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Policjantki, Policjanci,  Pracownicy Policji 

  

Zakończył się dla nas wszystkich pracowity okres przygotowań do mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.  

 

Dziękuję za dotychczasową pracę na rzecz spokojnego przebiegu mistrzostw. 

 To dzięki Waszym działaniom mogę być pewien, że przygotowania zostały 

 zrealizowane na zapewniającym bezpieczeństwo, wysokim poziomie. 

 

Teraz czeka nas kolejny etap jeszcze bardziej wytężonej pracy, etap wymagający  

od każdego z nas jeszcze większego zaangażowania. 

 

Przyjęta koncepcja „3 x T”, tj. Troska-Tolerancja-Tłumienie, kładzie bardzo duży  

nacisk na naszą pomoc i życzliwość dla wszystkich uczestników i obserwatorów  

imprez sportowych oraz wskazuje kierunek właściwego postępowania policjantów 

wobec kibiców i innych obywateli.  

Wszyscy mamy świadomość, że często zachowanie jednego funkcjonariusza  

może wpłynąć na ocenę i wizerunek działań całej Policji. 

 

Szanowni Państwo, proszę dołóżmy starań, aby te mistrzostwa przebiegły 

 w bezpiecznej, sportowej atmosferze i pozostały w naszej świadomości jako piękne 

święto przyjaciół futbolu. 

 

Koleżanki i Koledzy, życzę aby po mistrzostwach towarzyszyła nam tylko duma 

 z dobrze wykonanego obowiązku. 

 

  

       nadinsp. Marek Działoszyński 

       Komendant Główny Policji 
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Jest doświadczonym oficerem, od 13 lat związanym ze Sztabem Policji KWP 

w Olsztynie, ekspertem w dziedzinie imprez masowych. 

Jego przełożony mł. insp. Wojciech Browarski określił go następująco: 

„zdyscyplinowany, zorganizowany,  potrafiący przewidywać,  

dobrze przygotowany do pełnienia służby na nowym stanowisku,   

przy tym koleżeński i lubiany przez zespół”  –  

p o d i n s p .  P r z e m y s ł a w  P o l e c h o ń s k i    

decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie 

z dniem 1 czerwca 2012 roku został mianowany na stanowisko  

Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji KWP w Olsztynie. 

- Panie Naczelniku, co słychać w Sztabie Policji 

 na dwa dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej. Jakie zdania macie do wykonania? 

- Sztab ma przede wszystkim koordynować wszystkie 

działania podejmowane na terenie województwa  

warmińsko-mazurskiego zarówno jeżeli chodzi o siły 

policyjne, jak i pozostałe jednostki współpracujące, 

 na przykład Straż Graniczna, SOK czy Inspekcja 

Transportu Drogowego.  

 

- Ilu policjantów z Warmii i Mazur zostało oddelego-

wanych do zabezpieczenia EURO? 

- Z naszego województwa do wyjazdu zaplanowano 

342 policjantów. Część już wyjechała, a główne siły, 

które będą wspierać podoperację „Gdańsk” będą wy-

jeżdżać 8 czerwca. 

 

- Jak wygląda obecnie Wasza praca? 

- Od 1 czerwca 2012 r. pracujemy w systemie  

całodobowym.  

 

Zbieramy informacje z całego województwa i przekazu-

jemy je  służbom, którym są one potrzebne.  

Od nas informacje spływają do Policyjnego Centrum 

Dowodzenia, które mieści się w Legionowie.  

O wynikach naszej pracy informujemy również  

Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 w Olsztynie.  

 

- Zapewnienie najwyższych standardów obsługi 

 i bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu 

przyjaznej atmosfery, to główne założenia strategii 

3XT (Troska, Tolerancja, Tłumienie), którą zastosu-

ją policjanci w czasie Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej. Jak należy rozumieć każdy  

z tych poziomów?  

 

- Zależy nam na tym, aby w czasie Mistrzostw bez-

piecznie czuli się nie tylko zawodnicy, kibice, ale rów-

nież mieszkańcy.  
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Chcemy zapewnić bezpieczeństwo, ale przy zachowa-

niu przyjaznej atmosfery. To ma być wielkie piłkarskie 

święto.  

 

W dwóch poziomach strategii pod nazwą  

Troska i Tolerancja chodzi o dobro kibiców,  

więc w tych poziomach mieszczą się takie działania 

policji, jak informowanie zagranicznych i polskich  

kibiców o różnych rozwiązaniach komunikacyjnych, 

porządkowych, ułatwieniach i utrudnieniach,  

które w związku z taką imprezą mogą się pojawić.  

W Policji działają spottersi, czyli łącznicy pomiędzy 

kibicami danego klubu a Policją. Na czas EURO 

 przez Komendę Główną Policji tworzona jest grupa 

polskich policjantów, którzy stanowią tak zwany  

Spotters Team Polska. Z naszego województwa  

w skład tego zespołu weszła jedna osoba –  

policjant z KMP w Elblągu.  

 

 W poziomie pod nazwą Tolerancja mieści się -jak 

sama nazwa mówi- tolerancja wobec różnych zacho-

wań osób, które uczestniczyć będą w tym piłkarski 

święcie - czasami może głośnych i odbiegających 

 od normalnych standardów, ale niezagrażających  

bezpieczeństwu.   

 

 W ostatnim poziomie pod nazwą Tłumienie przewi-

dziano - jeżeli zaistnieje taka konieczność - użycie 

Pododdziałów Zwartych.  

Na tym etapie chodzi o tłumienie zbiorowych zakłóceń 

porządku publicznego, zatrzymywanie osób przejawia-

jących agresję i łamiących prawo.  

To poziom ostateczny i stosowany będzie, gdy zawio-

dą inne zastosowane środki. 

 

 

 

 

 

 

- Rozmawiamy na dwa dni przed wielkim europej-

skim świętem piłkarskim. Czy warmińsko-mazurska 

Policji jest przygotowana do działania  

w tym szczególnym okresie? 

 

- Przygotowani jesteśmy już od dłuższego czasu.  

Gdybyśmy się mieli dopiero teraz przygotowywać,  

to byłyby niewielkie szanse na skuteczne działania. 

Teraz przyszedł czas na realizację i efekty tych 

 przygotowań. 

 

-  Służy Pan w Policji prawie 17 lat, zdecydowaną 

większość policyjnego życia związał Pan ze Szta-

bem Policji. 

 

- W sztabie Policji KWP w Olsztynie pracuję 13 lat. 

Można powiedzieć, że praktycznie cała moja policyjna 

kariera związana jest z pracą w tym wydziale. 

 

- Pana praca została doceniona awansem na stano-

wisko Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji KWP  

w Olsztynie. Jakie ma Pan pomysły na pracę na 

nowym stanowisku? 

 

- Jestem Zastępcą Naczelnika - od stawiania tych 

głównych celów w Wydziale jest Naczelnik. Będę więc  

realizował polecenia i propozycje, jakie przedstawi  

Naczelnik i będę starał się pomagać kolegom 

 z Wydziału w ich jak najlepszej realizacji. 

 

- Ale Pan, jako kreatywny Zastępca, też ma na pew-

no jakieś swoje pomysły. 

- Chciałbym wprowadzić w strukturach sztabu stanowi-

sko „koordynatora spottersów” – osoba na tym stano-

wisku nadzorowałaby pracę spottersów w wojewódz-

twie warmińsko-mazurskim. Ale na razie wszyscy  

skupiamy się na EURO. To jest nasze priorytetowe 

zadanie.  
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Tematyką EURO zajmuję się od samego początku - 

teraz po prostu zajmować się nią będę z pozycji  

Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji. 

