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Ma r ian  P odz ie wsk i  

Wo j ewo da  Warm ińsko -M azu rsk i  

  Szanowni Państwo,            

    

 

Święto Policji to święto tych,  

którzy każdego dnia stoją na straży  

bezpieczeństwa wszystkich  

mieszkańców Warmii i Mazur. 

Nie sposób wyobrazić sobie  

funkcjonowania naszego państwa  

bez zaangażowania i pracy, jaką wkładają 

policjanci w pełnienie swej służby.  

Dziś w dobie zagrożeń i ciągłej obawy  

o życie, to Wy stoicie na straży bezpieczeństwa i nierzadko z narażeniem swojego 

życia ratujecie życie innych. 

 

Poczucie bezpieczeństwa to jedno z największych pragnień współczesnego społe-

czeństwa. Zapewnia ono prawidłowe funkcjonowanie każdej jednostki i właśnie 

dlatego Wasza służba jest tak istotna dla nas wszystkich. 

 

Praca funkcjonariusza Policji jest niezwykle trudna i odpowiedzialna.  

Daje jednak wiele satysfakcji. Dzięki swojej postawie, poświęceniu  

i hartowi ducha stajecie się wzorem dla innych, a Wasza ciężka służba  

od lat cieszy się uznaniem całego społeczeństwa. 

Również imponujące wyniki Waszej pracy świadczą o Waszym profesjonalizmie, 

wysokim poziomie wiedzy i umiejętności. 

 

Z okazji Święta Policji życzę wszystkim funkcjonariuszom  

z Warmii i Mazur, aby pełniąc misję stróżów prawa mieli zawsze poczucie dobrze 

spełnionego obowiązku i odczuwali satysfakcję z faktu,  

że pomagają budować bezpieczny kraj. 

 

Niech Wasza służba zawsze będzie dla Was pasją, a policyjna odznaka  

powodem do dumy i satysfakcji. 
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Szanowni Państwo, 

 

Poczucie bezpieczeństwa  

to jedna z najważniejszych ludzkich 

potrzeb. Pragnienie spokoju i pewno-

ści, że życie, zdrowie nasze i najbliż-

szych nie jest zagrożone to podstawowa wartość  

i najcenniejsze dobro. Dlatego szczególnie wdzięcz-

ni jesteśmy tym, którzy czuwają nad naszym  

bezpieczeństwem, stoją na straży prawa i dbają, 

by było respektowane.  

 

Z okazji Święta Policji przekazuję wyrazy szacunku i uznania  

wszystkim funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach Policji  

województwa warmińsko-mazurskiego.  

Zdaję sobie sprawę z tego, że służba w Policji jest trudna, pełna poświęceń  

i wyrzeczeń. To praca dla ludzi odważnych, o dużej sile  

ducha i ciała, dla których wartości moralne są jasne i czytelne.  

 

Jako marszałkowi województwa zależy mi na bezpieczeństwie mieszkańców  

regionu i gości tu przybywających, dlatego doceniam i staram się wspierać  

Państwa pracę. Dzięki funduszom unijnym policjanci w regionie pracują  

na nowoczesnym sprzęcie. Przed nami nowa perspektywa finansowa i nowe moż-

liwości. Jestem przekonany, że uda nam się wspólnie przeprowadzić  wiele  

ważnych inwestycji, służących poprawie bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach. 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Policjanci,  

 

Życzę dużo zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy i samych bezpiecznych 

 powrotów ze służby.  

 

 

 

 

Z  p oważa n iem 

 

J acek  Pr o tas  
Ma rsza łe k  Wo j ewódz t wa   
Wa rm ińsk o -Maz ursk ieg o  
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Święto Policji  

 
to szczególny czas dla funkcjonariuszy  

i pracowników Policji oraz ich rodzin,  

a także emerytów policyjnych i innych 

osób zainteresowanych sprawami  

bezpieczeństwa.  

Tego dnia za wzorową służbę policjanci 

otrzymują awanse, nagrody, medale,  

odznaczenia, podziękowania.  

To również czas docenienia pracy  

pracowników Policji,  

a także okazja do życzeń i gratulacji m.in. ze strony władz rządowych  

i samorządowych oraz mieszkańców Warmii i Mazur. 

 

W tym roku będę miał zaszczyt po raz drugi obchodzić  

Święto Policji na Warmii i Mazurach.  

Cieszę się, że będę mógł podziękować tym, którzy z ogromnym zaangażo-

waniem - wielokrotnie z narażeniem własnego życia i zdrowia -  

dbają o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców.  

 

Dzięki dobrej pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji na terenie  

naszego województwa jest bezpiecznie- spadła przestępczość,  

wzrosła wykrywalność, na drogach doszło do mniejszej liczby wypadków 

drogowych, kolizji, zmniejszyła się liczba zabitych i osób rannych;  

bezpiecznie mogli się również czuć uczestnicy imprez masowych.  

