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- „Ubiegły rok był bardzo dobry dla polskiej Policji, w tym również dla nas.
Znacząco ograniczyliśmy przestępczość, w tym szczególnie uciążliwą dla
społeczeństwa (kradzieże, kradzieże z włamaniami, kradzieże samochodów,
bójki pobicie, rozboje, uszkodzenia rzeczy i uszkodzenia ciała).
W tych siedmiu kategoriach w ubiegłym roku odnotowano o około 2 tysiące mniej przestępstw niż dwa lata temu, a to oznacza spadek o 1/5 w porównaniu do 2016 roku. To świadczy o tym, że nasza praca na rzecz społeczeństwa była ogromna i efektywna” – powiedział
insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie w rozmowie,
którą przeprowadziła Bożena Przyborowska

- Panie Komendancie, zakończyły się odprawy roczne z
udziałem kierownictwa garnizonu warmińskomazurskiego. Jak ocenia Pan stan bezpieczeństwa na
terenie Warmii i Mazur w 2017 roku?
- Ubiegły rok był bardzo dobry dla polskiej Policji, w tym
również dla nas. Znacząco ograniczyliśmy przestępczość,
w tym szczególnie uciążliwą dla społeczeństwa (kradzieże,
kradzieże z włamaniami, kradzieże samochodów, bójki pobicie, rozboje, uszkodzenia rzeczy i uszkodzenia ciała).
W tych siedmiu kategoriach w ubiegłym roku odnotowano
o około 2 tysiące przestępstw mniej niż dwa lata temu, a to
oznacza spadek o 1/5 w porównaniu do 2016 roku.
To świadczy o tym, że nasza praca na rzecz społeczeństwa
była ogromna i efektywna.
Te wzrosty wykrywalności i spadki przestępczości widoczne
są w wielu działach, nie tylko w zwalczaniu przestępczości
pospolitej, ale również gospodarczej czy korupcyjnej.
Chciałbym podziękować za dobrą pracę wszystkim policjantom i pracownikom, nie tylko z pionu kryminalnego.
Dobre efekty pracy w zwalczaniu przestępczości to również
dobra praca policjantów prewencji; to efekt skutecznych
działań profilaktycznych, które w ubiegłym roku były bardzo
wzmożone.
Wzmocniliśmy strukturę pionu prewencji, została ona rozbudowana, a to spowodowało, że na ulicach było więcej
policjantów, byli bardziej widoczni.

- Poprawę stanu bezpieczeństwa widać również na drogach. Mniej wypadków, mniej zabitych
- Ubiegły rok był najlepszym rokiem w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym od powstania Policji. O 40 ofiar
śmiertelnych mniej niż w roku poprzednim, 190 mniej wypadków drogowych, o 350 mniej osób rannych. Nadal są to
liczby, które należy ograniczać, bo było 118 ofiar śmiertelnych, ale tak mało ofiar jeszcze nie mieliśmy, odkąd istnieje
warmińsko-mazurska Policja.
- Jak udało się osiągnąć tę poprawę? Czym Pan to tłumaczy?
- Na pewno dzięki profilaktyce. Gdy na drodze jest więcej
policjantów, to kierowcy mają ten odruch zdejmowania nogi
z gazu. W naszej pracy skupiamy się przede wszystkim na
działaniach profilaktycznych, a nie restrykcyjnych.
Wzmocniliśmy pion ruchu drogowego. Nie dopuszczamy do
wakatów w tym pionie, sztywno utrzymujemy wartości określone przez Komendę Główną Policji.
Wakatów jest bardzo mało, to są tylko pojedynce liczby.
Jeśli chodzi o całe województwo, to utrzymujemy się w tym
procentowym przedziale, który jest dopuszczalny.
Przez cały rok wzmacnialiśmy również ruch drogowy policjantami z innych pionów. Do większości komend wysyłani
byli na przykład policjanci z Oddziału Prewencji.
Przeprowadziliśmy wiele działań o charakterze edukacyjnoprofilaktycznym.

1 MARCA 2018 R .

N UMER 169 (9/4)

Na każdej odprawie rocznej w komendach powiatowych czy
miejskich podkreślałem ogrom pracy wykonanej przez funkcjonariuszy ruchu drogowego, i nie tylko.
Ale ta praca się nie kończy. Zależy nam, by ofiar było jak
najmniej, żeby społeczeństwo czuło się bezpiecznie na drogach.
W codziennej pracy ważny był również odpowiedni nadzór sprawdzaliśmy, zadaniowaliśmy, rozliczaliśmy. Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie musiał mocno przez cały
rok pracować.
Ale ważny był również odpowiedni nadzór komendantów
miejskich i powiatowych, czy naczelników, którzy bezpośrednio im podlegali.
Wszyscy, naprawdę- od policjanta, z najniższym stopniem i
stanowiskiem, po kierownictwo wszystkich szczebli- wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem i na wysokim poziomie. I to mnie bardzo cieszy.
- Na odprawie rocznej, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim Policji w Olsztynie nagrodził Pan KPP w Ełku
za uzyskane wyniki pracy. W czym ta jednostka się wyróżniła na tle innych?
- My nie prowadzimy rankingów powiatowych, bo nie można
porównać jednej komendy do drugiej. Różnią się one wielkością terenu, liczbą mieszkańców, czy osób, które przebywają na danym terenie, liczbą policjantów czy pracowników
Policji. Różnią się uwarunkowaniami terenowymi – w niektórych mamy więcej jezior, w niektórych mniej, w innych praktycznie w ogóle ich nie ma. Jeden rejon jest bardziej turystyczny, inny mniej, jeden bardziej zurbanizowany, inny
mniej. Nie porównujemy powiatów do siebie, bo to porównanie nie będzie sprawiedliwe. Ale możemy porównać pracę
danej jednostki rok do roku. I tak właśnie zrobiliśmy.
O wyborze KPP w Ełku zdecydowaliśmy wspólnie z moimi
zastępcami.
Nie ukrywam, że mieliśmy problem, którą jednostkę wybrać,
bo praktycznie wszystkie jednostki zanotowały wzrosty,
w porównaniu do roku poprzedniego w wielu aspektach
naszej działalności.
Musieliśmy wybrać jednostkę, która uzyskała największy
wzrost. Braliśmy pod uwagę nie tylko wyniki policyjnej pracy, które możemy określić, ale również szereg innych
aspektów –w tym, ocenę społeczną, pozyskiwanie środków
na zasadzie dobrej współpracy z samorządem, sprawdzaliśmy, jak na przestrzeni lat ta współpraca z samorządami
się układała. Braliśmy pod uwagę atmosferę pracy w jednostce, i oczywiście dyscyplinę.