 

- Słyszałam, że interesuje się Pan sportem. Wiele 

osób mówiło o Pana sukcesach w piłce siatkowej.  

  - Można powiedzieć, że siatkówkę uprawiałem zawo-

dowo - występowałem w II lidze oraz w IB.  

Siatkówka to taka moja druga pasja. Druga - bo naj-

pierw była praca, a później – jak był czas, to była siat-

kówka. Mogę więc powiedzieć, że zajmuję się tym,  

co bardzo lubię.  

Jako młody chłopak chciałem również grać w piłkę noż-

ną. Nasza praca w Sztabie w aspekcie  zabezpiecza-

nia imprez sportowych na co dzień dotyczy głównie 

piłki nożnej. To kolejna okazja do tego, aby być blisko 

sportu i brać udział w rzeczach, które się lubi. Z jednej 

strony sprawdzamy, jak wyglądają zabezpieczenia, 

 ale kątem oka możemy zerknąć na to, co dzieje się  

na boisku, jak przebiega mecz. 

 

-  Rodzina cieszy się z Pana awansu? 

- Bardzo się cieszy. To jest takie uhonorowanie mojej 

dotychczasowej pracy. To jest bardzo budujące,  

że ktoś zauważył, że to, co wykonywałem, było robione 

dobrze i przynosiło pozytywne rezultaty. 

 

- Przyszło Panu objąć stanowisko w bardzo gorą-

cym okresie. Czego możemy Panu życzyć? 

- Na pewno spokoju, i tego, aby polscy kibice stanęli 

 na wysokości zadania i przyjęli innych kibiców 

 jak gospodarze, a nie jak wrogowie. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rozmawiała Bożena Przyborowska 

 

Podinsp. Przemysław Polechoński wstąpił 

do służby w Policji 20 września 1995 roku. 

Jego pierwszą jednostką była Komenda 

Rejonowa Policji w Katowicach.  

Dwa lata później przeniósł się do Olsztyna. 

Początkowo służył na stanowisku aplikan-

ta Oddziału Prewencji, ale już  

od 26 lipca 1999 roku związał się  

ze Sztabem Policji KWP w Olsztynie,  

gdzie  z wyjątkiem krótkiego epizodu służby 

w Wydziale Prewencji KWP w Olsztynie, 

pracuje do dziś.  

Pracę w Sztabie zaczynał od stanowiska 

starszego asystenta, później awansował  

na stanowisko specjalisty,  

a od 1 listopada 2006 roku eksperta Sztabu 

Policji. Od 1 czerwca 2012 roku  

podinsp. Przemysław Polechoński  

pełni służbę na stanowisku  

Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji  

KWP w Olsztynie.  

 

Podinsp. Przemysław Polechoński  

wielokrotnie z sukcesami reprezentował 

warmińsko-mazurską Policję w turniejach 

piłki siatkowej zdobywając nie tylko druży-

nowe miejsca na podium, ale również  

indywidualne wyróżnienia, jak chociażby 

tytuł „Najlepszego rozgrywającego  

turnieju” (Centralna Spartakiada MSWiA 

2010), czy wraz z nadkom. Mariuszem Ko-

złowskim tytuł „Najsympatyczniejszej  

drużyny Mistrzostw Polski”  

w siatkówce plażowej. 
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Jest policjantem, fanem piłki nożnej, znanym kibicom klubu.  

Zna specyfikę klubu, jego kibiców oraz nastroje występujące w tym środowisku.  

Działa jawnie. Jest gwarantem współpracy pomiędzy kibicami, klubem, organizatorami,  

przewoźnikami i Policją –  s p o t t e r s .   

 asp. Mirosław Czarnecki z KMP w Olsztynie powiedział: „„Spotters powinien być tym pierw-

szym, który poda rękę i zaprosi do rozmowy. Musi być również gotowy na to, że takie rozmowy 

mogą trwać godzinami. Spotters musi umieć prowadzić takie rozmowy, musi umieć przekonywać 

i najważniejsze - musi wierzyć, że takie rozmowy mają sens, że z kibicami  warto takie rozmowy  

prowadzić”. 

  
- Panie Mirku, kim jest spotters? 

asp. Mirosław Czarnecki z KMP w Olsztynie: 
- Spotters, to osoba, która ma pełnić rolę łącznika  
pomiędzy klubem, kibicami i Policją.  
To osoba, która jest nastawiona przyjaźnie do kibiców 
– oczywiście mam na myśli tych kibiców, którzy nie 
naruszają prawa, wspierają swoją drużynę i którym 
dobro klubu leży na sercu. Takich kibiców spotters 
wspiera i takim kibicom pomaga.  
  
- Powiedział Pan, że spotters to łącznik pomiędzy 
kibicami, klubami, a Policją. Ale jest to jednak  
policjant. 
- Tak, policjant, ale policjant – kibic. Policjant, który 
fascynuje się tą dyscypliną sportu, i wspiera tych 
 kibiców, którzy dążą do bezpiecznego kibicowania 
swoim drużynom.  
 
- Jakie zadania stoją przed osobą, która pełni  
funkcję spottersa? 
- Tych zadań jest bardzo dużo.  
Na meczu spotters dba o bezpieczeństwo swoich kibi-
ców. Pomaga im nie tylko na stadionie, ale również 

podczas przejazdów. Kibice mogą zwracać się  
o pomoc do spottersa, gdy napotkają na jakieś proble-
my w swojej działalności kibicowskiej. Dotyczy to róż-
nych obszarów: mediacji z klubem, dokumentacji, itp.  
Jednym z zadań spottersów jest również eliminowanie 
chuliganów ze stadionów.  
  
- Spotters musi więc znać kibiców swojego klubu. 
- To osoba, która z jednej strony jest znana kibicom, 
a z drugiej, ma doskonale rozpoznane środowisko kibi-
ców. Jeśli jakaś osoba ma zakaz wstępu na imprezy 
masowe, to spotters musi taką osobę znać, i jeśli taka 
osoba chce wejść na stadion, to spotters musi to unie-
możliwić.  
  
- Uniemożliwia w ten sposób, że informuje innych  
o tym, że osoba z zakazem chce wejść na stadion 
czy sam podejmuje działania? 
-  Spotters nie podejmuje tego typu działań. Przekazuje 
informacje innym służbom. 
Filozofia pracy spottersa jest następująca:  
znać swoich kibiców i być znanym wśród nich, żeby 
pomóc im w granicach prawa w różnych sytuacjach.  
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A wszystko to w trosce o bezpieczeństwo zawodników, 
kibiców i mieszkańców.  
Dewizą spottersa jest być rozpoznawalnym i znanym 
wszystkim. Kibic powinien wiedzieć, że do spottersa 
można zwrócić się o pomoc czy informacje. 
 Spotters jest również po to, aby łagodzić różne sytu-
acje. Spotters zna kibiców danej drużyny, którzy przez 
to nie są już tacy anonimowi. Do każdego kibica może 
zwrócić się po imieniu czy po nazwisku i wtedy są  
zupełnie inne relacje. Bo jak się z kibicami rozmawia 
osobno, to się okazuje, że są to bardzo inteligentni lu-
dzie. Jednak pod wpływem tłumu zachowanie człowie-
ka może się zupełnie zmienić, stać się nieprzewidywal-
nym, mogą pojawić się złe emocje i tu jest właśnie rola 
dla spottersa, który powinien hamować  
te negatywne emocje. 
  
