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-Panie Komendancie, rok 2020 był szczególnym rokiem 
dla Policji. Jak duży wpływ na pracę Policji miała pande-
mia?  
- Rok 2020 to pierwszy rok, w którym Policja w naszym kra-
ju musiała się zmierzyć nie tylko z zagrożeniami wynikający-
mi z przestępstw, czy wykroczeń, ale też tymi wynikającymi 
ze stanu epidemii wirusa Covid-19.  
Pandemia wirusa na całym świecie dała się wszystkim we 
znaki. Na pracę policjantów i pracowników Policji miała 
ogromny wpływ. Nałożono na naszą formację dodatkowe 
zadania i jak na wszystkich mieszkańców Polski także sze-
reg obostrzeń. To niewątpliwie ograniczało nasze możliwo-
ści przy wykonywaniu podstawowych obowiązków jakie 
wykonuje Policja, a z których nikt nas nie zwolnił.  
 
To był bardzo trudny i pracowity rok dla Policji.  
Musieliśmy wiele zmienić w naszej pracy, nauczyć się no-
wych przepisów oraz funkcjonowania w ograniczonej prze-
strzeni. Przeorganizowaliśmy pracę w komendach, komisa-
riatach czy posterunkach. Przeszliśmy, tam gdzie było to 
możliwe na tryb pracy zmianowej czy zdalnej, by maksymal-
nie ograniczyć kontakty ze współpracownikami.  
Mocno ograniczyliśmy bezpośrednie kontakty zewnętrzne. 
Praktycznie nie odbywały się żadne uroczystości, a jeśli już 
to zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. Każdy z nas 
musiał stosować się do zasady DDM (dystans, dezynfekcja, 
maseczka). 
 

- Funkcjonariusze realizując swoje zadania, mimo za-
chowania wszystkich wymogów sanitarnych, codzien-
nie byli i są narażeni na zakażenie wirusem. Jak służba i 
praca w takich warunkach odbiła się na ich zdrowiu i 
życiu?  
-Przez cały czas policjanci i pracownicy w służbie i pracy 
byli i nadal są narażeni na zakażenie wirusem. Jednak  każ-
dego dnia wszyscy przychodzimy do pracy i wykonujemy 
swoje zadania i obowiązki z należytą starannością.  
Mimo przestrzegania zasad sanitarnych policjanci i pracow-
nicy garnizonu warmińsko-mazurskiego chorowali na Covid-
19, niekiedy przechodząc chorobę bardzo ciężko.  
Przez cały ubiegły i pierwszy miesiąc bieżącego roku,  
w sumie zakażonych było 744 policjantów, z czego 466 w 
związku ze służbą. W tym samym okresie zaraziło się też 
118 naszych pracowników, w tym 47 w związku z pracą. 
Niestety nie obyło się też bez bardzo smutnych wydarzeń. 
W wyniku zarażenia zmarł policjant z KMP w Olsztynie  
asp. Marcin Opoński i pracownica cywilna z KPP w Branie-
wie Pani    Łucja Szyrwińska. 
 
 
- Początek nowego roku skłania do podsumowania wy-
ników, osiągnięć, podziękowania za dobrą pracę i służ-
bę. Z czego jest Pan szczególnie dumny, analizując wy-
niki pracy z wszystkich obszarów policyjnej służby na 
przestrzeni ostatniego roku? 
 

„Jestem dumny z każdego policjanta i każdego pracownika,  

od zwykłego posterunkowego, czy pani dbającej o porządek  

i czystość w jednostce, do Komendanta Miejskiego czy Głównej 

Księgowej. W tym bardzo trudnym okresie wszyscy zdali egza-

min i to z bardzo dobrą oceną. Dziękuję wszystkim za taką po-

stawę i za to co robili, i robią nadal” - powiedział 

nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji  

w Olsztynie.  
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29 stycznia 2021 roku odbyło się w trybie telekonferencji, 
podsumowanie pracy naszego garnizonu za ubiegły rok. 
Brali  w niej udział komendanci miejscy i powiatowi, naczel-
nicy wydziałów KWP, policjanci i pracownicy zajmujący sta-
nowiska samodzielne oraz kierownicze w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Olsztynie. Podsumowania dokonali moi 
Zastępcy zgodnie z nadzorowanymi pionami, a ja oceniłem 
całość ich pracy. Wyniki jakie osiągnął nasz garnizon to 
bardzo dobre i w większości działów zdecydowanie lepsze 
niż w roku 2019. To świadczy, z jakim zaangażowaniem i 
sumiennością wszyscy wykonywali swoje zadania, mimo 
zagrożeń i obostrzeń związanych z wirusem. Jestem dumny 
z każdego policjanta i każdego pracownika, od zwykłego 
posterunkowego, czy pani dbającej o porządek i czystość w 
jednostce do Komendanta Miejskiego czy Głównej Księgo-
wej. W tym bardzo trudnym okresie wszyscy zdali egzamin i 
to z bardzo dobrą oceną. Dziękuję wszystkim za taką posta-
wę i za to co robili i robią nadal.  
 