  

Cieszy mnie, że dobra praca policjantów i pracowników cywilnych  

jest zauważana i doceniana przez mieszkańców, dla których przecież  

pracujemy.  W tegorocznej edycji Polskiego Badania Przestępczości  

ponad 80 % badanych mieszkańców Warmii i Mazur deklarowało, że czuje 

się bezpiecznie; o ponad 9 % wzrosła liczba osób, które uważają, że war-

mińsko-mazurska Policja jest skuteczna w walce z przestępczością; 

o prawie 7 % więcej osób pozytywnie oceniło pracę policjantów w okolicy 

zamieszkania. To najlepsze od kilku lat społeczne oceny skuteczności 

warmińsko-mazurskiej Policji!  

Takie poparcie ze strony społeczeństwa to dla nas podwód do dumy 

i zachęta do dalszej dobrej pracy. 
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Dziękuję policjantom i pracownikom Policji za rzetelną, solidną służbę  

i pracę. To dzięki Wam mieszkańcy czują się bezpiecznie  

i dobrze oceniają pracę Policji.  

 

Życzę dalszej skutecznej, spokojnej i bezpiecznej służby,  

zadowolenia z realizacji zadań,  

sukcesów w życiu zawodowym i osobistym  

oraz zaufania i wsparcia ze strony społeczeństwa. 

 

Dziękuję samorządom za wsparcie jednostek Policji  

oraz za wspólną pracę na rzecz poprawy porządku publicznego.  

 

Dziękuję służbom, organizacjom, stowarzyszeniom, instytucjom,  

oraz wszystkim osobom zainteresowanym sprawami bezpieczeństwa  

za pomoc i wsparcie warmińsko-mazurskich policjantów  

w wypełnianiu ustawowych zadań. 

 

Dziękuję przedstawicielom duchowieństwa,  

którzy wspomagają naszą pracę. 

 

Z okazji Święta Policji chciałbym również złożyć  

najserdeczniejsze życzenia wszystkim emerytom policyjnym;  

rodzicom, żonom i mężom oraz dzieciom  

funkcjonariuszy i pracowników Policji.  

Życzę, aby zawsze byli dumni z tego, że ich bliscy pełnią wzorową służbę 

w Policji i swoją postawą budują dobry wizerunek naszej formacji. 

 

 

 

 

 

 

 

n ad i nsp .  J óze f  Gdańs k i   

Kom enda n t  Wo j ewódz k i  P o l i c j i   

w  O lsz t y n ie  
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Bezpiecznie, spokojnie, bez zakłóceń porządku, 
zdarzeń kryminalnych i utrudnień na drogach –  
tak można podsumować stan bezpieczeństwa  
podczas Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej, 
które w dniach 1-7 lipca 2013 roku odbyły się  
w Starych Jabłonkach. To efekt właściwej postawy 
uczestników imprezy oraz całodobowej, dobrej  
pracy kilkuset osób – policjantów, inspektorów 
Transportu Drogowego, funkcjonariuszy  
Żandarmerii Wojskowej, strażników leśnych 
i służby ochrony organizatora.  

 
Z myślą o bezpieczeństwie uczestników mistrzostw  
przez siedem dni działał całodobowy policyjny punkt obsługi 
interesantów; funkcjonariusze ruchu drogowego i prewencji 
czuwali nad sprawnym dotarciem wszystkich chętnych  
na imprezę oraz bezpiecznym wyjazdem; policyjni wodniacy 
strzegli bezpieczeństwa patrolując jezioro; a sztabowcy mo-
nitorowali otoczenie ze specjalnego ambulansu wyposażo-
nego w specjalistyczny sprzęt. Wszystko po to, aby świato-
wej rangi impreza sportowa przebiegała bezpiecznie. 
 
Zadaniem policyjnego punktu obsługi interesantów była 
pomoc oraz reakcja na potrzeby uczestników w zakresie 
bezpieczeństwa. Przez tydzień z pomocy funkcjonariuszy 
codziennie korzystało od kilkudziesięciu  
do kilkuset osób. Uczestnicy imprezy  
najczęściej pytali o organizację ruchu,  
program imprezy, prosili również o spraw-
dzenie stanu trzeźwości. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Z myślą o bezpieczeństwie w ruchu drogowym policjanci 
współpracując z organizatorem przygotowali rozwiązania, 
dzięki którym ruch na krajowej 16. odbywał się płynnie, 
nawet kiedy po finałowych meczach imprezę opuszczało 
kilka tysięcy osób. W Starych Jabłonkach i w pobliżu miej-
scowości nie doszło do wypadku, ani kolizji. 
 
Bezpieczeństwa strzegli także policyjni wodniacy, którzy 
patrolowali jezioro, obserwując  teren imprezy z policyjnej 
motorówki. Na szczęście ich interwencje nie były konieczne. 
 
