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Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych wiarą w sens życia, miłością,
nadzieją budzącej się do życia wiosny,
oraz radości i pięknych chwil
spędzonych w gronie rodziny i bliskich.
Niech ten szczególny świąteczny czas
przyniesie ze sobą spokój,
wzajemną życzliwość
oraz choć chwilę wytchnienia od codzienności.

insp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
wraz ze swoimi zastępcami
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Pełnych spokoju i radości
ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY,
Chwil wytchnienia w rodzinnym gronie
oraz optymizmu, energii i nadziei,
którymi napełnia nas Zmartwychwstanie

życzy

w imieniu W-M ZW NSZZ Policjantów
Sławomir Koniuszy
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ROZMOWA Z WOJEWODĄ
WARMIŃSKO-MAZURSKIM
ARTUREM CHOJECKIM

- Bożena Przyborowska:- Panie Wojewodo, jak ocenia
Pan pracę warmińsko-mazurskiej Policji w 2017 roku?
Czy wyniki osiągnięte przez policjantów są dla Pana
satysfakcjonujące?
- Przede wszystkim pragnę serdecznie podziękować
wszystkim warmińsko-mazurskim policjantom za wyjątkowo
odpowiedzialną służbę. Policjanci z naszego regionu
przodują bowiem w kraju w wielu dziedzinach.
Co do roku 2017, to ze statystyk wynika, że przyniósł on
spadek przestępstw kryminalnych i zdarzeń drogowych.
Zmniejszyła się liczba kradzieży i rozbojów. Mniej było również wypadków drogowych, a co za tym idzie – mniej zabitych i rannych.
Dzięki działaniom prewencyjnym funkcjonariuszy garnizonu
warmińsko-mazurskiego na drogi wyjeżdżało również mniej
nietrzeźwych kierowców.
Na polepszenie wyników niewątpliwie wpłynęła też zwiększona liczba służb i patroli.
Stopniowo też są reaktywowane policyjne posterunki na wsi
i w małych miasteczkach, co powoduje, że policjanci są
coraz bliżej lokalnych społeczności, a mieszkańcy czują się
bezpieczniej.
To wszystko sprawia, że moja ocena pracy warmińskomazurskiej Policji jest zdecydowanie pozytywna.
B.P. - Wyniki pracy to również efekt dobrej współpracy z
samorządami na wszystkich poziomach. Jak ocenia Pan
tę współpracę na poziomie województwa?
- Zarówno samorząd województwa, jak i samorządy lokalne
ściśle współpracują z wojewódzką administracją rządową.
Trudno, aby było inaczej, przecież cel jest wspólny – zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa.
Pragnę też podkreślić rolę samorządów w dofinansowywaniu policyjnych inwestycji. Połączenie ich pieniędzy ze środkami pochodzącymi z Komendy Głównej Policji pozwala
realizować wiele bardzo potrzebnych przedsięwzięć.

Odzwierciedla to chociażby zakup nowych samochodów.
Pod koniec ubiegłego roku i na początku 2018 otrzymały je
między innymi komendy w Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Elblągu – w sumie ponad 10.
Jestem przekonany, że ta dobra współpraca będzie efektywnie kontynuowana.
B.P. - Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nowa możliwość współudziału społeczności lokalnej w kształtowaniu bezpieczeństwa. Jak Pan ocenia to narzędzie do
komunikacji ze społeczeństwem w zakresie bezpieczeństwa?
- Jest to bardzo dobre narzędzie. Właśnie lokalna społeczność najlepiej wie „co w trawie piszczy”.
Pragnę podkreślić, że od początku funkcjonowania Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa liczba naniesionych zagrożeń w naszym regionie to niemal 20 tys. Najwięcej zgłoszeń
dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych; przekraczania dopuszczalnej prędkości; nieprawidłowego parkowania.
Mapa daje zamierzone efekty. Jestem przekonany, że będą
kontynuowane działania prewencyjne związane z poprawą
stanu bezpieczeństwa.
Ważne jest to, że jeśli zna się zagrożenia, to można im
przeciwdziałać, czy wręcz je likwidować.
B.P. - Panie Wojewodo, bierze Pan udział w policyjnych
odprawach, konferencjach na temat bezpieczeństwa,
czy innych inicjatywach, których celem jest dbanie
o porządek i bezpieczeństwo. Z drugiej strony wsłuchuje się Pan w społeczne oceny efektów policyjnej pracy.
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Czy Pana zdaniem mieszkańcy czują się bezpiecznie?
Są zadowoleni z pracy warmińsko-mazurskiej Policji?
- Właśnie zapoznałem się z wynikami Polskiego Badania
Przestępczości. Badanie to dotyczyło między innymi poczucia bezpieczeństwa oraz oceny skuteczności pracy Policji
w naszym regionie.
Mieszkańców zapytano, jak oceniają skuteczność Policji
w walce z przestępczością w okolicach ich miejsca zamieszkania. Większość ankietowanych (62 proc.) jest zdania,
że działania Policji są skuteczne.
Mieszkańcy stwierdzili też, że najczęściej patrole policyjne
widywane są kilka razy w tygodniu (18,3 proc.), a kilka razy
w miesiącu i raz w tygodniu 17 proc.
Badanie pokazuje również, że wzrosły oceny poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.
Ankietowani zostali zapytani o to, czy spacerując po zmroku
w swojej okolicy czują się bezpiecznie. Zdecydowana większość ( 77 proc.) twierdzi, że czuje się bezpiecznie.
Te wyniki mówią same za siebie – w pełni te odczucia społeczne podzielam.
Na koniec pragnę serdecznie życzyć wszystkim warmińskomazurskim policjantom sukcesów w służbie oraz pomyślności w życiu osobistym.
- Dziękuję za rozmowę.

Ocena zaangazowania w pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w
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- „Sukcesem dla mnie było wykreowanie pozytywnego wizerunku
Komendy Powiatowej Policji w Piszu oraz jej policjantów. O piskiej komendzie mówi się pozytywnie nie tylko w skali powiatu czy województwa,
ale również szerzej” - powiedział mł. insp. Radosław Drach, który decyzją
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dniem 17 marca został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie.
Bożena Przyborowska poprosiła Pana Komendanta m.in. o podsumowanie dwuletniej pracy na stanowisku piskiego komendanta oraz relację z pierwszych dni
na nowym stanowisku.

- Panie Komendancie, jak ocenia Pan stan bezpieczeństwa na terenie powiatu piskiego? Co w tym aspekcie
udało się Panu osiągnąć w czasie, gdy był Pan Komendantem Powiatowym Policji w Piszu?
- Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu piskiego oceniam
bardzo wysoko. Co to oznacza? Będąc ponad dwa lata komendantem w Piszu miałem okazję przebywać i rozmawiać
w różnych okolicznościach z wieloma osobami, reprezentującymi różne grupy czy klasy społeczne -od uczniów szkół
podstawowych, do emerytów. Przyznam zupełnie szczerze,
że ani razu nie usłyszałem, aby ktoś stwierdził, że czuje się
niebezpiecznie. Również dane statystyczne mówią same za
siebie. Wynika z nich, że dynamika przestępstw w ciągu
tych dwóch lat diametralnie spadła, a jednocześnie wzrosła
wykrywalność.
Cieszą mnie dobre statystki, ale dla mnie takim wymiernym
wskaźnikiem bezpieczeństwa jest opinia obywateli zamieszkałych na terenie powiatu piskiego.
- Jakie cele, które Pan sobie postawił na początku, udało się Panu zrealizować?
- Kiedy obejmowałem stanowisko komendanta powiatowego
policji w Piszu jednostka nie była za dobrze postrzegana.
Szczególnie, że wówczas doszło do kilku zdarzeń z udziałem funkcjonariuszy, które nie przyniosły Policji chluby i były
przedmiotem zainteresowania ogólnokrajowych mediów.

