
Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 

10 września 2010 roku numer 23 

 

KONTAKT Z CZYTELNIKAMI:     b.przyborowska@warminsko-mazurska.policja.gov.pl 

14 sierpnia 2010r. asp.  sz tab.  Krzysztof  Wacławski ,  który do niedawna  
pracował w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie po raz kolejny ukończył  
Triathlon „Ironman” organizowany na Węgrzech, w ramach którego uczestnicy musieli  
przepłynąć 3800 metrów, przejechać 180 km na rowerze i przebiec 42 km!  
W sierpniu, po 24 latach służby, dyżurny iławskiej Policji przeszedł na emeryturę.               
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K W P :  N o w o c z e s n e  o z n a k o w a n e  l a n c i e  d e l t a  z  w i d e o r e j e s t r a t o r a m i   
i  A m b u l a n s e  P o g o t o w i a  R u c h u  D r o g o w e g o   
d l a  w a r m i ń s k o  –  m a z u r s k i c h  p o l i c j a n t ó w  

Warmińsko – mazurscy policjanci 
otrzymali 12 nowoczesnych radio-
wozów. Już na dniach lancie delta 
i Ambulanse Pogotowia Ruchu 
Drogowego pojawią się na dro-
gach naszego regionu. Superno-
woczesne auta wyposażone są w 
wideorejestratory oraz zestawy 
komputerowe z drukarką i opro-
gramowaniem. Z kolei no-
woczesne APRD posiadają 
wyposażenie niezbędne do 
zabezpieczenia zdarzeń 
drogowych. Pojazdy warte 
ponad 1,7 mln złotych zo-
stały zakupione w 80% ze 
środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 
2007 – 2013 i w 20% ze 
środków własnych Policji.  
 
Warmińsko – mazurscy poli-
cjanci otrzymali 12 nowocze-
snych radiowozów. 6 z nich 
to supernowoczesne lancie 
delta 844. Pojemność silnika 
takiego auta to 1910 cm, moc 
silnika - 139,5KW, maksymal-
na prędkość – 222 km/h. Każdy z 
tych samochodów ma zamontowany 

wideorejestrator oraz zestaw kompu-
terowy z drukarką i oprogramowa-
niem. Dodatkowym wyposażeniem 
tych pojazdów są tablice świetlne 
służące do wysyłania poleceń typu 
„JEDŹ ZA MNĄ”, „STOP POLICJA”, 
które umieszczone są za tylną szybą 
pojazdów. 
Lancie delta będą mogły rejestrować 

prędkość aut jadących przed, jak i 
za oznakowanym radiowozem.  

Dodatkowo policjanci będą nagry-
wać inne wykroczenia popełniane 
przez uczestników ruchu drogowe-
go. To skuteczne narzędzie w walce 
z drogowymi piratami trafi do poli-
cjantów z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Olsztynie oraz do komend 
miejskich w Olsztynie i Elblągu oraz 
do powiatowych w Ostródzie, Mrą-

gowie i Giżycku. Wartość jed-
nego samochodu to koszt 
około 127.000 złotych.  
Oprócz samochodów osobo-
wych, policjanci otrzymali fiaty 
ducato 250, są to Ambulanse 
Pogotowia Ruchu Drogowe-
go.  Te nowoczesne samo-
chody mają przede wszystkim 
pomóc w jak najlepszym wy-
konaniu czynności związa-
nych z zabezpieczeniem miej-
sca zdarzenia drogowego. 
Niewątpliwie przysłuży się 
temu niezbędne wyposażenie 
fiatów ducato. Wnętrze każde-
go z tych pojazdów jest po-
dzielone na trzy przedziały: 
kabinę kierowcy, przedział 

biurowy ze stolikami pod kom-
puter i szafkami, oraz przedział ma-
gazynowy (miejsce na dodatkowe 

 

Urszula Pasławska - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-
Mazurskiego oraz insp. Sławomir Mierzwa - Komendant  
Wojewódzki Policji w Olsztynie na konferencji prasowej                  
na Starym Mieście w Olsztynie  
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wyposażenie – umywalkę oraz szaf-
kę ubraniową).  
Każdy Ambulans Pogotowia Ruchu 
Drogowego ma na swoim pokładzie 
cyfrową kamerę, wózek do mierze-
nia odległości, zestaw znaków dro-
gowych, walizkę medyczną, telesko-
powy maszt oświetleniowy, lampę 
oświetleniową na statywie, oświetle-
nie zewnętrzne z trzech stron pojaz-
du, składany parawan do wykonywa-
nia oględzin, przyrząd do badania 
skuteczności hamowania, podnośnik 
samochodowy, nożyce hydrau-
liczne, drukarkę, skaner, kopiar-
kę, agregat prądotwórczy, tabli-
cę ostrzegawczą „POLICJA 
UWAGA WYPADEK”. Każdy z 
tych samochodów posiada nie-
zależny system ogrzewania.     

Pojazdy te trafią do jednostek w El-
blągu, Olsztynie, Iławie, Nidzicy, 
Ostródzie i Szczytnie.  Wartość jed-
nego APRD, to ponad 203.000 zło-
tych. 
 

Radiowozy warte ponad 1,7 mln zło-
tych zostały zakupione w 80% ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na 
lata 2007 – 2013 i w 20% ze 
środków własnych Policji.  
 - Drogi na Warmii i Mazurach 
należą wprawdzie do najpięk-
niejszych, ale wciąż musimy 
pracować nad poprawą bezpie-
czeństwa na nich – mówi Jacek 
Protas, Marszałek Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego.  

– W programie regionalnym mamy 
całą oś priorytetową, dotyczącą in-
frastruktury transportowej regional-
nej i lokalnej, gdzie realizujemy pro-
jekty na łączną wartość 430 mln zł. 
Oprócz inwestycji drogowych, które 
są najważniejsze, potrzebne jest 
jeszcze zwiększenie ochrony na dro-
gach. Zabezpieczyliśmy na ten cel 
23,480 mln zł, z czego większość 
przypadła policji. Te środki mogą 
być przeznaczone na zakup sprzętu 
i środków transportu, służących 
ochronie dróg przed zagrożeniami i 
skutkami katastrof drogowych. Cho-
dzi o główne szlaki komunikacyjne, 
czyli drogi krajowe. Wspólnie z poli-

cjantami i drogowcami liczymy na to, 
że wkrótce poziom bezpieczeństwa 
na drogach Warmii i Mazur znaczą-
co się podniesie”.  

  
Insp. Sławomir Mierzwa, Komendant 
Wojewódzki Policji w Olsztynie do-
daje, że „dzięki wzbogacaniu budże-
tu Policji funduszami unijnymi może-
my jeszcze skuteczniej zapobiegać i 
zwalczać zagrożenia występujące 
na warmińsko-mazurskich drogach. 
Te nowoczesne lancie delta i Ambu-
lanse Pogotowia Ruchu Drogowego 
wyznaczają standardy, które obo-
wiązują w naszym województwie, 
zarówno w kwestii profesjonalnej 
obsługi zdarzeń drogowych, jak i 
warunków, w jakich pracują podlegli 
mi policjanci”.     
 
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat w 
50 % odświeżony został tabor samo-
chodowy warmińsko-mazurskiej Po-
licji. Tylko w 2008 i 2009, do co-
dziennej służby, policjantom zostało 
przekazanych ponad 330 nowych 

Opr.  nadkom. Anna Fic i Izabela Niedźwiedzka 

Autor zdjęć - sierż.  Dawid Stefański  
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Dwaj mężczyźni - 28-letni 
Grzegorz K. oraz 41-letni Ma-
riusz R. zostali zatrzymani  
w trakcie dokonywania  
napadu na jedną z ajencji 
bankowych na elbląskim 
osiedlu „Nad Jarem”.  
Mężczyźni posłużyli się atra-
pami broni. Nie udało im się 
jednak osiągnąć zamierzone-
go celu. W kajdankach  
trafili najpierw do radiowozu,  
a później do policyjnego 
aresztu.  
Na wniosek policjantów i 
prokuratora obaj zostali tym-
czasowo aresztowani. Teraz 
każdemu z nich może grozić 
kara do 12 lat pozbawienia 
wolności.  
 
