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- „Jako podwładny oczekiwałem m.in., aby moja praca była
doceniona, abym został zauważony, a czasem po prostu
oczekiwałem szczerości. Dlatego też chciałbym, aby moi policjanci i pracownicy mogli mnie przez ten pryzmat pozytywnie ocenić. Drzwi mego gabinetu są i będą dla wszystkich
zawsze otwarte” – powiedział nadkom. Jarosław Wiśniewski
nowo powołany Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy.

Bożena Przyborowska: Panie Komendancie, czy mógłby

Oprócz nowego oblicza służby poznałem tam wiele sympa-

Pan przedstawić najważniejsze punkty w Pana dotych-

tycznych osób, z którymi cały czas utrzymuję kontakt.

czasowej karierze zawodowej? Które miejsca wspomina

Muszę również wspomnieć o stanowisku kierownika Refera-

Pan ze szczególnym sentymentem?, które Pana szcze-

tu Wspomagającego i pełnieniu funkcji Pełnomocnika

gólnie rozwinęły?

ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W trakcie służby na tym

- Myślę, że takich punktów było sporo, trudno w tym mo-

stanowisku, dzięki codziennej współpracy z Wydziałem Kadr

mencie wszystkie wymienić.

i Szkolenia, Wydziałem Kontroli i Wydziałem Ochrony Infor-

Służbę rozpocząłem w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogo-

macji Niejawnych KWP w Olsztynie poznałem Policję z zu-

wego KPP w Nidzicy– stamtąd pamiętam swoją pierwszą

pełnie innej, nieznanej do tej pory perspektywy, co obecnie

interwencję, swój pierwszy kontakt z ludźmi.

bardzo mi pomaga w pełnieniu funkcji komendanta.

Potem pracowałem w Zespole Dochodzeniowo-Śledczym
Wydziału Kryminalnego - w pamięci z tego okresu służby

- Od kwietnia pełnił Pan obowiązki Komendanta Powia-

pozostały m.in. pierwsze przesłuchania, pierwsze postępo-

towego Policji w Nidzicy, teraz został Pan powołany na

wania przygotowawcze zakończone aktem oskarżenia, co

to stanowisko. Jak ocenia Pan stan bezpieczeństwa na

bardzo cieszyło, ale były też trudniejsze chwile, jak praca

terenie, za który Pan odpowiada?

na miejscu wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

- Uważam, że stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ni-

Nie sposób o tym zapomnieć.

dzickiego jest dobry. Świadczą o tym nie tylko nasze staty-

Oczywiście ważne było zdobycie pierwszych gwiazdek ofi-

styki, ale również społeczne opinie. Oczywiście nigdy nie

cerskich, bez których nie byłbym w tym miejscu, w którym

jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.

obecnie się znajduję.

Mój poprzednik, insp. Witold Barcikowski, pozostawił jed-

Zupełnie nowym, aczkolwiek bardzo pozytywnym doświad-

nostkę na bardzo dobrym poziomie. Chciałbym mu za to

czeniem była służba w Zarządzie w Olsztynie Centralnego

jeszcze raz podziękować. Poprzeczka została postawiona

Biura Śledczego.

bardzo wysoko. Czuję się tym zobowiązany.
Dołożę wszelkich starań, aby mieszkańcy powiatu
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mu „Dzielnicowy Bliżej Nas”, którego głównym założeniem
jest ułatwienie kontaktu mieszkańcom z dzielnicowym, oraz
aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która
pozwala na jeszcze skuteczniejsze działania policjantów.
- Nadzoruje Pan pracę policjantów i pracowników Policji. Czego Pan od swoich podwładnych oczekuje?
- Dla mnie najważniejsze jest zaufanie i lojalność, bo jeśli
tego nie będzie, to nie będzie też współpracy.
Oczekuję też, że każdy będzie wykonywał swoje zadania
najlepiej, jak tylko potrafi.
Ale jednostka to nie tylko komendant, to wszyscy policjanci
i pracownicy cywilny, od których zależy czy jednostka będzie realizowała zadania na właściwym poziomie.
- Jakie cele w aspekcie bezpieczeństwa Pan sobie
postawił?

-W osiąganiu celów dotyczących bezpieczeństwa ważną

- Oczywiście tych celów jest bardzo dużo, gdyż na Policję

rolę odgrywa również współpraca z samorządami i inny-

nałożonych jest bardzo dużo zadań.

mi podmiotami zainteresowanymi sprawami bezpie-

Mamy przede wszystkim służyć społeczeństwu, a społe-

czeństwa. Jak ta współpraca wygląda na terenie miasta

czeństwo ocenia nas każdego dnia.

i powiatu nidzickiego? I czy taka współpraca jest dla

Nie chciałbym się wdawać w szczegóły, powiem tylko,

Pana ważna?

że jednym z celów w tym aspekcie jest ograniczenie oraz

- Współpraca z samorządami lokalnymi układa się bardzo

zwiększenie wykrywalności przestępstw z kategorii najbar-

dobrze, wręcz wzorowo. Oczywiście nie jest to moją zasłu-

dziej uciążliwych społecznie oraz zwiększenie bezpieczeń-

gą, lecz mego poprzednika insp. Witolda Barcikowskiego,

stwa w ruchu drogowym.

który pracował na to 11 lat.

Poza tym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeń-

Liczę na dalszą, bardzo dobrą współpracę.

stwa, nie można zapomnieć o realizacji rządowego progra-

Myślę, że pewnym ułatwieniem dla mnie może być fakt,
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- Jak Pan ocenia warunki pracy policjantów i pracowników nidzickiej Policji?
- Warunki, w jakich pracujemy, nie są najlepsze. Chociaż
musze przyznać, że jak rozpoczynałem służbę w 1999 r.,
były jeszcze gorsze. Przez kilka ostatnich lat budynek otrzymał nowy dach, zostały odnowione sanitariaty oraz część
parteru ze stanowiskiem kierowania oraz pomieszczeniem
dla osób zatrzymanych. Ale to kropla w morzu potrzeb, choże jestem mieszkańcem powiatu nidzickiego i z wieloma

ciaż zdaję sobie sprawę, że są w naszym garnizonie jed-

przedstawicielami samorządów i instytucji znałem się dużo

nostki, w których warunki są gorsze. Dodam, że budynek

wcześniej.

komendy to zabytek z 1910 roku, co w przypadku remontów

Uważam, że aby skutecznie realizować nałożone na Policję

zwiększa ich koszty.

zadania współpraca z samorządami jest wręcz niezbędna.
- Panie Komendancie, jak Pan wypoczywa? Co Pan lubi
-Ważnymi elementami, wpływającymi na jakość policyj-

robić w czasie wolnym? I czy w ogóle ma Pan teraz czas

nej pracy jest m.in. atmosfera w pracy, jasno określone

dla siebie?

cele, rozliczanie z nałożonych zadań, i tym podobne.

