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12 marca  2011 roku  odszed ł  nasz  Ko lega  
asp.  Jerzy  Radzki .   

Zmar ł  nag le  w sobotn ie  popo łudn ie  w swoim domu.  Mia ł  40  la t   

12 marca 2011r. odszedł nasz Kolega asp. Jurek Radzki.  

Zmarł nagle w wieku 40 lat w sobotnie popołudnie  

w swoim domu. 

 Wszyscy, którzy mieli zaszczyt i przyjemność z Nim  

pracować Chcą mieć w pamięci przede wszystkim Jego życie,  

a nie nagłą śmierć. 

  Jurek pracował w Policji od 1997 roku. Kilka lat był 

dzielnicowym i do dziś pozostał w pamięci mieszkańców 

 jako człowiek niosący wszechstronną pomoc, zawsze życzliwy 

 i po prostu ludzki. Taki był również podczas pracy w Zespole Wykroczeń Wydziału Prewencji KMP  

w Olsztynie. Każda nietypowa sprawa stanowiła dla Jurka wyzwanie, była powodem do powiększa-

nia już i tak imponującej wiedzy z zakresu tematyki wykroczeń. Czytał komentarze i szukał rozwią-

zań, nigdy nie dał odczuć, że ma dość. Jurek był bardzo lubiany zarówno przez współpracowników, 

kolegów z innych wydziałów, jak również przez pracowników sądu.  

Dlaczego? Jurka Radzkiego nie można było nie lubić.  

Nigdy nikomu nie odmówił pomocy i nie odesłał z kwitkiem, robił dużo więcej niż musiał,  

a praca była Jego pasją – nie jedyną, oprócz wykroczeń Jurek uwielbiał wędkować.  

Każda forma przygotowania do sezonu sprawiała Mu radość. Miał nawet specjalny zegarek, który 

wskazywał jakość brań ryb w danej chwili. Każdego dnia wszyscy z zainteresowaniem zerkali  

na zegarek Jurka i ilość rybek, którą wyświetlał. Ostatnio kupił sobie nową wędkę z kołowrotkiem, 

planował, jak co roku w maju, rozpocząć łowy... 

 Prawdziwą dumą Jurka były Dzieci, które od kilku lat samotnie wychowywał: Córka Justyna 

i Syn Patryk to osoby, o które Jurek troszczył się najbardziej i o których najczulej się wypowiadał. 

 W ostatniej drodze Jurkowi, oprócz Rodziny towarzyszyli znajomi i przyjaciele, koleżanki  

i koledzy z Wydziału Prewencji, z pozostałych wydziałów i komisariatów KMP w Olsztynie, ale nie 

tylko – byli również policjanci z innych jednostek naszego garnizonu, był Zastępca Komendanta 

Wojewódzkiego i Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w  Olsztynie. Policjanci Wydziału Kon-

troli Ruchu Drogowego i Wykroczeń KMP w Olsztynie wykonali pilotaż ostatniej drogi Jurka na 

Cmentarz w Dywitach. Na każdym mijanym skrzyżowaniu policjanci ruchu drogowego salutując 

uroczyście żegnali kolegę. Msza i pogrzeb odbyły się w asyście Kompanii Honorowej z Oddziału 

Prewencji Policji KWP w Olsztynie. Znając Jurka  byłby zdziwiony, że tyle zamieszania w jego spra-

wie i pewnie czułby się nawet lekko zawstydzony. 

 My jednak jesteśmy pewni, że inaczej ostatnia droga naszego Kolegi wyglądać nie mogła. 

 

nadkom. Bernadeta Ćwikl i ńska -  Rydel  
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„ Żegnamy dziś osobę nam bliską. Jerzego Radzkiego.  

Jakże ważną dla rodziny, jakże ważną dla nas, koleżanek i kolegów  

razem pełniących służbę.  

Aspirant Jerzy Radzki, Człowiek o wielu pasjach i zamiłowaniach.  

Po trzynastu latach służby nadal była ona dla Niego jedną z najważniejszych 

rzeczy. Poświęcał się jej, a swoje obowiązki realizował z oddaniem i zaanga-

żowaniem. Zawsze pogodny i pomocny dla innych, po prostu dobry kolega. 

Drogi Jerzy,  

dziękujemy Ci za pogodę ducha i pomoc, którą zawsze nam okazywałeś. 

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale dla wielu z nas, którzy bliżej 

poznali Jurka właśnie tak był postrzegany. 

Jerzy Dał się poznać jako zapalony hobbysta. Jego pasja i podejście do niej 

udzielało się innym.  

Nie będzie już wspólnych wyjazdów na ryby, nie będzie już wspólnego plano-

wania zakupu sprzętu wędkarskiego.  

Pozostaje smutek i żal. 

Pokój nr 210 w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie  

będzie bez Jerzego zawsze pusty.  

Żegnamy dziś kolegę, którego będzie nam brakowało. 

W imieniu kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie  

i Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz koleżanek i kolegów policjantów 

i pracowników Policji rodzinie oraz bliskim Jerzego składam 

 najszczersze wyrazy współczucia i ubolewania.” 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie nadkom. Adam Rudnicki  
żegnał Jurka jako podwładnego, ale przede wszystkim jako kolegę  
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Na temat  ustawy o zaopatrzeniu emeryta lnym  

Generał Adam Rapacki Podsekretarz Stanu w MSWiA 

„Nie ma mowy o jakimkolwiek odbieraniu  

praw nabytych i nie ma mowy  

o takich zmianach, które pogorszą warunki pracy 

funkcjonariuszy.  

Jestem gwarantem stabilizacji.  

Państwo mają świadomość, że cały czas czuję się  

policjantem i dbam o to, aby te rozwiązania  

były dobre dla funkcjonariuszy”  

Wypowiedź Ministra Adama Rapackiego  
na wideokonferencji, która odbyła się 15 marca 2011 roku 

„10 grudnia ubiegłego roku Premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami 
związków zawodowych i tam dyskutowano o problemach wszystkich służb munduro-
wych, między innymi o tych niepokojach związanych z procedowaniem nad ustawą 
emerytalną. Efektem tego spotkania było powołanie zespołu złożonego z przedstawi-
cieli strony służbowej i przedstawicieli związków zawodowych -  
pod egidą Ministra Michała Boniego. 
Mam przyjemność uczestniczyć również w pracach tego zespołu, stąd informacje  
o całym procesie przygotowania będziecie mieli z pierwszej ręki.  
 
W pracach tego zespołu od razu określili śmy bardzo wyraźnie warunki „brzegowe”, 
których będziemy się trzymali.  
 
Zespół proceduje nad nową ustawą, w której nie ma mowy o włączeniu służb mun-
durowych w powszechny system, ale ustawą opierającą się na zaopatrzeniowym  
systemie emerytalnym, odrębnym dla wszystkich służb mundurowych. 
Procedujemy nad taką modyfikacją tego systemu, który spowoduje, że funkcjonariu-
szom wszystkich służb będzie opłacało się pracować dłużej.  
 
System zaopatrzeniowy ma obligatoryjnie dotyczyć wszystkich funkcjonariuszy,  
którzy wstąpią do służby po momencie wejścia w życie ustawy.  
Dla obecnie pracujących będzie możliwość prawa wyboru. Funkcjonariusze będą 
mogli zdecydować i wybrać ten korzystniejszy dla siebie model.  
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Natomiast nie ma mowy o jakimkolwiek odbieraniu praw nabytych.  
System dotyczy wszystkich służb mundurowych, nie tylko Policji, ale wszystkich, 
łącznie z wojskiem, służbami specjalnymi i wszystkich, którzy korzystają dzisiaj  
również z systemu zaopatrzeniowego.  
 

Nie ma mowy o odebraniu sześciomiesięcznej odprawy przed odejściem na emeryturę 
czy jakiegokolwiek innego świadczenia. Nikt nad takimi rozwiązaniami w tych zespo-
łach nie pracuje. Tutaj nie ma obaw, że raptem pogorszą się jakieś warunki i trzeba 
w trybie nadzwyczajnym coś zrobić.  
Z natury jestem optymistą i wierzę, że tym zespołom uda się wypracować takie roz-
wiązanie, że z jednej strony funkcjonariuszom, żołnierzom będzie się opłaciło praco-
wać dłużej i że będą pracowali dłużej, a z drugiej, że nie będzie żadnej fali jakichś 
zmasowanych odejść. Nie możemy dopuścić do tego, żeby funkcjonariusze wystraszy-
li się tych nowych rozwiązań emerytalnych, żeby pojawiła się jakaś luka, bo odejdą 
tysiące ludzi. 
Jestem przekonany, że w zespole ministra Boniego uda się znaleźć konsensus,  
który pozwoli na wypracowanie dobrych rozwiązań satysfakcjonujących, zarówno 
opinię publiczną, całe społeczeństwo, jak i samych funkcjonariuszy. 
 
