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Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Sekretarza Stanu w MSWiA
Jarosław Zieliński oraz kierownictwo polskiej Policji wzięło udział w uroczystej promocji policjantów
na pierwszy stopień oficerski, która odbyła się 6 czerwca w WSPol w Szczytnie.
Wśród mianowanych znalazły się m.in. podkom. Joanna Radek z KWP w Olsztynie oraz oficerowie
prasowi podkom. Monika Klepacka i podkom. Ewa Szczepanek.

Decyzją Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na stopień
podkomisarza zostało w tym roku mianowanych 345 policjantów. Są wśród nich również funkcjonariusze
z Warmii i Mazur.
Dziesięcioro z nich, w tym podkom. Monika Klepacka,
podkom. Ewa Szczepanek, które na co dzień pełnią funkcję
oficerów prasowych w komendach powiatowych Policji
w Lidzbarku Warmińskim i Szczytnie, a także
podkom. Joanna Radek, która w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie zajmuje się tematyką przemocy w rodzinie, wzięło udział w uroczystej promocji, która 6 czerwca
odbyła się w WSPol w Szczytnie.

Pamiętajcie o tym, że Waszą misją jest służba.
Pamiętajcie o tym, co jest wyhaftowane na sztandarze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie:
Patria Et Lex – Ojczyzna i Prawo” –
powiedział w trakcie uroczystości Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- „Dziś dołączyliście do elitarnego grona oficerów
polskiej Policji. To szansa, wielkie wyzwanie,
ale także wielka satysfakcja z pełnienia służby,
z niesienia pomocy innym.
Jestem przekonany, że jako przełożeni będziecie
stanowili przykład dla swoich podwładnych.
Więcej na temat policyjnej promocji w rozmowie
z podkom. Joanną Radek, którą zaprezentujemy
w następnym wydaniu „Informatora”.
Str. 2
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Post. Tomasz Stypułkowski, ryzykując własnym życiem,
uratował z pożaru 68-letniego mężczyznę. Mimo że nie
miał tego dnia służby skutecznie zareagował na wołanie
o pomoc! Ewakuował poparzonego mężczyznę, a później ugasił pożar jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej!
Z uwagi na podtrucie dymem
funkcjonariusz wymagał konsultacji medycznej, ale na
szczęście jeszcze tego samego
dnia opuścił szpital.

Post. Tomasz Stypułkowski,
przed klatką jednego z ełckich
bloków usłyszał, jak jedna z kobiet krzyczała, że pali się mieszkanie na parterze.
Policjant, mimo że miał tego dnia
wolne, zareagował na wołanie o pomoc, wbiegł do mieszkania, z którego wydobywał się dym. W kuchni zobaczył wystraszonego, zdezorientowanego właściciela mieszkania, i
płomienie w okolicy kuchenki gazowej.

Czujny dzielnicowy
Dzięki czujności dzielnicowego z Lidzbarka Welskiego
do obrotu nie trafią narkotyki, które zostały znalezione
w samochodzie zaparkowanym na leśnej drodze. Zatrzymano
również mężczyznę, któremu postawiono zarzut posiadania
znacznych ilości środków odurzających.
Dwa tygodnie temu jeden z lidzbarskich dzielnicowych pełnił służbę wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej. W czasie służby
jego uwagę zwrócił samochód zaparkowany na leśnej drodze.
Okazało się, że za kierownicą samochodu siedział mieszkaniec
pobliskiej miejscowości. Funkcjonariusz, w trakcie wykonywania
czynności,
na siedzeniu pasażera foliową torbę z zaStr.zauważył
3
wartością przedmiotów przypominających tabletki ekstazy i inne
środki odurzające.

Policjant z narażeniem własnego życia najpierw wyprowadził z palącego się mieszkania w bezpieczne miejsce
68-latka, a potem, wbiegł ponownie do mieszkania, i przy
pomocy mokrego ręcznika, starał się gasić pożar jeszcze
przed przyjazdem Straży Pożarnej. Dzięki temu nie doszło
do rozprzestrzenia się ognia.
Okazało się, że przyczyną pożaru
był mocno rozgrzany olej do smażenia frytek, który kapnął na płomienie kuchenki gazowej, w wyniku czego zapalił się garnek, a
płomienie sięgnęły sufitu.
Poszkodowany 68-latek trafił do
szpitala z poparzeniami głowy
i dróg oddechowych. Konsultacji
medycznej wymagał też policjant,
który podtruł się dymem.
Na szczęście jeszcze tego samego dnia opuścił szpital.
Post.Tomasz Stypułkowski policjantem jest od roku. Służbę
w referacie patrolowo-interwencyjnym ełckiej jednostki zaczął w grudniu po zakończeniu kursu podstawowego Szkoły
Policji w Słupsku.
sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz

O znalezisku
dzielnicowy poinformował oficera dyżurnego,
który na miejsce
skierował policjantów
pionu kryminalnego.
Przeprowadzone testy wskazały, że wśród zabezpieczonych
substancji było 240 gramów marihuany, blisko 75 gramów amfetaminy oraz 300 tabletek ekstazy. Ponadto w trakcie przeszukania
pojazdu policjanci znaleźli wagę oraz dużą ilość woreczków foliowych.
43-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
jn
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Policjanci pomogli rannemu bocianowi
Węgorzewscy policjanci pomogli rannemu bocianowi,
który leżał na poboczu jezdni. Przewieźli ptaka do kliniki
weterynaryjnej, a gdy okazało się, że ma uszkodzoną
nogę, zostawili pod opieką weterynarza.
Tydzień temu około godziny 10.00 oficer dyżurny otrzymał
dość nietypowe zgłoszenie. Pewna kobieta poinformowała,
że przejeżdżając trasą Radzieje – Węgorzewo, zauważyła
leżącego na poboczu jezdni bociana.
Policjanci pojechali na miejsce i i przewieźli do kliniki weterynaryjnej leżącego w pobliżu drogi bociana. Tam, okazało
się, że ptak ma uszkodzoną nogę. Opatrzony bocian został
pod opieką weterynarza.
asp. Grażyna Magiera

Zareagował i pomógł
St. asp. Krzysztof Zajączkowski z Ogniwa Ruchu Drogowego
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Nidzicy
pomógł kobiecie z zanikami
pamięci odnaleźć swój dom.
Zareagował, mimo że tego dnia
nie pełnił służby.
Jedną z cech charakteru, którą powinien posiadać dobry policjant, jest
empatia oraz chęć niesienia pomocy
innym ludziom. O tym, że
st. asp. Krzysztof Zajączkowski
ma te cechy mogła się przekonać
79-letnia mieszkanka Nidzicy, która
znalazła się w wyjątkowej dla niej sytuacji.
Tego dnia kobieta straciła orientację w terenie, nie potrafiła przypomnieć sobie drogi do domu. Zapłakana zapukała w szybę samochodu,
w którym siedział – będący po służbie- st. asp. Krzysztof Zajączkowski. Seniorka powiedziała, że nie wie, gdzie jest, i nie potrafi znaleźć
drogi do domu. Ma zaniki pamięci, a z racji tego, że mieszka samotnie
nie ma nikogo, kto mógłby jej w tej sytuacji pomóc. Kobieta nie była w
stanie podać żadnych ważnych informacji, dzięki którym można byłoby
szybko odnaleźć jej dom. Pamiętała tylko imię i nazwisko.
St. asp. Krzysztof Zajączkowski zaprosił ją do samochodu, ponieważ
zaczął padać deszcz, i zadzwonił pod numer alarmowy z prośbą
o przysłanie na miejsce patrolu policji. W międzyczasie policjant pocieszał roztrzęsioną seniorkę i próbował uspokoić. Kilkanaście minut późStr. 4
niej kobieta cała i zdrowa została odprowadzona do domu.

