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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele wszystkich służb mundurowych
Warmii i Mazur spotkali się, by przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.
Wigilia służb mundurowych
odbyła się po raz szósty.
Tegorocznym organizatorem
spotkania był 22.Wojskowy
Oddział Gospodarczy.
Na zaproszenie gospodarzy na
ul. Saperską w Olsztynie
do przystrojonej świątecznie sali
przyjechali m. in. Jego Ekscelencja Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej
Edmund Piszcz, Wicewojewoda
Warmińsko-Mazurski
Sławomir Sadowski,
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin,
prof. Ryszard Górecki Rektor
Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie,
a także przedstawiciele współpracujących ze sobą na co dzień
służ mundurowych z województwa warmińsko-mazurskiego.
W spotkaniu wzięli udział również policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego
z insp. Tomaszem Klimkiem
Komendantem Wojewódzkim
Policji w Olsztynie na czele.
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Nie zabrakło dowódców Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby
Więziennej oraz Służby Celnej.
Po wysłuchaniu kolędy,
wykonanej dla gości przez wojskową orkiestrę garnizonową
z Elbląga, i złożeniu życzeń
funkcjonariuszom przez przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej,
Jego Ekscelencja Arcybiskup
Senior Archidiecezji Warmińskiej Edmund Piszcz
pobłogosławił opłatek,
którym symbolicznie podzielili
się wszyscy zebrani.
Przy słowach radosnych kolęd,
żołnierze, celnicy, policjanci,
strażacy, leśnicy, funkcjonariusze służby więziennej, inspektorzy transportu drogowego
życzyli sobie spokojnych świąt,
dziękując za tegoroczną
współpracę na rzecz
bezpieczeństwa.

TM
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Życzenia, rozmowy, dzielenie się opłatkiem, darowanie
prezentów – tak wyglądała Wigilia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach, która 9 grudnia
odbyła się w restauracji Między Deskami w Tomaszkowie.
Honorowy patronat nad uroczystością objął
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.
Świąteczne spotkanie rozpoczął Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz
Klimek, który poprosił wszystkich gości o
uczczenie minutą ciszy tragicznie zmarłego
policjanta ze Specjalistycznego Pododdziału
Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu st.
asp. Mariusza Koziarskiego. Szef garnizonu
podkreślił, że funkcjonariusze nie zapominają
o rodzinach zmarłych policjantów, i jak tylko
mogą je wspierają.
W uroczystym spotkaniu, oprócz rodzin policjantów i kierownictwa warmińsko-mazurskiej
Policji wzięli udział m.in. Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. administracji zespolonej i niezespolonej w województwie
Jarosław Babalski, pełnomocnik Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego
Janusz Wiśniewski, Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińsko-Mazurskiej
Edmund Piszcz, przewodnicząca Fundacji
Pani Irena Zając, przedstawiciel WarmińskoMazurskiego NSZZ Policjantów
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podinsp. Zbyszek Kowalski oraz licznie zgromadzeni darczyńcy, w tym przedstawiciele
sieci sklepów Lewiatan, Rast oraz firmy Staniszewscy Beton.
Wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem
poświęconym przez Arcybiskupa Seniora
Edmunda Piszcza.
Po przemówieniach, inspektor Tomasz Klimek
wspólnie z Panią Ireną Zając rozdali prezenty
ufundowane przez darczyńców i fundację, a
także Warmińsko-Mazurski Zarząd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Policjantów.
Miłym zaskoczeniem było wręczenie przez
rodziny zmarłych policjantów drobnych upominków dla darczyńców oraz przedstawicieli
fundacji.
Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, gdzie panowała iście rodzinna
atmosfera.
podkom. Krzysztof Wasyńczuk
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Mł. asp. Leszek Jacznik – dzielnicowy z Posterunku
Policji w Olsztynie, który w listopadzie zdobył tytuł
Najpopularniejszego Dzielnicowego w Olsztynie, po raz
kolejny wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem
w sprawy mieszkańców swojego regionu. Policjant we
współpracy z Radą Osiedla i Spółdzielnią Mieszkaniową przygotował świąteczne prezenty dla samotnej,
schorowanej seniorki.

Mł. asp. Leszek Jacznik z Posterunku Policji w Olsztynie
w listopadzie zdobył tytuł Najpopularniejszego Dzielnicowego w Olsztynie i to jeszcze bardziej zmotywowało go do
pracy na rzecz mieszkańców podległego rejonu służbowego. Tym bardziej, że pomaganie ludziom sprawia policjantowi ogromną radość, a zbliżające się Święta są doskonałą
okazją do niesienia pomocy potrzebującym.
-„Rok temu podczas codziennych spotkań z mieszkańcami
mojego rejonu służbowego
poznałem 76-letnią, schorowaną kobietę, która nie ma rodziny w Olsztynie, więc nikt jej nie
odwiedza i nie pomaga” –
relacjonuje dzielnicowy.
Wtedy o sytuacji kobiety poinformowana została pomoc społeczna.
- „Na początku grudnia bieżącego roku postanowiłem ponownie odwiedzić 76-latkę
i zauważyłem wtedy, że jej sytuacja materialna nie jest
najlepsza. W lodówce naprawdę nie było nic, oprócz
światła”.
Seniorka okazała się jednak bardzo skromną osobą i nie od
razu chciała przyjąć oferowaną przez policjanta pomoc.
-„Przyznała, że nie starcza jej pieniędzy na wszystko,
czego potrzebuje, ale mimo to, jakoś sobie radzi z tą
sytuacją. Nigdy nie prosiła mnie o żadną pomoc.
Pomimo to postanowiłem zorganizować paczkę świąteczną”.
O pomoc w przygotowaniu świątecznego prezentu dzielnicowy poprosił członków Rady Osiedla Generałów, którym
opowiedział o trudnej sytuacji życiowej 76-latki.
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Pomysł spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, zapadła
decyzja o zakupie najpotrzebniejszych rzeczy, wśród których znalazły się różnorodne produkty żywnościowe.
Potem dzielnicowy udał się do siedziby spółdzielni mieszkaniowej, na terenie której zamieszkuje kobieta, by przekazać,
że drzwi wejściowe do jej mieszkania mają niesprawny zamek i są nieszczelne. Również przedstawiciele tej instytucji
wyrazili chęć pomocy kobiecie,
dla której bezpłatnie wymienione zostaną zamki i uszczelnione drzwi.
Dwa tygodnie temu dzielnicowy
zawiózł kobiecie świąteczną paczkę,
przekazując życzenia od siebie i pozostałych darczyńców – członków rady
osiedla i spółdzielni mieszkaniowej.
Kobieta była zaskoczona, ale szczęście na jej twarzy było doskonale widoczne.
„Uważam, że ta akcja przebiegła bardzo szybko
i sprawnie, więc w przyszłości z przyjemnością będę
organizował kolejne inicjatywy, mające na celu pomaganie ludziom w potrzebie. Ufam, że swoimi pomysłami daję przykład i inspiruję innych do podobnych
przedsięwzięć. Zależy mi, by dzielnicowy naprawdę
był bliżej ludzi.”

Mł. asp. Leszek Jacznik rozpoczął służbę w Policji
w 2007 roku, początkowo służąc w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, a następnie w Wydziale
Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Od trzech lat jest dzielnicowym Posterunku
Policji w Olsztynie.
Opracowała Lidia Cynt
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Policjanci z piskiej komendy prowadzili zbiórkę zabawek dla chorych dzieci przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Piszu.
O prowadzonej akcji dowiedział się 5-letni Maciek.
Chłopiec przyszedł z mamą do komendy i przyniósł
dwie torby zabawek. Powiedział, że są to jego zabawki,
które chce przekazać potrzebującym dzieciom.
Postawa chłopca zrobiła na policjantach ogromne wrażenie. W podziękowaniu komendant powiatowy przekazał Maćkowi na chwilę swoje stanowisko.

Do Komendy Powiatowej Policji w Piszu przyszedł mały
chłopiec w towarzystwie mamy. Powiedział oficerowi
dyżurnemu, że przyniósł zabawki, które chce przekazać
chorym dzieciom. Policjant był nieco zaskoczony, ale nadał
sprawie właściwy bieg.
Ustalił, że chłopiec ma na imię Maciek i ma 5 lat.
Dziecko dowiedziało się, że policjanci prowadzą zbiórkę
zabawek, które chcą przekazać dzieciom przebywającym na
Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Piszu.
Długo nie myśląc pozbierał swoje
zabawki i przyniósł je na komendę,
by wesprzeć akcję.
Oficer dyżurny zaprosił Maćka
do Komendanta Powiatowego
Policji w Piszu. Po drodze wytłumaczył chłopcu, kim jest komendant i jaką pełni rolę w policji.