Nie ulega wątpliwości, że nasz system emerytalny jest systemem korzystnym i dalej, 
nawet przy tych zmianach, zachowanie tego systemu jest nadal korzystne. 
 
Dzisiaj chciałbym zachęcić wszystkich funkcjonariuszy Policji do tego, aby pracowa-
li dłużej, bo lepiej jest otrzymywać 100% uposażenia niż 75% emerytury, i na pewno 
lepiej jest spokojnie pracować niż odchodząc przedwcześnie na emeryturę, szukać 
później gdzieś pracy.  
 
Służba w Policji jest pracą, która może dać wiele satysfakcji, tylko ważne jest rów-
nież, żebyśmy zapewnili dobrą atmosferę wewnątrz w szeregach.  
Dzisiaj możemy powiedzieć, że te kilka ostatnich lat, dały dużą stabilizację warunków 
pracy. Oczywiście chciałoby się, żeby w ślad za tymi warunkami pracy również poszły 
podwyżki wynagrodzeń, ale zależy to od możliwości finansowych państwa. 
 
Zachęcam do tego, żebyście uspokajali atmosferę. Nie ma najmniejszych obaw,  
że ktoś odbierze prawa nabyte, że ktoś zdecyduje się na takie rozwiązania, które by 
spowodowały niekorzystne rozstrzygnięcia dla policjantów. 
Sam jestem takim gwarantem stabilizacji.  
 Państwo macie świadomość, że z jednej strony cały czas czuję się policjantem i dbam 
o to, aby te rozwiązania były dobre dla funkcjonariuszy. Z drugiej, muszę patrzeć 
przez pryzmat państwa i możliwości finansowych, i dlatego szukamy takiego dobrego 
rozwiązania, które pozwoli na to, że będzie warto nadal pracować w Policji. 
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Kilka słów o innych dobrych rozwiązaniach. 
 
W tej chwili w Sejmie na końcowym etapie prac legislacyjnych znajduje się nowela 
m.in. Ustawy o Policji, związana z urlopami wychowawczymi dla ojców, zrównujące 
prawa funkcjonariuszy z prawami matek, dotyczące przyznania urlopów tacierzyń-
skich. 
 
W kierownictwie Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji doszliśmy do wnio-
sku, że z Ustawy o Policji konieczne jest usuniecie art. 41 ustęp 2 punkt 4, dotyczące-
go możliwości zwolnienia funkcjonariusza ze służby po osiągnięciu 30 lat wysługi. 
Przepis ten jest archaizmem, który kłóci się z całą koncepcją Ustawy emerytalnej. 
 
Również w kierownictwie Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji doszliśmy  
do przekonania, że jest konieczna kontynuacja programu modernizacji służb  
podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 
Pracujemy nad założeniami nowej ustawy modernizacyjnej. 
Będziemy przekonywali do tych zmian rząd i Premiera, żeby na lata 2012 - 2015 
 zaproponować kolejną ustawę modernizacyjną, pozwalającą na kontynuację całego 
procesu modernizacji wszystkich czterech służb podległych Ministrowi Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Do tego celu przekonaliśmy parlamentarzystów. 
Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych przyjęła Dezyderat rekomendujący po-
trzebę wprowadzenia tych rozwiązań. Najważniejsze, aby środki w budżecie pozwoliły 
na wprowadzenie takiej ustawy modernizacyjnej, a na pewno będziemy o taką ustawę 
zabiegać. 
 
Jeszcze w tej kadencji będziemy chcieli przeprowadzić przez Parlament Ustawę 
 o Zabezpieczeniu Turnieju UEFA EURO 2012™. Planujemy kilka rozwiązań, które 
są absolutnie potrzebne Policji, m.in. uregulowanie płatności za nadgodziny, które 
będą w tym czasie z pewnością generowane i chcielibyśmy zapłacić funkcjonariu-
szom za to godziwe pieniądze.  
Chcemy ułatwić możliwości dokonywania screeningu i dokonać kilku zmian w Usta-
wie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, być może kilku zmian w Kodeksach, które 
spowodują, że łatwiej będzie zapewnić bezpieczeństwo podczas Mistrzostw Europy  
w Piłce Nożnej. 
 
Procedujemy również nad ustawą o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych,  
dotyczącą płatności za zwolnienia lekarskie.  
W tej chwili Rządowe Centrum Legislacji proceduje nad projektem tej ustawy,  
której istotą jest stworzenie większej możliwości stymulowania czy nagradzania tych 
funkcjonariuszy, którzy są motorem napędowym w pracy, tych, którzy zastępują - 
często nadmiernie chorujących funkcjonariuszy. I tutaj chcemy zachęcać do dobrej 
pracy, nagradzając tych najlepszych. 
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Na zakończenie chciałbym jeszcze raz zapewnić, że nie ma mowy o jakimkolwiek od-
bieraniu praw nabytych i nie ma mowy o takich zmianach, które pogorszą warunki 
pracy funkcjonariuszy.  
 
Zachęcam do dłuższej pracy i troski o dobrą atmosferę wewnątrz, w szeregach.  
Jednocześnie dziękuję serdecznie za pierwsze miesiące tego roku i proszę przekazać 
podziękowania wszystkim podległym funkcjonariuszom.  
 
Myślę, że w tej dobrej atmosferze uda się przeprowadzić ten trudny proces zmian 
i uda się osiągnąć taki konsensus, który zadowoli wszystkich.” 

Adam Rapacki 

Podsekretarz Stanu 
 

Urodził się 10 grudnia 1959 roku w Skierniewicach, 

absolwent Wydziału Prawa 

 i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  

oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie.  

Odbył kursy, szkolenia i staże specjalistyczne w Sta-

nach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii. 

Emerytowany nadinspektor policji, mianowany na Pod-

sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji w dniu 20 listopada 2007 roku. 

 

Pracę w policji rozpoczął w 1980,  

a od roku 1988 był związany  

z Komendą Główną Policji.  

Zajmował się problematyką przestępczości zorganizo-

wanej, gospodarczej i narkotykowej (w latach 1996-

1997 był Dyrektorem Biura do Walki z Przestępczością 

Zorganizowaną Komendy Głównej Policji).  

Twórca i pierwszy Dyrektor Biura ds. Narkotyków Ko-

mendy Głównej Policji (l. 1997-1999).  

W wyniku połączenia tych dwóch Biur powstało Cen-

tralne Biuro Śledcze KGP. 

 

 

 

W latach 1999-2000 był Komendantem Wojewódzkim 

Policji we Wrocławiu, a od września 2000 roku został 

powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Głów-

nego Policji (pozostał na stanowisku do 2003 r., zajmu-

jąc się nadzorem nad pionem policji kryminalnej). 

W latach 2004-2006 pełnił funkcje: I Radcy Ambasady 

RP w Wilnie oraz oficera łącznikowego policji na Litwie, 

Łotwie i Estonii. Od stycznia do września 2006 roku  

był Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji. 

12 września 2006  

zdecydował się przejść na emeryturę. 

 

Jest autorem licznych artykułów poświęconych proble-

matyce przestępczości, a także współtwórcą wielu  

systemowych rozwiązań w Policji.  

Odznaczany i wyróżniamy nagrodami  

przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Austrii, Litwy, 

Ukrainy, Niemiec i Rosji. 

Żonaty, ma dwoje dzieci.  

 

Wypowiedź Ministra Adama Rapackiego 
 z a n o t o w a ł a  B oż e n a  P r z y b o r o w s k a 

www.mswia.gov.pl 
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Zmiany w policyjnym systemie 

emerytalnym, nowy sposób  

naliczeń etatowych, przestęp-

czość pseudokibiców, praca  

policjantów ruchu drogowego  

i zarządzanie budżetem Policji – 

to zagadnienia, które przedsta-

wiono policjantom w całym kraju 

podczas pierwszej zorganizowa-

nej na tak dużą skalę wideokon-

ferencji. Jest to nowy sposób 

dotarcia do rzeszy  

policjantów i pracowników 

cywilnych. 