Pomogła kobiecie,
która doznała ataku epilepsji
Kilka dni temu około godz. 9.00 w centrum Nidzicy,
w trakcie wykonywania czynności
służbowych, asp. szt. Izabela Demska zauważyła
upadającą na chodnik
kobietę.
Funkcjonariuszka
jako pierwsza podbiegła do poszkodowanej, która doznała
ataku epilepsji,
i rozpoczęła udzielania jej pomocy.
Ułożyła kobietę na
boku i przedzwoniła po
karetkę pogotowia, a potem do chwili przyjazdu
pomocy medycznej, policjantka wraz z innymi świadkami tego zdarzenia czuwali przy poszkodowanej.
Wskutek upadku kobieta doznała urazu głowy i została przetransportowana do szpitala w Nidzicy.

Asp. szt. Maciej Radomski, policjant z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie zareagował na widok
leżącego na poboczu nieprzytomnego mężczyzny, wezwał
karetkę pogotowia i do czasu jej przyjazdu monitorował
funkcje życiowe chorego.
Poszkodowany, który tego dnia wyszedł ze szpitala,
powiedział, że szedł drogą i nagle źle się poczuł, a potem
stracił przytomność.
Policjant został na miejscu zdarzenia do przyjazdu karetki
pogotowia, która zabrała mężczyznę do szpitala.
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Mł. insp. Dariusz Ślęzak Komendant Powiatowy Policji
w Kętrzynie otrzymał z rąk przewodniczącego Rady
Gminy oraz Wójta Gminy Srokowo
statuetkę z podziękowaniami
za służbę zapewniającą mieszkańcom
bezpieczeństwo.

Ostatniego dnia maja, w sali galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie odbyła się
sesja Rady Gminy Srokowo, w której
uczestniczył Komendant Powiatowy Policji
w Kętrzynie mł. insp. Dariusz Ślęzak
wraz z dzielnicowym tej gminy
mł. asp. Piotrem Dzirbą.
Podczas trwającej sesji Komendant Powiatowy Policji
w Kętrzynie omówił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Srokowo.
Przedstawił również informacje na temat działalności i wyników osiągniętych przez kętrzyńską Policję.

Insp. Tomasz Kamiński i mł. insp. Mariusz Kozłowski,
komendanci lidzbarskich policjantów jadąc do służby
zatrzymali pijanego
rowerzystę, który
swoim zachowaniem
stwarzał zagrożenie
w ruchu drogowym.
Tydzień temu, po godzinie 7.00 insp. Tomasz Kamiński
oraz mł. insp. Mariusz Kozłowski jadąc do służby, zauważyli
rowerzystę jadącego trasą K-51 w taki sposób, że stwarzał
bezpośrednie zagrożenie dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

W swoim wystąpieniu komendant zwrócił uwagę na spadek
liczby przestępstw kryminalnych, a także przestępstw pospolitych – najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, przy
jednoczesnym wzroście wykrywalności.
- „Stan przestępczości w gminie nie budzi
niepokoju”- powiedział.
W swoim wystąpieniu mł.insp. Dariusz Ślęzak
dużo miejsca poświęcił również na omówienie
nowych narzędzi stosowanych w Policji - Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz
programowi „Dzielnicowy bliżej nas”.
Na zakończenie sesji szef kętrzyńskich policjantów, z rąk przewodniczącego Rady Gminy
oraz Wójta Gminy Srokowo, otrzymał statuetkę z podziękowaniami za służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Srokowo.
mł. asp. Ewelina Piaścik

Funkcjonariusze zatrzymali rowerzystę, a gdy w czasie rozmowy poczuli zapach alkoholu, natychmiast powiadomili
oficera dyżurnego, aby wysłał w to miejsce patrol.
43-letni rowerzysta został poddany badaniu na zawartość
alkoholu. Alkomat wykazał ponad 2,7 promila alkoholu.
Reagujmy, jeśli widzimy pijanego kierowcę!
Nie pozwólmy mu kontynuować jazdy!
Dzięki takiemu zachowaniu możemy uchronić jego oraz
innych użytkowników dróg przed nieszczęściem.
Nie bójmy się reagować!
Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.
podkom. Monika Klepacka

Str. 5
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Giżyccy dzielnicowi włączyli się do akcji charytatywnej
dla chorej na SMA 5-letniej Kasi. Za pomocą swoich
mięśni i ergometru wioślarskiego zamieniali kilometry
na złotówki. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na
sfinansowanie turnusu rehabilitacyjny
dla chorej dziewczynki.
5-letnia Kasia Kuźma jest chora na SMA,
czyli rdzeniowy zanik mięśni. Kasia już
dzisiaj nie wstaje… ale wciąż walczy i nie
zamierza się poddać!
Turnus rehabilitacyjny to koszt blisko
6000 tys. złotych. W ośrodku zajęcia są
indywidualnie dostosowane do każdego dziecka, trwają od
rana do wieczora i przynoszą pozytywne efekty.
Z okazji Dnia Dziecka w Giżycku zorganizowana została
akcja charytatywna, której celem jest pomoc dziewczynce
w utrzymaniu jej w jak w najlepszej formie do czasu,

aż rodzice zdołają kupić lekarstwo potrzebne do walki z jej
chorobą. Wymaga to dużo czasu i poświęcenia, ale także
sprzętu i rehabilitacji.
O tej akcji dowiedziała się dzielnicowa
mł. asp. Edyta Zalewska z rejonu służbowego nr 1 w Giżycku. Opowiedziała o niej
swoim kolegom i koleżankom z dzielnicy,
z którymi na co dzień współpracuje.
W trakcie rozmowy doszli do wniosku,
że w tej sytuacji po prostu nie można nie
pomóc – „Przecież mamy to, czego ona
nie ma – silne i zdrowe mięśnie”.
Decyzja była szybka i jednoznaczna – POMAGAMY!
Policjanci zareagowali na apel o pomoc - zajęli miejsca na
„ergometrach wioślarskich” i za ich pomocą wiosłowali niosąc pomoc 5-letniej kruszynce -za każdy „przepłynięty” kilometr konto Kasi wzbogacało się o jedną złotówkę.

Policjant w czasie wolnym zatrzymał dwóch nietrzeźwych kierowców
Policjant z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w czasie wolnym od służby, jadąc DK-58
w stronę Olsztynka, najechał na zdarzenie drogowe,
w którym udział brały trzy pojazdy. Kiedy policjant zatrzymał
się, aby sprawdzić, czy ktoś potrzebuje
pomocy, podszedł do niego jeden
z kierowców. Funkcjonariusz od razu
wyczuł od niego woń alkoholu.
W rozmowie z mężczyzną ustalił,
że drugi z kierowców pobiegł do pobliskiej miejscowości, aby przyprowadzić
na miejsce zdarzenia trzeźwych
„zmienników”.
Po upewnieniu się, że uczestnikom kolizji nie grozi niebezpieczeństwo policjant ruszył za pijanym uciekinierem i zatrzymał go. Niedługo po tym, obaj nietrzeźwi kierowcy trafili
w ręce umundurowanych policjantów, którzy zajęli się wyjaśnianiem okoliczności tego zdarzenia.
Str. 6