Mł. insp. Radosław Drach zaprosił 5-latka do swojego gabinetu. W podziękowaniu za tak piękny gest przekazał mu na
chwilę dowodzenie piską jednostką.
Chłopiec dumnie zasiadł na fotelu komendanta powiatowego. Wykonał telefon do oficera dyżurnego, a następnie
prawdziwą pieczątka stemplował dokumenty. Tym samym
policjanci w Piszu, przez kilka minut, mieli nowego komendanta. Był nim 5-letni Maciek.
W dalszej części spotkania policjanci
zaprowadzili chłopca na stanowisko
oficera dyżurnego, gdzie zobaczył,
jak wygląda jego praca.
Maciek przyglądał się, jak wiele telefonów i komputerów obsługuje ten policjant.
5-latek dowiedział się, na czym polega
praca oficera dyżurnego i na chwilę
zasiadł w jego fotelu.
Na zakończenie Maciek i jego mama
otrzymali elementy odblaskowe
od policjantów, by bezpiecznie poruszali się po drodze.
Swoją szlachetną postawą 5-letni Maciek pokazał dorosłym,
jak łatwo można pomóc innym i, że można to robić niezależnie od wieku.
kom. Anna Szypczyńska
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Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piszu kolejny już raz odwiedzili dzieci przebywające na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Piszu.
Funkcjonariusze zawieźli najmłodszym zabawki,
wręczali opaski odblaskowe oraz słodkości.
Dzieci były bardzo zadowolone z wizyty policjantów.
Największym podziękowaniem ze strony maluchów był
uśmiech na ich twarzach.
Zbliżające się święta to doskonały czas, aby pamiętać
o innych. Z takiego założenia wyszli piscy policjanci.
Ogłosili wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
zbiórkę zabawek dla dzieci przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Piszu. Odzew był bardzo duży. Przyniesiono mnóstwo pluszaków, książek oraz
gier i puzzli dla najmłodszych.
Wszystkie te prezenty funkcjonariusze zawieźli radiowozem
do szpitala. Wśród przedstawicieli, którzy odwiedzili chore
maluchy był Komendant Powiatowy Policji w Piszumł. insp. Radosław Drach, dzielnicowi- st. asp. Piotr Jabłoński i st. asp. Arkadiusz Szydlik oraz oficer prasowy-kom.
Anna Szypczyńska.

Dzieci nie kryły swojego zaskoczenia, kiedy zauważyły policjantów na oddziale.
Buzie uśmiechnęły się im jeszcze bardziej, kiedy zobaczyły,
ile zabawek przywieźli im funkcjonariusze.
Dla każdego znalazło się coś
miłego.
Starsze dzieci dostały od dzielnicowych również opaski odblaskowe, aby po wyjściu ze szpitala były bezpieczne na drodze.
Wszystkie maluchy otrzymały
także słodkości.
W trakcie wizyty dzieci miały możliwość przymierzenia policyjnej czapki oraz zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia
z funkcjonariuszami.
Starsze zainteresowane były także wyposażeniem, jakie
mieli przy sobie dzielnicowi, a szczególnie kajdankami.
Policjanci byli bardzo zadowoleni, że tak małym gestem,
dzieci choć na chwilę zapomniały o swojej chorobie.
Największym podziękowaniem dla funkcjonariuszy ze strony
maluchów był uśmiech na ich twarzyczkach.

kom. Anna Szypczyńska
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Policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej
Policji w Piszu włączyli się w ogólnopolską kampanię
„Szlachetna Paczka” i przygotowali paczki dla potrzebującej rodziny z Pisza. Funkcjonariusze odwiedzili
te osoby i przekazali im przygotowane prezenty.
Nie obyło się bez wzruszeń i podziękowań.
Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej
Policji w Piszu włączyli się w ogólnopolską kampanię
„Szlachetna Paczka”. Bardzo chętnie uczestniczyli w zbiórce rzeczy odpowiadających indywidualnym potrzebom konkretnej
rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn
od siebie niezależnych.
Ponad 15 paczek trafiło
do 81-letniej kobiety i jej 56-letniej
córki. Starsza pani jest niepełnosprawna. Wymaga całodobowej
opieki, którą zapewnia jej córka.

W piątkowy poranek rodzinę tą odwiedzili przedstawiciele
Komendy Powiatowej Policji w Piszu, którzy wnieśli do
mieszkania mnóstwo paczek. Wśród przekazanych przedmiotów była żywność, środki czystości, odzież, buty oraz
wymarzona przez rodzinę kuchenka mikrofalowa.
Starsza pani marzyła o misiu. To marzenie również udało
się spełnić.
Pozdrowienia i najserdeczniejsze świąteczne życzenia
od wszystkich policjantów i pracowników piskiej komendy przekazał
paniom osobiście Komendant
Powiatowy Policji w Piszu,
mł. insp. Radosław Drach.
Przekazując „Szlachetną Paczkę”
nie obyło się bez wzruszeń i gorących podziękowań ze strony obu
pań oraz opiekunki tej rodziny.

kom. Anna Szypczyńska
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Olsztyńscy policjanci i pracownicy cywilni wspólnie z uczniami klas mundurowych z Olsztyna i Biskupca
włączyli się w świąteczną zbiórkę prezentów dla podopiecznych Federacji Organizacji Socjalnych w Olsztynie. Wolontariuszom z FOSa przekazane zostały zebrane ubrania, gry, maskotki, zabawki i słodycze.

Funkcjonariusze i pracownicy olsztyńskiej Policji
oraz przedstawiciele Federacji Organizacji Socjalnych
w Olsztynie podejmują wspólnie różnorodne działania
edukacyjno – profilaktyczne, skierowane przede wszystkim
do osób poszkodowanych przestępstwem
i doświadczających przemocy ze strony najbliższych,
a także do seniorów.
W okresie przedświątecznym współpraca ta zmienia nieco swój charakter,
choć nadal jej głównym
celem jest niesienie
pomocy potrzebującym.
Tym razem pomoc ta ma
bardzo wymierny, wręcz
materialny charakter,
a objęci nią są dzieci
i seniorzy z regionu.
Od początku grudnia,
dzięki przychylności
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie i Dowódcy
Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie na terenie tych
jednostek prowadzona była zbiórka na rzecz dzieci i seniorów - podopiecznych Federacji Organizacji Socjalnych
w Olsztynie. Jej celem było sprawienie miłej niespodzianki
osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
i z utęsknieniem czekają na odwiedziny Mikołaja.
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Do akcji przyłączyła się również społeczność szkół,
w których funkcjonują klasy mundurowe – Liceum Ogólnokształcące CNB im. Cichociemnych w Olsztynie i Zespół
Szkół w Biskupcu.
Dzięki zaangażowaniu policjantów i pracowników cywilnych
olsztyńskiej Policji oraz dzięki wsparciu Szkół udało się
zebrać wiele ubrań, maskotek, zabawek, gier
planszowych.
W kolorowych paczkach nie zabrakło też słodyczy, artykułów spożywczych i materiałów
piśmienniczych.
Chętnych do niesienia pomocy było tak wielu,
że czas trwania akcji trzeba było przedłużyć,
a przedstawiciele aż dwukrotnie przyjeżdżali
odbierać pakunki.
Teraz wolontariusze FOSy
zapakują wszystkie otrzymane z jednostek Policji
upominki i obdarują nimi
swoich podopiecznych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się
do akcji!
Lidia Cynt
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Ponad 13 litrów krwi – to wynik mikołajkowej akcji krwiodawstwa w ełckiej jednostce.
Z okazji mikołajek policjanci zorganizowali akcję honorowego oddawania krwi w ełckiej komendzie. Policyjna świetlica
na kilka godzina zamieniła się w punkt poboru krwi.
W działania aktywnie włączyli się zarówno funkcjonariusze,
jak też pracownicy cywilni. Każdy doskonale zdaje sobie
sprawę, że taki prezent warto i należy podarować, zwłaszcza w tym szczególnym
dniu. Chcemy w ten sposób pomóc w ratowaniu
zdrowia i życia ludzkiego.
Pomysłodawcą akcji był
nadkom. Waldemar Przekop, który sam od wielu lat
jest honorowym krwiodawcą. Dużego wsparcia organizacyjnego udzieliła także pani Joanna Skubich – prezes
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Ełku.
W działania zaangażowali się także komendanci, którzy
również oddali swoją krew.

W mikołajki w Hali SportowoWidowiskowej „Urania” w Olsztynie
odbył się festyn dla mieszkańców pod
nazwą ,,Zdrowe i Bezpieczne Święta”,
organizowany każdego roku przez
Urząd Miasta Olsztyna.
Poza licznymi atrakcjami, konkursami
i możliwością spotkania się ze świętym
Mikołajem, była to również okazja do
przypomnienia dzieciom i młodzieży
podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Podczas festynu „Zdrowe i Bezpieczne
Święta” zorganizowanego przez Urząd Miasta Olsztyna,
na stoisku przygotowanym przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie dzieci mogły zapoznać się
Str. 9
z zasadami bezpieczeństwa, o których należy pamiętać
zimą. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji wspólnie z

Część z osób oddawała krew po raz pierwszy w życiu,
jednak wielu policjantów od kilku lat jest honorowymi dawcami krwi. Na uwagę zasługuje policjant referatu patrolowointerwencyjnego sierż. sztab. Marcin Andruszkiewicz, który
ma już na swoim koncie ponad 43 litry zdanej krwi.
Łącznie personel medyczny pobrał ponad
13 litrów krwi, która trafi do potrzebujących.
Oczywiście chętnych dawców z komendy
byłoby więcej, ale specyfika naszej służby
nie zawsze pozwalała
włączyć się w akcję
w konkretnym dniu.

st.sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz

uczniami klas mundurowym z Liceum
Ogólnokształcącego CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie prowadzili konkursy
i quizy dotyczące bezpieczeństwa,
a ponadto każdy uczestnik festynu miał
okazję odcisnąć swoje palce na pamiątkowym dyplomie daktyloskopijnym „Młodego
Technika”.
Dzieci miały również możliwość wejścia
do policyjnego radiowozu oraz przymierzenia elementów policyjnego umundurowania.
Podczas rozmów z dorosłymi uczestnikami festynu, policjanci przypominali zasady bezpiecznego
zachowania.
Zabawa podczas mikołajkowego festynu była fantastyczna
i niezwykle kształcąca!
Lidia Cynt
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"Bajkowy Mikołaj"zabawa i nauka z policjantami
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie
oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
uczestniczyli w dniach "Bajkowego Mikołaja" organizowanych w Ostródzkim Centrum Targowo- Konferencyjnym Expo Mazury. Funkcjonariusze uczyli najmłodszych podstawowych zasad bezpieczeństwa
i pokazali sprzęt jaki wykorzystują podczas codziennej służby.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył
się tor przeszkód, na którym dzieci
mogły sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze i hulajnodze.