- Obecnie wolnego czasu mam bardzo mało, dlatego też

Jakim Pan chce być przełożonym?, bo sposób sprawo-

chciałbym podziękować mojej żonie i dzieciom za wyrozu-

wania swojego urzędu również ma wpływ na efektyw-

miałość, i jednocześnie przeprosić za to, że mam dla nich

ność pracy podwładnych?

w tej chwili tak mało czasu.

- Zdecydowana większość mojej służby to stanowiska wyko-

Ale jeżeli już mam chwilę wolnego, to w zależności od pogo-

nawcze, w trakcie służby miałem różnych przełożonych.

dy, jeżdżę na rowerze, gram w piłkę nożną, lub czytam do-

Nie jestem więc oderwany od rzeczywistości i doskonale

bre książki. Poza tym, sporo czasu poświęcam zwykłym

pamiętam, czego ja od nich oczekiwałem. Jako podwładny

obowiązkom, takim, jak koszenie trawy czy prace w ogro-

oczekiwałem m.in., aby moja praca była doceniona, abym

dzie. Ale te „obowiązki” akurat lubię i bardzo przy tym odpo-

został zauważony, a czasem po prostu oczekiwałem szcze-

czywam.

rości. Dlatego też chciałbym, aby moi policjanci i pracownicy
mogli mnie przez ten pryzmat pozytywnie ocenić.

-Czego możemy Panu życzyć w związku z objęciem sta-

Powtórzę to, co powiedziałem po otrzymaniu aktu powołania

nowiska Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy?

na stanowisku komendanta - drzwi mego gabinetu są i będą

- Proszę życzyć mi przede wszystkim zdrowia i wytrwałości.

dla wszystkich zawsze otwarte. Dla dużej części policjantów

Tego również życzę wszystkim policjantom i pracownikom

i pracowników nie powinno być to zaskoczeniem, gdyż od

naszej jednostki.

samego początku służę w Nidzicy i znamy się bardzo
dobrze.
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„Policjant Ruchu Drogowego 2017” - ogólnopolski finał konkursu na nami!

Świetnie spisali się nasi policjanci w ogólnopolskim
finale XXX edycji konkursu
„Policjant Ruchu Drogowego 2017”.
W kategorii drużynowej
sierż. szt. Cezary Piotrowski z Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie oraz z asp. Marcin Grabski z Komendy
Powiatowej Policji w Szczytnie zajęli piąte miejsce,
a w kategorii indywidualnej kierowania ruchem
drogowym na skrzyżowaniu nasi policjanci
zajęli dwa pierwsze miejsca na podium!
- Podobnie jak w roku ubiegłym miałem zaszczyt reprezentować nasz garnizon w tym konkursie.
Podczas zawodów panowała bardzo przyjazna
atmosfera, dzięki czemu u pokonanych
po kilku minutach na twarz powracał uśmiech.
Podobnie jak w roku ubiegłym nie wracam
do Olsztyna z pustymi rękami – zdobyłem tytuł policjanta najlepiej kierującego
ruchem drogowym na skrzyżowaniu w Polsce.
W klasyfikacji ogólnej
uplasowałem się lepiej
niż przed rokiem, choć nie
będę ukrywał, że jechałem
tu po miejsce pierwsze.
Tym razem zwyciężył
Tomasz Gałuszka,
który startował w tych
zawodach po raz dziewiąty
i szczerze przyznam, że był z nas najlepszypowiedział po konkursie sierż. szt. Cezary Piotrowski.

Drugim reprezentantem Warmii i Mazur był
asp. Marcin Grabski z Komendy Powiatowej Policji
w Szczytnie, który w konkurencji kierowania ruchem
drogowym na skrzyżowaniu zajął drugie miejsce,
tuż za swoim kolegą z Olsztyna.
Tak dobry wynik szczycieńskiego policjanta jest m.in. efektem tego, że w 2015 roku ukończył on kurs specjalistyczny
w tym zakresie, który przygotowuje do kontroli drogowej,
realizowania czynności na miejscu zdarzenia drogowego,
bezpiecznego poruszania się pojazdem służbowym.
Celem takich kursów jest przygotowanie teoretyczne
i praktyczne policjantów do pełnienia służby w komórkach
organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego.
Dzięki dobrym wynikom warmińsko - mazurskich policjantów
w poszczególnych konkurencjach, w klasyfikacji drużynowej
zajęli oni piąte miejsce.
W tegorocznym ogólnopolskim finale wzięło udział
36 zawodników reprezentujących 17 garnizonów Policji
oraz Żandarmerię Wojskową.
O miano Najlepszego policjanta ruchu drogowego 2017
roku walczyli przez cztery dni
w sześciu konkurencjach.
Drużynowo I miejsce wywalczyli policjanci z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Kolejne miejsca na podium zdobyli policjanci z Komendy Stołecznej Policji
oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Najlepszym polskim policjantem ruchu drogowego został st.
asp. Tomasz Gałuszka z KWP w Krakowie.
Oprac. B.P.
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Ełccy policjanci, na co dzień przewodnicy psów służbowych, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce nocnego
pożaru, ewakuowali z płonącego budynku trzy osoby
dorosłe i 9-letnie dziecko. Mieszkańcy nawet nie wiedzieli, że pali się ich dom i spali w środku tego budynku. Podczas udzielania pomocy
jeden z policjantów zatruł się
dymem i trafił do szpitala.
Policjanci zostali powiadomieni
o pożarze przy ul. Kochanowskiego w Ełku 26.09.2017 około godz.
22:30. Gdy przyjechali na miejsce
zauważyli wysokie płomienie
wydobywające się z budynku
mieszkalnego. Mimo dużego zadymienia i wysokiej temperatury nie tracili czasu i wbiegli do środka, żeby sprawdzić
czy przebywają tam jakieś osoby. Okazało się, że na piętrze
spała rodzina – trzy osoby dorosłe i 9-letnia dziewczynka.
Wszyscy byli zdezorientowani i zaskoczeni, gdy w ich
drzwiach stanęli policjanci. Jak się okazało nawet nie wiedzieli o zaistniałym zagrożeniu.

