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Kiedy tylko tu jesteśmy, musimy
odwiedzić miejsce śmierci Marka.
Zawsze o nim pamiętamy, bo to był
nie tylko dobry policjant,
ale świetny kolega.
Turyści zatrzymują się i pytają nas,
dlaczego składamy tu kwiaty?
Opowiadamy im historię służby
Marka Cekały, który właśnie
pilnując porządku i czuwając
nad bezpieczeństwem
wypoczywających tu ludzi,
oddał życie.

KOM. ANNA FIC

Policjanci z olsztyńskiego Oddziału
Prewencji Policji co roku pełnią służbę
w Mikołajkach. Zawsze, kiedy tu
przyjeżdżają, składają kwiaty w miejscu,
w którym 17 sierpnia 2002 roku
ich kolega mł. asp. Marek Cekała zginął
ścigając sprawców zabójstwa „Klepaka”,
szefa gangu wołomińskiego.
Prewencjusze zawsze znajdują chwilę,
aby odwiedzić miejsce śmierci swojego
kolegi. Kiedy wspominają Marka, śmieją
im się buzie - życzliwy, pogodny, dobry
policjant i świetny kolega. Po chwili
jednak przychodzi refleksja, że był taki
młody, kiedy odszedł.
Turyści zatrzymują się i pytają
policjantów, dlaczego składają tu kwiaty?
Jak powiedział kom. Zbigniew Kowalski „Opowiadamy im historię służby Marka,
który właśnie pilnując porządku i czuwając nad bezpieczeństwem wypoczywających tu w Mikołajkach ludzi, oddał życie”.
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Mikołajki, 06.06.2010r.

mł.asp Marek Cekała służbę w Policji
rozpoczął 1 grudnia 1992r. na stanowisku policjanta Kompanii Prewencji KWP
w Olsztynie.
W 1977r. ukończył kurs podoficerski
w Szkole Policji w Słupsku.
30 czerwca 2000r. został mianowany
na stanowisko referenta OPP
w Olsztynie. Zginął 17 sierpnia 2002r.
w trakcie pościgu za sprawcami zabójstwa dokonanego w jednym z barów
w Mikołajkach.
Pośmiertnie odznaczony Złotą Odznaką
„Zasłużony Policjant” i mianowany
na stopień młodszego aspiranta.
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Z inicjatywy Komendy Głównej Policji
25 maja 2010r. w salonach Ambasady RP
przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie odbyła się
konferencja naukowe i wystawa
„Policja w ochronie zabytków sakralnych”,
nad którą honorowy patronat objął
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem konferencji była wzajemna wymiana
doświadczeń w zakresie problematyki walki
z przestępczością przeciwko zabytkom sakralnym
w Polsce i we Włoszech.
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Ochrona dóbr kultury, w tym sztuki sakralnej w szczególny
sposób spoczywa na Policji, która realizując swoje ustawowe
cele nie tylko prowadzi działania operacyjno-śledcze zmierzające do odzyskiwania skradzionych obiektów, ale również
działalność prewencyjną ograniczającą skalę tego rodzaju
przestępstw. Kradzieże sztuki sakralnej, głównie z kościołów,
cerkwi, kaplic i cmentarzy, stały się w obecnych czasach jednym z poważniejszych obszarów międzynarodowej działalności przestępczej.
Z inicjatywy Komendy Głównej Policji w dniu 25 maja br.
w salonach Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie
odbyła się konferencja naukowe i wystawa „Policja w ochronie
zabytków sakralnych”, nad którą honorowy patronat objął
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Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem konferencji była wzajemna wymiana doświadczeń w
zakresie problematyki walki z przestępczością przeciwko
zabytkom sakralnym w Polsce i we Włoszech. Polską delegację reprezentowali: nadinsp. Waldemar Jarczewski, Zastępca
Komendanta Głównego Policji; prof. Zbigniew Judycki, główny
specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego,
podinsp. Jan Mikołajczak, naczelnik Biura Kryminalnego KGP
oraz mł. insp. Mirosław Karpowicz, radca w Biurze Kryminalnym KGP. Uczestników sympozjum powitała
ambasador Hanna Suchocka, a następnie głos zabrał
nadinsp. Waldemar Jarczewski. Referaty wygłosili:
mł. insp. Mirosław Karpowicz, generał B. Giovanni Nistri, komendant Sekcji Karabinierów ds. Ochrony Zabytków oraz
o. John Zielinski, wiceprezydent Papieskiej Komisji
ds. Dóbr Kultury Kościoła.
Konferencję prowadził ks. prof. Władysław Zarębczan
z Papieskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
Po zakończeniu konferencji uczestnicy zwiedzili wystawę prezentującą różne aspekty przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu przygotowaną przez Biuro Kryminalne