Ograniczyliśmy przestępczość, wypadki drogowe, było nas 
więcej na ulicach. Oddaliśmy kilka nowych obiektów do 
użytkowania, w tym najnowocześniejszą Komendę Powiato-
wą Policji w Bartoszycach. Wykryliśmy i zatrzymaliśmy 
sprawców wszystkich najpoważniejszych przestępstw, do 
których doszło w 2020 roku. Nie było lepszych czy gorszych 
jednostek, tylko same lepsze i troszkę lepsze. Te troszkę 
lepsze, jak co roku już tradycyjnie, otrzymały nagrody w 
postaci radiowozów. Do KPP w Gołdapi trafił oznakowany 
radiowóz marki Kia Ceed, a do KPP w Olecku nieoznakowa-
na Toyota Corolla. 
 
- Jak na przestrzeni tego roku ocenia Pan współpracę 
Policji z samorządami i innymi podmiotami zaintereso-
wanymi sprawami bezpieczeństwa? 
- Współpraca z samorządami i instytucjami zewnętrznymi  
w 2020 roku była mocno ograniczona. Głównie opierała się 
na kontakcie telefonicznym, internetowym czy papierowym. 
To jednak nie znaczy, że takiej współpracy nie było. Była i to 
bardzo owocna. Podejmowaliśmy wspólne działania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie, pozyskiwaliśmy 
nowych partnerów, czy też korzystaliśmy z wzajemnością z 
wypracowanych pomysłów czy rozwiązań. Pozyskaliśmy z 
samorządów, czy innych instytucji pojazdy służbowe oraz 
psy tropiące i obronne. Wartość wsparcia to setki tysięcy 
złotych. Za te wsparcie i współpracę na rzecz bezpieczeń-
stwa w naszym województwie wszystkim serdecznie dzięku-
ję. 
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Zmiana stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

w latach 2019 / 2020

Dane za okres: styczeń – grudzień 2019/2020

2019 2020 zmiana 2019 2020 WD 2019 2020 WD 2019 2020 WD

KMP Elbląg 73,4% 68,3% -5,1% 4 503 4 585 101,8 3 659 4 024 110,0 1 995 1 812 90,8
KMP Olsztyn 68,4% 66,5% -1,9% 5 917 4 946 83,6 5 849 4 978 85,1 2 411 2 038 84,5
KPP Bartoszyce 78,3% 74,7% -3,5% 1 194 1 127 94,4 923 818 88,6 550 481 87,5
KPP Braniewo 84,8% 88,7% 3,9% 862 868 100,7 825 980 118,8 547 524 95,8
KPP Działdowo 77,4% 76,5% -0,9% 1 016 985 96,9 1 030 1 006 97,7 563 559 99,3
KPP Ełk 81,8% 83,0% 1,2% 1 732 1 512 87,3 1 609 1 660 103,2 1 034 983 95,1
KPP Giżycko 77,8% 78,5% 0,7% 1 187 1 083 91,2 1 071 985 92,0 636 519 81,6
KPP Gołdap 86,8% 90,9% 4,1% 451 343 76,1 491 329 67,0 290 239 82,4
KPP Iława 76,0% 78,4% 2,4% 1 812 1 688 93,2 1 650 1 761 106,7 928 905 97,5
KPP Kę trzyn 83,7% 75,8% -7,9% 947 927 97,9 878 864 98,4 589 522 88,6
KPP Lidzbark W. 78,3% 77,6% -0,8% 596 688 115,4 596 635 106,5 359 360 100,3
KPP Mrągowo 69,1% 73,7% 4,5% 940 874 93,0 722 683 94,6 397 367 92,4
KPP Nidzica 80,9% 80,4% -0,5% 626 680 108,6 741 836 112,8 383 389 101,6
KPP Nowe M. Lub. 88,8% 88,2% -0,5% 848 767 90,4 764 755 98,8 540 507 93,9
KPP Olecko 86,7% 89,0% 2,3% 572 517 90,4 591 498 84,3 360 286 79,4
KPP Ostróda 75,7% 72,9% -2,8% 2 161 1 932 89,4 1 871 1 801 96,3 1 077 953 88,5
KPP Pisz 82,9% 85,4% 2,5% 1 088 1 122 103,1 1 001 1 055 105,4 601 652 108,5
KPP Szczytno 66,3% 71,5% 5,1% 1 571 1 539 98,0 1 289 1 554 120,6 661 758 114,7
KPP Węgorzewo 80,9% 78,7% -2,3% 445 469 105,4 304 383 126,0 212 229 108,0
WOJEWÓDZTWO 75,8% 75,7% -0,1% 28 537 26 699 93,6 26 350 26 615 101,0 14 227 13 142 92,4

71,2%wykrywalność średnia pomocnicza

Przestępczość ogółem

jednostka Policji
wykrywalność liczba wszczęć liczba stwierdzonych liczba podejrzanych

KPP w Bartoszycach 

Komisariat Policji w Biskupcu 
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- W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz XXX- lecia 
NSZZ Policjantów. Jak ocenia Pan współpracę ze stroną 
związkową? Za co może im Pan podziękować? 
- Współpraca ze stroną związkową policjantów w naszym 
garnizonie układa się od lat bardzo dobrze i sytuacja zwią-
zana z Covid-19 nie miała na to wpływu, co może potwier-
dzić wspólne podpisanie aneksu do naszego porozumienia 
w 2020 roku.  
 