- Czy spotters jest kibicem jakiejś konkretnej dru-
żyny, czy też jest to osoba, która jest łącznikiem 
między Policją, a różnymi grupami kibiców i klu-
bów piłkarskich? 
- Założenie jest następujące: jeden klub- jeden spo-
tters. A więc, jeżeli w danym mieście jest kilka klubów 
piłkarskich, to do każdego klubu przydzielany jest  
spotters. Chodzi o budowanie zaufania. 
Środowisko kibiców jest bardzo zróżnicowane, czasami 
nieufne w stosunku do Policji.  
To środowisko było bardzo hermetyczne i wcześniej  
w ogóle nie dopuszczało do siebie przedstawicieli Poli-
cji.  Stopniowo budujemy wzajemne zaufanie, a temu 
na pewno sprzyja fakt, że każdy klub ma swojego  
spottersa.  
  
- Na terenie Warmii i Mazur mamy kilka klubów,  
czy wszędzie działają spottersi? 
- Założenie było takie, że spottersi są powoływani tam, 
gdzie może istnieć jakieś zagrożenie bezpieczeństwa. 
Z rozpoznania wynikała konieczność powołania  
spottersów w Olsztynie, Iławie i Elblągu, – czyli tam, 
gdzie istnieje klub, przy którym działają kibice, wśród 
których są również ci, dokonujący aktów wandalizmu, 
zakłócenia ładu i porządku 
Tam, gdzie kibice funkcjonują, ale nie stwarzają zagro-
żeń, spotters może być powołany, ale nie musi. 

  
- Kibice i pseudokibice znają Pana, wiedzą,  
że jest Pan policjantem. Bezpiecznie jest być tak 
znaną osobą w tym środowisku? 
- Czuję się bezpiecznie. A kibice – to temat bardzo  
złożony. Są wśród nich wspaniali ludzie, którzy bardzo 
angażują się w działalność klubową, organizują piękne 
oprawy meczów, prawdziwe widowiska. Ludzie, którzy 
kochają futbol i jadą na mecz, aby wspierać swoją dru-
żynę. Ale są również chuligani, którzy jadą na mecz  
w zupełnie innym celu.  
 Myślę, że jestem znany jednym i drugim. 
  
  
Jakimi cechami powinien się charakteryzować  
policyjny spotters? 
- Najważniejszą cechą jest komunikatywność.  
Spotters nie może bać się kibiców, nie może ich 
 unikać. Musi wychodzić do nich, proponować różne 
rozwiązania, pomoc. Spotters powinien być tym pierw-
szym, który poda rękę i zaprosi do rozmowy.  
Musi być również gotowy na to, że takie rozmowy  
mogą trwać godzinami. Spotters musi umieć prowadzić  
takie rozmowy, musi umieć przekonywać,  
i najważniejsze - musi wierzyć, że takie rozmowy mają 
sens, że warto takie rozmowy prowadzić. 
  
  
  

 

2011 r.-  Szkolenia spottersów 

Z asp. Mirosławem Czarneckim z KMP w Olsztynie  
rozmawiała Bożena Przyborowska 
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Komendant Główny Policji  – 

 nadinsp. Marek Działoszyński 

przekazał komendantom woje-

wódzkim Policj i zalecenia obli-

gujące ich do przyjęcia jednolite-

go systemu rejestrowania i rozli-

czania czasu służby policjantów 

biorących bezpośredni udział  

 w zabezpieczeniu Turnieju UEFA 

EURO 2012'.   

 

Policjanci realizujący zadania służbowe 

bezpośrednio związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA 

EURO 2012', w okresie od 1 czerwca do 

30 czerwca 2012 roku, których czas służ-

by zostanie przedłużony, otrzymają zry-

czałtowany ekwiwalent pieniężny.  

Podstawę prawną do wypłaty policjantom 

tego ekwiwalentu stanowi art. 68 f ust. 1 

wprowadzony do ustawy o bezpieczeń-

stwie imprez masowych (Dz.U. z 2011 

roku nr 217, poz.1280). 

W celu zapewnienia jednolitych, przejrzy-

stych, jasnych dla każdego policjanta 

biorącego bezpośredni udział w zabezpie-

czeniu Turnieju UEFA EURO 2012' zasad 

wypłaty ekwiwalentu, została przyjęta 

reguła odrębnego ewidencjonowania cza-

su służby za okres od 1 do 30 czerwca 

2012 roku. Ustalono, że zgodnie z art. 68 

f ust.1 cyt. wcześniej ustawy i art. 33 ust. 

2 ustawy o Policji, okres ten jest odręb-

nym okresem rozliczeniowym. 

 Ewidencję czasu służby za ten okres, 

będą prowadzić według jednolitego wzo-

ru, przełożeni właściwi w sprawach oso-

bowych (dowódcy akcji policyjnych) lub 

wyznaczeni przez nich kierownicy komó-

rek organizacyjnych.  

Odrębna ewidencja zostanie zaprowadzo-

na zarówno dla policjantów pełniących 

służbę w jednostkach organizacyjnych 

Policji realizujących zadania w ramach 

akcji policyjnych, jak i policjantów delego-

wanych do tych jednostek. 

 

Na odprawie kadry kierowniczej Policji  

w Szczytnie w dniu 11 maja 2012 roku, 

komendanci wojewódzcy Policji otrzymali, 

przygotowaną przez Biuro Kadr i Szkole-

nia prezentację uwzględniającą uwarun-

kowania prawne i faktyczne odnoszące 

się do ewidencjonowania i rozliczania 

czasu służby.  

Ważnym elementem prezentacji jest skie-

rowane do komendantów wojewódzkich 

Policji zalecenie, aby do dnia 25 maja 

2012 roku przygotowali grafiki służby dla 

wszystkich policjantów planowanych do 

służby w ramach zabezpieczenia Turnieju 

UEFA EURO 2012', od dnia 1 czerwca 

2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. z 

uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. - o Policji oraz rozpo-

rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 18 października 201-

1'w sprawie rozkładu czasu służby poli-

cjantów, a także podstawowych norm 

wypoczynku dla policjantów realizujących 

zadania i czynności służbowe (w załącze-

niu przekazuję prezentację i wyjaśnienia 

Biura Kadr i Szkolenia na wątpliwości 

związane z ewidencjonowaniem czasu 

służby w czerwcu 2012 roku). 

Przyjęto zasadę, że w okresie  

od 1 do 30 czerwca 2012 roku,  

w czasie Turnieju UEFA EURO 2012', 

czas przejazdu z macierzystej jednostki 

organizacyjnej, w której policjant pełni 

służbę do miejsca zakwaterowania i czas 

powrotu do jednostki macierzystej zosta-

nie uwzględniony w ramach rozliczenia 

całego czasu służby  

(np. czas przejazdu z Olsztyna do War-

szawy i powrotu do Olsztyna).  

 

 

 

Uzgodniono również jednolitą interpreta-

cję czasu służby dla policjantów uczestni-

czących w zabezpieczenia Turnieju UEFA 

EURO 2012'.  

Przyjęto, że jest to czas liczony  

od momentu wyjazdu do realizacji zadań 

służbowych, z miejsca zakwaterowania, 

do chwili powrotu do tego miejsca  

(np. z OPP w Piasecznie do Warszawy 

 i powrotu do OPP w Piasecznie).  

Ustalono także, że w aktualnym stanie 

prawnym nie można zaliczyć do czasu 

służby czasu przebywania w miejscu za-

kwaterowania w okresie pomiędzy powro-

tem a kolejnym wyjazdem do realizacji 

zadań służbowych. 