  
 
W piątek  27 sierpnia około godziny 16.10 w jednej z 
elbląskich ajencji bankowych na osiedlu „Nad Jarem” 
dwóch zamaskowanych mężczyzn weszło do budynku 
ajencji i przy użyciu atrap przypominających broń 
palną próbowało zastraszyć kasjerkę. Kobieta uciekła na 
zaplecze i podniosła alarm. Dzięki temu oraz pomocy 
postronnych osób udało się zablokować sprawcom dro-
gę ucieczki. Zamknięto również drzwi wyjściowe do ajen-
cji oraz zawiadomiono oficera dyżurnego Policji.  
F u n k c j o n a r i u s z e  n a  m i e j s c u  z d a r z e n i a  
b y l i  w  c i ą g u  2  m i n u t  o d  z g ł o s z e n i a .   
Sprawcy próbowali wydostać się na zewnątrz kopiąc i 
uderzając rękoma w przytrzymywane przez osoby drzwi.  
Policyjny patrol zatrzymał obu mężczyzn wydając im 
polecenia położenia się na ziemi. Chwilę później okazało 
się, że obaj podejrzewani znani są policji i byli już karani 
za przestępstwa. Co więcej, 41-letni Mariusz R. był po-
szukiwany przez policję do odbycia kary pozbawienia 
wolności.  
Obaj sprawcy na wniosek policjantów i prokuratora zo-
stali tymczasowo aresztowani.  
Za rozbój Kodeks Karny przewiduje karę do 12 lat po-
zbawienia wolności. 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie 
podpisał rozkazy mianujące ponad dwustu 
policjantów z regionu na wyższe stanowiska 
służbowe. Skutkuje to automatycznie wzro-
stem pensji tych funkcjonariuszy. W ten 
sposób wszystkie potrzeby w tym zakresie 

zgłoszone Komendantowi Wojewódzkiemu 
Policji przez komendantów miejskich i powiato-

wych z województwa zostały zrealizowane. Dodat-
kowo, za  bardzo dobrą codzienną służbę, szczególnie w sezonie 
wakacyjnym, insp. Sławomir Mierzwa przekazał prawie 240 tysię-
cy złotych na podwyższenie dodatków służbowych policjantom z 
regionu wyróżniającym się w służbie.  
 
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przekazując środki finan-
sowe awansował na wyższe stanowisko służbowe 207 policjantów, z 
tego 191 to funkcjonariusze z komend miejskich i powiatowych woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. W ten sposób wszystkie potrzeby 
zgłoszone w tym zakresie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji 
przez komendantów miejskich i powiatowych Policji z województwa 
zostały zrealizowane. Dodatkowo, bardzo dobrą codzienną służbę 
funkcjonariuszy z regionu, szczególnie w sezonie wakacyjnym, insp. 
Sławomir Mierzwa nagrodził przekazaniem prawie 240 tysięcy złotych 
z przeznaczeniem na podwyższenie dodatków służbowych wyróżnia-
jącym się w służbie policjantom. 
 
 

52-letni właściciel pola 
kukurydzy, który ogro-
dził swoje pole drutem 
pod napięciem 230V 
usłyszał zarzuty nara-
żenia na utratę życia 
lub zdrowia dwóch 
osób, kradzieży energii 
oraz usiłowania kłu-
sownictwa.  
Podejrzany nie kwe-
stionował swojej winy. 
Teraz odpowie przed 
sądem. Grozi mu kara 
do 5 lat pozbawienia 
wolności. 
 
 26 sierpnia około godzi-
ny 20.30 policjanci 
otrzymali zgłoszenie, że 
w miejscowości Rostki 
Bajtkowskie pod Ełkiem  
dwie osoby dorosłe oraz 
krowa zostali porażeni 
prądem. Funkcjonariu-
sze natychmiast poje-

chali na miejsce.  
O fakcie został również 
powiadomiony Zakład 
Energetyczny, który 
odciął zasilanie. Ze 
wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że 
24-letnia kobieta i 
30-letni mężczyzna oraz 
zwierzę przebywali na 
polu kukurydzy należą-
cym do sąsiada, które 
było ogrodzone drutem 
pod napięciem 230V. 
Ponadto, funkcjonariu-
sze podczas obchodu 
terenu znaleźli wnyk 
oraz dwa padnięte dziki. 
52-letni właściciel pola 

został zatrzymany w 
policyjnym areszcie. 
Kobieta i mężczyzna nie 
odnieśli obrażeń zagra-
żających ich życiu. 
Zwierzę również przeży-
ło porażenie prądem.  
Na podstawie materiału 
zgromadzonego przez 
policjantów 52-latkowi 
zostały przedstawione 
zarzuty. Za narażenie 
sąsiadów na utratę życia 
lub zdrowia, kradzież 
energii oraz usiłowanie 
kłusownictwa grozi mu 
teraz kara nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności.  

KWP: Awanse na wyższe stanowiska służbowe  
i dodatki motywacyjne dla policjantów w regionie 

nadkom. Anna Fic 

 

Elbląg: Sprawcy napadu na ajencję bankową 
 za t rzymani  2  minuty  po  zg łoszen iu  

sierż. Krzysztof Nowacki  

Ełk: 52-latek, który  
ogrodził pole kukurydzy drutem pod napięciem 230 V, 
usłyszał zarzuty 

mł. asp. Monika Bekulard 
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Policjanci z Rucianego Nidy zostali 

zaalarmowani przez wypoczywające-

go w tamtych rejonach mężczyznę o 

aucie, które stało w środku lasu i 

miało wybitą szybę. W otwartym Re-

nault Kangoo znajdowało się mnó-

stwo bagaży, między innymi duże 

podróżne torby, rzeczy osobiste, te-

lefony komórkowe, niewielka suma 

niemieckiej waluty, karty bankowe. 

Funkcjonariusze, którzy byli na miej-

scu obawiali się najgorszego. Dzięki 

międzynarodowej współpracy prowa-

dzonej przez funkcjonariuszy Wy-

działu Wywiadu Kryminalnego KWP 

w Olsztynie jeszcze tego samego 

dnia ustalono dane właścicieli auta i 

skontaktowano się z nimi. Okazało 

się, że niemiecka rodzina ma się 

świetnie, wypoczywała na terenie 

Polski, najpierw nad morzem, potem 

na Mazurach.  Niedaleko Rucianego 

Nidy turyści postanowili ruszyć na 

tygodniową wycieczkę rowerową i 

zostawili swoje auto z bagażami w 

środku lasu, pół kilometra od najbliż-

szych zabudowań.  
 

    

O  dużej nieostrożności i zarazem 
szczęściu można mówić analizując 
sprawę znalezionego w lesie niedaleko 

Rucianego- Nidy Renault Kangoo. Tam-
tejsi policjanci zostali zaalarmowani 
przez wypoczywającego tam mężczy-
znę o odnalezieniu samochodu na nie-
mieckich numerach rejestracyjnych. 
Auto było otwarte i miało wybitą szybę. 
Znajdowało się w nim mnóstwo bagaży 
– walizki, telefony komórkowe, rzeczy 
osobiste, portfel z niewielką sumą, karty 
bankowe. Funkcjonariusze obawiali się 
najgorszego. Policjanci, którzy wykony-
wali czynności w miejscu odnalezienia 
samochodu ustalili, że należy on do 
obywateli Niemiec, którzy wypoczywali 
nad morzem, skąd  mieli wyjechać 27 
sierpnia. Funkcjonariusze ustalili, że  
auto właśnie od tego dnia stało w ma-
zurskim lesie. Po właścicielach nie było 
jednak śladu.  

S prawę pomogli rozwiązać policjanci 
z Wydziału Wywiadu Kryminalnego zaj-
mujący się współpracą międzynarodo-
wą i służba dyżurna KWP w Olsztynie. 
To oni za pośrednictwem Interpolu i 
Biura Międzynarodowej Współpracy 
Policji KGP ustalili numer telefonu wła-
ścicieli Renault i skontaktowali się nimi. 
Okazało się, że niemiecka rodzina była 
cała i zdrowa. Kobieta, jej mąż i syn 
wybrali się na tygodniową wycieczkę 
rowerową wokół mazurskich jezior zo-
stawiając swój samochód pełen bagaży 
na leśnej drodze, 500 metrów od naj-
bliższych zabudowań. W efekcie, ktoś 
włamał się do auta i ukradł radio, pozo-
stawiając inne rzeczy.  