S TR . 3

Odprawa roczna w Olsztynie

Mieliśmy naprawdę trudny wybór, bo takich dobrych jednostek mamy wiele.
W końcowej fazie Ełk walczył z Iławą. Mieliśmy tutaj taki
porównywalny poziom, który od jakiegoś czasu się toczył,
porównywalne wzrosty. Minimalnie wygrał Ełk.
Na odprawie rocznej Pani Prokurator Okręgowa z Suwałk,
pod którą to prokuraturę podlega Komenda Powiatowa
w Ełku pochwaliła pracę i współpracę z tą jednostką.
Te pochwały nie były jednorazowe, wcześniej już informowano mnie o dobrej pracy i współpracy ełckiej Policji z prokuratorami. To był taki dodatkowy plus dla tej jednostki.
Ale chcę pochwalić wszystkie jednostki, wszystkich komendantów, za dobrą pracę na rzecz społeczeństwa, za wysoki
poziom dyscypliny, dobrą współpracę z samorządami.
- Czy planuje Pan co roku nagradzać wyróżniającą się
jednostkę?
- Chciałbym, aby tak było, bo jest to czynnik motywujący do
pracy. Ale to zależeć będzie od tego, na ile nam pozwolą
finanse, bo pojazd zakupiony został z naszych środków.
Pod koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy dofinansowanie do
naszego budżetu prawie 13,5 miliona złotych. To nam pomogło też rozpocząć rok bez żadnych długów.
Jest szansa, że będziemy to przyznawanie nagród kontynuować. Jestem zwolennikiem tego, żeby tak było.
- Prokuratorzy okręgowi oraz przedstawiciele sądów
podkreślali na rocznej odprawie wojewódzkiej duże zaangażowanie policjantów przy realizacji zadań służbowych oraz dobrą współpracę. Czy na odprawach w powiatach również słyszał Pan podobne podziękowania?
- W odprawach prokuratorzy mówili o dobrej współpracy z
komendami jednostek terenowych Policji.
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S TR . 4

W porównaniu do lat ubiegłych nastąpiła znacząca poprawa
tej współpracy. To mnie bardzo cieszy, a przecież
od 2016 roku mieliśmy zmiany na stanowiskach komendantów, zastępców komendantów powiatowych, czy miejskich,
to dalej skutkowało zmianami naczelników, m.in. naczelników w pionach kryminalnych.
Nowi ludzie potrafili się odnaleźć na swoich stanowiskach
i zawiązać dobrą współpracę.
Na odprawach ze strony prokuratorów nie usłyszałam żadnych uwag dotyczących jakości pracy czy współpracy z Policją.
- Zarówno przedstawiciel Wojewody, jak i Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego chwalili skuteczność działania warmińsko-mazurskiej Policji, podkreślali dobrą współpracę Policji z samorządem na poziomie wojewódzkim.
- Już od wielu lat ta współpraca jest bardzo dobra.
Zawsze możemy liczyć na pomoc samorządu, zarówno finansową – na Fundusz Wsparcia Policji, jak i merytoryczną.
Z Panem Wojewodą mam praktycznie codzienny kontakt.
Pan Wojewoda, jako przedstawiciel rządu w terenie, również odpowiada za bezpieczeństwo w naszym województwie.
Realizowaliśmy w ubiegłym roku szereg przedsięwzięć
typowo prewencyjnych, takich jak konferencje dotyczące
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa; bezpieczeństwa
w ruchu drogowym; bezpieczeństwa osób starszych narażonych na oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”;
czy bezpieczeństwa nad wodą. Zawsze mogliśmy korzystać
z infrastruktury województwa przy organizacji tego typu inicjatyw.
Pan Wojewoda uczestniczył we wszystkich tego typu przedsięwzięciach.
Zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa przejawiło się
również w udziale Pana Wojewody w odprawie rocznej nie
tylko na poziomie województwa, ale również na poziomie
powiatu.
Pan Wojewoda uczestniczy również w innych ważnych wydarzeniach z życia warmińsko-mazurskiej Policji, w tym w
uroczystościach z okazji Święta Policji, czy innych, oraz
w uroczystych przekazaniach pojazdów zakupionych przez
samorządy.
Zawsze możemy też liczyć na wsparcie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W 2017 roku, w aspekcie finansowym, było to wsparcie kwotą
około 200 tysięcy złotych.

