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Szanowni Państwo, 

 

Boże Narodzenie, to szczególny 

czas dla każdej rodziny,  

dla każdego człowieka –  

czas radości wypływającej z rodzinnych spotkań, dzielenia się 

opłatkiem, obdarowywania prezentami, spożywania świątecz-

nych potraw - czas przebaczania, pojednania i miłości. 

  

Życzę Państwu, aby w  te szczególne święta nikt nie czuł się  

samotny i opuszczony, aby ten świąteczny czas, przeżyty w 

gronie najbliższych, zbliżał oddalonych i pojednał skłóconych.  

Życzę serdecznej bliskości i ludzkiej wrażliwości  

oraz przyjaźni i miłości.  

 

Chciałbym, aby ciepło tych niezwykłych Świąt szczególnie 

mocno towarzyszyło policjantom, którzy w  tym okresie pełnić 

będą swoją służbę.  

 

Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą wszystkim radość, 

spokój  serca i nadzieję na lepszy czas.  

Życzę również zdrowia  

oraz wszelkiej pomyślności w Nowy 2012 Roku.  

 

insp. SŁAWOMIR MIERZWA 

Komendant Wojewódzki Policji 

w Olsztynie 
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Komendant Główny Policji spotkał się z rodzinami  

poległych policjantów na uroczystym spotkaniu opłat-

kowym, które 14 grudnia odbyło się w Warszawie.  

W uroczystości wzięły udział m.in. wdowy i sieroty  

po poległych policjantach z Warmii i Mazur. 

 

- „Okres przedświąteczny i świąteczny wprawia nas  

w szczególny nastój, któremu towarzyszą wspomnienia  

o Tych, którzy odeszli” – powiedział na spotkaniu opłatko-

wym gen. insp. Andrzej Matejuk. – „My, koledzy z pracy 

Waszych bliskich, chcemy zapewnić Was, że pamiętamy  

o Nich i zrobimy wszystko, aby zapewnić Wam pomoc” –  

dodał Komendant Główny Policji, który 14 grudnia spotkał 

się z wdowami i sierotami po poległych policjantach 

na opłatkowym spotkaniu i złożył wszystkim serdeczne, 

świąteczne życzenia.  

Zgodnie z tradycją rodziny poległych policjantów otrzymały 

również  świąteczne paczki od Świętego Mikołaja, które 

osobiście wręczał im Komendant Andrzej Matejuk.  

 

Uroczystość opłatkową uświetniły występy chórów ze Szko-

ły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim  oraz Ze-

społu Szkół w Ruchocicach pod batutą Katarzyny Budy.  

 

 

W spotkaniu podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom 

 i Sierotom po Poległych Policjantach oprócz Komendanta 

Głównego Policji uczestniczyli również: ks. Józef Guzdek 

biskup polowy Wojska Polskiego, ks. Jan Kot kapelan KGP, 

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Krzysz-

tof Gajewski, mł. insp. Marek Walczak dyrektor Gabinetu 

Komendanta Głównego Policji, który był współorganizato-

rem uroczystości, rektorzy szkół wyższych, na których stu-

diują dzieci poległych policjantów, przedstawiciele związków 

zawodowych oraz wolontariusze.  

Na zaproszenie  Fundacji na spotkaniu opłatkowym była 

również policjantka z KWP w Olsztynie  

st. asp. Małgorzata Kowalewicz - pełnomocnik Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do spraw współpracy  

z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych  

Policjantach.  

 
„Chcemy zapewnić  Was, że pamię tamy o Nich i  zrobimy wszystko,   

aby zapewnić  Wam pomoc.”  

Warszawa, 14 grudnia 2011 roku – pamiątkowe zdjęcie  
z udziałem rodzin z Warmii i Mazur 

Oprac. B.P. 
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20 grudnia w Urzędzie Miasta w Giżycku odbyło się 

spotkanie, na którym wyróżniono policjanta  

z Wydziału Kryminalnego KPP w Giżycku, który stanął 

w obronie napadniętego mieszkańca miasta.  

 

Policjant otrzymał od  władz miasta medal pamiątkowy 

oraz dyplomy z wyrazami uznania za postawę godną 

naśladowania.  