Funkcjonariusze wyprowadzili te osoby na zewnątrz.
W mieszkaniu przebywały też zalęknione zwierzęta, które
także zostały ewakuowane.
Okazało się, że w bliźniaczym budynku także mieszka rodzina, która jednak zdążyła już opuścić swoje mieszkanie.
Policjanci ewakuowali wszystkich
w bezpieczne miejsce poza obszar
zagrożenia.
Strażacy ugasili pożar, a pogotowie ratunkowe zajęło się mieszkańcami.
Dzięki szybkiej i zdecydowanej
postawie policjantów i ich pomocy,
która nadeszła w porę, nikt z lokatorów nie odniósł obrażeń.
Do szpitala trafił natomiast jeden z policjantów udzielających
pomocy, który uległ podtruciu dymami pożarowymi.
Funkcjonariusz pozostał w szpitalu na obserwacji, na szczęście jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
st. sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz

W drodze na służbę pomógł nieprzytomnej kobiecie
W minioną środę (20.09.2017) podinsp. Mariusz Lis - na co
dzień pracujący w Sztabie Policji KWP w Olsztynie - jechał
na służbę tramwajem. W pewnym momencie zauważył jak
jedna z kobiet osuwa się na podłogę.
Kiedy tramwaj zatrzymał się, policjant wspólnie z innymi
pasażerami wyniósł omdlałą kobietę z tramwaju i udzielił jej
pierwszej pomocy przedmedycznej. Po chwili kobieta odzyskała przytomność. Okazało się, że przyczyną jej omdlenia
było osłabienie wywołane chorobą.
Policjant polecił jej koleżankom, które zobowiązały się nią
zaopiekować, aby te zaprowadziły ją do lekarza. Kiedy kobieta była już w pełni świadoma, podinsp. Lis mógł spokojnie ruszyć w kierunku ul. Partyzantów 6/8 do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Taki drobny gest, kilka chwil poświęconych drugiemu człowiekowi i umiejętne udzielenie pomocy mogą okazać się
bezcenne dla osoby, która potrzebuje takiej pomocy. W
powyższym przypadku wszystko skończyło się dobrze, bez
poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Podinsp. Mariusz Lis, który pracuje w Policji od 21 lat (na
początku służył w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie,
później w Wydziale Prewencji KWP, a od 2003 roku w Sztabie KWP) przekonał się o tym nie po raz pierwszy. Identyczna sytuacja miała miejsce kilka lat wcześniej w autobusie
komunikacji miejskiej w Olsztynie. Wtedy również nie wahał
się ani chwili, by udzielić pomocy osłabionej kobiecie.
KW
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2,5 tony nakrętek udało się zebrać dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli, których aktywność zainicjował
dzielnicowy z Białej Piskiej młodszy aspirant Adam Trzonkowski. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone
zostaną na pomoc w leczeniu chorego rodzeństwa Oli i Wiktora z Pisza.

O dzielnicowym z Komisariatu Policji w Białej Piskiej,
mł. asp. Adamie Trzonkowskim pisaliśmy pół roku temu
z uwagi na jego zaangażowanie w działalność charytatywną. Od ponad roku bardzo aktywnie zaangażował się
w pomoc chorym dzieciom.
Swoją działalność charytatywną rozpoczął od zbierania
nakrętek od butelek.
Akcję rozpropagował w szkołach na terenie Białej Piskiej
oraz całej gminy.
Przy współpracy wielu życzliwych mu osób, wspólnymi siłami zebrali już około 45 worków
nakrętek. A wszystko to po to,
aby pomóc choremu rodzeństwu Oli i Wiktorowi.
Chłopczyk choruje m.in. na
rzadką wadę mózgu Zespół
Dandy – Walkera, mózgowe
porażenie dziecięce i padaczkę
lekooporną. Dziewczynka choruje m.in. na padaczkowy zespól Westa oraz opóźnioną
mielinizację mózgu. Dzieci wymagają intensywnej, ale bardzo kosztownej rehabilitacji oraz ciągłego leczenia w poradniach specjalistycznych. Rodzice potrzebują wsparcia finansowego.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dzielnicowy
zachęca wszystkich do tego, by nadal nie wyrzucali nakrętek plastikowych do kosza, ale je zbierali. Mówi, że można
je oddawać w szkołach na terenie miasta i gminy Biała Piska, gdzie w akcję zaangażowali się także nauczyciele. „Coraz częściej zdarza się,
że mieszkańcy przynoszą
torby z zebranymi nakrętkami prosto do komisariatu, by
przekazać mi je osobiście.
To bardzo miłe”- powiedział
mł. asp. Adam Trzonkowski.
Wspólnymi siłami udało się
już zebrać 2,5 tony nakrętek
(45 worków ważących od 10
do 15 kg.) Ale to wciąż za
mało.

Im więcej zebranych nakrętek, tym większa szansa pomocy
chorym dzieciom.
Zachęcamy do włączenia się do zbiórki.
Jej celem jest zdrowie Oli i Wiktora.

kom. Anna Szypczyńska

Oprócz zbierania nakrętek, mł. asp. Adam Trzonkowski
w maju tego roku zorganizował festyn rodzinny w Białej Piskiej, z którego dochód przeznaczony zostały na leczenie
rodzeństwa.
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Uratowali niedoszłego samobójcę

Pomogli dowieźć chorą na serce do szpitala

Każda służba przynosi nowe wyzwania. Czasem, by
ratować czyjeś życie trzeba wykazać się niezwykłą kreatywnością. Tak jak olsztyńscy wywiadowcy, którzy
uratowali niedoszłego samobójcę udając ... osoby pod
wpływem alkoholu.
Do tej nietypowej sytuacji doszło 21.09.2017 r.
Około godziny pierwszej w nocy do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przyszła wystraszona młoda kobieta, która
powiedziała, że jej chłopak po kłótni wybiegł z domu, informując, że chce odebrać sobie życie skacząc z wiaduktu.
Oficer dyżurny wezwał natychmiast patrol wywiadowców,
by razem z kobietą pojechali poszukać mężczyzny.
W międzyczasie zgłaszająca kontaktowała się ze swoim
partnerem i dowiedziała się, że jest on na moście
przy ul. Artyleryjskiej. Mężczyzna zagroził, że w przypadku,
gdy na miejsce przyjedzie policja, natychmiast skoczy.
Obawiając się, że desperat może spełnić swoją groźbę,
policjanci zostawili służbowy samochód i pieszo poszli
w kierunku niedoszłego samobójcy. Musieli działać szybko
i zdecydowanie, ponieważ mężczyzna siedział już na barierkach i w każdej chwili mogło dojść do tragedii.
Wywiadowcy wpadli na nietypowy pomysł.
By móc zbliżyć się do 21- latka postanowili udawać osoby
pod wpływem alkoholu. Dzięki temu mężczyzna nie zwrócił
na nich uwagi. Kiedy byli już wystarczająco blisko, obezwładnili go i uniemożliwili mu skok z wiaduktu.
21- latek został przekazany pod opiekę lekarzy. Dzięki
szybkiej i zdecydowanej reakcji olsztyńskich wywiadowców
nie doszło do tragedii.