- A jak ta współpraca z samorządami wygląda na poziomie powiatowym i gminnym? Jaki obraz wyłonił się
w tym aspekcie z odpraw powiatowych, w których Pan
uczestniczył?
- Myślę, że nasze województwo można pokazać za wzór.
Od wielu lat ta współpraca z samorządami jest naprawdę na
bardzo wysokim poziomie.
Nigdy żaden samorząd nie odmówił Policji pomocy przy
realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych,
czy też wsparcia finansowego.
Bardzo widocznym efektem dobrej współpracy i troski samorządów o sprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest zakup samochodów. W ubiegłym roku w ramach sponsoringu
50 na 50 kupiliśmy prawie 40 samochodów.
Samorządy wiele pieniędzy przekazują na służby ponadnormatywne, to są naprawdę bardzo duże pieniądze.
Są też środki finansowe na zabezpieczenie sezonu letniego,
ale nie tylko. Chodzi mi o wsparcie działań prewencji, gdy
Oddział Prewencji musi pojechać na jakiś czas do innego
powiatu.
Nie opłaca się nam, żeby policjanci jeździli codziennie na
służbę z Olsztyna, więc lepiej, żeby tam miały możliwość
przenocowania i zjedzenia posiłków. I to gwarantują samorządy.
My nie jesteśmy w stanie zapełnić tych próśb samorządów
o wsparcie na sezon, czy w przypadku zabezpieczenia imprez, natomiast, gdybyśmy mieli taką możliwość ilościową
policjantów z Oddziału Prewencji, to myślę, że w każdym
powiecie znalazłby się dla nich i nocleg, i wyżywienie.
Takie są deklaracje samorządów.
W tym roku będzie podobnie. Jeśli chodzi o pojazdy, to już
wiem, że tych aut jest zadeklarowanych więcej niż w roku
poprzednim. To świadczy o tym, że ta tendencja współpracy
jest cały czas pozytywna.
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Dziękowałem za to samorządom, ale również komendantom
jednostek powiatowych i miejskich, bo to również od kierownictwa Policji zależy, jak ta współpraca z samorządami, prokuratorami, czy innymi służbami zainteresowanymi sprawami bezpieczeństwa będzie się układa.
- Panie Komendancie przed nami kolejny rok służby.
Czy starczy rąk do pracy? Jak wygląda stan zatrudnienia w garnizonie warmińsko-mazurskim?
- Stan etatowy wzrósł nam o 50 etatów. Dziękuję wszystkim,
którzy popierali nas w tych staraniach o zwiększenie liczby
policyjnych etatów.
Przypomnę tylko, że w przeciągu lat 2011- 2015 nasze województwo straciło około 200 etatów, to praktycznie takie
dwie średnie komendy z naszego województwa.
Dzięki staraniom Pana Wojewody, parlamentarzystów,
związków zawodowych, i innych ludzi , ¼ udało się nam
odzyskać.
Mam nadzieję, że to nie koniec. Z chęcią przyjmiemy jeszcze 50, 100, czy 200 etatów. Większość tych policjantów,
którzy by do nas trafili z nowymi etatami, trafiłaby do służby
zewnętrznej.
Nie zapełniliśmy jeszcze całego stanu etatowego. Na 3611
policjantów mamy około 100 wakatów. To nie jest dużo.
Nie mamy problemu z naborem, jeśli chodzi o liczbę osób,
które chcą się do nas dostać. Chętnych jest dużo więcej, niż
mamy możliwość przyjęcia, ale niestety pogorszyła się nam
trochę, jakość kandydatów. W większości kandydaci odpadają po testach sprawnościowych, psychologicznych, czy po
badaniach lekarskich.
W tym roku rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną kampanię,
żeby jeszcze więcej osób zgłaszało się do nas.
Będziemy mieli jeszcze lepszy wynik końcowy.
Drugim problemem jest to, że mamy też odejścia. To się
zawsze tak bilansuje, że wychodzimy praktycznie na zero.
Ile osób przyjmiemy, tyle w ciągu roku nam odejdzie. I nie
tylko chodzi tu o przejścia na emerytury, ale również do
innych jednostek, do innych wojewodów.
Ale na chwilę obecną nie widzę zagrożeń, i ten rok może
zbilansujemy tak, że będziemy na plusie, czyli więcej przyjmiemy, niż nam osób odejdzie.

S TR . 5

- Panie Komendancie, systematycznie poprawiają się
warunki pracy policjantów i pracowników Policji. Wypiękniały nam wnętrza Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie. W krótkim czasie wykonano ogrom pracy.
Jakie przedsięwzięcia w tym aspekcie zrealizowano
w całym garnizonie w 2017 r.?
- Remont KWP w Olsztynie został przeprowadzony w bardzo szybkim tempie. Był możliwy dzięki wsparciu finansowemu naszego budżetu, który uzyskaliśmy pod koniec 2017
roku. Teraz korytarze i wejście wyglądają ładnie, schludnie,
czysto. Wszystko zostało zrobione w bardzo porządny sposób, bo nie sztuka zrobić szybko, ale też estetycznie i porządnie. Dziękuję wszystkim, którzy do tego się przyłożyli,
między innymi mojemu Zastępcy do spraw logistyki
mł. insp. Janowi Markowskiemu, który musiał to objąć swoim nadzorem, ale też i jego podległym policjantom i pracownikom cywilnym, którzy musieli się wspiąć na wyżyny, żeby
to wszystko zrealizować. Zadanie naprawdę było ciężkie,
wydatkować prawie13,5 miliona złotych w tak krótkim czasie.
Ale komenda wojewódzka to tylko taki mały lifting.
Inne ubiegłoroczne przedsięwzięcia, które były robione,
wymagały też dużego zakresu sił i środków. Do nich należy
między innymi Posterunek w Wydminach. Wyremontowane
zostały pomieszczenia, które otrzymaliśmy od Wójta gminy
Wydminy. Budynek wymagał całkowitego remontu, aby
przystosować go do naszych potrzeb. Posterunek jest bardzo ładny, wszystko zostało odnowione, jest nowe wyposażenie. To jedna z ważniejszych inwestycji z ubiegłego roku.

Konferencja prasowa z okazji otwarcia Posterunku Policji w Wydminach

Ale były też inne, na przykład remont Komendy Powiatowej
Policji w Mrągowie, gdzie zostało zaadaptowane poddasze.
Wymieniona została cała połać dachowa, wstawiono nowe
elementy, w tym okna.
Remontowaliśmy również Posterunek Policji w Rynie;
był remont, i pewne nowe inwestycje wewnętrzne w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku, która była w opłakanym
stanie.
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Komendant Powiatowy Policji w Giżycku
mł. insp. Przemysław Rawa podjął się wyzwania, i w krótkim
czasie potrafił wydatkować pieniądze, zebrać ekipy i przypilnować, żeby nastąpił ten remont. I za to bardzo dziękuję
Panu Komendantowi.
Dzięki temu poprawił się wygląd budynków zewnętrznych,
przede wszystkim garaży, ale również budynku gospodarczego. Poprawił się stan łazienek, które naprawdę wymagały już remontu.
Remont kontynuowany był również w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy, ale również i tutaj – w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie - też obejście zostało wyremontowane.
To tylko niektóre przykłady remontów, których było o wiele
więcej.
- Jakie zadania inwestycyjne czekają nas w roku bieżącym?
- To, co nas czeka, to przede wszystkim rozpoczęcie budowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, rozpoczęcie budowy Komisariatu Policji w Korszach. Planujemy też rozpoczęcie i zakończenie w tym roku trzech inwestycji – posterunków Policji
w Kolnie, Małdytach i Dubeninkach.
W planach jest kontynuacja remontu w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie, ponadto remont Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, Piszu, Nidzicy,
i w komisariatach w Biskupcu oraz Morągu.
Mam nadzieję, że w tym roku rozpocznie się dobudowa
łącznika w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Mamy również zaplanowaną ważną inwestycję - budowę
strzelnicy krytej w Olsztynie przy ulicy 5 Wileńskiej Brygady
AK.

