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Święto Policji,  
to czas radości i dumy dla wielu z nas,  

uhonorowanie pracy,  

ale także czas, kiedy szczególnie powinniśmy pamiętać  

o naszej misji.  

Jesteśmy dla ludzi i kiedy tylko będą tego potrzebować, 

mamy obowiązek nieść im pomoc  

nadinsp. Józef Gdański  

Komendant Wojewódzki Policji  

w Olsztynie  
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- Panie Komendancie, czy w związku ze zmianą 

miejsca pracy odczuwa Pan jakiś stres? 

- Nie, nie odczuwam żadnego. Poza tym  jestem spod 

takiego znaku, który podobno lubi zmiany. 

 

- Czyli spod jakiego? 

- Według  mnie najlepszego…  

spod bliźniąt.  

Podobno osoby spod tego znaku  

mają zdolność dostosowywania się 

do nowych sytuacji.  

Ja lubię zmiany, poznawanie 

nowych ludzi, sprawdzanie się  

w nowych warunkach, sytuacjach. 

Zmiany mają dobry wpływ na moje 

życie. 

 

- Na stanowisku Zastępcy Komen-

danta Wojewódzkiego jest Pan od kilku dni.  

Poznał Pan swoich współpracowników? 

- Poznałem. Jeżeli kogoś w tym czasie nie rozpoznam 

na korytarzu, nie powiem „dzień dobry”, to przepra-

szam, trochę mi zajmie zapamiętanie wszystkich 

 twarzy. 

 

 

 

Poznałem naczelników, panie naczelniczki,  

zdążyłem z nimi porozmawiać.  

Właśnie przygotowują mi materiał dotyczący najważ-

niejszych spraw do zrealizowania  

w najbliższej przyszłości.  

To czy zostaną one zrealizowane,  

i w jakim zakresie, zależeć będzie  

od posiadanych środków, a wiadomo, 

że środki budżetowe są ograniczone. 

Będziemy się starali znaleźć fundusze 

na realizację tych zadań.  

 

- Poznaje Pan współpracowników, 

ale materia, którą będzie się Pan 

zajmował na stanowisku Zastępcy 

Komendanta Wojewódzkiego Poli-

cji do spraw logistyki nie jest Panu 

obca. 

- Nie, nie jest mi obca. 

 

Ma Pan jakieś obawy? 

- Obawy? Nie. Są po prostu pewne obszary, do których 

trzeba znaleźć inne podejście, inny sposób  

zarządzania.  

 

Optymista lubiący zmiany, nieobawiający się nowych wyzwań, dla którego służby logistyczne Policji  

nie mają tajemnic -  tak najkrócej można scharakteryzować podinsp. Adama Kalla,  

byłego Zastępcę Dyrektora Biura Finansów KGP, którego Komendant Główny Policji  

z dniem 1 sierpnia 2013 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie 

do spraw logistyki. 

Nowy zastępca ma 39 lat, w Policji służy od 17., z wykształcenia jest magistrem zarządzania i marketingu, 

absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.  

 

podinsp. Adam Kall 
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- Czeka nas jakaś rewolucja? 

- Myślę, że żadnej rewolucji nie będzie.  

Wszystkim znane są realia służby i pracy w Policji. 

Funkcjonujemy w danym otoczeniu; mamy tyle środ-

ków, ile w stanie jest nam zapewnić sejm, rząd.   

Sztuką jest to, żeby poprawiać warunki pracy,  

aby zarządzać jak najlepiej tym, czym dysponujemy. 

 

- Gazeta „Policja 997” w najnowszym wydaniu po-

dała informację, że w związku z pracami nad nowe-

lizacją ustawy budżetowej Minister Spraw We-

wnętrznych podjął decyzję o zmniejszeniu wydat-

ków Policji o ponad 50 mln. 

- Przypomnę, że budżet Policji  

to pond 8, 5 miliarda złotych. 

Wydaje mi się, że „cięcia”  

dotknęły również i innych dyspo-

nentów w znacznie większym 

stopniu niż Policję.  

Dobra informacja, to taka,  

że redukcja wydatków nie objęła 

w tym momencie garnizonu  

warmińsko-mazurskiego.  