 

W spotkaniu uczestniczyli:  Burmistrz Miasta  

Pani Jolanta Piotrowska, Zastępca Burmistrza  

Paweł Czacharowski, Starosta Powiatowy w Giżycku 

Mirosław Drzażdżewski, Komendant Powiatowy Policji 

w Giżycku insp. Andrzej Mazurek oraz Komendant 

Straży Miejskiej w Giżycku Dariusz Gajownik.  

 
W Urzędzie Miasta w Giżycku 

odbyło się spotkanie na którym 

wyróżniono policjanta z Wy-

działu Kryminalnego Komendy 

Powiatowej Policji w Giżycku, 

który stanął w obronie napad-

niętego mieszkańca miasta. 

Policjant otrzymał od  władz 

miasta medal pamiątkowy  

oraz dyplomy z wyrazami 

uznania za postawę godną  

naśladowania.  

 

10 grudnia około godziny 22.00 na jednej z gi-
życkich ulic do policjanta, który przebywał w tej 
okolicy w czasie wolnym od służby podbiegło 
dwóch nastolatków, którzy powiedzieli, że ich 
kolega został napadnięty przez kilku mężczyzn. 
Policjant natychmiast powiadomił o tym fakcie 
oficera dyżurnego i sam podjął pościg za spraw-
cami. Zanim na miejsce przyjechali policjanci, 
funkcjonariusz pobiegł za uciekającymi sprawca-
mi i zatrzymał jednego z nich. Wtedy do interwe-
niującego policjanta podbiegli koledzy zatrzyma-
nego, doszło do szarpaniny. Jeden ze sprawców 
dwukrotnie ugodził funkcjonariusza nożem.  
Na widok nadjeżdżającego radiowozu sprawcy 
uciekli. Funkcjonariusz z raną pleców i ręki zo-
stał przewieziony do szpitala. 

Policjant nagrodzony medalem  

Dzięki błyskawicznej reakcji oficera 

dyżurnego z KPP w Nowym Mieście 

Lubawskim oraz szybkim działaniom 

dzielnicowych z Biskupca uratowano 

mężczyznę, który chciał targnąć się na 

własne życie.  

 

 

 

 

Gdy oficer dyżurny nowomiejskiej policji 

odebrał zgłoszenie od kobiety, która poin-

formowała, że jej mąż chce popełnić sa-

mobójstwo, natychmiast skierował   

na wskazane miejsce policjantów.  

Dzięki ich błyskawicznej reakcji udało się 

uratować życie niedoszłemu samobójcy.  

To była sprawa życia i śmierci - policjanci, 

którzy wjeżdżali na teren posesji widzieli 

przez oszklone drzwi oświetlonego po-

mieszczenia gospodarczego wiszącego 

człowieka. Zareagowali błyskawicznie, 

wbiegli do budynku i udzieli mężczyźnie 

pomocy. Na szczęście nie stracił on przy-

tomności. Po przyjeździe ekipy pogotowia 

ratunkowego mężczyzna został  

przewieziony do szpitala.  

Pol ic janci  uratowal i  cz łowieka  
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Podczas Warmińskiego 

Spotkania Czterech 

Kultur funkcjonariusze  

z Komendy Powiatowej 

Policji w Braniewie 

otrzymali od harcerzy 

Betlejemskie  

Światełko Pokoju. 

 

Podczas Warmińskiego 

Spotkania Czterech Kultur komendant Hufca ZHP 

w Braniewie przekazał policjantom Betlejemskie  

Światełko Pokoju. Ten ogień jest symbolem pokoju, 

wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi  

i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego 

konfliktów i waśni.  

Do jego przekazania doszło 18 grudnia 

na placu przed Bazyliką Mniejszą  

w Braniewie. Wydarzeniu towarzyszyły 

uroczystości związane z nadchodzą-

cymi Świętami Bożego Narodzenia.  
 

Ogień z Betlejem przekazywany był różnym 

instytucjom, aby w czasie  

Bożego Narodzenia stał się  

żywym symbolem pokoju, braterstwa,  

nadziei i miłości. 

 

 

 

SYMBOL POKOJU,  WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA  

LUDZI  I  NARODÓW  

W Powiatowym Domu Dziecka  

we Fromborku policjanci  

z Braniewa i Fromborka  

oraz przedstawiciele innych 

służb i  instytucji samorządo-

wych podzielili się z dziećmi 

opłatkiem i złożyli sobie świą-

teczne życzenia.  