W Ostródzkim Centrum Targowo- Konferencyjnym Expo
Mazury odbył się Jarmark Świąteczny "Bajkowy Mikołaj".
Hale targowe zmieniły się w ogromne place zabaw.
Dzieci witane były przez postacie z bajek.
Do organizacji tego wydarzenia włączyli się również policjanci. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji
w Ostródzie oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przygotowali dla najmłodszych tablice edukacyjne oraz
książeczki przedstawiające podstawowe zasady bezpieczeństwa. Tłumaczyli również, dlaczego noszenie odblasków jest bardzo
ważne i dlaczego warto nosić kolorowe
i jasne ubrania.
Największym zainteresowaniem
cieszył się tor przeszkód.
Dzieci miały za zadanie pokonać
go na rowerze lub hulajnodze,
nie zapominając oczywiście
O zasadach bezpiecznej jazdy.
Wbrew pozorom, nie było łatwo!
Policjanci pokazali gościom również
sprzęt, który wykorzystują podczas codziennej
służby.
Nauka podczas zabawy to idealny sposób na przekazywanie najmłodszym wiedzy o bezpieczeństwie!
st. sierż. Anna Balińska

Policjanci oddawali krew i zbierali słodycze dla dzieci ze szpitala
Policjanci z Elbląga włączyli się w ogólnopolską akcję
„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Oddawanie krwi odbyło się
w komendzie policji przy al. Tysiąclecia w Elblągu.
Krew oddawali policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, a także uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu. Przy okazji mundurowi zorganizowali także zbiórkę czekolad,
które później przekazali na oddział
pediatryczny Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu.
14 litrów i 850 ml krwi zebrano podczas akcji „Nasza
Krew – Nasza Ojczyzna”.
Funkcjonariusze służb mundurowych organizują działaStr. 10
nia ,aby nieść pomoc chorym i potrzebującym.
W każdej ze służb działają kluby honorowych dawców krwi.

W ostatniej akcji wzięły udział 33 osoby, między innymi: policjanci, strażnicy graniczni oraz uczniowie Zespołu Szkół TechnicznoInformatycznych w Elblągu. Krew trafi do najbardziej potrzebujących - do dzieci i dorosłych walczących z rakiem,
do pacjentów oczekujących na operacje, do ofiar wypadków i innych przewlekle chorych.
Panie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z oddziału terenowego
w Elblągu sprawnie i bezboleśnie przeprowadziły wszystkie zabiegi.
Przy okazji akcji poboru krwi, mundurowi zorganizowali także zbiórkę
160 czekolad, które później przekazali
na oddział pediatryczny Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.
Za okazaną pomoc wszystkim serdecznie dziękujemy
i zapraszamy na kolejne zbiórki w 2018 roku.
Jakub Sawicki
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Kolejne, dobre uczynki
policjantów
Po słodyczach przekazanych dzieciom
do elbląskiego szpitala, przyszedł czas
na kolejne podarunki od mundurowych. Dzielnicowi z elbląskiej komendy zorganizowali paczki świąteczne
dla dzieci z Punktu Przedszkolnego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Elblągu.
Funkcjonariusze rozdali dzieciom prezenty, w których
były zabawki, książki i słodycze.

Święty Mikołaj postanowił odwiedzić dzieci członków Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ P KWP w Olsztynie
i 10 grudnia 2017 roku w Hotelu HP Park w Olsztynie spotkał
się z ponad setką dzieci i ich rodzicami.
Za sprawą kreatywności animatorów z Karuzeli
Kultury w Olsztynie uczestnicy zabawy przenieśli
się w magiczny świat Świętego Mikołaja i jego
drużyny. Rozgrzewka taneczna, muzyczne animacje, konkursy i zabawy ruchowe spowodowały, iż przy skocznej muzyce bawiły się zarówno
dzieci, jak i ich rodzice.
Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek przygotowany przez Hotel HP Park.
Firma Lewiatan ufundowała dzieciom soczki,
czekoladki oraz baloniki.
Dzięki paniom artystkom z firmy ubezpieczeniowej Prudential na buziach wielu dzieci powstały
piękne i kolorowe malunki. Ta firma była również
sponsorem nagród rzeczowych w przeprowadzanych w trakcie
zabawy konkursach.
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Z okazji nadchodzących świąt policjanci
z KMP w Elblągu zorganizowali spotkanie podczas którego, przypomnieli dzieciom o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku oraz radzili jak unikać
niebezpiecznych sytuacji w trakcie zabaw na śniegu i na lodzie.
Nie przyszli z pustymi rękoma.
Mieli ze sobą przygotowane wcześniej
paczki dla najmłodszych, w których były:
zabawki, książki i słodycze.
Darczyńcami byli dzielnicowi:
sierż. sztab. Katarzyna Stankiewicz, asp. Patryk Kiedrowski
oraz st. asp. Jarosław Wojtowicz.

Udostępnione przez stowarzyszenie „Bajka” kostiumy, pozwoliły
na wykreowanie postaci bajkowych, które towarzyszyły dzieciom
we wspólnej zabawie.
Centrum Rekreacyjno Sportowe „Aquasfera” Galeria Warmińska
ufundowało dla każdego dziecka zaproszenie na
basen.
Kulminacyjnym punktem zabawy było wręczenie
dzieciom paczek ze słodyczami przez Świętego
Mikołaja.
Chętni uczestnicy balu mogli uwiecznić spotkanie
z Mikołajem na pamiątkowym zdjęciu.
To był czas pełen wrażeń.
Uśmiechy na twarzach dzieci i rodziców potwierdzały, że zabawa była niezwykle udana.
Dorota Rak
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Sierż. szt. Sławomir Kowalewski to ostoja spokoju. Zimna krew i opanowanie przydały się we wtorek 14 listopada,
kiedy to policjant z Iławy podczas rozprawy sądowej uratował człowiekowi życie.

- Czuje się pan bohaterem?
- Nie, nie jestem żadnym bohaterem. Zachowałem się tak,
jak powinien zachować się każdy człowiek, nie tylko policjant, ratownik medyczny czy strażak. Podczas pracy w
Policji jesteśmy szkoleni z pierwszej pomocy właśnie po to,
aby potrafić reagować w takich przypadkach.
- Pytam dlatego, że pod artykułami dotyczącymi zdarzenia z ostródzkiego sądu od razu
pojawiły się komentarze internautów,
którzy twierdzili, że media na siłę
kreują policjantów na bohaterów.
Twierdzą, że równie dobrze możemy
pisać o krawcowej, która uszyła sukienkę.
- Ciężko mi się odnieść do tych komentarzy, jednak uważam, że to naprawdę
nie był jakiś wielki, bohaterski wyczyn.
Pytanie tylko, czy wszyscy ci ludzie,
komentujący w ten sposób, potrafią
udzielać pierwszej pomocy?
Bo nie jest ważne, czy to będzie policjant czy na przykład strażak. Ważne, żeby na miejscu
takiego zdarzenia była osoba potrafiąca pomóc.
- A pan w jaki sposób zdobył wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy?
- Co jakiś czas przeprowadzane są w komendach szkolenia
z różnych dziedzin, także z pierwszej pomocy. Jak można
zauważyć, ta tematyka ciągle ma charakter rozwojowy, pojawiają się nowe ustalenia i lepsze metody udzielania pomocy, a my musimy być ze wszystkim na bieżąco.
- Proszę więc opisać sytuację z wtorku 14 listopada?
- Naszym zadaniem było przetransportowanie zatrzymanych
z zakładu karnego w Iławie do sądu rejonowego w Ostródzie, a następnie ponowne odkonwojowanie ich do więzienia.
Na samym początku rozprawy do mównicy podszedł jeden
ze świadków, zeznających w sprawie, o jej szczegółach nie
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chcę i nie mogę mówić. W pewnym momencie mężczyzna
przewrócił się na podłogę, a po drodze uderzył jeszcze głową w mównicę. Od razu podbiegłem do niego, drgawki
oznaczały ewidentnie, że ma atak padaczki. Podłożyłem mu
ręce pod głowę tak, aby nie uderzał nią o podłoże, jednak
nie przytrzymywałem jej sztywno, bo akurat w przypadku
ataku epilepsji nie jest to wskazane. Po chwili zauważyłem,
że zaczyna tracić przytomność: oddech nie był wyczuwalny,
puls także. Położyłem rękę na klatce piersiowej i również nie czułem pracy serca.
Przystąpiłem więc do masażu serca, co
dość szybko, bo po około minucie, przyniosło efekt. U mężczyzny powróciły czynności życiowe. Ułożyliśmy go wraz z
ochroniarzem z sądu w pozycji bocznej
ustalonej, bo jeszcze istniała możliwość
uduszenia się śliną. Pogotowie ratunkowe
na miejscu pojawiło się szybko i dalej to
ratownicy zajmowali się chorym.
Muszę tu dodać, że w trakcie mojej blisko
już 15-letniej pracy w policji wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przydała się po raz pierwszy.
- To sytuacja stresująca, a takich zapewne nie brakuje
w pracy w konwoju.
- Tak naprawdę to w pracy policjanta codziennie zdarzają
się sytuacje nerwowe, w których stres i emocje są duże.
Pierwszym moim przydziałem była Warszawa, gdzie służyłem w oddziałach prewencyjnych i to wówczas po raz pierwszy odczułem ten stres. Natomiast podczas pracy w konwoju specyfikę stanowi to, że tak naprawdę ma się do czynienia z osobami oskarżonymi lub skazanymi za najróżniejsze
przestępstwa: doprowadzamy do sądów i do komend złodziei rowerów, ale też zabójców czy gwałcicieli. Z pozoru
spokojny człowiek może okazać się niezwykle wymagającym "pasażerem".
Nie żałuję jednak wyboru zawodu.
Rozmawiał Mateusz Partyga
m.partyga@gazetaolsztynska.pl
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Dzielnicowy udzielił pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej w wypadku
Dzielnicowy, wracając z rejonu służbowego, zauważył
wypadek drogowy. Funkcjonariusz powiadomił służby
o zdarzeniu, udzielił pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej i monitorował jej stan do czasu przyjazdu pogotowia.

