaje 100% swojego zaangażowania. – „Kasia jest
niezwykle pracowita, oddana sprawom, które jej podlegają. Zawsze
można na nią liczyć”- powiedział
Dariusz Maleszewski, prezes i jednocześnie trener Kobiecego Klubu Piłkarskiego „Stomilanki” Olsztyn, w którym olsztyńska policjanta jest kierownikiem żeńskiej drużyny i członkiem sztabu szkoleniowego.– „Jest bardzo lubiana
przez zespół, sympatyczna, komunikatywna. Cieszy to, że mimo swoich obowiązków
zawodowych udaje jej się pogodzić wszystko tak, by
zawsze być z nami, by pomagać mi w pracy z zawodniczkami”- dodał Dariusz Maleszewski.

Str. 18

W podobnym tonie wypowiada się o niej jej bezpośredni
przełożony asp. sztab. Paweł Gamdzyk Naczelnik Wydziału
Interwencyjnego KMP w Olsztynie: –„To bardzo dobra
policjantka, zaangażowana, dyspozycyjna. Zawsze
można na nią liczyć. W nagrodę za swoją pracę
awansowała w tym roku na stanowisko referenta. Mogę o niej powiedzieć tylko same dobre rzeczy”.

St.sierż. Katarzyna Folgiert zamiłowanie do sportu odziedziczyła po mamie,
mistrzyni Polski w biegu na orientację.
Ale zanim piłka nożna zdominowała jej
życie, próbowała swoich sił w różnych
przestrzeniach sportowej aktywności.

Najpierw była fascynacja tańcem towarzyskim, którym zajmowała się od 5 roku życia. Potem różnego rodzaju grami
zespołowymi- piłką ręczną, koszykówką.
Świetnie jeździ quadem, lubi górskie wspinaczki oraz zjazdy
na linach.
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Różne „odsłony” Katarzyny Folgiert

Ale zawsze najwięcej radości dawała jej gra w piłkę nożną.
Początkowo była to oczywiście gra z chłopakami, bo o żeńskiej drużynie się wtedy jeszcze nie mówiło.
Z biegiem lat poszerzała swoje zainteresowania. Uczestniczyła w kursie na sędziego meczów piłki nożnej, w kursie
instruktora piłki nożnej. A gdy powstała kobieca drużyna
Stomilu Olsztyn, zaczęła w niej profesjonalną grę.
Gdy skończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Białej
Podlaskiej i przyszedł czas wyboru drogi zawodowej,
nie miała żadnej wątpliwości- została policjantką. Zawsze o
tym marzyła. Jednak z uwagi na charakter pracy w Policji
oraz jej ogromne zaangażowanie w policyjną służbę,
nie mogła się już zajmować piłką nożną profesjonalnie.
Nie miała czasu na systematyczne treningi, czy udział
w zgrupowaniu.
Tak się szczęśliwie złożyło, że otrzymała wtedy propozycję
objęcia stanowiska kierownika żeńskiej drużyny piłki nożnej.
W Kobiecym Klubie Piłkarskim „Stomilanki” Olsztyn, który
powstał sześć lat, Katarzyna Folgiert jestem pośrednikiem
między zawodniczkami, a trenerem Dariuszem Maleszewskim - pomaga przy organizacji i przeprowadzaniu obozów
treningowych, zajmuje się wszelkimi sprawami organizacyjnymi, wspiera trenera i zawodniczki w codziennej, ciężkiej
pracy. Jest ważną częścią kadry szkoleniowej!
Ale nie poprzestaje tylko na szkoleniu. Cały czas gra w piłkę
nożną. Amatorsko oczywiście, ale to nie oznacza, że gorzej,
czy z mniejszym zaangażowaniem.
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Jej umiejętności piłkarskie mogliśmy ostatnio podziwiać na
VIII Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w piłce
nożnej halowej im. podkom. Andrzeja Struja.
Drużyna, reprezentująca warmińsko-mazurską Policję, w
której grała, zajęła tam III miejsce!
Bożena Przyborowska

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek wraz z przewodniczącym
ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie
Sławomirem Koniuszym
podziękowali drużynie policjantek za zajęcie III
miejsca w Międzynarodowym Turnieju Służb
Mundurowych w piłce nożnej halowej
im. podkom. Andrzeja Struja, który odbył się
w Warszawie.
Nasze województwo reprezentowały:
podkom. Agnieszka Zawada KWP w Olsztynie
asp. Magdalena Zielińska OPP KWP w Olsztynie
st.asp. Edyta Dobies KMP w Olsztynie
st.sierż. Marlena Gortatowska KMP w Olsztynie
st.sierż. Sylwia Głód KMP w Olsztynie
st.sierż. Katarzyna Folgiert KMP w Olsztynie
sierż. sztab. Monika Żak-Kwaśniewska KMP
w Olsztynie
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Sierżant Maciej Sarnacki stanął na najwyższym stopniu
podium Pucharu Świata „European Judo Open Men”,
który odbył się w Katowicach.
Funkcjonariusz, pracujący w Oddziale Prewencji Policji
w Olsztynie, po raz kolejny pokazał, że jest jednym
z najlepszych judoków świata w najcięższej kategorii
+100 kg!