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy 24-letni kierowca renault zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się
z jadącym z naprzeciwka nissanem. Jadąca nim kobieta
straciła panowanie nad pojazdem i dachowała w przydrożnym rowie. Tuż za mężczyzną seatem jechał jego młodszy brat, który
nie zachował należytej odległości
między autami i uderzył w tył poprzedzającego go renault.
Poszkodowana razem ze swoim
9-letnim synem została zabrana
do szpitala.
Pozostałym uczestnikom zdarzenia nic się nie stało.
Obaj mieszkańcy gminy Olsztynek poddani zostali badaniu
na zawartość alkoholu w organizmie – jeden z nich miał
prawie 2 promile, drugi prawie 1,5 promila. Obaj zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie..
AB
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Sierż. szt. Cezary Piotrowski z KMP w Olsztynie wygrał wojewódzki etap konkursu
„Policjant Ruchu Drogowego 2017”. W trójce najlepszych policjantów Warmii i Mazur znaleźli się również
asp. Marcin Grabski z KPP w Szczytnie i mł. asp. Dariusz Pasierowski z KPP w Ostródzie.
Przez dwa pierwsze dni czerwca 19 policjantów ruchu
drogowego, reprezentujących wszystkie powiaty naszego
regionu, rywalizowało o miano „Najlepszego Policjanta
Ruchu Drogowego Warmii i Maur.
W tym roku swoje umiejętności sprawdzali w Wyższej
Szkole Policji rywalizując w sześciu konkurencjachręcznego kierowania ruchem; strzelania; udzielania pierwszej pomocy, jazdy na motocyklu; jazdy sprawnościowej
samochodem oraz w teście wiedzy.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji okazało się,
że najwięcej punktów zdobył sierż. szt. Cezary Piotrowski
z KMP w Olsztynie. Na tak dobry wynik miały wpływ
zwycięstwa w konkurencjach ręcznego kierowani ruchem,
jazdy motocyklem i samochodem oraz w teście wiedzy.
Dwa kolejne miejsca w klasyfikacji generalnej zdobyli
asp. Marcin Grabski z KPP w Szczytnie
i mł. asp. Dariusz Pasierowski z KPP w Ostródzie.
Najlepszym strzelcem wśród policjantów ruchu drogowego
okazał się sierż. szt. Grzegorz Fiedczak z KPP w Giżycku,
a policjantem najlepiej udzielającym pierwszej pomocy
został sierż. szt. Krzysztof Szymczukiewicz
z KPP w Bartoszycach.
Przed dwuosobową reprezentacją najlepszych policjantów
ruchu drogowego Warmii i Mazur wkrótce odbędzie się kolejny sprawdzian- udział w ogólnopolskim finale.

Str. 7
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Prawie 3 tysiące prac plastycznych na temat bezpieczeństwa ze 159 szkół województwa warmińsko-mazurskiego
przygotowano na VII Wojewódzki Konkursu Plastyczny pod hasłem „Dbaj o swoje bezpieczeństwo”, który został
zorganizowany przez Wydział Prewencji KWP w Olsztynie.
12 najpiękniejszych zostało nagrodzonych na specjalnej gali, która odbyła się tydzień temu w Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie. Patronat honorowy nad konkursem objęli
Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego, Kuratorium Oświaty i KWP w Olsztynie.

Różne formy nauki o bezpieczeństwie
Policja wykorzystuje różne sposoby na to, aby nauczyć
dzieci bezpiecznych zachowań. Jednym z nich jest
organizowany od kilku lat konkurs plastyczny pod hasłem
„Dbajmy o swoje bezpieczeństwo”.
2 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta
gala, na której nagrodzono 12 laureatów VII Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego organizowanego przez Wydział
Prewencji KWP w Olsztynie.
W uroczystym spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewoda
Warmińsko-Mazurski, Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie, Kurator Oświaty, organizatorzy i darczyńcy
konkursu, oraz uczniowie i nauczyciele trzech pierwszych
klas szkół podstawowych Warmii i Mazur na czele
ze zwycięzcami konkursu plastycznego.
Str. 8
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Trzy etapy konkursu
Galę poprowadziła podinsp. Małgorzata Bojarowska
z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, która przypomniała
zebranym, że tegoroczna edycja wojewódzkiego konkursu
plastycznego pod hasłem „Dbajmy o swoje bezpieczeństwo”
została przeprowadzona w trzech etapach – szkolnym,
powiatowym oraz wojewódzkim, i przystąpiło do niej prawie
3 tysiące uczniów ze 159 szkół podstawowych z terenu naszego województwa.
Pierwszego wyboru prac dokonali nauczyciele ze szkół
podstawowych.
Na kolejnym etapie, powiatowa komisja konkursowa
wybrała w każdej grupie wiekowej po trzy prace, które
przekazała do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Elementem etapu wojewódzkiego było powołanie
wojewódzkiego jury konkursowego, w składzie
Angelika Pouch – Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
Agnieszka Baranowska – Państwowe Liceum Plastyczne
w Olsztynie, nadkom. Mariusz Zieliński – Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie,
i wybór spośród
173 prac
12 najlepszych po cztery w każdej kategorii.

Str. 9

- „Celem tego konkursu jest zachęcenie dzieci poprzez
zabawę do refleksji na temat bezpieczeństwa’”- powiedział w swoim wystąpieniu Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki. – „Wasze prace pokazują, że potraficie
dobrze interpretować niebezpieczeństwa, że znacie
zasady bezpiecznego zachowania. Mam nadzieję,
że dzięki temu konkursowi będziecie się starali unikać
zagrożeń”- dodał.
Pan Wojewoda podziękował policjantom i nauczycielom za
świetny pomysł i za zaangażowanie w realizację tego projektu. – „Liczę na to, że dzięki temu konkursowi
życie dzieci będzie jeszcze bardziej bezpieczne,
że dzieci, ale i dorośli, będą potrafili dbać o swoje
bezpieczeństwo”.
Dzieci mają wiedzę o bezpieczeństwie
O tym, że wiedza dzieci na temat bezpieczeństwa jest duża,
można było się przekonać nie tylko oglądając prace
laureatów konkursu plastycznego, ale podziwiając występy
artystyczne oraz odpowiedzi dzieci na pytania dotyczące
bezpieczeństwa.
Zebrani na sali nie mieli problemu z odpowiedzią na pytania
podinsp. Małgorzaty Bojarowskiej dotyczące znajomości
numerów alarmowych oraz wyposażenia potrzebnego do
bezpiecznej jazdy rowerem.
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Jedna z laureatek – Zuzann Szczepkowska ze SP nr 1
w Mrągowie do pracy plastycznej na temat bezpieczeństwa
na drodze dołączyła napisany przez siebie na tę okazję
wierszyk.
Podziękowania dla ludzi dobrej woli
Nagrody przyznawane laureatom zostały ufundowane przez
Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Kuratora Oświaty,
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne oraz Radę Rodziców SP nr 30 w Olsztynie.
Tych nagród było tak dużo, że dzieci miały kłopoty z ich
udźwignięciem.
Występ uczniów „ Z bajką bezpiecznie” był formą nauki
o bezpieczeństwie z wykorzystaniem znanych dzieciom
postaci z bajek. Czerwony Kapturek przestrzegał przed
nieznajomymi; Królewna Śnieżka uczyła, by nie brać od
obcych niczego do jedzenia; Jaś i Małgosia prosili, aby dzieci w czasie spacerów nie oddalały się od swoich rodziców,
i aby same nie chodziły do lasu, a Koźlątka przestrzegały,
aby nie wpuszczać obcych do swojego domu.
Różne aspekty bezpieczeństwa
Kolejne aspekty bezpiecznych zachowań szczególnie
mocno wybrzmiały w czasie przyznawania laureatom
nagród za ich piękne prace, gdy przedstawiano, na co dzieci
zwracały uwagę w swoich pracach.
W kategorii klas pierwszych, w czterech nagrodzonych
pracach laureaci poruszyli tematykę bezpieczeństwa
na drodze, nad wodą, oraz w kontakcie z psem.
W kolejnej kategorii- klas drugich -nagrodzono cztery osoby,
które w swych pracach zwróciły uwagę na zagrożenia
czyhające w Internecie oraz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu; a także na rolę odblasków w zachowaniu
bezpieczeństwa na drodze.
W jednej z prac dziecko wskazało, jak jego zdaniem powinna wyglądać przestrzeń przyjazna dzieciom, w której mogłyby się bezpiecznie bawić i uczyć.
W kategorii klas trzecich również nagrodzono cztery osoby,
które w swoich pracach poruszyły temat tragicznych skutków zatrucia tlenkiem węgla; bezpiecznego poruszania się
po drodze, bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
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Organizatorzy konkursu podziękowali wszystkim osobom,
bez których ten konkurs nie mógłby się odbyć,
a szczególnie nauczycielom z prawie 160 szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego,
policjantom z komend powiatowych i miejskich, którzy na
etapie powiatowym brali czynny udział w przeprowadzaniu
konkursu, funkcjonariuszom Wydziału Prewencji KWP
w Olsztynie, sponsorom, oraz władzom wojewódzkim
i Panu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie.
Podziękowano również mediom, które objęły patronat nad
tą imprezą.
Jednym z wyrazów podziękowań były prezenty dla nauczycieli, których uczniowie przygotowali zwycięskie prace oraz
dla darczyńców, bez których ta uroczysta gala nie mogłaby
się odbyć.
Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów, przygotowanych
przez nauczycieli ze SP nr 30 w Olsztynie.
Po przepełnionej emocjami gali finałowej laureaci zostali
zaproszeni na wspaniały obiad oraz wycieczkę do Planetarium, a wszyscy uczestnicy gali otrzymali od organizatorów
„cukierki pełne uśmiechu, dobrych życzeń oraz zasad
bezpieczeństwa”, jak to powiedziała
podinsp. Małgorzata Bojarowska.

