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Tegoroczne Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

stało się okazją do wręczenia dyplomów naukowych, a także 

odznaczeń i podziękowań za zasługi dla Uniwersytetu.  

W gronie wyróżnionych za  pracę na rzecz bezpieczeństwa 

środowiska akademickiego znalazł się 

insp. Andrzej Góźdź Komendant Miejski Policji 

w Olsztynie.  

To kolejne wyróżnienie władz uniwersytetu dla Komendanta.  

 

W tym roku minęła 14 rocznica powstania Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. Z tej okazji 29 maja w Centrum 
Konferencyjnym Uniwersytetu odbyła się uroczystość 
na której m.in. nadano tytuł  Doktora Honoris Causa  
prof. zw. Zygmuntowi Litwińczukowi z Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie, wręczono  
dyplomy naukowe, odznaczenia 
dla naukowców, a także odznaki  
i podziękowania za zasługi 
dla UWM. Wśród wyróżnionych 
osób znalazł się Komendant Miej-
ski Policji w Olsztynie 
insp. Andrzej Góźdź,  
któremu Rektor Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego  
prof. dr hab. Ryszard Górecki 
wręczył podziękowania   
„za zaangażowanie w zapewnie-
niu bezpieczeństwa uczestnikom 
Juwenaliów Olsztyńskich” . 
 –„ Z Uniwersytetem współpracu-

jemy od wielu lat. Otrzymane wyróż-

nienie traktuję jako podziękowanie 

dla wszystkich policjantów za ich 

pracę”-  powiedział Komendant Miejski Policji w Olsztynie. 
Oprócz podziękowań w dowód uznania insp. Andrzej Góźdź 
otrzymał Statuetkę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie.   

To kolejne wyróżnienie 
władz uniwersytetu dla 
olsztyńskich policjantów. 
W kwietniu ubiegłego 
roku ówczesny Rektor 

Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego  
prof. dr hab. Józef Górniewicz 
wręczył insp. Andrzejowi Góździo-
wi odznakę „Zasłużony dla Uni-
wersytetu Warmińsko-
Mazurskiego”, którą zgodnie  
z uchwałą Senatu Uniwersytetu 
przyznaje się za wieloletnią, 
zaangażowaną współpracę na 
rzecz środowiska akademickiego.  
 
 Komendant Miejski Policji  
w Olsztynie insp. Andrzej Góźdź 

jest również członkiem Rady Patro-
nackiej Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, której celem jest wspieranie wydziału  
we wszystkich sprawach związanych z  jego rozwojem. 

Autor zdjęcia  Janusz Pająk UWM 

 

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
prof. dr hab. Ryszard Górecki oraz  Komendant Miejski 
Policji w Olsztynie insp. Andrzej Góźdź 

 

sierż. sztab. Krzysztof Wasyńczuk; B.P. 
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sierż.  sztab.  Witold Habant z KPP w I ławie  
po raz drugi  z rzędu uzyskał  tytuł  Naj lepszego Pol icjanta Ruchu Drogowego 

Warmii  i  Mazur!   

- „Staram się cały czas doskonalić swoją wiedzę i umiejętno-
ści. Nie zapominam również o sprawności fizycznej,  
która w zawodzie policjanta jest niezbędna.  
Udział w takich konkursach zachęca mnie  
do ustawicznego rozwoju” - powiedział tegoroczny zwycięzca 
wojewódzkiego etapu konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 
2013” sierż. sztab. Witold  Habant z KPP w Iławie. 

 
Do konkursu stanęło 19 najlepszych policjantów naszego 
województwa wyłonionych podczas eliminacji powiatowych 
przeprowadzonych we wszystkich komendach powiatowych 
i miejskich Policji. O miano „Najlepszego policjanta ruchu 
drogowego Warmii i Mazur 2013” funkcjonariusze  walczyli  
w dniach 13-14 czerwca 2013 roku w Olszynie, gdzie odbył 
się   wojewódzki etap konkursu . 
Podczas dwudniowych zmagań funkcjonariusze musieli 
wykazać się wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi w czasie 
pełnienia służby  
Pierwszego dnia kon-
kursu policjanci próbo-
wali swoich sił na 
strzelnicy, gdzie zbierali 
punkty podczas strzela-
nia dynamicznego; 
jeździli motocyklami 
służbowymi na specjal-
nie przygotowanym 
torze przeszkód, gdzie 
oprócz slalomów i dynamicznych nawrotów, do pokonania 
mieli też pochylnię oraz tzw. tarkę. Ostatnią konkurencją 
pierwszego dnia konkursu była jazda radiowozem z zamon-
towanym „talerzem Stewarta”, sprawdzająca umiejętności 
płynnej jazdy autem. 
Po wczorajszych zmaganiach sprawnościowych dziś przy-
szedł czas na sprawdzenie znajomości przepisów  prawa. 
Policjanci  pisali test z wiedzy z zakresu prawa o ruchu dro-
gowym, prawa karnego, prawa o wykroczeniach  
oraz  innych wybranych przepisów służbowych.  
 