 

Podczas wideokonferencji,  

w której uczestniczył  

Podsekretarz Stanu  

w MSWiA Adam Rapacki, 

Komendant Główny Policji 

gen. insp. Andrzej Matejuk 

oraz jego zastępcy, w sumie 

zalogowanych było kilkuset 

użytkowników – policjantów  

i pracowników z komend woje-

wódzkich, powiatowych i miejskich.  

 

Wideokonferencja odbyła się  

w specjalnym centrum operacyj-

nym KGP przygotowywanym pod 

kątem zabezpieczania  działań 

Policji w ramach Prezydencji  

w UE oraz Euro 2012. 

 

 

Komendant Główny Policji przed-

stawił nowe zasady naliczeń etato-

wych w związku z wejściem w ży-

cie zarządzenia nr 88. Zapewnił 

też, że zmiany nie oznaczają zwol-

nień policjantów ani ich przesu-

nięć. Nie będą też - jak dodał - ob-

jęte nimi komisariaty, komendy 

powiatowe i komendy miejskie.  

Z kolei nadinsp Kazimierz Szwaj-

cowski, I Zastępca Komendanta 

Głównego Policji, omówił proble-

matykę zwalczania przestępczości 

pseudokibiców.  

 

Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki, 
oraz Komendant Główny Policji  
gen. insp. Andrzej Matejuk  

Kierownictwo Komendy Głównej Policji 
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Podkreślił przy tym efekty działania 

specjalnych zespołów zwalczają-

cych tego typu przestępczość,  

powołanych w każdej komendzie 

wojewódzkiej Policji. 

 

Zagadnienia związane z ruchem 

drogowym oraz przygotowaniami 

do Prezydencji w UE i Euro 2012 

omówił 

 nadinsp. Waldemar Jarczewski, 

odpowiedzialny w polskiej Policji 

za prewencję.  

Poruszył też kwestię bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym, wspomi-

nając o pieszych – niechronionych 

uczestnikach ruchu drogowego. 

 

 

Zastępca Komendata Głównego 

Policji nadinsp. Andrzej Trela skon-

centrował się na zarządzaniu bu-

dżetem w 2011 r.  

Podkreślił rolę środków na zadania 

celowe, inwestycje budowlane  

i remonty oraz na projekty unijne. 

Mówił też m.in. o zakupach no-

wych kompletów umundurowania  

i ochronnych osłon osobistych  

dla policjantów. 

 

Po wystąpieniach komendanta 

głównego i jego zastępców, głos 

zabrał Podsekretarz Stanu  

w MSWiA Adam Rapacki. 

 Minister odniósł się do pojawiają-

cych się spekulacji dotyczących 

nowego policyjnego system emery-

talnego i przysługujących z tego 

tytułu uprawnień. Przekazał też 

policjantom, że trwają prace nad 

założeniami nowej ustawy o mo-

dernizacji Policji.  

Minister wspomniał o ustawie  

o racjonalizacji uposażeń, która 

będzie zawierać nowe regulacje 

dotyczące zwolnień lekarskich,  

a także o ustawie dotyczącej bez-

pieczeństwa podczas Euro 2012, 

ustawie o wymianie informacji mię-

dzy organami ścigania i ustawie  

o udziale zagranicznych funkcjona-

riuszy w działaniach na terytorium 

RP. 

www.policja.pl 
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Podczas wtorkowej wideokonfe-
rencji Komendant Główny Policji, 
gen. insp. Andrzej Matejuk,  
przedstawił nowe zasady naliczeń 
etatowych w związku z wejściem  
w życie zarządzenia nr 88.  
Zapewnił przy tym, że zmiany nie 
oznaczają zwolnień policjantów. 
Zapowiedział również, że 1 paź-
dziernika br. dokładnie przeanali-
zuje, czy nie zostały uszczuplone 
stany etatowe w komisariatach  
i komendach powiatowych.  
Komendant Matejuk podkreślił tak-
że, że oczekuje od komendantów 
wojewódzkich szczegółowych  
relacji na temat wszelkich działań, 
jakie podejmą w tym zakresie. 
 
Polecił też komendantom powiato-
wym rozważenie, w jaki sposób 
można jeszcze bardziej efektywnie 
wykorzystać wszelkie środki karne, 
które przewiduje ustawa o bezpie-
czeństwie imprez masowych.  
 

 
Zaapelował do komendantów wo-
jewódzkich i naczelników zarzą-
dów CBŚ o odpowiedni dobór poli-
cjantów, którzy trafiają do zespo-
łów zajmujących się zwalczaniem 
zorganizowanej przestępczości 
pseudokibiców. 
 Komendant podkreślił, że do ta-
kich zespołów powinni trafiać naj-
lepsi i najbardziej doświadczeni 
funkcjonariusze, gdyż tylko tacy są 
gwarancją skutecznej walki ze sta-
dionowym bandytyzmem. 
 
Zastępca Komendanta Głównego 
Policji nadinsp. Andrzej Trela  
skoncentrował się na zarządzaniu 
budżetem w 2011 r.  
Przypomniał, że w tym roku blisko 
80 % z 8 – miliardowego budżetu 
Policji zostało przeznaczone  
na uposażenia policjantów i pra-
cowników Policji.  
Kwotę 310 milionów zł zarezerwo-
wano na różnego rodzaju świad-
czenia.  

 
Kwoty te pozwolą na bieżące wy-
płacanie policjantom i pracowni-
kom uposażeń i należnych im 
świadczeń. 
 
Komendant Trela poinformował 
również, że w 2011 roku planuje 
się wyposażenie 14 tys. funkcjona-
riuszy służby prewencyjnej w mun-
dury nowego wzoru.  
2,5 tys. takich mundurów trafi do 
policjantów ruchu drogowego,  
zaś 5,5 tys. do funkcjonariuszy  
z ogniw patrolowo – interwencyj-
nych. Dzięki temu 100% policjan-
tów z komórek ruchu drogowego  
i patrolowo-interwencyjnych będzie 
wyposażonych w nowe uniformy. 
Pozostałe mundury zostaną prze-
kazane do policjantów oddziałów 
prewencji Policji w Katowicach  
i do tych garnizonów, w których 
będą odbywały się mecze podczas 
Euro 2012. Ponad 2,5 tys. mundu-
rów trafi do szkół Policji dla nowo 
przyjętych funkcjonariuszy.  

 
 

artykuł zamieszczony 18 marca 2011 roku na stronie  Informacyjnego Serwisu  Policyjnego  www.isp.policja.pl 

C z y  p o l i c j a n t ,  k t ó r y  o t r z y m a ł  n o w y  m u n d u r ,  d o s t a n i e  w  t y m  r o k u  m u n d u r ó w k ę ,   
k i e d y  d o t r ą  d o  f u n k c j o n a r i u s z y  k o l e j n e  p a r t i e  n o w y c h  u n i f o r m ó w  i  w  j a k i  s p o s ó b  
z a p e w n i ć  s p r a w n e  k o r z y s t a n i e  z  f u n d u s z u  n a g r o d o w e g o  
 –  t e  i  i n n e  k w e s t i e  p o r u s z a n o  p o d c z a s  w t o r k o w e j  w i d e o k o n f e r e n c j i  z o r g a n i z o w a -
n e j  w  K o m e n d z i e  G ł ó w n e j .   
P i e r w s z y  r a z  o d b y ł a  s i ę  o n a  z  u d z i a ł e m  t a k  d u ż e j  l i c z b y  u c z e s t n i k ó w .   
K o m e n d a n t  G ł ó w n y  z a p e w n i a ł  j e d n a k ,  ż e  o d  t e j  p o r y  w i d e o k o n f e r e n c j e   
b ę d ą  s i ę  o d b y w a ć  s y s t e m a t y c z n i e .  
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Komendant dodał, że realizacja 
dostaw umundurowania nowego 
wzoru w bieżącym roku  przewi-
dziana jest w dwóch transzach: 
pierwsza do połowy sierpnia,  
druga do 30 listopada 2011 roku. 
 