Podczas zabezpieczenia porządku podczas Mistrzostw  
dowódca policyjnej operacji kierował sztabem w ruchomym 

stanowisku dowodzenia - tak można określić 
ambulans monitoringu wizyjnego,  
czyli taką „małą komendę na kołach” - jak 
 nowoczesnego mercedesa sprintera określają 
policyjni sztabowcy. 
Podczas zabezpieczenia porządku policjanci 
korzystali „ z dodatkowych par oczu”, którymi 
były  kamery zamontowane w ambulansie  
oraz z innego nowoczesnego sprzętu,  

w jaki wyposażony jest  Ambulans Monitoringu Wizyjnego. 
 

 

 

 

nadkom. Anna Fic 
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Do wojewódzkiego etapu konkursu „Patrol roku 2013”  

stanęło 21 najlepszych par patrolowych, które rywalizowały 

w trzech konkurencjach: sprawności fizycznej, wyszkolenia 

strzeleckiego oraz wiedzy zawodowej. Sprawdziany prze-

prowadzane były na terenie obiektów KWP w Olsztynie  

oraz 22 Wojskowego Oddziału Gospodarcze-

go przy ul Wojska Polskiego,  

i oceniane przez sędziów. 

Każdą komendę powiatową i miejską Policji 

Warmii i Mazur reprezentowała jedna para 

zawodników, a Oddział Prewencji Policji 

- z uwagi na dużą liczbę policjantów pełniących służbę  

patrolowo- interwencyjną, dwie pary. I to właśnie policjanci 

Oddziału Prewencji Policji zajęli dwa pierwsze miejsca  

wykazując się największą sprawnością fizyczną, wyszkole-

niem strzeleckim oraz wiedzą zawodową.  

Trzecie miejsce wojewódzkich eliminacji zajęli policjanci 

z KPP w Iławie. Zwycięskie pary patrolowe otrzymały  

nagrody pieniężne oraz puchary ufundowane przez Woje-

wodę Warmińsko-Mazurskiego, Komendanta Wojewódzkie-

go Policji w Olsztynie oraz Przewodniczącego Warmińsko-

Mazurskiego Zarządu Woje-

wódzkiego NSZZ Policjantów 

w Olsztynie. 

 

Zgodnie z regulaminem  

zawodów, w składzie repre-

zentacji komendy wojewódzkiej, która będzie uczestniczyć 

w ogólnopolskich finałach nie może być dwóch patroli pod-

oddziału prewencji, z tego też powodu naszą Policję w Słup-

sku reprezentować będzie para patrolowa z OPP, która 

zajęła pierwsze miejsce oraz policjanci z KPP w Iławie,  

którzy w eliminacjach wojewódzkich zajęli trzecie miejsce. 

  

- „Rozgrywanie tego typu zawodów daje obraz aktualnego 

przygotowania policjantów realizujących na stałe zadania  

o charakterze patrolowo-interwencyjnym” – powiedział 

podinsp. Marek Jedynasty ekspert Wydziału Prewencji KWP 

w Olsztynie i sędzia głównym zawodów. –„Tego typu zawo-

dy mają znaczący wpływ na poszerzenie wiedzy i umiejęt-

ności zawodowych policjantów i stanowią istotny element  

w procesie doskonalenia zawodowego”- dodał sędzia. 

  

 

Pary patrolowe z OPP oraz KPP w Iławie będą  

reprezentować nasze województwo w ogólnopol-

skich finałach XX zawodów policjantów prewencji 

Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku 2013”,  

które pod koniec września odbędą się w Szkole 

Policji w Słupsku.  

Reprezentanci warmińsko-mazurskiej Policji zostali 

wyłonieni w wojewódzkich eliminacjach,  

które odbyły się 28 czerwca w Olsztynie. 

 

 

Bożena Przyborowska 
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Jednostka Policji 
KPP/KMP; OPP Stopień, nazwisko, imię 