Bożena Przyborowska
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Nowa siedziba III Rewiru Dzielnicowych w Olsztynie,
pożegnanie dotychczasowego Naczelnika Wydziału
Kryminalnego oraz mianowanie Kapelana Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie- to tylko niektóre tematy
poruszane na ostatniej odprawie kadry kierowniczej
olsztyńskiej jednostki.
W miniony piątek w olsztyńskim Kapitanacie odbyła się odprawa
służbowa kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Nie bez powodu Komendant Miejski Policji w Olsztyniemł. Insp. Piotr Zabuski wybrał tamtejszą salę konferencyjną jako
miejsce spotkania. Od 1 czerwca br. w budynku pracują dzielnicowi z Rewiru III. Trwają również przygotowania do otwarcia tam
nowoczesnego Posterunku Policji.
Spotkanie rozpoczął szef olsztyńskiej komendy, który przywitał
zaproszonych gości. Następnie wraz ze swoimi zastępcami
wręczył podziękowania podinsp. Marcinowi Kubasowi- dotychczasowemu naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KMP w Olsztynie,
który dalszą służbę pełnić będzie w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie.
Mł. insp. Piotr Zabuski podziękował mu za dotychczasową pracę,
podkreślił jego umiejętności i wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem. Jednocześnie życzył mu dalszych sukcesów oraz pomyślności w życiu prywatnym i służbowym.
Obowiązki Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendant Miejski
Policji w Olsztynie powierzył podinsp. Joannie Burakiewicz- Olbryś. Obowiązki jej zastępcy pełnić będzie podkom. Jakub Kołakowski.
Kolejnym punktem spotkania było powitanie nowego kapelana
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynieks. mgr. Arkadiusza Suchowieckiego.
Duszpasterz w naszej jednostce to swego rodzaju novum i ważne
wydarzenie, które wpisze się w jej historię.
Ksiądz Kapelan został mianowany przez Metropolitę Warmińskiego Abp. Józefa Górzyńskiego na prośbę Komendanta Miejskiego
Policji w Olsztynie.
Mł. insp. Piotr Zabuski wyraził podziękowania za objęcie duszpasterską pieczą policjantów i pracowników cywilnych naszej komendy. Podkreślił również, że obecność kapelana w jednostce
podnosi jej prestiż. Jednocześnie prosił o duchowe i merytoryczne
wsparcie w przedsięwzięciach komendy oraz opiekę duszpasterStr. 11

ską nad policjantami, którzy często spotykają się w swojej pracy
z ogromem ludzkiego nieszczęścia i traumatycznymi przeżyciami
tych, którym niosą pomoc i wparcie.
Ks. mgr. Arkadiusz Suchowiecki podziękował za ciepłe przywitanie. Jak dodał, jest chętny do współpracy i otwarty na nowe wyzwania.
W dalszej części odprawy odczytane zostały powołania Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.
Komendantem Komisariatu Policji w Barczewie został pełniący
dotychczas obowiązki na tym stanowisku- kom. Mariusz Szczepański.
Nadkom. Marcin Cydzik- do tej pory pełniący obowiązki, został
powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Biskupcu.

Następnie głos zabrali zastępcy Komendanta Policji w Olsztynie.
Podkom. Robert Stangreciak i kom. Marek Dumka, którzy podsumowali pracę pionu prewencji oraz kryminalnego.
Uczestnicy spotkania mieli również możliwość obejrzenia pozostałych pomieszczeń Kapitanatu, oddanych do użytku policjantów.
Wszyscy byli pod wrażeniem nowoczesności obiektu i zagospodarowania terenu plaży miejskiej.

st. sierż. Anna Balińska
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Niezapomniane wrażenia i sporą porcję wiedzy na temat bezpieczeństwa wynieśli uczniowie klasy II F
Szkoły Podstawowej w Olsztynku ze spotkania z funkcjonariuszami Policji, które odbyło się 19 maja
w olsztyńskiej jednostce Policji przy ul. Pstrowskiego 3.
Asp. sztab. Małgorzata Demianiuk z KMP w Olsztynie, asp. Rafał Bielecki z OPP oraz policyjni pirotechnicy
zadbali o to, aby przekazać dzieciom wiedzę o bezpieczeństwie w przystępny i ciekawy sposób.

Wyposażenie Policji, nauka o bezpieczeństwie
Spotkanie uczniów z policjantami zaczęło się
o godzinie 10, i składało się z kilku precyzyjnie opracowanych elementów.
Pierwszym był wykład policjanta na temat wyposażenia
funkcjonariuszy Policji. Dzieci mogły zobaczyć,
jak wyglądają kamizelki kuloodporne, policyjne hełmy, pałki,
tarcze, kajdanki. Pani Dorota Flisikowska - opiekun dzieciz pełnym poświęceniem ubierała na siebie poszczególne
części policyjnego wyposażenia, aby zobrazować dzieciom
wygląd funkcjonariusza w służbie.
Asp. Rafał Bielecki z OPP tłumaczył, co do czego służy,
i odpowiadał na liczne pytania ze strony najmłodszych.
Oswajanie z robotem
Kolejnym punktem spotkania była wizyta w pomieszczeniach Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego
Policji w Olsztynie. Tam czekała na dzieci niezwykła niespodzianka- robot wykorzystywany przez policyjnych pirotechników, który ukazał się dzieciom po ich specjalnym zawołaniu.
Robot pojawił się z tajemniczym kartonem, który – jak się
później okazało- był cały wypełniony cukierkami.
Str. 12
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Policjanci opowiedzieli
dzieciom, do czego taki
robot jest wykorzystywany w służbie. Dużą atrakcją dla najmłodszych było to, że
każde z dzieci mogło dotknąć tego specjalistycznego urządzania, obejrzeć, jak jest zbudowany, i jak działa.
O bezpieczeństwie dzieci na drodze, i pracy Policji
Dalszy ciąg atrakcji czekał na dzieci na policyjnym parkingu,
gdy specjalnym, policyjnym autem zajechała
asp. sztab. Małgorzata Demianiuk, pytając przez megafon:
„Uwaga, uwaga, czy są tu grzeczne dzieci”. A ponieważ
tylko grzeczne dzieci odwiedziły policjantów, więc wszyscy
goście, w nagrodę, mogli zobaczyć, jakie auta są wykorzystywane w służbie.
Policjanci opowiadali o każdym z rodzaju aut, pokazując
najważniejsze i najciekawsze ich elementy.
Każde z dzieci mogło wejść do środka i sprawdzić, czy to,
co mówią policjanci, jest zgodne z prawdą.
Spotkanie było również okazją do przekazania dzieciom
wiedzy na temat bezpiecznych zachowań na drodze
oraz w kontakcie z agresywnym psem.

Funkcjonariusze pokazali dzieciom również sprzęt pływający. Policyjna łódka wzbudziła ich duże zainteresowanie.