 
Po podsumowaniu wyników wyłoniono zwycięzców: 
-I miejsce zajął  sierż. sztab.  Witold Habant z KPP w Iławie 
- II  miejsce zajął  mł. asp. Paweł Wichowski z  KPP  
w Szczytnie 
-III miejsce zajął st. sierż. Rafał Prokopczyk z KMP  
w Olsztynie 
 
Zgodnie z regulaminem konkursu dwóch najlepszych 
uczestników wojewódzkiego etapu będzie reprezentowało 

nasze województwo 
podczas ogólnopolskie-
go konkursu  „Policjant 
Ruchu Drogowego 
2013”  
 
 

 

 

sierż.sztab. Marta Kacprzyńska 

 
sierż. sztab. Witold Habant  
zwycięzca tegorocznego konkursu „Policjant Ruchu Drogowe-
go 2013”- etap wojewódzki wygrał po raz drugi z rzędu. 
 Dwukrotnie z sukcesami reprezentował również warmińsko 
mazurską Policję w ogólnopolskim finale konkursu.  
W ubiegłym roku uzyskał drugi wynik w Polsce ze znajomości 
prawa o ruchu drogowym i w konkurencji ręcznego kierowa-
nia ruchem na jednym z warszawskich skrzyżowań 
oraz  trzeci wynik w Polsce w konkurencji jazdy samochodem 
służbowym. Wygrywając tegoroczną edycję konkursu zagwa-
rantował sobie po raz trzeci udział w ogólnopolskim finale.  
 
Sierż. sztab. Witold Habant pochodzi z Iławy. Służy w Policji 
od 9 lat w tym od 7 w ruchu drogowym.  
Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci  
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68% mieszkańców powiatu braniewskiego zadeklarowa-
ło, że czuje się bezpieczniej w porównaniu do lat ubie-
głych, a 54% ankietowanych oceniło pracę braniewskiej 
Policji na poziomie dobrym i bardzo dobrym – takie są 
wyniki badania ankietowego na temat bezpieczeństwa 
przeprowadzonego w powiecie braniewskim  
na przełomie marca i kwietnia 2013 roku. 
 
 
Braniewscy policjanci chcąc osią-
gnąć wysoki poziom świadczo-
nych usług  
na rzecz społeczności lokal-
nej przeprowadzili badania 
ankietowe mieszkańców 
powiatu braniewskiego.  
W zrealizowaniu tego 
przedsięwzięcia pomogli 
uczniowie klas o profilu 
„Bezpieczeństwo publiczne” 
Zespołu Szkół Licealnych  
i Zawodowych w Pieniężnie oraz 
osoby odbywające staż w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Braniewie. 
 
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na 
terenie miasta i gminy Braniewo, miasta i gminy Frombork, 
miasta i gminy Pieniężno, gminy Wilczęta i gminy Płoskinia. 
Grupę respondentów stanowiło 648 osób, które wypowie-
działy się m.in. na temat poczucia bezpieczeństwa w miej-
scu zamieszkania, występujących zagrożeń, poziomu pracy 
policjantów oraz oczekiwań wobec Policji. 
 
68% ankietowanych uważa teren powiatu braniewskiego 
za bezpieczny, co stanowi wzrost w stosunku do lat 
ubiegłych o 18%. Odmienne deklaracje złożyło 16% ba-
danych, co stanowi spadek o 9%. 
 
 

Mieszkańców zapytano także o ocenę pracy policjantów 
pełniących służbę w okolicy ich miejsca zamieszkania. 
Większość respondentów (54%) oceniło pracę funkcjonariu-
szy na poziomie dobrym i bardzo dobrym, co stanowi wzrost 
o 4%. Ocenę dostateczną wystawiło 31% ankietowanych 

(wzrost o 8%), a 8% respondentów stwierdziło,  
że Policja źle funkcjonuje,  

co stanowi spadek o 13%. 
 

 
Z przeprowadzonego 

 badania wynika,  
że mieszkańcy  
najbardziej obawiają 
się agresywnej mło-
dzieży oraz piratów 
drogowych.  
To te zagrożenia, 
zdaniem responden-

tów,  stanowią najwięk-
sze zagrożenie i nega-

tywnie wpływają na poziom 
poczucia bezpieczeństwa. 

 
Wyniki ankietyzacji pozwolą  

policjantom zaplanować działania  
doskonalące i usprawniające, co w konsekwencji 

wpłynie na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa  
mieszkańców powiatu braniewskiego. 
 
 
 

Zdaniem mieszkańców powiatu braniewskiego na ich terenie  

jest  bezpieczniej 

asp.  Marek Giecewicz  
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Błyskawiczna i właściwa reakcja oficera dyżurnego Komendy 
Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim oraz zdecy-
dowana i sprawna interwencja policjantów na miejscu zdarze-
nia pozwoliły uratować mężczyznę, który skacząc z mostu do 
rzeki Drwęcy, usiłował targnąć się na swoje życie.  
 
Zdarzenie miało miejsce w sobotę 1 czerwca około godz. 14:30. 
Oficer Dyżurny nowomiejskiej komendy otrzymał telefon z infor-
macją, że na moście w Nowym Mieście, za barierkami stoi męż-
czyzna i najprawdopodobniej chce popełnić samobójstwo.  
Dyżury błyskawicznie skierował tam policjantów.  
Gdy po kilkunastu sekundach policjanci dojechali na miejsce, 
zauważyli, jak mężczyzna skacze z mostu do rzeki.  
O całej sytuacji poinformowali dyżurnego i natychmiast zatrzymali 
radiowóz podejmując działania mające na celu ratowanie życia 
tego mężczyzny. W momencie, gdy dobiegli do koryta rzeki,  
zauważyli mężczyznę płynącego nurtem kilka metrów od brzegu. 
Obaj policjanci wskoczyli do wody. Jeden z funkcjonariuszy złapał 
niedoszłego samobójcę i próbował wyciągnąć go na brzeg, a drugi 
w tym czasie asekurował kolegę, bo mężczyzna wciągał policjanta 
do wody.  
Dzięki doskonałej współpracy funkcjonariusze wyciągnęli tonące-
go mężczyznę na brzeg i do czasu przyjazdu karetki pogotowia 
udzielali  mu pierwszej pomocy.  Mężczyzna został przekazany 
zespołowi ratownictwa medycznego, który przewiózł 48-latka do 
szpitala.  
 
