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Komendant Główny Policji z dniem 20 marca 2017 roku
powołał mł. insp. Arkadiusza Sylwestrzaka na stanowisko
I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
Wywiad z mł. insp. Arkadiuszem Sylwestrzakiem
w następnym wydaniu „Informatora”.

- „Ja nie wyobrażam sobie pracy z policjantami
i pracownikami, którym nie ufam.
Moim podwładnym mogę obiecać, że zawsze stanę za
nimi murem, nawet jeżeli popełnią błąd, oczywiście,
jeżeli ten błąd wynika z „czystej” pracy.
Uważam, że tylko ten, kto nie pracuje, nie popełnia
błędów. Chodzi o to, żeby szybko wyciągać właściwe
wnioski z popełnionych błędów”. (…)
(…) „Największa wartość tkwi w ludziach, w tym,
co policjanci sobą reprezentują, co mogą i chcą przekazać innym.
Najważniejsze jest to, żeby mieć poczucie odpowiedzialności, żeby utożsamiać się z instytucją, w której
pracujemy”- tak mówił w 2012 roku Arkadiusz Sylwestrzak, gdy obejmował stanowisko Naczelnika Wydziału
Prewencji KWP w Olsztynie.

Mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak do służby w Policji wstąpił
1 października 1992 r.
Swoje pierwsze policyjne kroki stawiał w Oddziale Prewencji
KWP w Olsztynie. Dwa lata później został oddelegowany do
ówczesnej Komendy Rejonowej Policji w Mrągowie, gdzie początkowo pełnił służbę jako policjant służby patrolowej, a później
m.in. jako dzielnicowy, policjant ruchu drogowego oraz dowódca
Plutonu patrolowo- interwencyjnego Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego KPP w Mrągowie.
Po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i zdobyciu
stopnia oficerskiego awansował na stanowisko Naczelnika Sekcji
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie.
7 marca 2011 roku, po wygraniu konkursu został mianowany na
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stanowisko
Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Ruchu
Drogowego KWP w Olsztynie.

Od tego czasu minęło pięć lat.
W międzyczasie mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak awansował
-najpierw na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie (z dniem 7 lipca 2016 roku), a potem na stanowisko I Zastępy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie ( z dniem 20 marca 2017 r).
Co zmieniło się w jego pracy? Jakie czekają go wyzwania
na nowym stanowisku? Czego oczekuje od policjantów
i pracowników Policji? Odpowiedzi na te, i inne pytania
będzie można przeczytać w następnym wydaniu
„Informatora”.

Bożena Przyborowska

1 listopada 2012 r.- po rozdzieleniu Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie na dwa samodzielne wydziały, Arkadiusz Sylwestrzak awansował na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie.
Decyzją Komendanta Głównego Policji - od 25 marca do 6 lipca
2016 r. pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie do spraw prewencji, a z dniem 7 lipca 2016 r.
został powołany na to stanowisko.
Z dniem 20 marca 2017 roku Komendant Główny Policji powołał
mł. insp. Arkadiusza Sylwestrzaka na stanowisko I Zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
Za wzorową służbę był nagrodzony m.in. Brązową Odznaką
„Zasłużony Policjant” oraz „Brązowym Krzyżem Zasługi”.
Prywatnie: Ma 45 lata, jest żonaty, ma 21-letniego syna.
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Mł. insp. Joanna Kamińska z dniem 31 marca 2017 r.
przeszła na emeryturę.
Służbę w Policji pełniła przez ponad 24 lata, w tym przez
ostatnich 10 lat na stanowisku Naczelnika
Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Olsztynie.

Prymuska
Od zawsze lubiła się uczyć, i szło jej to bardzo łatwo.
Od zawsze marzyła również o tym, żeby zostać lekarzem.
Po skończeniu szkoły średniej dała się jednak namówić
rodzinie na zmianę wymarzonej drogi życiowej.
Ponad 20 lat temu spróbowała swoich sił w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którą po
czterech latach ukończyła jako prymuska. – „Dzięki temu miałam
możliwość zdecydowania,
czym chciałabym się zajmować w komendzie wojewódzkiej. W ten sposób trafiłam do wydziału kryminalnego i byłam tam jedyną kobietą
poza sekretarką.
Wtedy pojawiła się konieczność stworzenia
w polskiej policji analizy
kryminalnej. Takie zespoły były w komendach na
zachodzie Europy i Polska też
musiała je stworzyć. Szef wytypował mnie do tego zadania. Pojechałam na kurs. Wtedy zostałam zastępcą
naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego.
Po roku komendant wojewódzki doszedł do wniosku,
że to ja powinnam pokierować pracą wydziału. Byłam
wtedy w ciąży, wiedziałam, że niedługo pójdę na urlop
macierzyński. Przyznaję, że nie byłam
Str. 3

pewna czy się zgodzić. Ale komendant powiedział: nie
traktuj mnie jak kata. Pracuj, dopóki możesz, a jak
będziesz mogła, to wrócisz. I wróciłam po roku – mówiła Joanna Kamińska w jednym z wywiadów dziennikarce
„Gazety Olsztyńskiej”.
Szefowa wywiadu kryminalnego
Pracownicy Wydziału Wywiadu
Kryminalnego KWP w Olsztynie pod jej kierownictwem
przez lata pomagali innym policjantom z Warmii i Mazur w realizacji
wielu ciekawych,
skomplikowanych
spraw, przyczyniając
się do ich rozwiązania.
- „Analityk przede
wszystkim szuka powiązań. Zarówno pomiędzy osobami występującymi w danej sprawie,
jak i zdarzeniami. Ustalamy,
kto kogo zna, kto z kim ma jakie
kontakty, jakie są relacje między danymi osobami, kto do kogo dzwoni itd.
Pomagamy uporządkować wiedzę, wskazać i wypełnić
luki. To wymaga od policjantów specyficznego sposobu myślenia. Bo nie jest wcale tak, że my tu po prostu
wrzucamy dane do komputera i gotowe.
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Włączamy się też w sprawach wielowątkowych albo
o dużym zasięgu terytorialnym. Dzięki naszym analizom łatwiej jest wskazać drogę. A jak już ją wskażemy,
to policjanci kryminalni sobie świetnie poradzą.
Bywa tak, że do pewnego zdarzenia pasują dwie wersje. Wtedy policjanci oczekują od nas odpowiedzi, czy
bliższa prawdy jest wersja pierwsza czy może druga.
Okazuje się czasami, że nie pasuje żadna z przyjętych
dotąd wersji. Nie zostawiamy wtedy z tą biedą policjanta prowadzącego sprawę samego. Wtedy proponujemy dalsze działania”- mówiła dziennikarce
Małgorzacie Kundzicz Joanna Kamińska.
W swojej codziennej pracy Pani Naczelnik nadzorowała
również współpracą międzynarodową przyczyniając się
m.in. do zatrzymywania osób poszukiwanych Europejskim
Nakazem Aresztowania.
Aplikacja radcowska
Mimo ogromnego zakresu działań wydziału Joanna Kamińska ciągle szukała nowych możliwości własnego rozwoju.
Podjęła pięcioletnie studia prawnicze i została radcą prawnym. – „Zawsze lubiłam pracować z dokumentami,
przeglądałam orzecznictwo sądów. I wyznaję zasadę:
jak nie masz na nic czasu, to znajdź sobie dodatkowe
zajęcie. Stąd ta aplikacja”- mówiła.
Współautorka monografii o charakterze naukowym
Przez lata pracy zdobyła gruntowną wiedzę i doświadczenie, którymi dwa lata temu postanowiła podzielić się z innymi, pisząc wraz dr Piotrem Chlebowiczem, pracownikiem
Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UWM książkę
pt. „Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych”.
W książce zwarta jest zarówno wiedza teoretyczna z obszaru analizy kryminalnej, jak i praktyczne rozwiązania stosowane przez policyjnych analityków.
Jest to monografia o charakterze naukowym. Przyda się
więc policjantom, słuchaczom szkół policyjnych, studentom
i wszystkim, których interesuje tematyka analizy kryminalnej.
Wysiłki autorów, aby trudny temat analizy kryminalnej
przedstawić w przystępny sposób zostały docenione przez
prof. dr. hab. Macieja Szostaka z Uniwersytetu Wrocławskiego, który w recenzji napisał m.in. „Autorzy z pewnością
postawili sobie za cel popularyzację przedmiotowego zagadnienia w sposób możliwie transparentny i muszę przyznać, że rzadko kiedy spotyka się taką klarowność
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i rzetelność w prowadzeniu wykładu.
Praca ta posiada
jeszcze kilka innych zalet, np. jest świetnym kompendium
wiedzy zarówno dla teoretyków, ale przede wszystkim praktyków wymiaru sprawiedliwości. (…)Czytelnicy otrzymają
dobrze napisany „przewodnik metodologiczny” o analizie
kryminalnej i mechanizmach jej funkcjonowania w dobrej
językowo, komunikatywnej formie…”.
Dr Piotr Chlebowicz również był pod wrażeniem wiedzy
i doświadczenia olsztyńskiej policjantki. - „Pracowało się
nam bardzo dobrze. Szybko znaleźliśmy wspólny język.
Pani Joanna jest osobą niezwykle pracowitą, otwartą,
o ogromnej wiedzy i doświadczeniu, przy tym, potrafi
ją przekazać w jasny, jednoznaczny i zrozumiały sposób”- powiedział olsztyński naukowiec.
Książka została doceniona przez przedstawicieli Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego zajmując II miejsce
w kategorii „Praca Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom XVII edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
im. prof. Tadeusza Hanauska odbyło się
25 listopada 2016 r. w Warszawie.
Pożegnanie z mundurem
Z dniem 31 marca 2017 roku mł. insp. Joanna Kamińska
żegna się z mundurem. Jednak znając chociaż cząstkę jej
aktywności możemy być pewni, że z powodzeniem realizować się będzie również na nowym etapie życia.