Komendy Głównej Policji i Gabinet Komendanta Głównego
Policji przy współpracy z Fundacją Willa Polonia.
Na 12 wielobarwnych planszach typu roll-up pokazano między innymi zdjęcia odzyskanych przez Policję zabytków sakralnych, najbardziej obecnie poszukiwane obiekty, działalność prewencyjną a także techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki. Rzymskiemu spotkaniu
towarzyszył biuletyn w języku włoskim wydany przez KGP
dotyczący prawnych, kryminologicznych i kryminalnych
aspektów zaboru dóbr kultury oraz działalności prewencyjnej
polskiej Policji.
Podczas pobytu we Włoszech delegacja polskiej Policji
na zaproszenie komendanta Karabinierów złożyła wizytę
w kwaterze karabinierów zajmującej się zwalczaniem
przestępczości przeciwko dziełom sztuki oraz spotkała się
z prefektem Kongregacji Nauki Katolickiej
i wielkim kanclerzem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego kardynałem Zenonem Grocholewskim.
Ewa Ludkiewicz

Str. 4

Rzym, 25 maja 2010r. - nadinsp. Waldemar Jarczewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji w gronie delegacji
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Kilkuset policjantów z Warmii i Mazur pilnowało porządku i bezpieczeństwa
w czasie trwania 67. Rajdu Polskiego, który w dniach od 4 do 6 czerwca odbył się
w Mikołajkach oraz na drogach powiatu mrągowskiego, oleckiego, giżyckiego i ełckiego.
Dzięki dobrej pracy policjantów impreza przebiegła spokojnie,
a mieszkańcy i turyści mogli czuć się bezpiecznie.
Str. 5
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Patrole piesze, zmotoryzowane, motocykliści,
rowerzyści, wodniacy, ruch drogowy, kryminalni
- policjantów można było spotkać na każdym
kroku. W walce z drogowymi piratami funkcjonariusze wykorzystali wideorejestratory, fotoradary oraz laserowe mierniki prędkości, z których
jeden został kupiony i przekazany mrągowskim
policjantom przez organizatorów Rajdu Polskiego na specjalnej konferencji otwierającej sportową rywalizację. Aby usprawnić ruch na drodze
policjanci w białych czapkach ręcznie kierowali
ruchem. Ulice, osiedla, miejsca, w których przebywali turyści były patrolowane przez funkcjonariuszy z prewencji oraz policyjnych rowerzystów.
Patrole pilnujące porządku i bezpieczeństwa
głównie łagodziły drobne nieporozumienia
i dyscyplinowały osoby, które piły alkohol w miejscach zabronionych. Pomagały również turystom wskazując miejsca do parkowania
czy też trasy rajdu.
Interwencje dotyczyły także
naruszania przepisów ruchu

drogowego - kilkadziesiąt z nich, to przekroczenia dozwolonej prędkości.
Kierowcy byli rozliczani także za złe parkowanie,
wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, niestosowanie się do znaków i sygnałów, kierowanie autem pod wpływem alkoholu,
bez uprawnień, czy rozmawianie przez telefon
komórkowy podczas jazdy.
Policjantów nie zabrakło również na mazurskich
wodach. Funkcjonariusze sprawdzali stan trzeźwości miłośników sportów wodnych, przypominali o zakładaniu kapoków. A wszystko po to,
aby czas spędzony na Warmii i Mazurach
minął spokojnie.