O bywatele Niemiec odebrali samo-
chód. Nie potrafili wyjaśnić, dlaczego 

zachowali się tak nieodpowiedzialnie, 
zostawiając swoje rzeczy w środku lasu, 
praktycznie bez zabezpieczenia, dając 
zaproszenie włamywaczowi. Na szczę-
ście, szybkie ustalenia i wymiana infor-
macji między Policją polską i niemiecką 
rozwiały obawy policjantów o życie i 
zdrowie zagranicznych turystów.  

S prawę włamania do samochodu 
należącego do obywateli Niemiec pro-
wadzą policjanci z Rucianego Nidy. 

K W P,  R u c i a n e  N i d a :  Z o s t a w i l i  a u t o  p e ł n e  b a g a ż y  w  ś r o d k u  l a s u  
 i  p o j e c h a l i  n a  t y g o d n i o w ą  w y c i e c z k ę  d o o k o ł a  j e z i o r.   
O d n a l a z ł  i c h  p o l i c y j n y  w y w i a d  i  s ł u ż b y  d y ż u r n e  

 

 
 
Policjanci Wywiadu Kryminalnego KWP 
w Olsztynie zajmujący się współpracą 
międzynarodową prowadzą rocznie 
kilkadziesiąt podobnych spraw.  
Warto przypomnieć chociażby tę, 
dotyczącą pary nastolatków z Olsztyna, 
którzy w czerwcu tego roku wspólnie 
uciekli z domów.  
Niespełna 16-letnia dziewczyna pod 
pretekstem wyjścia do szkoły opuściła 
mieszkanie i przez kilkanaście dni nie 
nawiązała kontaktu z rodziną. Z ustaleń 
policjantów wynikało, że mogła ona uciec 
ze swoim 19-letnim chłopakiem za 
granicę. Policjanci Wywiadu 
Kryminalnego KWP w Olsztynie 
nawiązali współpracę z Policją 
niemiecką. Otrzymaliśmy informację, że 
5 lipca do jednego z tamtejszych 
posterunków zgłosił się zaginiony. Chciał 
wrócić do domu, jednak nie miał 
pieniędzy. Niemieccy policjanci jeszcze 
tego dnia wieczorem zapukali do drzwi 
jednego z mieszkań. Tam odnaleziono 
16-latkę. Para zakochanych trafiła do 
jednostki Policji. Powiadomiono rodziców 
uciekinierów. Już następnego dnia oboje 
cali i zdrowi przyjechali do Polski. 

nadkom. Anna Fic 
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Policjanci z Warmii i Ma-
zur - z Giżycka i Olszty-
na - brali udział w 
ogólnopolskiej akcji 
skierowanej przeciw-
ko pedofilii w Inter-
necie. W na-
szym regionie 
działania pod 
kryptonimem 
„Regina” do-
tyczyły pięciu 
miejsc. W sumie 
czynności procesowe 
były wykonywane wobec 
siedmiu osób. Każda z 
nich została przesłucha-
na. O ewentualnych za-
rzutach zdecyduje eks-
pertyza biegłego, do któ-
rego trafiły zabezpieczo-
ne płyty, komputery, kar-
ty pamięci i pendriv-y. 
Przypomnijmy, że kto 
utrwala, sprowadza, 
przechowuje, rozpo-
wszechnia lub posiada 
treści pornograficzne z 
udziałem małoletniego 
poniżej lat 15, podlega 
karze pozbawienia wol-
ności nawet do lat 10.  
 

Już po raz kolejny poli-
cjanci z Warmii i 

Mazur uczest-
niczyli w dzia-
łaniach skiero-

wanych prze-
ciwko posiadaniu i 

rozpowszechnianiu  

w sieci dziecięcej porno-
grafii. Działania w ramach 
ogólnopolskiej akcji Policji 
tym razem były prowadzo-
ne na terenie Olsztyna i w 

powiecie giżyckim.  
Funkcjonariusze przeszu-
kali kilka mieszkań i do-
mów, w których miały 
znajdować się nośniki z 
treściami pedofilskimi.  
 
 

Działania prowadzone 
przez giżyckich i olsztyń-
skich kryminalnych doty-
czyły kilkorga mieszkań-
ców regionu w wieku od 

19 do ponad 43 lat, zarów-
no kobiet, jak i mężczyzn. 
W jednym przypadku prze-
słuchany został ojciec i 
syn. W sumie policjanci 
podczas przeszukań za-
bezpieczyli ponad 760 płyt 
DVD i CD, 3 karty pamięci, 
6 pendriv-ów  
i 7 komputerów.  
Trwają dalsze czynności 
procesowe.  
Ewentualne zarzuty będą 
zależeć od opinii biegłych 
analizujących zabezpie-
czony sprzęt.  
Za utrwalanie, sprowadza-
nie, przechowywanie, roz-
powszechnianie lub posia-
danie treści pornograficz-
nych z udziałem małolet-
niego poniżej lat 15 grozi 
kara do lat 10 pozbawienia 
wolności.  

 

 

„Regina" – akcja         
przeciwko sieciowym 
pedofilom 

133 zabezpieczone komputery i laptopy,       
81 wymiennych dysków twardych,                 

39 pendrive'ów, 28 kart pamięci, prawie 3500 
płyt CD/DVD, routery, modem, telefony ko-

mórkowe, kasety VHS i odtwarzacze mp3 na-
leżące do 102 osób – to efekt policyjnej akcji 
"Regina”, która była wymierzona przeciwko 

sieciowym pedofilom.  

             

www.policja.gov.pl 

Trzech młodych mężczyzn wpa-
dło na pomysł szybkiego zarobie-
nia pieniędzy. Miała to być kra-
dzież samochodów, rozebranie 
ich na części, a następnie sprze-
daż kawałek po kawałku. Sprawy 
jednak nie potoczyły się po myśli 
młodych biznesmenów.  
 
Zdarzenie rozegrało się w Tolkmic-
ku koło Elbląga. Trójka młodych 
mężczyzn wpadła na pomysł szyb-

kiego zarobku. Koledzy postanowili 
kraść samochody, rozbierać je na 
części i sprzedawać. Od pomysłu 
przeszli do realizacji. Wybrali VW 
Passata zaparkowanego przy jednej 
z ulic w Tolkmicku. Włamali się do 
niego, ale nie mogli auta uruchomić. 
Przepchnęli je więc dwie ulice dalej. 
Postanowili znaleźć inne, równie 
atrakcyjne auto, ale łatwiejsze do 
zrealizowania planu. Po krótkich 
poszukiwaniach wspólnicy znaleźli 

Audi A6. Tu sytuacja się powtórzyła. 
Problemem, tak jak wcześniej, było 
uruchomienie samochodu. Po raz 
kolejny mężczyźni próbowali prze-
pchnąć audi w inne miejsce. Wspól-
nicy zniechęceni trudnościami po-
stanowili zabrać przynajmniej dzie-
cięce foteliki, które były w jednym z 
samochodów. Wyjęte z auta foteliki 
ukryli w pobliskich zaroślach.  Od 
chwili zgłoszenia Policji kradzieży 
aut, do zatrzymania wszystkich 
sprawców nie minęło dużo czasu. 
Funkcjonariusze kryminalni zatrzy-
mali 17-latka oraz jego dwóch kole-
gów, których dziełem były opisywa-

ne kradzieże. Mężczyźni przyznali 
się, wskazując  miejsce ukrycia 
fotelików. Niestety, te słabo ukryte 
w zaroślach, padły już łupem kogoś 
innego.  I tak, młodzi przestępcy 
zamiast pieniędzy zyskali kryminal-
ne notowania w policyjnej bazie 
oraz zarzuty włamania i kradzieży. 
Teraz za swój czyn odpowiedzą 
przed sądem. Kodeks Karny przewi-
duje za ten czyn karę nawet do 10 
lat pozbawienia wolności.  

 

O p r .  n a d ko m .  A n n a  F i c                                           
i  s i e r ż .  D a w i d  S t e f a ń s k i  

nadkom. Anna Fic 
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Olsztyńscy policjanci, podczas II edycji 
From Olsztyn Match Race 2010 
zachęcali rowerzystów i innych użytkow-
ników dróg do noszenia kamizelek i 
elementów odblaskowych. Jak podkre-
ślają funkcjonariusze, szczególnie 
jesienią i zimą, kiedy szybko robi się 
ciemno świecące kamizelki czy opaski 
mogą uratować życie. Honorowym amba-
sadorem bezpieczeństwa została także 
Pani Iwona Pavlović, która podczas jazdy 
rowerem korzysta z elementów 
odblaskowych i na olsztyńskiej imprezie 
zachęcała do tego innych. 
 