Bożena Przyborowska
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Zaczynała służbę w Olsztynie w Komisariacie II przy ul. Barcza jako posterunkowa w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej, i w tym pionie realizowała swoje zdania przez pierwsze lata służby.
Przez dwa lata byłam rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego;
przez dziewięć lat pracowała w Centralnym Biurze Śledczym;
przez cztery lata służyła na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego
Policji w Elblągu.
2 kwietnia 2012 r. objęła stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Olsztynie, gdzie do 4 sierpnia 2013 roku odpowiadała za pracę pionu
kryminalnego.
6 sierpnia 2013 roku została mianowana na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie.
Dziś mł. insp. Dorota Macoch żegna się z mundurem
i przechodzi na emeryturę.

Przypominamy wywiad, którego mł.insp. Dorota Macoch udzieliła Bożenie Przyborowskiej w 2013 roku, gdy obejmowała ostatnie w policyjnej karierze stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie.

CIĘŻKO JEST ZDOBYĆ MOJE ZAUFANIE
- Czy poznała już Pani policjantów, z którymi będzie pracować?
- Okazało się, że ludzie, którzy pracują w Wydziale
Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie - przynajmniej częściowo- to ci, z którymi
zaczynałam pracę w Policji, więc ich znam;
innych znam z widzenia, niektórzy byli moimi podwładnymi w KMP w Olsztynie, więc mam nadzieję, że łatwo
nam będzie nawiązać kontakt i współpracę, i że dobrze
nam się będzie pracowało.
- Poprzedni Naczelnik Wydziału Kryminalnego
podinsp. Janusz Sieja w rozmowach wielokrotnie
podkreślał swoje uznanie dla policjantów wydziału.
Mówił, że w ma świetnych ludzi, którym ufa, że pracują w atmosferze wzajemnego zaufania. To chyba
dobry prognostyk, gdy poprzedni szef dobrze wyStr. 5

powiada się na temat pracowników, którymi teraz
Pani będzie kierować?
- Dobry początek, z tym, że poprzedni szef trochę
w tym wydziale pracował. Jeśli chodzi o mnie, to ciężko
jest zdobyć moje zaufanie. Zawsze staram się sama
wyrobić sobie zdanie o policjancie, o moim podwładnym. Nie chcę słuchać cudzych opinii, że ktoś jest taki,
czy inny. Każdy ma swoją szansę zapracowania na
opinię, i tak też będzie w tym wydziale
- Czego mogą oczekiwać policjanci Wydziału Kryminalnego? Na co Pani stawia?
- Stawiam na pracę, dyspozycyjność, systematyczność
przede wszystkim, i na bieżącą pracę.
Nie lubię słowa „zaraz”. Ma być zrobione „teraz” i
„od początku do końca”.
Może nie jestem taką detalistką, ale lubię porządek.
Jeżeli się coś zaczyna, to trzeba to doprowadzić
do końca.
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Nie lubię powierzchownego załatwiania spraw.
- Wydział Kryminalny podzielony jest na kilka zespołów. Przewiduje Pani jakąś reorganizację,
czy też będziecie pracować w takim układzie, jak
dotychczas?
- Jest takie powiedzenie, że nowa miotła po nowemu
miecie. Ja wychodzę trochę z innego założenia.
Nie lubię psuć tego, co dobrze działa,
więc na razie się przyglądam. Daję sobie czas na rozeznanie.
Po tych dwóch dniach (wywiad przeprowadzono 7 sierpnia) już mogę powiedzieć, że
mam pewne pomysły, i pewne zmiany
na pewno będą, ale to wymaga czasu.
Nie chcę robić tego od razu, bo być może moje pierwsze spostrzeżenia są mylne, ale spisuję sobie to wszystko i jeśli
będzie trzeba - zmiany zrobię w odpowiednim czasie.

Dorota Macoch
Zastępcą Komendanta Miejskiego
Policji w Elblągu

Ja lubię pracować z mężczyznami,
a zarządzanie, to właśnie praca.
Lubię też pracować z kobietami;
wiele kobiet w Policji to osoby mądre, doświadczone, dążące do podnoszenia swoich kwalifikacji, rozwoju. Płeć nie jest ważna -ważne jest
to, co ktoś sobą reprezentuje.
Pożegnanie ze stanowiskiem

- Gdy rok temu rozmawiałyśmy o
- Jest Pani pierwszą kobietą na staZastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie
celach, jakie postawiała sobie Pani
nowisku Naczelnika Wydziału Krymiw związku z objęciem stanowiska
nalnego KWP w Olsztynie.
Zastępcy Komendanta Miejskiego
- Nie jestem feministką, nie dążę za
Policji w Olsztynie, mówiła Pani, że chciałaby „aby
wszelką cenę do awansów tylko dlatego, że jestem
Komenda Miejska Policji w Olsztynie osiągała najkobietą.
lepsze wyniku pod względem wykrywalności, aby
Uważam, że jeżeli ktoś mnie awansował, to znaczy, że
mieszkańcy odbierali olsztyńską Policję bardzo
dostrzegł moją pracę, osobowość.
pozytywnie, aby byli zadowoleni z obsługi, czuli się
Jeśli bym się nie nadawała, to takiego stanowiska bym
bezpiecznie, a także, aby było jak najmniej skarg na
nie objęła nawet, jak ktoś by mi proponował.
policjantów”. Czy te zamierzenia sprzed roku udało
Jeżeli wiedziałabym, że sobie nie poradzę, że nie mam
się zrealizować?
doświadczenia, nie podjęłabym decyzji o kierowaniu
- Wykrywalność na pewno wzrosła, zwłaszcza w przetym Wydziałem.
stępczości przeciwko życiu i zdrowiu.
Ważne było dla mnie to, że uporządkowałam magazyn
- W jednym z wywiadów przeczytałam, że lubi Pani
pracować z mężczyznami. A czy lubi Pani zarządowodów rzeczowych w Komendzie Miejskiej Policji
dzać pracą mężczyzn? Czy w zarządzaniu pracą
w Olsztynie, i mam zamiar to samo zrobić również tupolicjantów kryminalnego płeć ma jakieś znaczetaj, jeżeli będzie taka potrzeba.
nie?
Badania pokazują, że zaufanie do Policji rośnie, więc
chyba nie sknociłam tej pracy w pionie kryminalnym
- Minęły te czasy, że kobieta na stanowisku jest jakimś
komendy miejskiej.
ewenementem w Policji.
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Olsztyn, 31 marca 2017 r.

Pani
mł. insp. Dorota MACOCH

W dniu Pani rozstania ze służbą
chcielibyśmy złożyć Pani

- A jakie ma Pani plany w związku z objęciem nowego stanowiska Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie?
- Przede wszystkim pomoc jednostkom terenowym.
Pracowałam przez ostatnie pięć lat w jednostkach terenowych i wiem, z jakimi borykają się problemami.
Będę starała się te problemy pomóc rozwiązać, wdrażać jakieś nowe inicjatywy i wspomagać -również i osobowo- jeżeli będzie taka potrzeba.
- Czego więc możemy Pani życzyć?
- Przede wszystkim zdrowia. I żebym zdobyła zaufanie
i szacunek policjantów, z którymi będę pracować.

serdeczne podziękowania za współpracę.
Kończąc służbę może się Pani cieszyć poczuciem
dobrze spełnionego obowiązku oraz pełnią satysfakcji
z osiągnięć zawodowych.
Mówią, że praca prowadzi do dobrobytu, ale dopiero
lenistwo daje poczucie szczęścia. Życzymy zatem długiej,
spokojnej, wolnej od stresów emerytury,
wypełnionej tym, co sprawia Pani radość.
Niech ten nowy etap życia przyniesie Pani wiele wrażeń,
odkryje przed Panią nowe pasje oraz podaruje wiele

Rozmawiała Bożena Przyborowska

nowych możliwości.
Jeszcze raz dziękujemy za współpracę i życzymy powodzenia we wszystkich przedsięwzięciach, w których zechce
Pani wziąć udział w przyszłości.

POLICJANCI i PRACOWNICY
Wydziału Kryminalnego
KWP w Olsztynie
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Uroczystym pożegnaniem
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
oraz policjanci i pracownicy
z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie
podziękowali panu Zbyszkowi Januszczakowi
za 26 lat wspólnej pracy.
Pracownik mrągowskiej Policji po 45 latach pracy
przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Pracownicy cywilni i policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Mrągowie uroczyście podziękowali panu Zbyszkowi za
wspólne 26 lat pracy.
W uroczystości uczestniczył również insp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie, który przez długie lata
z Panem Zbyszkiem współpracował.
Tego dnia w kierunku Pana Zbyszka
popłynęły szerokim strumieniem wyrazy szczerego uznania i serdeczne
podziękowania za rzetelną, długoletnią, sumienną i pełną oddania pracę
w Komendzie Powiatowej Policji
w Mrągowie.
Pan Zbyszek dał się poznać jako
wzorowy pracownik, który na co dzień dzielił się swoją wiedzą, doświadczeniem, wykonując swoje zadania z pełnym
profesjonalizmem.
Był niezwykle pogodny, a z jego twarzy rzadko kiedy znikał
uśmiech, dlatego niezmiernie smutno było nam go pożegnać.
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Zbigniew Januszczak pierwszą pracę
podjął w 1971 w Państwowym Ośrodku
Maszynowym Biedaszki. Pracował tam do
1974 r.
W latach 1972 - 1974 odbył obowiązkową
służbę wojskową. Następnie podjął pracę
w Polskim Związku Motorowym w Lidzbarku Warmińskim, a później w Spółdzielni Pracy MAZURY w Mrągowie i w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym.
16 lipca 1991 r. został przyjęty do pracy w Policji na stanowisko
mechanika samochodowego. Głównym jego zadaniem było zapewnienie utrzymania sprzętu transportowego w sprawności technicznej.
Był wielokrotnie nagradzany przez Komendanta Powiatowego
Policji.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 23 lipca 2013 roku został odznaczony Medalem Złotym za
Długoletnią Służbę.
W grudniu 2016 roku obchodził jubileusz 45 lat pracy.
sierż. szt. Dorota Kulig
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- Jestem dumny z tego, że mogę wyróżnić prawdziwych bohaterów, jakimi są nagrodzeni dziś funkcjonariusze – powiedział minister Mariusz Błaszczak do uhonorowanych Krzyżami Zasługi za Dzielność i Medalami
za Ofiarność i Odwagę. W gronie wyróżnionych znaleźli się także funkcjonariusze z Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie, którzy podczas służby, narażając własne życie, uratowali kobietę z płonącego budynku.
- Słyszeliśmy o dokonaniach wszystkich nagrodzonych –
ratowali największą wartość, którą jest życie ludzkie –
powiedział minister Mariusz Błaszczak. - O tych dobrych
przykładach należy mówić i należy je pokazywać. Wyróżniamy dziś tych, którzy uratowali życie innych ludzi, ryzykując
własnym zdrowiem– dodał szef MSWiA.
Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk
podziękował ministrowi za uznanie dla bohaterskich działań
funkcjonariuszy. Podkreślił, że jest niezwykle dumny,
że kieruje formacją, w której służą i pracują tak wspaniali
ludzie. Szef Policji podziękował funkcjonariuszom za wzorową służbę, zaangażowanie i poświęcenie.
Krzyże Zasługi za Dzielność nadane przez Prezydenta,
a wręczone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, otrzymało 13 policjantów
i dwóch strażaków. Jeden funkcjonariusz Straży Granicznej
otrzymał Medal za Ofiarność i Odwagę.
Minister Mariusz Błaszczak zdecydował także o przyznaniu
nagród finansowych za szczególne osiągnięcia, które otrzymało 20 funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.
- Bardzo serdecznie dziękuję Wam za postawę podczas
służby i za to, że nie przechodzicie obok, gdy widzicie
krzywdę innych. Jestem spokojny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i Polaków, bo nad tym bezpieczeństwem
czuwają profesjonaliści– powiedział szef MSWiA.
Str. 9