AB

Nietypową interwencję przeprowadzili elbląscy policjanci
ruchu drogowego. Pomogli dotrzeć do szpitala kobiecie,
która w trakcie jazdy samochodem bardzo źle się poczuła.
Dzięki mundurowym lekarska pomoc była na czas.
W miniony poniedziałek (25.09.2017) o godz. 21:00 na Alei
Grunwaldzkiej w Elblągu policjanci z ruchu drogowego - asp.
Michał Szymański i sierż. szt. Maciej Krztoń - zauważyli mężczyznę, który wyskoczył z samochodu i zaczął machać na pomoc do innych kierowców. Mundurowi zatrzymali radiowóz
i podbiegli do niego.
- Kierowca samochodu marki Citroen, mieszkaniec Gdańska był
bardzo roztrzęsiony. Okazało się, że jego żona miała kłopoty
z sercem. Skarżyła się na ucisk w klatce piersiowej. Na przemian traciła i odzyskiwała przytomność. Poprosił o pomoc.
Nawet się nie zastanawialiśmy.- mówi asp. Michał Szymański z
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
Policjanci z drogówki bez wahania podjęli decyzję i ułatwili
małżeństwu przejazd ulicami miasta. Patrol na sygnałach ruszył
przodem, a za nim osobowy citroen. Policjanci wybrali najbliższy
szpital. Był nim Szpital Miejski Św. Jana Pawła II przy ulicy Komeńskiego w Elblągu. Na miejscu chorej 65-latce udzielili pomocy lekarze. Podano jej leki i następnego dnia opuściła szpital.
Warta podkreślenia jest nienaganna postawa, empatia
i wzorowa służba tych policjantów, nie tylko w tym konkretnym
przypadku - powiedział insp. Robert Muraszko, Komendant
Miejski Policji w Elblągu.
JS
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Po służbie
interweniował wobec nietrzeźwego
pieszego
Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego z Braniewa będąc
po służbie zareagował wobec pieszego, który szedł
środkiem drogi i stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym dla innych kierujących. Jak się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy. Interwencja policjantów zapobiegła
ewentualnej tragedii na drodze.
Każdy pieszy, poruszający się poza terenem zabudowanym
ma obowiązek posiadania elementu odblaskowego oraz
poruszać się poboczem. W przypadku jego braku korzysta
z jezdni idąc lewą stroną drogi, i jak najbliżej jej krawędzi.
Pomimo coraz większej świadomości niechronionych
uczestników ruchu drogowego, policjanci wciąż ujawniają
pieszych, którzy nie noszą odblasków, niewłaściwie korzystają z drogi, a ponadto znajdują się na drodze pod działaniem alkoholu.
W takiej sytuacji znalazł się asp. Maciej Suchecki, Kierownik
Ogniwa Ruchu Drogowego z Braniewa, który będąc po służbie zareagował wobec nietrzeźwego pieszego, idącego wieczorową porą środkiem drogi.

Policjant zauważył, że nadjeżdżające z naprzeciwka
pojazdy wykonują manewr wymijania na jezdni. Okazało się,
że to pieszy wchodził z pobocza na pas jezdni.
Funkcjonariusz zabrał mężczyznę z jezdni i oczekując z
nim, wezwał policyjny patrol, aby zapobiec ewentualnemu
zdarzeniu drogowemu z jego powodu.
Z uwagi na zapadający zmierzch i stan nietrzeźwości
mężczyzny policjanci zadbali, aby trafił bezpiecznie do domu. Sprawca wykroczenia niewłaściwego korzystania z drogi, 70-letni mieszkaniec gm. Braniewo, odpowie przed sądem karnym.
podinsp. Anna Kos

Dyżurny węgorzewskie komendy otrzymał zgłoszenie,
że na dachu jednego z budynków znajduje się kobieta,
która prawdopodobnie zamierza z niego skoczyć. Natychmiast podjął czynności i na miejsce wysłał patrol policyjny.
Mundurowi, którzy dotarli na miejsce, zauważyli kobietę,
która krzyczał, że jeśli ktoś wejdzie do budynku, to skoczy
z dachu. Policjanci na początku negocjowali z kobietą,
potem wykorzystali moment, gdy straż pożarna rozkładała
poduszkę powietrzną, wbiegli na strych budynku, i wraz ze
strażakiem przez wyłaz dachowy chwycili kobietę, uniemożliwiając jej zrealizowanie zamierzonego celu.

Uratowali kobiecie życie
Policjanci wspólnie ze strażakami uratowali życie
30-letniej kobiecie, która chciała wyskoczyć z dachu
budynku.

Str. 9

Uratowana znajdowała się pod działaniem alkoholu.
30-latka została przekazana służbom medycznym skąd trafiła do specjalistycznego szpitala na obserwacje.
mł. asp. Agnieszka Filipska
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Insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą, na którym
poruszył temat bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły.
Spotkania z policjantami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci, młodzieży i dorosłych odbywają się
we wszystkich szkołach Warmii i Mazur.
Bezpiecznie w drodze do szkoły
Przygotowania do „Bezpiecznej drogi do szkoły” rozpoczęły
się już w wakacje. Kiedy dzieci korzystały z ostatnich wolnych dni, policjanci ruchu drogowego weryfikowali oznakowanie dróg oraz urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających w rejonach szkół i bezpośrednio prowadzących do
szkół. W przypadku, gdy napotkano braki lub nieprawidłowości funkcjonariusze kierowali wniosek do zarządców dróg
o ich pilne uzupełnienie lub naprawę. Wszystko po to, by
dzieci mogły czuć się
jak najbezpieczniej w drodze
do szkoły.
Czas wyruszyć w drogę
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
uczestniczyli w inauguracji roku
szkolnego w Zespole Szkół
Nr 1 w Mrągowie.
Podczas spotkania z najmłodszymi uczniami funkcjonariusze omówili podstawowe i najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,
sprawdzili stan wiedzy maluchów w tym zakresie organizując konkurs z nagrodami. Każdy uczeń od policyjnych maskotek - sierż. Bobra oraz sierż. Żabusia otrzymał odblask,
a wychowawcom zerówek i klas pierwszych insp. Tomasz
Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wręczył
kamizelki odblaskowe przekazane przez Firmę Michelin.
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W promowaniu bezpieczeństwa policjantów wsparli
również: Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie.
Dbają o bezpieczeństwo uczniów w rejonach szkół
i przedszkoli
Od początku roku szkolnego policjanci koncentrują się na
bezpieczeństwie w okolicach szkół i przedszkoli.
Nadzorują przejścia dla pieszych, sprawdzają, jak kierowcy wywiązują się z obowiązków wobec pieszych, i wyciągają konsekwencje wobec
tych, którzy łamią przepisy
ruchu drogowego.
Policjanci kontrolują stan techniczny oraz wyposażenie
pojazdów, które dowożą dzieci
do szkół.
Sprawdzają również stan trzeźwości kierowców. Przyglądają się również, w jaki sposób rodzice przywożą swoje pociechy do szkół i przedszkoli. Egzekwują obowiązek używania
pasów bezpieczeństwa. Zwracają uwagę na sposób przewożenia dzieci, pomagają również najmłodszym dzieciom w bezpiecznym przejściu przez jezdnię.
mk
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Olsztyńscy policjanci uczestniczyli w projekcie „Międzynarodowa współpraca organów ścigania w celu wzmocnienia
aktywności w zapobieganiu i walce z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w dziedzinie rolnictwa”.
Funkcjonariusze z Warmii i Mazur są partnerem tego przedsięwzięcia
wspólnie z funkcjonariuszami z Rumunii, Bułgarii i Mołdawii.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie jest partnerem
projektu „Międzynarodowa współpraca organów ścigania
w celu wzmocnienia aktywności w zapobieganiu i walce
z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w dziedzinie
rolnictwa”, realizowanego przez policję rumuńską regionu
Călăraşi w ramach programu Hercule III 2014-2020
wspieranego przez Unię Europejską - OLAF/2016/D1/068.
Celem projektu jest lepsze zrozumienie metod i technik
popełniania oszustw w dziedzinie rolnictwa oraz wymianę
wiedzy w obszarze
zapobiegania
i zwalczania nadużyć
finansowych na szkodę
interesów finansowych
UE (w szczególności tych
związanych z subsydiami
przyznawanymi w sektorze rolnictwa).
W projekcie udział biorą przedstawiciele pięciu instytucji
partnerskich: z Rumunii - Policja regionu Călăraşi, Bacău, Dolj, Bułgarii - Policja regionu Silistra, Mołdawii Dyrekcja nr 3 Narodowego Inspektoratu Śledczego w
Kiszyniowie oraz z Polski - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
Zgodnie z założeniami projektu, każda instytucja partnerska
zobowiązana jest do zorganizowania takich warsztatów.
W Olsztynie odbyły się one w dniach 11-13.09.2017, i poruszały tematykę oszustw popełnianych w sektorze rolnictwa,
ze szczególnym uwzględnieniem przyznawanych subsydiów.
To czwarta – po podobnych warsztatach, które odbyły się
w Rumunii, Bułgarii i Mołdawii – odsłona tego projektu.
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W trakcie trzydniowych warsztatów przedstawiciele różnych
instytucji z Warmii i Mazur przybliżali strukturę, metody pracy oraz to, w jaki sposób, i w jakim zakresie współpracują,
by wspólnie zwalczać przestępczość na szkodę Unii Europejskiej w tym w sektorze.
Wśród prelegentów byli się funkcjonariusze Wydziału do
walki z przestępczością gospodarcza KWP w Olsztynie oraz
zaproszeni przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KGP i Prokuratury Okręgowej.
podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro,
Alicja Zembrzuska
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21 września 2017 r. Oddział Prewencji Policji w Olsztynie odwiedziła grupa uczniów pierwszej
klasy o profilu policyjnym z 76
Liceum Ogólnokształcącego
w Warszawie.
Grupa kandydatów na przyszłych funkcjonariuszy Policji
liczyła 60 uczniów.
Goście byli zainteresowani zwiedzeniem jednostki i pracą oraz funkcjonowaniem Oddziału
Prewencji Policji w Olsztynie.
Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie przybliżyli
im zadania jednostki dotyczące między innymi:
- wykonywania zadań związanych z prowadzeniem operacji
policyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- udziału w działaniach pościgowo – blokadowych za niebezpiecznym przestępcą,
- ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas
pobytu przedstawicielstw obcych państw,