 

- Jakie ma Pan plany? 

- Na pewno realizacja zadań 

wchodzących w skład programu standaryzacji obiektów 

Policji, dokończenie rozpoczętych zadań inwestycyjno - 

remontowych oraz zaspokojenie bieżących potrzeb 

funkcjonariuszy i pracowników Policji. 

 

- Czy mógłby Pan przybliżyć swoją osobę- 

 kim jest nowy zastępca? Jak przebiegała Pana  

kariera w Policji? 

- Cała moja bytność w Policji to są służby logistyczne: 

– komenda wojewódzka wydział finansów; 1998 roku, 

ze względu na zmiany organizacyjne główny księgowy 

w jednostce powiatowej; później Wydział Kontroli Biura 

Finansów Komendy Głównej Policji, potem wskutek 

zmian organizacyjnych KGP- Biuro Kontroli;  

następnie przez siedem lat służba w Biurze Finansów 

KGP na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura;  

od 1 sierpnia 2013 r. stanowisko Zastępcy Komendan-

ta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. logistyki. 

 

- Zna Pan nasz region, naszą jednostkę? 

- Z racji tego, że wcześniej pracowałem w Wydziale 

Kontroli KGP, miałem okazję być w Komendzie Woje-

wódzkiej Policji w Olsztynie na kontroli;  

potem, przy innej okazji byłem w KWP w Olsztynie 

jeszcze raz lub dwa razy.  

 

- Podoba się Panu miasto? 

- Bardzo.  

Na razie poznaję Olsztyn i dużą 

przyjemność sprawiają mi space-

ry po okolicy. 

 

- Czego możemy Panu życzyć  

w związku z objęciem nowego 

stanowiska? 

- Przede wszystkim wytrwałości. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Z nowym Zastępcą Komendanta  
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie 
rozmawiała  
Bożena Przyborowska 

podinsp. Adam Kall  
na pierwszej odprawie 
służbowej w Olsztynie 
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- Czy poznała już Pani policjantów, z którymi  

będzie pracować? 

- Okazało się, że ludzie, którzy  

pracują w Wydziale Kryminalnym 

Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Olsztynie - przynajmniej częścio-

wo- to ci, z którymi zaczynałam 

pracę w Policji, więc ich znam;  

innych znam z widzenia, niektórzy 

byli moimi podwładnymi w KMP 

w Olsztynie, więc mam nadzieję, 

że łatwo nam będzie nawiązać 

kontakt i współpracę, i że dobrze 

nam się będzie pracowało. 

 

- Poprzedni Naczelnik Wydziału 

Kryminalnego  

podinsp. Janusz Sieja w rozmo-

wach wielokrotnie podkreślał 

swoje uznanie dla policjantów 

wydziału. Mówił, że w ma świet-

nych ludzi, którym ufa, że pracują w atmosferze 

wzajemnego zaufania. To chyba dobry prognostyk, 

gdy poprzedni szef dobrze wypowiada się na temat 

pracowników, którymi teraz Pani będzie kierować? 

- Dobry początek, z tym, że poprzedni szef trochę  

w tym wydziale pracował. Jeśli chodzi o mnie, to ciężko 

jest zdobyć moje zaufanie.  

Zawsze staram się sama wyrobić sobie zdanie  

o policjancie, o moim podwładnym.  

  

Nie chcę słuchać cudzych opinii, że ktoś jest taki,  

czy inny. Każdy ma swoją szansę 

zapracowania na opinię, i tak też bę-

dzie w tym wydziale 

 

- Czego mogą oczekiwać policjanci 

Wydziału Kryminalnego?  

Na co Pani stawia? 

- Stawiam na pracę, dyspozycyjność, 

systematyczność przede wszystkim, 

i na bieżącą pracę.  

Nie lubię słowa „zaraz”.  

Ma być zrobione „teraz” i „od począt-

ku do końca”. 

Może nie jestem taką detalistką, 

ale lubię porządek. Jeżeli się coś  

zaczyna, to trzeba to doprowadzić  

do końca.  