Jeszcze raz gratuluję NSZZ Policjantów pięknego jubileuszu 
XXX-lecia i życzę dalszego rozwoju w kolejnych latach. 
Dziękuję władzom związku za szereg inicjatyw na rzecz 
poprawy warunków pracy i płacy funkcjonariuszy i za anga-
żowanie się w akcje mające na celu pomoc funkcjonariu-
szom czy innym osobom, np. pomoc prawną, honorowe 
oddawanie krwi czy osocza.  
 
 
- Ubiegły rok to również jubileusz 95-lecia służby kobiet 
w Policji. Jak postrzega Pan służbę i pracę kobiet  
w warmińsko-mazurskiej Policji? 
- W 2020 roku obchodziliśmy także 95-lecie kobiet w Policji. 
Miało być bardzo uroczyście i nieszablonowo. Wspólnie z 
kolegami przygotowywaliśmy niespodziankę, która miała 
mieć swoje miejsce podczas obchodów Dnia Kobiet. Nieste-
ty, tu plany zostały całkowicie pokrzyżowane przez wirusa 
i nic nam z tego nie wyszło.  
 
Policja bez kobiet byłaby sucha, twarda i szara, jak ziemia 
bez wody. Panie w naszej formacji są niezwykłymi fachow-
cami i dobrymi przełożonymi. Wnoszą nietuzinkowe pomy-
sły, praktyczne rozwiązania i ocieplają wizerunek. Nie wy-
obrażam sobie naszej formacji bez kobiet i dziękuję im, że 
mogę z nimi współpracować, to dla mnie zaszczyt. 

- Jakie jest Pana przesłanie dla funkcjonariuszy i pra-
cowników Policji na 2021 rok? 
- Chciałbym bardzo, by ten rok 2021 był inny, lepszy od 
poprzedniego. Zdaję jednak sobie sprawę, że nie prędko 
wrócimy do normalności i rok 2021 będzie kolejnym trudnym 
rokiem dla nas. Czeka nas jeszcze wiele wyzwań, a nasze 
codzienne obowiązki się nie zmniejszają.  
Proszę wszystkich policjantów i pracowników by dalej wy-
trwale i z wielkim zaangażowanie podchodzili do swojej co-
dziennej służby i pracy. By nie zważali na przeciwności.  
By dbali o siebie i swoje zdrowie i ludzi w swoim otoczeniu. 
Jesteśmy po to, by chronić, pomagać i służyć drugiemu 
człowiekowi i róbmy to, jak najlepiej potrafimy.  
 
Życzę wszystkim dużo zdrowia i powodzenia z nadzieją,  
że wkrótce sytuacja się zmieni i będziemy mogli podać so-
bie dłoń i zobaczyć uśmiech na twarzy.  
 
 
 
 
 

Transport

Hyundai Tucson

Kia  Rio

Pojazdy zakupione w ramach sponsoringu 

Kia  Ceed

Transport

Toyota HILUX  KPP Iława Toyota HILUX 

Zakup w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Toyota RAV4  KPP Ostróda

nadinsp. Tomasz  Klimek 

Komendant Wojewódzki Policji  

w Olsztynie 
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Dane za okres: styczeń – grudzień 2019/2020

jednostka Policji
wartość oczekiwana w 

2020
wartość zabezpieczenia 

2019

wartość 
zabezpieczenia  

2020

% realizacji 
(oczekiwane 100 %)

KMP Elbląg 1 000 000,00 zł 1 388 343,97 zł 374 400,80 zł 37,4%
KMP Olsztyn 2 000 000,00 zł 847 481,04 zł 1 360 059,10 zł 68,0%
KPP Bartoszyce 400 000,00 zł 89 950,00 zł 1 695 500,00 zł 423,9%
KPP Braniewo 300 000,00 zł 103 606,50 zł 192 453,90 zł 64,2%
KPP Działdowo 320 000,00 zł 100 600,00 zł 606 848,10 zł 189,6%
KPP Ełk 600 000,00 zł 7 052 207,99 zł 974 506,40 zł 162,4%
KPP Giżycko 400 000,00 zł 402 097,20 zł 155 049,20 zł 38,8%
KPP Gołdap 200 000,00 zł 388 630,00 zł 337 882,00 zł 168,9%
KPP Iława 600 000,00 zł 528 988,00 zł 718 765,80 zł 119,8%
KPP Kętrzyn 450 000,00 zł 338 655,00 zł 356 200,00 zł 79,2%
KPP Lidzbark Warmiński 300 000,00 zł 283 100,96 zł 519 582,30 zł 173,2%
KPP Mrągowo 320 000,00 zł 94 400,00 zł 377 360,50 zł 117,9%
KPP Nidzica 300 000,00 zł 1 595 572,20 zł 376 600,00 zł 125,5%
KPP Nowe Miasto Lubawskie 220 000,00 zł 72 249,73 zł 164 575,80 zł 74,8%
KPP Olecko 220 000,00 zł 560 637,50 zł 631 636,40 zł 287,1%
KPP Ostróda 800 000,00 zł 359 814,00 zł 268 778,90 zł 33,6%
KPP Pisz 320 000,00 zł 163 770,00 zł 618 829,00 zł 193,4%
KPP Szczytno 600 000,00 zł 270 151,20 zł 286 273,00 zł 47,7%
KPP Węgorzewo 200 000,00 zł 45 440,00 zł 140 700,00 zł 70,4%
WOJEWÓDZTWO 18 151 076,00 zł 27 151 647,33 zł 21 261 066,50 zł 117,1%