Jak każe  świąteczna tradycja 

był również św. Mikołaj. 

 

19 grudnia w Powiatowym Domu 

Dziecka we Fromborku policjanci  

z naszej jednostki oraz przedstawi-

ciele innych służb i instytucji  

samorządowych uczestniczyli  

w spotkaniu wigilijnym.  

Uroczystość rozpoczęła się  

jasełkami, w których wystąpili  

wychowankowie domu dziecka. 

Następnie zaproszeni goście  

wraz z dziećmi oraz ich wycho-

wawcami podzielili się opłatkiem  

i złożyli sobie świąteczne życzenia.  

Jak każe świąteczna tradycja był 

również św. Mikołaj. Dzieci dostały 

prezenty od zaproszonych gości,  

w tym od policjantów. 

ASP. MAREK GIECEWICZ 

 
W i g i l i j n e  s p o t k a n i e  z  d z i e ć m i  
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Na zaproszenie dyrekcji, opiekunów oraz dzieci, policjantki z KWP w Olsztynie uczestniczyły w świątecznej 

„Wieczornicy Wigilijnej”, która 16 grudnia odbyła się w Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.  

Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia i przekazali prezenty.  

Policjantki przywiozły dzieciom słodycze, aparaty fotograficzne oraz karty pamięci.  
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Funkcjonariusze z Ostródy i Mo-

rąga  gościli u wychowan-

ków  domu dziecka w Morągu, 

by razem z dziećmi uczestni-

czyć w przygotowaniach  

do wigilii.  

Spotkanie rozpoczęło się  

od ubierania świątecznego 

drzewka, później były  

piosenki, niespodzianki 

 i oczywiście prezenty. 

 

Mundurowi, zainspirowani po-

mysłem Centrum Szkolenia 

Kadr w Ostródzie, w  tym szczegól-

nym okresie świątecznym postano-

wili choć trochę wspomóc Dom 

Dziecka w Morgu. 

Z zebranych wśród policjantów 

pieniędzy kupiono prezenty dla 

wychowanków  ośrodka. Zapako-

wano również  inne prezenty, które 

ofiarowali dzieciom ludzie dobrej 

woli. 20 grudnia wszystkie te rze-

czy trafiły do podopiecznych 

„Promyka”. Dzięki hojności lokal-

nych firm, jak również innych 

służb, przygotowane paczki były 

całkiem spore, a  wspólna wigilia 

przebiegła w miłej i wesołej atmos-

ferze. Na spotkaniu nie zabrakło 

również czarodzieja, którym naj-

młodsi byli zachwyceni.  

W czasie, gdy prezenty trafiały  

pod choinkę, dzieci zajęte były 

oglądaniem sprzętu policjantów, 

strażaków i strażników leśnych. 

Funkcjonariusze chętnie  

opowiadali maluchom  

o swojej pracy.  

Dzieci również przygotowały 

dla gości niespodzianki - 

 pięknie wykonane wiersze 

 i piosenki.  

 

 

 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 

w Nowym Mieście Lubawskim odwiedzili 

uczniów klas I i II z Zespołu Szkół  

im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku - 

omówiono m.in. zagrożenia występujące 

podczas zabawy z fajerwerkami.  

 

Okres świąteczno - noworoczny obfituje w uroczystości podczas 

których wykorzystywane są różnego rodzaju petardy i fajerwerki.  

 

Jest to odpowiedni moment, by uświadomić 

najmłodszym zagrożenia, które są związane 

z nieumiejętnym obchodzeniem się z mate-

riałami pirotechnicznymi i zabawą nimi.  

Nowomiejscy policjanci dbając o bezpie-

czeństwo najmłodszych spotkali się z dzieć-

mi z Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły 

w Kurzętniku i ostrzegali maluchy  

przed zagrożeniami związanymi z używa-

niem fajerwerków.  

Policjanci poinformowali uczniów, że sprze-

daż petard i fajerwerków jest dozwolona 

tylko osobom pełnoletnim, legitymującym się 

dowodem osobistym. Ponadto uświadomili 

najmłodszych, że nieumiejętne obchodzenie 

się z petardami i fajerwerkami jest przyczyną wielu nieszczęśli-

wych wypadków. Funkcjonariusze omówili także kwestie  

bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.  