Rajd Polski jest jednym z najstarszych rajdów na świecie.
W latach ubiegłych organizowano
go w innych regionach kraju,
między innymi w okolicach Krakowa i Kłodzka.
Od 2005 roku baza Rajdu znajduje się w Mikołajkach, a asfaltowe odcinki specjalne zostały
zastąpione przez szutry biegnące wśród
mazurskich jezior i lasów.

Str. 6

Rajd Polski zaliczany jest do Mistrzostw Europy
FIA oraz mistrzostw Polski.
kom. Anna Fic
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Policjanci z Centralnego Biura Śledczego
wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu
Kontroli Skarbowej rozbili grupę przestępczą zajmującą się odkażaniem spirytusu i wprowadzaniem do obiegu znacznych ilości alkoholu. Podczas realizacji
zatrzymano osiem osób trudniących się
przestępczym procederem w tym dwóch
liderów grupy - 35-letniego Michała S.
oraz 36-letniego Sebastiana N.
Funkcjonariusze zabezpieczyli prawie
9 tysięcy litrów nielegalnego alkoholu.
Funkcjonariusze Centralnego Biura
Śledczego oraz Wywiadu Skarbowego weszli do mieszkań oraz na posesje członków
grupy przestępczej jednocześnie w kilku
miejscach w kraju, w tym w Elblągu, w podelbląskich miejscowościach, a także na
terenie Łodzi, zatrzymując podejrzanych
i zabezpieczając dowody prowadzonego
przez nich przestępczego
procederu.
1 czerwca tuż po 5.00 rano
na terenie gminy Milejewo

koło Elbląga zatrzymany został transport
około 3 tys. litrów spirytusu. Alkohol przewożony był dostawczym samochodem przystosowanym do tego celu i trafił na posesję
Sebastiana N. - jednego z liderów przestępczej grupy. Drugi z organizatorów nielegalnej działalności - Michał S. „pilotował” dostawę i został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego w trakcie rozładunku. Z ustaleń śledczych wynika,
że to właśnie ci dwaj mężczyźni kierowali
przestępczym procederem. Na należącej do
35-latka posesji, znajdującej się w Łodzi,
policjanci i funkcjonariusze Urzędu Kontroli
Skarbowej zabezpieczyli blisko 300 litrów
gotowego spirytusu, a także podrobioną
markową wódkę i papierosy bez polskich
znaków skarbowych akcyzy. W tym miejscu
znajdowała się też rozlewnia, produkowanych na bazie odkażonego spirytusu,
"alkoholi gatunkowych". Policjanci dotarli
także do miejsca, w którym
ulokowana była