S TR . 6

To są te inwestycje, które w tym roku rozpoczniemy. Część
z nich zakończymy. Mam zapewnienia, że nie są to zagrożone inwestycje, i że środki na to są.
- Na zakończenie chciałabym spytać o ocenę pracy warmińsko-mazurskiej Policji wystawioną przez społeczeństwo. Czy wyniki badania społecznego są dla Pana satysfakcjonujące?
- Ocena społeczna jest chyba najbardziej miarodajną, jeśli
chodzi o naszą pracę, bo pracujemy przecież dla społeczeństwa.
Oceny społeczne są bardzo dobre dla Policji.
Z ogólnopolskich badań wynika, że 90% respondentów
czuje się bezpiecznie w Polsce; 95% czuje się bezpiecznie
w swoim miejscu zamieszkania; 72 % ufa Policji.
Wskaźnik zaufania stawia Policję na drugim miejscu, tuż po
samorządach.
Badania w naszym województwie nie odbiegają od tego
trendu ogólnokrajowego. Są troszeczkę niższe, ale nie odbiegają znacząco.
Jestem z tych ocen bardzo zadowolony, bo widać, że praca
policjantów jest doceniania przez społeczeństwo.
Nie spoczywamy jednak na laurach.
Będziemy dalej dobrze pracować, żeby nas oceniało nie
bardzo dobrze, a superdobrze!
Rozmawiała Bożena Przyborowska
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Ma trzy i pół roku. Urodził się zdrowy, ale na skutek
komplikacji okołoporodowych, m.in. przebytej sepsy
choruje na wodogłowie i czterokończynowe porażenie
mózgowe. Przeszedł dwie operacje ratujące życie.
Czeka go jeszcze jedna ważna operacja. Pozostaje pod
stałą lekarską opieką neurologa, chirurga, ortopedy,
a także wielu innych specjalistów – mowa
o Sebastianie, synu dzielnicowej z Morąga.
Dzięki intensywnej rehabilitacji, pomocy finansowej
kolegów oraz całej społeczności lokalnej stał się cudwbrew orzeczeniom lekarzy, chłopiec na ubiegłorocznym Turnieju Halowej Piłki Nożnej, zorganizowanym
w celu zbiorki pieniędzy na jego leczenie, postawił
swoje kroki! Na tegorocznym turnieju poprawa jego
stanu zdrowia wzruszała ludzi do łez!

Od ponad trzech lat dzielnicowa z Morąga walczy o powrót
do zdrowia swojego syna. Chłopiec chorujący m.in. na wodogłowie, wymaga systematycznej, kosztownej rehabilitacji
(koszt jednego turnusu rehabilitacyjnego to prawie 8 tysięcy
złotych). Do tego potrzeby jest również sprzęt rehabilitacyjny, leki, specjalne buty, konieczne są wizyty u lekarzy specjalistów. Bez pomocy ludzi dobrej woli trudno by było mamie Sebastiana udźwignąć finansowo te zobowiązania.
Kilka lat temu, w walce o przywrócenie zdrowia Sebastiana
z pomocą ruszyli jej koledzy.
Mł. asp. Paweł Makowski, długoletni działacz NSZZ Policjantów w Morągu, zainicjował cykl charytatywnych turniejów Halowej Piłki Nożnej, z których dochód od trzech lat
przeznaczany jest dla Sebastiana.
Z roku na rok zwiększa się grono ludzi, którzy chcą wesprzeć mamę chłopca w walce o przywrócenie mu zdrowia
i sprawności.
Z pomocą ludzi dobrej woli dziecko stopniowo wraca do
zdrowia!

W tym roku, 17 lutego 2018 r., w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu przy ul. Mickiewicza 25 po raz
czwarty odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
NSZZ Policjantów Komisariatu Policji w Morągu, przeprowadzony pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji
w Ostródzie. Organizatorem sportowej imprezy był Zarząd
Terenowy NSZZ Policjantów KP w Morągu.
W rywalizacji wzięły udział drużyny policjantów, strażaków
oraz żołnierzy i funkcjonariuszy Zakładu Karnego.
Dochód z imprezy w całości zostanie przekazany na potrzeby Sebastiana. – „W organizacji turnieju bardzo pomógł na Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
w Olsztynie”- powiedział Krzysztof Arciszewski przewodniczący Zarządu terenowego NSZZ Policjantów KP w Morągu. – „To dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Wojewódzkiego mogliśmy kupić m.in. puchary i medale dla
zwycięskich drużyn. Bez takiego wsparcia, sami nie
dalibyśmy rady zorganizować tego turnieju”- dodał
przewodniczący.
Zbiórka pieniędzy dla Sebastianka odbywała się na kilku
płaszczyznach- drużyny biorące udział w sportowej rywalizacji przeznaczyły wpisowe na rehabilitację dziecka.
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W czasie meczu organizowane były również licytacje różnych
rzeczy. Dochód z licytacji również przeznaczony zostanie na
leczenie dziecka. Dużym sukcesem zakończyła się licytacja
internetowa przeprowadzona przez Panią
Joannę Lipko. W tej formie zebrano około 18 tysięcy złotych.
Zbiórka pieniędzy odbywa się również w różnych punktach
Morąga. W niektórych sklepach ustawione są puszki, do których mieszkańcy mogą wrzucać pieniądze na rehabilitację
dziecka.
- „W imieniu organizatora pragnę podziękować
gościom, którzy wzięli udział w licytacji: przewodniczącemu Warmińsko - Mazurskiego ZW NSZZ Policjantów
Sławomirowi Koniuszemu, Zastępcy Burmistrza miasta
Morąg Leszkowi Biernackiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostródzie
nadkom. Marcinowi Danowskiemu, Komendantowi Komisariatu Policji w Morągu nadkom. Markowi Kaszubie, Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji
w Morągu nadkom. Krzysztofowi Królikowskiemu oraz
wszystkim osobom, które wzięły udział w tej szlachetnej
akcji” – powiedział Krzysztof Arciszewski.
Mama Sebastiana od początku wierzyła, że jej synek odzyska
sprawność, że będzie chodził i rozwijał się najlepiej,
jak w danej sytuacji jest to możliwe.– „Będzie dobrze. Nigdy
nie uwierzyłam, że on będzie niepełnosprawny. Tak może jest napisane na papierze, ale dzięki naszej codziennej pracy, dzięki rehabilitacji, Sebastian odzyska zdrowie”- powiedziała Pani Dorota, mama Sebastiana, a zawodowo policjantka, dzielnicowa z Morąga.

S TR . 8

Efekty już są widoczne. Dziecko, które zdaniem niektórych
lekarzy nie miało nigdy chodzić, pierwsze samodzielne kroki
postawiło w ubiegłym roku w czasie III Charytatywnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej. W tym roku, każdy z uczestników
turnieju mógł zobaczyć, jak zwiększyła się sprawność dziecka,
jaki chłopiec jest radosny i wdzięczny za pomoc.
– „ Niektórzy płakali, gdy widzieli, jak rozwinął się Sebastian na przestrzeni ostatniego roku”- powiedziała mama dziecka.
Pani Dorota powiedziała, że za uzyskane z akcji pieniądze
Sebastian ma już zapewniony udział w dwóch turnusach rehabilitacyjnych. – „To wsparcie, które cały czas otrzymuję ze
strony kolegów policjantów i innych osób daje mi siłę
do dalszej walki o zdrowie syna”- powiedziała Pani Dorota, dziękując wszystkim za wrażliwość i nieocenioną pomoc.