Na zakończenie spotkania dzieci rozwiązywały specjalny quiz 

przygotowany przez policjantów. 

 

Sylwester 
tuż  
tuż... 
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W sobotni wieczór Święty Mikołaj przyjechał do 
małych mieszkańców Dąbrówna i rozdawał 
uwielbiane przez dzieci słodkości. Był również 
patronem akcji "Nieletnim alkohol i papierosy 
sprzedajesz - przestępcą się stajesz".  
 
Mikołaj przyjechał do Dąbrówna na dachu samocho-
du Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozdawał dzieciom 
cukierki i upominki. Mimo chłodnego wieczoru at-
mosfera była gorąca. Zabawa odbywała się na pla-
cu przy Urzędzie Gminy, gdzie dzieci mogły wziąć 
udział w konkursach z licznymi nagrodami.   
Spotkanie z Mikołajem było również podsumowa-
niem policyjnej akcji pod nazwą "Nieletnim alkohol  
i papierosy sprzedajesz - przestępcą się stajesz". 
Dzieci ze świetlicy środowiskowej "Świetliki" wręczy-
ły sprzedawcom listy promujące, a mundurowi prze-
strzegali i pouczali o konsekwencjach wynikających  
ze sprzedaży alkoholu nieletnim. Dzieci wykazały 
się sporą wiedzą w tym zakresie. 
 
Organizatorami przedsięwzięcia był Gminny Ośro-
dek Kultury, Świetlica Środowiskowa "Świetliki"  
w Dąbrównie oraz Straż Pożarna i Policja.  
Uczestnicy zabawy z Mikołajem mogli obejrzeć sa-
mochód policyjny, do którego dzieci wsiadały z wiel-
ką ochotą i z zainteresowaniem przyglądały się jego  
wyposażeniu. 

sierż. sztab. Bożena Bujakiewicz 

„Moda na odblaski” -  

pod tym hasłem w kinie Światowid w Elblągu 

odbyło się spotkanie oraz pokaz mody  

odblaskowej dla najmłodszych.  

Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie  

klas I-III z powiatu elbląskiego.  

W trwającym 80 minut programie wzięli udział 

muzycy, wokaliści oraz clowni. Nie zabrakło 

również iluzjonisty.  

Pokaz mody wygrali uczniowie ze Szkoły  

Podstawowej z Gronowa Górnego. 

 

Impreza została zorganizowana przez  

Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie 

wspólnie z Krajowym Centrum BRD i  Komendą 

Miejską Policji w Elblągu. 



• jabłka symbolizowały zdrowie i urodę, 

• orzechy zawijane w złotko miały zapewnić dobrobyt i siły 

witalne, 

• miodowe pierniki - dostatek na przyszły rok, 

• opłatek umacniał miłość, zgodę i harmonię w rodzinie, 

• łańcuchy wzmacniały rodzinne więzi 

• lampki i bombki miały chronić dom od demonów i ludzkiej 

nieżyczliwości 

• gwiazdka na czubku - to pamiątka gwiazdy betlejemskiej 

oraz znak mający pomagać w powrocie członków rodziny 

przebywających poza domem, 

• dzwonki oznaczały dobre nowiny i radosne wydarzenia  

w rodzinie 

• aniołki - to opiekunowie domu 

 

Str. 11 

numer 54 (3/6) 

 

1.W tym dniu nie należy się sprzeczać, kłócić ani płakać,  

bo niezgoda i smutek będą częste w domu aż do następnej 

Wigilii. 

 

2. Zachorowanie lub zranienie się zapowiada słabe zdrowie 

przez cały rok 

 

3. Jeżeli w Wigilię pierwszy przyjdzie lub zatelefonuje męż-

czyzna, to szczęście dla tego domu, a jeśli kobieta - 

to choroba lub inne niepomyślne zdarzenie. 

 

4. Podczas wieczerzy wigilijnej nie należy zbyt dużo mówić 

czy przerywać innym, aby w przyszłym roku nie kłócić się  

i nie wyjawiać powierzonych sekretów. 