linia technologiczna służąca do odkażania
alkoholu. Tam zabezpieczono urządzenia
filtrujące, odczynniki chemiczne oraz 5,5
tysiąca litrów spirytusu.
Z zebranego materiału dowodowego wynika, że grupa przestępcza działała od dłuższego czasu. Podejrzani kupowali dużą
ilość skażonego spirytusu, filtrowali go,
a następnie przelewali do markowych butelek i sprzedawali. Ilość "towaru”, jakim dysponowali sprawcy wskazuje na to, że w
proceder mogło być zaangażowanych więcej osób. Policjanci z Centralnego Biura
Śledczego nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty
wytwarzania znacznych ilości alkoholu, jego
sprzedaży oraz udziału w zorganizowanej
grupie przestępczej. Pięciu podejrzanych
zostało tymczasowo aresztowanych. Dwóch
kolejnych będzie podpisywać listę osób
dozorowanych. Podejrzanym, którzy w przeszłości byli już karani za przestępstwa gospodarcze i kryminalne, może grozić kara
nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
kom. Anna Fic
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Elbląska policja otrzymała nowy samochód
do obsługi zdarzeń drogowych. Fiat ducato trafił do Elbląga
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Teraz posłuży policjantom elbląskiej drogówki do pracy
m.in. przy obsłudze wypadków i kolizji drogowych.
Nowe ducato napędzane jest 3-litrowym silnikiem diesla o mocy 200 koni.
Nie to jednak jest najważniejsze, ponieważ nie jest to auto pościgowe.
Nowy policyjny radiowóz to tak naprawdę biuro na kołach. W jego wnętrzu
znajdują się dwa stoliki, fotele oraz szuflady, regały i półki mogące pomieścić potrzebną dokumentację. W samochodzie na miejscu można przesłuchać świadków zdarzenia, sporządzić szkice, dokumentację, a także wydrukować potrzebne rzeczy. Przyciemniane szyby i klimatyzacja, a także
ogrzewanie postojowe sprawiają, że autem można pracować zarówno
w najbardziej upalny jak i zimny dzień. Wyposażenie dodatkowe znajduje
się w tylnej części pojazdu. Oprócz analizatora spalin, generatora prądu
oraz innych urządzeń przydatnych policjantom z ruchu drogowego znajdziemy tu również niewielką podświetlaną toaletkę, a także halogeny
mogące dokładnie oświetlić miejsce zdarzenia. Auto wraz z dodatkowym
wyposażeniem kosztowało ponad 200 tys. złotych.
Izabela Niedźwiedzka
6 osób wyciągnęli z wody policjanci, którzy pilnowali porządku
i bezpieczeństwa na mazurskich jeziorach w czasie Regat
o Złoty Puchar Mazur, które odbyły się w niedzielę, 06.06.2010r.
Zawody przebiegły spokojnie, chociaż nie obyło się
bez wywrotek jachtów.
Regaty o Złoty Puchar Mazur w klasie Optimist przyciągnęły kilkusetosobową grupę zawodników, która ścigała się na jeziorze Święcajty. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwali policjanci oraz ratownicy WOPR.
Funkcjonariusze trzykrotnie wyciągali z wody osoby, których łodzie zostały
wywrócone. Na szczęście nikomu nic się nie stało, poza kąpielą sześciu
osób w lodowatej wodzie. Policjanci sprawdzali również tereny przywodne i
plaże, reagując mandatami i pouczeniami na naruszania przepisów ustawy
o rybactwie śródlądowym oraz żegludze.
kom. Anna Fic
Str. 9
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16 czerwca 2010 r. w olsztyńskiej
Hali Widowiskowo – Sportowej
URANIA miał miejsce uroczysty
Finał II edycji Przedszkolnego
Programu Edukacji Komunikacyjnej. „AUTORIADA” – bo tak
brzmiała nazwa spotkania, zgromadziła ponad 200 dzieci i 40
opiekunów oraz gości, którzy
swoją obecnością wyrazili poparcie dla realizacji programu.
„Autoriada" jest podsumowaniem kilkumiesięcznych zajęć prowadzonych w przedszkolach w ramach Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej pod nazwą
„Autochodzik”, którego celem jest opanowanie przez przedszkolaków zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Imprezie towarzyszył pokaz ratownictwa
PCK oraz umiejętności psów policyjnych.
W trakcie imprezy policjanci Ruchu Drogowego omawiali zasady bezpiecznego
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zachowania w ruchu drogowym.
Realizacja Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej - „Autochodzik” przygotowującego dzieci w wieku przedszkolnym do uczestnictwa w ruchu drogowym
rozpoczęła się w Olsztynie 18 lutego 2009r.
Program organizowany przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Michelin
Polska S.A. przy współpracy z KWP w Olsztynie umożliwia ponad 4 tysiącom przedszkolaków z 40 przedszkoli w Olsztynie
poznanie zasad ruchu drogowego i zdobycie pierwszego „prawa jazdy”.
40 placówek przedszkolnych biorących udział w Programie zostało wyposażonych w nowoczesne zestawy pomocy dydaktycznych o nazwie AUTOCHODZIK,
ufundowane przez Michelin Polska S.A.
i WORD w Olsztynie. Zestaw „Autochodzik”
wpisany jest do ministerialnego rejestru
środków dydaktycznych dopuszczonych do
użytku szkolnego. Składa się z ponad 100
kolorowych elementów wykonanych z
gąbki, takich jak: samochody na szelkach przypominających pasy bezpieczeństwa, znaki drogowe, pachołki, mia-