Pisz, 2017 - pamiątkowe zdjęcie z pożegnania z KPP w Pi szu

Przez te wydarzenia pokutowali uczciwi i rzetelni policjanci,
cieszący się bardzo dobrą opinią, pełniący służbę w KPP
w Piszu.
Obejmując stanowisko kierownika tej jednostki postanowiłem, że podejmę próbę poprawy jej wizerunku i osiąganych
wyników, a w konsekwencji doprowadzę do sytuacji, kiedy
piscy policjanci będą dumni, że noszą granatowy mundur
i służą właśnie w tej jednostce.
Mówiąc o wizerunku, mam na myśli też medialny jego
aspekt, gdyż w dzisiejszych czasach tak naprawdę w znacznej mierze media go kreują. Czy mi się udało to uczynić?
Hmmm, nie lubię oceniać swojej pracy, wiec pozostawię to
pytanie bez odpowiedzi z mojej strony…
- Jakie były największe sukcesu i porażki, w czasie gdy
był Pan Komendantem Powiatowym Policji w Piszu?
- Sukcesem dla mnie było wykreowanie pozytywnego wizerunku Komendy Powiatowej Policji w Piszu oraz jej policjan-
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- Jak wspomina Pan ten czas pracy w KPP w Piszu?
- Czas pracy w KPP w Piszu wspominam bardzo dobrze.
Bez wątpienia mogę powiedzieć, że był to do tej pory najlepszy etap mojej służby, w czasie którego bardzo dużo się
nauczyłem. Zawarłem też wiele bezcennych znajomości, nie
tylko w samej jednostce, ale też w innych służbach czy instytucjach i samorządach.

tów. O piskiej komendzie mówi się pozytywnie nie tylko
w skali powiatu czy województwa, ale również szerzej.
Dużym sukcesem była dla mnie walka z przestępczością
narkotykową na terenie powiatu.
Zostało zatrzymanych wiele osób, które usłyszały zarzuty
nie tylko posiadania środków odurzających, ale także ich
handlu czy uprawy, co skutecznie rozbiło lokalny narkobiznes.
Mimo tych sukcesów odczuwam jednak swoisty niedosyt
spowodowany przede wszystkim przerwanym procesem
zaplanowanych zmian organizacyjnych w jednostce.
Oczywiście część z nich udało mi się z powodzeniem wprowadzić w życie. Niektóre były bolesne, ale bardzo potrzebne.
Poza tym, mam też satysfakcję, że zostały wyznaczone
środki na rozpoczęcie prac termomodernizacji obiektu KPP
w Piszu.
- Czy łatwo było Panu pożegnać się z ludźmi, z którymi
Pan tam pracował?
- Analizując mój przebieg służby można zauważyć, że stosunkowo często zmieniałem stanowiska – a co się z tym
wiąże – miejsca pracy, no i oczywiście otoczenie.
Jednak w moim odczuciu, szczególnym miejscem służby
było kierowanie jednostką w Piszu.
Gdy obejmowałem stanowisko komendanta, nikogo tam nie
znałem, a w samym mieście byłem może raz, jako dziecko.
Kończąc zaś pełnienie służby w KPP w Piszu muszę powiedzieć, że poznałem tam wielu wartościowych osób, z którymi chciałbym jeszcze kiedyś mieć przyjemność pracować
w zespole. To wspaniali fachowcy oraz jednocześnie zaangażowani i lojalni ludzie, dla których niejednokrotnie wykonywanie zadań służbowych to coś więcej, niż tylko praca
zawodowa.

- Bardzo często angażował się Pan w różne akcie charytatywne. Pomaganie innym jest ważnym elementem
Pana życia? W jakich inicjatywach Pan i Pana podwładni uczestniczyli?
- Będąc komendantem KPP w Piszu rzeczywiście uczestniczyliśmy w wielu przedsięwzięciach charytatywnych.
Wymienię choćby coroczny udział policjantów w halowym
turnieju piłki nożnej. Środki zebrane podczas tej imprezy
przeznaczone były na zakup okularów dla dzieci słabowidzących.
Dwukrotnie zbieraliśmy zabawki, które zawieźliśmy chorym
dzieciom z Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego
w Piszu.
To ogromna satysfakcja pomagać innym i widzieć uśmiech
na twarzy dziecka. Przekonaliśmy się o tym biorąc udział
w akcji „Szlachetna paczka”.
Wśród policjantów i pracowników cywilnych zebraliśmy rzeczy przydatne konkretnej rodzinie z Pisza i tam je zawieźliśmy. Dla mnie osobiście było to bardzo poruszające, widząc
łzy szczęścia i wzruszenia na twarzach osób, które tych
paczek bardzo potrzebowały.
Byliśmy również organizatorem balu charytatywnego służb
mundurowych, z którego fundusze zostały przeznaczone na
leczenie dzieci naszych funkcjonariuszy.
Nie mogę też nie wspomnieć o dzielnicowym z Komisariatu
Policji w Białej Piskiej – asp. Adamie Trzonkowskim, który
bardzo angażuje się w działalność charytatywną. Zbierając
nakrętki od butelek, organizując kiermasze i festyny, zbiera
pieniądze na leczenie chorego rodzeństwa z Pisza.
Pomoc innym daje bardzo dużo satysfakcji oraz motywuje
do dalszego działania.
- Został Pan powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie. Od czego rozpoczął
Pan swoją pracę?
- Podobnie jak w KPP w Piszu staram się poznawać ludzi;
czym się zajmują, jakie mają kompetencje, czy w pełni spełniają się na swoich stanowiskach służbowych, bo to jest
bardzo ważne i ma przełożenie na jakość realizowanych
zadań. Zapoznaję się również, jak funkcjonuje logistyka.
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To jest ważny element, bo bez dobrze funkcjonującej logistyki, praca policyjna leży, np. brak pojazdów czy papieru,
itp. Staram się również w miarę możliwości poznawać teren
powiatu.
Następnym działaniem było poznanie szefów służb, z którymi współpracuje policja, instytucji oraz samorządów, z którymi odbyłem już spotkania i nawiązałem kontakty robocze.
Każda ze służb czy instytucja, z którymi współpracujemy ma
wspólny mianownik ,jakim jest bezpieczeństwo, a dobra
współpraca daje gwarancję utrzymania wysokiego poziomu
bezpieczeństwa.
- Co Pan przekazał swoim nowym podwładnym? Czego
Pan od nich oczekuje?
- Myślę, że musimy się wzajemnie
poznać.
Na pierwszej odprawie służbowej
określiłem swoje priorytety i zasady, jakie chcę, aby obowiązywały
w KPP w Węgorzewie.
Należy również zaznaczyć, że
jednostka ta w latach 2016 i 2017
osiągnęła dobre wyniki i ogromnym wyzwaniem jest dla mnie to,
aby je utrzymać.
- Jakim Pan jest przełożonym?
Wiem, że samemu trudno się
oceniać, ale chodzi mi o to, czego po Panu mogą spodziewać się podwładni?
- Słyszałem wiele razy, że jestem wymagającym przełożonym. Jednocześnie wiele wymagam od siebie.
Wychodzę z założenia, że albo coś robię na 100% albo
wcale się za to nie zabieram.
- Praca na stanowisku Komendanta to wielka odpowiedzialność. Jakie mechanizmy Pan sobie wypracował,
aby zbierać siły do pracy? Czy ma Pan jakieś hobby,
coś, co, oprócz pracy, daje Panu radość i siłę?
- Nie mam wypracowanych mechanizmów. Wybór sposobu
postępowania uzależniony jest od sytuacji, ludzi czy miejsca. Pełniąc służbę na różnych stanowiskach, szczególnie
tych, kiedy byłem przełożonym, zawsze cenię sobie wzajemny szacunek. Poszanowanie w relacji przełożony – podwładny, podwładny - przełożony to w mojej ocenie bardzo
ważny aspekt kształtowania relacji międzyludzkich. Brak
obopólnego szacunku sprawia, że żadne mechanizmy na
nic się zdają.