Nie lubię powierzchownego  

załatwiania spraw. 

 

- Wydział  Kryminalny podzielony jest na kilka  

zespołów. Przewiduje Pani jakąś reorganizację,  

czy też będziecie pracować w takim układzie, 

jak dotychczas? 

- Jest takie powiedzenie, że nowa miotła po nowemu 

miecie. Ja wychodzę trochę z innego założenia.  

Nie lubię psuć tego, co dobrze działa, więc na razie się 

przyglądam. Daję sobie czas na rozeznanie.  

 

 

 

Mł.  ins p.  Doro ta  Mac och z  dnie m 6  s ie rpn ia   2013  r .  zosta ła  mianowa na  

na  s tanowisk o Nac ze ln ika  Wy dzia łu  Kry mina lnego KWP w Ols zty nie .  

 

Mł. insp. Dorota Macoch- 
 

pożegnanie ze stanowiskiem  
Zastępcy Komendanta Miejskiego 

Policji w Olsztynie 
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Po tych dwóch dniach (wywiad przeprowadzono 7 sierpnia) 

już mogę powiedzieć, że mam pewne pomysły, i pew-

ne zmiany na pewno będą, ale to wymaga czasu. 

Nie chcę robić tego od razu, bo być może moje pierw-

sze spostrzeżenia są mylne, ale spisuję sobie to 

wszystko i jeśli będzie trzeba - zmiany zrobię w odpo-

wiednim czasie. 

 

-  Jest Pani pierwszą kobietą na stanowisku Naczel-

nika Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie.  

- Nie jestem feministką, nie dążę za wszelką cenę  

do awansów tylko dlatego, że jestem kobietą.  

Uważam, że jeżeli ktoś mnie awansował, to znaczy,  

że dostrzegł moją pracę, osobowość. 

Jeśli bym się nie nadawała, to takiego stanowiska bym 

nie objęła nawet, jak ktoś by mi proponował.  

Jeżeli wiedziałabym, że sobie nie poradzę, że nie mam 

doświadczenia, nie podjęłabym decyzji o kierowaniu 

tym Wydziałem.   

 

 

 

 

 

 

 

 „Zaczynałam służbę w Olsztynie  

w Komisariacie II przy ul. Barcza -

którego już nie ma - jako zwykły  

posterunkowy w Sekcji dochodzeniowo-

śledczej. Po czterech latach przeszłam 

do ówczesnej Komendy Rejonowej  

Policji w Olsztynie przy ulicy Partyzan-

tów, gdzie również pracowałam w Refe-

racie dochodzeniowo-śledczym –

najpierw w sekcji samochodowej, a póź-

niej przeciwko życiu i zdrowiu.  

 

Potem przez dwa lata byłam rzecznikiem 

prasowym Komendanta Wojewódzkiego;  

następnie przez dziewięć lat pracowałam 

w Centralnym Biurze Śledczym;  

potem  przez  cztery lata służyłam na sta-

nowisku Zastępcy Komendanta 

Miejskiego Policji w Elblągu”.   

 

Mł. insp. Dorota Macoch  

z dniem 2 kwietnia 2012 r. objęła  

stanowisko Zastępcy Komendanta  

Miejskiego Policji w Olsztynie,  

gdzie do 4 sierpnia 2013 roku  

odpowiadała za pracę pionu  

kryminalnego.  

 

6 sierpnia 2013 roku Komendant  

Wojewódzki Policji w Olsztynie  

nadinsp. Józef Gdański mianował ją  

na stanowisko Naczelnika Wydziału  

Kryminalnego KWP w Olsztynie. 

 

Dorota Macoch ma 46 lat;   

ukończyła Akademię Wychowania  

Fizycznego w Gdańsku  

oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. 

Ma męża i syna. 

 

Dorota Macoch na stanowisku Zastępcy 
 Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu 
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- W jednym z wywiadów przeczytałam, że lubi Pani 

pracować z mężczyznami. A czy lubi Pani zarzą-

dzać pracą mężczyzn? Czy w zarządzaniu pracą 

policjantów kryminalnego płeć ma jakieś znacze-

nie? 