Nadinsp. Trela odniósł się także  
do budzącej wiele wątpliwości 
kwestii, jaką jest wysokości  
mundurówki dla tych policjantów, 
którzy otrzymali nowe mundury. 
Komendant przypomniał, że rów-
noważnik za umundurowanie jest 
świadczeniem o charakterze sub-
sydiarnym. Uprawniony funkcjona-
riusz otrzymuje więc albo mundur, 
albo ekwiwalent pieniężny.  
Zatem wszyscy ci, którzy otrzyma-
ją umundurowanie w tym roku, 
otrzymają też mundurówkę jedno-
razowo pomniejszoną o roczną 
wartość otrzymanych przedmiotów, 
tj. o około 1 tys. zł. 
 
Komendant przypomniał również, 
że na podpis ministra spraw we-
wnętrznych i administracji czeka 
rozporządzenie, które w konse-
kwencji spowoduje zróżnicowanie 
wysokości równoważnika pienięż-
nego w zamian za umundurowa-
nie, w zależności od rodzaju peł-
nionej przez policjanta służby. 
Rozporządzenie przewiduje, że 
skracany jest czas używalności 
mundurów dla tych policjantów, 
którzy na co dzień rzeczywiście 
używają munduru i pełnią służbę  
w takich warunkach, które narażają 
go na zniszczenie. Chodzi tu o 
policjantów ruchu drogowego, 
ogniw patrolowo – interwencyj-
nych, konwojowych, policji sądo-
wej, a także funkcjonariuszy peł-
niących służbę w pomieszczeniach 
dla osób zatrzymanych, dzielnico-
wych, dyżurnych i przewodników 
psów służbowych.  
 

Czas używania umundurowania 
służbowego zostanie skrócony  
z 4 do 3 lat. Dla policjantów służby 
kryminalnej i wspomagającej okres 
używania umundurowania zostanie 
wydłużony z 4 do 7 lat.  
Pozostałym policjantom służby 
prewencyjnej, pełniącym służbę  
w komórkach nie wymienionych 
wyżej, będzie przysługiwało umun-
durowanie służbowe zgodnie  
z dotychczasowym okresem uży-
walności, czyli przez 4 lata.  
Ponadto policjantom z oddziałów 
prewencji będzie przysługiwał  
drugi komplet umundurowania ćwi-
czebnego. 
 
Zmiany okresu używalności mun-
durów będą miały wpływ na wyso-
kość przysługującego funkcjonariu-
szowi równoważnika.  
Jeżeli okres używalności mundu-
rów został skrócony, policjanci 
otrzymają mundurówkę w wysoko-
ści 2.335,50 zł.  
Ci funkcjonariusze, którym wydłu-
żono okres używalności mundurów 
– 1.787,30 zł,  
pozostali – na dotychczasowym 
poziomie 2.095,60 zł.  
 
 
 
Policjanci, którzy otrzymają umun-
durowanie nowego wzoru w tym 
roku, otrzymają też niższy ekwiwa-
lent. Ich mundurówka zostanie po-
mniejszona (ale tylko w tym roku)  
o około 1 tys. zł. 
 
Komendant Matejuk polecił  
też komendantom wojewódzkim, 
by rozważyli, w jaki sposób pomóc 
policjantom, którzy z różnych po-
wodów otrzymali mundur w nieod-
powiednim rozmiarze.  
 
 
 

Przywołał tu przykład rozwiązań 
przyjętych w KSP:  
policjant pobiera mundur,  
a jeżeli któryś z elementów umun-
durowania jest w nieodpowiednim 
rozmiarze, zgłasza ten fakt do wy-
działu zaopatrzenia, który prowadzi 
pewnego rodzaju bazę nie pasują-
cych rozmiarów i stara się  
na podstawie tych informacji dopa-
sować odpowiedni mundur  
i ułatwić wymianę między funkcjo-
nariuszami. 
 
Komendant przypomniał także 
uczestnikom wideokonferencji,  
że fundusz nagrodowy musi byś 
wykorzystany zgodnie z przezna-
czeniem. Oznacza to, że ze środ-
ków z tego funduszu należy nagra-
dzać policjantów za szczególne 
zaangażowanie.  
Podkreślił też, że trzeba robić to 
niezwłocznie po wykonaniu danych 
czynności, dlatego limity kwot  
z funduszu nagrodowego należy 
jak najszybciej przekazać  
komendantom powiatowym.  
Dzięki temu będą oni mogli  
na bieżąco korzystać  
z funduszu nagrodowego. 
 

www.isp.policja.pl 
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Insp. Sławomir Mierzwa Komendant Woje-

wódzki  Policj i  w Olsztynie wziął  udzia ł   

w Szkoleniu Menedżerskim  

dla Komendantów Wojewódzkich Policj i ,  

które w dniach 12-24 marca 2011 roku  

odbyło się w stanie Teksas w USA.  

Głównym tematem szkolenia było  

zarządzanie policją .   

Poruszano sprawy związane ze współpracą 

z lokalnymi społecznościami,  przywódz-

twem w organizacj i ,  zarządzaniem  

w sytuacjach kryzysowych  

oraz analizą kryminalną.  

 

Uczestnicy szkolenia odwiedzili m.in. Narodowe Cen-

trum ds. Zarządzania Kryzysowego i Akcji Ratowni-

czych w miejscowości College Stadion,  

Centrum Zarządzania Kryzysowego i Transportu 

(TRANSTAR) w Houston oraz laboratorium kryminali-

styczne w  Woodlands.  

Jednym z punktów szkolenia była  wizyta  

w Oddziale Terenowym FBI w  Houston – największym 

mieście w Teksasie. 

Uczestnicy szkolenia zobaczyli również jakim sprzętem  

dysponuje Policja Miasta Shenandoah, poznawali  

organizację Policji Miasta Huntsville  oraz Policji Miasta 

Houston, w ramach której funkcjonuje oddział policji 

konnej. 

W czasie wizyty w Policji Miasta Arlington polskim 

uczestnikom szkolenia zaprezentowano stanowisko 

dowodzenia oraz sprzęt, jakim dysponują oddziały  

specjalne.  

Zwiedzanie stadionu w Arlington było okazją do wymia-

ny wiedzy i doświadczeń na temat roli policji podczas 

imprez sportowych.  

Ostatnim punktem szkolenia była wizyta w Departa-

mencie Policji Szkolnej - Fort Bend Independent  

School District Police Department . 

 

Bożena Przyborowska 
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Wywia dowcy i  pa tro le  prewe ncj i  z  Ost ródy  za t rzy mal i  c z te rec h obywa te l i  L i twy ,   
k tó rzy  je cha l i  w  k onwoju sk ła da jącym s ię  z  t rzec h a ut .   
Dwa z  n ich k i lkanaś c ie  godz in  wcześ nie j  zos ta ły  sk radz ione  na  teren ie  N iemiec .   

Kilka dni temu w Ostródzie patrol 
postanowił zatrzymać do kontroli 
kierowcę forda galaxy na litewskich 
numerach rejestracyjnych, jednak 
prowadzący auto mężczyzna dodał 
gazu i rzucił się do ucieczki.  
Mężczyzna został zatrzymany 
przez policjantów prewencji  
na jednej z ulic w centrum miasta. 
Okazało się, że obywatel Litwy  
nie posiadał dokumentów auta,  
a ford figurował w bazie SIS jako 
skradziony kilkanaście godzin 
wcześniej z terenu Niemiec.  
 
Policjanci ustalili, że kierowca for-
da nie jechał sam. Był uczestni-
kiem konwoju, w którym poruszały 
się jeszcze dwa samochody.  
Komunikat o poszukiwaniach aut 
trafił do pozostałych patroli, które 
obstawiły drogi dojazdowe  
do Ostródy. W zasadzkę wpadł 
kolejny Litwin prowadzący kradzio-
ne audi A6 Allroad warte około 40 
tysięcy złotych.  
Po godzinnych poszukiwaniach 
policyjni wywiadowcy zaczaili się w 
lesie niedaleko Starych Jabłonek.  
 

Tam ukryło się dwóch kolejnych 
podejrzanych jadących fordem 
galaxy. Zadaniem tych Litwinów 
było prowadzenie kradzionych aut, 
obserwowanie i ostrzeganie  
o ewentualnych działaniach Policji. 
Jak powiedzieli wywiadowcy - 
„Poszukiwani nie spodziewali się 
nas. W lesie, kiedy odkryliśmy ich 
kryjówkę, nie stawiali oporu”. 
 