Mł. asp. Artur Rulewski i st. post. Błażej Kwiatkowski, bo o nich 
mowa, bez zastanowienia wskoczyli do rzeki by ratować tonącego 
mężczyznę narażając swe własne życie. Gdyby nie ich determi-
nacja  doszłoby do tragedii.  
 
Za bohaterska postawę i skuteczne współdziałanie Komendant 
Wojewódzki Policji w Olsztynie postanowił  wyróżnić nagrodą 
pieniężną zarówno mł. asp. Artura Rulewskiego, st. post. Błażeja 
Kwiatkowskiego policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogo-
wego z nowomiejskiej komendy, jaki i nadkom. Mirosława Kopy-
cińskiego dyżurnego Zespołu Dyżurnych KPP w Nowym Mieście 
Lubawskim. Dodatkowo, wobec policjantów z patrolu, którzy wy-
ciągnęli desperata z rzeki, Komendant Powiatowy Policji w No-
wym Mieście Lubawskim złożył wnioski o odznaczenia Krzyżem 
Zasługi za Dzielność. 
 

 

To nie pierwszy przypadek, kiedy za bohaterską postawę nowo-
miejscy policjanci wyróżniani są przez Prezydenta RP. 
W lutym 2011 roku mł. asp. Artur Rulewski  
wraz z sierż. sztab. Pawłem Kamińskim z narażeniem własnego 
życia uratował kierowcę i dwóch pasażerów, wyciągając ich  
z płonącego auta, za co został nagrodzony przez Prezydenta RP 
Krzyżem Zasługi za Dzielność. 
Ten sam policjant rok wcześniej uratował niedoszłego samobójcę, 
który próbował targnąć się na swoje życie skacząc z mostu  
do Drwęcy.  
 

Mł. asp. Artur Rulewski i st. post. Błażej Kwiatkowski nowomiejscy policjanci uratowali mężczyznę, który 

skoczył z mostu do rzeki. Za swoją bohaterską postawę Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście 

Lubawskim złożył wnioski o odznaczenie funkcjonariuszy Krzyżem Zasługi za Dzielność. 

 

sierż. Ludmiła Mroczkowska 

mł. asp. Artur Rulewski i st. post. Błażej Kwiatkowski 

nadkom. Mirosław Kopyciński Dyżurny Zespołu Dyżur-
nych KPP w Nowym Mieście Lubawskim 
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- Kim jest coach? 

 

nadkom. Wiesława Dąbrowska:  

- Coacha można nazwać trenerem, który pra-

cuje z klientem nad zagadnieniami 

związanymi z rozwojem kariery za-

wodowej, relacjami interpersonal-

nymi, rozwojem osobistym, itd. 

Klient ustala zakres tematyczny 

spotkania. Zadaniem coacha 

jest wsparcie go w samodziel-

nym poszukiwaniu rozwiązań.                  

 

Proces coachingowy zaczyna się 

od precyzyjnego ustalenia celu, np. 

zamiast: chcę mieć więcej wolności 

w związku, może się pojawić: chcę tak zorganizo-

wać sobie czas, by móc trzy godziny w tygodniu  

poświęcić swojej pasji.  

Następnie klient poszukuje możliwości realizacji celu  

i planuje działania. 

Gdyby użyć metafory, to można powiedzieć, że coach 

jest dla klienta tym, czym latarnia morska dla statku - 

wskazuje drogę, a statek dopływa do portu sam. 

To, co mnie zachwyciło w coachingu, to postawa zwią-

zana z ogromną ciekawością drugiego człowieka, i – 

co wcale nie jest łatwe- nieczynieniem założeń na jego 

temat.  

Ja, jako coach nie zastanawiam się, 

dlaczego na przykład, ktoś ma pro-

blem z tym, żeby awansować, 

czy zorganizować sobie czas. 

Staram się, aby osoba  

coachowana znalazła swój 

własny, autorski sposób 

 na rozwiązanie wyzwania, 

które przed nią stoi.   

Zatem coach nie jest mentorem, 

nie jest osobą, która podaje gotowe 

recepty i wie,  

co dla klienta jest najlepsze!  

 

 

 

 

 

 

 

„Dzi ęki coachingowi klient lepiej poznaje i rozumie siebie, potrafi skuteczniej planować 

oraz realizować zamierzenia, a to przekłada się na zwiększone poczucie własnej skutecz-

ności. Metaforycznie można powiedzieć, że osoba coachowana łapie wiatr w żagle” –  

tak o zaletach coachingu mówi nadkom. Wiesława Dąbrowska z Zespołu Psychologów KWP w Olsztynie. 

 

Co kryje się pod pojęciem „coaching”? Kim jest coach i osoba coachowana? Czy w Policji jest miejsce  

na tę formę wspierania rozwoju? O tym w rozmowie z Panią psycholog.  
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- Jak w praktyce wygląda praca z coachem -czy są 

to spotkania indywidualne czy grupowe? Czy to 

jest rozmowa czy zajęcia warsztatowe?  