 

W przypadku, gdyby środki finansowe 

przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu 

okazały się niewystarczające do zapłaty 

za wszystkie godziny wypracowane 

 przez policjantów w ramach przedłużone-

go czasu służby, godziny te zostaną 

zliczone w celu oszacowania, za ile z nich 

będziemy mogli zapłacić.  

Na podstawie zbiorczych danych o liczbie 

godzin przedłużonego czasu służby,  

przekazanych niezwłocznie przez kierow-

ników służb, zostanie ustalony procento-

wy wskaźnik uwzględniający wymiar  

godzin, za które policjanci otrzymają  

zapłatę. Wskaźnik ten zostanie ogłoszony 

w formie obwieszczenia w dzienniku urzę-

dowym ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych i będzie służył do dokona-

nia proporcjonalnego podziału tych środ-

ków. Za pozostałe godziny wypracowane 

w ramach przedłużonego czasu służby 

każdemu policjantowi zostanie udzielony 

czas wolny od służby w tym samym wy-

miarze, zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 

2011 roku - o zmianie ustawy o bezpie-

czeństwie imprez masowych oraz niektó-

rych innych ustaw. 

 

Źródło: KGP 
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Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Olsztynie zatrzymali 35-letniego Roberta L. 
Z ustaleń kryminalnych wynika, że mógł on kierować 
grupą przestępczą zajmującą się przemytem  
wewnątrzwspólnotowym oraz wprowadzeniem  
do obrotu znacznych ilości narkotyków.  
Zatrzymanie 35-latka jest kontynuacją sprawy  
z lutego, kiedy to w ręce policjantów trafił  
58-letni kurier, który przywiózł z jednego z kra-
jów Unii Europejskiej 8 kilogramów marihuany. 
Czarnorynkowa wartość zabezpieczonego wów-
czas narkotyku, to ćwierć miliona złotych.  
 
Policjanci Wydziału Kryminalnego 
KWP w Olsztynie od pewnego czasu pracowali 
nad sprawą rozprowadzania narkotyków na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Z zebranych wówczas  informacji wynikało,  
że 19 lutego 2012 r. może dojść do spotkania kuriera  
ze zleceniodawcą i przekazania znacznej ilości narkotyków. 
Kryminalni podczas obserwacji dworca i jego okolic około 
godziny 16.00 zauważyli mężczyznę z torbą podróżną  
wysiadającego z autokaru, który przyjechał z jednego z kra-
jów Unii Europejskiej. Na mężczyznę w zaparkowanym  
pojeździe przy ulicy Partyzantów czekał już zleceniodawca 
przestępczego procederu. Policjanci widząc, że obserwowa-
ny mężczyzna zamierza wsiąść do pojazdu zleceniodawcy, 
postanowili działać i zatrzymać członków grupy. Natych-
miast w ręce policjantów trafił kurier. Zleceniodawca widząc 
funkcjonariuszy, postanowił uciec. Mężczyzna ruszając Audi 
A6 najpierw uderzył w nieoznakowany radiowóz, a następ-
nie staranował samochód, w którym znajdowała się kobieta. 
(Kierująca w konsekwencji trafiła do szpitala). 
 Ponieważ podejrzany spowodował zagrożenie dla życia 
 i zdrowia policjantów, jak również osób postronnych,  
policjanci byli zmuszeni oddać strzały ostrzegawcze.  
Nikt nie odniósł obrażeń. Funkcjonariusze podjęli pościg, 
jednak sprawca z pasażerem oddalili się w nieznanym kie-
runku.  
 
Od tej pory kryminalni prowadzili szereg czynności,  
aby ustalić, gdzie mógł ukryć się poszukiwany Robert L. 
oraz jego wspólnik. 
 
 Trzy dni po transakcji policjanci zatrzymali 35-letniego Ry-
szarda W. Wspólnik Roberta L. usłyszał zarzuty przemytu 
wewnątrzwspólnotowego oraz wprowadzenia do obrotu 
znacznych ilości narkotyków.  
 
 

Mężczyzna, który był już karany za przestępstwa narkotyko-
we, został tymczasowo aresztowany. 
 
Policjanci w dalszym ciągu pracowali nad sprawą, zbierali 
 i na bieżąco weryfikowali szczegółowe informacje, które 
mogłyby pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zleceniodawcy 
przestępczego procederu. Z zebranego przez policjantów 
materiału wynikało, że Robert L. mógł ukryć się w Poznaniu. 
Gdy funkcjonariusze mieli pewność, że w jednym z wynaję-
tych mieszkań przebywa poszukiwany listem gończym  
35-latek, przystąpili do realizacji. Robert L. był kompletnie 
zaskoczony widokiem policjantów. 35-latek, aby pozbyć się 
obciążających go dowodów  usiłował wrzucić 100 gramów 
marihuany do toalety. Kryminalni zabezpieczyli narkotyki 
oraz pieniądze. Mężczyzna, który był już wcześniej karany 
za przestępstwa przeciwko mieniu tym razem usłyszał 
zarzuty przemytu wewnątrzwspólnotowego, wprowadzenia 
do obrotu oraz posiadania znacznych ilości narkotyków.   
  
Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci planują kolejne 
zatrzymania 
 

   post. Izabela Niedźwiedzka 
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Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie 
nadinsp. Józef Gdański  
z dniem 11 czerwca 2012 roku powierzył obowiązki  
Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP  
w Olsztynie kom. Przemysławowi Smolińskiemu.  
 
 
 
 
Kom. Przemysław Smoliński wstąpił do służby 16 maja 1994 r.  

Niespełna rok później 
rozpoczęła się jego 
policyjna kariera  
w służbach kryminal-
nych Komendy  
Rejonowej Policji  
w Olsztynie,  
później Komendy Miej-
skiej i Wojewódzkiej 
Policji w Olsztynie.  
 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat pełnił służbę 
na stanowiskach: starszego asystenta Sekcji Kryminalnej KMP 
w Olsztynie (od 1 kwietnia 1999 roku), referenta  
( od 1 lipca 2005r.), a  później specjalisty Zespołu do spraw 
 poszukiwań i identyfikacji osób Wydziału Kryminalnego  
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.  
Od 15 listopada 2006 roku pełnił służbę na stanowisku specjali-
sty do wali z handlem ludźmi.  
Od 2007 do końca 2009 roku pełnił służbę w Wydziale Docho-
dzeniowo- Śledczym KWPw Olsztynie , a od 1 stycznia 2010 r.  
-po połączeniu dwóch wydziałów –w Wydziale Kryminalnym 
KWP w Olsztynie.  
 
1 września 2010 roku został ekspertem Wydziału Kryminalnego. 
Od 1 czerwca 2011 roku pracował na stanowisku eksperta  
Zespołu do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu 
Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie. 
  
Z dniem 11 czerwca 2012 roku  Komendant Wojewódzki Policji 
w Olsztynie powierzył Przemysławowi Smolińskiemu obowiązki  
Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie. 

 

B.P. 

Autor zdjęcia M. Plichta 

 
Policjanci zatrzymali 29-letniego 
Marka R.  poszukiwanego listem 
gończym i nakazem doprowadzenia, 
który miał do odbycia karę pozba-
wienia wolności za czynną napaść 
na funkcjonariusza.  
Gdy policjanci zapukali do mieszka-
nia, w którym miał przebywać po-
szukiwany, mężczyzna  wyskoczył 
przez okno z  wysokości  pierwszego 
piętra i uciekł chowając się w zaro-
ślach. Chwilę później został zatrzy-
many. Teraz najbliższe 2,5 roku  
spędzi w zakładzie karnym. 