Wszyscy podejrzani w wieku  
od 22 do 41 lat trafili do policyjne-
go aresztu.  
Po sprawdzeniu w bazach SIS 
okazało się, że w gronie zatrzyma-
nych są karani za kradzieże samo-
chodów, a także mający związek  
z usiłowaniem zabójstwa.  
Dodatkowo dwaj z nich byli już 
znani policjantom z Warmii i Ma-
zur. Pół roku wcześniej byli zatrzy-
mani przez mrągowskich funkcjo-
nariuszy, kiedy jechali skradzionym 
w Niemczech audi. Wtedy sprawcy 
usłyszeli zarzuty 
paserstwa, zo-
stali tymczasowo 
aresztowani, a w 
efekcie skazani 

przez mrągowski Sąd Rejonowy.  
- „Pracujemy wspólnie z prokuratu-
rą” – powiedział st. asp. Mikołaj 
Podczarski, Zastępca Naczelnika 
Wydziału Kryminalnego ostródzkiej 
Komendy Policji. –„Zgodnie z pra-
wem, Litwini nie mogą w Polsce 
odpowiedzieć za kradzież na tere-
nie Niemiec, dlatego i tym razem 
usłyszą zarzuty paserstwa.  
Będziemy wnioskować o ich tym-
czasowe aresztowanie.  
Za pośrednictwem Wydziału Wy-
wiadu Kryminalnego KWP w Olsz-
tyn, pokrzywdzeni obywatele Nie-
miec dowiedzieli się, że odzyskali-
śmy ich auta” – dodał.  

 

 

System Informacyjny Schengen 
(SIS) jest wspólną, elektroniczną 
bazą danych o poszukiwanych 
osobach i przedmiotach, składa-
jącą się z modułów krajowych 
(N.SIS) oraz jednostki centralnej 
– centralnego serwera usytuowa-
nego w Strasburgu (C.SIS).  
Dane wprowadzone do systemu 
przez jedno państwo członkowskie 
są dostępne dla służb i organów 
pozostałych państw w niezbędnym 
dla nich zakresie. 
 
System Informacyjny Schengen 
pomaga policjantom w walce  
z przestępczością oraz nielegalną 
migracją. Dane w nim zawarte 
wykorzystywane są podczas kon-
troli policyjnej, granicznej, celnej 
oraz przy wydawaniu wiz i zezwo-
leń na pobyt cudzoziemców.  
Dzięki temu systemowi polskie 
organy ścigania mają stały dostęp 
do informacji o przestępcach 
zatrzymywanych w innych kra-
jach, co zwiększa szanse na spro-
wadzanie i ukaranie tych, którzy 
uciekli za granicę. System działa 
również w drugą stronę. Osoby, 
które popełniły przestępstwo poza 
granicami Polski, są zatrzymywa-
ne na terenie naszego kraju.  
W bazie znajdują się również 
informacje o skradzionych w 
krajach Unii Europejskiej samo-
chodach.  

www.policja.pl 

nadkom. Anna Fic 
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Policjanci Wydziału Kryminalnego 

 KWP w Olsztynie zatrzymali dwóch  

mężczyzn podejrzanych o kradzieże z wła-

maniem do domów i plebanii,  

a także kradzieże - między innymi sprzętu, 

pieniędzy oraz silnika od łodzi motorowej.  

 
Kryminalni od kilku miesięcy pracowali nad sprawami 

włamań: z lutego br. do plebanii w Wilamowie, skąd 

zniknął laptop i 4 tysiące złotych, a także kilku spraw  

z 2009 i 2010 roku – włamania do mieszkania w Małdy-

tach, skąd sprawcy ukradli 4 sztuki broni myśliwskiej, 

500 sztuk amunicji i ponad 2 tysiące gotówki, mieszka-

nia w Nowym Dworze, skąd zginęło 37 tysięcy złotych 

dwie sztuki broni pneumatycznej oraz kradzieży  

15 tysięcy złotych z domu w Małdytach.  

Ustalenia policjantów doprowadziły ich do dwóch 

 podejrzanych – 34-letniego Adama T. z Olsztyna 

 i 33-letniego Radosława L. mieszkającego pod Iławą. 

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani przez policyjnych 

antyterrorystów pod koniec ubiegłego tygodnia.  

Sprawcy, zaskoczeni w swoich domach, nie stawiali 

oporu, byli spokojni.  

W domu Adama T. kryminalni znaleźli 2 sztuki skra-

dzionej wcześniej broni. Jego wspólnik natomiast ukry-

wał dwa laptopy pochodzące z włamań.  

 

Dodatkowo policjanci ustalili, gdzie znajduje się pozo-

stała broń i kilkaset sztuk amunicji różnego kalibru.  

Kolejne czynności procesowe przeniesiono do opusz-

czonego gospodarstwa pod Zalewem. W stodole, pod 

stertą drewna, w kocu, policjanci znaleźli cztery sztuki 

broni myśliwskiej. Następnie na pobliskim polu, z ziemi 

została wykopana amunicja.  

To nie wszystko, co śledczy udowodnili zatrzymanym. 

34 i 33-latek odpowiedzą także za włamanie do pleba-

nii w miejscowości Chruściel gm. Płoskinia, włamanie 

do mieszkania w gm. Zalewo, usiłowanie włamania  

do plebanii w Jarmołtowie gm. Małdyty, usiłowanie wła-

mania do plebanii w Dywitach, kradzież silnika od łodzi 

motorowej w gm. Małdyty oraz usiłowanie czterech 

włamań do samochodów na terenie Olsztyna.  

 

Karany wcześniej za przestępstwa kryminalne Adam T. 

i jego wspólnik już usłyszeli zarzuty i zostali tymczaso-

wo aresztowani na trzy miesiące.  

Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.  

 

Policjanci jednak nie zamykają tej sprawy. Sądzą,  

że podejrzani o włamania, kradzieże i nielegalne  

posiadanie broni i amunicji mogą mieć na sumieniu 

znacznie więcej. 
 

numer 37 (2/12) 

n a d k o m .  A n n a  F i c  
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       W ę g o r z e w o             
P o s z u k i w a n y  E N A   

w  r ę k a c h  P o l i c j i  

W Węgorzewie kry-

minalni zatrzymali  

32-letniego obywatela  

Niemiec poszukiwanego dwoma  

Europejskimi Nakazami Aresztowania 

 wydanymi przez Prokuraturę w Lepizid  

i Chemnitz. Zatrzymany mężczyzna 

od blisko 5 lat ukrywał się przed organami 

ścigania i wymiarem sprawiedliwości 

 w związku z popełnionymi przestępstwa-

mi rozboju w zbiegu z umyślnym  

prowadzeniem pojazdu bez prawa jazdy 

oraz usiłowania rozboju.  

Miejsce pobytu poszukiwanego  

ustalili węgorzewscy policjanci  

przy współpracy z funkcjonariuszami  

z Wydziału Wywiadu Kryminalnego  

KWP w Olsztynie. 

O ewentualnej 

ekstradycji męż-

czyzny do Nie-

miec zadecyduje  

Sąd Okręgowy  

w Olsztynie. 

 

D w a  ż y w e  w ę ż e   
znale źli pracownicy obsługi  

w przedziale poci ągu relacji 

Gdynia – Zakopane.  

Jeden z gadów  miał ponad 3 

metry długo ści!!!  

 
Oficer  
dyżurny 
iławskiej 
Policji 
został  
poinformo-
wany przez 
obsług ę 
poci ągu 
relacji Gdynia – Zakopane  
o znalezieniu w ęży w przedziale, 
w którym si ę znajdowali.  
Policjanci ustalili,  
że 3,5-metrowy w ąż wydostał si ę  
z paczki, w któr ą był zapakowany. 
Pracownicy poci ągu dokładnie 
sprawdzili pakunek i okazało si ę, 
że wewn ątrz jednej z paczek znaj-
dował si ę jeszcze jeden, mniejszy 
- bo 1,5-metrowy - gad.  
Oba węże zostały schwytane przez 
pracownika Schroniska dla Zwie-
rz ąt w Iławie i policyjnym radio-
wozem zostały przewiezione  
do Barczewa, gdzie przekazane  
zostały członkowi Towarzystwa 
Zoologicznego Sekcji  
Herpetologicznej w Olsztynie. 
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Policjanci zwalczający przestęp-
czość narkotykową z Komendy 
Miejskiej Policji w Olsztynie  
rozpracowywali grupę przestępczą, 
której członkowie zajmowali się 
handlem i wprowadzaniem  
do obrotu znacznych ilości  
środków odurzających.  
Zabezpieczono około kilograma 
amfetaminy, marihuany i mefedro-
nu o czarnorynkowej wartości  
około 70 tysięcy złotych,  
a także 10 tysięcy złotych  
pochodzących z obrotu nielegalny-
mi środkami, telefony komórkowe  
i wagi elektroniczne.  
Do tej pory zatrzymano już 14 osób 
mających związek z ta sprawą. 
 