W jaki sposób przebiega ten proces? 

 

nadkom. Wiesława Dąbrowska:- W praktyce są to 

najczęściej spotkania indywidualne, chyba że problem 

dotyczy związku lub relacji interpersonalnych  

w zespole.  

Gdyby nagrać sesję coachingową, to okazałoby się,  

że przez 80% czasu mówi klient, a tylko 20% aktywno-

ści jest po stronie coacha. Mówiąc żartobliwie, osoba 

coachowana potrzebuje dużo czasu, by czynić ważne 

dla siebie odkrycia.  

A co robi coach? Nade wszystko bardzo uważnie  

słucha, zadaje pytania, które na przykład pozwalają 

zobaczyć problem z innej perspektywy, spojrzeć na 

siebie z innego punktu widzenia, udziela informacji 

zwrotnej, proponuje wykonywanie „prac domowych”, 

które są eksperymentowaniem, wypróbowywaniem 

nowych pomysłów.   

Generalnie – i to jest to, co mi w coachingu bardzo  

odpowiada – to klient jest autorem zmian  

i osobą odpowiedzialną za nie. 

 

Dodam jeszcze, że najlepiej pracuje się z osobami, 

które są zmotywowane do podejmowania nowych  

wyzwań. 

 

- Coaching to forma wspierania rozwoju, nie jest to 

jednak terapia. 

 

nadkom. Wiesława Dąbrowska: -  Zdecydowanie nie!  

Coaching zmierza w kierunku  rozwoju osobistego, 

zwiększania skuteczności, osiągania sukcesów.  

Bazuje na tym, że klient ma zasoby, żeby osiągać  

nowe cele. Warunkiem rozpoczęcia coachingu jest peł-

na odpowiedzialność za własne decyzje, gotowość do 

eksperymentowania, energia do dokonywania zmian.   

 

Natomiast w przypadku problemów psychicznych, 

emocjonalnych, wahań nastroju potrzebna jest profe-

sjonalna pomoc psychiatry, psychologa.  

Specjaliści po zdiagnozowaniu stanu pacjenta  

proponują leki czy stosowną terapię. 

 

- Była Pani na szkoleniu kadry kierowniczej war-

mińsko-mazurskiej Policji. Czy w Policji jest miej-

sce dla coacha? Było zainteresowanie tą formą 

wspierania rozwoju? 

 

nadkom. Wiesława Dąbrowska: - Na spotkaniu kadry 

kierowniczej komend miejskich i powiatowych Policji  

w obecności Pana Komendanta Wojewódzkiego przed-

stawiałam ideę coachingu. Chciałam zarekomendować 

tę nową formę pracy, podkreślając jej użyteczność  

we wspieraniu rozwoju zawodowego, czy osobistego 

pracowników i policjantów naszego garnizonu.  

Sądząc po reakcjach, osiągnęłam swój cel, czyli zacie-

kawiłam uczestników szkolenia. 

 

Na pytanie czy w naszej organizacji jest miejsce  

dla coacha, odpowiadam - tak! 

Robię wiele, by ideę coachingu rozpropagować.  

Udało mi się zaprosić kilka osób na sesje, czyli już 

działam jako coach!  

Mam tylko kłopot z miejscem do przeprowadzania sesji 

coachingowych na terenie KWP w Olsztynie -                 

zapraszanie do siedziby Sekcji Psychologów byłoby 

wygodne dla mnie, ale mniej komfortowe ze względu 

na czas, dla osób pracujących w gmachu KWP. 

Póki co, korzystam z uprzejmości osób, które udostęp-

niają mi pokój podczas swojej nieobecności. 
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- Jak można określić relację pomiędzy coachem  

a osobą, która się do niego zgłasza?  

Co Pani daje ta forma pracy? 

 nadkom. Wiesława Dąbrowska: - Relacja coachingo-

wa jest nastawiona na współpracę.   

Cechuje ją empatia, szacunek, życzliwość.  

Jest skoncentrowana na kliencie, inspiruje, stymuluje 

rozwój, skłania do refleksji, prowadzi do wykorzystywa-

nia potencjału osoby coachowanej.  

 

Dla mnie coaching jest fascynującą  formą pracy.  

Jest też dużym wyzwaniem, ponieważ w tej metodzie 

nie ma algorytmów działania, nie da się zaplanować 

przebiegu sesji. Coach reaguje stosownie do tego,  

co powie klient.  

Co daje mi ta forma pracy?  Ogromną radość,  

kiedy osoba coachowana osiąga wymarzony cel. 

 

- Jakie widzi Pani zalety coachingu? 

nadkom. Wiesława Dąbrowska: - Dzięki coachingowi 

klient lepiej poznaje i rozumie siebie, potrafi skuteczniej 

planować oraz realizować zamierzenia, a to przekłada 

się na zwiększone poczucie własnej skuteczności.  

Metaforycznie można powiedzieć, że osoba coachowa-

na „łapie wiatr w żagle”. 

Chciałabym jednak zaznaczyć, może nieco żartobliwie, 

że coach nie jest czarodziejem, nie zmieni rzeczywisto-

ści- ale może pomóc zmienić jej percepcję;  

może pomóc człowiekowi odnaleźć jego wartości,  

jego tożsamość.  

 

- Gdzie mogą zgłaszać się policjanci i pracownicy 

Policji zainteresowani coachingiem? 

nadkom. Wiesława Dąbrowska:- Aby się ze mną 

umówić na sesję coachingową, trzeba po prostu  

zadzwonić pod numer (731)44-12 - to mój numer 

„bezpośrednio na biurko” lub pod numer służbowego 

telefonu komórkowego 600 368 495.  