Na początku czerwca około godz. 10.00 
trzech nidzickich policjantów zapukało 
do domu jednorodzinnego, w którym – 
według ustaleń policjantów- pokój miał 
wynajmować Marek R. poszukiwany na 
podstawie listu gończego i nakazu dopro-
wadzenia. Mężczyzna  nie otworzył 
drzwi funkcjonariuszom, tylko od razu 
wyskoczył przez okno z pierwszego pię-
tra budynku i pobiegł w kierunku ogród-
ków działkowych, gdzie próbował ukryć 
się w zaroślach. Policjanci zatrzymali 
uciekiniera i przewieźli do komendy.  
 
Marek R. poszukiwany był listem goń-
czym wystawionym przez Sąd Rejonowy 
w Nidzicy za czynną napaść na policjan-
tów, która miała miejsce w 2006 roku. 
Mężczyzna wraz z sześcioma innymi 
osobami zaatakował wówczas policjan-
tów, którzy zostali wysłani na interwen-
cję w związku z zakłócaniem ciszy  
nocnej. Sprawców tamtego zdarzenia 
zatrzymano i przedstawiono im zarzuty. 
Marek R. przez blisko 2 lata ukrywał się 
na terenie całej Polski. Teraz odbędzie 
karę blisko 2,5 roku pozbawienia wolno-
ści za czynną napaść na funkcjonariuszy 
oraz kradzież rozbójniczą.  
Wcześniej mężczyzna był karany  
za pobicia, zniszczenia mienia oraz  
znieważenia policjantów. 

ZATRZYMALI   
POSZUKIWANEGO  
L ISTEM GO ŃCZYM   
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Sukcesem zakończyła się akcja 

policjantów wydziału kryminal-

nego z Elbląga oraz antyterrory-

stów z Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Olsztynie.  

Funkcjonariusze zatrzymali 

sześć osób podejrzanych 

 o uprowadzenie 26-letniego 

mężczyzny. Trzech z sześciu 

zatrzymanych usłyszało zarzuty. 

Grozi im kara do 5 lat  

pozbawienia wolności.  

Przebieg zdarzenia przypominał 

sceny z polskiego filmu „Dług”. 

Grupa sześciu mężczyzn uprowa-

dziła 26-letniego pracownika firmy 

rybackiej w Suchaczu pod Elblą-

giem. Sprawcy pod pozorem  

odwiezienia pokrzywdzonego  

do miejsca zamieszkania zwabili 

go do osobowego volkswagena, 

gdzie zaczęła się jego gehenna. 

Napastnicy na zmianę wozili  

26-latka po lesie, gdzie poddawany 

był licznym torturom, które polega-

ły na krępowaniu, kopaniu, uderza-

niu kijami po całym ciele oraz ude-

rzaniu specjalnie przygotowanym 

sznurem z supłami. Na koniec 

 jeden ze sprawców wbił mężczyź-

nie nóż w nogę i porzucili go w 

przydrożnym rowie w okolicach 

Raczek Elbląskich.  

Poraniony i wyczerpany 26-latek 

dotarł do najbliższych zabudowań, 

gdzie udzielono mu pomocy, jak 

również wezwano pogotowie oraz 

policjantów.  

 

Już od pierwszych chwil funkcjona-

riusze zbierali informacje i ustalali 

potencjalnych sprawców.  

Szeroko zakrojone czynności przy 

udziale pododdziału antyterrory-

stycznego z Olsztyna, doprowadzi-

ły do zatrzymania sprawców.  

Doszło do tego na drodze  

do miejscowości Suchacz  

pod Elblągiem.  

Do policyjnego aresztu trafili 

kolejno: 23-letni Rafał G., 24-letni 

Piotr G., 45-letni Kazimierz Z. oraz 

trzech mężczyzn w wieku 53, 30  

i 19 lat.  

 

Śledczy ustalili, że sprawcy byli  

w przeszłości notowani,  

między innymi za pobicia i prze-

stępstwa narkotykowe.  

W mieszkaniu Piotra G. funkcjona-

riusze znaleźli 40 gramów amfeta-

miny oraz wagę elektroniczną  

służącą do porcjowania narkotyku.  

 

Sprawcy znali pokrzywdzonego, 

wspólnie z nim pracowali. 

Jak stwierdzili, uprowadzili  

26-latka, gdyż podejrzewali go  

o kradzież piły spalinowej. 

 Znęcanie miało sprawić  

przyznanie się ofiary do winy  

i zwrot skradzionego mienia.  

Elbląg: Uprowadzili i torturowali kolegę z pracy,  

sprawcy w rękach policjantów 

 

Jakub Sawicki 
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29 maja 2012 r.  

w Bazylice archi-

katedralnej Wnie-

bowzięcia NMP i 

św. Andrzeja 

Apostoła we 

Fromborku  

odprawiona została  msza św. w intencji 

 ks. Prałata Tadeusza Graniczki.  

Kapelan braniewskiej policji obchodził 51-lecie święceń 

kapłańskich oraz 31-lecie probostwa we Fromborku. 

Wydarzenie tym ważniejsze, 

bo wiążące się z odejściem w tym roku księdza prałata 

na zasłużoną emeryturę.  

 

 

W uroczystej mszy świętej uczestniczył  

 insp. Grzegorz Sieński Komendant Powiatowy Policji 

w Braniewie, który reprezentował Komendanta Woje-

wódzkiego Policji w Olsztynie, Marszałek Wojewódz-

twa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas,  

Starosta Powiatu Braniewskiego Krzysztof Kowalski, 

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyna Lewań-

ska oraz przedsta-

wiciele licznych 

instytucji i mieszkań-

cy Fromborka.  

Policjanci złożyli na 

ręce kapelana  pa-

miątkowy prezent 

oraz serdeczne  

podziękowania  

za długoletnią współ-

pracę.  

 

 
Jubileusz Kapelana braniewskiej Policji 

 

asp. Marek Giecewicz 

Policjant referatu patrolowo-
interwencyjnego i dzielnicowy 
piskiej komendy Policji urato-
wali mężczyznę, który próbo-
wał targnąć się na własne  
życie.  27-latek chciał skoczyć  
z dachu 4-pietrowego bloku. 
Szybka i zdecydowana akcja 
funkcjonariuszy zapobiegła 
tragedii. Mężczyzna 
został obezwładnio-
ny i przekazany 
 załodze pogotowia 
ratunkowego, która przewiozła 
go do szpitala.  
  
W południe oficer dyżurny  
piskiej komendy Policji otrzy-
mał zgłoszenie, że z dachu blo-
ku, na jednym z piskich osiedli 
chce skoczyć młody mężczyzna.  
 

Na miejsce natychmiast skiero-
wano policjanta referatu patro-
lowo-interwencyjnego i dzielni-
cowego. Oficer dyżurny zaalar-
mował również Pogotowie Ra-
tunkowe i Straż Pożarną.  
Gdy policjanci dotarli pod 
wskazany adres zauważyli sto-
jącego przy krawędzi dachu  

4-piętrowego bloku 27-letniego 
mężczyznę. Na dach natych-
miast wszedł jeden z policjan-
tów. W pewnym momencie, 
 w trakcie prowadzonej rozmo-
wy, mężczyzna cofnął się, a po 
chwili zaczął biec w kierunku 
skraju dachu z zamiarem skoku.  
 