Do zdarzenia doszło na trasie Ełk-Nowa Wieś Ełcka.
Bezpośrednim świadkiem zdarzenia był dzielnicowy
asp. sztab. Artur Milewski, który w tym czasie wracał z rejonu
służbowego. Na prostym odcinku drogi zauważył jadący
z naprzeciwka wprost na niego pojazd. Policjant w ostatniej
chwili uniknął zderzenia z tym seatem, ale samochód zderzył
się czołowo z jadącym dalej renault.
Dzielnicowy natychmiast udzielił pierwszej pomocy kierującej
renault, która uskarżała się na złe samopoczucie.
Policjant monitorował jej stan do czasu przybycia pogotowia
i udzielał jej wsparcia psychicznego.
Zabezpieczył także miejsce zdarzenia, pomógł ugasić tlący
się pojazd, i powiadomił służby.
st.sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
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Wspólne działania policjanta
z Przasnysza i maratończyka
ze Straży Granicznej
Dwaj funkcjonariusze - policjant z Przasnysza oraz
strażnik graniczny z oddziału w Olsztynie - w sobotę
(11.11.2017) w jednym czasie znajdowali się w tym
samym miejscu - na trasie z Szymanek do Wielbarka.
Obaj około południa, własnymi samochodami, jechali
na służby do swoich jednostek. W pewnym momencie
na ich drodze pojawił się jadący z przeciwka Nissan
Sunny, który wyglądał tak, jakby jego kierowca nie mógł
zapanować na kierownicą. Nagle Nissan zjechał ze
swojego pasa ruchu, wjechał do przydrożnego rowu i
uderzył w drzewo. Widzący to funkcjonariusze wysiedli
ze swoich aut, aby udzielić pomocy poszkodowanym i
podbiegli do Nissana. I w tym momencie akcja nabrała
rozpędu. Z rozbitego auta od strony kierowcy wybiegł
młody mężczyzna i zaczął uciekać w kierunku pobliskiego lasu. W samochodzie został drugi człowiek –
pasażer. Za uciekającym kierowcą pobiegł funkcjonariusz Straży Granicznej, zaś przy pozostałym w aucie pozostał przasnyski policjant.
Kierowca Nissana nie miał świadomości, że goni go
doświadczony strażnik graniczny, a jednocześnie aktywny maratończyk.
Gdy 25-latek został zatrzymany, na jaw wyszedł powód
jego desperackiej ucieczki. Od mężczyzny był wyczuwalny silny zapach alkoholu.
Wezwani na miejsce szczycieńscy policjanci doprowadzili do pobrania od mężczyzny krwi do badań za zawartość alkoholu w organizmie.
Jak się okazało, 25-latek był doskonale znany policjantowi z Przasnysza, który kilka lat temu pracował na
terenie powiatu szczycieńskiego. Po potwierdzeniu jego
danych w systemie informatyczny, wyszło na jaw także
to, że jest poszukiwany nakazem doprowadzenia do
Aresztu Śledczego za dokonane wcześniej przestępstwo kradzieży narzędzi z budynku gospodarczego.
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Funkcjonariuszom pomocy udzielił też przechodzący w pobliżu
żołnierz zawodowy kapral Łukasz Chmielnicki.
Reanimowali poszkodowaną do czasu przyjazdu ratowników
medycznych.
Jeszcze w karetce kobieta odzyskała przytomność.
70-latka trafiła do szpitala, gdzie została objęta opieką lekarzy.
Okazało się, że pokrzywdzona miała zawał.
Profesjonalna interwencja funkcjonariuszy prawdopodobnie uratowała życie mieszkance gminy.

O życiu 70-letniej mieszkanki gminy zadecydowały
minuty. Kobieta przewróciła się i uderzyła głową
o chodnik. Straciła przytomność i przestała oddychać.
Przejeżdżający w pobliżu policjant razem ze strażnikiem
miejskim zaczęli ją reanimować. Wszystko wskazuje na
to, że interwencja funkcjonariuszy uratowała jej życie.
16 listopada przed południem do przejeżdżającego ulicą Lipową
w Lidzbarku Warmińskim patrolu podbiegła mieszkanka miasta
i poprosiła o pomoc dla kobiety, która upadła na chodniku.
Policjant sierż. sztab. Artur Gudaniec i strażnik miejski
st.insp. Dariusz Bekieszczuk natychmiast przystąpili do udzielenia
pomocy. Okazało się, że 70-latka upadając uderzyła głową o podłoże. Kobieta nie dawała oznak życia.

Sierż. sztab. Artur Gudaniec jest policjantem od 14 lat.
Swoją służbę od początku pełni w zespole patrolowo – interwencyjnym Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.
Policjant nie pierwszy raz wykazał się wzorową postawą.
Pod koniec stycznia 2015 r. będąc po służbie ratował poszkodowanych z wypadku drogowego. W lutym 2015 r. ryzykując własne
życie wyniósł z palącego się mieszkania mieszkańca gminy,
ratując mu tym samym życie.
Za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia policjant został
odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność.
Prywatnie sierż. sztab. Gudaniec razem z st.insp. Dariuszem Bekieszczukiem są strażakami ratownikami Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóżu i Kiwitach.

Funkcjonariusze wezwali karetkę pogotowia i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową.

podkom. Monika Klepacka

Dzielnicowy pomógł mężczyźnie po ataku padaczki
Zdecydowana i szybka reakcja
policjanta z ełckiej komendy pozwoliła pomóc choremu mężczyźnie.
Dzielnicowego zaalarmowani mieszkańcy o leżącym przy
przystanku człowieku,
który może potrzebować
pomocy.
Policjant udzielił mu
pierwszej pomocy.
Dzielnicowy
asp. szt. Artur Milewski
został zaalarmowany przez mieszkańców swojego rejonu, że przy przystanku
leży mężczyzna. Policjant natychmiast
zareagował
na to zgłoszenie.
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Kontakt z leżącym mężczyzną był
utrudniony.

Był on zdezorientowany, nie wiedział
gdzie jest i co się stało.
Dzielnicowy ustalił, że 59-latek choruje
na padaczkę i prawdopodobnie przed chwilą miał
atak, co później potwierdzili
ratownicy medyczni.
Policjant udzielił mu pierwszej pomocy i wezwał pogotowie ratunkowe.
Ze szczątkowych informacji i rozmowy
z okolicznymi mieszkańcami dzielnicowy ustalił, jak nazywa się mężczyzna
i gdzie mieszka.
59-latek trafił pod opiekę specjalistów.
ak

Policjant po służbie
zatrzymał nietrzeźwego kierowcę
Kolejny mrągowski policjant pokazał, że służbę pełni
się również poza godzinami pracy. Jego czujność
przyczyniła się do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy, który stworzył zagrożenie drogowe.
Po godz. 22:00 policjant, który na co dzień pracuje
w referacie patrolowo-interwencyjnym, podczas drogi
powrotnej z pracy do domu zauważył, że jadący
z naprzeciwka kierowca osobowego volkswagena jedzie
tzw. zygzakiem, od lewej do prawej strony. W ten sposób
stworzył bezpośrednie zagrożenie nie tylko policjantowi,
jak i innym uczestnikom ruchu drogowego.
To niepewne zachowanie kierowcy od razu wzbudziło
czujność funkcjonariusza. W związku z realnym podejrzeniem, że kierowca może być w stanie nietrzeźwości
mundurowy postanowił uniemożliwić mu dalszą jazdę.
Najpierw, poinformował mrągowskiego oficera dyżurnego, a następnie go ujął. Już wtedy podejrzenia policjanta
okazały się słuszne, ponieważ od mężczyzny czuć było
silną woń alkoholu.
Na miejsce natychmiast przyjechał patrol policji. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 36-latka.
W pierwszym badaniu alkomatem mężczyzna miał ponad 1,80 promila alkoholu w organizmie.

DK
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Dzielnicowi uratowali mężczyznę, który wpadł do rzeki
Dzielnicowi wyciągnęli z wody mężczyznę, który
wpadł rzeki Węgorapa. 27-latek był przytomny, ale wyraźnie wyziębnięty. Dzięki doświadczeniu, szybkiej
i zdecydowanej reakcji policjantów,
nie doszło do tragedii.
Oficer dyżurny węgorzewskie policji otrzymał zgłoszenie,
że w rzece Węgorapa znajduje się mężczyzna.
We wskazany rejon natychmiast pojechał patrol dzielnicowych. Tam policjanci zauważyli mężczyznę, który do pasa
był zanurzony w wodzie. Funkcjonariusze szybko wyciągnęli
go na brzeg.
27-latek był przytomny, ale wyraźnie osłabiony i wyziębnięty. W rozmowie z policjantami powiedział, że przyjechał
do Węgorzewa turystycznie, lecz nie potrafił wytłumaczyć
jak to się stało, że wpadł do wody. Od mieszkańca gminy
Ełk wyczuwalny był zapach alkoholu. Być może właśnie to
było też powodem utraty przez niego równowagi.
Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe.
27-latek trafił na obserwację do szpitala.