Spotkanie z dziećmi
przebiegło w ciepłej,
przyjaznej atmosferze.
Policjanci wykorzystali wizytę dzieci do tego, aby uczyć
najmłodszych bezpiecznych
zachowań w różnych
sytuacjach, oraz
aby budować zaufanie
do policjanta i Policji.
Z reakcji zadowolonych, uśmiechniętych dzieci było
widać, że im się to udało. Potwierdza to również, m.in.
wychowawczyni klasy II F Pani Grażyna Figielska,
która była pod dużym wrażeniem tego edukacyjnego
spotkania.
Bożena Przyborowska
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Komenda piskiej policji, kolejny już raz otworzyła swoje
drzwi dla najmłodszych. Dzieci odwiedziły policjantów
w ramach działań edukacyjno – profilaktycznych
pod nazwą „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie –
otwarte jednostki policji”.
Podczas spotkania funkcjonariusze opowiadali, na czym polega
ich praca, prezentowali sprzęt,
jakim dysponują, oraz przypominali przedszkolakom zagadnienia
związane z bezpiecznymi zachowaniami.
Pierwszymi gośćmi w Komendzie
Powiatowej Policji w Piszu
byli uczniowie „zerówki” z Zespołu
Szkół w Drygałach.
Dzieci już na samym początku pytały o szefa piskiej policji i koniecznie
chciały się z nim spotkać.
Spełniając życzenie uczniów
wycieczka po komendzie rozpoczęła
się od wizyty w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Piszu.
Młodszy inspektor Radosław Drach
opowiedział dzieciom, na czym polega praca komendanta.
Najmłodszym wyraźnie spodobało
się to, że szef wydaje polecenia
innym. Najbardziej odważni zasiadali w fotelu komendanta i wydawali
rozkazy pozostałym kolegom.
Jeden z „małych komendantów”
polecił, aby w ciągu dnia zatrzymać
aż 100 sprawców. Jak widać oczekiwania wobec policji wciąż rosną.

W dalszej części najmłodsi dowiedzieli się, na czym polega
praca policjanta. Zobaczyły sprzęt, jakim dysponują funkcjonariusze. Mogły też przymierzyć policyjny mundur, czapki
oraz obejrzeć akcesoria, np. kajdanki, czy pałkę.
Kolejną atrakcją dla dzieci było
robienie sobie odcisków palców.
Ze względu na zbliżające się wakacje policjanci przybliżyli także dzieciom zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem, tłumaczyli, jak postępować w trudnych sytuacjach, gdzie szukać pomocy.
Funkcjonariusze rozdali maluchom
kolorowe opaski na rękę, podkreślając znaczenie elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa pieszych.
W spotkaniu z dziećmi wzięła udział
także pani Agnieszka Karmowska
z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Piszu, która
mówiła na temat zdrowych wakacji.
Przypomniała dzieciom między
innymi podstawowe informacje
dotyczące codziennej higieny oraz
zagadnień związanych z zapobieganiem i postępowaniem w przypadku znalezienia kleszczy
na ciele.
W czasie spotkania nie brakowało
ciekawych pytań ze strony najmłodszych oraz deklaracji, że w przyszłości chcieliby zostać policjantami
oraz policjantkami.

podkom. Anna Szypczyńska
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Konkursy, zabawy, prezentacja sprzętu i pokaz
skoordynowanej akcji ratowniczej – te i wiele innych
atrakcji czekało na wszystkich, którzy odwiedzili
Plażę Miejską w Olsztynie podczas XI Światowych Dni
Bajki. W programie imprezy swoją część przygotowali
także przedstawiciele olsztyńskich służb mundurowych.

Przedstawiciele różnych służb i instytucji połączyli siły
i w sobotę (03.06.2017) na Plaży Miejskiej w Olsztynie
przygotowali festyn „Mundurowe inspiracje”.
Wśród organizatorów znaleźli się m.in. policjanci z Komendy
Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
funkcjonariusze z Aresztu Śledczego, a także olsztyńskiej
Straży Miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
ponadto przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej
i Agencji Rynku Rolnego oraz niezawodni ratownicy
WOPR-u.
Na najmłodszych uczestników czekały konkursy z nagrodami, pokazy tańca i zabawy. Wszystko to połączone było
z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa.
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Dzieci poprzez zabawę mogły poznać lub przypomnieć
sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich powinny
przestrzegać podczas letniego wypoczynku.
Funkcjonariusze i ratownicy instruowali także dzieci,
jak należy się zachować w sytuacji, kiedy to bezpieczeństwo
zostanie w jakiś sposób zagrożone.
Z myślą o wszystkich osobach, które tego dnia odwiedziły
Plażę Miejską przygotowany został pokaz wspólnego
działania służb ratunkowych, w sytuacji, kiedy otrzymują
one informację o tonącym człowieku.
TM
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Jesteście czarodziejkami…takie słowa najczęściej wypowiadali zadowoleni uczestnicy
pikniku sportowo-rekreacyjnego zorganizowanego 3 czerwca w Starych Jabłonkach.
Były to słowa uznania dla Danuty Tatarek
i Joanny Leżanko, które przy współpracy
z Hotelem Anders po raz kolejny zorganizowały
wspaniałą imprezę dla obecnych i byłych pracowników Policji oraz ich rodzin.
W festynie uczestniczyło blisko 300 osób.
Była moc atrakcji, dużo pysznego jedzenia
i doskonała pogoda, jakby specjalnie zamówiona
na ten dzień.
Na pikniku organizowanym przez Zespół Socjalny KWP
w Olsztynie zawsze jest wspaniała zabawa. Tak też było
i tym razem. Uczestnicy mogli odbyć rejs gondolą po jeziorze Szeląg Mały, upiec „jaszczura” przy ognisku, popływać
w hotelowym basenie, a także zaprezentować swoją sprawność fizyczną, biorąc udział w konkurencjach rekreacyjnosportowych, takich jak „Hydraulik” czy „Megapiłkarzyki”.
Oprócz tego, można było odkrywać talenty artystycznoplastyczne, malując atrapę radiowozu, czy rysując karykaturę szefa kuchni Hotelu Anders, Pana Dariusza Strucińskiego. Uczestnikom pikniku najbardziej spodobał się rysunek
Pana Piotra Chrostowskiego, z Wydziału Prewencji KWP
w Olsztynie. W nagrodę Pan Piotr otrzymał, ufundowany
przez Hotel Anders, voucher na weekendowy pobyt dla
dwóch osób w tym urokliwym miejscu.
Jak co roku ogromnym powodzeniem cieszyła się rodzinna
olimpiada kulinarna. Pod okiem wspomnianego już
Dariusza Strucińskiego uczestnicy, ubrani w czapki i fartuchy, przystąpili do walki o tytuł mistrza gotowania. Tym razem tematem była potrawa z makaronu.
W konkursie wzięło udział 25 osób, po pięć w każdej z drużyn. Najlepsza okazała się reprezentacja emerytów policyjnych, która przygotowała makaron z łososiem.
W czasie pikniku nie zapomniano o najmłodszych uczestnikach. Dzieci mogły poszaleć na wielkiej dmuchanej zjeżdżalni, ozdobić buzię artystycznym malunkiem
Str. 16

i samodzielnie
przygotować deser
lodowy. Ponadto, wszystkie maluchy otrzymały upominki z
okazji Dnia Dziecka.
Zarówno dla małych, jak i dużych, ogromną atrakcją była
footbudka i escape room’y czyli pokoje zagadek, gdzie trzeba było wykazać się zdolnością logicznego myślenia.
Mimo natłoku obowiązków na pikniku zaszczycił nas swoją
obecnością mł.insp. Jan Markowski, pełniący obowiązki
zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
wywołując niemałe poruszenie wśród uczestników, którzy
poczuli się wyróżnieni wizytą tak zacnego gościa.
Jak co roku, piknik to również okazja by poruszyć temat
bezpieczeństwa na drodze. Zespół socjalny zaprosił więc do
współpracy funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego
i Wydziału Prewencji. Dzięki nim można było m.in. Sprawdzić, jak działają nasze zmysły po spożyciu alkoholu, pokonując tor przeszkód w ALKOgoglach oraz podziwiać umiejętności policyjnego psa Nero.
Nad bezpieczeństwem uczestników pikniku czuwał
Zespół Medyczny z OPP.
Impreza zakończyła się wspólną zabawą taneczną z DJ.
Po godzinie 18 zrelaksowani i pełni wrażeń uczestnicy ruszyli w drogę powrotną do Olsztyna.
Do zobaczenia za rok!
Joanna Leżanko
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Policjanci z KWP w Olsztynie zrzeszeni w IPA Region Olsztyn w dniach 11-15 maja 2017r. uczestniczyli
w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych odbywającym się w Santa Ponsa na Majorce
w Hiszpanii. W turnieju wzięło udział ponad 2200 zawodników z Europy, Azji i Afryki.
Nasza drużyna, po rozegraniu siedmiu meczów w kategorii 35+ została sklasyfikowana na 9. miejscu
spośród 58 startujących w tej kategorii drużyn.