28 sierpnia 2010r. na Plaży Miejskiej przy 
ulicy Jeziornej w Olsztynie odbyła się II 
edycja From Olsztyn Match Race 2010. 
Impreza skierowana była między innymi 
do rowerzystów. W trakcie imprezy uczest-
nicy festynu jadący na rowerach stacjonar-
nych brali udział w maratonie. Dołączyli do 
nich olsztyńscy policjanci, którzy aktywnie 
uczestniczyli w  zajęciach na rowerach, a 
także zachęcali do noszenia kamizelek i 
elementów odblaskowych. 
Honorowym ambasadorem bezpieczeństwa 
na drogach zastała  Pani Iwona Pavlović, 
która często jeździ na rowerze i podczas 
jazdy używa odblasków, do czego w trakcie 
festynu zachęcała innych. 
 
 

W trakcie festynu policjanci rozdawali 
wszystkim chętnym odblaski, kodeksy ruchu 
drogowego dla dzieci oraz tablice pokazują-
ce obowiązkowe wyposażenie rowerzysty.  
 
Funkcjonariusze będą powtarzać i przypo-
minać, że szczególnie jesienią i zimą, w 
czasie złej widoczności, gdy piesi i rowerzy-
ści mają na sobie ubrania w spokojnych, 
stonowanych kolorach i nie posiadają na 
wierzchniej odzieży elementów odblasko-
wych, kierowcy dostrzegają ich z dużym 
opóźnieniem.  
 
Z uwagi na to, że wrzesień i październik to 
miesiące, w czasie których szkoły żeglar-
skie szkolą swoich kadetów,  w trakcie im-
prezy policjanci rozdawali najmłodszym 

adeptom tej sztuki kapoki,  
przypominając jednocześnie, jaką ważną 
rolę one spełniają. 
 
 
 

 
W a r t o  p a m i ę t a ć ,  ż e  

  
w ciemnościach pieszy i cykli-

sta widzą reflektory samochodu 
nawet z odległości kilku kilome-
trów, ale kierowca dostrzeże ich 
dopiero, gdy zauważy sylwetkę 

człowieka w zasięgu świateł 
samochodu.  

Po ciemku, bez elementów od-
blaskowych, jesteśmy widoczni 
w światłach mijania z odległości 

zaledwie 20 - 30 metrów.  
Jeśli kierowca jedzie prędkością 
90 km/h, to pokonuje 25 metrów 

drogi w ciągu 1 sekundy i nie 
ma szans na jakąkolwiek reak-

cję, gdy zauważy na swojej dro-
dze pieszego czy też rowerzy-

stę, który jedzie nieoświetlonym 
i nieoznakowanym jednośla-

dem.  Jeśli jednak pieszy i cykli-
sta wyposażeni są w elementy 
odblaskowe, odbijające światła 

samochodu, kierowca  
spostrzeże ich już  

z odległości 130 -150 metrów, 
czyli nawet 5 razy szybciej !  

To może uratować 
pieszemu i rowerzyście życie. 

nadkom. Anna Fic i sierż. Dawid Stefański 

 

Iwona Pavlović i sierż. Dawid Stefański 

nadkom. Anna Fic  
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1 września w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego Szkoły Podstawowej Nr 25 w Olsztynie 
odbyła się konferencja prasowa poświęcona działa-
niom Policji i szkół ukierunkowanym na poprawę 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  Początek roku 
szkolnego to doskonała okazja do tego, by przypo-
mnieć maluchom, jak powinni zachować się na 
drodze, by bezpiecznie dotrzeć do przedszkola lub 
szkoły. Stąd pomysł na kampanię społeczną z 
wykorzystaniem popularnego bohatera kreskówki 
SpongeBoba Kanciastoportego znanego widzom 
kanału dziecięcego Nickelodeon, której II etap 
właśnie się rozpoczął.  
Podczas konferencji z udziałem przedstawiciela 

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty odbyła 
się także inauguracja nowego policyjnego projektu 
skierowanego do uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów w województwie, którego celem jest 
edukacja prawna dzieci i młodzieży, a także pozna-
nie zakresu działań Policji i roli, jaką pełni ona w 
społeczeństwie. 
  
Gościem Dyrektora placówki Pana Stanisława Gierby i 
policjantów z Wydziału Prewencji i Ruch Drogowego 
KWP w Olsztynie była także starszy wizytator Kurato-
rium Oświaty w Olsztynie Pani Grażyna Dywańska. 
  

Dzieci i młodzież stanowią grupę użytkowników dróg, 
która wraz z rozpoczęciem roku szkolnego liczniej 
pojawia się na drogach. Najbardziej narażone na 
niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym są 
najmłodsi, którzy nie posiadają wystarczających umie-
jętności i wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z 
dróg. Szczególnie niebezpieczne dla nich sytuacje to, 
m.in. przekraczanie jezdni, poruszanie się po jezdni w 
przypadku braku chodnika lub pobocza, brak opieki w 
miejscach oczekiwania na przyjazd autobusu. 

  
Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym 
w drodze do i ze szkoły, od 1 do 10 września, policjanci 
wspólnie z funkcjonariuszami innych służb uprawnio-
nych do kontroli ruchu drogowego podejmują działania 
związane z zapewnieniem bezpośredniego nadzoru 
nad ruchem. Patrole można zobaczyć szczególnie w 
miejscach, w których szkoły znajdują się w pobliżu 
dróg. Policjanci  zapobiegają niebezpieczeństwom i 
propagują świadome i bezpieczne zachowania na 
drodze. Tego typu działania podejmowane będą w 
kolejnych miesiącach roku szkolnego. 
  
Kolejnym, ważnym elementem związanym z bezpie-
czeństwem dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego 
będzie zapewnienie im bezpiecznego transportu zbio-
rowego. Bardzo duża liczba dzieci i młodzieży dojeż-
dża do szkół autobusami. Ma to miejsce szczególnie 
na terenach wiejskich. Pojazdy przewożące dzieci 
powinny być sprawne technicznie i prawidłowo wypo-
sażone. Praktyka wskazuje, że organizacja tego prze-
wozu na początku roku szkolnego nie zawsze była 
prawidłowa. Zdarzało się, że dzieci przewożone były 
autobusami  niesprawnymi technicznie. Dlatego poli-
cjanci i funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowe-
go systematycznie będą  kontrolować gimbusy. Działa-
nia takie powinny przyczynić się do zdyscyplinowania 
zarówno samych przewoźników, jak i kierujących 
pojazdami, a w konsekwencji wyeliminować takie 
przypadki, jak kierowanie pod wpływem alkoholu oraz 
używania pojazdów (autobusów), których stan tech-
niczny zagraża bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu 
drogowym. 
  

„Do źródeł wiedzy  
o bezpieczeństwie  
– Otwarte Jednostki Policj i”  
  
Początek roku szkolnego jest także okazją do zwróce-
nia uwagi młodych ludzi na te zagrożenia niezwiązane 
z ruchem drogowym, tylko codziennym życiem. Nowy 
projekt warmińsko-mazurskich policjantów „Do źródeł 
wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji” 
jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów”. Jest nowatorski pod względem treści i 
formy realizacji. 
  
Celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat 
zagrożeń, sposobów ich unikania i przeciwdziałania, 
kształtowanie właściwych postaw społecznych, zapo-
bieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich, 
przybliżenie roli i pracy Policji oraz kształtowanie pozy-
tywnego wizerunku służby. 
  
Czym skorupka za młodu nasiąknie… 
  
W dzisiejszych czasach zagrożenia, związane z naru-
szeniami prawa, jak i nieszczęśliwe wypadki nie omija-
ją nawet najmłodszych mieszkańców regionu. Od wielu 
lat policjanci prowadzą działania edukacyjne, które 
teoretycznie i praktycznie uczą dzieci i młodzież  umie-
jętności  pozwalających uniknąć takich sytuacji. Funk-
cjonariusze ciągle poszukują nowych sposobów prze-
kazywania wiedzy tak, aby spotkania z nimi nie były 

nudne, a informacje na temat bezpieczeństwa zapada-
ły na zawsze w pamięć dzieci. 
 