Wśród wyróżnionych osób znaleźli się także funkcjonariusze
z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
St. sierż. Paweł Sarbiewski i sierż. Bartosz Woźniak
na początku 2015 roku podczas służby dostali zgłoszenie
o pożarze budynku mieszkalnego. Większość lokatorów
zdołała go opuścić, jednak w mieszkaniu na parterze, całkowicie zajętym przez ogień, wciąż znajdowała się starsza
kobieta. Funkcjonariusze nie zastanawiali się ani chwili
i wbiegli do płonącego lokalu, a gdy zauważyli leżącą osobę, podnieśli ją i przez okno podali stojącym na zewnątrz
sąsiadom. Ich bohaterska postawa zapobiegła tragedii.
Podczas wyjazdu do Warszawy policjantom towarzyszył ich
przełożony- mł. insp. Piotr Zabuski p.o. Komendanta Miejskiej Policji w Olsztynie oraz rodziny.
***
Krzyż Zasługi za Dzielność został ustanowiony w roku 1928
przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
Odznaczenie nadawane jest między innymi funkcjonariuszom Policji i Straży Pożarnej za czyny dokonane w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi,
z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywatel.
st. sierż. Anna Balińska; MSWiA/ foto:
MSWiA, Andrzej Mitura Policja 997
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St. asp. Michał Mikulski i mł. asp. Michał Malikowski –
policjanci z Posterunku Policji w Stębarku wykazali się
szybkością reakcji ratując 54-letnią kobietę, która chciała popełnić samobójstwo. Wyważyli drzwi i w ostatniej
chwili wyrwali jej nóż. Kobieta po interwencji funkcjonariuszy została objęta specjalistyczna pomocą.
Dzielnicowi w swojej codziennej służbie spotykają się z różnymi sytuacjami. Każdy dzień jest inny i nie można przewidzieć, z jakimi zdarzeniami będą mieli do czynienia. Czasami zdarza się, że policjanci w jednej chwili muszą podjąć
szybką decyzję, aby pomóc drugiemu człowiekowi.
Zwłaszcza, gdy minuty decydują o życiu. Tak było kiedy
dzielnicowi z Posterunku Policji w Stębarku zostali wezwani
do kobiety, która chciała popełnić samobójstwo.

Informację o desperackim zamierzeniu kobieta przekazała
telefonicznie dyżurnemu Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.
Policjanci, aby dojechać na miejsce, musieli pokonać kilkanaście kilometrów, dodatkowo, drzwi do mieszkania kobiety
były zamknięte. Aby ratować 54-latkę, dzielnicowi
st. asp. Michał Mikulski i mł. asp. Michał Malikowski
nie zawahali się wyważyć drzwi, a po wejściu do środka
w ostatnim momencie zdążyli wyrwać jej nóż z rąk.
Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowych, nie doszło do nieszczęścia. Po interwencji funkcjonariuszy mieszkanka ich
gminy została objęta specjalistyczna pomocą lekarską.
jk

Zobaczył i pomógł
Elbląski policjant uratował 85-letnia kobietę,
która idąc chodnikiem straciła przytomność.
Kobieta leżała na chodniku przy ul. Dojazdowej. Dzielnicowy z Elbląga, prowadził tam tego
dnia ustalenia dotyczące miejsca pracy oraz
adresu korespondencji pewnej osoby.
Gdy zauważył leżącą na chodniku starszą
kobietę natychmiast udzielił jej pomocy
oraz wezwał pogotowie ratunkowe.
W trakcie udzielania pomocy, kobieta odzyskała przytomność.
Okazało się, że 85-latka idąc chodnikiem przewróciła się i uderzyła głową o podłoże.
Kobieta nie była w stanie wstać o własnych
siłach, trafiła pod opiekę lekarza.
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Dzięki nim nie doszło do pożaru domu!
Zaczęło się od interwencji w sprawie agresywnego zachowania mężczyzny w stosunku do zespół karetki pogotowia. Dzięki sprawności
i czujności dzielnicowych skończyło się na zatrzymaniu i zapobiegnięciu
wybuchowi pożaru w jednym z iławskich mieszkań.
Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany
o tym, że zespół karetki pogotowia ma problem z agresywnym pacjentem. Dzielnicowi asp. Dominik Siestrzewitowski oraz mł. asp. Rafał Żurawski natychmiast
pojechali we wskazane miejsce. Na miejscu okazało
się, że 76 – latek, będący pod wpływem alkoholu, leżał
na chodniku przed blokiem. Mężczyzna stwierdził, że
awanturuje się z ratownikami, gdyż nie potrzebuje pomocy medycznej, a jedynie chce wrócić do domu.
Policjanci poszli do jego domu, aby sprawdzić czy znajduje się tam osoba, która mogłaby zaopiekować się 76
– latkiem. Chcieli również sprawdzić mieszkanie mężczyzny, gdyż znali go z wcześniejszych interwencji.
W przeszłości zdarzało się, że mężczyzna pozostawiał
na kuchence elektrycznej gotujące się jedzenie i zasypiał, bądź wychodził z domu powodując zagrożenie dla innych mieszkańców
bloku. Przypuszczenia policjantów okazały się słuszne,
po raz kolejny mężczyzna pozostawił garnek na kuchence elektrycznej,
w którym gotował się obiad. Kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania
76 – latka, z kuchni już wydobywały się kłęby dymu.
Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyzny do wytrzeźwienia.
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Dzięki ełckiemu policjantowi, który z zaangażowaniem
realizował swoje obowiązki nawet po służbie, policjanci
zatrzymali sześć osób, które mają związek z kradzieżą
z włamaniem do sklepu budowlanego, skąd zginął
sprzęt o wartości ponad 7 tysięcy zł. Ustalenia policjantów wskazują, że cztery osoby
dokonały kradzieży, natomiast
dwóch mężczyzn to paserzy.
W miniony weekend z pomieszczenia handlowego zginęły m.in. szlifierki, wkrętarki, wiertarki o łącznej
wartości ponad 7 tys. zł. Ustalenia
policjantów wskazywały, że sprawcy dostali się do wnętrza sklepu budowlanego po uprzednim wyrwaniu kraty zabezpieczającej i wybiciu szyby.
Do wyjaśnienia tej sprawy, w dużej mierze przyczyniły się
spostrzegawczość i wnikliwość jednego z policjantów.
W poniedziałek ( 27.03.2017 r), policjant w czasie wolnym
od służby, przebywał na jednym z ełckich osiedli, gdzie zauważył dwóch mężczyzn, którzy pakowali do samochodu
dużą skrzynię z zawartością elektronarzędzi, takich, jakie
skradziono ze sklepu budowlanego. Policjant wiedział, jakie

narzędzia zginęły ze sklepu, ponieważ pracował nad wyjaśnieniem tej sprawy.
Funkcjonariusz domyślił się, że może mieć to związek
z włamaniem do sklepu budowlanego, dlatego obserwował
całą sytuację, następnie powiadomił o sprawie oficera dyżurnego. Gdy podejrzewani odjechali, ruszył za
samochodem. Nie pomylił się. Podczas kontroli
zatrzymanego pojazdu, w bagażniku, policjanci
znaleźli skrzynię z elektronarzędziami, które
okazały się być kradzione.
Policjanci ustalili, że mężczyźni w samochodzie to
paserzy, którzy odebrali
sprzęt od osoby, która dokonała kradzieży.
W toku dalszych czynności, policjanci zatrzymali czterech
mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem.
Zatrzymani to mieszkańcy Ełku w wieku od 19 do 29 lat.
Wszyscy już usłyszeli zarzuty. Jeden z podejrzanych działał
w warunkach tzw. recydywy.
AK

Dzielnicowi znają ludzi i teren. Dzięki temu zatrzymali pijanego kierowcę
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości, bez uprawnień
i wymaganych dokumentów w trakcie kontroli odpowie
54-letni mieszkaniec gminy Bisztynek, którego zatrzymali dzielnicowi z Bisztynka. Kierujący w trakcie kontroli miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie.
Kilka dni temu około godz. 17.00, dzielnicowi z Posterunku
Policji w Bisztynku w trakcie obchodu zauważyli jadącego
osobowym volvo znanego im mieszkańca gminy. Wiedzieli,
że mężczyzna nie powinien kierować samochodem, ponieważ nie posiada uprawnień. Zatrzymali 54-latka do kontroli
drogowej. Mężczyzna był spokojny, nie kwestionował braku
uprawnień. W trakcie kontroli okazało się, że to nie jedyne
przewinienie, które miał na sumieniu. Nie posiadał też wyStr. 11

maganych dokumentów -dowodu rejestracyjnego i obowiązkowej polisy OC pojazdu. Na tym nie koniec. W trakcie
sprawdzenia stanu trzeźwości wyszło na jaw, że 54-latek
zanim wsiadł za kierownicę spożywał alkohol. Badanie wykazało, że w jego organizmie jest ponad 1,2 promila alkoholu.
Policjanci samochód przekazali wskazanej przez 54-latka
kobiecie, a z kierującym pojechali do posterunku w Bisztynku. Po wykonaniu czynności mężczyzna został zwolniony.
Mieszkaniec gminy Bisztynek odpowie za przestępstwo
kierowania w stanie nietrzeźwości oraz wykroczenia kierowania bez uprawnień i wymaganych dokumentów.
BP
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Asp. Sebastian Ferdyn z Komisariatu Policji
w Rucianem - Nidzie wygrał konkurs
na najpopularniejszego dzielnicowego
powiatu piskiego.