 

1. Dzielenie się opłatkiem zapewnia dostatek chleba w przyszłym roku oraz symbolizuje zgodę, wybaczenie  
i puszczenie w niepamięć wszystkich urazów. 
 
2. Nie należy wstawać zza stołu w trakcie posiłku. Zakaz ten nie dotyczy gospodyni lub innej osoby podającej 
do stołu. 
 
3. Do stołu należy siadać według starszeństwa, aby i „schodzić z tego świata w takiej kolejności”. 
 
4. Liczba potraw powinna być nieparzysta.  
 
5. Każdą potrawę należy chociażby spróbować, aby jej nie zabrakło na stole w przyszłym roku. 
 
6. W tym dniu obowiązuje zasada: "Jak w Wigilię, tak i przez cały rok". 
Dlatego dobrze jest zabrać się rano do nieuciążliwej pracy, aby być zdrowym, rześkim i pracowitym przez cały 
rok. Nie należy się też przemęczać. 

 

1. Jeżeli chcesz się przekonać,  

czy w Nowym Roku zakochasz się, zjedz 

jabłko i policz pestki. Jeśli liczba pestek 

jest parzysta, to odpowiedź jest pozytyw-

na, a jeśli pestek będzie więcej niż sześć, 

to twoje szczęście będzie podwójne. 

 

2. Przywłaszczenie sobie jakiegoś  

drobiazgu przynosi szczęście przez cały 

rok.  

Oczywiście rzecz trzeba właścicielowi  

w jakiś sposób niepostrzeżenie podrzucić. 

Nie należy natomiast niczego swojego 

pożyczać, bo wróży to straty. 

 

3. Wszelkie długi, w miarę możliwości, 

wskazane jest do zwrócić do Wigilii. 

 

4. Dobrze jest mieć podczas wieczerzy 

nawet drobną sumę pieniędzy,  

aby nie cierpieć na ich brak przez cały 

rok. 

 

5. Łuski z karpia spożytego podczas wie-

czerzy wigilijnej, noszone w portmonetce 

przez cały rok, przyciągną pieniądze. 

Źródło: www.wigilia.bawi.pl 
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Kalendarz na 2012 rok z  p racami  laurea tów konkurs u p las tycznego  
zos ta ł  wy dany przez  Kome ndę Mie jską  Po l ic j i  w  E lb lągu  
 

W tym roku odbyła się dwunasta edycja konkursu  
plastycznego pod hasłem „Bezpieczni w ruchu drogowym” 
organizowanego przez KMP w Elblągu  
wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego,  
Alstom Power oraz drukarnią ELGRAF w Elblągu.  
 
 

Konkurs został ogłoszony w kwietniu 2011 roku,  
wzięły w nim udział dzieci ze szkół podstawowych Elbląga 
i powiatu elbląskiego.  
Spośród prac, które wpłynęły na konkurs jury wybrało  
12 najpiękniejszych, które znalazły się w kalendarzu  
na 2012 rok. 
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Z w y c i ę z c a m i  k o n k u r s u  s ą :  

 

1. Karolina Wiszniewska - SP nr 15 w Elblągu, kl. III. 

2. Dominika Lorek - SP nr 15 w Elblągu, kl. III. 

3. Julia Danowska – SP nr 16 w Elblągu, kl. I. 

4. Izabela Nosek – SP nr 1 w Gronowie Górnym, kl. II 

5. Joanna Barańska - SP nr 18 w Elblągu, kl. 0. 

6. Magdalena Rosół - SP w Pogrodziu, kl. III 

 

 

 

7. Katarzyna Rzyczkowska - SP nr 18 w Elblągu, kl. 0. 

8. Monika Skoplak - SP nr 15 w Elblągu, kl. III. 

9. Olaf Walczak - SP nr 16 w Elblągu, kl. I. 

10. Natalia Danielewicz - SP w Pogrodziu, kl. III 

11. Marta Kuczuro - SP nr 1 w Gronowie Górnym, kl. II 

12. Maciej Jackowski - SP nr 1 w Gronowie Górnym, 

kl. III 



numer 54 (3/6) 

         P R O J E K T  I   S K Ł A D  P U B L I K ACJ I  -  B O Ż E N A  P R Z Y B O R O WS K A  
                T E L E F O N :  8 9 - 5 2 2 - 5 4 - 4 1 