  
Obowiązkiem Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego wszystkim mieszkańcom rejonu 
oraz ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń. 
Dzieci i młodzież także łamią prawo popełniając czyny 
karalne. Konieczne jest więc przekazywanie młodym 
ludziom wiedzy na temat przepisów prawa i odpowie-
dzialności nieletnich za dokonane czyny. Już to może 
wpłynąć na ograniczenie przestępczości wśród mło-
dych ludzi, ponieważ część nieletnich w konflikt z 
prawem wchodzi z uwagi  na niefrasobliwość, bądź 
nieświadomość prawną. 
 Dlatego, jak podkreślają policjanci, im wcześniej 
rozpoczyna się edukację, tym lepiej i zapraszają w 
swoje progi uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
  
Poznajmy się lepiej 
  
Policja jest formacją, której specyfika pracy interesuje 
wielu ludzi. Źródła codziennych informacji często 
pokazują tę służbę w kontekście represji i kary. Co-
dzienna praca policjantów jest skupiona nie tylko wokół 
spraw kryminalnych i przestępców. To dzielnicowi, 
którzy rozwiązują kłopoty mieszkańców, funkcjonariu-
sze czuwający nad bezpieczeństwem na wodzie, na 
drogach, specjaliści pracujący z trudną młodzieżą, 
przewodnicy psów pomagający odnaleźć zaginionych. 
Spektrum spraw, z którymi stykają się na co dzień 
policjanci jest ogromne. Dlatego jednym z celów pro-
jektu „Otwarte Jednostki Policji” jest przybliżenie mło-
dym ludziom służby policjantów różnych pionów, także 
pokazanie specjalistycznego sprzętu wykorzysty-
wanego i podczas codziennej służby, jak i podczas 
działań. Najważniejsze jednak, by młodzi mieszkańcy 
Warmii i Mazur wiedzieli, jaką rolę Policja spełnia w 
społeczeństwie. 
  
Przebieg działań 
  
Od 1 września 2010 roku, w każdym powiecie, w 
siedzibie Policji odbywają się spotkania edukacyjno – 
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. W spotkaniach 
organizowanych przez specjalnego koordynatora 
uczestniczyć będą uczniowie ze szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. 
  
Projekt zakłada, że spotkania składać się będą z trzech 
bloków tematycznych: 
  
1) Przedstawienie roli i zadań Policji, 
  
2) Prezentowanie wyposażenia Policji, np. środków 
transportu, wyposażenia osobistego policjanta, po-
mieszczeń służbowych itd. 
  
3) Omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. 
  
Świadomy obywatel 
  
Jak podkreśla insp. Sławomir Mierzwa Komendant 
Wojewódzki Policji w Olsztynie, „projekt Otwarte 
Jednostki Policji, jest doskonałym elementem 
edukacji świadomego obywatela, który od 
najmłodszych lat wie, jak postępować zgodnie z 
prawem i gdzie w przypadku kłopotów szukać 
pomocy. Chcemy, aby najmłodsi mieszkańcy War-
mii i Mazur wiedzieli, że jesteśmy otwarci na ich 
pytania i problemy”. 

Opracowała nadkom. Anna Fic 
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 „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki 
Policji”- to nowy projekt skierowany do uczniów szkół  
podstawowych i gimnazjów.  
Od września Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie  
rozpoczęła realizację długofalowych działań edukacyjno-
profilaktycznych. 7 września jednostkę Policji w Kętrzynie 
odwiedzili uczniowie pierwszych klas Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w Kętrzynie. Temat spotkania, zapropo-
nowany przez grono pedagogiczne, brzmiał: „Nieletni w 
świetle prawa”.  
Funkcjonariusze mówili głównie o zasadach odpowiedzial-
ności karnej dzieci i młodzieży w świetle przepisów ustawy  
o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksu karnego i 
kodeksu wykroczeń.  
 

Uczniowie dowiedzieli się, jaka jest różnica między  
wykroczeniem a przestępstwem. Omówili najczęściej spo-
tykane czyny zabronione popełniane przez uczniów. Po-
licjanci zwrócili uwagę na problem demoralizacji. Uczulali 
młodzież na konsekwencje spożywania alkoholu, uchylania 
się od obowiązku szkolnego, ucieczek z domu. Dużą uwagę 
poświęcono także zasadom bezpiecznego korzystania z In-
ternetu. Policjanci tłumaczyli młodzieży, dlaczego nie wolno 
mówić zbyt wiele o sobie, pracy rodziców i ich ewentualnych 
dochodach. Na zakończenie spotkania uczniowie zwiedzili 
komendę, przyglądając się pracy policjantów.  
Gimnazjaliści mogli obejrzeć policyjne samochody oraz sprzęt 
wykorzystywany przez policjantów. Największym zaintereso-
waniem młodzieży cieszyły się policyjne psy oraz motory.  

„Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte 

Jednostki Policji” - to nowy projekt skierowany  

do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

 Od września Komenda Powiatowa Policji  

w Kętrzynie rozpoczęła realizację długofalowych 

działań edukacyjno-profilaktycznych.  

Jednostkę Policji odwiedzili uczniowie Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Kętrzynie.  

Temat spotkania, zaproponowany przez grono 

pedagogiczne, brzmiał : „Nieletni w świetle prawa”.  

Policjanci wydziału kryminalne-
go piskiej komendy Policji w 
jednym z tamtejszych mieszkań 
zabezpieczyli 8 sztuk długiej 
broni palnej. Funkcjonariusze 
wyjaśniają, skąd 54-latek miał 
nielegalną broń. Za jej posiada-
nie Kodeks Karny przewiduje 
karę do 8 lat pozbawienia wol-
ności.  

  
Oficer dyżurny Komendy Głównej 
Policji został poinformowany  o 
tym, że w mieszkaniu jednego z 
mieszkańców Pisza może być 
broń. Ta informacja została prze-
kazana oficerowi dyżurnemu pi-
skiej komendy Policji, który pod 
wskazany adres wysłał policyjny 
patrol. Faktycznie, w mieszkaniu 

54-letniego mężczyzny kryminalni 
zabezpieczyli 8 sztuk długiej broni 
palnej, na którą mieszkaniec Pisza 
nie miał pozwolenia. Mężczyzna 
oświadczył, że jest kolekcjonerem 

staroci i posiada broń właśnie w 
celach kolekcjonerskich.          
Broń została zabezpieczona, a  
mężczyzna został przesłuchany w 
charakterze świadka. Policjanci 
wyjaśniają, skąd 54-latek miał 
nielegalną broń.  Za jej posiadanie 
Kodeks Karny przewiduje karę do 
8 lat pozbawienia wolności. 
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Podczas pierwszego dnia I Mistrzostw Europy w 

Ratownictwie Medycznym w Kortowie odbył się 

pokaz ilustrujący pracę policyjnych pirotechników 

rozbrajających podłożone ładunki wybuchowe oraz 

działanie służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia 

życia funkcjonariuszy. Jak powiedzieli policyjni 

antyterroryści z sekcji minersko-pirotechnicznej, 

na szczęście, w rzeczywistości 

żaden z nich nigdy nie został 

ranny. Jednak takie zagrożenie 

i sytuacje, jakie zostały przed-

stawione podczas pokazu, mia-

ły miejsce w ich codziennej 

służbie.  

 

Na parkingu przy Wydziale Hu-
manistycznym UWM w Kortowie 
znajdował się podejrzany paku-
nek, a obok było zaparkowane 
auto, pod którym miał być umieszczony ładunek wybu-
chowy. Najpierw do podejrzanego pudełka zbliżył się 

policyjny pirotechnik.  
Pakunek wybuchł. Z kolei w okolice samochodu pod-
szedł inny policyjny pirotechnik ubrany w kombinezon 
antyodłamkowy typu EOD. Bomba zostaje zdetonowa-
na, samochód pali się, a pirotechnicy zostają ranni. 
Potrzebna jest natychmiastowa pomoc medyczna.  
Jeden z policjantów trafia do karetki, a następnie do 
szpitala. Drugiego rannego podejmuje śmigłowiec Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego.  