Interweniujący w tej sprawie asp. szt. Mariusz Kwarciński
do Policji wstąpił 18 lat temu. Od początku pracuje w Komendzie Powiatowej
Policji w Węgorzewie.
Od 11 lat jest dzielnicowym. Obecnie
opiekuje się rejonem
gminy Wegorzewo.
Natomiast
st. asp. Andrzej Goliński od blisko 30 lat
związany jest z Policją i tutejszą jednostką. Stanowisko dzielnicowego objął 8
lat temu. Jego rewir to gmina Pozezdrze.
Policjanci wielokrotnie podejmowali interwencje ratujące
życie. Każda z nich miała inny charakter i wymagała indywidualnego podejścia. To co je łączyło, to poczucie dobrze
wykonanego zadania i satysfakcja z tego, że można było
pomóc drugiemu człowiekowi.
st. asp. Grażyna Magiera

Policjanci nagrodzeni przez Prezydenta Miasta Ełku
Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz nagrodził
pięciu policjantów za najlepsze osiągnięcia w służbie na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście.
Prezydent przekazał także policjantom wysokiej jakościkamerę cyfrową, która będzie wykorzystywana głównie w pracy
techników kryminalistyki.
Podczas spotkania w Urzędzie Miasta Ełku Prezydenta Miasta nagrodził
policjantów wyróżniający się w służbie prewencyjnej.

Jest to dla policjantów wielkie wyróżnienie i docenienie ich zaangażowania.
Wyróżnieni zostali policjanci, którzy odznaczają się profesjonalizmem
i poświęceniem w trakcie wykonywania codziennych obowiązków służbowych.
Pan Prezydent wyraził uznanie i dumę, że są w naszym mieście policjanci gotowi z odwagą i poświęceniem nieść pomoc mieszkańcom,
co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa.
Podczas spotkania Pan Prezydent przekazał także policjantom kamerę
cyfrową.
Ten wysokiej jakości sprzęt służył będzie przede wszystkim w czynnościach służbowych wykonywanych przez techników kryminalistyki.
Nagrodzeni policjanci:
-st. asp. Grzegorz Królczyk
-asp. Katarzyna Półbratek
-sierż. sztab. Wojciech Warsiewicz
-st. sierż. Przemysław Gryziak
-st. sierż. Daniel Buraczewski

Str. 15

st.sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
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Mł. asp. Łukasz Grabczak i mł. asp. Artur Żejmo,
którzy drużynowo zajęli pierwsze miejsce podczas finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych
„Dzielnicowy Roku 2017”, spotkali się z Komendantem
Wojewódzkim Policji w Olsztynie. Dzielnicowi przekazali
mu Puchar przechodni Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Szef warmińsko-mazurskich policjantów
pogratulował zwycięskiej drużynie wygranej i życzył
dalszych sukcesów na ścieżce służbowej kariery.
Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych
„Dzielnicowy Roku 2017” odbył się w Szkole Policji w Katowicach.
W trzydniowych zmaganiach udział wzięli najlepsi dzielnicowi
z kraju wyłonieni podczas eliminacji wojewódzkich.
To właśnie mł. asp. Łukasz Grabczak (KPP Bartoszyce)
i mł. asp. Artur Żejmo (KPP Kętrzyn) jako najlepsi z Warmii i Mazur reprezentowali nasz garnizon.
Zanim jednak zwycięzcy, spośród 34 uczestników zawodów, pojawili się na podium, musieli stoczyć zaciętą rywalizację w pięciu
konkurencjach: symulacji - podstawowych czynności służbowych
związanych ze służbą patrolową, pierwszej pomocy przedmedycznej, symulacji - przyjęcia interesanta, teście wiedzy policyjnej.
28 listopada w siedzibie KWP w Olsztynie insp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
oraz nadkom. Rafał Kiśluk Naczelnik Wydziału Prewencji KWP
w Olsztynie spotkali się ze zwycięską drużyną dzielnicowych

oraz ich bezpośrednimi przełożonymi –
mł. insp. Przemysławem Fiertkiem Komendantem Powiatowym
Policji w Bartoszycach oraz insp. Dariuszem Ślęzakiem Komendantem Powiatowym Policji w Kętrzynie.
Szef warmińsko-mazurskich policjantów pogratulował osiągniętego wyniku dzielnicowym, życząc jednocześnie dalszych sukcesów
na ścieżce kariery służbowej.
W ręce komendanta trafiły przekazane mu przez
mł. asp. Łukasza Grabczaka i mł. asp. Artura Żejmę puchary,
które dzielnicowi zdobyli w Katowicach: Puchar przechodni Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla najlepszej drużyny
Ogólnopolskich Zawodów „Dzielnicowy Roku” oraz Puchar za
zajęcie drużynowo I miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów.

(TM)

W powiecie mrągowskim zwyciężył mł. asp Krzysztof Kaczmarczyk
Mł. asp Krzysztof Kaczmarczyk zwyciężył w plebiscycie
na Najpopularniejszego Dzielnicowego
ogłoszonym przez „Kuriera Mrągowskiego”.
Mieszkańcy powiatu mrągowskiego
od 8 września do 26 października mieli okazję
docenić swojego dzielnicowego i przyznać mu
tytuł "Najpopularniejszego Dzielnicowego".
Żeby to zrobić, musieli oddać głos smsem na
jednego spośród 10 dzielnicowych pracujących
w powiecie mrągowskim.

W efekcie tych zmagań zwyciężył
mł. asp. Krzysztof Kaczmarczyk.
Mł. asp. Krzysztof Kaczmarczyk służbę
w Policji rozpoczął w 2008 roku.
Pierwsze kroki stawiał w Oddziale Prewencji
Policji w Warszawie; w 2010 roku zaczął
pracę w Komendzie Powiatowej Policji w
Mrągowie w Referacie PatrolowoInterwencyjnym. Od 2014 roku pracuje na
stanowisku dzielnicowego.
mł. asp. Dorota Kulig
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Laureaci konkursu
„Dzielnicowy Roku 2017”
Starszy aspirant Jarosław Wojtowicz z I rewiru dzielnicowych zajął pierwsze miejsce w plebiscycie na
„Dzielnicowego Roku 2017” w Elblągu.
W powiecie elbląskim najwięcej głosów zdobył
sierż. szt. Zbigniew Skonieczny z rewiru III w Gronowie
Elbląskim. Na policjantów głosowali mieszkańcy.

Plebiscyt na Dzielnicowego Roku trwał od 15 października
do 15 listopada br. Na portalach internetowych trzech elbląskich redakcji (dziennikelblaski.pl, info.elblag.pl, elbląg.net)
prezentowane były sylwetki 42 dzielnicowych z terenu miasta
Elbląga i powiatu. Można było na nich głosować za pomocą
SMS-ów. W sumie mieszkańcy wysłali 672 wiadomości.
Podczas uroczystej gali zwycięscy dzielnicowi zaprezentowali się publiczności. W mieście wygrał
st. asp. Jarosław Wojtowicz z I rewiru - na niego oddano 161
głosów.
W powiecie elbląskim wygrał sierż. szt. Zbigniew Skonieczny
z rewiru III w Gronowie Elbląskim, który zebrał 110 głosów.
Laureata z Elbląga nagrodził prezydent miasta, zaś dzielnicowego z tereny powiatu - starosta.
Swoich dzielnicowych nagrodzili także burmistrzowie i wójtowie poszczególnych gmin. Wyróżnieni policjanci otrzymali
nagrody pieniężne od komendanta oraz nagrody rzeczowe
od przedstawicieli samorządów.
Jakub Sawicki
Str. 17

Odnalazł się dzięki właściwej i szybkiej
reakcji policjantów
Dzięki właściwej postawie oficera dyżurnego
nowomiejskiej komendy Policji
st.asp. Grzogorza Górzkowskiego i szybkiej reakcji
policjantów z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego
sierż. szt. Daniela Jachowskiego
i st.sierż. Karola Malinowskiego 23 – latek trafił bezpiecznie do domu. Młody mężczyzna znajdując się
pod działaniem alkoholu zgubił się na terenie gminy
Nowe Miasto Lubawskie i nie wiedział, jak trafić do
swojego domu w sąsiednim powiecie, wtedy to
skontaktował nowomiejską policją.