Punkty za konkurencje Punkty 
ogółem 

Zajęte 
miejsce Test Spr. fiz. Strzelanie 

OPP II 
post. PIEŃKO  Sebastian 

24 24 18 66 1 post. KURMAN  Krzysztof 

OPP I 
st. post.  PŁOSKI  Łukasz 

16 20 24 60 2 st. post. GRAW  Radosław 

IŁAWA  
st. post. TRUSZKOWSKI  Przemysław 

9 19 19 47 3 
sierż. szt.  MIELCARZ  Piotr 

DZIAŁDOWO  
st. sierż.  HINC Marcin 

15 18 11 44 4 sierż. szt. STĘPIEŃ  Piotr 

BRANIEWO  
sierż. GONTARCZYK  Tomasz 

14 14 14 42 5 sierż. SORKOWICZ  Maciej 

GOŁDAP  
post.  PIOTROWSKI  Damian 

17 12 13 42 6 post. ROMANOWSKI  Łukasz 

SZCZYTNO  
post.  MYDŁO  Kamil 

18 7 15 40 7 st. post. MROZIŃSKI  Marcin 

NOWE MIASTO 
LUBAWSKIE  

sierż. ŚNIEŻEK  Mirosław 
13 15 9 37 8 st. post. NIGOWSKI  Łukasz 

WĘGORZEWO  
post. CHRUŚCICKI  Adam 

20 8 6 34 9 post.  SZALAST  Tomasz 

EŁK  
st. post. SZYŁAK Waldemar 

19 6 8 33 10 post. OLSZEWSKI  Rafał 

PISZ 
post. KOSZEWSKI  Marcin 

11 16 5 32 11 post. PATALAN  Przemysław 

BARTOSZYCE  
st. post.  GERA  Tomasz 

2 9 20 31 12 st. post. DROZD  Piotr 

ELBL ĄG 

st. post.  MARCZYKOWSKI  Krzysztof 

10 17 2 29 13 post.  KORYTKOWSKI  Grzegorz 

GIŻYCKO  
st. sierż.  SOKOŁOWSKI  Krzysztof 

12 13 1 26 14 
post.  DANOWSKA  Eliza 

OLECKO  
post.  OLSZEWSKI  Daniel 

5 5 16 26 15 post.  ŻUKOWSKI  Karol 

MRĄGOWO 
post. DANISZ Michał 

4 10 7 21 16 post.  JĘDRZEJCZYK Wojciech 

LIDZBARK  
WARMI ŃSKI  

sierż. KOŚCIUSZKO  Damian 
0 3 17 20 17 st. sierż.  IWANIUK  Radosław 

OSTRÓDA 
post. KUCHARSKA  Maja 

7 0 12 19 18 post. BĄCZAJ  Michał 

NIDZICA  
st. sierż. SZCZEPAŃSKI  Przemysław 

3 11 4 18 19 
st. post.  RUTKA  Robert 

OLSZTYN  
sierż. szt. NOSARZEWSKI  Sławomir 

6 0 10 16 20 
st. sierż. GÓRKA  Łukasz 

KĘTRZYN  
post.  SZKLAR  Korneliusz 

8 4 3 15 21 st. post. SOBCZAK  Marek 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA WOJEWÓDZKIEGO ETAPU KONKURSU „PATROL ROKU 2013” 



Str. 9 

numer 89 (4/19) 

- Kiedy wstąpił Pan do Policji i jak wygląda Pana 

droga służbowa? 

- W szeregi Policji wstąpiłem 

17 lipca 2012 roku. Niespełna 

kilka dni po wcieleniu do służ-

by rozpocząłem podstawowe 

szkolenie zawodowe dla poli-

cjantów w Wyższej Szkole 

Policji w Szczytnie, a po jego 

zakończeniu zostałem delego-

wany do Oddziału Prewencji 

Policji w Warszawie,  

gdzie odbyłem staż adaptacyj-

ny. W lutym 2013 roku powró-

ciłem do swojej jednostki  

macierzystej Oddziału Prewencji 

Policji w Olsztynie, gdzie pełnię 

obecnie służbę. 

 

 

 

- Rok służby w Policji i już taki sukces - pierwsze 

miejsce w wojewódzkich eliminacjach turnieju 

„Patrol Roku 2013”! W jaki 

sposób przygotowywał się 

Pan do tego konkursu? 

- Czasu na przygotowanie 

było bardzo niewiele, ale  wy-

korzystaliśmy ten czas bardzo 

intensywne, i nasze przygoto-

wania okazały się skuteczne. 

 Decydujący wpływ na końco-

wy sukces miała pomoc 

 policjantów z Zespołu  

do spraw Szkolenia i Dosko-

nalenia Zawodowego,  

którzy udzielili nam bezcennych 

wskazówek, a także to,  

że wraz z moim kolegą Krzysztofem Kurmanem  

niedawno ukończyliśmy kurs podstawowy, na którym 

zdobyliśmy niezbędną wiedzę i umiejętności. 

 

 

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

patrolowi roku  Warmii i Mazur 

 

Post. Sebastian Pieńko  

oraz post. Krzysztof Kurman  

z II Drużyny OPP wygrywając wojewódzkie 

eliminacje konkursu „Patrol Roku 2013” 

zdobyli  puchar ufundowany przez 

Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego  

i uzyskali tytuł  

„Najlepszego Patrolu Roku 2013 Warmii  

i Mazur”.  

 

Jak wspominają swój udział w konkursie i jak przygotowują się do ogólnopolskiego finału -  

o tym w rozmowie z posterunkowym Sebastianem Pieńko z OPP. 
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- W jaki sposób dba Pan 

o sprawność fizyczną,  

bez której nie można wygrać 

tego konkursu? 

- Regularnie uczęszczam 

 na siłownię, ze znajomymi gram również w gry  

zespołowe, które pozwalają mi na utrzymanie dobrej 

kondycji. Swój czas wolny staram się spędzać bardzo 

aktywnie. 

 

- Rywalizowaliście w trzech konkurencjach.  

Co sprawiło Wam najwięcej trudności? 

- Najwięcej trudności sprawił nam właśnie test spraw-

ności fizycznej. Przygotowany tor pod wieloma wzglę-

dami był bardzo wymagający.  