 
Tak przebiegał pokaz ilustrujący 
pracę policyjnych pirotechników 
rozbrajających podłożone  
ładunki wybuchowe oraz  
działanie służb ratowniczych  
w sytuacji zagrożenia życia  
funkcjonariuszy. 
 
Jak powiedzieli policyjni antyter-
roryści z sekcji minersko-
pirotechnicznej, na szczęście w 
rzeczywistości żaden z nich nig-
dy nie został ranny. Jednak takie 

zagrożenie i sytuacje, jakie zostały przedstawione pod-
czas pokazu, miały miejsce w ich codziennej służbie. 

I  M i s t r z o s t w a  E u r o p y  w  R a t o w n i c t w i e  M e d y c z n y m  

 

Podczas trzeciego dnia  
I Mistrzostw Europy w Ratow-
nictwie Medycznym  
policjanci, strażacy, strażnicy 
miejscy oraz ratownicy  
medyczni edukowali  
najmłodszych.  
Festyn „Z nami Bezpieczniej" 
odbył się w olsztyńskim amfi-
teatrze. Oprócz wielu konkur-
sów z nagrodami dzieci uczy-
ły się między innymi, jak za-
dbać o swoje bezpieczeń-
stwo na drodze, jak zacho-
wać się w przypadku znale-
zienia niebezpiecznych 

przedmiotów oraz  
 jak wezwać pomoc.  
Ogromnym zainteresowa-
niem - już tradycyjnie -  
cieszył się pokaz policyjnych 
psów.  
 
Festyn „Z nami Bezpieczniej" 
odbył się 2 września o godzinie 
10.00 w olsztyńskim Amfite-
atrze Czesława Niemena. 
Oprócz nauki na dzieci czekało 
wiele atrakcji, konkursów z 
nagrodami.  

Przez pierwszą godzinę uczest-
nicy imprezy mieli okazję lepiej 
poznać Policję. Jedna z zabaw 
polegała na tym, że dzieci ryso-
wały funkcjonariusza ruchu 
drogowego z zasłoniętymi 
oczami. Ogromnym zaintereso-
waniem, jak zwykle, cieszył się 

pokaz posłuszeństwa i tresury 
policyjnych psów służbowych. 
Eksperci z ruchu drogowego 
uczyli dzieci bezpiecznego 
zachowania na drogach. 
Szczególną rolę poświęcili 
rowerzystom,  zwracając uwa-
gę na znaki drogowe oraz  
wyposażenie jednośladów.      
Z kolei, wiedzę na temat właści-
wego zachowania się w przy-
padku znalezienia niebezpiecz-
nych przedmiotów uczestnikom 
festynu przekazywał  Waldemar 
Niemczuk ze Sztabu Policji 
KWP w Olsztynie. 

nadkom. Anna Fic  
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Iławscy policjanci, jak co 
roku pod koniec wakacji za-
bezpieczali „pomarańczowe” 

regaty na jeziorze Jeziorak 
Duży. Tegoroczne zawody 
trwały cztery dni i odbywały 
się w okolicy miejscowości 

Siemiany. Uczestnicy regat 
ścigali się na łódkach klasy 
Optymist.  
Nad bezpieczeństwem  

uczestników regat czuwali 
iławscy policjanci z patrolu 
wodnego wspomagani przez 
strażaków z OSP w Iławie. 
Na zakończenie imprezy 
policyjni wodniacy przekazali 
kamizelki ratunkowe  
żeglarzom, którzy wyróżnili 
się szczególnym duchem 
walki i rywalizowali zgodnie 
 z zasadami fair play.  

Policjanci z patrolu wodnego iławskiej Policji wspólnie 

z organizatorami XXVI Pomarańczowych Regat przez 

cztery dni dbali o bezpieczeństwo uczestników zawo-

dów. Wyróżniającym się żeglarzom funkcjonariusze 

przekazali kamizelki ratunkowe.  

 

  

Drugie miejsce w kategorii Policja 

z czasem 36 minut i 45 sekund 

zajął mł. asp. Andrzej Stefański  

z elbląskiej komendy.  

Funkcjonariusz startował w  

I Mistrzostwach Polski Policjan-

tów, które odbyły się  

w miejscowości Góra  

na Dolnym Śląsku. 
 
 
W I Biegu z Policją wystartowało 
165 osób, z czego 53 zawodników w 

kategorii Policja. Najlepszy zawodnik pokonał dystans 
10 000 m w ciągu 31 minut i 31 sekund. Najlepszy za-
wodnik w kategorii Policja zanotował czas 33:05.  
Reprezentant naszej komendy, mł. asp. Andrzej Stefań-
ski zajął drugie miejsce w kategorii Policja z czasem  
36 minut 45 sekund, a także I miejsce w kategorii IPA 
oraz kategorii NSZZ Policjantów. 
 
Zawody odbyły się 28 sierp-
nia 2010r. w miejscowości 
Góra na Dolnym Śląsku.  
Organizatorem imprezy była 
Komenda Powiatowa Policji 
i Starostwo Powiatowe  
w Górze  
oraz NSZZ Policjantów. 
 
 mł. asp. Krzysztof Nowacki  

 

Giżyccy policjanci wspólnie z Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień i Integracji Społecznej w Giżycku przeprowadzili 
konkurs dla dzieci i młodzieży, który odbył się w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Giżycku. Celem przedsięwzięcia 
było podsumowanie działań edukacyjnych prowadzonych 
przez cały okres wakacji, jak również przypomnienie za-
sad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w lesie czy na 
podwórku oraz  zasad prawidłowego poruszania się po 
drogach.  
  
28 sierpnia o godzinie 12.30 w Świetlicy Socjoterapeutycznej 
w Giżycku odbył się konkurs dla dzieci i młodzieży z wiedzy o 
wakacyjnym bezpieczeństwie. Konkurs zorganizowany był 
przez giżyckich policjantów oraz Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień i Integracji Społecznej w Giżycku. Przedsięwzięcie miało 
na celu podsumowanie działań profilaktycznych prowadzo-
nych podczas wakacji, jak również przypomnienie uczestni-
kom zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w lesie,  
na podwórku oraz zasad prawidłowego poruszania się po 
drogach.  
  
W konkursie udział wzięło 30 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. 
Uczestnicy musieli  wykazać się wiedzą z przepisów ruchu 
drogowego oraz bezpiecznych letnich zabaw.  
 Za udział w konkursie dzieci i młodzież otrzymała liczne   
nagrody.  
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Dwadzieścia lat temu palił papierosy, ważył du-

żo więcej kilogramów niż obecnie, nienawidził 

biegania i „umierał” po przebiegnięciu kilku kilo-

metrów. Dziś nie pali, systematycznie biega  

w maratonach, pokonuje setki kilometrów  

na rowerze, pływa i z powodzeniem radzi sobie 

w najtrudniejszych imprezach triathlonowych.  

14 sierpnia 2010r. po raz kolejny ukończył       

Triathlon „Ironman” organizowany na Wę-

grzech, w ramach którego uczestnicy musieli 

przepłynąć 3800 metrów, przejechać 180 km 

na rowerze i przebiec 42 km!                

Człowiekiem o takiej ogromnej wytrzymałości 

organizmu jest                                               

asp .  sz tab .  Krzysz to f  Wacł awski ,                   

który do niedawna pracował w Komendzie   

Powiatowej Policji w Iławie.                             

W sierpniu, po 24 latach służby, dyżurny iław-

skiej Policji przeszedł na emeryturę.              

Nie kończy jednak swojej przygody ze sportem. 

Zamierza nadal uprawiać sport  zachęcając do 

tego również innych.  
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Pracę w służbach mundurowych 

rozpoczął w 1986r. „Przeszedł” 

wszystkie rodzaje służb, przez pre-

wencję, pracę dzielnicowego, służbę 

dochodzeniowo - śledczą, kryminal-

ną. Przez ostatnie 7 lat był dyżurnym 

iławskiej Komendy Powiatowej Poli-

cji. Jak to w pracy, były chwile lep-

sze i gorsze. Dużą satysfakcję da-

wała mu - jak to określił - prawdziwa 

policyjna robota dochodzeniowo- 

śledcza i kryminalna. Zdobyte tam 

doświadczenie wielokrotnie wykorzy-

stywał również w pracy dyżurnego.  