W drużynie IPA Region Olsztyn zagrało 12 policjantów
z KWP w Olsztyn, KMP Olsztyn, KPP Nidzica, KPP Iława
oraz KPP Braniewo.
W grupie D rywalizowaliśmy z sześcioma zespołami.
Jak niektórzy wcześniej wskazywali „grupa śmierci” okazała
się dużym wyzwaniem, ale ranking FIFA potwierdził,
że Polska zasłużenie jest w nim bardzo wysoko.
Wygraliśmy z Portugalią, Włochami i Niemcami, zremisowaliśmy z Hiszpanią oraz przegraliśmy z Anglią i Słowenią.
Pozwoliło to nam, jak oświadczył organizator zawodów,
na osiągnięcie najlepszego wyniku z dotychczas startujących w tym turnieju męskich drużyn z Polski.
Wyszliśmy z grupy z trzeciego miejsca.
Następnego dnia w 1/8 finału zmierzyliśmy się z reprezentacją Serbii, z którą jednak przegraliśmy. Okazało się,
że Serbia wygrała cały turniej a Słowenia, która zajęła
pierwsze miejsce w naszej grupie eliminacyjnej, została
Str. 17

Mecz z Portugalią

numer 161 (8/13)

wicemistrzem. Dzięki temu zostaliśmy sklasyfikowani
na 9. miejscu wśród drużyn z całego świata,
w nagrodę otrzymując puchar.
Nasza drużyna uległa jedynie najlepszym
na tym turnieju, co, jak na pierwsze nasze wspólne zawody
i krótkie do nich przygotowania, należy uznać za duży
sukces.

Olsztyn, 1 czerwca 2017 r. - spotkanie drużyny z Komendantem
Wojewódzkim Policji w Olsztynie

Polska -Serbia

Podkreślić należy, że organizator przygotował wspaniałe
zawody. Równolegle do naszego turnieju na tych samych
pięciu boiskach rozgrywany był turniej dla amatorów.
W całych zawodach wzięło
udział ponad 2200 zawodników z całego świata reprezentujących niemal 200 drużyn, a rozegrano prawie 750
meczów.
Organizator dał szansę każdej ekipie na dzień wolnego,
dzięki czemu, każdy
z uczestników turnieju mógł
skorzystać z uroków tej pięknej wyspy hiszpańskiego
archipelagu Balearów. My także skorzystaliśmy z tego udogodnienia. Zwiedziliśmy Valldemossę, gdzie w klasztorze
kartuzów mieszkał kiedyś Fryderyk Chopin. Przejechaliśmy
wypożyczonymi samochodami góry Sierra de Tramontana,
spotkaliśmy się w Soller z miejscowymi policjantami, odwiedziliśmy szmaragdowe zatoczki Majorki oraz przylądek Formentor. Zwiedziliśmy także okolice naszego miasteczka
odwiedzając przy tym wyspę Dragonera – park naturalny.
Dodać należy, że w całym turnieju oprócz nas była jeszcze
tylko jedna drużyna z Polski – Reprezentacja Kobiet z KGP.
Dziewczyny wygrały swoją kategorię przy naszym żywiołowym dopingu.
Str. 18

Cały wyjazd uważamy za bardzo owocny, nawiązaliśmy
kontakty z policjantami z całego świata, nasz doping i sama
gra już skutkują zaproszeniami na inne turnieje.
Na miejscu spotykaliśmy wielu Polaków pracujących na
Majorce oraz tam wypoczywających, którzy widząc na koszulkach napis „Polska” zaczepiali nas, opowiadali o swoich
wspomnieniach
z Warmii i Mazur, a potem
przychodzili z całymi rodzinami na nasze mecze,
wspierając nas gorącym
dopingiem. Część ze spotkanych obiecała, że dzięki
nam wróci nad nasze jeziora, bo przecież „Mazury to
cud natury”.
W tym miejscu serdecznie
chcielibyśmy podziękować
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie
za wsparcie, oraz naszym sponsorom, bez których nie byłoby możliwości zaprezentowania i zareklamowania na turnieju piękna regionu naszego kraju, jakim są Warmia i Mazury.
Dziękujemy Warmińsko – Mazurskiej Grupie Wojewódzkiej IPA, IPA Region Olsztyn, Urzędowi Miasta w Olsztynie oraz firmom: KTM Wojciechowicz z Olsztyna,
Tewes Bis z Barczewa, Grupie DBK z Olsztyna,
Wiśniewski z Nidzicy, Warmińsko-Mazurskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Bezpieczeństwa z Olsztyna, R-Gol
z Ostródy oraz wszystkim innym, którzy nas wspierali.
Przemysław Smoliński
IPA Region Olsztyn
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Przedszkolaki odwiedziły lidzbarskich policjantów
i dowiedziały się, jak bezpiecznie spędzać czas nad
wodą, w domu i na drodze.
Największą atrakcją spotkania był
„magiczny pędzel”, za pomocą
którego dzieci ujawniały odciski
palców.
Policjanci gościli u siebie niecodziennych gości. Przedszkolaki z lidzbarskiej „Szósteczki” przyszły dowiedzieć
się, na czym polega praca policjanta.
Spotkanie przeprowadził
st.sierż. Łukasz Czerniewski – policjant Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego lidzbarskiej komendy.
Funkcjonariusz opowiedział najmłodszym o specyfice wykonywanej pracy oraz przypomniał, w jakich przypadkach korzysta się z alarmowego numeru 112.
Kolejnym punktem wizyty była krótka lekcja o bezpieczeństwie. Funkcjonariusz rozmawiał z najmłodszymi o zasadach poruszania się po drodze do przedszkola i uczył
wszystkiego, o czym trzeba pamiętać przechodząc przez
jezdnię.
Str. 19