Policjanci systematycznie oddają krew.
W ten sposób dzielą się najcenniejszym darem z tymi, którzy jej potrzebują.
Iława:
Na początku września w Komendzie Powiatowej Policji
w Iławie przeprowadzona została akcja honorowego
krwiodawstwa wśród policjantów, pracowników cywilnych i osób chętnych.
15 osób oddało krew
przekazując w ten sposób prawie 7 litrów tego
najcenniejszego leku.
Organizatorem akcji był
klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia”, który od 18 stycznia 2017 r. działa przy Komendzie Powiatowej Policji
Str. 12w Iławie.

- ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń publicznych oraz
w czasie imprez masowych i protestów społecznych,
- przywracania porządku publicznego w przypadku zbiorowego
naruszenia prawa,
- wspierania jednostek Policji w
działaniach patrolowych oraz patrolowo – interwencyjnych.
Ponadto uczniowie mieli okazję obejrzeć i zapoznać się z
uzbrojeniem oraz wyposażeniem służbowym i specjalistycznym będącym na wyposażeniu Oddziału Prewencji Policji w
Olsztynie.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, uczniowie zadawali dużo pytań dotyczących pracy policjantów, a także
możliwości rozwoju i kształcenia w Policji.
asp. sztab. Andrzej Łosiewicz

To dzięki ich wspólnemu zaangażowaniu, chęci przyłączenia się
policjantów, a także współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział w Iławie doszło
do kolejnej zbiórki tego cennego płynu.
Giżycko:
Giżyccy policjanci również
przekazują systematycznie
krew. Poprzez takie działanie
czynnie włączają się w ratowanie życia innych osób.
Tym razem w punkcie krwiodawstwa zjawili się policjanci wydziału prewencji, wydziału kryminalnego oraz pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Giżycku kom. Sławomir Ozygała. Oddając honorowo
krew mają świadomość niesienia pomocy potrzebującym.

numer 165 (8/17)

Przedstawiciele warmińsko-mazurskiej Policji na czele z insp. Tomaszem Klimkiem Komendantem Wojewódzkim
Policji w Olsztynie odwiedzili w Osnabrück niemieckich policjantów. Celem spotkania była wzajemna wymiana
doświadczeń i dobrych praktyk, które od kilku lat odbywają się w ramach współpracy partnerskich powiatów
Olsztyn – Osnabrück .