Paliwa do codziennej, intensywnej pracy dostarcza mi
przede wszystkim czas spędzany z najbliższymi -między
innymi dwa wyjazdy w roku spędzone wraz z żoną i synami.
Zimą w górach, gdzie wspólnie
jeździmy na nartach oraz latem,
w jakimś ciepłym miejscu, z dala
od codzienności i problemów.
- Czego Panu życzyć w związku
z objęciem nowego stanowiska?
- Myślę, że nie będę oryginalny
życząc sobie zdrowia. Gdy ono
dopisuje, to można wiele.
Jeśli chodzi o nową jednostkę,
to utrzymania wyników pracy na
wysokim poziomie.
Poza tym, gdy kiedyś przyjdzie mi się z nią rozstać, pożegnania podobnego, jakie odbyło się w KPP w Piszu.
Usłyszałem w ciągu kilkudziesięciu minut tak wielu słów
uznania, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że te ponad
dwa lata ciężkiej pracy i różnych wyrzeczeń nie poszły na
marne.
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01.03 – Region: Na Warmii i Mazurach ruszyła akcja
„ SpoKREWnieni Służbą”

05.03 - Policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w ogólnokrajowych
działaniach „Bezpieczny przejazd kolejowy”

08.03 – Region: Dzień Kobiet oraz specjalne wydanie
„ Informatora”- Kobiety w Policji

20-23.03- B RANDENBURGIA : „ D OSKONALENIE

ZAWODOWE

ORGANÓW ŚCIGANIA NA RZECZ ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ”

-

UDZIAŁEM FUNKCJONARIUSZY
W

E RASMUS + Z
W OJEWÓDZKIEJ P OLICJI

SESJA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU

K OMENDY

O LSZTYNIE

21.03- Ostróda: „ Policja bliżej nas” konferencja i warsztaty
informacyjno- edukacyjne dla szkół średnich województwa

21.03- Region: „ Dzień przedsiębiorczości ”-spotkania z młodzieżą
w jednostkach Policji

28.03- Kętrzyn: „Policja bliżej nas”- konferencja dla mieszkańców
regionu

28.03- Jeziorany: „ Akademia bezpieczeństwa fundacji PZU”działania promujące bezpieczeństwo wśród młodzieży szkolnej

29.03- Olsztyn, ślubowanie 20. nowo przyjętych policjantów
garnizonu warmińsko-mazurskiego

Źródło: KWP w Olsztynie
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1 marca w całej Polsce ruszyła ogólnopolska akcja „SpoKREWnieni służbą” odbywająca się pod patronatem
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej.
Do zbiórki krwi w ramach tej akcji
włączyli się także warmińskomazurscy policjanci.
Zbiórka krwi w ramach akcji
„ SpoKREWnieni Służbą” rozpoczęła się
1 marca, czyli Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jej celem było
złożenie hołdu bohaterom antykomunistycznego podziemia. Patronat nad ogólnopolską akcją objął Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej.
Choć zgodnie z nazwą akcji, miała ona mobilizować w tym
czasie w głównej mierze mundurowych, to nic nie stało na
przeszkodzie, by drogocenny dar w postaci własnej krwi,
złożyli wszyscy, którzy chcieli w ten sposób pomóc innym.
Do akcji włączyły się praktycznie wszystkie jednostki Policji
garnizonu warmińsko-mazurskiego.
Przez cały marzec zbiórki prowadzone były w różnych terminach, w wielu miastach naszego regionu. Do policjantów
dołączyli m.in. pracownicy cywilni strażacy, strażnicy graniczni i żołnierze.
Jedną ze zbiórek zorganizowali policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Miejskiej Policji w
Olsztynie wraz z żołnierzami 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i pracownikami 22 Wojskowego
Oddziału Gospodarczego.
16 marca 2018 r. w ciągu kilku godzin zebrano 12,6 l krwi.
Tego dnia wśród krwiodawców był podinsp. Mariusz Lisekspert Zespołu Operacji Policyjnych Sztabu Policji KWP w
Olsztynie. Jak się okazało- tą donacją policjant przekroczył
12 litrów oddanej krwi, a tym samym otrzyma srebrną od-

znakę Honorowego Dawcy Krwi.
- Jestem dawcą krwi od kilkunastu lat.
Pamiętam swoją pierwszą donację- pod
koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy byłem
w Szkole Policji w Słupsku, zdarzył się tragiczny wypadek, w którym poważnie ranne
zostało małe dziecko. Pilnie potrzebna była krew, by ratować
życie tego malucha. Pomyślałem
wtedy, że trzeba mu koniecznie
pomóc. Od pewnego czasu oddaję krew cyklicznie. Uważam,
podinsp. Mariusz Lis
że to bardzo słuszna postawakrew to jedyny lek, którego nie
można kupić, ani też niczym zastąpić. Krew ratuje życie i
warto w ten sposób pomagać innym.
Podinsp. Mariusz Lis zachęcił do honorowego oddawania
krwi swoją rodzinę. Zarejestrował się także w bazie potencjalnych dawców szpiku.
Takie postawy wśród policjantów nie są rzadkością.
Wśród nas jest wielu honorowych dawców krwi. Podczas marcowej zbiórki w ramach akcji „ SpoKREWnieni Służbą” zebraliśmy wspólnie z innymi uczestnikami
akcji ponad 102 l krwi. Ten życiodajny płyn trafi do najbardziej potrzebujących.
asp. Marta Kacprzyńska
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W czwartek 22 marca br. na terenie Ośrodka Narciarskiego Kurza Góra w Kurzętniku kolejną służbę na nartach w tym sezonie pełnili policjanci Oddziału Prewencji
Policji w Olsztynie. Przez całą zimę funkcjonariusze
w niebieskich mundurach, którzy przeszli specjalne
szkolenie merytoryczne i praktyczne,
dbali o bezpieczeństwo miłośników
„białego szaleństwa”.
Sezon dobiega końca, więc służba
była doskonałą okazją by podziękować im za ich zaangażowanie i profesjonalną postawę.
Od 19 stycznia specjalnie wyszkoleni
policjanci Oddziału Prewencji Policji
w Olsztynie pełnili służbę na stoku narciarskim Kurza Góra w Kurzętniku.
Głównym zadaniem funkcjonariuszy
pracujących na zorganizowanych
terenach narciarskich były działania
prewencyjne, mające wpływ na szeroko
pojęte bezpieczeństwo.
Policjanci pilnowali porządku
oraz reagowali na niebezpieczne
i niezgodne z prawem zachowania.
Patrolowali nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi.
Policjanci byli pomocni zawsze wtedy,
gdy ktoś właśnie tej pomocy potrzebował.
W czwartek, 22 marca br., na stoku Kurzej Góry za pełnioną służbę w tym sezonie narciarskim policjantom podziękowali
wszyscy ci, dla których to bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową: Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście
Lubawskim insp. Jacek Drozdowski,