Największy wpływ na pokonanie toru miała oczywiście 

sprawność fizyczna, jednak dodatkowo musieliśmy 

pokonać strach i własne bariery, aby na końcu cieszyć 

się z osiągniętego sukcesu. 

 

- Na wojewódzkich eliminacjach spotkało się  

21 najlepszych par patrolowych Warmii i Mazur. 

Jak Pan ocenia poziom uczestników? 

- Poziom prezentowany przez wszystkich uczestników 

był bardzo wysoki. O końcowym wyniku decydowały 

sekundy oraz milimetry, każdy z uczestników miał  

szansę na wygraną. 

 

- Przed Wami udział w ogól-

nopolskim finale konkursu 

„Patrol Roku 2013”. 

 Macie czas na treningi?  

W jaki sposób się przygoto-

wujecie? 

- Czasu na przygotowania jest niewiele, ponieważ 

 mamy wiele obowiązków służbowych i prywatnych,  

ale wykorzystujemy każdą wolną chwilę na doskonale-

nie naszej wiedzy i umiejętności, by na zawodach ogól-

nopolskich osiągnąć jak najlepszą lokatę. 

 

- W eliminacjach wojewódzkich rywalizowaliście  

w trzech konkurencjach. Jakie konkurencje czekają 

na Was na etapie ogólnopolskim? 

- W finale ogólnopolskim jest więcej konkurencji niż na 

eliminacjach wojewódzkich. Oprócz testu z wiedzy, 

pokonania policyjnego toru przeszkód oraz strzelania,  

musimy wykazać się również znajomością zasad 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  

przeprowadzania interwencji policyjnych oraz stosowa-

nia technik obezwładniania osób. 

 

 

 

 

 

Bożena Przyborowska 
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Policjanci z KPP 

w Iławie będą reprezentować 

naszą Policję  

w ogólnopolskim finale  

konkursu 

„Patrol Roku 2013” 

 

 

Sierż. sztab Piotr Mielcarz  i  st. post. Przemysław Truszczyń-

ski  pochodzą z gminy Zalewo i od początku związani  

są z Posterunkiem Policji w Zalewie, gdzie służą w Zespole  

ds. Prewencji.  

Jeden z policjantów sierż. szt. Piotr Mielcarz  jest doświad-

czonym funkcjonariuszem z 14-letnim  stażem, który w kon-

kursie na najlepszą parę patrolową brał udział już po raz trze-

ci. Drugi z funkcjonariuszy - st. post. Przemysław Truszkowski 

służy w Policji od dwóch lat, po raz pierwszy brał udział  

w policyjnej rywalizacji i od razu z sukcesem!  

-„Udało się nam zająć trzecie  miejsce, z czego bardzo się 

cieszymy, tym bardziej, że  dało nam to szansę udziału  

w finale XX Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji 

Turniej Par Patrolowych "Patrol Roku 2013"- powiedział jeden 

z policjantów.  

- „Znamy przepisy prawa, jesteśmy sprawni fizycznie,  

ćwiczymy strzelanie. Ciągle się uczymy i doskonalimy,  

w naszej służbie nigdy  nie wiadomo, z jakich umiejętności 

będziemy musieli korzystać podczas patrolu lub interwencji. 

Udział w tym konkursie, to, że zajęliśmy miejsce  

w pierwszej trójce wojewódzkich eliminacji, a także to, że 

będziemy reprezentować województwo w ogólnopolskich 

finałach,  zachęca nas do jeszcze większych wysiłków”-  

dodał drugi policjant.  

sierż. sztab. Joanna Kwiatkowska 

 

Policjanci z Ostródy po raz pierwszy  

w historii Święto Policji obchodzili  

na Polach Grunwaldzkich w otoczeniu  

rycerzy przygotowujących się do bitwy.  

 

- „To miejsce jest nieprzypadkowe.  

Jesteśmy stąd. Pracujemy tu, a kodeks rycer-

ski, to patrząc współcześnie, oczekiwania,  

jakie ludzie mają wobec nas policjantów.  

Dlatego dzięki uprzejmości władz gminy,  

organizatorów 603. Obchodów Bitwy  

pod Grunwaldem, to historyczne miejsce,  

będące nieprzemijającym symbolem męstwa, 

honoru, zjednoczenia sił i ostatecznie  

zwycięstwa, przyjmie nas w tym szczególnym 

dla nas dniu”- powiedział  

mł. insp. Krzysztof Fic Komendant  

Powiatowy Policji w Ostródzie. 

 

Uroczystości rozpoczęły  się dziś  

o godzinie 10.00 na Polach Grunwaldzkich.  

Wcześniej kolumna policjantów prowadzona 

przez chorągiew warmińską i rycerzy w jakach 

oraz kobiety w średniowiecznych strojach  

przemaszerowała  z wioski rycerskiej  

na plac przy pomniku.  