Bożena Przyborowska

W tegorocznym turnieju wzięły udział drużyny z KP w Morągu,
OPP w Olsztynie, JW w Morągu, ZK w Iławie, drużyna
„Alpina” oraz drużyna „Elyta”.
Głównymi sponsorami tej charytatywnej imprezy byli: ZW
NSZZ Policjantów w Olsztynie, KiKi Auto, Solid – Bud, Hotel
„Elektor” Morąg, Agencja Sportowo Reklamowa Gratka, Adach Morąg, N Studio sp. z o o Drukarnia, Zakład Masarski
Józef Kołtek.
A oto wyniki sportowe:
I miejsce zajęła drużyna Jednostki Wojskowej w Morągu;
II miejsce przypadło policjantom OPP w Olsztynie;
III miejsce zajęła drużyna „Alpina” Morąg.
Statystyki indywidualne turnieju:
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został
Adam Krawczyk z drużyny „Elyta”;
Królem strzelców został Marcin Rojek, zawodnik drużyny OPP
Olsztyn;
Najlepszym bramkarzem okazał się Paweł Matuszewski
zawodnik JW w Morągu.
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KALENDARIUM
5.02. - „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci ”- działania profilaktyczne
6.02. - Iława: Nowy „funkcjonariusz” w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie wabi się Vox i
jest psem patrolowo - tropiącym. To pierwszy
niemiecki owczarek wilczasty, który będzie służył w iławskiej policji

7.02- blisko 190 osób przechodziło przez jezdnię
w miejscu niedozwolonym, a 10 nie zastosowało
się do sygnalizacji świetlnej, policjanci odnotowali też ponad 170 wykroczeń popełnionych
przez kierujących pojazdami względem niechronionych uczestników. W całym regionie trwały
działania NURD
9.02 - Policjanci z Warmii i Mazur zabezpieczali
wizytę Premiera RP Mateusza Morawieckiego
14.02- dzień bez żadnego wypadku na drogach
Warmii i Mazur
14 – 16.02 - Funkcjonariusze KWP w Olsztynie
uczestniczyli w konferencji podsumowującej
wszystkie etapy projektu „Ochrona interesów
finansowych UE w obszarze rolnictwa - zintegrowane podejście, trendy, zapobiegania i zwalczanie”
17.02.- kolejne spotkanie z cyklu „Dzień kandydata” skierowane do osób zainteresowanych
służbą w Policji, a organizowane przez Sekcję
Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie
20—21. 02- odprawa roczna pionu kryminalnego
i prewencyjnego. Insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, doceniając
dobrą pracę policjantów, wyróżnił 4 komisariaty
Policji : w Morągu i Pasłęku, Mikołajkach i Suszu.
Od 23.02.-działania „Młodość-BrawuraPrędkość” na warmińsko-mazurskich drogach.
Źródło: KWP w Olsztynie
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P OLICJANT 24/7
Czujne oko, empatia i chęć niesienia pomocy innym- to cechy, którymi charakteryzują się
warmińsko- mazurscy policjanci. Nie po raz pierwszy piszemy o tym, że zarówno w służbie,
jak i poza nią, nasi koledzy potrafią zadbać o bezpieczeństwo. W lutym mieliśmy kilka przykładów, które pokazują, że pomoc funkcjonariusza przyszła we właściwym momencie.
Działdowo: W niedzielne przedpołudnie 04.02.2018 w jednym ze
sklepów na terenie miasta doszło do kradzieży towaru. Podejrzany o
kradzież chciał uciec z miejsca zdarzenia, jednak uniemożliwił mu to
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie podinsp. Krzysztof Iwan będący tam
w czasie wolnym od służby. Funkcjonariusz zagrodził mężczyźnie
drogę i przytrzymał go do czasu przyjazdu policyjnego patrolu.

Olsztyn: Olsztyński dzielnicowy w czasie wolnym od służby jechał z rodziną drogą w kierunku Jonkowa, kiedy zauważył pojazd jadący z przeciwnej strony, który
nagle tylnymi kołami zaczepił o pobocze, wypadł z drogi i kilkukrotnie dachował. Mł. asp. Paweł Zacharewicz wraz z innymi osobami profesjonalnie udzielił
pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Ostróda: Jak relacjonuje nadkom. Sławomir Sokołowski:
"W sobotę w nocy jechałem ulicą Sielską w Olsztynie. W pewnym momencie auto jadące na pasie obok zajechało mi drogę. Zauważyłem, że w tym pojeździe jest coś nie tak z jednym kołem. Czuć było również zapach „palonej gumy". Samochód jednak jechał dalej. Mimo uszkodzeń, poruszał się z dużą prędkością. Widziałem jak z koła odpadają kawałki opony.
Kierowca skręcił w „starą Sielską”. Wiedziałem, że coś jest nie tak, dlatego postanowiłem jechać za nim. Kiedy auto przejechało przez progi zwalniające bez hamowania i kilkukrotnie najechało na krawężnik, postanowiłem działać. Chciałem
zatrzymać kierowcę, ale przy próbie wyprzedzania, on nagle przyspieszył. Wtedy zobaczyłem, że za kierownicą siedzi
kobieta. W końcu udało mi się wyprzedzić i zajechać jej drogę. Podbiegłem do jej samochodu i wyłączyłem silnik forda.
Kobieta nie pozwalała mi wyjąć kluczyków ze stacyjki i próbowała ponownie uruchomić pojazd. W międzyczasie wezwałem na pomoc patrol, informując, że zatrzymałem kierowcę, który prawdopodobnie znajduje się pod wpływem alkoholu
lub narkotyków." Jego podejrzenia okazały się słuszne. Badanie 53- latki na zawartość alkoholu w jej organizmie wykazało blisko 1,5 promila.
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„Dzień kandydata” po raz drugi
W sobotnie przedpołudnie 17 lutego
aula sportowa przy ul. 5. Wileńskiej
Brygady AK 3 otwarta była dla wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem
służby w Policji. Chętnych nie brakowało.
Na początku roku funkcjonariusze i pracownicy Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zainicjowali cykl spotkań pod nazwą „Dzień kandydata”. W każdą trzecią
sobotę miesiąca 2018 roku, między 10.00 a 14.00 osoby zainteresowane służbą w Policji mogą dowiedzieć się, jak
wygląda rekrutacja, skorzystać z rad
policyjnych instruktorów i spróbować
swoich sił na torze sprawnościowym.
17 lutego pierwsi zainteresowani
pojawili się już przed godziną 10.00.
Czekał na nich tor przeszkód - identyczny z tym, z którym zmierzyć się musi
każdy kandydat na policjanta. Instruktorzy przed rozgrzewką omawiali po kolei
sposób pokonania każdej przeszkody.
Udzielali też wskazówek, które pozwalają prawidłowo wykonać zadanie i zyskać
cenne sekundy, ponieważ na zaliczenie
toru kandydat ma tylko 1 min. 41 sekund.
„Jestem tu dziś po raz drugi” –
mówi Monika z Bartoszyc, jedna z
uczestniczek spotkania – „Byłam na spotkaniu dla kandydatów w styczniu, dzięki
czemu dowiedziałam się, na co muszę
zwrócić uwagę pokonując tor, nad czym
jeszcze popracować i jak to poprawić.
Uczestniczyłam już w procesie rekrutacji,
jednak nie zdałam właśnie testu sprawności fizycznej. Przede mną kolejne podejście i chciałabym się właściwie przygotować. Uważam, że spotkania z cyklu
„Dzień kandydata” to doskonała inicjatywa. Nie każdy ma przecież możliwość
rozstawienia kompletnego toru, żeby móc
przekonać się „na żywo”, czy wystarczy
siły, by zmieścić się w określonym czasie”.
Nad wyborem zawodu policjanta dopiero zastanawiają się dwie miesz-