Mężczyzna nie wiedział, gdzie się znajduje i nie potrafił
opisać żadnych cech szczegółowych swojego otoczenia.
Tej nocy panowały bardzo trudne warunki atmosferyczne, wiał silny wiatr i padał obfity deszcz.
Oficer dyżurny natychmiast w pobliże wskazanej miejscowości wysłał policyjny patrol i przez cały czas utrzymywał łączność telefoniczną ze zgłaszającym.
Policjanci, którzy przeszukiwali pobliski teren używali
sygnałów świetlnych i dźwiękowych, by odnaleźć zagubionego mężczyznę. Funkcjonariusze także w patrolu
pieszym sprawdzali pobliski kompleks leśny.
Dzięki stałej łączności ze zgłaszającym, mężczyzna
opisywał oficerowi dyżurnemu słyszane dźwięki, co
pozwoliło mundurowym go odnaleźć.
23-latek był przestraszony, wychłodzony, a jego odzież
całkowicie przemoczona.
Po dwóch godzinach poszukiwań, dzięki właściwej interwencji nowomiejskich policjantów mężczyzna w porę
trafił pod opiekę rodziny.

mł. asp. Ludmiła Mroczkowska
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„Najpopularniejszy Dzielnicowy” Warmii i Mazur
pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie
Chętny do pomocy, służący radą, wiedzą i zaangażowaniem - taki jest „Najpopularniejszy Dzielnicowy” Warmii
i Mazur st. asp. Tomasz Grysz dzielnicowy Komendy
Powiatowej Policji w Iławie, który zwyciężył w plebiscycie zorganizowanym przez „Gazetę Olsztyńską”.
Od 8 września do 26 października 2017 r. mieszkańcy
województwa warmińsko – mazurskiego mogli docenić
swoich dzielnicowy poprzez oddanie na nich głosów
w plebiscycie na „Najpopularniejszego Dzielnicowego”. Sylwetki policjantów prezentowane były na łamach
„Gazety Olsztyńskiej”.
„Najpopularniejszym Dzielnicowym” Warmii i Mazur został
st. asp. Tomasz Grysz – dzielnicowy rejonu II iławskiej jednostki policji.
- To wyróżnienie jest dla mnie wyjątkowe,
tym bardziej, że ta wysoka ocena pochodzi
od mieszkańców naszego regionu.
Od 10 lat jestem dzielnicowym, policjantem pierwszego kontaktu i na co dzień pomagam społeczeństwu poznając ich problemy i bolączki.
Czasem wystarczy moja obecność, że jestem,
wysłucham, porozmawiam...
Niejednokrotnie jednak trzeba działać szybko,
poszukać rozwiązania problemu, udzielić wsparcia.
Tu bardzo ważna jest stała współpraca
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej czy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie.
Dzielnicowy zawsze służy pomocą chociażby poprzez
informowanie o możliwościach rozwiązania
problemów, wskazuje instytucje, które należy również
zaangażować. Staram się reagować, pomagać w każdej sytuacji, aby mieszkańcy mojego rejonu mogli
czuć się bezpiecznie –powiedział st. asp. Tomasz Grysz

St. asp. Tomasz Grysz – służbę w Policji rozpoczął 12 lat
temu.
Przez prawie trzy lata pracował w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji komendy policji w Iławie.
Od 10 lat pracuje jako dzielnicowy w Referacie Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Iławie.
Był nagradzany za swoją służbę przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz Komendanta Powiatowego Policji w Iławie.
Dodatkowo wielokrotnie reprezentował komendę policji
w podczas piłkarskich zmagań propagując zdrowy trybu
życia.
Dzielnicowy nagrodzony był również przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iławie nagrodą "Korczaka" za bezinteresowną pracę na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań
dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych,
a także za publiczne wspieranie i popularyzowanie działań
szkoły wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku
lokalnym.
Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Iławie za pomoc w kreowaniu pozytywnego wizerunku szkoły wyróżniło st. asp.
Tomasza Grysza „Statuetką Kopernika”

mł.asp. Joanna Kwiatkowska
Str. 18

numer 167 (8/19)

Podkom. Tomasz Okorski odznaczony brązowym krzyżem "Za Zasługi dla Żołnierzy Rezerwy"
Podczas uroczystości
obchodów Święta Niepodległości w Prabutach funkcjonariusz
Komendy Miejskiej Policji
w Olsztyniepodkom. Tomasz Okorski
został odznaczony Brązowym
Krzyżem
"Za Zasługi dla Żołnierzy Rezerwy".

Do nieszczęścia nie potrzeba wiele. Na własnej skórze
przekonała się o tym 80-letnia mieszkanka Nidzicy,
która przewróciła się na ulicy. Z pomocą pospieszyli jej
dwaj dzielnicowi, którzy podnieśli kobietę i odwieźli do
domu, ponieważ nie chciała pojechać do szpitala.
Niestety na skutek upadku kobieta złamała obydwie
ręce. Gdy policjanci dowiedzieli się o następstwach
tego zdarzenia, niezwłocznie postanowili odwiedzić
nidziczankę.
Być może sprawa nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie
wdzięczność i upór pewnej nidziczanki, której pomogli dwaj dzielnicowi.
Historia, którą napisało życie pokazuje, że czasami najmniejszy gest
wobec drugiego człowieka, może
mieć większe znaczenie niż nam mogłoby się wydawać.
10 listopada zaczął się dla asp. Przemysława Rychcika
i sierż szt. Kamila Jakima, jak każdy inny dzień służby.
Pobranie radiowozu, odprawa, zabranie ze sobą niezbędnych rzeczy i wyjazd z komendy w rejon pełnienia obchodu.
Na co dzień pracują na terenie gminy Kozłowo.
Zanim jednak znaleźli się w swoim rejonie zdążyli pomóc
pewnej nidziczance.
Na ul. Mickiewicza, jadąc radiowozem zauważyli idącą
chodnikiem starszą kobietę, która przewróciła się. Niewiele
Str. 19
zastanawiając
się zatrzymali samochód i pomogli wstać
seniorce. Kobieta miała kilka ran na twarzy, z których leciała

Odznaczenie nadane zostało Uchwałą Zarządu Głównego
Ligi Obrony Kraju za 25- letnią działalność na rzecz społeczności Prabut polegającą na organizacji zajęć strzeleckich,
zawodów oraz pogadanek na tematy proobronne dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta w ramach Klubu
Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju.

krew. Dzielnicowi pomogli w ich zaopatrzeniu i upierali się,
żeby zawieść ją do szpitala. 80-latka uporczywie odmawiała
i prosiła tylko o podwiezienie jej do domu. Policjanci zawieźli
kobietę pod wskazany przez nią adres, gdzie pomogli bezpiecznie dotrzeć do mieszkania.
Na pozór niewinny upadek skończył się dla kobiety poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Odczuwając silny ból obu
rąk, kobieta zgłosiła się do lekarza. Zdjęcie rentgenowskie
wykazało złamanie obu rąk.
Jednak nie zniechęciło to seniorki
do podęcia próby odnalezienia policjantów i podziękowania im za okazaną pomoc.
Historia zatoczyła duży krąg
i w końcu znalazła swoich adresatów. Dzielnicowi dowiedziawszy się
o poważnym uszczerbku na zdrowiu kobiety postanowili ją odwiedzić. Wiedzieli, że jest ona
samotną osobą, która w takiej sytuacji z pewnością będzie
potrzebowała pomocy.
Asp. Przemysław Rychcik i sierż szt. Kamil Jakim zapukali
do drzwi nidziczanki. Kobieta nie kryła wzruszenia oraz łez.
Nie szczędziła też ciepłych słów kierowanych pod adresem
policjantów. „Byliście dla mnie jak aniołowie stróże,
którzy wiedzieli, że ich potrzebuję. Bardzo Wam dziękuję, że nie odwróciliście głów i nie przeszliście obok
mnie obojętnie. Bardzo mi pomogliście i cieszę się, że
mamy takich wspaniałych policjantów” mówiła wzruszona.
asp. szt. Izabela Demska
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„Ewelina Pierzchała to skuteczny, znający polskie prawo i bardzo empatyczny w stosunku do ludzi i zwierząt inspektor OTOZ Animals, bez
którego nie wyobrażamy sobie pracy dla zwierząt w naszym inspektoracie w Olsztynie”- tak o olsztyńskiej policjantce mówią ludzie, którzy
zajmują się pomocą zwierzętom.
Ewelina w czasie wolnym od służby prowadzi tymczasowy dom dla
szczeniąt, udziela się w ramach wolontariatu m.in. w Schronisku dla
zwierząt Tomarynach. Organizuje również akcje zbiórki karmy czy
materiałów umożliwiających przeżycie zwierzętom zimę.
Na jej pomoc mogą liczyć psiaki potrzebujące pomocy.
O jej miłości do zwierząt świadczy jej działalność społeczna, ale również to, że sama używa w stosunku do sobie określenia „psia mama”.

Znajdują schronienie w jej mieszkaniu
St. sierż. Ewelina Pierzchała z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zwierzętom pomaga od kilku lat.
Prywatnie, w ramach udzielanej pomocy, prowadzi
dom tymczasowy-głównie dla szczeniąt wraz z całą
procedurą adopcyjną i uświadamianiem ludzi o odpowiedzialności, jaka wiąże sie z przyjęciem psa do domu. W praktyce wygląda to tak, że w przypadku znalezienia zwierzaka potrzebującego pomocy, nie trafia on
do schroniska za kraty, ale znajduje dach nad głową w
mieszkaniu Eweliny aż do momentu znalezienia dla
niego stałych opiekunów.
Dodatkowo st. sierż. Ewelina Pierzchała jako wolontariuszka współpracuję ze schroniskiem dla zwierząt
w Tomarynach (gmina Gietrzwałd) oraz z innymi ludźmi, którzy są związani z wieloma przechowalniami czy
przytuliskami gminnymi.
Na jej pomoc zwierzęta zawsze mogą liczyć
Z uwagi na pracę mobilną wiele razy odławiała na własną rękę psy błąkające się po drogach. Nie zdarzyło jej
się przejść obojętnie obok krzywdzonego bądź cierpiącego zwierzęcia-czy to służbowo czy prywatnie.
Str. 20