wartość mienia zabezpieczonego w postępowaniach prowadzonych

Transport

Toyota CamryToyota Pro Ace City

Renault z zabudową do przewozu psów służbowych

Pojazdy zakupione przez KWP w Olsztynie na potrzeby jednostki

Transport

Skoda Suprerb /plug in/ – 1 szt.

Pojazdy otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia BLP KGP

VW Caddy – 3 szt.

Kia Ceed – 1 szt.

Transport

Zakup centralny 99 samochodów służbowych segmentu C marki Toyota  
Corolla w wersji nieoznakowanej, realizowanego przez KWP w Olsztynie 

w ramach środków rezerwy celowej programu modernizacji Policji.

Policyjna Izba Dziecka 

Posterunek Policji w Wielbarku 
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- Ubiegły rok to Wasz jubileusz XXX-lecia. Jak z per-
spektywy czasu ocenia Pan wpływ związków na warunki 
i pracę warmińsko-mazurskich funkcjonariuszy? 
-Rok ubiegły okazał się niezbyt łaskawy dla jakiegokolwiek 
świętowania. A szkoda, bo patronat nad centralnymi obcho-
dami naszego jubileuszu objął osobiście Minister Kamiński. 
Ja mogę powiedzieć tylko to, o czym parokrotnie już wspo-
minałem – że historia NSZZ Policjantów jest tak długa, jak 
długa jest historia polskiej Policji w III RP.  
 
Jestem działaczem związkowym, zatem mojej ocenie zarzu-
cić można subiektywizm. Będzie więc lepiej, jak zwrócę 
uwagę na to, czego podważyć już tak łatwo nie można. 
Otóż, dorobek NSZZ Policjantów jest całkiem dobrze udoku-
mentowany i opisany zarówno w publikacjach czy pracach 
naukowych, jak i w książkach typowo poświęconych historii 
NSZZ Policjantów. 
 

Działalność NSZZ Policjantów wpisała się nawet w ogólno-
polski ruch niepodległościowy. 
Zachęcam, by zajrzeć do Encyklopedii Solidarności, będą-
cej projektem IPN obszernie dokumentującym historię ru-
chów opozycyjnych w PRL w latach 1976-1989. 
Wyjątkowo gorąco polecam jednak najnowszą książkę Sła-
woja Kopki: „10 dni, które wstrząsnęły Rakowiecką – zaka-
zany Związek”. Przenosi nas ona do czasu poprzedzające-
go przemiany społeczno-polityczne w Polsce, opisując pro-
cesy transformacji, które ukształtowały dzisiejszą Policję. 
Były to procesy– jak się dowiemy – zainicjowane przez 
NSZZ Policjantów. Procesy, w których NSZZ Policjantów 
uczestniczył i wciąż uczestniczy, nie wyłączając znaczącego 
wpływu na treść ustawy powołującej do życia obecną Poli-
cję.  
Dzięki tej książce dowiemy się m.in., w jaki sposób rolę 
NSZZ Policjantów postrzegają zawodowi historycy, a wśród 
nich prof. Andrzej Paczkowski. 

 

 
11 maja 2020 roku minęło 30 lat od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.  
Zgoda na jego założenie w resorcie siłowym była jednym najważniejszych symboli zmian ustrojowych w naszym kra-
ju. - „Chciałbym, żeby wszyscy nasi policjanci mieli poczucie pewności, że ich interesów pilnuje sztab doświadczo-
nych, zaangażowanych związkowców, że w chwilach trudnych mają się do kogo zwrócić po pomoc i tę pomoc otrzy-
mają na najwyższym, możliwym poziomie”- powiedział podinsp. Sławomir Koniuszy Przewodniczący ZW NSZZ Poli-
cjantów w Olsztynie. -”Dzięki mądrym wyborom policjantów, dzięki ich rozwadze NSZZ Policjantów przetrwał 30 lat, 
broniąc interesów policjantów i zmieniając Policję na lepsze. Myślę, że kolejne, piękne jubileusze jeszcze przed na-
mi”- dodał Przewodniczący, którego poprosiliśmy o podsumowanie związkowej działalności. 
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Co do bieżących wydarzeń – obecni 
jesteśmy w prasie i w innych mediach. 
Nasze działania, opinie i stanowiska 
relacjonowane i komentowane są dość 
często. Pod ręką mamy też media typo-
wo branżowe i branżową prasę.  
M.in. portal infosecurity24.p lub  
„Gazetę Policyjną”, będącą kontynuacją 
miesięcznika „Policja 997”.  
Patrząc z kolei na nasze podwórko, nie 
sposób pominąć roli „Informatora KWP 
w Olsztynie”, gdzie Związek też dość 
często jest obecny, za co przy tej okazji 
serdecznie dziękuję. 
 