Policjanci zwalczający przestępczość 
narkotykową z Komendy Miejskiej 
Policji w Olsztynie od około dwóch 
miesięcy rozpracowywali grupę prze-
stępczą, której członkowie zajmowali 
się handlem i wprowadzaniem do ob-
rotu znacznych ilości środków odurza-
jących. Zatrzymania w tej sprawie  
zaczęły się na początku lutego br. i 
były wynikiem wielogodzinnych  
obserwacji.  
Najpierw na terenie miasta zostało 
zatrzymanych trzech mężczyzn, 
wśród nich Adam M., podejrzany  
o handel narkotykami.  
W jego mieszkaniu policjanci zabez-
pieczyli marihuanę i mefedron.  
 

W drugiej połowie lutego w zasadzkę 
w mieszkaniu Aleksandra W. przy  
ul. Westerplatte w Olsztynie wpadło  
w sumie 5 osób.  
24-latek w lodówce miał 100 gram 
amfetaminy. Podejrzani próbowali 
pozbyć się narkotyków wyrzucając je 
przez okno. Kryminalni udowodnili 
Aleksandrowi W. posiadanie, handel  
i wprowadzanie do obrotu znacznych 
ilości środków odurzających. Mężczy-
zna został tymczasowo aresztowany.  
 
Kolejny etap policyjnej realizacji  
to marcowe zatrzymanie na olsztyń-
skich ulicach trzech kompletnie zasko-
czonych mężczyzn: Wojciecha L., 
Mariusza P. i Michała D., którzy także  
mieli także związek ze sprawą.  
 
Kilka dni temu kryminalni zapukali  
do drzwi mieszkania wynajmowanego 
przez braci G. Tam został zatrzymany 
jeden z braci. Dodatkowo policjanci 
zabezpieczyli około 0,5 kg amfetami-
ny. W mieszkaniu nie było Krystiana 
G. Kryminalni ustalili, że 25-latek, kie-
dy dowiedział się o działaniach poli-
cjantów, próbował uciec za granicę.  
W celu załatwienia wszystkich formal-
ności pojechał do Warszawy. Policjan-
ci udaremnili mu wyjazd zatrzymując 
go koło Olsztynka.  
 
 
 
 

Następnie w Warszawie policjanci 
zatrzymali 34-letniego Roberta A.  
Z materiałów sprawy wynika, że to  
u niego zaopatrywali się w narkotyki 
pozostali podejrzani. Mężczyzna zo-
stał tymczasowo aresztowany. 
 
W sumie policjanci zatrzymali 14 osób 
mających związek z posiadaniem, 
handlem i wprowadzaniem do obrotu 
na terenie Olsztyna znacznych ilości 
narkotyków.  
Funkcjonariusze zabezpieczyli około 
kilograma amfetaminy, marihuany 
 i mefedronu o czarnorynkowej warto-
ści około 70 tysięcy złotych, a także 
10 tysięcy złotych pochodzących  
z obrotu nielegalnymi środkami, tele-
fony komórkowe i wagi elektroniczne.  
 
Najcięższe zarzuty handlu i wprowa-
dzania do obrotu znacznych ilości 
narkotyków ciążą na aresztowanych 
Aleksandrze W., Krystianie G. i Ro-
bercie A. Ci niepracujący, utrzymujący 
się wyłącznie z działalności przestęp-
czej podejrzani, w więzieniu mogą 
spędzić nawet 10 lat.  
 
Jak podkreślają kryminalni, sprawa 
ma charakter rozwojowy. Policjanci 
nadal pracują nad ustaleniem wszyst-
kich źródeł i odbiorców narkotyków. 
 

n a d k o m .  A n n a  F i c  
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Ponad 

820 gramów amfetaminy, 50 gra-

mów marihuany, dwa kompute-

ry, środki chemiczne, dwa pisto-

lety pneumatyczne, telefon ko-

mórkowy oraz pieniądze  zabez-

pieczyli policjanci w dwóch  

bartoszyckich mieszkaniach.  

Do policyjnego aresztu trafiła  

36-letnia Marzena Ł.  

oraz 28-letni Krzysztof T.  

Z materiału dowodowego wyni-

ka, że sprawcy prawdopodobnie 

prowadzili narkotykową  

działalność handlową.  

 

Cała sprawa zaczęła się od portfe-

la, który przy bankomacie zgubił  

26-letni mężczyzna, który najpraw-

dopodobniej chciał pobrać pienią-

dze z bankomatu w jednym z bar-

toszyckich banków.  

Być może przez roztargnienie 

mężczyzna zostawił tam swój port-

fel z dowodem osobistym, kartą 

bankomatową i pieniędzmi.  

 

 

 

 

 

Policjanci, którzy odebrali portfel 

od obsługi banku, znaleźli w nim 

coś jeszcze, a mianowicie wore-

czek z narkotykiem.  

Wstępne badania potwierdziły,  

że była to amfetamina.  

Następnego dnia rano, kiedy poli-

cjanci odwiedzili mieszkanie po-

szukiwanego teraz 26-latka, drzwi 

otworzyła jego dziewczyna.  

36-letnia Marzena Ł. przekonywała 

policjantów, że nic nie wie o narko-

tykach. Przeszukanie potwierdziło 

jednak, że było zupełnie inaczej.  

W mieszkaniu funkcjonariusze za-

bezpieczyli 370 gramów białego 

proszku, środki chemiczne, dwa 

pistolety pneumatyczne, telefon 

komórkowy oraz 16 stuzłotowych 

banknotów. 

W trakcie wykonywanych w tej 

sprawie czynności, policjanci usta-

lili, że 26-latek wspólnie ze swoją 

dziewczyną prowadzili handel nar-

kotykami przez Internet,  

dlatego do puli dowodów rze-

czowych trafił również kompu-

ter wraz z nośnikami pamięci.  

Na jaw wyszło także, że wspólni-

kiem 26-latka w przestępczej dzia-

łalności jest 28-letni Krzysztof T. 

mieszkający kilka ulic dalej.  

W jego mieszkaniu policjanci zna-

leźli ponad 450 gramów podobnej 

substancji oraz ponad 50 gramów 

brunatnego suszu. Zabezpieczono 

również komputer 28-latka.  

Wstępne badania potwierdziły,  

że zabezpieczony susz to marihu-

ana, a biały proszek to nowy nar-

kotyk, który pojawił się na polskim 

runku i mógł zostać sprowadzony 

aż z Chin.  

Marzena Ł. i Krzysztof T. trafili  

do policyjnego aresztu.  

W zależności od ekspertyz labora-

toryjnych zabezpieczonych  

substancji odurzających, za handel 

narkotykami może grozić im kara 

nawet do 10 lat więzienia.  

Taki sam los czeka poszukiwane-

go teraz przez policjantów  

26-letniego właściciela portfela 

 i mieszkania, w którym znaleziono 

część narkotyków.  

Od zgubionego portfela  

do policyjnych zatrzymań 

st. asp. Robert Koniuszy 
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Około dwustu policjantów wzięło udział  
w ćwiczeniach na olsztyńskim stadionie.  
Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji  
i Nieetatowych Pododdziałów Policji  
z województwa doskonalili sztukę przywracania 
porządku na murawie.  
 
Ćwiczenia oddziałów zwartych Policji są przepro-
wadzane rokrocznie. W naturalnych warunkach 
stadionowych policjanci wyposażeni  w sprzęt 
 „ PZ” (Poważnego Zagrożenia) ćwiczyli tworzenie 
szyków zabezpieczających i wypierających,  
które stosowane są podczas działań pododdziałów 
zwartych. Najważniejszymi elementami przeprowa-
dzonego treningu było sprawdzenie mobilności 
pododdziału, ćwiczenie przemieszczania się po 
obiekcie, jak również tworzenie tyralier i kordonów.  
 