Policjant przypomniał dzieciom zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w domu i w szkole oraz jak powinni zachować
się w kontaktach z osobami obcymi.
Okazało się, że dzieci doskonale
wiedzą, jak prawidłowo przechodzić
przez przejście dla pieszych i na
jakie zagrożenia powinny zwrócić
szczególną uwagę.
Dużą atrakcją cieszyły się wykonane
przez policjanta odciski palców.
„Magiczny pędzel” ujawniał ślady
daktyloskopijne pozostawione przez
przedszkolaki. Każde dziecko dostało osobistą pamiątkę ze
swojej wizyty.
Spotkanie zakończyło się
pamiątkowymi
zdjęciami oraz
specjalnym podziękowaniem
dla policjantów .
podkom. Monika Klepacka
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To nie „Drogówka” jak u Smarzowskiego - zapewnia
post. Grzegorz Łuczko, który po ukończeniu klasy
o profilu technik analityk w Zespole Szkół Technicznych
przy Grottgera w Elblągu, jako jedyny ze swojego rocznika zdecydował się na pracę w elbląskiej policji.
Wystawianie mandatów? - Czasami to jedyna forma
dojścia do rozsądku kierowcy, bo pogrożenie palcem
nie działa.
- Byliśmy „królikami doświadczalnymi”, bo rozpoczynaliśmy
ten profil i było to wówczas swego rodzaju „wow” - wspomina młody policjant. - Gdy rozpoczynaliśmy
naukę był rok 2009 r. To była pierwsza tego
typu klasa w Elblągu, zainteresowanie nią
duże, a jeszcze dochodziły hasła policja
i straż pożarna...
Zajęcia ze służbami mundurowymi były innowacją, podstawą była chemia, dużo chemii – zaznacza post. Grzegorz Łuczko.
- Były zajęcia w laboratorium,
bo to doświadczalny i ciężki profil. Ale mieliśmy też zabezpieczanie imprez i inne akcje,
które dały pogląd na to, jak wygląda praca
w policji.
Inaczej niż w filmach i serialach kryminalnych?
- Ja ich nie oglądam, bo się denerwuję i łapię za głowę –
śmieje się młody policjant. - Część prawdy to może i w nich
jest, ale i tak przerysowana. Zostawmy sobie dystans.
Szkoła na tyle go przekonała, że sam postanowił sprawdzić, jak wygląda praca w służbach.
- Dała częściowy pogląd, człowiek wiedział, na co się pisze
– mówi post. Grzegorz Łuczko. - Wielu uważa, że praca w
policji to praca dla każdego. Nie jest to jednak lekka robota.
Post. Łuczko jako jedyny ze swojego rocznika podjął
służbę w policji. Pracuje w Wydziale Ruchu Drogowego
KMP w Elblągu. Czy jest zadowolony?
-Tak, choć są plusy i minusy tej pracy – mówi.
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- Zdarzenia drogowe są czasem skomplikowane, wymagają
znajomości przepisów, dobrego rozpytania, no, i uczę się od
starszych policjantów. Jestem młodym funkcjonariuszem,
rok w ruchu drogowym, ale już zdążyłem dużo zobaczyć.
Były zdarzenia śmiertelne...
Za wystawianie mandatów kierowcy policjantów raczej
nie lubią.
- Nie chodzi o to, by karać ludzi, ale, niestety, czasami to
jedyna forma dojścia do rozsądku kierowcy, bo pogrożenie
palcem nie działa – stwierdza post. Łuczko.
- Społeczeństwo jest coraz bardziej
świadome i dzięki temu kierowcy wiedza, o czym mówimy i że pracujemy na
przepisach, które są dane.
Nie stawiamy znaków, nie rysujemy linii
tylko też ich przestrzegamy, jak inni
użytkownicy ruchu.
Ale uczestniczymy i w przyjemnych
akcjach – zauważa
post. Grzegorz Łuczko - jak ostatnia,
rozdawania dzieciom misiów pod szkołą. Uważam, że to pozytywna akcja –
kontynuuje. - Dzieciaki były zadowolone, dla nas była to odskocznia.

Młody policjant z sympatią wraca do swoich szkolnych
lat spędzonych przy Grottgera. Poleca naukę w klasie
o profilu technik analityk, jednak sam siebie w laboratorium nie widzi.
Nie chciałbym spędzić reszty życia w laboratorium wśród
próbówek. Wolę pracę z ludźmi, jaka by ona nie była, a policja daje takie możliwości – kończypost. Grzegorz Łuczko.

Tekst został przygotowany
przez Agatę Janik z Portel.pl
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W dniach 17 - 19 maja 2017 r. w Mrągowie odbyła się
międzynarodowa konferencja szkoleniowa pod tytułem
„Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej
poprzez współdziałanie służb, zdobycie i wymianę
praktycznych umiejętności zwalczania przestępczości
tytoniowej oraz na szkodę Unii Europejskiej”
przygotowana przez Komedę Wojewódzką Policji w Olsztynie w ramach programu Hercule III 2014-2020,
numer umowy - OLAF/2016/D1/061, wspieranego przez Unię Europejską.

Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia
związane z szeroko rozumianą przestępczością na szkodę
interesów finansowych Unii Europejskiej, a jej celem była
intensyfikacja działań, współdziałanie służb, zdobycie doświadczeń między służbami oraz podniesienie umiejętności
praktycznych funkcjonariuszy organów ścigania, w których
kompetencjach leży troska o bezpieczeństwo finansowe
Unii Europejskiej.
Przeprowadzenie konferencji miało na celu również przedstawienie nowych metod form rozpoznania nieprawidłowości
oraz przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii
Europejskiej, w szczególności oszustw w wykorzystywaniu
funduszy unijnych, oszustw podatkowych oraz nielegalnego
obrotu wyrobami tytoniowymi.

W konferencji uczestniczyło blisko 200 przedstawicieli Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej,
Służby Celnej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Akademii Górniczo –
Technicznej w Krakowie, Europejskiego Urzędu do spraw
Zwalczania Nadużyć Finansowych Komisji Europejskiej
OLAF oraz policjanci i celnicy z Litwy, Niemiec, Holandii i
Rumunii.
Elementem praktycznym przedsięwzięcia był pokaz systemów i urządzeń, który
prezentował możliwości
techniczne służb w zakresie zwalczania przestępczości akcyzowej.

Przemyt i nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych jest
zjawiskiem negatywnie wpływającym na interesy finansowe
nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej.
Różnice w cenach wyrobów tytoniowych między poszczególnymi krajami oraz wysokie bezrobocie utrzymujące się
w regionach przygranicznych naszego województwa powodują, że przestępcza działalność związana z tym procederem wciąż istnieje. Według raportu Komisji Europejskiej
z 2014 region warmińsko – mazurski jest jednym z najbardziej narażonych na przestępczość tego typu.

Tegoroczna konferencja to już czwarte przedsięwzięcie tego typu realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. Poprzednie odbyły się w 2013 r.
w Augustowie i Piszu oraz w 2015 r. w Mikołajkach.
W latach 2014-2015 r. Komenda Wojewódzka Policji
w Olsztynie przy wsparciu OLAF utworzyła System Zwalczania i Zapobiegania Przestępczości Tytoniowej. Elementy
tego systemu rozmieszczone zostały na głównych szlakach
przemytniczych.
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Zgodnie założeniami projektu w październiku br.
funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Policji udadzą się
z wizytą studyjną do mającego swą siedzibę w Brukseli
Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych Komisji
Europejskiej, gdzie zapoznają się ze strukturą oraz zadaniami OLAF, w szczególności w zakresie zwalczania międzynarodowej przestępczości tytoniowej i oszustw na szkodę
Unii Europejskiej.

Projekt „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej
poprzez współdziałanie służb, zdobycie i wymianę praktycznych umiejętności zwalczania przestępczości tytoniowej
oraz na szkodę Unii Europejskiej” jest wspierany przez program Unii Europejskiej Hercule III (2014-2020).
Program ten realizowany jest przez Komisję Europejską.
Przedsięwzięcie jest realizowane w celu wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (więcej informacji można znaleźć:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en)
Powyższa informacja odzwierciedla poglądy autora i Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poglądy prezentowane w publikacjach i/lub w związku z działalnością,
dla której przeznaczona jest dotacja.
Informacje zawarte w tej publikacji nie muszą odzwierciedlać stanowiska lub opinii Komisji Europejskiej.
Alicja Zembrzuska

Policyjne ślubowanie
20 nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji złożyło ślubowanie w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie i zaproszonych gości.
Tydzień temu w sali odpraw Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się drugie w tym roku ślubowanie policjantów.
W szeregi garnizonu warmińsko-mazurskiego wstąpiło
20 osób, w tym pięć kobiet. Większość legitymuje się wykształceniem wyższym.
Nowi funkcjonariusze Policji wypowiedzieli Rotę Ślubowania
w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
insp. Tomasza Klimka.
Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej
kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni
palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów.
Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych
jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie ( 5osób
uzupełni skład etatowy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie,
4 osoby trafią do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, po
2 trafią do komend Policji w Bartoszycach i Ełku, a po jednej
do komend z Olsztyna, Elbląga, Kętrzyna, Nidzicy, Olecka,
Pisza, Szczytna i Ostródy).
W tym roku, szeregi garnizonu warmińsko-mazurskiego Policji
zasili 133 funkcjonariuszy.
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podkom. Krzysztof Wasyńczuk
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Ponad 430 osób związanych ze środowiskiem policyjnym obejrzało 2 czerwca w Filharmonii WarmińskoMazurskiej musical „Skrzypek na Dachu”.
Muzyczne spotkanie odbyło się z inicjatywy Przewodniczącej Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KWP
w Olsztynie podkom. Doroty Rak.
Widzowie nagrodzili artystów owacjami na stojąco!