W dniach 28 sierpnia – 1 września
br. delegacja Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Olsztynie
na zaproszenie niemieckiej Policji i
władz powiatu przebywała
w Osnabrück w Niemczech.
Delegacji przewodził Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie –
insp. Tomasz Klimek.
W spotkaniu, oprócz warmińsko –
mazurskich funkcjonariuszy Policji,
uczestniczyła
Pani Małgorzata Chyziak – Starosta Olsztyński oraz Zbigniew Załuski – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie
Powiatowym w Olsztynie.
Wzajemna wymiana doświadczeń
i dobrych praktyk w ramach współpracy partnerskich powiatów Olsztyn – Osnabrück prowadzona jest
już od kilku lat, a na jej podstawie
zrealizowano wiele wspólnych
przedsięwzięć m.in. szkoleń i spotkań roboczych.
W 2015 roku warmińsko – mazurscy funkcjonariusze wzięli udział
w organizowanej w Niemczech
konferencji na temat przewozu
materiałów niebezpiecznych.
W ramach rewizyty w 2016 roku
w Olsztynie przebywała grupa
funkcjonariuszy z Niemiec.
Spotkanie dotyczyło zarządzania
i zabezpieczenia imprez masowych oraz koordynacji i kontroli
transgranicznego przemieszczania odpadów.
W trakcie tegorocznej wizyty w Osnabrück jej uczestnicy zapoznali się z metodami pracy i wyposażeniem jednostki specjalnej Policji
niemieckiej zajmującej się zabezpieczaniem imprez masowych,
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demonstracji, wspomaganiem służby drogowej i interwencyjnej.
Na stadionie klubu VfL Osnabrück
zapoznano się z rozwiązaniami
zapewniającymi bezpieczeństwo
podczas meczów (trybuna tylko dla
dzieci, dojazd zorganizowanym
transportem, zasady przyznawania
zakazów stadionowych).
Delegacja miała również okazję
zapoznać się z zadaniami i specyfiką Centrum Powiadamiania Ratunkowego – centrum, w którym
wspólnie pracują Policja, straż
pożarna oraz pogotowie ratunkowe.
Szczególnym punktem wizyty był
udział warmińsko-mazurskich funkcjonariuszy w czynnościach kontrolnych dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów,
które zorganizowane zostały na
granicy niemiecko – holenderskiej
przez Policję niemiecką
i holenderską. Polscy policjanci
asystowali przy kontrolach pojazdów ciężarowych w zakresie prawidłowości wykonywania przewozów
materiałów niebezpiecznych.
W trakcie kontroli połączone służby
kontrolne zwracały uwagę na posiadane dokumenty związane
z przewozem odpadów, porównywały przewożony odpad z zezwoleniem na jego przewóz, sprawdzano
tonaż przewożonego ładunku oraz sposób jego mocowania
i umiejscowienia na skrzyniach ładunkowych.
W trakcie pobytu odbyło się również spotkanie z Szefem Dyrekcji
Policji w Osnabrück – Bernardem Witthautem oraz Szefem Inspekcji Policji w Osnabrück – Michaelem Massmannem dotyczące
określenia planów dalszej współpracy warmińsko – mazurskiej
Policji z Policją powiatu Osnabrück.
podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro
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17. odsłona imprezy z cyklu „Bezpieczny Olsztyn”
odbyła się na olsztyńskiej starówce. Służby ratownicze
zaprezentowały sprzęt wykorzystywany w codziennej
pracy, odbywały się liczne konkursy z wiedzy
o bezpieczeństwie. Nie zabrakło również występów
artystycznych.
Celem przedsięwzięcia
jest poprawa bezpieczeństwa w Olsztynie,
poprzez popularyzację
wśród mieszkańców
odpowiednich zachowań.
Funkcjonariusze
Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wzięli
udział w festynie
„Bezpieczny Olsztyn”,
organizowanym przez
Urząd Miasta Olsztyna oraz Miejski Zespół Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Olsztynie.
O sposobach reagowania w sytuacjach kryzysowych edukowali przedstawiciele służb odpowiedzialnych w mieście za
zapewnienie bezpieczeństwa, m.in. z Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna,
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 oraz funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Służby Celnej i Straży Pożarnej.
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Olsztyńscy policjanci zaprezentowali uczestnikom sprzęt
wykorzystywany w codziennej służbie, a także przygotowali
szereg materiałów edukacyjnych dotyczących
bezpiecznych zachowań,
skierowanych zarówno
do najmłodszych, jak i do
osób dorosłych.
Na stoisku przygotowanym przez policyjnych
profilaktyków, dzieci
i młodzież rozwiązywały
rebusy oraz łamigłówki
związane z bezpieczeństwem, a także otrzymywały pamiątkowy dyplom
„Młodego Technika”, na którym zostawiały odcisk swoich
palców. Pracownicy Wydziału Prewencji na scenie staromiejskiej przeprowadzili także konkurs dla najmłodszych,
podczas którego sprawdzali wiedzę dzieci m. in. z zakresu
ruchu drogowego. Dzieci wykazały się doskonałą znajomością zasad bezpiecznego zachowania, za co zostały nagrodzone upominkami.
Festyn „Bezpieczny Olsztyn” odbył się na Starym Mieście
w Olsztynie już po raz siedemnasty. Każdego roku celem
organizatorów jest uzyskanie znaczących efektów w kwestii
poprawy bezpieczeństwa w mieście, przede wszystkim
poprzez propagowanie i popularyzację wśród mieszkańców
Olsztyna zasad bezpiecznego zachowania się w różnych
sytuacjach.
Lidia Cynt
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Zaczęło się od Cezetki na 18-tkę, potem były ścigacze
i nawet Harley, ale to „złom” skradł serce
sierżanta sztabowego Jerzego Włodarskiego z Komisariatu
Policji w Pasłęku.
Szuka starych okazów w stodołach i przywraca im dawny
blask. Perłą w jego kolekcji jest MZ Trophy, która wygląda
jak rodem z „drogówki”, ale nie Smarzowskiego,
bo bardziej warczy w stronę PRL.
Agata Janik (Portel) odwiedziła
sierżanta sztabowego Jerzego Włodarskiego
w jego garażu w Pasłęku.

Ile jest tu motocykli?
- W sumie, żeby żona nie wiedziała, to powiem – 15
(śmiech). Pierwsza była Cezeta z 1986 r., którą dostałem
w prezencie od rodziców na 18-tkę. I tak się zaczęło.
Potem zacząłem motocykle zbierać po złomach, trochę
kupować z Internetu, trochę od kolegów i z biegiem czasu
uzbierało się kilka modeli.
I co tu mamy?
- Jest Junak, SHL, WSKi, Jawy, Cezety, wszystko, co przyniósł z PRL – wskazuje policjant-pasjonat.
Nie da się ukryć, że perłami w kolekcji są motocykle
„branżowe”. - Zrobiona jest MZ Trophy, rocznik 67 r. - mówi
Jerzy Włodarski. - Te, które kiedyś jeździły w Ruchu Drogowym były trochę inne, bo nie miały naklejek i kufra z tyłu,
w którym trzymam teraz ciekawostki z tamtych lat: medale,
gwizdki, rękawice, kask. Moja MZ-tka jest jednak podobna
do oryginału. Takimi motocyklami jeździli kiedyś milicjanci.
Trochę pracy musiał pasjonat włożyć, by powstał niezły
model.
- Zaczęło się od tego, że znalazłem owiewkę na złomie
i pomyślałem sobie, że można by zrobić coś na wzór milicyjny, i potem kupiłem kawałek ramy, silnik i tak przez dwa lata
udało się złożyć cały model - opowiada.
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A druga?
- To ETZ 250 rocznik bardziej bieżący i ten motocykl był
wykorzystywany też przez policję, na początku lat 90.
Ten model – mówi sierż sztab. Jerzy Włodarski.
Moda na pojazdy z czasów PRL powraca, ale Milicja
może nie kojarzyć się najlepiej.
- Byłem na jednym zlocie i oczywiście MZ-tka wzbudzała
szerokie zainteresowanie - odpiera sierż. sztab. Jerzy Włodarski. - Miałem sporą kolejkę dzieciaków, które chciały
założyć kask i robiły sobie zdjęcia.
Jak na takie hobby reagują koledzy w pracy?
- Wariat! (śmiech).
Doprowadzenie „złomu” do stanu używalności wymaga
czasu.
- W ten sposób odreagowuję stres związany z pracą – podczas naprawy tych motocykli, spotykania się z kolegami,
z którymi wymieniamy się doświadczeniem oraz częściami –
przyznaje policjant.
To czasochłonne hobby, ale czy również kosztowne?
- Jeśli robi się samemu to swojej pracy się nie liczy. Jeżeli
człowiek policzyłby robociznę to takie hobby jest dla bogatego gościa (śmiech).
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Części muszą być oryginalne więc pasjonat odwiedza
złomowce, przeszukuje serwisy ogłoszeniowe w Internecie.
- Jak jestem na interwencji i widzę, że gdzieś w obejściu
leżą części, to podpytam – dodaje Jerzy Włodarski.
W swoim garażu ma Junaki rocznik 65 i 62. Zapewnia,
że drugi do końca roku będzie jeździć.
- Wszystkie motocykle zrobię, jak będę przechodził na emeryturę – zapowiada sierżant Jerzy Włodarski. - Póki co, te
które są na chodzie, uruchamiam i jeżdżę czasem po okolicznych wioskach. Tam ludzie potrafią je docenić, przypominają im się stare czasy, opowiadają.
Hobby czasochłonne, ale żona policjanta z Pasłęka znosi je dzielnie.
- Wie, gdzie mnie znaleźć, bo albo w komisariacie
albo w garażu (śmiech). Gdy miałem ścigacza przewiozłem
ją, i od tamtej pory na motocyklu nie jeździ (śmiech).