Wracając do pytania, trudno jest mi rozgraniczyć, w jakim 
stopniu działalność Związku wpłynęła na sytuację w naszym 
garnizonie, ponieważ większość ważniejszych przemian 
miała i wciąż ma charakter centralny. Wobec czego sytuacja 
w poszczególnych garnizonach kształtuje się w sposób po-
dobny. Istotniejsze różnice zależały raczej od relacji pomię-
dzy poszczególnymi komendantami wojewódzkimi i przed-
stawicielami NSZZ Policjantów w terenie. Az tym bywało 
różnie. Na tym tle sami nie jesteśmy wyjątkiem.  
 
Niezależnie od tego, NSZZ Policjantów odegrał kluczową 
rolę w ukształtowaniu wszystkiego tego, co dla policjantów 
było i pozostaje najważniejsze, i co wiąże się zarówno  
z uposażeniami, uprawnieniami emerytalnymi i innymi, od-
powiedzialnością dyscyplinarną, czy ochroną prawną i so-
cjalną.  
 
W całej swojej działalności NSZZ Poli-
cjantów zainteresowany był konstruktyw-
ną współpracą i za każdym razem skrupu-
latnie wykorzystywał sprzyjające warunki. 
W ponad trzydziestoletniej historii Związ-
ku nie zabrakło niestety i takich sytuacji, 
kiedy władze państwa i kierownictwo Poli-
cji takiej współpracy odmawiali, lub zale-
żało im tylko na tym, by tę współpracę 
jedynie pozorować. Działo się to zazwy-
czaj wówczas, kiedy na horyzoncie poja-
wiało się widmo likwidacji lub ogranicze-
nia uprawnień nazywanych na potrzeby 
propagandy „przywilejami”, bądź też ko-
nieczność wprowadzenia podwyżek, na 
które władza się nie godziła.  

Nie pamiętam kaden-
cji, w której Związek 
nie stawałby przed 
koniecznością się-
gnięcia po bardziej 
radykalne formy naci-
sku – żeby coś obro-
nić lub coś wywal-
czyć. Wszyscy pamiętamy protest, jaki miał miejsce w roku 
2018, i jak się to wówczas zakończyło. Wywalczyliśmy zna-
czące podwyżki, udało się nam zmienić ustawę o zaopatrze-
niu emerytalnym i wprowadzić kilka rozwiązań korzystnie 
wpływających na ogólną sytuację policjantów. Oczywiście, 

nie wszystkie punkty Porozumienia pod-
pisanego w dniu 8 listopada 2018 r. 
zostały zrealizowane. Pandemia po-
krzyżowała nam wiele planów i wiele 
planów oddaliła. Nie sposób jednak 
nie dostrzec wszystkiego tego, co osią-
gnęliśmy dotychczas, co udało się nam 
zmienić na korzyść. 
 
Podsumowując działalność Związku nie 
powinniśmy też zapominać, że tak na-
prawdę nie da się jej zamknąć w jakimś 
ściśle określonym przedziale czasu. 
Chociażby dorobek wspomnianego tu 
Porozumienia ocenić będziemy mogli 
dopiero wtedy, kiedy w pełni zrealizo-
wane zostaną wszystkie jego punkty.  
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A nad tym wciąż pracujemy, tyle że życie stawia przed nami 
coraz to nowe wyzwania, więc pewne rzeczy przeciągają się 
bardziej niż byśmy tego chcieli. 
W chwili obecnej zmagamy się dodatkowo z problemem 
znalezienia pieniędzy w miejsce zamrożonego funduszu 
nagród, z przyspieszeniem terminu szczepienia policjantów 
przeciwko covid-19, ze zwiększeniem tegorocznego budże-
tu na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem do-
datków specjalnych dla funkcjonariuszy OPP i SPKP, z 
wprowadzeniem zmian w przepisach regulujących przypadki 
obniżania świadczenia motywacyjnego i kilkunastoma inny-
mi sprawami o zasięgu ogólnokrajowym. Szukamy też so-
juszników w walce o wzmocnienie niezależności Policji za-
równo w zakresie nowego modelu finansowania (nakłady 
powiązane z PKB), jak i zmniejszenia wpływów politycznych 
na obsadę stanowisk kierowniczych w Policji, poprzez wpro-
wadzenie kadencyjności na stanowisku KGP i być może na 
stanowiskach komendantów wojewódzkich. 
 