Policjanci z Warmii i Mazur wzięli udział w konferencji
„Dzielnicowy Bliżej Nas” w Piszu, na której wspólnie
z parlamentarzystami z regionu, Wojewodą WarmińskoMazurskim, przedstawicielami Komendy Głównej Policji
i samorządowcami rozmawiali na temat m.in. schematu
działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i roli
dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa w lokalnych środowiskach.
Spotkanie jest elementem cyklu debat społecznych „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie
wpływ”. Konferencja połączona była z rozstrzygnięciem plebiscytu na
„Najpopularniejszego Dzielnicowego Powiatu Piskiego”.

W piątek (17.03.2017) w Piszu, odbyła się konferencja inauguracyjna cyklu spotkań pod nazwą „Dzielnicowy Bliżej Nas”.
W spotkaniu udział wzięli m.in. Senator RP Małgorzata Kopiczko, Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki,
Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz samorządowcy z powiatu piskiego, a także policjanci
dzielnicowi i funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną.
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Podczas spotkania omówiony został m.in. schemat i dotychczasowy efekt działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Ważnym aspektem, który został poruszony w trakcie konferencji, była służba dzielnicowego, który poprzez podejmowane działania i budowanie relacji
z lokalnych społeczeństwem,
ma nieodzowny wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród
mieszkańców rejonu służbowego.
Jak przypomniał w swoim wystąpieniu Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski:
Głównym założeniem programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Do tej pory tak zwani „funkcjonariusze
pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co nie mieli czasu na to,
aby zainteresować się sprawami mieszkańców.
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Program to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu do
służby dzielnicowych.
„Dzielnicowy bliżej nas” wpisuje się w większą koncepcję pn.
Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata
2016-2017. Głównym celem programu jest wspieranie działań
na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Kierunki zmian w służbie dzielnicowych dotyczą obszarów:
kadrowego, szkoleniowego, komunikacji społecznej, organizacji służby oraz modernizacyjnego. Program „Dzielnicowy bliżej
nas” został zainaugurowany w czerwcu ubiegłego roku.
Zmiany w służbie dzielnicowych
Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu
dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia, a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego
rejonu. Rewolucyjne zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017r.
Dodatkowo, dzielnicowi miejscy nie będą musieli realizować
nakazów doprowadzeń, a także w mniejszym zakresie będą
uczestniczyć w czynnościach na rzecz innych komórek organizacyjnych.
Każdy dzielnicowy ma telefon, skrzynkę e-mailową, a dane
kontaktowe do niego z łatwością znajdziemy w aplikacji "Moja
Komenda".
Kolejną zmianą będzie opracowywany przez każdego dzielnicowego plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego.
Ten tworzony co pół roku harmonogram działań, będzie konsultowany z mieszkańcami, dzięki czemu każdy będzie miał
wpływ na własne bezpieczeństwo.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Myślą przewodnią, która pozwoliła wprowadzić KMZB na terenie całego kraju jest:
- poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez
włączenie obywateli w wybrane działania Policji,
- dostosowanie struktur organizacyjnych oraz działań Policji
do zagrożeń wskazywanych przez społeczeństwo,
- wprowadzenie platformy wymiany informacji o zagrożeniach
Komponentami KMZB są :moduł statystyczny i
platforma wymiany informacji
Moduł statystyczny jest zbudowany w oparciu o dane gromadzone przez Policję,- zarówno z badań społecznych, np. poczucie bezpieczeństwa po zmroku; czy też dane liczbowe
np. ilość kradzieży z włamaniem
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Obok modułu statystycznego funkcjonuje platforma wymiany
informacji. Jest to projekt proobywatelski, który jest ukierunkowany na społeczność lokalną. Przybiera aspekt ilościowy
wraz z wymianą informacji na styku Obywatel - Policja.
KMZB na terenie województwa warmińsko - mazurskiego
została wdrożona 14 września 2016 roku. W przeciągu sześciu miesięcy od wprowadzenia KMZB (do 13 marca 2017
roku) zostało naniesionych na niej 7335 zgłoszeń dotyczących Warmii i Mazur przez obywateli, co pokazuję, że platforma działa, funkcjonuje w partnerstwie społecznym, jest projektem ważnym dla obywatela i cieszy się dużym zainteresowaniem.
Najczęstszymi kategoriami wskazywanymi przez społeczność
lokalną są:
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- wykroczenia spożywanie
- patologie społeczne
- ochrona środowiska. przygotowała podkom. Anna Szypczyńska
W trakcie konferencji rozstrzygnięto również plebiscyt
na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Powiatu Piskiego 2017". Zwycięzcą został asp. Sebastian Ferdyn.
Funkcjonariusz, otrzymał 47,8
% wszystkich oddanych głosów.
Na co dzień
asp. Sebastian Ferdyn
pracuje w Komisariacie Policji
w Rucianem - Nidzie.
Policjant odpowiedzialny jest
za rejon II, czyli gminę Ruciane - Nida.
Aspirant Sebastian Ferdyn w Policji pracuje
od 14 lat, a od sześciu
lat jest dzielnicowym.
Jego hobby to sport,
szczególnie piła nożna.

Wielokrotnie grał w drużynie reprezentując KPP Pisz w różnych turniejach piłki nożnej, w tym charytatywnych
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Porozumienie o współdziałaniu Policji i Państwowej Straży Pożarnej
Policja oraz Państwowa Straż
Pożarna, to służby ściśle ze
sobą współpracujące. W celu
zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania obu
tych instytucji, ich szefowie
podpisali porozumienie
o współdziałaniu.
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie inspektor Tomasz Klimek
oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
starszy brygadier Mirosław Hołubowicz, podpisali porozumienie
o współdziałaniu obu tych instytucji.
Współdziałanie organów PSP i Policji

Pond 12 litrów krwi zebrano w ramach akcji
"SpoKREWnieni służbą", którą przeprowadzono
w KMP w Elblągu.
Przez cztery godziny w elbląskiej komendzie trwała akcja
pod hasłem "SpoKREWnieni służbą", w której wzięło udział
27 osób. Pracownicy różnych służb mundurowych oddali
ponad 12 litrów cennego płynu.
Krew trafi do najbardziej potrzebujących - do dzieci i dorosłych walczących z rakiem, do pacjentów oczekujących na operacje, ofiar wypadków
i innych, w tym przewlekle chorych.
O sprawne i bezbolesne pobieranie
krwi zadbali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z oddziału terenowego
w Elblągu.
„SpoKREWnieni służbą”, to akcja,
której celem jest oddanie hołdu
Żołnierzom Wyklętym.
Str. 14
Przebiega
pod patronatem Ministra
Jakub Sawicki
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

realizowane będzie na wszystkich
poziomach organizacyjnych w całym
województwie warmińsko-mazurskim.
Zadania wynikające z zawartych ustaleń, niosą za sobą szereg przedsięwzięć mających wpływ na zapobieganie i usuwanie skutków zdarzeń związanych z wystąpieniem zagrożeń dla
życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
oraz ich mienia i środowiska.

kw/rm
foto:KWP PSP Olsztyn
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Blisko 19 litrów krwi oddali „spoKREWnieni służbą”
z powiatu bartoszyckiego
„SpoKREWnieni służbą” – to hasło zorganizowanej
przez służby mundurowe, ogólnopolskiej zbiórki krwi
z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, która rozpoczęła się 1 marca i potrwa do 31 marca br. Patronat nad akcją
objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Mundurowi z powiatu bartoszyckiego oraz policjanci
z KPP w Kętrzynie również
przyłączyli się do zbiorki
krwi, która odbyła się
w Punkcie Krwiodawstwa
w Szpitalu Powiatowym Policji
w Bartoszycach.
W czasie akcji zebrano blisko
19 litrów tego bezcennego
leku ratującego życie.

Przez ponad trzy godziny do Punktu Krwiodawstwa zgłosiło
się blisko 50 chętnych. Ostatecznie krew oddało 41 osób.
Spośród nich aż 31 to mundurowi, między innymi funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, Aresztu Śledczego w Bartoszycach, Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach i w Kętrzynie, Straży
Granicznej w Bezledach, Służby CelnoSkarbowej Oddziału Celnego w Bezledach, żołnierze Jednostki Wojskowej w Bartoszycach,
strażacy ochotnicy z OSP
w Galinach i osoby cywilne.
Dzięki zaangażowaniu tych
osób blisko 19 litrów krwi
popłynęło do tych, którzy
najbardziej jej potrzebują.