Funkcjonariusz bez wahania 
ruszył w jego kierunku  
i w ostatnim momencie, 
 tuż przy samym skraju dachu, 
złapał mężczyznę.  
Ponieważ 27-latek był agresyw-
ny i próbował wyrwać się, poli-
cjanci obezwładnili go.  
W sprowadzeniu mężczyzny  

z dachu,  
policjantom po-
mogli strażacy, 
którzy użyli ko-

sza na wysięgniku.  
27-latka przekazano załodze 
karetki pogotowia, która prze-
wiozła go do szpitala. Dzięki 
szybkiemu i zdecydowanemu 
działaniu piskich policjantów 
życie młodego mężczyzny  
zostało uratowane. 

URATOWALI CZŁOWIEKA  
 

 mł. asp.  Monika Uliszewska 
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Jedynie szybka reakcja oficera dyżurnego 
i umiejętności mediacyjne policjantów referatu pa-
trolowo-interwencyjnego piskiej komendy Policji 
zapobiegły tragedii. Policjanci uratowali mężczy-
znę, który chciał  odebrać sobie życie. 
 
Pod koniec maja około godz.  1.30, oficer dyżurny  
piskiej Policji otrzymał zgłoszenie, że z mostu  
przy ul. Wojska Polskiego mężczyzna skoczył do rzeki. 
Na miejsce natychmiast skierowano policjantów refera-
tu patrolowo-interwencyjnego.  
 

Policjanci po dotarciu na most zauważyli  
stojącego na jego barierce mężczyznę, 
który na ich widok oświadczył, że skoczy  

z mostu, bo chce odebrać sobie życie.  
Kiedy jeden z funkcjonariuszy podjął mediację z zde-
sperowanym 20-latkiem, drugi zszedł nad brzeg rzeki, 
aby w przypadku, gdy mężczyzna spełni swoje groźby, 
mógł natychmiast  podjąć akcję ratowniczą.   
Po kilkunastominutowych rozmowach mężczyzna  
zrezygnował z targnięcia się na swoje życie 
 i zszedł z barierki.  
Jedynie szybka reakcja oficera dyżurnego i umiejętno-
ści mediacyjne piskich policjantów zapobiegły tragedii. 
20-latka przekazano przybyłej na miejsce ekipie  
pogotowia ratunkowego 

Szybka reakcja policjantów zapobiegła tragedii 

 mł. asp.  Monika Uliszewska 

 
Nawet 15 lat pozbawienia wolności 
może grozić Krzysztofowi L., który miał 
zmuszać kobiety do uprawiania prosty-
tucji i czerpać z tego korzyści majątko-
we. Ponadto, jak ustalili policjanci, 
mężczyzna znęcał się nad swoją kon-
kubiną, bił ją i zmuszał do nierządu. 
38 – latek przyznał się do zarzuca-
nych mu czynów. Sąd zadecydo-
wał, że mieszkaniec gminy  
Dąbrówno najbliższe trzy  
miesiące spędzi w areszcie. 
 
Policjanci Wydziału Kryminalnego 
w Ostródzie zatrzymali mężczyznę, 
który poszukiwany był między innymi 
za sutenerstwo. Jak ustalili funkcjonariu-
sze, mężczyzna zarabiał na tym, że po-
bierał pieniądze za świadczenie usług 
seksualnych przez swoją znajomą.  
 
38 – latek, w ten sam sposób zarabiał  
na swojej konkubinie, którą zmuszał  
do tego typu usług.  

 
Krzysztof L. był agresywny i wulgarny 
 w stosunku do swojej partnerki. Niejedno-
krotnie została ona pobita przez niego, 
kiedy nie chciała słuchać jego poleceń. 

Zatrzymany mężczyzna podczas prze-
słuchania przyznał się do zarzucanych 
mu czynów, nie chciał jednak wyjaśnić, 
dlaczego tak postępował.  
 
Mieszkaniec gminy Dąbrówno  
wszystkie przestępstwa popełnił  
w warunkach tzw. recydywy. 
  
Teraz za swoje zachowanie odpowie 
przed sądem. Może mu grozić kara 
nawet 15 lat pozbawienia wolności. 
  
  
  
 

 sierż. sztab. Bożena Bujakiewicz 

 

 

 

O S T R Ó D A :  
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Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej Policji w Olsztynie 
zorganizowali festyn rodzinny. Strzelnicę przy al. Wojska Polskiego odwiedziły dziesiątki dzieci 
a także wielu dorosłych mieszkańców Olsztyna. Były konkursy, wyścigi, czytanie bajek,  
a także strzelanie z karabinka sportowego. 
 
3 czerwca w godzinach 11.00 - 14.00 na strzelnicy przy al. Wojska Polskiego w Olsztynie odbył się festyn 
z okazji Dnia Dziecka. Imprezę zorganizowali po raz kolejny policjanci z komendy wojewódzkiej  
oraz miejskiej Policji w Olsztynie. Wszystkie osoby zgromadzone na strzelnicy powitał  
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gdański, który rozpoczął festyn  
od przeczytania dzieciom bajki. 
W programie znalazła się bogata oferta zabaw zręcznościowych, były konkursy, w tym dotyczące wiedzy 
z zakresu bezpieczeństwa. W ofercie festynu nie zabrakło także strzelania. Dzieci chętnie korzystały  
z propozycji postrzelania do celu z karabinka sportowego. Mogli to czynić również dorośli.  
Zainteresowaniem cieszyła się także wystawa policyjnych czapek, złożona z eksponatów zgromadzonych 
przez Jerzego Kaczorowskiego.  
Na festynie nie zabrakło zaprzyjaźnionych służb tj. Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz przedstawicieli 
ratownictwa medycznego.  
 

Zdjęcia Marcin Kowalewicz 

mł. asp. Mariola Plichta  



 

 Węgorzewo: Festyn z okazji Dnia Dziecka "Mundurowi Dzieciom"  
 Policjanci z Komendy Powiatowej  

Policji w Węgorzewie z okazji  Dnia Dziecka zorganizowali festyn 
„Mundurowi Dzieciom”.  Do realizacji przedsięwzięcia włączyły 
się również inne służby: Państwowa  
Powiatowa Straż Pożarna, Straż Gra-
niczna, Straż Miejska i żołnierze  
z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  
oraz pracownicy z Ośrodka Sportu  
i Rekreacji i Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  w Węgorzewie.  W pokazach i zawodach sportowych 
uczestniczyło ponad 200 osób. 

  
W miniony piątek od godziny 10.00 
uczniowie ze Szkół Podstawowych  w Węgielsztynie i Perłach wzięli udział 
w zabawach i zawodach sportowych 
przygotowanych przez mundurowych. 
Uczestnicy festynu mieli okazję spraw-
dzić swoje umiejętności w turnieju po-
żarniczym, torze przeszkód komando-
sa, w konkursie zręcznościowo-strzeleckim i w rzucie lotkami.  Kolejnym etapem imprezy był pokaz 
tresury psa służbowego, który na co 
dzień pracuje z policjantem z węgo-rzewskiej komendy. Równie widowiskowa była walka wręcz zaprezentowana przez spe-cjalnie przeszkolonych żołnierzy.  
Wszyscy uczniowie otrzymali nagro-
dy oraz opaski odblaskowe pozwa-lające na większą widoczność  na drodze, a na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcie.   
  mł. asp. Grażyna Magiera  
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Pokaz wyszkolonych psów służbowych i policyjnych radiowo-

zów to tylko część atrakcji, które przygotowali funkcjonariusze 

z okazji festynu zorganizowanego w Reszlu. Impreza odbyła się 

w ramach XIV Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny pod nazwą 

„Mamo, Tato bądźmy razem”.  

 

W minioną sobotę w samo południe w Reszlu rozpoczął się festyn 

rodzinny pod nazwą "Mamo, Tato bądźmy razem".  

Bogaty program imprezy przyciągnął tłumy mieszkańców.  