Zapraszam bardzo serdecznie! 

 

 Rozmawiała Bożena Przyborowska 

St. sierż. Rafał Wiśniowski  

i sierż. Piotr Twardowski  

z KPP w Lidzbarku 

 Warmińskim  

uratowali  

tonącego  

mężczyznę! 
 

Dwóch policjantów prewencji KPP 

w Lidzbarku Warmińskim  

uratowało 50-letniego mieszkań-

ca miasta, który wpadł do Łyny.  

O tym, że może dojść do tragedii 

oficera dyżurnego poinformował 

telefonicznie jeden z mieszkań-

ców. Z jego relacji wynikało,  

że mężczyzna leży na skarpie  

i może zsunąć się do rzeki. 

 

Na miejsce szybko skierowano 

policyjny patrol  

Gdy policjanci pojawili się na 

miejscu, mężczyzna był już zanu-

rzony po szyję w wodzie  

i resztkami sił trzymał się zarośli. 

Dzięki szybkiej reakcji policjan-

tów udało się go uratować.   

Mężczyzna został przetransporto-

wany do szpitala.  

 

Policjanci wyjaśniają szczegóły  

i okoliczności tego zdarzenia. 

 

 

 

  mł. asp .Monika Klepacka 
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Policjantem się jest, a nie bywa - 
mł. asp. Dariusz Kamiński, kętrzyński policjant  

po służbie uratował umierającego mężczyznę.  

 

 

To miał być dzień 

wolny dla 

mł. asp. Dariusza 

Kamińskiego policjan-

ta Zespołu Ruchu 

Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji 

w Kętrzynie,  

ale życie napisało 

inny scenariusz.  

 

W miejscowości, w której po służbie przybywał policjant,  

w pewnym momencie z budynku wybiegła zrozpaczona  

kobieta krzycząc, że umiera jej ojciec. Policjant natychmiast 

zareagował na wołanie o pomoc, pobiegł do mieszkania, 

gdzie na łóżku zobaczył nieprzytomnego, starszego mężczy-

znę. Z uwagi na brak wyczuwalnego tętna policjant rozpoczął 

resuscytację. Asp. Dariusz Kamiński reanimował mężczyznę 

przez kilkanaście minut, aż do przyjazdu karetki.  

Lekarz przybyły na miejsce powiedział, że gdyby nie szybka 

i zdecydowana reakcja policjanta, mężczyzna mógłby nie 

przeżyć. 

Po podłączeniu chorego do specjalistycznego sprzętu, 

 po kilku minutach 61-letni mężczyzna zaczął oddychać. 

 
 

 

 

 

asp. Monika Danielak  

Bezpieczeństwo na drodze, prawidłowe zachowa-
nia dzieci wobec nieznanych osób oraz reagowa-
nie w sytuacjach kryzysowych- to główne tematy 
pogadanki dla dzieci z Zespołu Szkół Podstawo-
wych w Drogoszach, którą z okazji Dnia Rodzica 
przeprowadzili kętrzyńscy policjanci. 

W miniony piątek policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Kętrzynie wspólnie z przedstawicie-
lami Banku Kasy Stefczyka uczestniczyli  
w Dniu Rodzica zorganizowanym przez dzieci  
z Zespołu Szkół Podstawowych w Drogoszach.   
Z tej okazji policjanci przegotowali pogadankę 
na temat  
bezpiecznych  
zachowań  
w przedszkolu,  
w szkole, w domu  
i na drodze.  

 

Rozmawiano także 
o sposobach  
reagowania w sytu-
acjach zagrożenia, 
między innymi, gdy zaatakuje kogoś pies.  
Funkcjonariusze przestrzegali również najmłod-
szych, aby nie otwierali drzwi, gdy w mieszkaniu 
nie ma osób dorosłych.  
Dzieci z uwagą i ogromnym entuzjazmem słuchały 
zarówno porad, jak i informacji o pracy funkcjo-
nariuszy. Wielu przedszkolaków stwierdziło,  
że w przyszłości też chcą zostać policjantami.  
Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci  
otrzymały od swoich gości pancerniki,  
opaski odblaskowe 
oraz książeczki o bezpieczeństwie.  

 

asp. Monika Danielak  
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Rajd rowerowy, pokaz sprzętu różnych formacji,  

konkursy z nagrodami, strzelanie z karabinka spor-

towego do tarczy biathlonowej , malowanie twarzy, 

zabawy na dmuchanej zjeżdżalni, a do tego kiełba-

ski z grilla i grochówka - takie atrakcje czekały  

na uczestników festynu z okazji  

Dnia Dziecka.  

Organizatorami rodzinne-

go spotkania, które 

miało miejsce  

2 czerwca na 

strzelnicy przy ul. 

Wojska Polskiego 

w Olsztynie  byli: 

Komenda Wojewódz-

ka Policji w Olszty-

nie, Komenda Miej-

ska Policji w Olszty-

nie, IPA region Olsz-

tyn,  

NSZZ Policjantów, 

NSZZ funkcjona-

riuszy i pracowni-

ków więziennictwa, Państwowa Straż Pożarna  

w Olsztynie, Straż Miejska w Olsztynie, Wojewódz-

ka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, 

„Kołodrom”, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień oraz  Urząd Miasta w Olsztynie. 