Beata Patecka

Dzielnicowi i przewodnik psa z wizytą w szkole
Uczniów Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim
odwiedzili dzielnicowy oraz gość, który wywołał największe zaciekawienie uczniów – Vader pies służbowy.
Jego przewodnik sierż. Daniel Buraczewski opowiadał
uczniom o zasadach bezpieczeństwa w kontaktach
z nieznanymi zwierzętami.
Z troski o bezpieczeństwo dzieci, które mogą na swojej drodze spotkać agresywne zwierzę, dzielnicowy zorganizował
w szkole spotkanie profilaktyczne z przewodnikiem psa
służbowego.
Dzięki temu uczniowie mogli poznać Vadera, a od jego opiekuna sierż. Daniela Buraczewskiego dowiedzieli się, jak
należy się zachować w kontakcie z agresywnym psem.
Policjant opowiadał także jakich zachowań psy nie lubią
i czego nie robić, by ich nie prowokować.
Str. 15

Zaprezentował także dzieciom, jaką należy przyjmować pozycję w razie ataku.
Przewodnik psa
opowiedział również
o specyfice pracy
policyjnych psów.
Dzieci były bardzo
podekscytowane
wizytą tak niecodziennego gościa
w ich szkole i aktywnie włączały się w prowadzone zajęcia.
sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
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„Dzielnicowy bliżej nas” - najważniejsza jest chęć niesienia pomocy
Nowy dzielnicowy w Bisztynku swój rejon służbowy
poznaje od kilkunastu dni. To stanowisko wymaga od niego nie tylko znajomości specyfiki miejsca, ale także jego
mieszkańców. W trakcie wykonywania
codziennych zadań natrafił na rodzinę
potrzebującą wsparcia materialnego.
Zaproponował więc swoją pomoc, którą
rodzina chętnie przyjęła.
St. sierż. Piotr Drozd w policji służy od ponad 6 lat. Na początku marca 2017 roku zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku dzielnicowego.
Jego rejon służbowy obejmuje głównie teren miasta Bisztynka oraz kilka pobliskich wsi. Nowy dzielnicowy postanowił
jak najszybciej poznać nowe miejsce pracy, a także potrzeby i problemy jego mieszkańców.

Ponad 13 litrów krwi oddano w Braniewie
Funkcjonariusze braniewskiej Policji oddając hołd
„żołnierzom wyklętym”, wzięli aktywny udział
w ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa "SpoKREWnieni
służbą" przeprowadzanej pod patronatem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W trakcie jednej z wizyt natrafił na rodzinę potrzebującą
wsparcia. Wyszedł z inicjatywą pomocy.
Zebrał najpotrzebniejsze im rzeczy, spakował
i gdy w marcu wrócił do rodziny z ponowną
wizytą, przekazał im symboliczną pomoc materialną, a także informacje, gdzie i w jaki sposób
rodzina może poszukiwać potrzebnego jej
wsparcia.
„Życzliwość, otwartość na drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy to cechy,
którymi kierowałem się do tej pory w życiu. Teraz
chciałbym te priorytety przenieść na powierzone mi
stanowisko. Jako dzielnicowy chcę być blisko ludzi,
poznać ich potrzeby i oczekiwania oraz ich wspomagać” - powiedział dzielnicowy st. sierż. Piotr Drozd
mł. asp. Beata Patecka

jednostki do akcji włączyli się policjanci z Komisariatu Policji
w Ornecie, funkcjonariusze Służby Więziennej z Braniewa,
żołnierze 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej,
członkowie braniewskiego Klubu HDK PCK "Niebieska Kropla" oraz mieszkańcy powiatu braniewskiego.
Ze strony kierownictwa krew oddawał również I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie,
nadkom. Krzysztof Pytlarczyk.

Wraz z policjantami i pracownikami cywilnymi braniewskiej
W akacji wzięło udział ponad 30 donatorów, którzy oddali
ponad 13 litrów bezcennego leku. "Przelana krew" trafi do
najbardziej potrzebujących.
W sumie z braniewskiej komendy od początku donacji popłynęło już blisko 279 litrów krwi.
Str. 16

podinsp. Ann Kos
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Asp. szt. Paweł Cherkowski oraz sierż. szt. Mateusz Soter włączyli się w akcję nowomiejskiego urzędu miejskiego pod nazwą "Koperta życia". Inicjatywa ta może
być ratunkiem dla wielu starszych, chorych i samotnych
osób mieszkających na terenie miasta.
„Koperta życia” to akcja, która ma usprawnić pracę zespołów ratownictwa medycznego i niejednokrotnie uratować
życie potrzebującym. Na specjalnym formularzu zapisane
są najważniejsze informacje na temat stanu zdrowia danej
osoby. Są to kluczowe dane dla podjęcia przez ratowników
szybkich i trafnych decyzji. Wypełniony formularz wkłada się
do koperty, a tą z kolei do lodówki.
Dlaczego lodówka?
Bo jest to urządzenie praktyczne obecne w każdym domu.
Ratownikom medycznym łatwiej jest ją zlokalizować niż np.
szufladę. Na lodówce naklejona jest specjalna naklejka
z informacją, która sygnalizuje, że chory korzysta
z „Koperty życia”.
Często zdarza się, że po przyjeździe na interwencję karetki są problemy z wdrożeniem zabiegów ratujących
zdrowie lub życie. Schorowani pacjenci, szczególnie ci,
w podeszłym wieku, nie znają terminologii medycznej
i nie potrafią sprecyzować przebytych badań czy zabie-

gów przeprowadzanych podczas ostatnich wizyt w szpitalu. Czasem trudno o logiczny kontakt z pacjentem.
Jeśli będziemy wiedzieli, gdzie w mieszkaniu znajduje
się karta choroby pacjenta, to zdecydowanie szybciej
będzie można zdiagnozować uczulenia, choroby, wdrożyć leczenie i postępowanie ratunkowe- mówią ratownicy
medyczni.
Dlaczego dzielnicowi?
Bo to oni są policjantami „pierwszego kontaktu.
Zgodnie z założeniami programu MSWiA „Dzielnicowi bliżej
nas” wzmacniania jest rola tych policjantów w terenie i ich
współpraca z mieszkańcami.
Dzielnicowi bardzo dobrze znają rejon, w którym pracują,
a co za tym idzie także ich mieszkańców i ich sytuację życiową. To właśnie dzielnicowi spotykają się z lokalną społecznością i rozmawiają z ludźmi o ich problemach.
Między innymi dlatego właśnie dzielnicowi z Nowego Miasta
Lubawskiego asp. szt. Paweł Cherkowski oraz
sierz. szt. Mateusz Soter chętnie włączyli się do akcji
społecznej organizowanej przez urząd miasta.
Policjanci otrzymali z urzędu plastikowe koperty z kartą informacyjną oraz naklejki z napisem "Tu jest koperta życia",
które rozdają podczas obchodu swojego rejonu osobom
potrzebującym.
lm

Ułatwiony dostęp do dzielnicowego - otwarto Punkt Przyjęć Interesantów
w Urzędzie Gminy w Barcianach
W Urzędzie Gminy w Barcianach, w ramach programu
„Dzielnicowy bliżej nas” otwarty został Punkt
Przyjęć Interesantów. Dyżury będzie pełnić
dzielnicowy gminy Barciany.
W Urzędzie Gminy w Barcianach przy ul. Szkolnej
3, pok. nr 5, w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” został otwarty Punkt Przyjęć Interesantów.
Wójt Gminy udostępnił pomieszczenie, w którym
dzielnicowy będzie mógł przyjmować mieszkańców
z terenu gminy Barciany.
Otwarcia Punktu Przyjęć Interesantów w budynku Urzędu Gminy
Str. 17 dokonał Wójt – Pan Ryszard Kozyra wspólnie
w Barcianach
z Naczelnikiem Wydziały Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Kętrzynie kom. Tomaszem Jaruszewskim.

Na potrzeby funkcjonariuszy udostępnione zostało pomieszczenie,
w którym dzielnicowy podczas pełnionego dyżuru
będzie mógł spotkać się z mieszkańcami podległego mu rejonu służbowego.
Otwarcie takiego punktu było jednym z postulatów wynikających z konsultacji społecznych i spotkań lokalnych prowadzonych w ostatnich latach
przez kętrzyńskich funkcjonariuszy na terenie
gminy Barciany.
Dzięki funkcjonowaniu nowo otwartego punktu
mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do dzielnicowego, co
wpłynie niewątpliwie na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.
Dzielnicowy w punkcie przyjęć interesantów, dyżurował będzie
zawsze godzinę przed odbywającą się sesją Rady
Gminy Barciany.
ep
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Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 2
w Olsztynie oraz dzieci z Przedszkola Specjalnego
Nr 11 w Olsztynie wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym prowadzonym przez dzielnicowego. Funkcjonariusz opowiedział o swojej pracy, zaprezentował sprzęt wykorzystywany przez policjantów
w codziennej służbie, przypomniał również
dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Dzielnicowy z olsztyńskiego Wydziału
Prewencji, st. sierż. Radosław Graw,
spotkał się z uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w Olsztynie
oraz dziećmi z Przedszkola Specjalnego Nr 11 w Olsztynie. Policjant opowiedział o podstawowych zadaniach, jakie
spoczywają na funkcjonariuszach Policji, a także wyjaśnił, jaka jest rola policjanta - dzielnicowego.
Opowiadając o spoczywających
na policjantach obowiązkach,
funkcjonariusz zaprezentował
poszczególne elementy umundurowania i wyposażenia do służby, nazywając
je i tłumacząc uczniom do czego służą.
Dzieci mierzyły czapki, kamizelki odblaskowe, próbowały udźwignąć tarczę i policyjną pałkę.
Podczas spotkania nie zabrakło również ważnych rozmów
o tym, jak należy się zachować, gdy potrzebujemy pomocy,
policjant przypomniał o najważniejszych zasadach bezpiecznego zachowania – w przedszkolu i szkole, w domu i
podczas zabawy na podwórku, a także podczas logowania
się do Sieci.
Wyjaśniając dzieciom przepisy obligujące do noszenia elementów odblaskowych, dzielnicowy zaprezentował
„magiczną tubę”, która zobrazowała to, jak widoczny jest
pieszy wyposażony w odblask.

Str. 18

Policjant przypomniał numery alarmowe i zachęcał dzieci,
aby spotykając podczas spacerów policjantów patrolujących
ulice, rozmawiać z nimi o bezpieczeństwie.