kanki Giżycka – Martyna i Katarzyna, które o „Dniu kandydata” dowiedziały się z
facebookowej strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i postanowiły
przygotować się do rekrutacji jeszcze
przed złożeniem dokumentów.
W
grupie chętnych do stawienia czoła
wyzwaniu
znaleźli
się
równi uczniowie klas mundurowych
Liceum Ogólnokształcącego C N-B Feniks, którzy dopiero zastanawiają się nad wyborem swojej życiowej drogi.
Nadkomisarz Monika Brzostek,
Kierownik Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie, potwierdza, że coraz więcej
osób jeszcze przed złożeniem aplikacji
przygotowuje się do wyzwań, jakie składają się na proces rekrutacyjny:
„Spotkania z cyklu „Dzień kandydata”
skierowane są do wszystkich, którzy są
zainteresowani służbą w Policji. Uczestniczą w nich zarówno osoby, które nie zaliczyły testu sprawności fizycznej i chcą poprawić swoje szanse przed kolejnym podejściem do tego egzaminu, jak i osoby, które
dopiero rozważają wstąpienie
w nasze szeregi. Przygotowują się do testu,
zanim zdecydują się złożyć
dokumenty.
Taka postawa
na pewno procentuje - kandydaci są lepiej
przygotowani fizycznie do poradzenia sobie z ważnym etapem rekrutacji”.

„S POTKANIA Z CYKLU
„D ZIEŃ KANDYDATA ”
SKIEROWANE SĄ DO
WSZYSTKICH ,
KTÓRZY SĄ
ZAINTERESOWANI
SŁUŻBĄ W

P OLICJI -

MÓWI NADKOM .
MONIKA BRZOSTEK
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Andrzej Piedziewicz - dziennikarz Radia
Olsztyn, który także pojawił się w hali sportowej
przy ul. 5. Wileńskiej Brygady AK 3 i pokonał tor
dla kandydatów do służby, zgodził się, że niezmiernie ważne jest dobre przygotowanie kondycyjne. Mimo że dziennikarz uprawia sport, po
przebiegnięciu
całego
toru poczuł zmęczenie:
„Chciałem przekonać się, z
czym muszą zmierzyć się
kandydaci na policjantów.
Mimo że zabrakło mi kilku
sekund, jestem z siebie
zadowolony. Widziałem
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wcześniej film prezentujący prawidłowy sposób
pokonania toru, na którym każda przeszkoda z
osobna wydawała się dość
prosta do zaliczenia, ale
wszystkie razem na żywo
okazały się być doskonałym sprawdzianem siły i
wytrzymałości człowieka.”

Na kolejne spotkanie z cyklu
„Dzień kandydata” zapraszamy
17 marca 2018 roku do hali sportowej przy ul. 5. Wileńskiej Brygady AK 3 w godzinach

od 10.00 do 14.00.

MK

P TASZKI ĆWIERKAJĄ …
...że Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie ma swój profil na
Twitterze.
2 października do społeczności Twittera dołączyła Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Od tej pory obserwuje nas blisko 300 osób.
Cieszy nas to, bo w dzisiejszych czasach to jedno z najszybszych źródeł
wymiany informacji.
Zmienia się sposób przekazu informacji. Liczy się
nie tylko szybkość, ale i
możliwość dotarcia z informacją do jak najszerszego grona odbiorców.
W przypadku zespołów
prasowych policji doskonale sprawdza się Twitter. Ten serwis społecz-

nościowy opiera się na
wymianie krótkich informacji tekstowych, do
których można dołączyć
linki i zdjęcia. Mimo limitu znaków (obecnie 280,
gdy zaczynaliśmy – 140)
to doskonały sposób, by
z ważną informacją jak
najszybciej dotrzeć do
odbiorców.
Rzecznik Komendanta
Wojewódzkiego Policji w
Olsztynie - podkom.
Krzysztof
Wasyńczuk
mówi: 2 października
2017 roku założyliśmy na
Twitterze profil Komendy
Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie. Od tego czasu
do 20 lutego 2018 roku
zamieściliśmy już ponad
500 tweetów - informacji,
z których na bieżąco mo-

gą korzystać zarówno dziennikarze, jak i użytkownicy Twittera. Mamy już blisko 300 obserwujących. Co więcej - liczba ta z dnia na dzień rośnie, a
to dla nas ważne. Im więcej osób będzie obserwowało nasz profil, tym lepiej - nasze informacje będą
mogły szybciej i sprawniej docierać do odbiorców.
Tweety Komendy Wojewódzkiej Policji mają różną
tematykę. Dotyczą m.in. zdarzeń drogowych w
regionie, utrudnień na drogach, porad profilaktycznych, inicjatyw podejmowanych przez policjantów
naszego garnizonu czy opisów nietypowych zdarzeń - „ku przestrodze” dla innych.
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Oprócz Twittera Komenda Wojewódzka Policji w
Olsztynie ma swój profil
na Facebooku. Blisko
1900 osób śledzi zamieszczane tam informacje, w większości są to
odbiorcy z Polski, ale mamy także czytelników z
Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Holandii. Profil
na Facebooku, podobnie
jak ten na Twitterze, daje
możliwość dotarcia z informacją do szerokiego
grona odbiorców. Jest to
bardzo ważne – nie tylko
wtedy, gdy piszemy o
sukcesach policjantów,
ale przede wszystkim
wtedy, kiedy szukamy
informacji i prosimy o
pomoc naszych obserwatorów. Pod koniec stycznia 2018 roku policjanci z
Górowa
Iławeckiego
dzięki sprawnemu działaniu uratowali przed wy-

chłodzeniem 83- letnią
kobietę. Wiadomość ta
za pośrednictwem Facebooka dotarła do blisko
11 500 czytelników.
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domości bez odpowiedzi”
– dodaje.