- Jak w ubiegłym roku związki pomagały funkcjonariu-
szom w trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej, czy 
innej? 
- Również i w tym obszarze większe znaczenie miało to, co 
udało się osiągnąć centralnie niż lokalnie. Jednak w garni-
zonach, gdzie współpraca służbowo-związkowa była gor-
sza, pojawiały się pewne problemy, które we współpracy z 
naszym Ministrem i Komendantem Głównym Policji starali-
śmy się eliminować. Dobrym przykładem może być kwestia 
wprowadzenia odpłatności za tzw. nadgodziny. Patrząc po 

środkach zarezer-
wowanych na ten 
cel w pierwszym 
(zarazem najtrudniej-
szym) okresie rozliczeniowym, nasz 
garnizon wydał tych pieniędzy proporcjonalnie naj-
więcej. Świadczy to tylko o tym, że Komendant  
Wojewódzki Policji w Olsztynie poradził sobie z tym tema-
tem najlepiej, dzięki czemu u nas nie było z tym większych 
problemów. Podobnie było z dodatkowymi pieniędzmi, które 
policjanci otrzymali w pierwszej połowie ubiegłego roku za 
bezpośrednie zaangażowanie w walkę z rozprzestrzenia-
niem się SARS-CoV-2. W naszym garnizonie pieniądze 
otrzymali również policjanci na tych stanowiska, które w 
rozrachunkach centralnych nie były brane pod uwagę. Ten 
temat uzgodniliśmy z Komendantem Wojewódzkim zanim 
powstały listy i należy się tylko cieszyć, że Komendant po-
szedł w kierunku propozycji najkorzystniejszej dla policjan-
tów i zaangażował w to własne środki. 
  
Jeśli zaś chodzi o sytuację typowo związaną z pandemią, 
która przed Policją postawiła mnóstwo dodatkowych zadań, 
nie będzie w tym żadnej przesady jeśli stwierdzę, że rola 
NSZZ Policjantów była ogromna, a w niektórych aspektach 
wręcz kluczowa. Szczególnie trudny i wymagający okazał 
się okres początkowy.  
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NSZZ Policjantów stanął przed koniecznością zacieśnienia 
współpracy z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, z Komendantem Głównym Policji, z komendantami na 
szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Nie było tygodnia czy 
nawet dnia, żebyśmy się nie spotykali lub kontaktowali z 
Ministrem, Komendantem Głównym i komendantami w tere-
nie. Z perspektywy zadań, które Związek uznał za prioryte-
towe, największym wyzwaniem okazało się dostosowanie 
rozwiązań prawnych do nowej, trudnej rzeczywistości. Nale-
żało działać i szybko, i skutecznie. Nie obyło się oczywiście 
bez pewnych potknięć. Niemniej jednak stała i otwarta 
współpraca z kierownictwem Resortu i Policji pozwoliła na 
szybkie wdrażanie rozwiązań, których policjanci oczekiwali.  
 
Wśród naprawdę ogromnej ilości przepisów warto wspo-
mnieć chociażby o zapewnieniu pełnego uposażenia za 
czas absencji związanej z kwarantanną, izolacją lub hospi-
talizacją, będącymi konsekwencją wykonywania obowiąz-
ków służbowych czy dodatkowych urlopach opiekuńczych 
dla policjantów posiadających dzieci do 8. roku życia. Nasze 
działania przyczyniły się też do tego, że policjanci bezpo-
średnio zaangażowani w walkę z rozprzestrzenianiem się 
covid-19 otrzymali dodatkowe pieniądze. Celem, który nie 
od razu udało się osiągnąć a osiągnięto go przy okazji po-
prawy egzekwowalności  obostrzeń sanitarno-
epidemicznych, stało się wprowadzenie odpowiedzialności 
za niestosowanie się do poleceń wydawanych przez poli-
cjanta. Od kwietnia ubiegłego roku czyn ten traktowany jest 
jako wykroczenie określone w art. 65a k.w. Z taką samą 
otwartością Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
podszedł do kwestii ochrony prawnej policjantów. Ta dzie-
dzina w dalszym ciągu pozostaje domeną NSZZ Policjan-
tów, jednak ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o Policji do-
tychczasową sytuację poprawiła. A skoro już o tym mowa, 
to warto wspomnieć o konsekwencjach obostrzeń sanitarno-
epidemicznych i fali hejtu oraz otwartej agresji, skierowanej 
przeciwko policjantom egzekwującym te przepisy. Walkę z 
tym zjawiskiem na terenie naszego garnizonu podjęliśmy 
powołując Zespół Adwokatów dw. z Hejtem. Zespół zajmuje 
się w tej chwili kilkunastoma sprawami, w tym dwiema spra-
wami o wydźwięku ogólnokrajowym (Olsztyn i Giżycko), 
gdzie interweniujących policjantów pomawiano m.in. o prze-
kroczenie uprawnień, upubliczniając ich wizerunki i persona-
lia w sieci. Dzięki wsparciu naszych prawników, postępowa-
nia w sprawie lub przeciwko policjantom zostały już umorzo-
ne. W toku są natomiast postępowania karne przeciwko 
osobom, które policjantów oczerniały. 
 
 

Rola NSZZ Policjantów w obszarach najważniejszych dla 
policjantów nie kończy się jednak na współpracy Komen-
danta Wojewódzkiego z przewodniczącym Zarządu Woje-
wódzkiego lub na pomocy udzielanej z poziomu Zarządu 
Wojewódzkiego. Swój stosunek do Związku policjanci 
kształtują w dużej mierze oceniając zaangażowanie działa-
czy związkowych w swoich komendach i komisariatach. 
To właśnie tam Związek realizuje swoje podstawowe zada-
nia, tam zapadają decyzje, na podstawie których policjanci 
oceniają cały system nagrodowy, politykę dyscyplinarną, 
ścieżkę kariery zawodowej, czy warunki służby. To dlatego 
tak ważny jest autorytet i doświadczenie działaczy związko-
wych na szczeblu terenowym. Ich działalność jest całkowi-
cie społeczna, wszystko co robią odbywa się kosztem wła-
snego czasu. I za to im wszystkim serdecznie dziękuję i 
gratuluję. 
 