Od jakiegoś czasu otrzymała tytuł „Inspektora” w stowarzyszeniu pod nazwą OTOZ Animals- Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt, gdzie podejmowane
są interwencje mające na celu ujawnianie i ściganie
przestępstw oraz wykroczeń określonych w ustawie
o ochronie zwierząt.
Stowarzyszenie OTOZ Animals propaguje zasady humanitaryzmu wobec zwierząt.
Skutecznie łączy pracę, życie prywatne i pomoc
zwierzętom
Mimo, że jest osobą bardzo zajętą- pracuje zawodowo,
ma rodzinę, dodatkowo swoje dwa psy- zawsze służy
pomocą i radą osobom, które podjęły próbę pomocy
zwierzęciu.
Prowadzi również charytatywne zbiórki karmy dla zwierząt, słomy do ocieplania psich kojców czy też koców.
Olsztyńska policjantka swoją charyzmą zaraziła wiele
osób, nie tylko w służbie, ale i prywatnie, co widać zarówno w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Olsztynie, jak i na portalu społecznościowym "facebook".
Wszyscy, którzy ją znają, wiedzą, nie ma możliwości,
aby Ewelina mogła przejść obojętnie obok zwierzęcia,
które potrzebuje ludzkiej pomocy.
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- „Pamiętam przypadek,
kiedy podczas pełnienia służby Ewelina zauważyła psiaka
potrzebującego pomocy.
Bez chwili zastanowienia
postanowiła przewieźć radiowozem psiaka do schroniska,
aby otrzymał niezbędną pomoc”powiedział jeden z policjantów, który
jest pod ogromnym wrażeniem jej
postawy i charytatywnej pracy na
rzecz zwierząt.
A jak jej pracę oceniają ci, którzy na
co dzień zajmują się pomocą zwierzętom? - „W pracy na rzecz zwierząt
w OTOZ Animals, Ewelina Pierzchała jest bardzo zdeterminowana, zawsze doprowadza sprawy
i interwencje do końca, a przede
wszystkim, zna doskonale przepisy
- ustawy, dyrektywy unijne i wskazania Głównego Lekarza WeteryStr. 21

narii, co do postępowania ze zwierzętami. Jest to
ogromnie pomocne, wręcz niezbędne do współpracy z organami ścigania oraz organami władzy
samorządowej, na której w większości przypadków leży obowiązek opieki i ochrony zwierząt
bezdomnych, odebranych interwencyjnie właścicielom, oraz zwierząt wolnożyjących.
Podczas interwencji Ewelina propaguje zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych, pozostających pod opieką władz gmin, edukując mieszkańców terenów wiejskich na temat kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt.
Przekłada się to bezpośrednio na dobrostan zwierząt w gminach i powiatach, jak również do
zmniejszenia kosztów,
jakie gminy muszą przeznaczać na opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.
Ewelina Pierzchała to
skuteczny, znający polskie prawo i bardzo empatyczny w stosunku do
ludzi i zwierząt inspektor
OTOZ Animals, bez którego nie wyobrażamy
sobie pracy dla zwierząt
w naszym inspektoracie
w Olsztynie”.
Działania Eweliny nie są jednorazowe i nie są robione na pokaz.
Charakter miłośnika zwierząt sprawia, że bez względu na trudności,
z jakimi spotyka się na co dzień,
związanych choćby z wychowywaniem nastoletniego syna, czy pracą
w systemie zmianowym, Ewelina
zawsze znajdzie czas dla zwierzaków, które zapewne odliczają godziny do kolejnego spotkania
z "psią mamą".
mł. asp. Rafał Prokopczyk
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Mł. asp. Joanna Kwiatkowska w pracy pełni rolę oficera
prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Iławie,
uzupełniając ją działalnością profilaktyczną na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców. Po pracy z oddaniem
pomaga potrzebującym i realizuje swoje liczne pasje.
Za swoją pracę społeczną otrzymała w grudniu tego
roku nagrodę Burmistrza Iławy, która została jej wręczona z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Policjantka została doceniona m.in. za prowadzenie zajęć ruchowo-tanecznych dla dzieci
z autyzmem i ich rodziców
oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Nie tylko oficer prasowy
mł. asp. Joanna Kwiatkowska na co dzień zajmuje się
polityką prasowo – informacyjną w KPP w Iławie oraz profilaktyką społeczną. Z racji wykonywanych zadań, w tym prowadzonej działalności edukacyjnej ma kontakt z różnorodnymi grupami społecznymi, dotkniętymi wieloma problemami. W swoich działaniach stara się dotrzeć również do tych,
do których kierowanie standardowych przekazów informacyjnych nie przynosi rezultatu. Tak było
w przypadku osób głuchoniemych z Iławskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących
„JEZIORAK”. Potrzeby w tym zakresie okazały się ogromne. Dzięki zaangażowaniu
policjantki i kierownictwa stowarzyszenia,
w KPP w Iławie po raz pierwszy zorganizowano spotkanie na temat bezpieczeństwa,
w tym: w ruchu drogowym, aplikacji Moja
Komenda oraz zasad działania aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Ze względu na duże zainteresowanie członkowie stowarzyszenia zostali też zaproszeni
do udziału w zorganizowanej w bieżącym
roku debacie społecznej.
Aktywna w pracy i poza nią
Pasją policjantki jest wszelka aktywność fizyczna.
Mł, asp. Joanna Kwiatkowska jeździ na rowerze, na rolkach,
biega, uprawia różnego rodzaju sporty fitness, a od niedawna również morsuje.
Str. 22

Na co dzień stara się połączyć sport z promowaniem bezpieczeństwa i pomocą drugiemu człowiekowi.
W październiku tego roku na rowerze przebyła ponad sto
kilometrów uczestnicząc w sztafecie rowerowej policjantów
pod nazwą „Kręcimy dla Marcina”. Wszystko po to, by pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie policjanta.
Ale to nie jedyna taka akcja iławskiej policjantki.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wraz ze swoją
rodziną uczestniczyła w „Biegu Leszcza”
i „Biegu na 6 Łap” organizowanym przez
Stowarzyszenie Wspólna Iława, w ramach
projektu „Wspólna pasja , wspólna przestrzeń”. To bieg wokół Małego Jezioraka
w Iławie, którego jednym z celów, poza promowaniem aktywności sportowej jest zebranie darów dla zwierząt z iławskiego schroniska. Policjantka tę okazję również wykorzystała do promocji bezpieczeństwa, przekazując każdemu uczestnikowi specjalne odblaski.
Takich działań policjantka ma na swoim koncie znacznie więcej. Brała też udział w Rodzinnym Pikniku Rowerowym zorganizowanym przez Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień
i Pomocy Rodzinie w Iławie, w ramach działalności klubu
aktywności "Junior". Policjantka na swoim rowerze towarzyszyła rodzicom i ich dzieciom podczas tej rowerowej wycieczki, zapoznając ich z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Na zakończenie rajdu przygotowała niespodzian-
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kę dla uczestników wszystkich uczestników wręczając im
„Podręczny Kodeks Rowerzysty”, zawierający podstawowe
zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
Warto tu nadmienić, ze kodeks ten został opracowany na
potrzeby edukacyjne jednostki właśnie przez
mł. asp. Joannę Kwiatkowską, a jego druku podjął się
Urząd Miasta Iławy.
Dwa tygodnie temu pobiegła w etapowym biegu maratońskim pod nazwą „Franciszkowo też biega zimą – charytatywnie” ( bieg masowy na 4 km 219,5 m) połączonym z charytatywną zbiórką pieniędzy dla dzieci z Domu Dziecka w
Szymonowie.
Jest potrzebna, zauważana i nagradzana
Wymienione powyżej przykłady to tylko część aktywności
policjantki, która nawet w czasie wolnym angażuje się
w działania na rzecz promowania bezpieczeństwa i pomocy
drugiemu człowiekowi.
Z jej inicjatywy przy współpracy z Klubem Seniora przy ODK
Polanka oraz niepublicznym przedszkolem „W magicznym
domu” powstała piosenka promująca noszenie elementów
odblaskowych.
Uwieńczeniem jej aktywności prospołecznej była przyznana
w grudniu nagroda Burmistrza Iławy, wręczona z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, za działalność na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością
oraz ich rodzin.
Mł. asp. Joanna Kwiatkowska wraz z rodziną są wiernymi
przyjaciółmi Klubu Wyjątkowego Rodzica w Iławie. Prowadzi
tam zajęcia ruchowo-taneczne, również dla rodziców dzieci
z autyzmem. Uczestniczy w pogadankach organizowanych
przez Klub, pomaga rodzicom, okazując im wielką życzliwość i serdeczność. Jak określiły uczestniczki tych zajęć
"Poprzez organizowanie aktywnego relaksu ułatwia
nam radzenie sobie z codziennymi, bardzo trudnymi
wyzwaniami, zaraża swoim entuzjazmem i dodaje
nam sił. Dzięki swoim działaniom pomaga powiększać środowisko akceptacji i zrozumienia dla niepełnosprawności”.