Tam w asyście rycerzy i harcerzy odbyła się 

uroczystość, podczas której policjantom  

wręczono akty mianowania na wyższe stopnie 

oraz wyróżnienia.  

Rozkazy o awansach podawały kobiety w stro-

jach z czasów Bitwy pod Grunwaldem. 

Podczas uroczystości rozbrzmiewał  

Mazurek Dąbrowskiego i Bogurodzica. 

 

asp. Janusz Karczewski 

Święto Policji   

na Polach Grunwaldzkich 
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Goście Zacni i Szlachetni, Bracia  
 Wielkim honorem jest dla nas, 
niebieskomundurowej braci ta dzisiej-
sza uroczysto ść i to znamienite miej-
sce celebracji. Tak by ć musiało, gdy ż 
my st ąd jeste śmy. Ka żdy z nas zwi ązany 
jest z t ą ziemi ą, przesi ąkni ęt ą histo-
ri ą, rycersk ą krwi ą. A dzieje sprzed 
ponad 600. lat s ą nieprzemijaj ącym 
symbolem m ęstwa, honoru, zjednoczenia 
sił i ostatecznie zwy-
ci ęstwa. 
 Dzisiejsze świ ęto, 
to sposobno ść wspomnie-
nia kodeksu rycerskie-
go, cnót, które w życiu 
szlachetnych ludzi pro-
wadziły.  
 Oddanie Bogu, Oj-
czy źnie, królowi, odwa-
ga i z podniesion ą 
przyłbic ą podejmowanie 
rzuconej r ękawicy, am-
bicja i pod ążanie  
do celu, honor nawet  
w obliczu przegranej,  
wzór w post ępowaniu, ochrona dobra  
i prawdy przed niesprawiedliwo ści ą, 
hojno ść wobec potrzebuj ących, wierno ść 
zasadom i ideałom i pogarda dla tych, 
którzy krzywdz ą słabszych, to rycer-
skie prawo. I współcze śnie oczekiwa-
nia, jakie ludzie tu żyj ący maj ą wobec 
nas.  
 Dlatego stoj ąc tu dzi ś przed wami 
Panie i Panowie Policjanci wołam o pa-
mięć i noszenie tych zasad w sercu.  
 Dobro publiczne stawiajcie ponad 
swoje.  
 Chwała tej ziemi i bractwa niech 
nie przesłania swojej własnej.  
 

Jeden drugiemu w śród nas niech zawsze 
Zawisz ą b ędzie. 
 Opieka słabszym i pokrzywdzonym 
niech si ę zawsze od Was nale ży, a ka ż-
dy nawet w ątłego charekteru człek, 
który zszedł z prawej drogi, niech 
zawsze na sprawiedliwo ść i prawd ę  
liczy. 
 Tym zacnym, którzy dzi ś zaszczytu 
odznaki i wy ższej rangi dostapi ą ze 

wszech miar gratuluj ę, 
kłaniaj ąc si ę za ich 
trud. Pozostali, b ądź 
adepci niech patrz ą  
i nauk ę od mistrzów  
pobieraj ą.  
 Gratulacje niech 
przyjm ą tak że matki  
i ojcowie, którzy wspa-
niałych ludzi na świat 
wydali i ukształtowali 
na swoj ą chwał ę.  
Czapki z głów przed  
żonami, które co dzie ń 
o dom i m ężów dbaj ą. 
 
 W pami ęci i ser-

cach no śmy tych, którzy życie  
za ojczyzn ę i mundur oddali. 
 Honor oddajmy władzom tej ziemi, 
przyjaciołom naszym, dla których dobry 
los tych, co tu żyj ą jest bogactwem. I 
złota, i srebra nie sk ąpi ą, a zawsze  
i my śl warto ściow ą podaruj ą.    
 Zaszczytu dost ąpiwszy kroki  
na tym polu stawia ć przyrzekamy tak 
słu żyć co dzie ń w obronie ludu i pra-
worz ądności, aby lata nast ępne dumnie 
chwał ę niosły o niebieskomundurowej 
braci naszej.   
 
 

 

 
Przemówienie wygłoszone na Polach Grunwaldzkich 
przez  mł. insp. Krzysztofa Fica  
Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie 
 
Grunwald, 12 lipca 2013 r. 



Policjanci  
Komendy  
Miejskiej Policji  
w Olsztynie  
w ramach part-
nerstwa Olsztyna  
i Osnabrück 
przez trzy dni 
przebywali 
w  Osnabrück  
i Berlinie. 

Wyjazd do Osnabrück zorganizowało Starostwo Powiatowe w Olszty-
nie, delegacji przewodził Starosta Olsztyński Pan Mirosław Pampuch. 
W przedsięwzięciu  uczestniczyli dyrektorzy WZK w mieście i powiecie, 
Dyrektor Lasów Państwowych oraz dwóch nadleśniczych, Komendant 
KMPSP w Olsztynie wraz z przedstawicielem OSP i funkcjonariuszem 
PSP oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie: 
insp. Andrzej Góźdź - Komendant Miejski Policji w Olsztynie,  
podinsp. Sławomir Szafarewicz  - Naczelnik Wydziału do walki  
z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP oraz  
podinsp. Bernadeta Ćwiklińska-Rydel – Naczelnik Wydziału Prewencji 
KMP w Olsztynie. 