- Jak ocenia Pan współpracę związków z kadrą kierow-
niczą w województwie? 
- Oceniając to z perspektywy ponad trzydziestu lat, wspo-
mniałem już, że bywało z tym różnie. Pamiętam Komendan-
tów Wojewódzkich, którzy nie darzyli Związku szczególną 
sympatią. Z trzema ostatnimi Komendantami Wojewódzkim, 
wliczając w to obecnego, współpraca układa się niemal 
wzorcowo. A to ważne, bo poziom tej współpracy w więk-
szym czy mniejszym stopniu znajduje odzwierciedlenie  
w powiatach.  

2020 rok - Komendy Głównej Policji w Warszawie  
gen. insp. Jarosław Szymczyk wręczył przewodniczącemu 
NSZZ Policjantów Rafałowi Jankowskiemu złoty medal  
"Za zasługi dla Policji" nadany przez Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, a także list 
gratulacyjny z prośbą o przekazanie najlepszych życzeń 
wszystkim członkom NSZZ Policjantów. Z kolei szef związków 
przyznał Komendantowi Głównemu Policji medal z okazji  
30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Policjantów z legitymacją nr 2.  
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Mamy zresztą Porozumienie, które tę kwestię formalizuje. 
Nie oznacza to jednak, że wszystko czego Związek zapra-
gnie, znajduje odbicie w decyzjach kierownictwa. Miarą 
współpracy służbowo-związkowej w mojej ocenie są part-
nerskie relacje, otwartość na argumenty i obustronna uczci-
wość. Mówiąc o partnerstwie w relacjach nie mam na myśli 
relacji koleżeńskiej czy innych towarzyskich układów, bo 
absolutnie nie o to tu chodzi. Jesteśmy policjantami, więc 
chodzi z jednej strony o to, by związkowiec miał szacunek 
do stanowiska i stopnia, a z drugiej – żeby komendant pa-
miętał, że związkowiec nie reprezentuje swojego interesu, 
tylko interes załogi. Chodzi w tym przede wszystkim o to, 
żeby znaleźć równowagę pomiędzy interesem służby a inte-
resem policjantów. Z doświadczenia wiemy, że te dwie war-
tości zawsze się ze sobą ścierały i tak już pewnie pozosta-
nie. Wydaje mi się, że osiągnięcie kompromisu jest tym ła-
twiejsze, im owo doświadczenie jest większe. 
Mogę powiedzieć, że ani Komendantowi Wojewódzkiemu, 
ani też mnie tego doświadczenia raczej nie brakuje, i być 
może dlatego tę współpracę mogę ocenić bardzo dobrze. 
 
- Czy, a jeśli tak, to jak pandemia zmieniła waszą związ-
kową pracę? 
-Pandemia zmieniła całą otaczającą nas rzeczywistość – 
wszystkie obszary życia społecznego, gospodarczego, poli-
tycznego. Pokrzyżowała większość naszych planów zawo-
dowych i rodzinnych. Policji przybyło zadań a policjantom 
przybyło zmartwień i trudnych sytuacji, w których Związek 
musi ich wspierać. Nie chcę mówić, że wszystko zmieniło 
się na gorsze, ale przybyło nam po prostu roboty.  
NSZZ Policjantów wkroczył w rok wyborczy. Za kilka miesię-
cy upłynie obecna kadencja, a póki co ograniczenia sanitar-
no-epidemiczne uniemożliwiają ogłoszenie kampanii spra-
wozdawczo-wyborczej. 
Poszukujemy rozwiązań alternatywnych, które będą zgodne 
z prawem, a to nie takie łatwe. Nie chcemy, by przejściowe, 
wewnętrzne utrudnienia zepchnęły na drugi plan obowiązki 
wynikające z ustaw i Statutu. 
 
-Z jakich ubiegłorocznych działań i osiągnięć związków 
jest Pan szczególnie dumny? 
- Pomimo większej liczny zadań, o których już wspomniałem 
bardzo się cieszę z dynamicznego wzrostu liczby członków 
najnowszego Funduszu – Funduszu Wsparcia Policjantów. 
Opiera się on na współpracy z operatorem sieci komórkowej 
T-Mobile, podnosząc atrakcyjność przynależności do NSZZ 
Policjantów.  
 