Agata Janik, Portel

Drużyna KPP w Iławie wygrała Samorządowe Mistrzostwa
Strzeleckie o Puchar Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego Gustawa Marka Brzezina.
W kategorii indywidualnej st. asp. Robert Mazurowski z KPP
w Iławie zajął pierwsze miejsce strzelając z pistoletu centralnego, a jego kolega asp. szt. Kamil Stępniak wywalczył
dwa drugie miejsca w strzelaniu z karabinu centralnego
oraz z pistoletu centralnego.
Na strzelnicy KS Garda Kaczory gm. Ostróda odbyły się drużynowe Samorządowe Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka
Brzezina. Organizatorem zawodów był Klub Strzelecki GARDA
Ostróda, Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS przy wsparciu
finansowym Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego.
W zmaganiach strzeleckich udział wzięło 27 drużyn.
81 uczestników strzelało z karabinu centralnego zapłonu z odległości 50 m do tarczy nt23p w postawie stojącej oraz z pistoletu centralnego zapłonu z odległości 25 m do tarcz TS-4 w postawie stojącej.
Po zaciętej rywalizacji okazało się, że najcelniej strzelali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, reprezentujący
Gminę Iława, w składzie:
- asp. szt. Kamil Stępniak
- st. asp. Robert Mazurowski
- st. sierż. Mateusz Szcześniak
którzy drużynowo zdobyli 485 punktów. Drugie miejsce zdobyła
drużyna reprezentująca Gminę Orneta, a na trzecim miejscu na
podium uplasowała się reprezentacja Gminy Ryn.
Dodatkowo st. asp. Robert Mazurowski zajął pierwsze miejsce
strzelając z pistoletu centralnego natomiast asp. szt. Kamil Stępniak wywalczył dwa drugie miejsca w strzelaniu z karabinu centralnego oraz z pistoletu centralnego.
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mł.asp. Joanna Kwiatkowska
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Biegowa rywalizacja kobiet
St. asp. Magdalena Zielińska z Oddziału Prewencji Policji w
Olsztynie wygrała I Zawody Służb Mundurowych i Ratowniczych Kobiet w biegu przełajowym na dystansie 5 km, które
tydzień temu odbyły się w Morągu.

Policja na II miejscu
w wyścigu smoczych łodzi
I Zawody Służb Mundurowych i Ratowniczych Kobiet w biegu
przełajowym, które odbyły się w niedzielę (24.09.2017) w Morągu dostarczyły zarówno zawodniczkom, jak i przybyłym gościom wielkich emocji. Zawody zorganizowane zostały przez
Komendę Powiatową Policji w Ostródzie oraz Areszt Śledczy
w Ostródzie przy wsparciu Stowarzyszenia IBiON.
Do walki o podium stanęło 12 kobiet ze służb mundurowych
i ratowniczych. Były to funkcjonariuszki Policji, Aresztu Śledczego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Polskiego
Czerwonego Krzyża. Zawodniczki miały do pokonania 5 km.
Trasa przebiegała dookoła Parku Miejskiego w Morągu.
Każda z kobiet biorących udział w zawodach musiała przebiec
4 okrążenia wokół parku po dość zróżnicowanym terenie.
Najszybszą okazała się st. asp. Magdalena Zielińska z Oddziału
Prewencji Policji w Olsztynie, która jako pierwsza dobiegła do
mety z czasem 21:51. Za nią z czasem 24:27 do mety dotarła
funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie
sierż. szt. Romualda Szulim. Trzecie miejsce na podium zajęła
Marlena Kasperek-Grabowska z Polskiego Czerwonego Krzyża
w Ostródzie, która swój bieg zakończyła z czasem 28:14.