 
Przedstawiciele poszczególnych służb wymieniali doświadczenia  
z niemieckimi kolegami podczas paneli tematycznych.  
Policjanci zwiedzali Powiatowe Centrum Ratownictwa w Osnabrück, 
wizytowali jednostkę Policji Miejskiej oraz Narodowej w Osnabrück; 
podczas spotkania niemieccy policjanci omówili kierunki i priorytety 
swojej pracy, zasady szkolenia, zaprezentowali również wyposażenie.  
 
Następnego dnia w gmachu Reichstagu delegacja z Polski uczestni-
czyła w pożegnaniu Pana Georga Schirmbecka posła z  regionu 
Osnabrück, który 15. lat temu zapoczątkował partnerstwo  
Olsztyna i Osnabrück.  
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Po 26 latach służby w Policji z mundurem pożegnał się 

podinspektor Janusz Sieja Naczelnik Wydziału Krymi-

nalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, 

który z dniem 30 czerwca 2013 przeszedł na emeryturę. 

Od 1 lipca pełniącym obowiązki Naczelnika jest 

podinsp. Roman Kuś dotychczasowy 

Zastępca Naczelnika Wydziału  Kry-

minalnego KWP w Olsztynie. 

 

Podinsp. Janusza Sieja do służby wstą-

pił w 1987 roku. Jego pierwszym miej-

scem pracy był Wydział Dochodzenio-

wo- Śledczy Komendy Rejonowej  

MO w Wodzisławiu - Śląskim.  

  

W 1995 roku, po ukończe-

niu WSPol w Szczytnie,  

zaczął pracę w Wydziale 

Dochodzeniowo-Śledczym 

KWP w Olsztynie.  

Na stanowisku roboczym w KWP pracował do 2001 roku.  

 

Z początkiem 2002 roku został Naczelnikiem Wydziału Kry-

minalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie.  

Z końcem 2004 r. ponownie wrócił do Wydziału Kryminalne-

go KWP w Olsztynie, gdzie zajmował się szkoleniem oraz 

nadzorem nad pracą operacyjną jednostek terenowych.  

 

W 2009 roku powierzono mu obowiązki Zastępcy Naczelni-

ka Wydziału Kryminalnego.  

 

Od 1 czerwca 2012 roku pełnił obowiązki 

Naczelnika Wydziału Kryminalnego i po 

wygraniu konkursu z dniem 1 listopada 

2012 r. został mianowany przez  

Komendanta Wojewódzkiego  

Policji w Olsztynie na stanowisko Naczel-

nika Wydziału Kryminalnego KWP 

 w Olsztynie.  

 

Z dniem  

30 czerwca 2013 r.  

na własną prośbę zwolnił 

się ze służby w Policji. 

 

 

Tuż przed przejściem na emeryturę rozmawiałam  

z podinsp. Januszem Sieją, który podkreślał  swoje uznanie  

dla policjantów, z którymi pracował.  

W jednej z wcześniejszych rozmów powiedział: „W wydziale 

mam świetnych ludzi. To są przede wszystkim ludzie, którym 

mogę ufać. Nie muszę się obawiać o to, że coś nie zostanie 

zrobione, albo że nie będę mógł na kogoś liczyć w przypadku 

zaistnienia jakiejś sprawy wymagającej natychmiastowego zgło-

szenia się do służby. Jeszcze takiego przypadku nie było.  

To wytwarza atmosferę wzajemnego zaufania. Wiem, również, 

że jak wspólnie działają, to jeden może liczyć na drugiego;  

i oczywiście mogą liczyć na mnie w różnych sprawach”. 

Bożena Przyborowska 

 

 

SPOTKANIE W RAMACH PARTNERSTWA POWIATÓW 

podinsp. Bernadeta Ćwiklińska-Rydel  
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Posterunkowy Maciej Sarnacki,  

judoka Gwardii Olsztyn zajął drugie miejsce  

w turnieju European Open, który na początku 

czerwca odbyły się w Tallinnie i zdobył kwalifikację 

do udziału w Mistrzostwach Świata Judo  

w kategorii + 100 kg, które pod koniec sierpnia  

odbędą się w Rio de Janeiro. To kolejny w tym roku 

wspaniały sportowy sukces naszego policjanta. 

 

Po zdobyciu złotego medalu w Pucharze Polski Senio-

rów w Judo oraz srebrnego  

medalu w Pucharze Europy  

w Sarajewie 

posterunkowy Maciej Sarnacki 

sięgnął w tym roku po kolejny 

medal. Tym razem w turnieju 

European Open, który odbył się 

w Tallinie pokonał niezwykle 

utytułowanych judoków świata. 