- Minęły te czasy, że kobieta na stanowisku jest jakimś 

ewenementem w Policji.  

Ja lubię pracować z mężczyznami, a zarządzanie, to 

właśnie praca. Lubię też pracować z kobietami;  

wiele kobiet w Policji to osoby mądre, doświadczone, 

dążące do podnoszenia swoich kwalifikacji, rozwoju.  

Płeć nie jest ważna -ważne jest to, co ktoś sobą  

reprezentuje. 

 

- Gdy rok temu rozmawiałyśmy o celach, jakie po-

stawiała sobie Pani w związku z objęciem stanowi-

ska Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji  

w Olsztynie, mówiła Pani, że chciałaby „aby Ko-

menda Miejska Policji w Olsztynie osiągała najlep-

sze wyniku pod względem wykrywalności,  

aby mieszkańcy odbierali olsztyńską Policję bardzo 

pozytywnie, aby byli zadowoleni z obsługi, 

czuli się bezpiecznie, a także, aby było jak najmniej 

skarg na policjantów”. 

Czy te zamierzenia sprzed roku udało się 

zrealizować? 

- Wykrywalność na pewno wzrosła, zwłaszcza w prze-

stępczości przeciwko życiu i zdrowiu.  

Ważne było dla mnie to, że uporządkowałam magazyn 

dowodów rzeczowych w Komendzie Miejskiej Policji  

w Olsztynie, i mam zamiar to samo zrobić również 

tutaj, jeżeli będzie taka potrzeba. 

Badania pokazują, że zaufanie do Policji rośnie,  

więc chyba nie sknociłam tej pracy w pionie kryminal-

nym komendy miejskiej. 

 

 

 

 

 

- A jakie Ma Pani plany w związku z objęciem  

nowego stanowiska Naczelnika Wydziału Kryminal-

nego KWP w Olsztynie? 

- Przede wszystkim pomoc jednostkom terenowym.  

Pracowałam przez ostatnie pięć lat w jednostkach tere-

nowych i wiem, z jakimi borykają się problemami.  

Będę starała się te problemy pomóc rozwiązać,  

wdrażać jakieś nowe inicjatywy i wspomagać -również 

 i osobowo- jeżeli będzie taka potrzeba. 

 

- Czego więc możemy Pani życzyć? 

- Przede wszystkim zdrowia.  

I żebym zdobyła zaufanie i szacunek policjantów, 

z którymi będę pracować. 

 

 

 

 

Rozmawiała Bożena Przyborowska 

 
Dorocie  Macoch poświęcony został 
jeden z odcinków cyklu dokumental-
nego pt. „Kobieta Policjant”,  
który zostanie wyemitowany   
21 sierpnia 2013 roku  
w TVP 1 o godzinie 13.45.   
 
Seria odcinków pod wspólnym  
tytułem „Tacy sami” została  
przygotowana w ramach projektu 
„Kampania na rzecz równego dostę-
pu do rynku pracy”. 
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Tegoroczne wojewódzkie obchody 

Święta Policji odbyły się w Olsztynie. 

Pierwszego dnia obchodów (29 lipca) 

funkcjonariusze zaprosili mieszkańców 

do Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Olsztynie przy ul Partyzantów 6/8. 

Dzień później (30 lipca 2013 r.)  swoje 

podwoje przed policjantami w galowych 

mundurach otworzyła Filharmonia  

Warmińsko-Mazurska. To tam, 

po dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, 

przemówieniach gospodarza uroczysto-

ści i znamienitych gości, funkcjonariu-

sze i przyjaciele Policji odebrali  

awanse i odznaczenia. 