Dobrze rozpoczął się dla sierż. Macieja Sarnackiego
2017 rok.
5 marca wziął udział w Pucharze Świata „European Judo
Open Men” w Katowicach i pokonał przed czasem
wszystkich swoich przeciwników, zajmując najwyższe
miejsce na podium.
A droga do finału wcale nie była prosta.
Funkcjonariusz najpierw pokonał w grupie
Serhieja Zwieriewa z Ukrainy i Hiszpana
Davida Fernandeza.
W półfinale stoczył zwycięską walkę
z Austriakiem Danielem Allestorfem,
a w finale z Brazylijczykiem Ruanem Isquierdo.
- „Brazylijczyk to bardzo silny fizycznie
przeciwnik. Wykazałem się cierpliwością, poczekałem na odpowiedni moment i skończyłem walkę przed czasem”- powiedział sierż. Maciej Sarnacki.
Wygląda na to, że nasz policjant jest w świetnej formie.
Przed nim kolejny, bardzo ważny sprawdzian- udział w Mistrzostwach Europy, które 25 kwietnia odbędą się w Warszawie. – „Mam nadzieję, że przywiozę z nich medal" dodał Sarnacki.
Sierż. Maciej Sarnacki brał udział w wielu turniejach organizowanych na różnych kontynentach.
W 2014 roku zdobył m.in. srebro w European Open, turnieju, który odbył się w Madrycie; zajął trzecie miejsce w prestiżowym Grand Slamie rozgrywanym w Rosji;
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piąte miejsce w Grand Prix w Mongolii; siódme w Grand Prix
w Chorwacji oraz III miejsce w Pucharze Świata rozgrywanym w Korei Południowej.
Rok 2015 rozpoczął od zwycięstwa w turnieju o puchar
świata rozgrywanym w Warszawie, potem było trzecie miejsce na podium Pucharu Świata organizowanego w miejscowości Tiumeń w Rosji oraz VII w Pucharze Świata organizowanym w Taszkencie
stolicy Uzbekistanu.
Walczył w cyklu Grad
Slam w Abu Dhabi w
Zjednoczonych Emiratach Arabskich zajmując V miejsce.
Rok 2016 był trudny
z uwagi na kontuzję
kolana, której
Maciej Sarnacki nabawił się czasie jednego
z wyjazdowych turniejów.
Mimo kłopotów w cyklu treningowym nie poddał się i do
końca walczył o cenne punkty w rankingu olimpijskim zajmując III miejsce w Pucharze Świata w Tbilisi w Gruzji
oraz VII w Pucharze Świata w Kazachstanie.
Na XXXI Igrzyskach Olimpijskich w Brazylii dotarł
do 1/8 finału.
Odpadł z rywalizacji po porażce reprezentantem
Izraela Orem Sassonem.

podkom. Krzysztof Wasyńczuk
Zdjęcia—http://fightime.pl/pl/galerie/european-judoopen-men-katowice-2017/
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W hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Morągu odbył się
III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar NSZZ Policjantów w Morągu.
Oprócz popularyzacji aktywnego stylu życia, głównym
celem imprezy była pomoc dziecku policjantki, które
wymaga kosztownej rehabilitacji.
Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar NSZZ Policjantów w Morągu, który w tym roku został zorganizowany
po raz trzeci, przyciągnął zarówno sportowców, jak i kibiców. Organizatorem turnieju był Zarząd Terenowy NSZZ
Policjantów Komisariatu Policji w Morągu, a współorganizatorem Urząd Miejski w Morągu.
Celem przedsięwzięcia była popularyzacja piłki nożnej, podnoszenie sprawności fizycznej oraz wdrażanie zasad fair
play. Najważniejszym jednak celem tych rozgrywek była
pomoc finansowa dziecku policjantki, które wymaga kosztownej rehabilitacji.

Policyjna drużyna na podium
Turniej siatkarski zorganizowany przez dyrektora
Zespołu Szkół we Fromborku był okazją nie tylko
do sportowej rywalizacji, ale i poznania historii powstania pierwszej
placówki oświatowej we Fromborku.
W siatkarskim turnieju reprezentacja
braniewskiej Policji
zajęła drugie miejsce.
12 drużyn, w tym policyjna, wystąpiło
w Turnieju Pokoleń w Piłce Siatkowej
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku zorganizowanym z okazji 70-lecia Edukacji Fromborskiej.
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Turniej otworzył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie kom. Krzysztof Bilicki wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji w Morągu nadkom. Markiem Kaszubą oraz Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w KP w Morągu Krzysztofem Arciszewskim.
O zwycięstwo walczyło osiem drużyn, w tym: policjanci z
Morąga, Ostródy, a także drużyna emerytów policyjnych
z KPP w Ostródzie, strażacy z Ostródy, żołnierze z Morąga,
funkcjonariusze Zakładu Karnego w Iławie, Aresztu
Śledczego w Ostródzie, oraz drużyna „Elyta”.
Najlepsi okazali się funkcjonariusze Zakładu Karnego
w Iławie, drugie miejsce zajęli żołnierze z Jednostki Wojskowej w Morągu, a trzecie funkcjonariusze Aresztu
Śledczego w Ostródzie.
Tytuł najlepszego strzelca wywalczył Adam Niedźwiecki,
żołnierz Jednostki Wojskowej w Morągu, najlepszym zawodnikiem okazał się Rafał Siergiej z Aresztu Śledczego
w Ostródzie.
J.K.

W taki sposób absolwenci i zaprzyjaźnieni goście rozpoczęli
obchody powstania pierwszej placówki oświatowej na fromborskiej ziemi.
Turniej był nie tylko sportową rywalizacją, ale i okazją do
poznania 70-letniej historii szkoły.
Drużyna braniewskich policjantów
reprezentowana przez
Kazimierza Kubiaka, Kornela Piotrowskiego, Damiana Sorkowicza,
Macieja Sorkowicza, Szymona Biryło,
Rafała Karpińskiego, Pawła Białkowskiego zajęła drugie miejsce.
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