 

Olsztyński policjant – czwarty  

w rankingu europejskim, ale 150 w rankingu świato-

wym nie był faworytem, jego przeciwnikami byli spor-

towcy sklasyfikowani w pierwszej dwudziestce  

najlepszych judoków świata w kategorii + 100 kg. 

Maciej Sarnacki pokazał, że jest w świetnej formie 

i w pięknym stylu wygrał trzy walki.  

 

Pierwszą walkę z Chrisem Sherringtonem wygrał 

po 15 sekundach, a przecież reprezentant  

Wielkiej Brytanii to niezwykle utytułowany zawodnik 

m.in. medalista Pucharu Świata!  

W drugiej walce z Estończykiem Martinem Padarem 

nasz policjant potwierdził, że jest świetnie przygotowa-

ny do turnieju i jego pierwsza wygrana w tym turnieju 

nie była przypadkiem.  

Pojedynek zakończył się szybko, bo już po trzech 

minutach, kiedy reprezentant Estonii po raz kolejny 

został ukarany za pasywność i ostatecznie zdyskwalifi-

kowany. Ta wygrana otworzyła Maciejowi Sarnackiemu 

drogę do półfinału, w którym przyszło mu walczyć  

z wyżej rozstawionym Rosjaninem Andriejem Wołko-

wem. To ten sam sportowiec, z którym nasz policjant 

już trzykrotnie przegrywał we wcześniejszych zawo-

dach. Tym razem Maciej nie dał mu żadnych szans 

i bardzo szybko wygrał tę walkę przez trzymanie. 

W finale turnieju European Open 

olsztyński policjant zmierzył się  

z faworytem zawodów Litwinem 

Mariusem Paskeviciusem, 

z którym walkę przegrał i osta-

tecznie zajął drugie miejsce.  

To najwyższe tegoroczne sporto-

we osiągnięcie naszego policjanta 

i zarazem najlepszy wynik polskiej 

reprezentacji na tym turnieju.  

 

Miejsce na podium European Open w Tallinie 

zagwarantowało olsztyńskiemu policjantowi udział 

w Mistrzostwach Świata w Judo w kategorii + 100 kg, 

które pod koniec sierpnia odbędą się w Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

Bożena Przyborowska 

Maciej Sarnacki wraz ze swoim trenerem  
(i ojcem) Wojciechem Sarnackim 

Tallinn- Maciej Sarnacki w gronie najlepszych judoków  
turnieju European Open 2013 w kategorii plus 100 kg 
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Posterunkowy Maciej Sarnacki po raz kolejny udowod-

nił, że jest w znakomitej formie i potrafi wygrywać  

z zawodnikami wysoko notowanymi w rankingach  

Europy i świata.  

Na Uniwersjadzie, która 7 lipca odbyła się  

w Kazaniu (Rosja) wywalczył brązowy 

medal w najcięższej kategorii judo 

pokonując reprezentanta  

Ukrainy Andria Kolesnikowa 

(zwycięstwo na punkty),  

reprezentanta Brazylii  

Davida Silva (zwycięstwo 

przed czasem) oraz   

Estończyka Juhana Metti-

sa  (zwycięstwo przed cza-

sem w walce o brązowy  

medal). 

Na drodze do finału stanął mu  

jedynie Koreańczyk  Cho Guham, z 

którym nasz policjant przegrał przed cza-

sem. Jak się później okazało Maciej Sarnacki przegrał 

z mistrzem Uniwersjady, bo to właśnie Koreańczyk  

Cho Guham wywalczył zloty medal! 

 

 

 

- „Udało mi się wywalczyć brązowy medal 

 na Uniwersjadzie w Kazaniu!” powiedział Maciej.  

-„ Medal tym bardziej cieszy, że turniej był bar-

dzo mocno obsadzony. Do Rosji zjechali medali-

ści igrzysk, mistrzostw świata i Europy.  

Losowanie okazało się dla mnie ła-

skawie, bo w pierwszej walce 

miałem wolny 

los,  następnie wygrałem  

z reprezentantem Ukra-

iny i kolejną walkę 

 z Brazylijczykiem. 

W półfinale uznałem 

wyższość mocnego  

Koreańczyka.  

Walka o trzecie miejsce 

 z reprezentantem Estonii 

zajęła mi półtorej minuty. Po 

efektownym rzucie już mogłem 

cieszyć się ze zwycięstwa!”. 

 
To  kolejny medal, który Maciej Sarnacki  zdobył na Uniwer-

sjadzie. Dwa lata temu nasz policjant na Akademickich  

Mistrzostwach Świata w Judo, które odbyły się w Chinach, 

w kategorii plus 100 kg wywalczył srebrny medal. 

 

Z ostatniej chwili: posterunkowy Maciej Sarnacki, 

policjant OPP brązowym medalistą  

Akademickich Mistrzostw Świata!  

Bożena Przyborowska 

Efektowny rzut dający Maciejowi Sarnackiemu 
 brązowy medal 
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