steczko drogowe, itp. Zestaw został skonstruowany w taki sposób, by uczyć poprzez
zabawę angażującą wszystkie zmysły. Zapamiętywanie sytuacji, zdarzeń, zachowań
wynikających z zabaw eksperymentalnych i
symulacyjnych następuje przy wykorzystaniu wzroku, słuchu i dotyku. W zajęciach i
ćwiczeniach są możliwe do wprowadzenia
elementy związane z podnoszeniem sprawności mającej pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, np. czas reakcji, refleks, rozpoznawanie dźwięków,
spostrzeganie, szybkość, zwinność.
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profilaktyczny. Podczas kontroli policjanci
wypełniali również ankietę dotyczącą używania lub też nie używania środków brd
w pojazdach,
7 stycznia 2010r. w Przedszkolu nr 14 przy
ul. Kłosowej w Olsztynie odbyło się spotkanie dotyczące programu pod nazwą „ZZ –
Zawsze Zapinam Pasy”. Podczas spotkania
podsumowano dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane w ramach programu,
omówiono wyniki uzyskane podczas kontroli
pojazdów, którymi dowożone są dzieci do
przedszkoli oraz zaproponowano dalsze
działania w zakresie „ZZ”.

W celu merytorycznego przygotowania kadr, w marcu 2009r. ponad 60 nauczycieli z olsztyńskich przedszkoli uczestniczyło w szkoleniu, które przygotowało ich
do realizowania w przedszkolach pilotażowego „Przedszkolnego Programu Edukacji
Komunikacyjnej – „Autochodzik”.
Nauczyciele prowadzący zajęcia zostali
wyposażeni w komplet kilkudziesięciu ćwiczeń i zabaw edukacyjnych.
Pięcio- i sześciolatki, bo do nich głównie
skierowany jest program, bawią się w kierowców, policjantów i pieszych. Uczą się też
rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji
oraz dźwięków ulicy, refleksu i zwinności.

Cykl zajęć zakończony jest wręczeniem
dzieciom pierwszego „Prawa Jazdy”.
Jednym z etapów realizacji Programu był projekt „ZZ – Zawsze Zapinam Pasy”, którego ideą jest stworzenie u dzieci
przedszkolnych nawyku zwracania uwagi
rodzicom na konieczność zapinania przez
nich pasów bezpieczeństwa oraz przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych.
Elementem projektu było zbadanie
skali korzystania ze środków brd podczas
przewożenia dzieci w pojazdach, dlatego
też w okresie od 23 listopada do 28 grudnia
2009r. policjanci ZRD KWP i WRD KMP w
Olsztynie prowadzili przy 40 przedszkolach
kontrole, które miały charakter badawczo –

Dwa laserowe mierniki prędkości otrzymali z KWP
w Olsztynie elbląscy policjanci.
Od dziś oba „zaczynają” pracę w Wydziale Ruchu
Drogowego. To nowa skuteczna broń przeciwko
drogowym piratom. Urządzenie pozwala
„wyłuskać” z kilku jadących aut to, które jedzie z
niedozwoloną prędkością. Precyzyjne namierzanie
auta ułatwia celownik kolimatorowy. Ten nowoczesny sprzęt, przy pomocy którego można dokonać
pomiaru prędkości samochodu z dużej odległości
z pewnością ułatwi pracę policjantom.
Str. 11