- „W ubiegłym roku w naszym regionie nie do-
szło do żadnego zbiorowego zakłócenia po-
rządku podczas meczów” -  powiedzieli policyjni 
sztabowcy.  
–„To efekt współpracy Policji z władzami klu-
bów piłkarskich, kibicami, a także organami, 
które wydając zezwolenie na odbycie się im-
prez masowych restrykcyjnie podchodzą  
do sprawy bezpieczeństwa uczestników.  
Dodatkowo w Policji funkcjonują specjalne 
zespoły, które rozpoznają ewentualne zagro-
żenia ze strony pseudokibiców”.  

nadkom. Anna Fic 

 

P i s c y  p o l i c j a n c i    
z n a l eź l i  w  g a r ażu   
k i l o g r a m  a m f e t a m i n y   

Piscy kryminalni zatrzymali  
29-letniego Sebastiana T., który według wiedzy 
policjantów, miał rozprowadzać środki odurza-
jące i papierosy bez polskich znaków akcyzy. 
Przeszukanie użytkowanego przez mężczyznę 
garażu potwierdziło przypuszczenia policjantów. 
Kryminalni znaleźli tam kilogram amfetaminy, 
400 gramów marihuany, prawie 700 paczek pa-
pierosów bez polskich znaków akcyzy oraz pie-
niądze pochodzące prawdopodobnie ze sprzeda-
ży narkotyków i tytoniu.  
Wartość czarnorynkowa zabezpieczonego, niele-
galnego towaru to blisko 60 000 zł. 
 Mężczyznę zatrzymano w policyjnym areszcie.  
 
To nie jest pierwszy przypadek konfliktu Seba-
stiana T. z prawem. Przeciwko niemu toczy się 
już postępowanie w związku z posiadaniem 
przez niego papierosów bez polskich znaków 
akcyzy.  
Pod koniec lutego bieżącego roku podczas kon-
troli drogowej w Białej Piskiej policjanci w ba-
gażniku jego samochodu znaleźli 2400 paczek 
nielegalnych papierosów.  
 
Na wniosek Policji i prokuratury sąd wobec Se-
bastiana T. orzekł izolacyjny środek zapobie-
gawczy.  
Teraz najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi  
w areszcie.  
Policjanci ustalają, skąd 29-latek miał narkotyki 
i do kogo miały one trafić.  

nadkom. Anna Fic 
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Od końca ubiegłego roku mamy dostępne 

nowe narzędzie komunikacji wewnętrznej. 

Jest nim FORUM (adres: cdo.ol.policja).  

 

Forum zostało umieszczone  w Intranecie 

 i jest dostępne za pośrednictwem stanowisk 

dostępowych do Policyjnej Sieci Transmisji 

Danych.  

 

Dlaczego taka lokalizacja?  

Ważne jest dla nas zachowanie  

zawodowego charakteru tego forum  

oraz brak publicznego dostępu do treści  

zawartych w forum. 

 

 

Co mamy w ofercie?  

Na forum umieszczone  są działy  

odpowiadające nazwom wydziałów KWP 

bądź też poszczególnym zagadnieniom  

np. Technika Kryminalistyczna 

 

Forum powstało jako uzupełnienie  

funkcjonujących kanałów informacyjnych.  

 

adres: cdo.ol .pol icja 

Z a p r a s z a m  d o  r e j e s t r a c j i   

i  k o r z y s t a n i a  z  f o r u m .  

n a d k o m .  T o m a s z  S t a w a r s k i   
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej  
KWP w Olsztynie 
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Kilka dni temu  

ukazał się  

nowy numer  

miesięcznika, 

pt. „Olsztyński Biule-

tyn Informacyjny”, 

wydawanego przez 

Zarząd Wojewódzki  

Stowarzyszenia  

Emerytów i Rencistów 

Policyjnych,  

w którym zamieszczo-

no informację  

o spotkaniu   

insp.  Sławomira 

Mierzwy, Komendanta 

Wojewódzkiego 

 Policji w Olsztynie 

 z Panem  

Jerzym K.  Kowalewi-

czem - Prezesem  

ZW SEiRP  

w Olsztynie   
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IV Turniej Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych województwa warmińsko-mazurskiego  
o Puchar Burmistrza Miasta i  Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie 

 

W sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Kętrzynie odbył się  IV Turniej Halowej Piłki Noż-

nej Służb Mundurowych województwa warmińsko-

mazurskiego o Puchar Burmistrza Miasta i  Komen-

danta Powiatowego Policji w Kętrzynie.  

I miejsce zajęli   policjanci z Gołdapi.  

Uczestnicy turnieju 

zagwarantowali 

wszystkim obecnym w 

hali widzom ogromną 

dawkę sportowych 

emocji.  

Zwycięscy otrzymali 

gratulacje i puchary  

z rąk Burmistrza Mia-

sta Krzysztofa Hećma-

na  oraz Komendanta Powiatowego Policji w Kę-

trzynie insp. Wiesława Skudelskiego.  

 

 

 

 

IV Turniej Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych 

województwa warmińsko-mazurskiego o Puchar Burmi-

strza Miasta i  Komendanta Powiatowego Policji  

w Kętrzynie rozegrano 12 marca 2011 roku  

w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzy-

nie przy ul. Kazimierza Wielkiego. 

Do walki o zaszczytne 

I miejsce stanęło 

sześć drużyn służb 

mundurowych: z Za-

kładu Karnego Dubli-

ny, Centrum Szkole-

nia Straży Granicznej, 

Warmińsko -

Mazurskiego Oddziału 

Straży Granicznej  

w Kętrzynie oraz Państwowej  Straży Pożarnej.  

Gośćmi kętrzyńskich policjantów byli również koledzy  

z komend powiatowych z Gołdapi i  Bartoszyc. W tur-

nieju wzięły także udział zaproszone drużyny Urzędu 

Miasta Kętrzyn, a także samorządu Gminy Kętrzyn. 
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Dziewięć  drużyn z ogromną determinacją i w bardzo 

dobrym stylu walczyło o udział w półfinale, w którym 

ostatecznie znalazły się drużyny z komend  

powiatowych policji  z Gołdapi i Bartoszyc  

oraz drużyna Państwowej Straży Pożarnej   

i  Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.  

I miejsce wywalczyli policjanci z Gołdapi,  

zaszczytne II miejsce zajęła drużyna PSP, 

natomiast III miejsce zdobyli policjanci z Bartoszyc.  

 

Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny otrzymały 

puchary z rąk Burmistrza Miasta Kętrzyn  

Pana Krzysztofa Hećmana i Komendanta Powiatowego 

Policji w Kętrzynie insp. Wiesława Skudelskiego.  

Wyróżniających się zawodników uhonorowano statuet-

kami.  

Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się   

Piotr Kimbar ze Straży Pożarnej w Kętrzynie,  

„królem strzelców” - z wynikiem  dziewięciu strzelonych 

bramek - został Leszek Kwieciński, policjant z Barto-

szyc. Najskuteczniejszym bramkarzem okazał się  

Paweł Sucharzewski z Centrum Szkolenia Straży Gra-

nicznej w Kętrzynie.  

Puchar Fair Play trafił do zawodników z Komendy Po-

wiatowej Policji  w Kętrzynie. 

Drużyna z KPP w Bartoszycach, która zajęła III miej-
sce w turnieju 

Drużyna KPP w Kętrzynie zasłużyła na Puchar  
Fair Play  
 

Drużyna Państwowej Straży Pożarnej, która zajęła 
 II miejsce w turnieju 

mł. asp.  Monika Danielak 
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Serdecznie zapraszam na wystawę, która umieszczona jest w kościele 
 Matki Bożej Fatimskiej w Olsztynie na ulicy Bajkowej 15 

 
Wystawę otworzy w niedzielę 27 marca 2011 r. sam  

Jacek Czachor, kapitan Orlen Team 
 – spotkanie ze słynnym rajdowcem i wielokrotnym mistrzem świata będzie tam w pa-

rafii po Mszy świętej o godz. 8.30 i o godz. 10.00 
 

W tej parafii odbędą się również rekolekcje wielkopostne w dniach:  
31 marca – 3 kwietnia br.  