 Jedna z pierwszych spraw, która 

zapadła mu w pamięć dotyczyła za-

bójstwa mężczyzny. Był wtedy po-

czątkującym w tej materii funkcjona-

riuszem, a jednak to on przyczynił 

się do ustalenia sprawcy zabójstwa. 

W czasie, gdy jego „starsi” koledzy 

jeździli po Polsce, aby ustalić, kim 

był zabójca, on szukał informacji o 

ewentualnym sprawcy w dokumen-

tach, które zabezpieczono na miej-

scu zdarzenia. Pamięta, że zabez-

pieczono wtedy dwa worki różnego 

rodzaju rachunków należących do 

ofiary. To wśród dokumentów zna-

lazł trop prowadzący do ustalenia 

tożsamości sprawcy. Jego praca  

doprowadziła do zatrzymania i 

aresztowania sprawcy.  

Jedno z ostatnich działań asp. sztab. 

Krzysztofa Wacławskiego doprowa-

dziło do zatrzymania grupy złodziei 

samochodów i odzyska-

nia skradzionego 

auta. Spra-

wa 

była 

bardzo 

skompli-

kowana, a 

zakończyła 

się sukcesem 

dzięki dobrej pracy 

wielu policjantów 

kierowanych przez dy-

żurnego Krzysztofa Wa-

cławskiego. Wszystko 

zaczęło się od informa-

cji od policjantów, że 

kierowca BMW bloko-

wał im możliwość za-

trzymania do kontroli 

drogowej Busa. Poli-

cjanci sprawdzili doku-

menty kierowcy BMW i 

ustalili, że nie był on notowany.  Mi-

mo, że wtedy nie było jeszcze zgło-

szenia o kradzieży Busa, intuicja 

Krzysztofa Wacławskiego wypływa-

jąca z jego zawodowego doświad-

czenia podpowiedziała mu, że nie 

można zbagatelizować tej sprawy. 

Polecił blokować drogi, którymi uwa-

żał, że Bus może się poruszać.  Nie 

pomylił się. Za chwilę otrzymał infor-

mację, że iławscy policjanci ścigają 

kierowcę Busa, który nie zatrzymał 

się do kontroli. Sprawa zaczęła się 

komplikować, gdy kierowca porzucił 

samochód i uciekł. Policjanci zabez-

pieczyli porzuconego przez kierowcę 

Busa, w którym znaleziono m.in. 

łamak, ale nadal nie było zgłoszenia 

o kradzieży auta. Dyżurny polecił po 

raz kolejny zatrzymać do kontroli 

drogowej kierowcę BMW, który jeź-

dził ulicami miasta, a wcześniej wy-

raźnie ochraniał Busa. Akcja nabie-

rała tempa. Krzysztof Wacławski 

kierował pracą wielu policjantów: 

jedni szukali kierowcy, który kierował 

Busem, inni próbowali skontaktować 

się z właścicielem Busa, a jeszcze 

inni kontrolowali osoby poruszające 

się BMW, czekając na rozwój wy-

padków. Dzięki sprawnej pracy wielu 

ludzi policjanci dotarli do osoby, któ-

rej właściciel Busa użyczył auto, a 

która nie miała świadomości, że auto 

 

 

P i e r w s z e  W a ż n e  s p r a w y  

P r a c a  d y ż u r n e g o  P o l i c j i  
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zostało skradzione. Policjantom uda-

ło się  zatrzymać mężczyznę, który 

kierował Busem, jego kumpla, który 

przyjechał do Iławy, aby go 

„ratować” oraz osłaniających Busa 

mężczyzn z BMW. 

To przykład jednej z ostatnich 

spraw, którą zajmował się asp. 

sztab. Krzysztof Wacławski, ale ta-

kich spraw, w których z powodze-

niem wykorzystywał swoje doświad-

czenie w służbach dochodzeniowo- 

śledczych i  kryminalnych było wię-

cej. Jedne większego inne mniejsze-

go kalibru. Pamięta, jak zadzwoniła 

do niego osoba zgłaszając, że ktoś 

próbuje włamać się do domku letni-

skowego w kompleksie leśnym w 

okolicy Iławy, ale nie potrafiła do-

kładnie zlokalizować miejsca zdarze-

nia. Kierował akcją mając cały czas 

zgłaszającą osobę i policjantów „na 

łączach”. Dzięki bezpośredniej wy-

mianie informacji  zlokalizowano 

miejsce włamania i zatrzymano wła-

mywaczy.  

Odchodząc na emeryturę, z per-

spektywy czasu, nie żałuje swojego 

zaangażowania w pracę. Cieszy się, 

że miał możliwość wykonywania 

nietuzinkowej pracy, chociaż czasa-

mi nadmiar pracy był widoczny i wy-

czuwalny. Uważa, że bardzo dobrze 

się stało, że przed objęciem stanowi-

ska dyżurnego poznał wszystkie 

rodzaje policyjnej służby. Jako dy-

żurny Policji mógł wykorzystać do-

świadczenie zdobyte i w służbie pre-

wencyjnej, i kryminalnej, a także 

dochodzeniowo-śledczej. 

Przejście na emeryturę dla Krzyszto-

fa Wacławskiego jest o tyle łatwiej-

sze, że nie żegna się on ze swoją 

drugą pasją, jaką  jest sport. To 

sport był wentylem dla stresu zwią-

zanego z wykonywaną pracą. To 

dzięki aktywnemu trybowi życia „nie 

przenosił pracy do domu”. To dzięki 

sportowi  nadal czuje się młodo i 

wspominając siebie sprzed 24 lat 

mówi: „obecnie, ja bym z sobą z 

tamtych lat wygrał i bym mu skopał 

tyłek”. 

Sportem interesował się od najmłod-

szych lat. Pływał, jeździł na rowerze. 

Brał nawet udział w wyścigach kolar-

skich na poziomie wojewódzkim i 

krajowym. W wieku 27 lat nie było 

jednak tak różowo. Kondycja Krzysz-

tofa Wacławskiego była słaba. Palił 

papierosy, ważył o wiele za dużo, 

nienawidził biegania i „umierał” po 

przebiegnięciu 5 km. Wszystko 

zmieniło się, gdy pojechał kibicować 

swojemu bratu do Susza na imprezę 

triathlonową. Praktycznie z dnia na 

dzień rzucił palenie i zaczął biegać. 

Po około dwóch miesiącach poczuł, 

że bieganie może być przyjemne, że 

uprawianie sportu daje mu radość. 

W 1993r. wziął udział w swoich 

pierwszych zawodach i od tego cza-

su startuje systematycznie. Do spor-

tu ma bardzo zdrowe podejście. Ro-

bi to, bo lubi! To jest hobby, przy-

zwyczajenie do ruchu, przyjemny 

sposób dbania o swoją kondycję. 

Nie liczą się miejsca, puchary. Liczy 

się radość z pokonywania swoich 

słabości, zabawa, miły sposób spę-

dzenia wolnego czasu, wsparcie 

rodziny (bez wsparcia rodziny zda-

niem Krzysztofa Wacławskiego nie 

E m e r y t u r a  

P a s j a  

Węgry, 14 sierpnia 2010r. -   Krzysztof Wacławski  
kończy Triathlon „Ironman” 
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byłoby radości z uprawiania triathlo-

nu), a także dobra forma psychiczna 

i fizyczna. A forma znakomita, bo 

Krzysztof Wacławski jest jedną z 

niewielu osób w Polsce, które ukoń-

czyły Triathlon na dystansie 

„Ironman”, w czasie którego uczest-

nicy muszą przepłynąć 3800 m, po-

tem przejechać na rowerze 180 km, 

a następnie przebiec 42 km!  

Jak powiedział, „ żeby robić 

„ironmana” potrzebna jest dobra 

kondycja fizyczna i psychiczna.  – 

„Pierwszy raz wziąłem udział w tej 

imprezie w 2003r. Byłem świetnie 

przygotowany fizycznie. O wiele le-

piej niż w tym roku. Ale wtedy zawio-

dła psychika. Zwątpiłem -  i to mnie 

zgubiło. Przepłynąłem prawie 4 km, 

przejechałem 150 km na rowerze i 

… zasłabłem. Nie ukończyłem tria-

thlonu.” 