Konta KWP na Facebooku i Twitterze prowadzą
na zmianę trzy osoby.
„Mimo iż oba portale spo- Dwóch mężczyzn i kobiełecznościowe dają wszyst- ta. Kto wie, kto odpowie
kim możliwość komento- na wiadomości od Was?
wania
publikowanych
MK/AZ
treści, nasi odbiorcy są
dość powściągliwi jeśli
chodzi o wyrażanie własnej opinii na forum publicznym. Sporo wiadomości dostajemy jednak
na Facebooku w wiadomościach „prywatnych” –
część z nich – mimo że to
wyłącznie profil informacyjny - to próby zgłoszenia przestępstwa” – zdradza administrator strony
facebookowej
KWP.
„Bardzo sobie cenimy
kontakt z naszymi obserwatorami, staramy się nie
pozostawiać żadnej wia-

Zapraszamy do
obserwowania profilu
@KWP_Olsztyn na
Twitterze oraz
polubienia strony
KWP w Olsztynie na
Facebooku.

Zielony -Żółty-Czerwony: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w naszym regionie
Już prawie półtora roku na Warmii i Mazurach funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To interaktywne narzędzie, które pozwala każdemu
zgłosić uciążliwe i wpływające na
poczucie bezpieczeństwa zdarzenie. Mapa od początku wzbudziła duże zainteresowanie społeczeństwa. Tylko w ciągu siedemnastu miesięcy jej funkcjonowania w naszym regionie naniesiono ponad 21 100 obywatelskich zgłoszeń.

14 września 2016 roku na terenie
naszego województwa uruchomiona została Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Jest to narzędzie
informatyczne, dzięki któremu każdy może dokonywać anonimowych
zgłoszeń dotyczących zagrożeń,
które obserwuje w swoim najbliższym otoczeniu. Wśród 25 kategorii znajdują się zagrożenia dotyczące zarówno bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i bezpieczeństwa ogólnoprewencyjnego - np.
„nieprawidłowe
parkowanie”,
„przekraczanie dozwolonej prędko-

ści”, „niszczenie zieleni” czy
„spożywanie alkoholu w miejscu
niedozwolonym”. Wystarczy dostęp do Internetu i chęć podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.
Sierż. szt. Jacek Gabrusewicz- koordynator KMZB z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie mówi:
„Od początku funkcjonowania Mapy na Warmii i Mazurach odnotowaliśmy ponad 21 100 obywatelskich zgłoszeń. Najczęstszymi nanoszonymi na mapę zagrożeniami
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są: „spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych” oraz
„przekraczanie dozwolonej prędkości”. Policjanci weryfikują
wszystkie naniesione zgłoszenia i
podejmują działania zmierzające
do ich eliminacji”.

i pionów prewencyjnych. To oni w
ciągu siedmiu dni sprawdzają informacje przekazane przez internautów. W tym czasie, po ewentualnym potwierdzeniu, podejmują też
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podczas kontrolowania miejsca zagrożonego przekraczaniem dozwolonej prędkości policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierowcę, który
przekroczył prędkość w obszarze z

Od początku swojego funkcjonowania Mapa ewaluowała- od
lipca 2017 roku, oprócz naniesienia na mapę zagrożenia, istnieje
możliwość dodania krótkiego
opisu: np. daty i miejsca występowania zagrożenia, krótkiego
opisu sytuacji, a nawet dodania
zdjęcia. Dzięki temu łatwiej jest
zdiagnozować zagrożenie i
szybciej podjąć kroki eliminujące.
Zielony- żółty- czerwony
Sierż. szt. Jacek Gabrusewicz
zwraca uwagę na możliwość
bieżącego podglądu co dzieje
się ze zgłoszonym zagrożeniem.
Dzięki zmieniającym się kolorom ikony każdy ma informację,
na jakim etapie znajduje się jego
zgłoszenie:
-„Kolorem zielonym oznaczone
są nowe zgłoszenia. Kiedy ikona
zagrożenia zmieni kolor na żółty,
to znak, że od tego momentu policjanci kontrolują wskazane
miejsce, by zdiagnozować problem. W momencie, kiedy ikona
zmieni kolor na czerwony, wiadomo już, że zgłoszone zagrożenie
potwierdziło się: od tego czasu
policjanci na bieżąco będą monitorować to miejsce, by całkowicie
wyeliminować zagrożenie. Kolory
nawiązują bezpośrednio do kolorów sygnalizacji świetlnej, gdzie
czerwone oznacza po prostu
„stop”- robimy wszystko, by zahamować występowanie zagrożenia”.

działania zmierzające do wyeliminowania zagrożenia.
Bezpieczeństwo to nasza wspólna
sprawa- razem możemy mieć na
nie wpływ
„Okazuje się, że dla wielu osób to
zdanie nie jest tylko pustym sloganem. Chcemy wpływać na poczucie
bezpieczeństwa w swoim najbliższym otoczeniu. Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych
potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie
każdej społeczności. Dlatego Mapa
cieszy się dużym zainteresowaniem,
dając zgłaszającym poczucie, że zrobili coś dobrego - zarówno dla siebie,
jak i dla innych ” - podkreśla sierż.
szt. Jacek Gabrusewicz.
Dzięki sygnałom płynącym od
społeczeństwa policjanci, weryfikując zgłoszone miejsca, ujawniają także inne czyny zabronione.