S TR . 11

Dyrektorzy Ośrodka Narciarskiego: Piotr Tabiś i Grzegorz
Błaszkowski oraz Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski i Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Lewicki.
Komendant nowomiejskiej Policji, włodarze gminy oraz dyrektorzy ośrodka narciarskiego byli
zgodni, że służba patroli narciarskich
przekłada się na wzrost i poczucie
bezpieczeństwa narciarzy i snowboardzistów. Na ręce funkcjonariuszy
w podziękowaniu za ich zaangażowanie i profesjonalne podejście do pełnionej służby oprócz specjalnie przygotowanych podziękowań trafiły również drobne upominki.
Policjanci nie tylko odebrali podziękowania, przeprowadzili na stoku także
działania profilaktyczne przypominając
jego użytkownikom podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Radzili, by zapoznali się z regulaminem obiektu i podstawowymi przepisami związanymi z „białym szaleństwem".
Promowali w ten sposób akcję "Kręci
mnie bezpieczeństwo na stoku".
W ręce narciarzy trafiły kaski ochronne, elementy odblaskowe, rzepy
do zapinania nart oraz kieszonkowe
informatory, w których znajduje się
m.in. Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz numery telefonów ratunkowych.

mł. asp. Ludmiła Mroczkowska
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Uratował kobiecie życie

Skuteczny również po służbie

Asp. szt. Andrzej Bańkowski – dzielnicowy z Susza uratował życie kobiecie, która zasłabła na klatce schodowej

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Gietrzwałdzie
zatrzymał sprawcę kolizji drogowej, do której
doszło na drodze krajowej nr 16. Prowadzący
auto miał sądowy zakaz kierowania pojazdami.

Na telefon komórkowy dzielnicowego Komisariatu Policji w Suszu
zadzwoniła kobieta, która oświadczyła, że na klatce schodowej leży
jej sąsiadka. Zgłaszająca dodała,
że kobieta się przewróciła i nie
wie, co ma robić, aby jej pomóc.
Dzielnicowy uspokoił ją i poprosił o
sprawdzenie, czy pokrzywdzona
oddycha oraz o wezwanie karetki pogotowia. Po chwili sam
wsiadł do radiowozu i pojechał na miejsce.
Okazało się, że 61-latka co chwilę traciła przytomność i miała
bardzo słaby puls. Kiedy policjant czekał na ratowników medycznych udzielał kobiecie pierwszej pomocy, cały czas z nią
rozmawiał, ułożył ją w pozycji bezpiecznej oraz umożliwił lepszy
dostęp powietrza.
Asp. szt. Andrzej Bańkowski – dzielnicowy z 12 letnim stażemznając mieszkańców swojego rejonu wiedział, że kobieta ma
poważne problemy ze zdrowiem, leczy się na nadciśnienie,
o czym poinformował przybyły na miejsce zespół karetki pogotowia.
Ratownicy zabrali kobietę do szpitala. Powiedzieli, że kobieta
przeżyła dzięki szybkiej reakcji suskiego dzielnicowego.

Asp. szt. Andrzej Bańkowski służy w Policji 18 lat.
Zanim został dzielnicowym pracował w Ogniwie Patrolowo - Interwencyjnym Komisariatu Policji w Suszu.
Za szczególne zaangażowanie w pracę
oraz wzorową postawę był wielokrotnie nagradzany
i wyróżniany przez Komendanta Komendy Powiatowej
Policji

J.K.

18 marca około godz. 14:00 na krajowej szesnastce
w pobliżu Gietrzwałdu doszło do kolizji drogowej.
Kierowca osobowego forda z nieznanych przyczyn
stracił panowanie nad kierowanym pojazdem,
zjechał na przeciwległy pas ruchu, wpadł do rowu
i uderzył w drzewo.
Całe zdarzenie zauważył mł asp. Piotr Drozd –
na co dzień pracujący
na stanowisku dzielnicowego w Posterunku
Policji w Gietrzwałdzie.
Policjant – choć miał
tego dnia wolne – natychmiast interweniował. Pobiegł na miejsce zdarzenia, aby
pomóc poszkodowanym.
Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn, którzy
chwilę po zdarzeniu zaczęli uciekać z jego miejsca.
Jeden z nich zdecydował się na taki krok, mimo że
miał zakrwawioną głowę.
Po kilkuset metrach policjant zatrzymał obu mężczyzn, a na miejsce wezwał policyjny patrol, któremu przekazał zatrzymanych. Okazało się, że w wyniku zdarzenia pasażer forda (14-latek) uderzył głową w szybę pojazdu, na skutek czego doszło do
silnego krwawienia głowy. Młodego pasażera opatrzyli medycy, którzy również zostali wezwani na
miejsce zdarzenia.
Sprawcą kolizji okazał się 19-letni kierowca, który od
listopada posiada zakaz kierowania pojazdami.
Uprawnienia -decyzją sądu- zostały mu cofnięte po
tym, gdy w krótkim okresie czasu popełnił sześć
wykroczeń w ruchu drogowym. Jednym z nich była
jazda z prędkością ponad 200 km/h w obszarze
zabudowanym.
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Policjanci i przechodnie uratowali życie starszemu mężczyźnie
Wzorowa reakcja dwóch mężczyzn oraz natychmiastowa pomoc policjantów z węgorzewskiej komendy
doprowadziła do uratowania życia mężczyźnie, który
stracił przytomność na jednej z ulic Węgorzewa.
19 marca około godziny 12:00 dyżurny
węgorzewskiej komendy został powiadomiony o nieprzytomnym mężczyźnie,
leżącym na ulicy. Gdy policjanci dojeżdżali na miejsce zobaczyli dwóch mężczyzn, którzy udzielali pomocy leżącemu. Funkcjonariusze,
sierż. sztab. Adam Soczewka
i sierż. sztab Tadeusz Szymczak, którzy posiadają uprawnienia ratownika medycznego, od razu przystąpili do działania.

Jeden z policjantów zbadał tętno i oddech nieprzytomnego
mężczyzny, a po stwierdzeniu ich zaniku, podjął reanimację.
Policjant prowadził akcję reanimacyjną aż do przybycia
karetki pogotowia ratunkowego.
Jak się okazało, stan poszkodowanego był poważny i dopiero po kilku minutach zdołano przywrócić jego funkcje życiowe.
Starszy mężczyzna został zabrany do
szpitala i otoczony specjalistyczną
opieką lekarską.
Dzięki szybko udzielonej pierwszej
pomocy przedmedycznej przez policjantów, służby ratunkowe, oraz wzorowej reakcji dwóch
mężczyzny, którzy udzielili pomocy, życie starszego człowieka zostało uratowane.
st.asp. Grażyna Magiera

Podziękowali policjantom

Dzięki nim żyje człowiek
Dzięki reakcji sąsiada i szybkiej interwencji zalewskich
policjantów, udało się uratować życie mężczyzny, który
zasłabł w swoim domu.
19 marca policjanci z posterunku w Zalewie zostali poinformowani przez mieszkańca miasta o tym, że od dwóch dni nie
może skontaktować się z sąsiadem,
z którym codziennie rozmawiał.
Zgłaszający dodał, że 69 - latek ma problemy zdrowotne.
Gdy policjanci przyjechali na miejsce
okazało się, że drzwi do mieszkania mężczyzny są zamknięte
i nikt nie reaguje na pukanie.
Przez jedno z okien policjanci zauważyli leżącego na podłodze
mężczyznę, który głowę miał położoną na łóżku. Funkcjonariusze
weszli do mieszkania przez okienko w piwnicy, wyważając później
drzwi.
Mieszkaniec Zalewa miał problem z oddychaniem, był bardzo blady, nie można było z nim nawiązać kontaktu. Policjanci udzielili
pierwszej pomocy mężczyźnie i wezwali na miejsce karetkę pogotowia. 69 - latek został przetransportowany do szpitala, gdzie pozostał na obserwacji.
Dzięki reakcji sąsiada i szybkiej oraz zdecydowanej interwencji
policjantów nie doszło do tragedii.

jk

Wójt Gminy Prostki złożył na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Ełku podziękowania za zajęcia
zorganizowane dla uczniów i rodziców w ramach
przeciwdziałania narkomanii.
Wójt wyraził wdzięczność za merytoryczne i profesjonalne przygotowanie policjantów.