Nie poddał się. Wyciągnął wnioski z 

porażki i w 2007r. spróbował jeszcze 

raz. Udało się! W tym roku po raz 

trzeci wziął udział w najtrudniejszej 

odmianie triathlonu – i znowu się 

udało. – „Trzeba stawiać sobie krót-

kie cele” – powiedział Krzysztof Wa-

cławski. – „Nie trzeba porównywać 

się z innymi. Gdy ktoś w coś nie wie-

rzy, to robi się słabszy. Ludzie mają 

czasami złe podejście do sportu. 

Pierwsze pytanie, jakie mi zadają, to 

– które miejsce zdobyłem. Dla ludzi, 

to jest najważniejsze. Ja wychodzę z 

innego założenia. Ja robię to w for-

mie hobby. Dla przyjemności. Cie-

szę się, że ukończyłem triathlon, a 

sprawa miejsca jest drugorzędna. W 

tym roku w węgierskim „Ironmanie” 

wzięło udział około 500 osób, z tego 

300 to mieszkańcy Węgier. Ludzie 

przyjeżdżali na imprezę z całymi 

rodzinami. Ja również pojechałem z 

żoną i bratem, który ukończył 

„ironmana” po raz piąty! To była zna-

komita  zabawa „ wielkiej, międzyna-

rodowej rodziny triathlonistów”. Lu-

dzie cieszyli się, bawili uczestnicząc 

w różnych imprezach towarzyszą-

cych i konkursach organizowanych 

dla rodzin, które przyjechały z 

uczestnikami triathlonu na tę impre-

zę. Radością był udział i ukończenie 

IRONMANA,  „pokonanie samego 

siebie”, a nie miejsce, które się zdo-

było”- dodał. 

Sportowa pasja Krzysztofa Wacław-

skiego stała się jego pomysłem na 

życie na emeryturze. Policyjny eme-

ryt zamierza uczyć mieszkańców 

Iławy pływania. Ukończył kurs in-

struktorski Polskiej Akademii Sportu  

w Warszawie, ma doświadczenie, 

czas i właściwe podejście i do ludzi, i 

do sprawy. Z pewnością mu się uda 

i z pewnością usłyszymy o nim jesz-

cze nie raz. 

 

 

T r i a t h l o n  „ I r o n m a n ”  

E m e r y t u r a  n a  s p o r t o w o  

P r z y g o t o w a ł a  
 B o ż e n a  P r z y b o r o w s k a  

14 sierpnia 2010r. -   Krzysztof Wacławski  na węgierskim „ironmanie” 
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Każdy ełcki „wodniak” to zawodowiec  w swojej dziedzi-
nie i pasjonat sportów wodnych. Posiada wymagane 
przeszkolenie z zakresu uprawnień, co najmniej młod-
szego ratownika WOPR, i specjalistyczne przeszkolenie 
stermotorzysty, przygotowujące ich do niesienia pomocy 
osobom, którym grozi utonięcie. Niektórzy z nich posia-
dają nawet ośmioletnie doświadczenie w tej profesji.  
Nikt nie „czyta wody”  tak jak oni…  

Ełccy policjanci mają do dyspozycji dwie zwinne łodzie i 
do upilnowania blisko 7610 ha powierzchni wody. Naj-
większy ruch turystyczny odbywa się w okolicy Jeziora 
Selment Wielki, Łaśmiady i Ełckiego. Istnieje tam najle-

piej rozbudowana infrastruktura rekreacyjno-
wypoczynkowa. Nie wszystkie jednak akweny nadają się 
do kąpieli. Obecność „wodniaków” ma przede wszystkim 
zniechęcić amatorów kąpieli w niedozwolonych miej-
scach, którzy szukali ochłody w wodzie. Niosący się po 
jeziorze odgłos silnika, napędzającego policyjną łódź, 
robi swoje. Ryzykanci czym prędzej wyskakują na 
brzeg… Dlatego policjanci sprawdzają zarówno kąpieli-
ska strzeżone, jak i niestrzeżone. Ponadto monitorują 
bezpieczeństwo osób wypoczywających na terenach 
przywodnych, chodzi tu o ośrodki wczasowe, plaże, obo-
zowiska. Policjanci co roku korzystają też ze wsparcia 
podmiotów pozapolicyjnych, tj. WOPR-u, Straży Rybac-
kiej i Straży Leśnej. W tym roku służyli wspólnie już 45 
razy!  

Urok Krainy Tysiąca Jezior oraz wysokie temperatury powodują, że zarówno mieszkańcy, jak i 
osoby odwiedzające nasz region, szukają ukojenia nad wodą.  Na terenie powiatu ełckiego 
znajduje się blisko 90 akwenów wodnych. Niemal codziennie od wiosny aż do jesieni, policyj-
ny patrol wodny czuwa nad bezpieczeństwem wypoczywających tam osób. Praca patroli wod-
nych owocuje. Już od kilku lat podejmują oni szybkie i skuteczne interwencje, niejednokrot-
nie zapobiegając tragicznym zdarzeniom.  

OBECNOŚĆ „WODNIAKÓW”  

Autor zdjęcia:  Jarosław Strzała KPP Ełk 

MŁ. ASP. MONIKA BEKULARD 
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Niemal na każdej służbie policjanci 
interweniują wobec osób, które ko-
rzystają z uroków wody bez wy-
obraźni. Najczęstsze grzechy plażo-
wiczów to kąpiel w niebezpiecznych 
miejscach, pozostawianie dzieci bez 
opieki oraz pływanie kajakami czy 
łodziami bez odpowiedniego wypo-
sażenia. W tym sezonie policjanci 
skontrolowali już 115 jednostek pły-
wających. Codziennie wyciągają z 
wody nieodpowiedzialnych ludzi, 
którzy albo przecenili swoje możli-
wości, albo wybierają się na dużą 
wodę prowizorycznym sprzętem. A 
gdy odbywa się to jeszcze pod wpły-
wem alkoholu, to o tragedię już nie 
trudno… Dużym problemem jest też 
brak kultury osobistej wypoczywają-
cych, którzy pozostawiają po sobie 
stosy śmieci. Nie przestrzegają stre-
fy ciszy i pływają jednostkami o na-
pędzie spalinowym za blisko przy-
stani i kąpielisk, naruszając przy tym 
strefę bezpieczeństwa. Podsumowa-
nie wyników służb patroli wodnych 
pokazuje, że tylko na początku tego 
sezonu ełccy funkcjonariusze ujaw-
nili 57 wykroczeń porządkowych 
popełnionych na wodach lub w jej 
okolicach.                                     

Podobnie, jak jazda rowerem czy 
samochodem, pływanie łodzią pod 
wpływem alkoholu to przestępstwo 
lub wykroczenie. Za każdym razem 
policjanci kontrolują trzeźwość ster-
ników, ich uprawnienia, a także wy-
posażenie łodzi w wymagany sprzęt. 
Nagminnie karani mandatami są ci, 
którzy nie posiadają uprawnień do 
prowadzenia małych statków oraz 
skuterów. 

Policjanci dmuchają na zimne i za-
patrują się również na przyszłość. 
Poza zadaniami związanymi z ra-
townictwem i służbą patrolową, pro-
wadzone są działania profilaktyczne 
pod nazwą „Bezpieczne wakacje”. 
Ukierunkowane są one na ograni-
czenie ilości utonięć wśród dzieci i 
młodzieży oraz działania zmierzają-
ce do propagowania bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą. Funkcjona-
riusze w sezonie przedwakacyjnym 
organizują setki edukacyjnych spo-
tkań z dziećmi. Natomiast w wakacje 
poddawane są kontroli zorganizowa-
ne formy wypoczynku. 

 

Sprawdzianem umiejętności dla jed-
nego z „wodniaków”                   
sierż. sztab. Grzegorza Skubicha  
był  tegoroczny udział w akcji 
„Powódź” w okolicach Sandomierza  
i Połanicy. W dniach 19-26 maja br. 
nasz policjant wraz z innymi funkcjo-
nariuszami z całej Polski ewakuował 
ludzi z zagrożonych terenów i zala-
nych domów, dostarczał żywność, a 
także pilnował gospodarstw przed 
okradaniem. 

 

 

CODZIENNA SŁUŻBA 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

AKCJA „POWÓDŹ” 

 

Zdjęcie z powodzi pochodzi z archiwum prywatnego sierż. sztab. Grzegorza Skubicha   

mł. asp. Monika Bekulard 
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