„W Ełku podczas kontroli miejsca
wskazanego przez obywatela poliDo weryfikowania i eliminacji cjanci zatrzymali młodego mężczyzagrożeń kierowani są zarówno znę, który posiadał przy sobie narkopolicjanci ruchu drogowego, jak tyki. W powiecie węgorzewskim

sierż. szt. Jacek Gabrusewicz
zabudowanym o ponad 50 km/h. Z
kolei w Szczytnie jeden z mieszkańców miasta naniósł na mapę informację dotyczącą nieprawidłowego
oznakowania drogi. Dzięki jego czujności policjanci pozytywnie zweryfikowali to zagrożenie, wystosowali
pismo do zarządcy drogi z prośbą o
skorygowanie oznakowania. W wyniku podjętych przez funkcjonariuszy
działań, we wskazanym za pośrednictwem Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa miejscu, pojawił się
nowy, prawidłowo oznakowany
znak drogowy”- mówi Jacek Gabrusewicz.
To tylko kilka przykładów pozytywnej współpracy policji i społeczeństwa na przestrzeni prawie półrocznego okresu funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

MK
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„Ochrona interesów
finansowych Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa”
konferencja zamykająca projekt z udziałem warmińsko-mazurskich policjantów.
Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie w dniach 14 -16.02.2018 r. uczestniczyli w
międzynarodowej konferencji podsumowującej
wszystkie etapy projektu „Ochrona interesów finansowych UE w obszarze rolnictwa - zintegrowane
podejście, trendy, zapobiegania i zwalczanie”. Poza
olsztyńskimi funkcjonariuszami w spotkaniu, które
odbyło się Călăraşi (Rumunia), wziął także udział
przedstawiciel Warmińsko- Mazurskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie była
partnerem projektu pn. „Międzynarodowa współpraca organów ścigania w celu wzmocnienia aktywności w zapobieganiu i walce z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w dziedzinie rolnictwa” reali-

W ramach projektu w ubiegłym roku odbyło się pięć
warsztatów zorganizowanych przez partnerów projektu - w Călăraşi w Rumunii, Silistrze w Bułgarii, w
Kiszyniowie w Mołdawii, w Olsztynie i w Krajowej w
Rumunii. W każdym z tych szkoleń udział wzięli
policjanci z komend – partnerów projektu. Ostatnie
w minionym roku spotkanie grupy poświęcone było
opracowaniu poradnika dla osób zajmujących się
walką z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w
dziedzinie rolnictwa.
W tegorocznej - podsumowującej wszystkie etapy
szkolenia – konferencji udział wziął mł. insp. Edward
Szydłowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, podinsp. Krzysztof Knopik –
Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie oraz funkcjonariusze KWP
w Olsztynie biorący udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu - podinsp. Jolanta Szymulewska- Ozioro z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie oraz kom. Iwona Ostrowska z
Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP
w Olsztynie. Do udziału w konferencji zaproszeni
zostali również przedstawiciele instytucji płatniczych
odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w obszarze rolniczym. Stąd obecność
Pana Andrzeja Helbrechta - przedstawiciela Warzowanego przez policję rumuńską regionu Călăraşi w mińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego
ramach programu Hercule III 2014-2020 wspieranego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
przez Unię Europejską – OLAF/2016/D1/068.
Celem projektu było 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 szczegolności tych związanych z
subsydiami przyznawanymi w sektorze rolnictwa). W
projekcie udział wzięli 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.
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Podczas spotkań policjanci wyżej wymienionych krajów prezentowali doświadczenia i najlepsze praktyki w
zwalczania przestępczości na szkodę UE. Policjanci z Warmii i Mazur opowiedzieli o współpracy interinstytucjonalnej, której przykładem jest Warmińsko – Mazurska Grupa Robocza ds. Przeciwdziałania Nieprawidłowościom i Przestępstwom na Szkodę Interesów Finansowych Unii Europejskiej, w skład której wchodzą
przedstawiciele wszystkich instytucji zajmujących się tą tematyką. Głównym celem działalności grupy jest
inicjowanie współpracy w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom popełnianym na
szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w
tym: przekazywanie informacji o nowych zjawiskach kryminogennych związanych, wymiana syntetycznych informacji o nieprawidłowościach, planowanie skoordynowanych działań mających na celu ograniczenie zagrożeń, współdziałanie w sprawach związanych z neutralizowaniem negatywnych skutków finansowych nieprawidłowości oraz przestępstw, wskazywanie potrzeb dotyczących zmian w regulacjach prawnych oraz w zakresie działania grupy.
podinsp. Jolanta Szymulewska—Ozioro

POST . TOMASZ

S TYPUŁKOWSKI WYRÓŻNIONY MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony ełcki
policjant post. Tomasz Stypułkowski. W maju 2017 roku funkcjonariusz z
narażeniem własnego życia wbiegł do palącego się mieszkania. Ewakuował stamtąd 68-letniego mężczyznę i sam ugasił płomienie.
Medal przekazał policjantowi st. bryg. Bogdan Wierzchowski WarmińskoMazurski Komendant Wojewódzki PSP. Post. Tomasz Stypułkowski w czasie
wolnym od służby, przed klatką jednego z ełckich bloków usłyszał kobietę, która
krzyczała, że pali się mieszkanie na parterze. Bez chwili namysłu policjant wbiegł
do wnętrza mieszkania, z którego wydobywał się dym. W kuchni dostrzegł płomienie w okolicy kuchenki gazowej. Był tam też przestraszony i zdezorientowany
właściciel mieszkania. Policjant ewakuował go w bezpieczne miejsce, a sam mokrym ręcznikiem ugasił pożar przed przyjazdem straży pożarnej.
AK/IN
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Podczas ferii zimowych w naszym regio-

Blisko

13 500

nie policjanci przeprowadzili

- tyle pojaz-

spotkań na temat bezpieczeństwa

dów skontrolowali policjanci podczas
działań „Bezpieczne ferie”

W ciągu

17

zgłoszeń – blisko

21 000

lutego dniem

bez żadnego wypadku
drogowego na Warmii i
Mazurach

50% z nich potwierdziło się

290

41

14

miesięcy funkcjonowania KMZB

otrzymaliśmy ponad

270

Od początku lutego za mandat można płacić

z nas to dzielnicowi - policjanci „pierwszego kontak-

kartą - do jednostek trafiło

78

terminali

płatniczych

psów
służbowych
pomaga
policjantom

Do 27 lutego 2018 roku zamieściliśmy ponad

500

tweetów na profilu @KWP_Olsztyn

w
garnizonie
warmińskomazurskim

W styczniu 2018

48

nowych funkcjonariuszy

złożyło policyjną przysięgę
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Pałac Buckingham, Londyn

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie w sieci:
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
@KWP_Olsztyn
@KWPOlsztyn