 

Organizatorzy festynu w gronie uczestników rodzinnego spotkania 
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Str. 13 

Rodzinny  

festyn z okazji 

Dnia Dziecka 

rozpoczął się 

prawie  

ośmiokilome-

trowym rajdem 

rowerowym 

spod olsztyńskiego ratusza przez Las Miejski do strzel-

nicy przy ul Wojska Polskiego, w którym wzięło udział 

170 rowerzystów.  

Podczas rowerowego przejazdu Alicja Opalińska licen-

cjonowany przewodnik turystyczny przekazywała wiele 

ciekawych informacji na temat miejsc, przez które prze-

jeżdżali rowerzyści.  

 

Po przyjeździe na strzelnicę nastąpiło 

uroczyste otwarcie festynu, którego 

dokonał  insp. Adam Kołodziejski  

I Zastępca Komendanta Wojewódzkie-

go Policji w Olsztynie.  

Następnie każde dziecko otrzymało 

kartę uczestnika z informacją o konku-

rencjach i etapach, jakie trzeba ukończyć, by wziąć 

udział w losowaniu nagród, które odbyło się na zakoń-

czenie imprezy. Wszystkie konkursy dotyczyły tematyki 

bezpieczeństwa, była to więc nauka poprzez zabawę. 
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Policjanci z Wydziału Ruchu 

Drogowego KWP w Olsztynie 

przygotowali dla maluchów  

rowerowy tor przeszkód, udzie-

lali również porad z zakresu 

bezpieczeństwa na drogach. 

 

Ratownicy z Wojewódzkiej Sta-

cji Pogotowia Ratunkowego  

w Olsztynie przypominali dzieciom, jak należy zacho-

wywać się w przypadku napotkania nieprzytomnej oso-

by, a także jak prawidłowo wzywać pomoc.  

 

Wielką atrakcją festynu była dmuchana zjeżdżalnia 

oraz wielka trampolina, które ustawiono dzięki uprzej-

mości NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więzien-

nictwa.  

Dużym zainteresowaniem cieszyło się miejsce, w któ-

rym dzieciom malowano na twarzach różne postaci 

oraz  stanowisko IPA Olsztyn, gdzie podziwiano, a na-

wet przymierzano policyjne 

czapki z różnych stron świata. 

Wiele dzieci „ciągnęło” swoich rodziców na oś 

strzelecką, by móc wziąć do ręki karabin KBKS  

i oddać strzał do tarczy strzeleckiej.  

Wszystkim dopisywały humory, a uśmiechy nie 

schodziły z twarzy.  

Ci, którzy poczuli się zmęczyli mogli uzupełnić energię 

w punkcie gastronomicznym, w którym serwowane były 

m.in. kiełbaski z grilla, grochówka, czarny chleb ze 

smalcem, solone ogórki, a także słodkości. 

- „Takie imprezy  służą zapobieganiu niepożąda-

nym zjawiskom w rodzinach. Wspólne wyjście 

rodziców z dziećmi, aktywne spędzenie czasu zbli-

ża do siebie, a wtedy łatwiej o rozmowę, nawet na 

najtrudniejsze tematy. Tak rodzą się więzi rodzin-

ne, oddalając jej członków od samotności i uza-

leżnień. I o to właśnie nam chodzi”- podsumowali 

organizatorzy festynu. 

. 

 

 

 

 

Na podstawie informacji przygotowanej 
przez st. post. Daniela Bruskiego  
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Uczestnicy rodzinnego spotkania wzięli udział m.in.  

w wielkim turnieju, którego staw-

ką były nagrody przygotowane  

przez organizatorów.   

Zgodnie z charakterem „Western 

Pikniku” uczestnicy turnieju siło-

wali się na rękę na beczce; rzu-

cali lassem; podkową ; strzelali  

z łuku; brali udział w wyścigach 

po złoto (skoki w megarurach); 

ujeżdżali „byka”, piłowali bale; 

krzesali ogień, a oprócz tego, rozwiązywali 

westernowe kalambury. 

 Dużą przyjemność przyniósł uczestnikom  

konkurs kulinarny  

na najsmaczniejszą zupę,  

którą trzeba było przygotować.  

Ciekawą konkurencją była gra 

 w megapiłkarzyki, która  

polegała na tym, że zamiast 

znanych wszystkim 

ręcznych piłkarzy-

ków,  

na pneumatycznym 

boisku były dwie 

sześcioosobowe 

drużyny składające 

się z dzieci i doro-

słych.  

Wszyscy bawili się 

wspaniale, a radość i uśmiech na twarzach 

dzieci potęgowała wspaniała pogoda  

oraz możliwość korzystania z łodzi, kajaków 

oraz basenu. 

Prawie 300 osób bawiło się na „Western Pikniku” pod hasłem  „Baw się i ucz od Policji” zorganizowanym  

z okazji Dnia Dziecka przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie, który 8 czerwca 2013 r. odbył się 

 w hotelu „Anders” w Starych Jabłonkach. Uczestników spotkania swoją obecnością zaszczycił  

 I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Adam Kołodziejski.  

Organizatorzy przygotowali dla dzieci i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w  Olsztynie 

 wiele atrakcji, w tym zabawy edukacyjno-prewencyjne prowadzone przez policjantów KWP w Olsztynie,  

rozgrywki sportowe, gry i konkursy dla dzieci i dorosłych.  
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Organizatorzy zadbali, aby oprócz zabawy   

dzieci poznały również zasady bezpiecznego poruszania 

się po drogach oraz bezpiecznego spędzania czasu 

podczas wakacji. Zabawy edukacyjne promujące  

bezpieczne zachowania prowadziły policjantki Wydziału 

Prewencji KWP w Olsztynie asp. Joanna Radek  

oraz st. asp. Joanna Śmilgin-Lis oraz funkcjonariusze  

z Wydziału Ruchu Drogowego  

nadkom. Tomasz Skarżyński  

i sierż.sztab. Marta Kacprzyńska.  