MB
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Drużyna Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
zajęła II miejsce w wyścigu smoczych łodzi.
Rywalizacja na rzece Elbląg odbywała się już po
raz czwarty. Niecodzienne zmagania były jedną
z atrakcji drugiego dnia Elbląskiego
Święta Chleba.
W rywalizacji smoczych łodzi na rzece Elbląg
wystartowało 14 załóg. Do tej niecodziennej zabawy
wszystkich chętnych po raz czwarty zaprosił elbląski
oddział PTTK.
Załogi liczyły od 16 do 20 osób.
Rywalizacja odbywała się miedzy mostami
na Starym Mieście, a łodzie ścigały się na półkilometrowym odcinku
Chociaż rywalizacja odbywała się praktycznie przez
cały czas w deszczu, to kiepska aura nie przeszkodziła w dobrej zabawie.
Ostatecznie w finałowym wyścigu spotkały się drużyny 16. Batalionu Dowodzenia oraz Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
Policyjna drużyna już raz wygrała wyścig - w 2015 r.
Tego sukcesu tym razem nie udało się jednak powtórzyć. Finałowy wyścig i całe zawody wygrał 16.
Batalion Dowodzenia drużyna policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu była druga.
kom. Krzysztof Nowacki
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Drużyna 3 Flotylli Okrętów Podwodnych z Gdyni
zdobyła puchar Komendanta Głównego Policji
wygrywając w kategorii męskiej IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej, który na początku września odbył się
w Olsztynie. W kategorii kobiet najlepszymi okazały się
piłkarki z Komendy Głównej Policji.
Po raz czwarty Olsztyn powitał najlepsze drużyny piłki nożnej polskiej Policji i innych służb mundurowych. W tegorocznym turnieju,
który rozpoczął się 6 września, a zakończył 8, wzięło udział 26 drużyn
z całej Policji.
Turniej został rozegrany w dwóch
kategoriach męskiej i żeńskiej.
A wszystko zaczęło się w Sali profesora Gotowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, gdzie przeprowadzono losowanie, i gdzie zawodnicy po
raz pierwszy mogli poznać swoich
przeciwników.
Uczestnicy IV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn
walczyli w tym roku o Puchar Komendanta Głównego Policji.
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Tegoroczna edycja turnieju poświęcona była
śp. mł. asp. Markowi Cekale, policjantowi Oddziału Prewencji Policji, który 15 lat temu w czasie pełnienie służby zginął
od kul bandyty w Mikołajkach.
Inaugurację turnieju swoją obecnością zaszczycili rodzice
policjanta - Jadwiga i Jan Cekałowie.
W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
i Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów w Olsztynie
Sławomir Koniuszy przekazał matce
poległego policjanta tablicę upamiętniającą memoriałową edycję turnieju,
poświęconą pamięci jej syna.
W kolejnych dniach poznawaliśmy
najlepszych zawodników turnieju
oraz najlepsze drużyny.
Mecze odbywały się m.in. na boisku
Kortowie. Mimo niesprzyjającej pogody
uczestnicy cieszyli się sportowym świętem piłkarskim. Zostawiali ma boisku
swój wysiłek, okazując jednocześnie
radość ze wspólnej sportowej rywalizacji.
Przez dwa dni rozegrano ponad 70 meczów, w których strzelono ponad 300
bramek! Zawodnicy chwalili profesjonalną
organizację turnieju raz wspaniałą atmosferę.
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Najlepszą drużyną turnieju wśród mężczyzn została reprezentacja 3 Flotylli Okrętów Podwodnych z Gdyni.
Kolejne miejsca na podium wywalczyły drużyny z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Głównej Policji.
Drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zajęła
miejsce tuż za podium.
Wśród drużyn kobiet najlepiej poradziła sobie z przeciwnikami drużyna Komendy Głównej Policji. Dwa kolejne miejsca
wywalczyły panie reprezentujące KWP w Poznaniu oraz
Łodzi.
Najlepszą zawodniczką turnieju została Izabelę Zoonek
z KGP, najlepszą zawodniczką Warmii i Mazur -Edyta Dobies, a królem strzelców -Agnieszka Ochota
Najlepszym bramkarzem turnieju okazał się Tomasz Zielecki z 3 Flotylli Okrętów Podwodnych z Gdyni, najlepszym
zawodnikiem turnieju wybrano Kamila Głośnego z KGP,
najlepszym zawodnikiem Warmii i Mazur został
Dawid Ksiuk, a królem strzelców turnieju
Marcin Składowski z Komendy Stołecznej Policji.
Atrakcja turnieju był towarzyski mecz rozegrany pomiędzy
najlepszymi zawodniczkami turnieju, a kadrą kierowniczą
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Kapitanem męskiej drużyny został Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, który w tym meczu
strzelił dwa spośród pięciu strzelonych bramek.
Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5:4 dla kadry
kierowniczej KWP w Olsztynie.
Po zakończonych meczach, mama tragicznie zmarłego
mł.asp. Marka Cekały, Pani Jadwiga Cekała, wspólnie
z insp. Tomaszem Klimkiem oraz przedstawicielem
ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie wręczyli nagrody,
puchary, medale oraz okolicznościowe pamiątki wszystkim
wyróżnionym osobom oraz drużynom uczestniczącym
w tym turnieju.
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Opracowała Bożena Przyborowska
Zdjęcia Radosław Rząp

Bardzo serdeczne dziękujemy
wszystkim,
którzy przyczynili się
do przygotowania
i przeprowadzenia turnieju,
a w szczególności
ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie,
Warmińsko-Mazurskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu
w Olsztynie,
Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie,
Prezydentowi Olsztyna,
UWM w Olsztynie,
firmom: JBB, R-Gol, Mazurskie
Miody, Indykpol, Vido,
Lewiatan, DBK, Compensa,
Group Just Drive,
SP 18 w Olsztynie,
oraz mediom- TVP w Olsztynie,
Radiu Olsztyn oraz
„Gazecie Olsztyńskiej”.
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Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy zwycięzcą „VI Turnieju Policyjnych Drużyn Piłkarskich 7-Osobowych
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie”.

W sobotę 16 września na stadionie miejskim w Ornecie
rozegrany został „VI Turniej Policyjnych Drużyn Piłkarskich
7 – osobowych o Puchar Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie”.
Organizatorem Turnieju był Zarząd Terenowy NSZZ
Policjantów Komisariatu Policji w Ornecie, przy wsparciu
finansowym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
oraz Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Honorowy patronat nad Turniejem objął Starosta Powiatu
Lidzbarskiego Jan Harhaj.
W turnieju udział wzięło 10 drużyn, które w wyniku losowania zostały podzielone na dwie grupy:
Grupa A – KMP Olsztyn, KPP Pisz, KPP Lidzbark Warmiński, OPP Olsztyn, KPP Kętrzyn.
Grupa B – KPP Braniewo, KPP Nidzica, KPP Szczytno,
KPP Iława, KPP Nowe Miasto Lubawskie.
Wszystkie spotkania, odbywające się przy pięknej słonecznej pogodzie, stały na bardzo wysokim poziomie.
Do fazy finałowej awansowały po dwie najlepsze drużyny
z każdej z grup. Drużyny, które zajęły drugie w grupach
spotkały się ze sobą w meczu o trzecie miejsce.
Spotkanie to, rozegrane pomiędzy drużynami OPP Olsztyn
oraz KPP Szczytno zakończyło się wynikiem 1:2,
dzięki czemu drużyna KPP Szczytno zajęła III miejsce
w turnieju zajęła .
W meczu finałowym spotkały się ze sobą drużyny KPP Nidzica i KPP Kętrzyn. Spotkanie to, bardzo zacięte
i wyrównane, zakończyło się zwycięstwem 1:0 drużyny z
Nidzicy, a strzelcem jedynej bramki został Jacek Zbrzyzny.
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Po zakończeniu Turnieju nagrodami uhonorowano
najlepszego bramkarza, którym został Andrzej Demski
z drużyny KPP w Nidzicy (1 stracona bramka w turnieju).
Najlepszym strzelcem Turnieju został Ariel Wójcik,
reprezentujący drużynę KPP w Szczytnie,
zdobywca sześciu bramek.
Nagrody w Turnieju wręczali: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Edward Szydłowski,
Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim
insp. Tomasz Kamiński, Komendant Komisariatu Policji
w Ornecie kom. Piotr Wojciechowski, starosta powiatu lidzbarskiego Jan Harhaj, przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa warmińsko – mazurskiego Piotr Krupiński, przewodniczący Zarządu Terenowego
NSZZ Policjantów przy Komisariacie Policji w Ornecie
sierż. szt. Paweł Rynkiewicz oraz Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ornecie Mirosław Bieliński.

Organizatorzy Turnieju składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do jego przygotowania!!!

podkom. Mariusz Horyd
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