Ważnym punktem programu oprócz konkursów i występów arty-

stycznych byli zaproszeni goście m.in. przedstawiciele  służb działa-

jących na rzecz bezpieczeństwa.  

Policjanci, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej i strażnicy 

miejscy opowiadali o swojej pracy i pokazywali najmłodszym sprzęt 

wykorzystywany w służbie. W trakcie festynu dzieci i poznały pod-

stawowe zasady bezpiecznego zachowania się podczas zbliżają-

cych się wakacji, dowiedziały się, jak należy się zachować,  

gdy zaatakuje je pies i jak przyjąć postawę bezpieczną tzw. ”żółwia”. 

Zainteresowanie przyniósł pokaz sprzętu bojowego służb munduro-

wych. Dużo frajdy było przy oglądaniu radiowozów. Goście obejrzeli 

wyposażenie pojazdu wypadkowego, z którego na co dzień korzy-

stają policjanci ruchu drogowego. Do radiowozu wsiadały maluchy, 

które choć przez chwilę mogły poczuć się jak policjanci..  

Dodatkową atrakcją był pokaz psów służbowych, a wszystko 

uwiecznione 

zostało  

na  

 pamiątkowych 

zdjęciach. 

 

 

sierż. Ewelina Piaścik 
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Z okazji Dnia Dziecka ostródzcy poli-
cjanci gościli u dzieci w Dąbrównie. 
Podczas spotkania z najmłodszymi 
wręczono również nagrody dla zwy-
cięzców powiatowego etapu konkursu 
plastycznego  pod nazwą  
„Dbam o swoje bezpieczeństwo”.  
 
 
Ostródzcy funkcjonariusze z okazji Dnia 
Dziecka odwiedzili dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Dąbrównie. Podczas spotka-
nia policjanci wręczyli dzieciom nagrody 
za zwycięstwo w etapie powiatowym  
konkursu plastycznego. Z tej szkoły aż 
trzy osoby trafiły do kolejnego etapu. 
Dzieci, oprócz nagród otrzymały również 
gromkie brawa od swoich koleżanek 
 i kolegów, którzy licznie stawili się w sali 
gimnastycznej, gdzie odbyło się spotka-
nie. Wszyscy życzyli laureatom powodze-
nia w kolejnym, ostatnim już etapie  
na szczeblu wojewódzkim. 
 
Natomiast wspólnie z leśnikami z Olsztyn-
ka policjanci spotkali się też z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie 
 i rozmawiali o bezpiecznym zachowaniu 
się w lesie. 

 Miejsce spotkania wybrano nieprzypad-
kowo, Wzgórza Dylewskie to idealne miej-
sce, aby uświadomić dzieciom, jak należy 
zachowywać się w lesie. Policjanci pod-
czas spaceru po ścieżkach edukacyjnych 
rozmawiali z dziećmi, jak należy postępo-
wać, aby na terenach leśnych nic nam nie 
zagrażało, co wolno tam robić, a co jest 
niedozwolone. Z kolei pani leśnik opowia-
dała dzieciom m.in. jakie rośliny i zwierzę-
ta można spotkać w lesie. 

 
Na koniec spotkania na uczestników wy-
cieczki czekała niespodzianka.  

 
Na polanie, w miejscu specjalnie do tego 
przeznaczonym, czekało na dzieci ogni-
sko. Przy nim dzieci mogły odpocząć 
 i upiec kiełbaski. Z pewnością wszyscy 
mile zapamiętają ten dzień i wykorzystają 
zdobytą podczas spotkania wiedzę. 
 
W tym szczególnym dla dzieci dniu  
policjanci pojawili się również na pikniku  
w ostródzkim Parku Collisa.  
Organizatorzy festynu zorganizowali wiele 
atrakcji dla najmłodszych. Funkcjonariu-
sze prezentowali maluchom sprzęt służą-
cy im w codziennej pracy. Dzieci bardzo 
chętnie wsiadały 
do radiowozu  
i pytały, do czego 
służą wszystkie 
przyciski, które 
znajdują się  
wewnątrz takiego auta. 
 
Policjanci, w tym wyjątkowym czasie  
starali się odwiedzić jak największą liczbę 
dzieci, które wszędzie z niecierpliwością 
na nich czekały. Funkcjonariusze gościli 
więc też na festynie rodzinnym w Szylda-
ku oraz Szkole Podstawowej w Wygodzie. 
  

  

 

sierż. sztab. Bożena Bujakiewicz 

Policjanci ze Szczytna zorganizowali w Miejskim Ośrodku Sportu 

p i k n i k  r o d z i n n y,   
 
podczas którego przewodnicy psów opowiedzieli o pracy czworono-
ga. Można było także wypłynąć na wspólny rejs po jeziorze Dużym 
Domowym.  
Do wspólnej zabawy dorosłych i ich pociechy zagrzewał klaun. 
 
Policjanci i pracownicy cywilni ze Szczytna spotkali się na pikniku rodzin-
nym w Miejskim Ośrodku Sportu.  
Do wspólnej zabawy ponad 170 gości- tych małych i tych dużych- za-
grzewał klaun. 

 Dzieci wspólnie z rodzicami mogły  
wypłynąć w rejs statkiem po jeziorze 
 Dużym Domowym.  
Nie zabrakło wielu atrakcji, takich  
jak malowanie buzi, bańki mydlane, 
wyścigi na dywanikach i „w podwójnych 
gaciach klauna”.  
Dzieci mogły obejrzeć policyjne  samocho-
dy i motory  
oraz posłuchać przewodników psów, 
którzy z pasją opowiadali o swojej pracy i pokazywali tresurę policyjnych 
psów. 

mł. asp. Aneta Choroszewska-Bobińska 
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Dziś zostanie oficjalnie ogłoszona lista laureatów  
II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod nazwą  
„Dbam o swoje bezpieczeństwo”.  
Uroczystość odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim 
 w Olsztynie w sali 52 o godz. 10:30.  
Na laureatów czekają cenne nagrody  
i szereg niespodzianek.  
 
W konkursie plastycznym „Dbam o swoje bezpieczeństwo”, 
który po raz drugi został zorganizowany 
przez policjantów z Komendy Wojewódz-
kiej Policji oraz nauczycieli Szkoły Podsta-
wowej nr  30 w Olsztynie uczestniczyło 
3871 dzieci z 119 szkół naszego  
województwa.  
Honorowy patronat nad tym przedsięwzię-
ciem objęli: Wojewoda Warmińsko - Ma-
zurski - Pan Marian Podziewski,  
Warmińsko– Mazurski Kurator Oświaty  
w Olsztynie - Pani Grażyna Przasnyska 
oraz Komendant Wojewódzki Policji 
 w Olsztynie – nadinsp. Józef Gdański.  
 
Głównym zadaniem konkursu było zachęcenie dzieci  
do refleksji nad obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, 
zachowaniem swoim i rówieśników w aspekcie kształtowania  
postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne  
i innych. 
 
Konkurs przebiegał w trzech etapach: szkolnym, powiatowym 
i wojewódzkim.  
W etapie  szkolnym -   spośród wykonanych przez uczniów 
prac plastycznych,  szkoły wybierały w każdej kategorii  
wiekowej maksymalnie po pięć prac, które przekazano  
do właściwych komend miejskich  i powiatowych Policji woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.  
W drugim etapie spośród otrzymanych prac policjanci wybrali 
w każdej grupie wiekowej po trzy prace, które  przekazano do 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.  
Na szczeblu wojewódzkim  jury w składzie:   
Pani Joanna Mariuk z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 
 dr hab. Marek Szczęsny z Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie   
oraz nadkom. Arkadiusz Sylwestrzak z  Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Olsztynie  
wyłoniono 12 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Plastycz-
nego (po 4 laureatów w każdej kategorii wiekowej).  
 