Pierwsze zajęcia zorganizowane były dla uczniów.
Przeprowadzili je doświadczeni policjanci, którzy na co
dzień pracują w Wydziale Kryminalnym i zajmują się
zwalczaniem przestępczości narkotykowej.
Kolejne zajęcia adresowane były do rodziców.
Policjanci zwracali uwagę na sygnały, które mogą pomóc
rodzicom dostrzec, że ich dziecko może mieć problem
z narkotykami.
Kryminalni poruszali także aspekty prawne z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Spotkania spotkały się pozytywnym odbiorem, zarówno
wśród uczniów, jak i rodziców.
st.sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
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Lidzbarscy policjanci pomogli rannemu owczarkowi
błąkającemu się na trasie Lidzbark Warmiński – Orneta.
Gdy informacja ze zdjęciami z tej nietypowej interwencji
została umieszczona na Twitterze profilu Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, pies został rozpoznany, i trafił do swoich właścicieli.
9 marca oficer dyżurny lidzbarskiej policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie od jednego z kierujących pojazdem
o błąkającym się dużym psie na trasie Lidzbark Warmiński –
Orneta. Z relacji zgłaszającego wynikało, że zwierzę jest
zdezorientowane i wbiega pod nadjeżdżające pojazdy.
W okolicach miejscowości Babiak policjanci zauważyli zgłaszającego, który przytrzymywał psa na poboczu. Owczarek
niemiecki miał zranioną łapę. Policjanci przetransportowali
ranne zwierzę do weterynarza, gdzie została mu udzielona
pomoc. Następnie pies trafił do schroniska, gdzie oczekiwał
na swojego właściciela. Na szczęście nie trwało to długo.

Dzięki niej, jeden z użytkowników rozpoznał owczarka niemieckiego, jako psa swoich sąsiadów.
Nero, bo tak ma na imię roczny owczarek, już trafił do swoich właścicieli. Małżeństwo, które zaangażowało swoich
znajomych w poszukiwania czworonożnego członka swojej
rodziny, nie kryło szczęścia z jego powrotu do domu.

podkom.Monika Klepacka

Informacja ze zdjęciami z tej nietypowej interwencji lidzbarskich policjantów została zamieszczona na Twitterze, na
profilu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Podziękowania dla ełckich policjantów od Senator RP
Senator RP Małgorzata Kopiczko przekazała gratulacje
ełckim policjantom st.sierż. Piotrowi Olejniczakowi
i st. sierż. Wojciechowi Ostrowskiemu. To policjanci,
którzy zapobiegli wybuchowi gazu
i zatrzymali mężczyznę, który celowo odkręcił zawór butli gazowej.

Do Komendanta Powiatowego Policji
w Ełku przyszedł serdeczny list z pełnymi uznania słowami.
Senator RP Małgorzata Kopiczko
gratuluje dwóm ełckim policjantom za
skuteczną i sprawną interwencję.

St.sierż. Piotr Olejniczak i st.sierż. Piotr Ostrowski zapobiegli wybuchowi gazu w budynku wielorodzinnym i ewakuowali znajdujące się tam osoby. Zatrzymali także 55-letniego
mężczyznę, który groził żonie wysadzeniem domu i celowo odkręcił zawór
butli gazowej.
Pani Senator podkreśla, że postawa
policjantów jest godna naśladowania
i może być wzorem dla innych.
st.sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
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konferencja i warsztaty informacyjno- edukacyjne dla uczniów szkół
21 marca w hali widowiskowo- sportowej
w Ostródzie kilkuset uczniów szkół średnich uczestniczyło w konferencji
„ Policja bliżej nas” przygotowanej przez
warmińsko- mazurskich policjantów.
Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji
w Ostródzie zorganizowali konferencję skierowaną do uczniów szkół średnich naszego
regionu. Patronat nad przedsięwzięciem objęli
Wojewoda Warmińsko- Mazurski oraz Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty.
Głównym celem konferencji była prezentacja
policji warmińsko-mazurskiej jako formacji
działającej na rzecz szeroko rozumianego
bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców
naszego regionu. Nie mniej ważnym aspektem
było też przedstawienie narzędzi służących
do skutecznej komunikacji ze społeczeństwem
takich jak m.in. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Na trybunach zasiadło blisko czterystu
uczniów. W przeważającej części była to młodzież z klas mundurowych szkół naszego
regionu.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
-w imieniu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego- Stanisław Orzechowski, WarmińskoMazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek
Nowacki, Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski, Burmistrz Miasta Ostróda
Czesław Najmowicz, Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas, Komendant Powiatowy PSP
Tomasz Ostrowski, Komendant Straży Miejskiej Jacek Pietrzyk, ks. dziek. Roman Wiśniowiecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Stare Jabłonki Ryszard Grzywiński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Miłomłyn Wiesław Stachowicz.
Konferencję uroczyście otworzył
insp. Tomasz Klimek- Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie.
Przedsięwzięcie podzielono na dwie części:
w pierwszej zaprezentowano pracę policjantów
naszego województwa oraz pokazano jak w
praktyce hasło„ Bezpieczeństwo to nasza
wspólna sprawa – razem możemy mieć na
nie wpływ ” faktycznie i pozytywnie wpływa na
współpracę na rzecz bezpieczeństwa.