Kolejnym etapem przedmiotowego
projektu było prowadzenie programu edukacyjnego skierowanego do dzieci. Udział w
projekcie został także zaproponowany rodzicom lub opiekunom dzieci. Finałem akcji
było przekazanie rodzicom nalepek „ZZ” do
naklejenia w pojeździe, które przypominały
o konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa.
Etapem sprawdzającym skuteczność programu była ponowna akcja prewencyjna
Policji, podczas której policjanci kontrolowali
samochody osobowe, którymi przewożone
były dzieci do przedszkoli, zwracając uwagę, czy osoby dorosłe oraz dzieci jadące w
samochodach, stosują środki brd.
Realizacja Programu „Autochodzik” przewidziana jest na kilka następnych lat.

podinsp. Małgorzata Słowik
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Znamy już laureatów II Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Dbam o swoje bezpieczeństwo” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.
2 czerwca o godzinie 10:00 w Komendzie
Wojewódzkiej w Olsztynie odbyła się
uroczystość wręczenia nagród laureatom
II Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Dbam o swoje bezpieczeństwo”
zorganizowanego przez policjantów
Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie oraz Szkołę Podstawową
nr 30 w Olsztynie.
Honorowym patronatem przedsięwzięcie
objęli Prezydent Miasta Olsztyn Pan Piotr Grzymowicz,
Starosta Olsztyński – Mirosław Pampuch,
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Pani Małgorzata Bogdanowicz – Bartnikowska oraz Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie - insp. Sławomir Mierzwa.
Na konkurs nadesłano wiele pięknych i wartościowych prac. Laureatami konkursu zostali
uczniowie, którzy wykazali się dobrą znajomością zasad bezpieczeństwa i umiejętnościami plastycznymi.
kom. Małgorzata Bojarowska
Str. 12
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Ełccy funkcjonariusze rozpoczęli działania
„Bezpieczne wakacje”. Policjanci odwiedzają
szkoły i rozmawiają z dziećmi i młodzieżą
o bezpiecznym spędzaniu letniego wypoczynku.

Grupa około 90 dzieci z terenów dotkniętych powodzią
przez dwa tygodnie przebywala w Olsztynie w ramach
tzw. zielonej szkoły. Pobyt dzieci był możliwy dzięki
pomocy jaką samorządy zaoferowały rodzinom
dotkniętym tragedią. Policjanci i pracownicy KWP
w Olsztynie również nie pozostali obojętni i postanowili
pomóc dzieciom przekazując im najpotrzebniejsze
rzeczy. Przez cały tydzień w KWP w Olsztynie trwała
zbiórka, dzięki której udało się zgromadzić dla dzieci
odzież, przybory szkolne, środki higieny, zabawki i słodycze. Zebrane rzeczy zostały przekazane dzieciom
i wywołały wiele radości.
Oprócz uśmiechu na twarzach dzieci, cieszy również
fakt, że tak wielu ludzi nie może przejść obojętnie obok
ludzkiej tragedii.

Policjanci realizują działania „Bezpieczne wakacje”
w całym powiecie ełckim. Funkcjonariusze odwiedzają
szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
W młodszych klasach prowadzone są rozmowy głównie
na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu,
poruszania się po drogach, jak również zasad korzystania
z Internetu. Starszym uczniom policjanci zwracają szczególną uwagę na zagrożenia płynące z używania narkotyków i alkoholu. Funkcjonariusze zachęcają też dzieci i młodzież do korzystania z telefonu zaufania o numerze
116 111 oraz strony internetowej www.116111.pl, gdzie
młodzi ludzie znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Podczas wakacji policjanci będą również brali udział
w spotkaniach z dziećmi wypoczywającymi na obozach
i koloniach w naszym regionie. Celem pogadanek będzie
promowanie pozytywnych postaw i zachowań podczas
letniego wypoczynku.
sierż. Monika Bekulard

W imieniu dzieci i opiekunów serdecznie dziękujemy
policjantom i pracownikom Policji
za przekazane dary i pomoc w organizacji zbiórki.
Wydział Komunikacji Społecznej
KWP w Olsztynie
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Ełk,17.06.2010r. - spotkanie młodzieży z policjantami
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Ełccy policjanci gościli dzieci
z rodzin dotkniętych powodzią
z południa Polski. Podczas pobytu w komendzie chłopcy i dziewczynki miały możliwość spotkania
z funkcjonariuszami Policji różnych wydziałów, a także mogły
zasiąść w fotelu komendanta. Na
naszych gości czekało wiele niespodzianek. Miło było popatrzeć,
jak na twarzach dzieci chociaż na
chwilę pojawił się uśmiech.