 

Nadinsp. Józef Gdański Komendant 

Wojewódzki Policji w Olsztynie  

powiedział, że „Święto Policji,  

to czas radości i dumy dla wielu  

z nas, uhonorowanie pracy,  

ale także czas, kiedy szczególnie 

powinniśmy pamiętać o naszej  

misji. Jesteśmy dla ludzi i kiedy 

tylko będą tego potrzebować,  

mamy obowiązek nieść im pomoc”.  

podinsp. Anna Fic 

W  uznaniu zasług stanowiących bardzo istotny wkład w rozwijanie działalności statutowej Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i środowiska policyjnego, któremu ta organizacja 
służy, uchwałą Kapituły Honorowej Zarządu Głównego NSZZ Policjantów „Odznakę Honorową NSZZ 
Policjantów” wręczono: ks. dr Marianowi Midurze - Kapelanowi Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterstwa 
Policji w Olsztynie, Tobiaszowi Niemiro – Prezesowi Warmińsko- Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Bezpieczeństwa w Olsztynie, Grzegorzowi Paciulan – Przewodniczącemu Warmińsko – Mazurskiego 
Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych, Jerzemu Samociukowi – Dyrektorowi Biura 
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa, Januszowi Skowrońskiemu – wła-
ścicielowi przedsiębiorstwa „TEWES – BIS”  
 
Za zasługi dla Policji Minister Spraw Wewnętrznych nadał 17. przyjaciołom Policji Srebrne i Brązowe 
Medale. W gronie odznaczonych znaleźli się m.in. Janusz Chełchowski – Dyrektor Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,  
Czesław Kalinowski – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie, Jan Przybyłek – Prokurator 
Okręgowy w Olsztynie, Zbigniew Więckiewicz  - Prokurator Okręgowy w Elblągu,  
nadkomisarz celny Marek Gronkiewicz – Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej  
w Olsztynie, Bogdan Kurta – Starosta Powiatu Mrągowskiego, Stanisław Matwiejec – Prokurator Rejono-
wy w Mrągowie.  



numer 90 (4/20) 

 

 

Na wyższe stopnie służbowe 

awansowano ponad 1250 poli-

cjantów Warmii i Mazur, w tym:  

- korpus szeregowych – 165  

- korpus podoficerów – 438  

- korpus aspirantów – 572  

- korpus oficerów młodszych – 48  

- korpus oficerów starszych - 36  

 

Medalami za Długoletnią Służbę 

nadanymi przez Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej na War-

mii i Mazurach zostało odznaczo-

nych 234 policjantów i pracowni-

ków Policji. Medale Złote otrzyma-

ło 39 osób, Srebrne – 111 osób, 

natomiast Brązowe – 84 osoby.  

 

Odznaczenia „Zasłużony Poli-

cjant”, które nadał Minister Spraw 

Wewnętrznych zostały przypięte 

do mundurów 149 policjantów. 

Warmińsko – mazurskim funkcjo-

nariuszom  nadano dwie Złote 

Odznaki, 19 Srebrnych oraz 128 

Brązowych.  
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Dzień Otwarty w Komendzie  
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,  
który odbył się 29 lipca,  zainicjował tegoroczne wojewódz-
kie obchody Święta Policji. Funkcjonariuszy i pracowników 
Policji odwiedziło kilkuset gości i małych, i tych starszych.  
 
Wielką frajdą były policyjne samochody, wyposażenie.  
Policyjny robot pirotechniczny, kombinezony AT, sprzęt PZ 
wykorzystywany przez policjantów z Oddziału Prewencji 
Policji, możliwość wykonania odcisków palców, portretu 
pamięciowego, czy udział w telekonferencji z KGP  
oraz „bycie choć przez chwilę komendantem wojewódzkim 
Policji”, zostawiły w pamięci naszych gości niezapomniane 
wrażenia.  
 
Tego dnia  na parkingu przed budynkiem można było  
obejrzeć policyjne samochody, sprzęt. Policjanci opowiadali 
o swojej pracy, pokazywali ambulans monitoringu wizyjne-
go, auto ruchu drogowego, motocykl. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się bus z Oddziału Prewencji Policji. Funkcjo-
nariusze pozwolili małym gościom założyć sprzęt PZ 
tzw. „żółwia” i opowiadali do czego służą poszczególne ele-
menty wyposażenia.  
 