Lidia Cynt
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Mrągowscy dzielnicowi zrealizowali działania edukacyjne w ramach „Dzielnicowy bliżej nas”. Tym razem przekazywali sprzedawcom sklepów monopolowych ulotki
o ich obowiązkach w zakresie sprzedaży alkoholu
niepełnoletnim.
Od wielu lat wśród młodzieży panuje przekonanie, iż alkohol
jest warunkiem dobrej zabawy. Niestety do rozpowszechnienia mody na picie alkoholu wśród młodzieży z pewnością
przyczynia się jego łatwa dostępność. Oznacza to, iż zakaz
sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku
życia jest nieprzestrzegany.
Bardzo często młodzież zaopatruje się w alkohol bezpośrednio w placówkach handlowych. Czasami korzysta
z pomocy osób dorosłych, które za drobną opłatą kupują im
alkohol. Dlatego mrągowska policja postawiła na edukację
sprzedawców. Tym razem w ramach działań „Dzielnicowy
bliżej nas” policjanci odwiedzili mrągowskie punkty handlowe, w których niepełnoletni mogą kupić alkohol. Przekazywali sprzedawcom ulotki oraz informowali na temat praw
i obowiązków sprzedawcy w zakresie sprzedaży alkoholu
i wyrobów tytoniowych niepełnoletnim.

Kętrzyńscy dzielnicowi rozmawiali z mieszkańcami
gmin powiatu kętrzyńskiego m.in. na temat Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie
współpracy obywateli z Policją. Aby dało wymierną wartość
informacyjną mieszkańcy muszą wiedzieć nie tylko o tym
systemie, ale również umieć z niego korzystać. Funkcjonariusze starają się każdą możliwą sytuację kontaktu z mieszkańcami spożytkować nie tylko na promocję tego mechanizmu, ale również edukację w tym zakresie, dlatego też
dzielnicowi kętrzyńskiej komendy realizują cykle spotkań z
osobami zamieszkującymi w rejonach ich odpowiedzialności
służbowej. Tak było m.in. w dwóch świetlicach wiejskich - w
Kosakowie gm. Srokowo oraz Nowej Różance gm. Kętrzyn,
gdzie odbyły się dwa spotkania sołeckie, na których nie
mogło zabraknąć dzielnicowych
Str. 19

Sprzedawcy dowiedzieli się, że sprzedaż alkoholu osobie
poniżej 18 lat to przestępstwo, za które sprzedający może
odpowiadać przed sądem, a właściciel sklepu może stracić
licencje na sprzedaż alkoholu.
Dlatego tego dnia policjanci prosili wszystkich sprzedawców
o aktywne włączenie się do działań, które polegać będą na
przestrzeganiu podstawowej zasady:
- prawo do zakupu alkoholu mają tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Jeśli sprzedawca ma wątpliwości, czy osoba
chcąca kupić alkohol ma ukończone 18 lat obowiązkowo
powinien sprawdzić jej dowód tożsamości.
- osobom do lat 18 zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych (sprzedawca ma prawo żądać okazania dokumentu
potwierdzającego wiek kupującego);
- zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem
bez opakowania;
Ważne jest to, że wspólna realizacja działań pozwoli
uchronić najmłodszych przed negatywnymi skutkami
spożywania alkoholu i palenia tytoniu, zarówno tymi
zdrowotnymi jak i prawnymi.
sierż. szt. Dorota Kulig

mł asp. Piotra Dzirba oraz mł. asp. Artura Żejmo.
Funkcjonariusze spotkali się z mieszkańcami, radnymi
i sołtysami jak również z Wójtem Gminy Kętrzyn.
W trakcie spotkania przekazali obecnym informacje na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcali do aktywnego korzystania z narzędzia
oraz podkreślali, jak ważne jest partnerstwo i wspólnie
podejmowane działania na rzecz podniesienia poczucia
bezpieczeństwa.
Funkcjonariusze przypomnieli zebranym, w jaki sposób mogą kontaktować się bezpośrednio ze swoim dzielnicowym.
Dzielnicowi przypomnieli także, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania potrzeby
pilnej interwencji Policji. W przypadku sprawy niecierpiącej zwłoki należy korzystać z powiadamiania służb
ratunkowych przez numer 997 lub 112.
mł. asp. Ewelina Piaścik
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Dzielnicowi blisko społeczeństwa

Dzielnicowi rozdawali odblaski
Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Barczewie
zorganizowali akcję, podczas której rozdawali
odblaski i zachęcali do ich noszenia mieszkańców
gminy Barczewo.

Policjanci realizują zadania związane z ideą programu
„Dzielnicowy bliżej nas”, który zakłada, aby dzielnicowy
był osobą znaną w swoim rejonie. Tym razem asp. sztab.
Artur Milewski spotkał się z sołtysami, radnymi i mieszkańcami rejonu w Urzędzie Gminy Ełk.

Policjanci odwiedzili takie miejscowości jak: Kromerowo,
Niedźwiedź, Ramsowo, Wipsowo, Ruszajny, Kronowo,
Kronówko, Lamkowo, Maruny, Dąbrówkę Małą, Barczewko, Łęgajny i Kaplityny. Napotkanym mieszkańcom
wręczali plecaki i opaski odblaskowe oraz zachęcali do
ich noszenia, tłumacząc, że im bardziej jesteśmy widoczni na drodze, tym nasze bezpieczeństwo rośnie.

Dzielnicowi z gminy Ełk regularnie spotykają się z mieszkańcami swojego rejonu służbowego. Spotkania są okazją
do rozmowy o zagrożeniach i sposobach poprawy bezpieczeństwa. Mieszkańcy cenią sobie możliwość bezpośredniego spotkania z dzielnicowym, zadania mu pytań i zgłoszenia
swoich uwag na temat problemów w miejscu zamieszkania.
St. asp. Artur Milewski 10 marca spotkał się z sołtysami,
radnymi i mieszkańcami rejonu w Urzędzie Gminy Ełk.
Podczas spotkania omawiał m.in. założenia Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa i zachęcił do zgłaszania za jej
pośrednictwem informacji mających wpływ na poczucie
bezpieczeństwa.

sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz

przygotowała st. sierż. Anna Balińska

„Dzielnicowy bliżej nas”, także bliżej
najmłodszych
St. asp. Jakub Lewandowski, dzielnicowy z Komisariatu Policji
w Rucianem - Nidzie odwiedził uczniów klas 0-I Szkoły Podstawowej nrStr.2.20Opowiedział najmłodszym na czym polega jego praca, wytłumaczył swoim małym słuchaczom, co znaczy zdanie
„Dzielnicowy bliżej nas”.

Aspirant Jakub Lewandowski rozmawiał także z najmłodszymi na temat
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wiele uwagi poświęcił zasadom
bezpiecznego poruszania się po drodze. Zainicjował także scenki, by wytłumaczyć dzieciom, jak ważne dla ich bezpieczeństwa jest noszenie odblasków. Na koniec rozdał najmłodszym elementy odblaskowe. Nie zabrakło także pamiątkowego zdjęcia.
podkom. Anna Szypczyńska
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Cyberprzemoc, stalking i -ostatnio nowe zagrożenie gra „Niebieski wieloryb” - to tematy poruszane na spotkaniu kadry pedagogicznej z policyjnym specjalistą.
O problemach młodzieży rozmawiali nauczyciele
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu.
Podkreślają, że tego typy szkolenia są bardzo ważne.
Łatwiej rozpoznać problem i zapobiegać niż później
leczyć lub rozpaczać.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu przy ulicy
Pocztowej odbyło się spotkanie nauczycieli i pedagogów
z policyjnym specjalistą z zakresu
problematyki młodzieży. W spotkaniu wzięło udział 53 nauczycieli.
Nadkomisarz Marek Cieślak
przeprowadził prelekcję dotycząca
przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, stalkingu,
narkotyków, dopalaczy i ostatnio
niezwykle niebezpiecznego zjawiska o nazwie
„Niebieski wieloryb”.
Media w całym
kraju donoszą o tej
niebezpiecznej
grze oraz o przypadkach samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży.
- Nie sposób nie mówić o zagrożeniu, które przecież jest
realne. Jak na razie w Elblągu nie odnotowaliśmy podobnych przypadków. Nie znaczy to, że nasza młodzież jest na
nie uodporniona. – mówi nadkom. Marek Cieślak z wydziału
prewencji kryminalnej i wykroczeń elbląskiej komendy.
Gra o nazwie „Niebieski wieloryb” (Blue Whale Challenge),
powstała prawdopodobnie na wschodzie Europy i aktualnie
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jest coraz bardziej popularna wśród dzieci w wieku od 10 do
15 lat.
W poszczególnych krajach może mieć różne nazwy, jednak
mechanizm jej działania jest identyczny. Uczestnik gry podaje swój numer telefonu, na który przez 50 dni otrzymuje
określone zadania do wykonania. Polegają one głównie
na zadawaniu sobie bólu (samookaleczeniach). Ofiara jest
prowadzona przez tzw. opiekuna. Komunikacja z nim odbywa się przeważnie w godzinach nocnych i porannych.
Gracz, poza zadaniami dotyczącymi zadawania sobie bólu,
nakłaniany jest do wchodzenia na krawędzie wysokich budynków, oglądania
filmów o sadystycznej treści, słuchania
psychodelicznej muzyki. Ostatnim zadaniem jest skok z dachu wysokiego budynku. Nie ma możliwości opuszczenia
gry.
Młodzi ludzie, którzy
w końcu odmawiają
popełnienia samobójstwa, dostają zagrożenie, że w przypadku rezygnacji, organizatorzy gry zabiją bliskich nastolatka
albo opublikują jego zdjęcia intymne.
Nie było gotowych „recept” na problemy
młodych elblążan, bo takich nie ma, ale
była solidna dawka porad, między innymi - jak ustrzec się,
kiedy reagować, jakie są symptomy odrzucenia rówieśniczego i nękania oraz jak rozpoznać symptomy niebezpiecznej
gry o nazwie „Niebieski wieloryb” (Blue Whale Challenge),
której efektem są m.in. samookaleczenia.
Mówiono także o odpowiedzialności prawnej nieletnich,
odpowiedzialności karnej dorosłych oraz o placówkach pomocowych, z którymi warto się skontaktować w przypadku
wystąpienia zagrożenia.
Jakub Sawicki
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Iławscy policjanci spotkali z członkami iławskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących „Jeziorak”.
W trakcie prelekcji funkcjonariusze rozmawiali
na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Omówili również działanie i zadania aplikacji
„Moja Komenda” oraz „Deaf Help”.

w celu celem propagowania prawidłowych zachowań.
Uatrakcyjniły one spotkanie i pomogły w omówieniu pewnych sytuacji na drodze, jak i w domu.