Str. 14

11 czerwca 2010r. funkcjonariusze z
Komendy Powiatowej Policji w Ełku
gościli 21 dzieci powodzian z południa Polski. Podczas wizyty mogły
one zapoznać się z pracą policjantów i obejrzeć służbowy sprzęt,
w tym broń oraz środki przymusu
bezpośredniego. Każdy uczestnik
wycieczki mógł posiedzieć w radiowozie oraz w fotelu komendanta,
a także przymierzyć

kamizelkę kuloodporną.
Dzieci były zadowolone z przygotowanych atrakcji.
Pod koniec wizyty na naszych gości
czekały prezenty ufundowane przez
policjantów, pracowników Policji
oraz związki zawodowe. Dzieci cieszyły się z podarowanych plecaków,
piórników, piłek i innych drobiazgów.
sierż. Monika Bekulard
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NADKOM. TOMASZ STAWARSKI

Nadchodzi okres urlopów, tradycyjny w Polsce czas wypoczynku.
Bardzo popularny dla części z nas jest wypoczynek na plażach,
spokojne zażywanie kąpieli w wodzie, piasku i słońcu.
Mam dla Państwa inną propozycję warto spróbować czynnej regeneracji na rowerze.

Str. 15

W kraju jest kilka biur turystycznych
oferujących wyprawy rowerowe po
Europie i świecie. Oferta jest różnorodna i adresowana do początkujących oraz wytrawnych rowerzystów.
Wspólnie z żoną skorzystaliśmy
z propozycji wycieczki najdłuższą
i najstarszą trasą rowerową Europy
– Donauerweg – biegnącą przez
Austrię i Niemcy, wzdłuż rzek Salzach, Inn oraz wzdłuż Dunaju.
Starowaliśmy z Salzburga, następnie jechaliśmy do Burghausen w
Niemczech, Braunau am Inn, Sharding, Passau, Waldkirchen do Ashach, później do Linzu – dalej do
Mitterkirchen, Ybbs, Melk, a potem
z Melk przez Krems do Wiednia.
Blisko 500 km trasa została rozłożona na sześć dni jazdy rowerem.
Cała wycieczka wraz z całodniowym
zwiedzaniem Salzburga i Wiednia
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zajęła nam dziewięć dni.
Eskapada wiodła bardzo malowniczymi dolinami rzek, jedynie przedmieścia Wiednia pozbawione były
tego uroku, ale za to czekał nas tam
25 kilometrowy podjazd po serpentynach wijących się wokół wzgórza
otaczającego Wiedeń. Ten wariant
wybrali tylko zatwardziali kolarze,
ponieważ tego dnia odcinek miał
łącznie około 135 km. Podjazdy na
koniec długiej trasy wymagały nie
tylko dużej sprawności fizycznej,
ale głęboko sięgały także w pokłady
resztek motywacji do jazdy rowerem.
Pół tysiąca kilometrów jazdy na rowerze w turystycznym tempie
to przede wszystkim test wytrzymałości pośladków, dlatego posiadacze
dobrze dobranych siodełek nie
odczuwali większych dolegliwości
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Anna i Tomasz Stawarscy na rynku w Burghausen

bólowych.
Mnie zdarzyła się konieczność wymiany dętki (przetarła się przy wentylu). Jeden z kolegów musiał odpowietrzyć hamulce hydrauliczne – co

w niemieckim serwisie rowerowym w
Passau kosztowało go 50 Euro.
Generalnie, sprzęt nie zawodził.
Nie zawiodły też humory
i piękna pogoda.
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Autor zdjęcia kom. Wojciech Wójcik
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