Od wejścia do komendy na gości czekało mnóstwo atrakcji. 
Dzieci miały możliwość wykonania odcisków palców,  
czy portretu pamięciowego. Każda grupa z policjantem 
przewodnikiem odwiedziła policyjnych antyterrorystów.  
Jak zwykle robot pirotechniczny, karabiny, kombinezon piro-
technika, tarcza rozbudzały wyobraźnię.   
Dzieci odwiedziły także ekspertów zwalczających przestęp-
czość w Internecie, a później skorzystały z nowoczesnego 
systemu do telekonferencji. Podczas łączenia z KGP można 
było wymienić pozdrowienia.  
Wszyscy chętni mogli także choć przez chwilę poczuć się, 
jak komendant wojewódzki Policji.  
Fotel nadinsp. Józefa Gdańskiego cieszył się wielką  
popularnością. 
 
Swoimi wrażeniami z wizyty chętni mogli się podzielić  
z innymi. W zespole prasowym nasi goście napisali komuni-
kat prasowy, który znalazł się na stronie internetowej  
warmińsko-mazurskiej Policji.  

podinsp. Anna Fic 
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Po kilkuletniej przerwie decyzją Komendanta Głów-

nego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego 

wznowiono organizację ogólnopolskich zawodów 

policjantów dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”.   

W jednostkach miejskich i powiatowych polskiej 

Policji trwają właśnie eliminacje do etapu  

wojewódzkiego.  

Ogólnopolskie finały zostaną przeprowadzone  

w Szkole Policji w Katowicach  

w dniach 26-27 listopada 2013 r. 

 

Tegoroczne zawody policjantów dzielnicowych 

„Dzielnicowy Roku” przeprowadzone zostaną  

po raz szósty. Pierwszą edycję ogólnopolskich  

zawodów policjantów dzielnicowych, przeprowa-

dzoną w 2003 roku wygrał nasz policjant  

asp. sztab. Zbigniew Masiak z KPP w Działdowie.  

 

 

W jednostkach województwa warmińsko-mazurskiego 

trwają eliminacje powiatowe do VI ogólnopolskich za-

wodów policjantów dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, 

w których do 31 sierpnia weźmie udział ponad 200 

dzielnicowych Warmii i Mazur.  

Do kolejnego etapu-wojewódzkiego -przystąpi 38 dziel-

nicowych (po dwóch z każdej jednostki), którzy walczyć 

będą o miano Najlepszego Dzielnicowego Warmii  

i Mazur 2013 oraz możliwość reprezentowania warmiń-

sko-mazurskiej Policji w ogólnopolskich finałach,  

które pod koniec listopada odbędą się w Szkole Policji 

w Katowicach. Nasze województwo reprezentować 

będzie dwóch policjantów, którzy w etapie wojewódz-

kim zajmą najwyższe miejsca. 

 

  

2003 r. - Zbigniew Masiak   
najlepszym dzielnicowym polskiej Policji 

 

2007 r. - Adrian Gajda 
z KPP w Węgorzewie 

zwycięzcą 
 wojewódzkiego etapu 

konkursu  
„Dzielnicowy Roku” 
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Na etapie powiatowym dzielnicowi oceniani są  

ze znajomości  wiedzy policyjnej;  

na poziomie wojewódzkim oprócz wiedzy, oceniane 

będą umiejętności praktyczne potrzebne w codzien-

nej służbie dzielnicowego.  

W ogólnopolskich finałach dzielnicowi rywalizować bę-

dą w trzech konkurencjach: policyjnej wiedzy, analizy 

dokumentu oraz symulacji przyjęcia interesantów. 

 

Zawody policjantów dzielnicowych przeprowadzone 

zostaną po raz szósty.  

Spośród dzielnicowych Warmii i Mazur najbardziej  

utytułowanym do tej pory dzielnicowym jest  

asp. sztab. Zbigniew Masiak z KPP w Działdowie,  

który oprócz kilkakrotnego wygrywania wojewódzkiego 

etapu konkursu, w 2003 roku zdobył tytuł 

„Dzielnicowego Roku” wygrywając ogólnopolskie finały 

zawodów. (Obecnie policjant pełni służbę na stanowi-

sku dyżurnego KPP w Działdowie).  