 

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia 

KWP w Olsztynie  

podinsp. Zbigniew Czajkowski podzięko-

wał wszystkim, którzy pomogli w organi-

zacji tej imprezy.  

Słowa uznania skierował również  

do mł. insp. Roberta Zalewskiego Naczelnika Wydziału 

Ruchu Drogowego: -„Dzięki Pana osobistemu udziałowi 

oraz wykazanej inicjatywie pracownicy Komendy Woje-

wódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z rodzinami mieli 

możliwość aktywnego wypoczynku połączonego  

z edukacją. W imieniu własnym oraz wszystkich uczest-

ników dziękuję za współpracę, jednocześnie wyrażając 

nadzieję na podejmowanie kolejnych  

wspólnych inicjatyw.” 

 

  

 

 

 

 

Bożena Przyborowska 
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Policjanci z piskiej komendy wspólnie z żołnierza-
mi z Jednostki Wojskowej w Bemowie Piskim  
już po raz trzeci zorganizowali dla dzieci festyn 
rodzinny. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrak-
cji i niespodzianek. Tradycyjnie nie zabrakło rów-
nież wojskowej grochówki.  
 
Z okazji Dnia Dziecka na terenie Jednostki Wojskowej 
w Bemowie Piskim odbył się festyn rodzinny dla naj-
młodszych zorganizowany przez policjantów z piskiej 
komendy oraz żołnierzy. Z roku na rok  festyn cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem najmłodszych. 
Nic dziwnego, bo jak zwykle na uczestników festynu 
czekało mnóstwo atrakcji.  

Dzieci mogły zobaczyć sprzęt, jakim dysponuje policja  
i wojsko, a nawet wejść do policyjnego radiowozu,  
samochodu nieoznakowanego  z videorejestratorem 
czy czołgu. Najmłodsi robili sobie odciski palców pod 
okiem technika kryminalistyki, inni z zaciekawieniem 
przymierzali policyjną czapkę.  
Na festynie nie zabrakło też innych atrakcji,  
np. przeciągania liny czy loterii fantowej,  
w której najmłodsi, wybierając los z policyjnej czapki, 
mogli wygrać maskotkę „Pancernika Gustawa”.  
 

 

 

st.  asp. Anna Szypczyńska  
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Pokaz policyjnych  radiowozów oraz motocykli,   
konkursy i zabawy dotyczące bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym – w taki sposób kętrzyńscy 
policjanci włączyli się do organizacji festynu 
„Dni Rodziny”,  które odbyły się Reszlu 
 i Kruszewcu. 
 
Kętrzyńscy policjanci wzorem lat ubiegłych uczestni-
czyli w Reszlu oraz Kruszewcu w festynach  
pod hasłem „Dni Rodziny”. 
Bogaty program imprezy przyciągnął tłumy mieszkań-
ców, którzy w rodzinnej atmosferze uczestniczyli  
w przygotowanych zabawach. Dużym zainteresowa-
niem, szczególnie najmłodszych mieszkańców, cieszy-
ły się policyjne radiowozy i motocykle. Dzieci mogły 
obejrzeć auta od środka, mogły również potrzymać 
w rękach sprzęt wykorzystywany przez policjantów. 
Mieszkańcy skorzystali z wielu porad funkcjonariuszy  
dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
Na zakończenie wspólnej zabawy policjanci  
przeprowadzili dla dzieci konkursy z nagrodami  
z zakresu bezpieczeństwa podczas wakacji  
i przepisów ruchu drogowego.  

 

asp. Monika Danielak  
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Jazda policyjnym radiowozem była  

wielkim marzeniem 12-letniego Pawła 

chorego na dziecięce porażenie  

mózgowe. Dzięki policjantom z Pisza 

oraz jego nauczycielce udało się  

to marzenie spełnić. 

Pragnieniem Pawła chorego na dziecięce porażenie 

mózgowe było wsiąść do policyjnego samochodu, 

i policjanci z Pisza spełnili jego marzenie. 

O marzeniu chłopca  

funkcjonariusze  dowiedzieli 

się  od nauczycielki, 

która uczy chłopca 

w ramach nauczania indywi-

dualnego.   

12-latek nie tylko zobaczył, 

jak wygląda radiowóz,  

ale nawet przejechał się  nim 

razem z patrolem ruchu  

drogowego i kontrolował  

pojazdy.  

 

Wszystko zaczęło się w niedzielne przedpołudnie,  

kiedy to policyjny radiowóz podjechał pod dom Pawła 

mieszkającego w Piszu. Dla niego i jego rodziny było to 

wielkie zaskoczenie, bo o całej niespodziance wiedzia-

ła tylko nauczycielka oraz mama chłopca. 

Paweł bardzo chętnie wsiadł do policyjnego radiowozu, 

usiadł na fotelu obok kierowcy, nałożył policyjną czap-

kę i dumnie  trzymał w ręku tarczę do zatrzymywania 

pojazdów. Jeszcze większą radością była dla niego 

przejażdżka radiowozem po mieście i zatrzymanie  

pojazdu do kontroli drogowej. Paweł z pomocą poli-

cjanta dokonał też sprawdzenia kierującego rozmawia-

jąc  z dyżurnym przez radiostację.  