Iławscy policjanci sierż. szt. Mariusz Orczykowski,
st. sierż. Daria Seroczyńska oraz mł. asp. Joanna Kwiatkowska w myśl zasady „Bezpieczeństwo to nasza wspólna
sprawa” spotkali się z członkami iławskiego Stowarzyszenia
Osób Niesłyszących „Jeziorak”.
Funkcjonariusze rozpoczęli swoją prelekcję od omówienia
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na postawie
przygotowanej na tą okazję prezentacji przedstawili zasady
korzystania z aplikacji, zachęcając do aktywnego korzystania z "Mapy”. Policjanci podkreślili przy tym, jak ważne jest
partnerstwo i wspólnie podejmowane działania na rzecz
podniesienia poczucia bezpieczeństwa.

Prelegenci przedstawili uczestnikom spotkania sylwetki
dzielnicowych, omawiając jednocześnie sposób kontaktowania się z nimi za pomocą m.in. aplikacji „Moja komenda”,
która pozwala na szybki i łatwy sposób porozumiewania się
z dzielnicowym również osobom niesłyszącym. Policjanci
mówili również o aplikacji na telefon Deaf Help, z której
można skorzystać, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc służb ratunkowych. Aplikacja została stworzona na
potrzeby osób niesłyszących. Umożliwia wezwanie pomocy
przez numer 112 poprzez kliknięcie w obrazki, które ilustrują konkretne zagrożenia. Aplikacja dodatkowo namierza
użytkownika, więc osoba dyżurująca w Centrum Powiadamiania Kryzysowego może ustalić, jaka, i gdzie potrzebna
jest pomoc.

Funkcjonariusze omówili także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa osób pieszych oraz kierujących w ruchu drogowym. Mundurowi przybliżyli uczestnikom spotkania stan
bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu apelując jednocześnie o noszenie elementów odblaskowych.
Podczas omawiania zasady bezpieczeństwa policjanci korzystali również z plansz edukacyjnych „Bezpieczna droga
do szkoły” oraz „Bezpieczne Dziecko”, które zostały zakupione przez Starostwo Powiatowe w Iławie oraz Urząd Gminy Iława. Plansze te zostały przekazane komendzie
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Policjanci przypomnieli również kilka podstawowych zasad
bezpieczeństwa, omawiając, co należ zrobić, aby nie stać
się ofiarą przestępcy.

Przebiegające w miłej atmosferze spotkanie zostało uwieńczone mnóstwem ciekawych pytań i zdjęć.
Uczestnicy spotkania z całą pewnością wyszli ze świadomością, że powinni być w życiu rozważni, gdyż wpływa to na
nasze wspólne bezpieczeństwo.

mł. asp. Joanna Kwiatkowska
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Młodzi gimnazjaliści już wkrótce staną przed
jednym z pierwszych życiowych dylematów.
Wybór dalszej ścieżki edukacji, a nierzadko przyszłego zawodu, to bardzo ważna decyzja w życiu
nastolatka. Wiedzą o tym dobrze węgorzewscy
licealiści. Uczniowie klas policyjnych wspólnie
z węgorzewskimi policjantami w ramach dni otwartych Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. gen. M. Zaruskiego zorganizowali pokaz sprzętu, technik interwencyjnych, odegrali również scenkę obezwładniania przestępców.
Węgorzewscy policjanci spotkali się
z młodzieżą gimnazjalną z Węgorzewa
i pobliskich miejscowości. Spotkanie to odbyło się w ramach dni otwartych w Zespole
Szkół Ogólnokształcących im. gen. M. Zaruskiego w Węgorzewie. Rozmowa z funkcjonariuszami umożliwiła młodzieży zapoznanie się ze specyfiką pracy policjanta.
Funkcjonariusze pokazywali, jak wygląda
ich praca na poszczególnych stanowiskach,
prezentując przyniesiony sprzęt służbowy. Przedstawili procedurę doboru do służby oraz etapy postępowania kwalifikacyjnego. Uczniowie dowiedzieli się również
o codziennej służbie funkcjonariuszy poszczególnych komórek, wydziałów. Dzięki czemu mogli
zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie,
a także dowiedzieć się czegoś więcej na temat umiejętności i predyspozycji koniecznych do jego wykonywania.

Policjanci przekazując tę wiedzę młodym ludziom mieli na
celu uświadomienie im, że oprócz tego, że praca policjanta
jest ciekawa, to jest również odpowiedzialna
i trudna, wymagająca wielu predyspozycji,
umiejętności i poświęcenia.
Tego dnia dwie klasy policyjne z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
przygotowały również dla swoich młodszych
kolegów pokaz technik i taktyk interwencji.
Zatrzymanie, kajdankowania, przeszukanie
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
młodych, większość z nich chciała sama podjąć interwencję i kajdanki przechodziły z rąk
do rąk.
Również ciekawym elementem prezentacji
służby w policji był pokaz przygotowany przez
policyjnych kadetów wspólnie ze strażą pożarna.
Rozegrana akcja na placu szkoły cieszyła się ogromny zainteresowaniem. Wybuch materiałów,
udzielanie pierwszej pomocy
oraz zatrzymanie sprawców
całego zdarzenia przebiegło bardzo sprawnie. Widać było ogromne zaangażowanie,, aktorów”, być może przyszłych policjantów.
Mamy nadzieję, że wśród młodych ludzi są już przyszli
kandydaci do służby w Policji.
mł. asp. Agnieszka Filipska
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Policyjni wodniacy z Warmii i Mazur oraz Podlasia
po raz kolejny przygotowywali się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie do służby na wodach.
Podczas kilkudniowego szkolenia policjanci doskonalili swoje umiejętności m.in. z zakresu ratownictwa wodnego oraz udzielania pierwszej pomocy.
W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się szkolenie,
przygotowane z myślą o policyjnych wodniakach z Warmii i
Mazur oraz Podlasia. 60 funkcjonariuszy odbyło zajęcia
praktyczne na pływalni oraz teoretyczne w salach wykładowych, przygotowując się do sezonu, który rozpocznie się już
niebawem. Wszystko po to, aby osoby korzystające z uroków jezior oraz innych akwenów mogły czuć się bezpiecznie.
Policjanci – pod okiem kadry Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie –doskonalili pływanie, skoki ratunkowe i inne
sposoby bezpiecznego wejścia do wody, pływanie pod wodą, prowadzenie akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego, holowanie osoby zagrożonej,
opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenie jej w pozycji
do holowania, czy postępowanie z osobą tonącą aktywną.
Funkcjonariusze odbyli również zajęcia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, zwłaszcza osobom wydobytym z wody.
Poza praktyką funkcjonariusze wzięli udział w licznych wykładach, również z psychologiem.
DB
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Mł. asp. Paweł Jastrzębski z KPP w Mrągowie
to policjant, który umiejętnie łączy pracę zawodową
z realizacją swoich pasji.
Interesuje się sportami walki. Zarówno on, jak
i jego uczniowie osiągają wiele sukcesów sportowych.
Twierdzi, że dzięki zorganizowanym zajęciom
sportowym dzieci i młodzież uczą się konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Mł. asp. Paweł Jastrzębski od ponad dziesięciu lat jest policjantem Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, w tym od
ośmiu funkcjonariuszem Wydziału Kryminalnego.
To również człowiek, który posiada sportową pasją.
Przygodę ze sportem rozpoczął w wieku 14 lat zapisując się na zajęcia z kickboxingu. Później na
trwałe zainteresował się boksem i sportami parterowymi.
Ma ukończone kursy ze specjalnością MMA.
Policjant podkreśla, że ten
sport to nie tylko sztuka walki,
ale również kształtowanie
własnej osobowości.
Sporty parterowe i związana
z nimi rywalizacja na macie
podnoszą również ogólną
sprawność fizyczną i psychiczną, która jest bardzo potrzebna w codziennej policyjnej
służbie.
Mł. asp. Paweł Jastrzębski cały czas rozwija swoje umiejętności. Swoją wiedzą dzieli się
również z innymi, trenując m.in. młodych adeptów MMA
w Arrachion Mrągowo.
Jest również trenerem funkcjonalnym i prowadzi zajęcia
sportowe dla kobiet w grupie Women's Team of Hawk.
Prowadzi także zajęcia dla dzieci, jako trener zapaśniczy w
klubie LUKS Marcinkowo. Jego młodzi wychowankowie
mogą pochwalić się osiągnięciami na macie w wielu turniejach, szczególnie tych zapaśniczych.
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W 2015 roku Błażej Modrzeski, jako junior zdobył Puchar
Polski w MMA w Sochaczewie. Syn Michał, jako 9-latek
zdobył III miejsce w grapplingu w Mistrzostwach Polski w
Mińsku Mazowieckim.
1 kwietnia podopieczni Pawła Jastrzębskiego oraz i Tomasza Kalinowskiego z klubu Arrachion Mrągowo
zmagać się będą na macie podczas IV
edycji Pucharu Mazur Car4Parts
w Mrągowie, które przebiegać
będą pod patronatem Burmistrza Miasta Mrągowo.
Mł. asp. Paweł Jastrzębski
jako funkcjonariusz, dba
również o sprawność
fizyczną mrągowskich
policjantów. Dlatego raz
w tygodniu prowadzi zajęcia z taktyki i techniki interwencji oraz samoobrony z
elementami boksu i brazylijskiego ju jitsu.
Dodatkowo, promuje aktywność
fizyczną, jako alternatywę dla różnego
rodzaju używek.
Twierdzi, że dzięki zorganizowanym zajęciom sportowym
dzieci i młodzież uczą się konstruktywnego radzenia sobie
z trudnymi emocjami. Pokazuje, że można sobie z nimi radzić nie poprzez używanie narkotyków i alkoholu, czy też
stosowania zachowań agresywnych na tzw. ulicy,
ale przez kształcenie prozdrowotnych postaw
i siły charakteru na macie.
sierż. szt. Dorota Kulig

numer 158(8/10)