Omówiono także zasady działania aplikacji
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
która w naszym województwie działa już ponad półtora roku;
drugą natomiast stanowiły warsztaty informacyjno- edukacyjne.
Część warsztatowa cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem młodych ludzi.
Na siedmiu stanowiskach, przygotowanych
przez policjantów różnych pionów, grupy
uczniów mogły dowiedzieć się, jak wygląda
praca funkcjonariuszy w praktyce, otrzymać
odpowiedzi na różne pytania, ale także uczestniczyć w zadaniach przygotowanych na niektórych stanowiskach.
Na stanowisku „Młody, trzeźwy kierowca”,
przygotowanym przez policjantów ruchu drogowego, można było dowiedzieć się, jakie
skutki prawne niesie za sobą prowadzenie
pojazdu pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Dzięki alkogoglom oraz narkogoglom
każdy mógł sprawdzić, jak zgubnie na percepcję wpływają środki odurzające.
Na stanowisku „ Praktyczna obsługa Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” można było
pogłębić wiedzę na temat działania tego narzędzia oraz poznać obieg informacji przekazanej
Policji przez obywatela.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się dwa
kolejne stanowiska: „ Policyjni wodniacy” oraz
„Policjanci do zadań specjalnych”- to w tych
miejscach młodzież mogła porozmawiać
o specyfice pracy policjanta oddziału prewencji, antyterrorysty, przewodnika psa czy policyjnego wodniaka. Na stanowiskach wyeksponowano także sprzęt, który niezbędny jest do
wykonywania zadań przez tych funkcjonariuszy.
Na stanowisku „ Przekaż informację” uczniowie w praktyce mogli przekonać się, że praca
oficera prasowego nie należy do najłatwiejszych- tak jak mogłoby się wydawać, patrząc
na policjantów występujących w mediach.
Z przekazanych informacji chętni musieli opracować krótkie i treściwe informacje, a następnie przedstawić je przed kamerą.
Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP
w Olsztynie przygotowała stanowisko
„ Jak zostać jednym z nas”. To tam można
było uzyskać wszystkie informacje, jak wstąpić w szeregi Policji, jakie warunki trzeba spełnić oraz jak wygląda proces rekrutacji.
Po części warsztatowej policjanci przedstawili
przygotowane na ten dzień pokazy.
Przewodnicy psów służbowych przygotowali
pokazy umiejętności swoich podopiecznych
w zakresie zatrzymywania niebezpiecznych
osób. Przeprowadzili także krótki pokaz tresury.
Na zakończenie swoje umiejętności zaprezentowali policjanci z Nieetatowego Zespołu Taktycznego Komendy Powiatowej Policji w
Ostródzie wraz z funkcjonariuszami z Zespołu
Minersko- Pirotechnicznego Samodzielnego
Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z
Olsztyna. Zaprezentowane zostało dynamiczne zatrzymanie pojazdu, którym poruszał się
sprawca przestępstwa. Taktyka policjantów
polegała na zablokowaniu samochodu sprawcy i sprawnym obezwładnieniu i zatrzymaniu
kierowcy. Następnie funkcjonariusze przystąpili do przeszukania pojazdu w trakcie którego
w bagażniku znaleźli niebezpieczny pakunek.
Na miejsce wezwani zostali funkcjonariusze
z Zespołu Minersko- Pirotechnicznego SPAP
Olsztyn, którzy zabezpieczyli i zneutralizowali
ładunek wybuchowy.
(mk/ab)
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28 marca 2018 r. w kinie „Gwiazda” w Kętrzynie odbyła
się kolejna konferencja pod nazwą „Policja bliżej nas”
przygotowana przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Tym razem adresatami
przedsięwzięcia byli dorośli oraz seniorzy
naszego regionu.
Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
zorganizowali kolejną konferencję pod nazwą
„Policja bliżej nas”. Patronat nad przedsięwzięciem objęli
Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty.
Głównym celem konferencji była prezentacja policji warmińsko-mazurskiej jako formacji działającej na rzecz szeroko
rozumianego bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców
naszego regionu. Nie mniej ważnym aspektem było też
przedstawienie narzędzi służących do skutecznej komunikacji ze społeczeństwem takich jak m.in. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz poruszenie kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych.
Na sali kętrzyńskiego kina „Gwiazda” zasiadło ponad 150
osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
Damian Nietrzeba - Wiceburmistrz Kętrzyna, Janusz Prusik
- Wiceburmistrz Korsz, Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn, Ryszard Kozyra - Wójt Gminy Barciany, komendanci
powiatowi policji z ościennych powiatów, sołtysi a także
uczniowie klas mundurowych.
Konferencję uroczyście otworzył insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
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Podczas konferencji poruszono trzy obszary tematyczne.
W pierwszym zaprezentowano pracę policjantów naszego
województwa oraz pokazano jak w praktyce hasło „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa – razem
możemy mieć na nie wpływ ” faktycznie i pozytywnie wpływa na współpracę na rzecz bezpieczeństwa.
Asp. Marta Kacprzyńska z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie posługując się przykładami przedstawiła, jak wspólne działania przekładają się na poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie. Policjantka omówiła także
założenia akcji informacyjno - edukacyjnej „Patrz i słuchaj” której adresatami są przede wszystkim niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.
Podczas drugiej prezentacji nadkom. Mariusz Zieliński
z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie omówił zasady działania aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
która w naszym województwie działa już ponad 1,5 roku.
Kwestie dotyczące bezpieczeństwa seniorów przedstawiła
podinsp. Małgorzata Bojarowska z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie. W swoim wystąpieniu skupiła się na
przybliżeniu zebranym gościom mechanizmu działania przestępców, którzy działając metodą „na wnuczka” czy „na policjanta” próbują oszukać osoby starsze. Policjantka przestrzegła zebranych gości oraz udzieliła kilku dobrych, prostych rad, jak nie dać się zmanipulować oszustom i nie paść
ofiarą przestępstwa.
Po części teoretycznej konferencji wszyscy chętni mogli
w praktyce sprawdzić, jak działa aplikacja Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa na specjalnie przygotowanym
stanowisku internetowym.

asp. Marta Kacprzyńska
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P OCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W OPINII MIESZKAŃCÓW
W ARMII I M AZUR
62% badanych uważa, że działania Policji są skuteczne w walce z przestępczością. 77% twierdzi, że czuje się
bezpiecznie spacerując w okolicy swojego miejsca zamieszkania po zmroku – tak wynika z tegorocznych badań społecznych pod nazwą Polskie Badanie Przestępczości, które w styczniu 2018 roku zostało przeprowadzone
również na terenie Warmii i Mazur.

W zrealizowanej na początku roku jedenastej edycji Polskiego Badania Przestępczości obok zagadnień związanych z poczuciem bezpieczeństwa, oceną skuteczności
pracy Policji i identyfikacją zagrożeń, poproszono respondentów o ocenę aplikacji internetowej pn. Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji mobilnej Moja Komenda.
OCENA PRACY POLICJI
Warto zauważyć, że zarówno ocena pracy policjantów, jaki i
ocena skuteczności Policji w 2018 r. utrzymuje się na podobnym poziomie.
Mieszkańców naszego regionu poproszono o ocenę pracy
policjantów pełniących służbę w okolicy ich miejsca zamieszkania. Większość 61% ocenia ją dobrze, 22% wystawia oceny negatywne, a nie ma zdania na ten temat 17%.
Jak respondenci odpowiadali na to pytanie w ubiegłych latach przedstawia poniższy wykres

Ankietowanych zapytano, co przede wszystkim wpłynęło na
ocenę pracy policjantów pełniących służbę w okolicy ich
miejsca zamieszkania. Najczęściej udzielaną odpowiedzią
było to, że Policja jest dostępna – wiem, gdzie szukać pomocy 48%. Nieco niższy odsetek badanych -35% twierdzi,
że Policja jest widoczna przez, co daje poczucie bezpie-

czeństwa. Warto podkreślić, że 29% respondentów deklaruje, że Policja jest skuteczna w rozwiązywaniu istotnych problemów.

Mieszkańców województwa warmińsko- mazurskiego zapytano, jak oceniają skuteczność Policji w walce z przestępczością w okolicach ich miejsca zamieszkania.
Większość ankietowanych - 62% jest zdania, że działania
Policji są skuteczne. Z tą opinią
nie zgadza się 25% respondentów, zaś 13% ma trudności z
odpowiedzią na to pytanie.
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W ramach badań pytano również o częstotliwość widywania
pieszych lub zmotoryzowanych patroli policyjnych w okolicy miejsca zamieszkania Respondentów zapytano, jak często widują piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swojego miejsca zamieszkania?
Najczęściej patrole policyjne widywane są przez ankietowanych kilka razy w tygodniu (18,3%), a kilka razy w miesiącu i
raz w tygodniu dostrzega 17% ankietowanych. O widywaniu
patroli policyjnych rzadziej niż raz w miesiącu mówi 12,3%
mieszkańców naszego województwa.