Alina Piotrowska
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Zapobieganie nadużyciom finansowym wobec
Unii Europejskiej – konferencja w Rumunii
Olsztyńscy policjanci uczestniczą 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. Dwa miesiące po wrześniowym spotkaniu
w Olsztynie uczestnicy projektu spotkali się w Rumunii.
Na początku listopada w Rumunii w miejscowości Krajowa odbyło się
spotkanie grupy roboczej w ramach realizowanego przez Policję
rumuńską regionu Călăraşi projektu „Międzynarodowa współpraca
organów ścigania w celu wzmocnienia aktywności w zapobieganiu
i walce z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w dziedzinie
rolnictwa”, którego partnerem jest Komenda Wojewódzka Policji
w Olsztynie. Projekt realizowany jest w ramach programu Hercule III
2014-2020 wspieranego przez Unię Europejską – OLAF/2016/D1/068.
Celem spotkania było opracowanie poradnika przeznaczonego dla
funkcjonariuszy Policji zajmujących się zwalczaniem oszustw na szkodę Unii Europejskiej.
W poradniku znajdą się doświadczenia i najlepsze praktyki wszystkich
uczestników projektu, będzie on stanowił użyteczne narzędzie i pomoc w działaniach związanych z prowadzeniem postępowań i zapobieganiem nadużyciom na szkodę interesów finansowych UE,
ze szczególnym uwzględnieniem tych w sektorze rolnictwa.
W spotkaniu udział wzięło troje funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, specjaliści zajmujący się zwalczaniem
przestępstw na szkodę Unii Europejskiej,
zaangażowanych w
działania projektowe.
W projekcie biorą
udział przedstawiciele
5 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 takiego spotkania połączonego z warsztatami. Dlatego na początku września (11-13.09.2017) w Olsztynie
odbyły się warsztaty pn. “Oszustwa popełniane w sektorze rolnictwa,
ze szczególnym uwzględnieniem przyznawanych subsydiów”, których
gospodarzem była Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro
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Poznanie struktury oraz zadań Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych Komisji Europejskiej - to główny cel spotkania warmińsko-mazurskich policjantów z pracownikami OLAF, do którego doszło
na początku października 2017 roku w Brukseli.

5 października 2017 r. 11-osobowa grupa policjantów
i pracowników Policji województwa warmińsko – mazurskiego odwiedziła siedzibę Europejskiego Urzędu do Spraw
Zwalczania Nadużyć Finansowych Komisji Europejskiej –
OLAF w Brukseli. Wizyta ta stanowiła
drugi etap wspieranego przez Unię Europejską projektu „Ochrona interesów
finansowych Unii Europejskiej poprzez
współdziałanie służb, zdobycie i wymianę praktycznych umiejętności zwalczania przestępczości tytoniowej oraz na
szkodę Unii Europejskiej” realizowanego w ramach programu
Hercule III 2014-2020 przez Wydział
dw. z Przestępczością Gospodarczą
KWP w Olsztynie.
Spotkanie z przedstawicielami OLAF
miało na celu zapoznanie się
ze strukturą oraz zadaniami OLAF,
w szczególności w zakresie zwalczania
międzynarodowej przestępczości tytoniowej i oszustw na szkodę Unii Europejskiej, możliwości OLAF w zakresie
koordynacji i współdziałania przykładzie
zrealizowanych przez urząd spraw.
W maju br. – również w ramach tego projektu – odbyła się
międzynarodowa konferencja, której zakres tematyczny
obejmował zagadnienia związane z szeroko rozumianą przestępczością na szkodę interesów finansowych Unii
Europejskiej, a jej celem była intensyfikacja działań, współStr. 24

działanie 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.
Realizowany w tym roku projekt to już
czwarte przedsięwzięcie tego typu organizowane 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.

Alicja Zembrzuska
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Swoją pasję łączą z pracą w Oddziale Prewencji Policji
w Olsztynie. Zawsze podczas nurkowań towarzyszy im
biało-czerwona flaga z obszyciem OPP.
Gracjan, Darek oraz Maciek poprzez swoją pasję chcą
promować nasz region, pokazywać, że jest to świetny
pomysł na spędzanie czasu wolnego oraz integrowanie
środowiska policyjnego.
Gracjan Górski, Darek Paluch i Maciej Surowiec oprócz
tego że są świetnymi funkcjonariuszami pracującymi
w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie (Maciek pracował
w OPP, ale przeszedł do ruchu drogowego), mają niecodzienne hobby, którym jest nurkowanie.
Po służbie bodźcem dającym im „kopa” i mnóstwo pozytywnej energii, radości oraz satysfakcji jest właśnie nurkowanie.
W wolnym czasie zbierają się we wspólnym gronie, aby
ponurkować w różnych warunkach pogodowych oraz na
różnych akwenach.
Policjanci posiadają różny stopień zawansowania w nurkowaniu, dlatego mają inne doświadczenie, co jednak nie stanowi żadnej bariery.
W tej trzyosobowej grupie nurkowej są trzy różne osobowości, trzy różne charaktery i trzy różne temperamenty, które
nie przeszkadzają w ich wspólnej pasji.
Zawsze podczas wspólnych wypadów policjanci podkreślają
swoje przywiązanie do Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. W jaki sposób? Za każdym razem podczas wypraw
nurkowych towarzyszy im biało-czerwona flaga narodowa
obszyta napisem OPP.
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Twórcą tego zgranego teamu jest Gracjan Górski, który od
około 10 lat nurkuje rekreacyjnie i technicznie. Warto też
zaznaczyć, że Gracjan Górski również jest instruktorem
nurkowania w federacji SDI – TDI POLSKA
(www.tdisdi.com).
Poprzez nabyte uprawnienia instruktorskie dołączył do ogólnoświatowej federacji nurkowej SDI - TDI. Ponadto Gracjan
prowadzi dodatkowe szkolenia dla przyszłych adeptów sztuki nurkowej.
Maciej Surowiec jest płetwonurkiem stopnia średniego
w Federacji CMAS P2, od 8 lat nurkuje rekreacyjnie i technicznie. Natomiast Dariusz Paluch dołączył jako trzeci do
ekipy nurkowej olsztyńskich policjantów. Darek nurkuje od
roku i posiada stopień OWSD – 1 w federacji SDI, jednak regularnie podnosi swoje umiejętności oraz specjalizacje nurkowe doskonaląc i szlifując swój warsztat nurkowy
pod czujnym okiem kolegów.
Zatrzymując się przy Darku warto dodać że „Daro” ma bezcenny wkład w logistykę nurkową oraz stronę techniczną
nurkowania związaną z filmowaniem, robieniem zdjęć, montowaniem filmów nurkowych i dokumentowaniem dotychczas osiągniętych sukcesów podwodnych.
Wszyscy trzej z pełnym poświęceniem oddają się tak samo
pracy, jak i swojej pasji. Jeśli tylko warunki im na to pozwalają, starają się każdą wolną chwilę spędzić na nurkowaniu.
Każde zanurzenie i eksploracja jezior dostarcza im niesamowitej adrenaliny. Ponadto, jak sami mawiają, nurkowanie
jest odskocznią od codzienności, gdzie poprzez obcowanie
z florą i fauną mazurskich jezior przenoszą się do innego
świata, świata, w którym rytm podwodnego życia uwarunkowany jest ściśle z obowiązującymi prawami natury, świata,
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którego głębiny niejednokrotnie są wyzwaniem i jednocześnie możliwością obcowania z pięknem natury, które kryją w
sobie piękne jeziora regionu Warmii i Mazur.
Bogactwo fauny i flory jezior, możliwość obserwacji wielu
gatunków ryb, raków, makro i mikroorganizmów wodnych,
roślinności wodnej, a także osiąganie planowanych głębokości, powoduje, że nurkowanie stało się ich pasją, a także
swoistym stylem życia.
Służba w Policji, podobnie jak nurkowanie wymaga od płetwonurka pełnej determinacji, a przede wszystkim pokory.
W tym sezonie policjanci z Olsztyna mogą pochwalić się
licznymi nurkowaniami rekreacyjnymi i technicznymi na głębokości od 20 do 40 m (jezioro Wuksniki), pobytami i doskonaleniem warsztatów nurkowych w różnych bazach nurkowych m.in. w Akademii Podwodnej w miejscowości Narty
nad jeziorem Świętajno (swoją drogą najczystsze jezioro na
Warmii i Mazurach), baza nurkowa - kamieniołom
„Piechcin”, baza nurkowa „Aquarius” – jezioro Piłakno miejscowość Sorkwity, a także obserwacje, czyszczenie i rekultywacje olsztyńskich jezior m.in. Tyrsko, Redykajny, Ukiel.
Darek Gracjan i Maciej poprzez swoją pasję chcą promować nasz region, pokazywać, że jest to świetny pomysł na
spędzanie czasu wolnego oraz integrowanie środowiska
policyjnego.
Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie planują
uczestnictwo w ogólnopolskich warsztatach nurkowych,
chcą także wykonać kilka głębokich nurkowań m.in. w jeziorze Hańcza, jeziorze Wuksniki oraz Ukiel.
Z pewnością policjanci będą chcieli wzbogacić się o nurkowania wrakowo – morskie na Bałtyku (eksploracja płytkich
wraków w Zatoce Gdańskiej tj. ORP „Bryza” ORP „Delfin”
KFK UJ 301„Kanonierka” ORP „Groźny”) oraz zaliczyć głębokie wraki Bałtyku takie jak M/T Terra, ORP „Ślązak czy
Trałowiec „Munin”.
W trakcie realizowanych nurkowań nie zabraknie z nimi ich
nieodłącznego atrybutu – znaku nurkowego, jakim stała się
przygotowana przez Darka Palucha flaga biało-czerwona z
obszyciem OPP Olsztyn.
Życzymy naszym policyjnym nurkom „tyle samo zanurzeń
oraz wynurzeń”.
podkom. Krzysztof Wasyńczuk
Str. 26

Chciał odebrać sobie życie.
Policjanci do tego nie dopuścili
Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie
uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje
życie skacząc z mostu.
Ważną rolę w uratowaniu desperata odegrała kobieta,
która rozmawiała z mężczyzną, próbując odwieść go
od tej decyzji i umożliwiła w ten sposób podjęcie
szybkiego działania policjantom.
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