Podkreślić należy, że  wybór był bardzo trud-
ny, bo przesłano wiele pięknych prac,  
które pokazały, że ich autorzy  mają duże 
umiejętności plastyczne i znają zasady bez-

pieczeństwa.   
 

 
 
 
Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zostanie oficjalnie 
ogłoszona lista laureatów II Wojewódzkiego Konkursu  
Plastycznego „Dbam o swoje bezpieczeństwo”.   
Uhonorowanie laureatów cennymi nagrodami jest możliwe 
dzięki dobremu sercu i wsparciu finansowemu:  
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Olsztynie, Prezesa Warmińsko – Mazur-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa, Dyrektora 
Galerii Sztuki w Olsztynie BWA oraz Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 30 w Olsztynie. 
Patronat medialny nad konkursem objęła TVP S.A Odział w 
Olsztynie, Radio Planeta, „Gazeta Olsztyńska”, Gazeta On-
Line „Olsztyn 24”.  

Znamy już laureatów II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Dbam o swoje bezpieczeństwo” 

 

 

 

 

nadkom. Małgorzata Bojarowska 

Olsztyn, 28 maja 2012 r. - jury w trakcie wyboru  najlepszych prac 



Laureaci II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Dbam o swoje bezpieczeństwo” 

Karolina Zajkowska

Zespół Szkół

w Gawlikach Wielkich

Milena Wiszowata

Szkoła Podstawowa

w Białej Piskiej

Agnieszka Stolarczyk

Szkoła Podstawowa nr 1

w Mrągowie
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Natalia Szymczak I 
Szkoła Podstawowa 
w Sobiechach 

Oliwia Pisarkiewicz I a 
Szkoła Podstawowa nr 2 

w Ostródzie 

Natasza Wisz-
niewska 

I 
Zespół Szkół Społecznego Towa-
rzystwa Oświatowego w Olecku 

Jakub Pszenny I 
Szkoła Podstawowa 
w Niechłoninie 

Julia Gorgoń III b 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

Miłomłyn 

Rozalia Byczkow-
ska 

III 
Szkoła Podstawowa 
Boleszyn 

Martyna Zborow-
ska 

III 
Zespół Szkół 
Winda 

Karolina Zajkow-
ska 

III 
Zespół Szkół 
Gawliki Wielkie, 

Ewelina Dzieniusz II 
Szkoła Podstawowa 
Mrozy Wielkie, 

Milena Wiszowata II c 
Szkoła Podstawowa 
Biała Piska 

Agnieszka Stolar-
czyk 

II d 
Szkoła Podstawowa nr 1  Mrągo-
wo 

Adrian Nikel  II 
Szkoła Podstawowa 
Woźnice 

Natalia Szymczak

Szkoła Podstawowa 

w Sobiechach

Ewelina Dzieniusz
Szkoła Podstawowa 

w Mrozach Wielkich

Julia Gorgo ń

Szkoła Podstawowa

w Miłomłynie

Jakub Pszenny

Szkoła Podstawowa

w Niechłoninie
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O s t r ó d a :  Z a k o ń c z y ł  s i ę  p o l i c y j n y  k u r s  s a m o o b r o n y  d l a  k o b i e t .   
U c z e s t n i c z k i  n a g r o d z i ł y  o r g a n i z a t o r ó w  k u r s u  o w a c j a m i  n a  s t o j ą c o .  

Dwa dni temu  
na ostródzkim zamku 
nastąpiło uroczyste zakończenie kursu samoobrony, 
który policjanci,  wspólnie z klubem Kyokushin Karate 
zorganizowali dla wszystkich chętnych kobiet.  
Zajęcia umożliwiły kursantkom poznanie prostych 
technik samoobrony, które przy użyciu niewielkiej siły 
powodują obezwładnienie potencjalnego napastnika.  
Oprócz tego, uczestniczki brały udział w zajęciach z zakresu 
pierwszej pomocy, a także rozmawiały z policyjnym 
 psychologiem.  
Podczas uroczystego zakończenia  
wszystkim paniom gratulacje złożył  
Komendant Powiatowy Policji  
mł. insp. Krzysztof Fic.  
 
Trwający ponad półtora miesiąca kurs, 
 nad którym patronat objął Urząd Miasta 
Ostródy, cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem. Podczas szkolenia panie uczyły się 
różnego rodzaju dźwigni, kopnięć i padów, 
które pozwolą im obronić się w sytuacji,  
gdy będzie im coś zagrażało.  
Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instrukto-
rzy, którzy na co dzień służą w szeregach ostródzkiej jednostki. 
Psycholog przybliżył uczestniczkom między innymi sposoby po-
stępowania w sytuacjach zagrożenia. W trakcie kursu panie miały 
możliwość sprawdzenia swoich sił na strzelnicy pod okiem policyj-
nego instruktora.  

Wszystkie zajęcia 
przypadły kursantkom 
do gustu, a niektóre z 

kobiet postanowiły dalej szlifować zdobyte umiejętności. W trakcie 
spotkania panie wypełniały anonimowe ankiety, w których nie 
szczędziły słów uznania dla policjantów za zorganizowanie tak 
potrzebnego ich zdaniem, kursu. Żałowały tylko tego, że  dobiegł 

on już końca.  
 Kobiety bardzo pozytywnie wypowiedziały 
się również o pracy ostródzkich funkcjona-
riuszy.  
 
Na zakończenie kursu panie otrzymały 
dyplomy, a „najtwardszej” seniorce w po-
wiecie ostródzkim Komendant Powiatowy 
Policji mł. insp. Krzysztof Fic wręczył  
pamiątkową statuetkę.  
Słowa uznania panie usłyszały również  
od obecnych na spotkaniu przedstawicieli 
Urzędu Miasta.    

Uczestniczki nagrodziły organizatorów kursu owacjami na stojąco. 
Policjanci obiecali, że dołożą wszelkich starań, aby takie zajęcia 
odbywały się cyklicznie. 
 
 

 

 

sierż. sztab. Bożena Bujakiewicz  
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Policjanci z Komendy Powiatowej 
 Policji w Braniewie zaj ęli  
I miejsce w Turnieju Piłki No żnej  
o Puchar Komendanta Komisariatu 
Policji w Ornecie.  
W rozgrywkach wzi ęły udział  
cztery policyjne dru żyny.  
 
2 czerwca 2012 roku w Ornecie rozegra-
no Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komen-
danta Komisariatu Policji w Ornecie.  
Zawody odbyły się na boisku Orlik,  
na którym siedmioosobowe drużyny  
rozegrały sześć meczów.  
Turniej rozegrany był pomiędzy czteroma 
policyjnymi reprezentacjami z Ornety, 
Ostródy, Pasłęka i Braniewa.  
Najlepszą drużyną okazała się reprezen-
tacja Komendy Powiatowej Policji w Bra-
niewie. Strzelcem aż pięciu bramek  
został mł. asp. Kamil Zalewski,  
który został wybrany królem strzelców 
turnieju. Natomiast tytuł najlepszego 
bramkarza otrzymał  
mł. asp. Patryk Zawieracz.  
Braniewska drużyna za zajęcie I miejsca 
w turnieju otrzymała medale, nagrody 
rzeczowe oraz puchar, który został  
wręczony przez Komendanta Komisariatu 
Policji w Ornecie. 

asp. Marek Giecewicz 
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