Badanym przedstawiono listę zagrożeń, i poproszono, aby
wskazali, jakich zagrożeń najbardziej obawiają się w pobliżu
swego miejsca zamieszkania.
Najczęściej wymienianymi zagrożeniami były: brawurowo
jeżdżący kierowcy i włamania (30%,) bójki i pobicia (25%),
agresje ze strony osób pijących lub narkomanów (23%),
napady i rozboje (22%), niszczenie mienia przez wandali
(20%), kradzieże (15%).

LĘK PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ
Ostatnie badanie pokazuje, że wzrosły oceny poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Badani zostali
zapytani o to, czy spacerując po zmroku w swojej okolicy
czują się bezpiecznie? Zdecydowana większość -77% twierdzi, że czuje się bezpiecznie spacerując w okolicy swojego
miejsca zamieszkania po zmroku. Odmienne deklaracje
składa 20%, a 3% badanych nie potrafi odpowiedzieć na to
pytanie.

OCZEKIWANIA WOBEC POLICJI
Na pytanie o to, które kwestie związane z pracą Policji są
dla naszych mieszkańców najważniejsze, respondenci najczęściej wskazują szybkie przybycie policjantów po wezwaniu na miejsce zdarzenia - 46%. Na skuteczność Policji
wskazuje 33%, ważna też jest możliwość łatwego dodzwonienia się do Policji pod numer alarmowy 997 lub 112- tak
sądzi 29%, a także uczciwość, nieprzekupność policjantów ważna dla 26%. Obecność patroli w mojej okolicy jest najważniejsza dla 22% ankietowanych oraz przyjmowanie zawiadomień o przestępstwie bez zbywania i bagatelizowania
spraw 19%. Ważny jest kontakt z dzielnicowym -dla 18%
respondentów, i otwartość policjantów na problemy ludzi
oraz ich fachowość i kompetencje -16%, również sprawne i
szybkie prowadzenie postępowań, bez niepotrzebnych formalności -najważniejsze dla 15% ankietowanych.

Źródło: Polskie Badanie Przestępczości, KGP 2018 r.,
Opracowała Barbara Niewiero
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Święto Kobiet było doskonałą okazją do spotkania na
kursie samoobrony dla pań. Policyjni instruktorzy taktyk interwencji przećwiczyli z kobietami m.in. techniki
obezwładniania agresywnego napastnika.
W szczycieńskiej Hali Wagnera, dzięki uprzejmości zarządców sali, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie przeprowadzili otwarte zajęcia z samoobrony dla kobiet.
Celem przedsięwzięcia było pokazanie kobietom, że w kontakcie z agresywnym napastnikiem mają prawo do obrony,
powinny to robić szybko i skutecznie.
Zajęcia spotkały się z zainteresowaniem pań.
Uczestniczkami ćwiczeń były między innymi panie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, uczennice szczycieńskich szkół średnich, mieszkanki internatu przy Zespole
Szkół nr 3 w Szczytnie, studentki Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie a także panie, zrzeszone w Jednostce Strzeleckiej 1033 Szczytno.
Przybyłe na spotkanie uczestniczki przywitał
podinsp. Arkadiusz Napiórkowski p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie.
Zajęcia z samoobrony poprowadzili policjanci z Wydziału
Patrolowo – Interwencyjnego i Ruchu Drogowego naszej
jednostki, sierż. szt. Michał Szynaka, st. sierż. Bartosz Kaca
oraz sierż. Agata Mendelewska.
Na początku spotkania sierż. Agata Mendelewska omówiła
potencjalne zagrożenia, na jakie narażone są kobiety, występujące czynniki kryminogenne, a także podstawowe zachowania wobec napastnika.

Policjanci -będący jednocześnie instruktorami taktyk interwencji, sierż. szt. Michał Szynaka, st. sierż. Bartosz Kaca,
zaprezentowali i omówili wrażliwe punkty na ciele człowieka,
tzw. „3 strefy” oraz punkty witalne. Po czym odbyła się
wspólna rozgrzewka, a następnie zebranym paniom przedstawiono podstawowe uderzenia z wykorzystaniem specjalistycznych tarczy.
Wszyscy przećwiczyli techniki wychodzenia z chwytu za
nadgarstki, obronę przed duszeniem z przodu, tyłu oraz z
boku.
Obecność pań i ich odzew na policyjne zaproszenie, dał
sygnał szczycieńskim policjantom, że tego typu szkolenia
powinny odbywać się na terenie całego powiatu.
podkom. Ewa Szczepanek
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Zajęcia edukacyjno – informacyjne
skierowane do uczniów klas mundurowych i tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście przeprowadzili policjanci
z KMP w Olsztynie.
Funkcjonariusze zapoznali uczestników spotkania z procedurą rekrutacyjną obowiązującą w Policji.
Podpowiedzieli, jakie dokumenty
należy skompletować, aby przystąpić do rekrutacji. Przekazali również specjalne informatory,
w których znaleźć można istotne
informacje, potrzebne osobom
chcącym wstąpić do Policji.
W Zespole Szkół w Dobrym Mieście
od roku szkolnego 2013/2014 realizowana jest innowacja pedagogiczna,
w ramach której przedmiot Edukacja
dla bezpieczeństwa rozszerzony został o zagadnienia związane z pracą
w Wojsku i Policji.
Dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Miejskim Policji
w Olsztynie a Dyrektorem przywołanej
Szkoły, realizację programu nauczania w klasach mundurowych wspierają
funkcjonariusze olsztyńskiej Policji.
Założeniem stron porozumienia jest
stworzenie młodzieży takich warunków kształcenia, które w sposób profesjonalny pozwolą zapoznać się ze
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Policjantka szczegółowo omówiła wymogi, jakie stawiane są przed kandydatami, podpowiedziała, jakie dokumenty należy skompletować
i wyjaśniła poszczególne etapy rekrutacji – ich przebieg i sposób oceny.

specyfiką, zadaniami i podstawowymi
umiejętnościami w służbie policyjnej
i posiąść wiedzę na temat teoretycznego przygotowania policyjnego, by
jednocześnie przygotować uczniów do
przyszłych egzaminów kwalifikujących
do służby w Policji.
W takim właśnie celu -z inicjatywy
Wydziału Prewencji- 1 marca zorganizowane zostało na terenie szkoły spotkanie z przedstawicielką Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP
w Olsztynie, nadkom. Anną Jackowską, której towarzyszył dzielnicowy z
Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.
Zajęcia edukacyjno – informacyjne
skierowane były do uczniów klas mundurowych i tegorocznych maturzystów, którzy zapoznani zostali z procedurą rekrutacyjną obowiązującą
w Policji.