 

Warto spełniać marzenia najmłodszych. 

Największym  

podziękowaniem 

dla policjantów był uśmiech 

na twarzy Pawła i ogromna 

radość, której nie krył. 

 

 

st.  asp. Anna Szypczyńska  
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Jak przetrwać w trudnych warun-
kach, co zrobić, gdy ktoś się topi, 
jak udzielić pierwszej pomocy me-
dycznej? Odpowiedzi na te pytania 
można było uzyskać na pikniku 
Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytety Warmińsko-
Mazurskiego. 
- „Zbliżają się wakacje i wia-

domo jak ważne jest bezpie-

czeństwo na wodzie  

czy drogach. Bardzo się cie-

szę, że tak licznie państwo 

przybyli na ten piknik” – po-
wiedziała Urszula Pasławska 
wiceminister Skarbu.  

Mieszkańcom Olsztyna zaprezen-
towano sprzęt i umiejętności jakimi 
dysponuje m.in. Policja, Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
Straż Pożarna, Straż Miejska oraz  
Grupy Ratownictwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża.  

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się pokaz ratownictwa przy użyciu 
psów oraz prezentacja policyjnej 
broń i wyposażenia. Uwagę naj-
młodszych uczestników przycią-
gnęła akcja strażaków oraz liczne 
konkursy z nagrodami. 

 
„Bezpieczna Warmia i Mazury - Wakacje 2013"  

–pod takim hasłem 8 czerwca 2013 roku odbył 

się piknik zorganizowany przez studentów  

i pracowników Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.  

W spotkaniu uczestniczyli olsztyńscy  

policjanci. 

 

 

 

Pani wiceminister Urszula Pasławska 

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard Górecki  

 

 

 Oprac.  
Źródło UWM 
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Olsztyn, dnia 11 czerwca 2013r. 
 
 
 

PanPanPanPan    
nadkom. Arkadiusz Sylwestrzak Naczelnik nadkom. Arkadiusz Sylwestrzak Naczelnik nadkom. Arkadiusz Sylwestrzak Naczelnik nadkom. Arkadiusz Sylwestrzak Naczelnik     
Wydziału PrewencjiWydziału PrewencjiWydziału PrewencjiWydziału Prewencji    
Komendy Wojewódzkiej Policji Komendy Wojewódzkiej Policji Komendy Wojewódzkiej Policji Komendy Wojewódzkiej Policji     
W OlsztynieW OlsztynieW OlsztynieW Olsztynie    

    
 

 

 

Szanowny Panie Naczelniku, 
 

 

Mam zaszczyt złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji  

Pikniku Rodzinnego „Baw się i ucz od Policji”, który odbył się w dniu 8 czerwca 2013r.  

w Starych Jabłonkach. 

 

Szczególne podziękowania pragnę złożyć dla funkcjonariuszy Wydziału Prewencji: 

asp. Joanny Radek 

st.asp. Joanny Śmilgin-Lis 

 

którzy poprowadzili zajęcia edukacyjne, aktywnie promując bezpieczne postawy  

wśród uczestników Pikniku. 

 

W imieniu własnym oraz wszystkich uczestników Pikniku dziękuję za współpracę, jednocześnie 

wyrażając nadzieję na podejmowanie kolejnych wspólnych inicjatyw kształtujących pozytywny 

wizerunek Policji. 
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PanPanPanPan    
mł. insp. Robert Zalewskimł. insp. Robert Zalewskimł. insp. Robert Zalewskimł. insp. Robert Zalewski    
Naczelnik Naczelnik Naczelnik Naczelnik     
Wydziału Ruchu DrogowegoWydziału Ruchu DrogowegoWydziału Ruchu DrogowegoWydziału Ruchu Drogowego    
Komendy Wojewódzkiej Policji Komendy Wojewódzkiej Policji Komendy Wojewódzkiej Policji Komendy Wojewódzkiej Policji     
W OlsztynieW OlsztynieW OlsztynieW Olsztynie    

    
 
 

Szanowny Panie Naczelniku, 

 

Na ręce Pana Naczelnika pragnę złożyć serdeczne podziękowania za współorganizację  

Pikniku Rodzinnego „Baw się i ucz od Policji” – Stare Jabłonki 2013r. 

 

Dzięki Pana osobistemu udziałowi oraz wykazanej inicjatywie pracownicy Komendy Wojewódz-

kiej Policji w Olsztynie wspólnie z rodzinami mieli możliwość aktywnego wypoczynku  

połączonego z edukacją. 

 

Szczególne podziękowania pragnę złożyć dla podległych Panu funkcjonariuszy: 

nadkom. Tomaszowi Skarżyńskiemu – Wydział Ruchu Drogowego  

sierż.szt. Marcie Kacprzyńskiej – Komenda Miejska Policji w Olsztynie 

 

którzy przygotowali i poprowadzili miasteczko ruchu drogowego. Wykazali wyjątkowe zaangażo-

wanie, komunikatywność i profesjonalizm w przybliżeniu wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogo-

wym dla najmłodszych uczestników Pikniku. 

 

W imieniu własnym oraz wszystkich uczestników dziękuję za współpracę, jednocześnie wyrażając 

nadzieję na podejmowanie kolejnych wspólnych inicjatyw kształtujących pozytywny wizerunek 

Policji. 
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