 

Dobry dzielnicowy -według Zbigniewa Masiaka- powi-

nien przede wszystkim mieć dobre rozpoznanie ludzi  

w terenie, powinien wiedzieć, co się dzieje na jego  

terenie służbowym, znać ludzi i być znanym przez 

mieszkańców. -„Wszyscy wiedzą, że jestem policjan-

tem, muszę więc w każdej sytuacji zachowywać się 

nienagannie”- mówił.  

 

A jakimi cechami, jego zdaniem, powinien charaktery-

zować się dobry dzielnicowy? 

- „Wiedza pedagogiczno-psychologiczna, znajomość 

prawa, to podstawa, ale trzeba również wiedzieć, jak 

postępować z ludźmi.  

Często mamy kontakt z ludźmi obciążonymi 

daną sytuacją, którzy reagują bardzo impulsywnie. 

Trzeba wykazać się wysoką kulturą osobistą i niezwy-

kłym opanowaniem przy podejmowaniu 

takich interwencji”.  

 

Pasja – zdaniem Masiaka – jest klamrą łączącą 

wszystkie cechy potrzebne dobremu dzielnicowemu.  

– „Dobry dzielnicowy powinien chcieć wykonywać  

swoją pracę, powinien chcieć pomagać, powinno mu 

zależeć na tym, aby inni byli z niego dumni”. 

 

Celem zawodów policjantów dzielnicowych 

„Dzielnicowy Roku” jest poszerzenie wiedzy  

i umiejętności zawodowych dzielnicowych.  

 

Organizatorem zawodów na terenie naszego woje-

wództwa jest Wydział Prewencji KWP w Olsztynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 r. - najlepsi dzielnicowi Warmii i Mazur 

Bożena Przyborowska 
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Sierż. sztab. Oskar Kasiński z Komendy Powiatowej 
Policji w Lidzbarku Warmińskim wystartował w wyścigu 
kolarskim Tour de Pologne Amatorów- zawody odbyły 
się podczas VI etapu Tour de Pologne.  
 
Kolarze amatorzy wystarto-
wali na tej samej pętli, którą 
zawodowcy pokonywali 
pięciokrotnie.  
Na blisko 1300 zawodników 
Kasiński był na mecie 499.  
 
- „Strat w zawodach kolar-
skich o takiej randze, to było 
moje marzenie”- powiedział 
sierż. sztab. Oskar Kasiński 
pracujący w Zespole Ruchu Drogowego KPP w Lidz-
barku Warmińskim. - „W świecie kolarskim mówi się,  
że Tour de Pologne plasuje się zaraz po trzech wielkich 
pętlach, czyli Tour de France, Giro d’ Italia czy Vuelta 
Espania. To był mój debiut  i przyznam, że na początku, 
celem było tylko ukończenie wyścigu. To, że zająłem miej-
sce w pierwszej 500 jest dla mnie dużym sukcesem. Trasa 
TdP jest niezwykle wymagająca, stroma i sprawiająca trud-
ności nawet zawodowym kolarzom.  

Szczególnie podjazd pod Gliczarów, gdzie nachylenie tere-
nu sięga nawet 23 procent. Chylę przed zawodowcami czo-
ła, bo kolarze amatorzy pokonują 38 km pętlę wyścigu raz, a 
zawodnicy TdP pokonują ją pięciokrotnie” 

  
W wyścigu amatorów uczestniczyły też takie oso-
by jak Czesław Lang, Ryszard Szurkowski, 
 Iwona Guzowska czy Waldemar Błaszczyk. 
Część wpisowego z zawodów została przekazana 

na rzecz fundacji AKOGO? 
Ewy Błaszczyk. 
 
Kasiński swoją przygodę na 
rowerze rozpoczął w zimie 
zeszłego roku. Od tego czasu 
na rowerze pokonał prawie  
5 tysięcy km. – „Staram się 
jeździć na rowerze codziennie, 
oczywiście, jak praca pozwala” 
– dodaje.  
– „Teraz myślę już o przyszłym 

sezonie. Planuję zakup nowego roweru i start w sztafecie 
triathlonowej, która odbędzie się w Ełku. No i oczywiście 
przede mną start w kolejnym Tour de Pologne Amatorów”.  

 

 

asp. Monika Klepacka  
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