Uczniowie otrzymali informatory,
w których również znaleźć mogą istotne dla siebie informacje, gdy po ukończeniu szkoły zdecydują się złożyć
dokumenty aplikacyjne.
Dla uczniów planujących związać
swoją przyszłość zawodową z mundurem policyjnym była to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy
o procesie rekrutacji, co niewątpliwie
wpływa również na możliwość odpowiedniego przygotowania się do niego.
Dokładne informacje dotyczące kwalifikacji i wymogów, dostępne są na
stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

http://www.warminskomazurska.policja.gov.pl/ol/praca-wpolicji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-dopolicji/491,Dobor-do-Policji.html

Lidia Cynt
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Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie
mając na uwadze zadania określone dla Policji w Narodowym Programie Zdrowia, a także cele statutowe
Związku Zawodowego podjął decyzję o zorganizowaniu
w dniu 8 marca 2018 r. spotkania z okazji „Dnia Kobiet”.
Uczestniczki przez kilka godzin brały udział w zajęciach
profilaktycznych, sportowych, pielęgnacyjnych i rekreacyjnych. Wyjątkowa atmosfera spotkania sprzyjała
regeneracji sił do dalszej służby i pracy, zachęcała do
zmiany nawyków żywieniowych i zwiększenia aktywności fizycznej.
W wydarzeniu, które odbyło się w Hotelu Mikołajki***** na
Ptasiej Wyspie
wzięły udział
policjantki i panie
zatrudnione w
jednostkach Policji garnizonu
warmińskomazurskiego, w
sumie 80 uczestniczek.
W trakcie spotkania odbyły się
warsztaty szkoleniowe pt.
„Kształtowanie
i utrzymywanie
prawidłowych
wzorców odżywiania oraz aktywności fizycznej w środowisku pracy
i służby”, prowadzone przez ekspertów z Gabinetu Kosmetyki Estetycznej Chimera Derm oraz dietetyka Magdalenę
Skwarek. Uczestniczki spotkania w prezencie otrzymały
voucher do wykorzystania w gabinecie kosmetycznym i
wzięły udział w konkursie z nagrodami.
Pani dietetyk z Naturhaus w Mrągowie, przeprowadziła wykłady na temat „Zasad zdrowego żywienia” i przekazała
paniom zaproszenia na bezpłatne konsultacje dietetyczne.
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Uczestniczki spotkania otrzymały również praktyczne wskazówki dotyczące wzmocnienia własnej wartości, zaprezentowane przez Panią Annę Baranowską - trenera rozwoju osobistego oraz menagera firmy Duolife.
Trener z Fit Perfect w swoim wystąpieniu motywował panie
do zmiany stylu życia, wskazując korzyści zdrowotne z podejmowania aktywności fizycznej. Przekazał również
uczestniczkom zaproszenia do udziału w zajęciach fitness.
Pan Dariusz Chmielewski- przedstawiciel Towarzystwa
Ubezpieczeniowego Allianz- złożył życzenia i wręczył upominki z okazji Dnia Kobiet. Odpowiadał również na nurtujące
pytania dotyczące
ubezpieczenia.
Kolejną atrakcją
spotkania były zajęcia aqua-areobiku,
które poprowadziła
asp. Jolanta RakielSugier, zapewniając
wszystkim świetną
zabawę.
Panie poddały się
również zabiegom,
które były dobrane
do ich indywidualnych potrzeb.
Korzystały z sali do
ćwiczeń, basenu
rekreacyjnego z leżankami masującymi, saun, słonecznej
łączki, jacuzzi, a także „pryszniców wrażeń”.
Wspaniałym uzupełnieniem spotkania były pyszne i zdrowe
przekąski, które serwował paniom Hotel Mikołajki.

kom. Dorota Rak
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„Polska zobacz więcej” - związkowe zaproszenie do Teatru
10 marca 2018 roku Zarząd Terenowej Organizacji NSZZ
Policjantów KWP w Olsztynie zorganizował wyjście do
Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, na spektakl
„Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego, w reżyserii
Krzysztofa Jasińskiego. Zaproszeni widzowie skorzystali z ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Polska zobacz
więcej – weekend za pół ceny” przygotowanej po raz
czwarty przez Polską Organizację Turystyczną we
współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
"Wyzwolenie" Stanisława Wyspiańskiego to arcydzieło polskiego
dramatu. Jego główna postacią jest Konrad, bohater Dziadów
Adama Mickiewicza. „Zamrożony w teatrze, budzi się w rzeczywistości 1902 r. Zastaje Polskę podzieloną na różne
partie i stronnictwa, w bałaganie, w którym każdy chce
mieć monopol na jedyną i słuszną prawdę. Namawia aktorów do grania sztuki narodowej”.
Reżyser tegorocznej premiery "Wyzwolenia" Krzysztof Jasiński
mówił w wywiadach, że sztuka jest zdumiewająco aktualnym
komentarzem do polskiej rzeczywistości.

–„Wyspiański nawołuje do wyzwolenia z wewnętrznego
zakłamania, myślenia stereotypami. Opis mentalny Polski z
początku dwudziestego wieku nakreślony przez Wyspiańskiego w dramacie jest aktualny również dziś” - podkreślają
twórcy olsztyńskiego przedstawienia „Wyzwolenia”.
Na deskach olsztyńskiego teatru dramat ożywa. Aktorzy nawiązują prawdziwą relację z publicznością, przez co obcowanie ze sztuką staje się unikalnym doświadczeniem, całkowicie odmiennym od
oglądanie seansu w kinie czy telewizji.
Wszyscy zaproszeni przez organizację związkową widzowie byli
bardzo zadowolenie z takiej możliwości obcowania ze sztuką
Prapremiera „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego odbyła
się na scenie Teatru im. J. Słowackiego w styczniu 1903 roku.
Spektakl odnosił się bezpośrednio do ówczesnego dyskursu
o patriotyzmie i polskiej kulturze, jak też
do dziedzictwa dramaturgii epoki romantyzmu.

kom. Dorota Rak

Wygrali XV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej "Puchar Wiosny" w Malborku
Drużyna policjantów reprezentująca garnizon warmińskomazurski, zajęła I miejsce podczas XV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej „Puchar Wiosny” kobiet i mężczyzn zorganizowany przez Ognisko „miejskie” TKKF Malbork, pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Miasta Malborka.
W dniach 24-25.03.2018 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 5 w Malborku odbył się XV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej
„Puchar Wiosny” kobiet i mężczyzn zorganizowany przez Ognisko
„miejskie” TKKF Malbork, pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Miasta Malborka.
W turnieju wzięło udział 10 drużyn kobiecych oraz 12 drużyn męskich. W ciągu dwóch dni rozegranych zostało w sumie 46 spotkań. Rozgrywki prowadzone były systemem „każdy z każdym”.
Po zaciętych bojach policyjny team zakwalifikował się do ścisłego
finału.

W meczu o pierwsze miejsce zmierzyli się z drużyną Orzeł Bydgoszcz pokonując ich 2:0. Turniej był na bardzo wysokim poziomie, a policjanci pokazali, jak ważnym elementem codziennej
służby jest sprawność fizyczna i kondycja.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Nagrodę indywidualną dla najlepszego zawodnika zdobył
post. Arkadiusz Bloch KWP Olsztyn. Pamiątkowymi statuetkami
zostali uhonorowani zawodnicy wyróżniający się w całym turnieju
mł.insp. Przemysław Polechoński KWP Olsztyn oraz MPV turnieju mł. insp. Mariusz Kozłowski KPP w Lidzbarku Warmińskim.
Klasyfikacja końcowa Turnieju Piłki Siatkowej
1 miejsce – Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
2 miejsce – Orzeł Bydgoszcz
3 miejsce – AZS UG Gdańsk
asp.szt. Monika Danielak
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Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie w sieci:
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
@KWP_Olsztyn
@KWPOlsztyn
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T E L E F O N : 8 9 - 5 2 2 - 5 4 - 4 1; e-mail bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl

Wszystkie numery „Informatorów” dostępne są na stronie http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/157,Gazetka-Informator.html