„Skrzypek na dachu” to jeden z najsłynniejszych musicali,
którego piosenki „Gdybym był bogaczem”, czy „Anatewka”
zna chyba każdy. Tydzień temu, w piątkowy wieczór
możliwość obejrzenia tego musicalu miało ponad 430 osób
związanych z Policją - funkcjonariuszy Policji, ich rodzin
i przyjaciół.
Spotkanie muzyczne ułatwiła Przewodnicząca Zarządu
Terenowego NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie
podkom. Dorota Rak, która wyszła z propozycją wspólnego
obejrzenia musicalu, i co ważne, zorganizowała bilety
po przystępnej cenie.
Dzięki talentowi aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka
z Elbląga oraz muzykom Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej wszyscy widzowie i słuchacze
bardzo szybko przenieśli się tego dnia z myślami o pracy,
do małego miasteczka – Anatewki, by obserwować losy
społeczności żydowskiej, ale i rosyjskiej, w czasach rodzą-

Zdjęcie - www.filharmonia.olsztyn.pl

cego się na terenie Imperium Rosyjskiego komunizmu.
Prawie trzygodzinny musical przepełniony był piękną muzyką, świetnymi tekstami, piosenkami, niezwykle pięknym
wykonaniem tańców i choreografią oraz grą aktorską.
Na uwagę zasługiwała również funkcjonalna scenografia.
Wszystko to wpłynęło na świetny odbiór musicalu.
Wielu widzów nie kryło wzruszania wywołanego dylematami
Mleczarza Tewje- jego monologami wygłaszanymi do Boga
na temat szczęścia córek, tradycji; czy rozmowami
z żoną Golde, których punktem kulminacyjnym była przepiękna i mądra piosenka „Golde, czy ty mnie kochasz?”
Wykonanie „Skrzypka na dachu” wszystkim bardzo się podobało, czego wyrazem były oklaski w trakcie trwania spektaklu oraz owacje na stojąco po jego zakończeniu.
Bożena Przyborowska

Dzielnicowy sierż. szt. Krzysztof Wójcicki z KPP w Ostródzie

wygrał pierwszą edycję Ligii Strzeleckiej
o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie.
Celem zawodów jest wyłonienie najlepiej strzelających policjantów, ale także doskonalenie umiejętności strzeleckich
oraz wymiana doświadczeń i integracja funkcjonariuszy.
25 maja na strzelnicy Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej
w Ostródzie odbyły się dynamiczne zawody strzeleckie z karabinka
automatycznego KBK AKMS. Była to pierwsza konkurencja
z edycji trzech strzeleń w Lidze Strzeleckiej o Puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Ostródzie.
Zawody zostały przeprowadzone pod czujnym okiem instruktorów
z zakresu wyszkolenia strzeleckiego.
Str. 23

Pierwsza konkurencja polegała na przebiegnięciu dystansu do tarczy
i oddaniu 10 strzałów z pozycji stojącej i klęczącej.

O wyniku decydował czas
wykonania zadania oraz liczba punktów.
Zwycięstwo w zawodach wywalczył dzielnicowy,
sierż. szt. Krzysztof Wójcicki z KPP w Ostródzie. Drugie miejsce zdobył
Piotr Ewertowski z Referatu Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP
w Ostródzie. Na trzecim miejscu uplasował się dzielnicowy
asp. Piotr Płoski z KP w Morągu.
Kolejne konkurencje zostaną przeprowadzone z broni krótkiej i strzelby
gładkolufowej.
Jk
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Oddaliśmy ponad 12 litrów krwi
Trzecia w tym roku akcja wspólnego oddawania
krwi i kolejne litry dla najbardziej potrzebujących.

Gościli wykładowców
Akademii Policji w Niemczech
Komendę Powiatową Policji w Szczytnie odwiedzili
wykładowcy Akademii Policji Landu Brandenburgia
w Niemczech. Goście przebywali w Szczytnie w ramach
programu Erazmus+ realizowanego w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie. Wizytę w jednostce złożyli, aby poznać pracę polskich policjantów.

Trzecie wspólne oddawanie krwi w braniewskiej jednostce
Policji, to kolejne 12,600 l bezcennego płynu ratującego
ludzkie życie. Policjanci, pracownicy cywilni, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz mieszkańcy powiatu braniewskiego, razem bezinteresownie dzielą się lekiem ratującym
ludzkie życie.
W tym roku wspólnie oddano 33,700 litrów krwi,
a od początku braniewskiej donacji „popłynęło” jej już blisko 300 litrów.

Odwiedzający zobaczyli min. stanowisko kierowania
jednostki, pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych, Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci i sprzęt, jaki
funkcjonariusze wykorzystują w codziennej służbie.
Z Gośćmi spotkał się również Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie podinsp. Tomasz Bzymek, który przedstawił strukturę jednostki, zaprezentował zadania, jakie wykonują policjanci, a także odpowiedział na wiele pytań dotyczących funkcjonowania szczycieńskiej Policji.
podkom. Ewa Szczepanek
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Mundurowi krwiodawcy
na podium
Drużyna służb mundurowych z Działdowa
zajęła II miejsce w Mistrzostwach Krwiodawców w Kręglach, które odbyły się
z okazji przypadającego w czerwcu
Międzynarodowego Dnia Honorowych
Dawców Krwi.

Dyrekcję Lasów Państwowych
w Olsztynie wygrała
puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie
oraz Wójta Gminy Barciany
19 maja w sali sportowej w Barcianach odbył się X Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie
oraz Wójta Gminy Barciany. Do rozgrywek przystąpiło pięć
zespołów: Placówka Straży Granicznej w Barcianach,
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie, Samorząd Gminy Barciany, drużyna reprezentująca Dyrekcję Lasów Państwowych
w Olsztynie oraz drużyna gospodarzy -Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.
Zawodnicy z ogromną determinacją i w bardzo dobrym stylu
rywalizowali o miejsca na podium. Najmocniejszą drużyną okazała się drużyna reprezentująca Dyrekcję Lasów Państwowych
w Olsztynie, drugie miejsce zdobyła drużyna Placówki Straży
Granicznej w Barcianach, na trzecim uplasowali się zawodnicy
z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.
Walczący w turnieju zawodnicy zagwarantowali obecnym w hali
widzom ogromną dawkę sportowych emocji.
Zwycięzcy otrzymali gratulacje i puchary z rąk
mł. insp. Dariusza Ślęzak Komendanta Powiatowego Policji
w Kętrzynie oraz przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Marka Małagockiego.

asp.szt. Monika Danielak
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31 maja w Działdowie przedstawiciele służb mundurowych uczestniczyli w zawodach sportowych.
Okazją do tego były Drużynowe Mistrzostwa
Działdowa w Kręglach zorganizowane z okazji
Międzynarodowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi
pod patronatem Burmistrza Miasta Działdowo.
To już czwarta edycja mistrzostw kręglarskich.
W zawodach brało udział siedem drużyn.
Klub HDK służb mundurowych reprezentowali
policjanci z KPP w Działdowie, strażnicy więzienni
z Aresztu Śledczego w Działdowie oraz Komendant Straży Miejskiej w Działdowie.
Wszystkie drużyny walczyły o jak najlepszy wynik,
nie zapominając o zasadach fair play.
Zwyciężyła drużyna HDK z Rybna, a tuż za nią
uplasowali się mundurowi Działdowa!
Dumni ze swojego osiągnięcia „mundurowi” krwiodawcy w przyszłym roku zamierzają powalczyć
o najwyższy stopień podium.
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Podziękowania za współpracę oraz
pomoc przy organizacji
Festynu Rodzinnego otrzymała również
sierż. Agata Kulikowska
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