Drużyna Placówki Straży Granicznej w Barcianach
zdobyła Puchar Komendanta Powiatowego Policji
w Kętrzynie w X Turnieju Służb Mundurowych
w Halowej Piłce Nożnej.
Drugie miejsce wywalczyła
drużyna Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju został
Piotr Ładosz z Komendy
Powiatowej Policji
w Bartoszycach.
Turniej Halowej Piłki Nożnej
Służb Mundurowych w Kętrzynie obchodził swój 10. Jubileusz. W tym roku o puchar Komendanta Powiatowego
Policji w Kętrzynie oraz Burmistrza Miasta Kętrzyn
rywalizowało osiem drużyn, m.in.: Placówka Straży
Granicznej w Barcianach, Komenda Powiatowa Policji
w Olecku, Gołdapi, Bartoszycach, Centrum Szkolenia
Straży Granicznej w Kętrzynie, Warmińsko-Mazurski
Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie oraz drużyny gospodarzy: Miasto Kętrzyn oraz Komenda Powiatowa Policji
w Kętrzynie.
Zawodnicy z ogromną determinacją i w bardzo dobrym stylu
rywalizowali o miejsca na podium. Najmocniejszą drużyną
okazała się Placówka Straży Granicznej w Barcianach. Zaszczytną II pozycję zdobyła drużyna Komendy Powiatowej
Policji w Gołdapi, na III miejscu uplasowali się zawodnicy
z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
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Najlepszym zawodnikiem turnieju został Piotr Ładosz z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Królem strzelców
został Przemysław Mazurek, a najlepszym bramkarzem
Adam Szczur -zawodnicy z drużyny Placówki Straży Granicznej w Barcianach.
Walczący w turnieju zawodnicy zagwarantowali
obecnym w hali widzom ogromną dawkę sportowych
emocji.
Zwycięscy otrzymali gratulacje,
dyplomy i puchary z rąk
mł. insp. Dariusza Ślęzaka
Komendanta Powiatowego Policji
w Kętrzynie, Damiana Nietrzeby
Zastępcy Burmistrza Miasta Kętrzyn, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
Anety Jańczuk,
przewodniczącego
Związków Zawodowych
mł. asp. Piotra Dzirby oraz przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA
Marka Małagockiego.

ep
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Koszykarska reprezentacja Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie wzięła udział w II Mistrzostwach
Polski Policji w Koszykówce o Puchar Komendanta
Głównego Policji.
Patronat Honorowy nad Mistrzostwami objęli
Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz Prezydent Koszalina.

W kolejnym meczu policjanci Warmii i Mazur walczyli z drużyną gospodarzy turnieju – policjantów z KMP w Koszalinie.
Po zaciętej, sportowej walce nasi policjanci pewnie wygrali
to starcie.
W trzecim meczu nasi koszykarze zmierzyli się z silną drużyną KWP w Radomiu, która w klasyfikacji generalnej zajęła
III miejsce w turnieju. Dla naszej drużyny przegrana oznaczała jednak brak awansu do finału mistrzostw.

Na Mistrzostwach warmińsko-mazurską Policję reprezentowała drużyna policjantów z Elbląga, Szczytna i Olsztyna.
W pierwszym meczu eliminacyjnym nasi policjanci spotkali
się z drużyną z KWP w Gdańsku, która wygrała nie tylko ten
mecz, ale wszystkie inne, zdobywając zwycięski puchar
Komendanta Głównego Policji.

Zaciekła
walka
o punkty
z najlepszą
drużyną
mistrzostw
Nasza drużyna pokonała reprezentację
Komendy
Wojewódzkiej Policji z Kielc.
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W ostatnim, grupowym meczu turnieju nasza drużyna pokonała reprezentację Komendy Wojewódzkiej Policji z Kielc.
W klasyfikacji generalnej II Mistrzostw Polski Policji w Koszykówce o puchar Komendanta Głównego Policji
I miejsce wywalczyła drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, II miejsce zajęła drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a III drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
Nagrody zwycięzcom wręczał Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła, Komendant Miejski
Policji w Koszalinie mł. insp. Krzysztof Sieląg i Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Marian Boguszyński.
Mistrzostwa zorganizowane zostały przez Komendę
Wojewódzką Policji w Szczecinie, Komendę Miejską
Policji w Koszalinie oraz lokalny samorząd i ZW NSZZ
Policjantów województwa zachodniopomorskiego.

st.asp. Krzysztof Bisior; KWP Szczecin,

Policjanci z KPP w Iławie zajęli III miejsce w Halowym
Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Iławie.
Najlepszą drużyną turnieju była reprezentacja Zakładu
Karnego, która w finałowym pojedynku wygrała z drużyną
Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

Halowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar
Komendanta Powiatowego Policji w Iławie odbył się w hali
widowiskowo-sportowej Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie. Wzięło w nim udział osiem drużyn – policjantów z powiatu iławskiego, Nowego Miasta Lubawskiego, Ostródy, funkcjonariuszy Zakładu Karnego, Nadleśnictwa Iława, Straży Pożarnej oraz Straży Ochrony Kolei.
Turniej został zorganizowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Iławie mł. insp. Roberta Mikusika wspólnie
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lubawie.
Zwycięzcami turnieju zostali funkcjonariusze Zakładu Karnego, którzy w finałowym pojedynku wygrali z Państwową Strażą Pożarną z Iławy. Trzecie miejsce zajęli policjanci z iławskiej komendy.
Najlepszym strzelcem turnieju został Jarosław Chodowiec
z Zakładu Karnego, a najlepszym zawodnikiem Piotr Szyster
z drużyny Straży Pożarnej.
Najlepszym bramkarzem został Robert Połeć z drużyny iławskiego Zakładu Karnego.
Oprócz medali i pucharów wszystkie drużyny, które znalazły
się na podium otrzymały torby ufundowane przez Burmistrza
Miasta Lubawa Pana Macieja Radtke.
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Drużyna z Kętrzyna wygrała Międzynarodowy Turniej Siatkówki
Reprezentacja policjantów z Kętrzyna wygrała
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Mikstów
„Polska – Litwa – Białoruś” zorganizowany już po raz
czwarty w hali MOSiR w Giżycku.
Najlepszym zawodnikiem zawodów okazał się
Andrzej Mankow policjant KPP w Kętrzynie!
W minioną sobotę (25 marca 2017 r.) w Giżycku odbył się IV Międzynarodowy Turnieju Piłki
Siatkowej Mikstów „Polska-Litwa-Białoruś”,
organizowany przez Stowarzyszenie „Klub
Sportowy Masuria Volley” przy współudziale
MOSiR w Giżycku oraz dofinansowaniu gminy
Miejskiej Giżycko.
O puchar rywalizowało osiem drużyn: dwie drużyny z Grodna (Białoruś), Vareny (Litwa), drużyny z Gdańska, Bartoszyc, Kętrzyna i Giżycka.
Zawodnicy z ogromną determinacją i w bardzo dobrym stylu
rywalizowali o miejsca na podium.
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Najmocniejszym
zespołem okazała się
drużyna z Kętrzyna
reprezentowana przez
mł. insp. Dariusza Ślęzaka Komendanta
Powiatowego Policji
w Kętrzynie, w której
zagrał najlepszy zawodnik turnieju
Andrzej Mankow.
Na podium znalazła się również drużyna
Grodna zajmując II miejsce, a tuż za nimi na
podium uplasowali się zawodnicy
z Gdańska.
Zawodnicy zagwarantowali obecnym w hali widzom ogromną dawkę sportowych emocji. Zwycięscy otrzymali gratulacje, medale oraz puchary z rąk Dyrektora MOSiR,
Pana Mariana Mieńko oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia „Klub Sportowy Masuria Volley” Pana Karola Żelisko.
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Samoobsługowy alkomat
w piskiej komendzie
Komenda Powiatowa Policji w Piszu otrzymała nowy alkomat. Jest to urządzenie samoobsługowe znajdujące się
na recepcji. Każdy kierowca, który ma wątpliwości, czy może wsiąść za kierownicę może przyjść do
komendy i sprawdzić
swój stan trzeźwości.
Urządzenie sfinansowane zostało przez
Radę Miejską w Piszu.
Jego zakup to kolejny
krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu piskiego.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu to miejsce licznie odwiedzane przez mieszkańców, a latem także przez turystów, którzy
przychodzą do jednostki, aby sprawdzić swój stan trzeźwości.
Liczba odwiedzających jest szczególnie duża w niedzielne poranki oraz w wakacyjne weekendy.
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli, Komendant
Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Radosław Drach podjął starania i rozmowy z przedstawicielami lokalnego samorządu
o zakup ogólnodostępnego urządzenia do badania stanu trzeźwości
Cel został osiągnięty. Urządzenie takie zostało zakupione ze
środków finansowych przekazanych przez Radę Miejską w Piszu. Znajduje się w budynku komendy na recepcji -tak, aby każdy, kto chce z niego skorzystać, miał taką możliwości.
Alkomat jest samoobsługowy, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Przeznaczony jest szczególnie dla odpowiedzialnych
kierowców, którzy będą teraz mogli w każdej chwili zweryfikować
swój stan trzeźwości i wsiąść za kierownicę bez narażania się
na odpowiedzialność karną za kierowanie pojazdem pod działaniem alkoholu.
Zakup tego alkomatu to kolejny krok ze strony piskiej policji w
stronę poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu.
podkom. Anna Szypczyńska
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