W niedzielę 3 kwietnia będzie poświęcenie pojazdów  
i specjalne słowo do kierowców!  
Godziny spotkań rekolekcyjnych:  

czwartek, piątek, sobota: 8.00; 10.00; 17.00 (dla dzieci) 18.00; 20.00 (dla młodzie-
ży); w niedzielę: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00 

 
S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y !  

Ks. Marian  Midura- Kapelan KWP w Olsztynie 
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Drodzy i Czcigodni Siostry i Bracia! 

 

Każdego niemal dnia słyszymy o tym, jak wielu ludzi gi-

nie w wypadkach na naszych drogach. Ludzie wierzący 

nie mogą być obojętni na ten wielki narodowy problem. 

Aby to zmienić, zwracamy się do naszych kierowców, 

pieszych i rowerzystów z apelem i zapraszamy do 

wspólnej modlitwy. 

  

Niedziela 3-go kwietnia 2011 r. to:  

„Dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszyst-

kich poruszających się po naszych drogach!” 

 

Na naszym plakacie i logo, widnieje postać wielkiego 

Polaka Jana Pawła II.  

Sługa Boży, a za niedługo błogosławiony, patrząc na nas 

z nieba woła, o wzajemne poszanowanie, życzliwość 

 i miłość na jego ojczystej ziemi, szczególnie do tych,  

co są na drogach! A na naszych drogach, mimo pewnej 

poprawy w statystykach, jest dalej bardzo niebezpiecz-

nie: „Niestety, w roli kierowców - wielu z nas 

zachowuje się jak poganie. Wieszamy w samochodach 

różańce, wozimy wizerunki świętych, przyklejamy  

na karoserie znak pierwszych chrześcijan - rybę, a jed-

nocześnie nie szanujemy bliźnich - innych użytkowników 

dróg, jesteśmy egoistami, klniemy, wykonujemy obraźli-

we gesty, lekceważymy przepisy ruchu. Takie zachowa-

nia to grzech, z którego katolik powinien się spowiadać 

i zdecydowanie dążyć do poprawy”!  

(z apelu do kierowców).  

 

W tym roku Biskupi Śląscy w odezwie do kierowców na-

pisali: „Pragniemy przypomnieć, że każde świadome 

przekroczenie przepisów ruchu drogowego, a więc nara-

żanie na niebezpieczeństwo życia własnego lub innych 

ludzi jest grzechem przeciwko piątemu  

przykazaniu Bożemu”. 

 

Życie ludzkie porównywane bywa często do drogi  

- żyć, to znaczy być w drodze.  

Bycie w drodze zaś wiąże się z różnymi uciążliwościami, 

ale jest też szansą potencjalnego rozwoju człowieka. 

Któż bardziej niż kierowcy, mijający z mniejszym lub 

większym pośpiechem, wioski i miasta, domy i ogrody, 

sklepy i pola doświadcza tego, iż jako ludzie jesteśmy 

pielgrzymami na tym świecie i „nie mamy tutaj trwałego 

miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść”  

(Hbr 13, 14). 

Każdy kierowca ma coś z nomady, a żywot nomady jest 

trudny i wymagający; szczególnie w Polsce, dużym kraju 

tranzytowym, który nie posiada wystarczającej ilości 

dróg, a te, które ma, są często zatłoczone i w nader 

opłakanym stanie. Wymaga to od kierujących nie tylko 

sporych umiejętności technicznych, ale też wielu cnót 

osobistych, oraz szczególnej gorliwości w przyzywaniu 

opieki Bożej Opatrzności i wstawiennictwa  

św. Krzysztofa.  

Powołane, przez Konferencję Episkopatu Polski, Krajo-

we Duszpasterstwo Kierowców pomaga polskim 

użytkownikom dróg sprostać tym wyzwaniom.  

Nam - wszystkim użytkownikom dróg potrzebne jest 

pogłębienie życia religijno-duchowego i uwrażliwienie na 

nadprzyrodzony wymiar bycia w drodze. 

K s .  d r  M a r i a n  M i d u r a  
K r a j o w y  D u s z p a s t e r z  K i e r o w c ó w  

(Bp Wiktor Skworc- Książeczka Kierowcy) 
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W drodze rzadko bywa się samemu - przeważnie dzieli 

się ją z innymi ludźmi.  

Sztuką jest widzieć we współużytkowniku drogi swego 

bliźniego - siostrę i brata.  

Głoszone przez Duszpasterstwo Kierowców motto:  

 

„Kierujmy się miłością na drodze”, 

 

 trzeba realizować na każdym odcinku wspólnej trasy  

i przyoblekać w praktykę konkretnych postaw, zachowań 

oraz wzajemnej modlitwy. 

Braterstwo kierownicy każe okazywać wszystkim życzli-

wość i dobroć; być cierpliwym, przewidującym i uczyn-

nym. Niech starsi, bardziej doświadczeni kierowcy stają 

się przykładem dla młodszych i mniej zaprawionych 

adeptów kierownicy. Pismo Święte poucza bowiem: 

„Mąż, który podróżował, zna wiele rzeczy i mądrze 

przemawiać będzie, kto ma wielkie doświadcze-

nie” (Syr 34,9).  

 

Miarą wszelkich odległości jest dystans dzielący człowie-

ka od jego domu, bo drogi istnieją głównie po to,  

aby człowiek wracał nimi do domu.  

Niech więc ta chrześcijańska wspólnota drogi 

pomaga wszystkim i zawsze w radości osiągać cel  

podróży i w zdrowiu wracać do domu. 

 

Już za niewiele dni Sługa Boży Jan Paweł II, 

 będzie ogłoszony błogosławionym,  

to Boży mąż, który tak wiele podróżował, niosąc  

wszystkim miłość i pokój.  

Nasz wielki Rodak nie bez powodu 

zwany był Papieżem Pielgrzymem.  

W czasie swego pontyfikatu przebył ponad 1,6 miliona 

kilometrów; to tak jakby 40 razy okrążył świat i cztero-

krotnie pokonał odległość między Ziemią, a Księżycem.  

 

Niech nasze poruszanie się po drogach stanie się wyra-

zem hołdu, składanego przez polskich kierowców pol-

skiemu Papieżowi, który tak często był w drodze.  

Wyrazem wdzięczności kierowców za bezpiecznie prze-

jechane kilometry, za jazdę bez wypadku jest pomoc 

polskim misjonarzom w zakupie środków transportu  

w ramach akcji MIVA Polska - składając jako 

podziękowanie 1 grosz za 1 kilometr, bowiem samochód 

na misjach jest pierwszym środkiem ewangelizacji. 

Uczestniczący w akcji MIVA Polska niech mają świado-

mość wielkości swego zaangażowania, bo wielka 

 to sprawa pomagać nieść innym Boga. 

 

Przyzywajmy więc orędownictwa św. Krzysztofa, patrona 

podróżnych i kierowców, ale też pamiętajmy o tym,  

że chrześcijanin siadając za kierownicę zawsze jest 

trzeźwy, kieruje się miłością na drodze.  

To miłość jest w chrześcijaństwie najważniejsza.  

Miłość do drugiego człowieka i tego na drodze, którego 

nie muszę za wszelką cenę wyprzedzić. Miłość do tych, 

co jadą ze mną, by nie spotkało ich coś złego, miłość do 

pieszych, do rowerzystów i wszystkich spotkanych  

na drodze. 

W naszym kraju stale pogłębia się kult św. Krzysztofa, 

patrona kierowców, to odpowiedź na postępujący rozwój 

motoryzacji, ale temu musi towarzyszyć również pielę-

gnowanie i pogłębianie etosu kierowcy!  

 

- Drodzy Kierowcy, Piesi, Motocykliści i Rowerzyści, 

dlatego wraz z Waszymi Duszpasterzami zwracamy 

się do Was wszystkich:  

 

niech modlitwa do św. Krzysztofa, jego obrazek, 

breloczek zobowiązują nas zawsze do czynów miłości – 

bo ona musi kierować naszym chrześcijańskim życiem, 

także naszym poruszaniem się po drogach!  

Niech przez to nasze drogi stają się bezpieczne, a my 

zachowując Boże Przykazania, zachowując przepisy 

ruchu drogowego - stajemy się lepszymi ludźmi, 

 prawdziwymi chrześcijanami na każdej drodze życia. 
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