Fundusz zapewnia ochronę socjalną a oprócz tego daje 
możliwość korzystania z łączności telefonicznej i interneto-
wej na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Wiąże się z tym 
mnóstwo pracy, ale satysfakcja policjantów jest tu najważ-
niejsza. Ciszę się również ze skuteczności adwokatów, z 
którymi współpracujemy. I nie chodzi mi tylko o Zespół dw. z 
Hejtem, o którym już wspomniałem, ale np. o kancelarię, 
która zapewnia naszym członkom możliwość korzystania z 
szybkich i bezpłatnych porad prawnych. Dzięki naszym ad-
wokatom w ubiegłym roku zakończyliśmy sukcesem kilka-
dziesiąt spraw karnych i dyscyplinarnych. 
Oprócz tego nie możemy zapominać o zaangażowaniu ad-
wokatów w sprawy administracyjne i ubezpieczeniowe oraz 
o opiniach, które wpłynęły na zmianę przepisów wykonaw-
czych. Mam tu na myśli korzystne zmiany dotyczące zacho-
wania pełnego uposażenia w przypadkach kontynuacji le-
czenia powypadkowego i leczenia w konsekwencji chorób 
mających związek ze szczególnymi właściwościami i warun-
kami służby. Policjanci, których ten problem dotknął potwier-
dzą, że zagadnienie było wyjątkowo skomplikowane, ale 
zakończyło się sukcesem i odzyskaniem obniżonych wyna-
grodzeń.  
W sposób wyjątkowy cieszę się z utworzenia specjalnego 
dodatku dla policjantów OPP. Moja radość wiąże się oczy-
wiście z moim rodowodem służbowym oraz z tym, że mam 
zaszczyt przewodniczyć Zespołowi Zarządu Głównego ds. 
OPP i SPPP.  
Jeszcze jedną rzeczą, która ubiegły rok wyróżnia na plus, to 
umocnienie się naszego garnizonu na pozycji lidera pod 
względem poziomu uzwiązkowienia. Ubiegły roku zakończy-
liśmy na poziomie przekraczającym 78%, nie wliczając w to 
emerytów i rencistów. 
Zarząd Wojewódzki podjął też decyzję o utworzeniu Zarzą-
du Emerytów Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego, co ozna-
cza, że emeryci, oprócz możliwości zrzeszanie się w kołach 
na terenie jednostek powiatowych, będą mogli powołać Za-
rząd wchodzący w skład Zarządu Wojewódzkiego, co nie-
wątpliwie wzmocni ich pozycję. 
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- Na co funkcjonariusze mogą liczyć ze strony NSZZ 
Policjantów w 2021 roku? 
-Chciałbym, żeby wszyscy nasi policjanci mieli poczucie 
pewności, że ich interesów pilnuje sztab doświadczonych, 
zaangażowanych związkowców, że w chwilach trudnych 
mają się do kogo zwrócić po pomoc i tę pomoc otrzymają na 
najwyższym, możliwym poziomie. Na co dzień robimy 
wszystko, by tak właśnie było. A jeśli pod adresem Związku 
formułowana jest krytyka – nie zapominajmy, że Związek to 
ludzie, których sami wybraliśmy. Jeśli większość uzna, że 
pewne sprawy należy poprawić, trzeba po prostu zaangażo-
wać się w wybory.  
 

Kampania sprawozdawczo-wyborcza służy też temu,  
Żeby dokonać rzeczowego podsumowania, żeby pewne 
sprawy sobie powyjaśniać, szczegółowo omówić, zastano-
wić się nad strategią działania na przyszłość i postawić na 
tych, którzy się sprawdzili albo wybrać nowych, lepszych. 
Do tego wszystkiego potrzebne jest jednak maximum roz-
wagi i minimum emocji.  
 
Dzięki mądrym wyborom policjantów, dzięki ich rozwadze 
NSZZ Policjantów przetrwał 30 lat, broniąc interesów poli-
cjantów i zmieniając Policję na lepsze. Myślę, że kolejne, 
piękne jubileusze jeszcze przed nami. 
 

10 -14 X 1990 - Pierwszy Zjazd NSZZ Policjantów 
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To był nietypowy i trudny rok. Epidemia koronawirusa wpły-
nęła na każdy aspekt naszego życia. Również służba poli-
cjantów musiała zaadaptować się do nowych okoliczności. 
Przed policjantami postawiono wiele dodatkowych zadań,  
a jednocześnie nie mogli zapomnieć w żaden sposób  
o tych, które wykonywali do tej pory.  
 
W piątek, 31 stycznia 2021 roku Komendant Wojewódzki 
Policji w Olsztynie podczas nietypowej odprawy rocznej, 
przy udziale szerokiej kadry kierowniczej garnizonu, podsu-
mował, jak wyglądała ta służba, jakie były jej efekty i zwrócił 
uwagę na to, z czym trzeba będzie się zmierzyć w nadcho-
dzących miesiącach. 
 
To była nietypowa odprawa roczna. Nie było zaproszonych 
gości, przedstawicieli administracji rządowej i samorządo-
wej, reprezentantów prokuratury i lokalnych mediów.  
Jej uczestnicy siedzieli przy swoich biurkach, skupieni przed 
ekranami komputerów i wsłuchani w dźwięk dobiegający  
z telefonu. Po raz pierwszy odprawa roczna policjantów  
z Warmii i Mazur odbyła się zdalnie. 
 
Winna jest temu oczywiście epidemia koronawirusa, która 
wciąż trwa i utrudnia wiele aspektów życia codziennego. 
Tak jak to było przez niemal cały rok 2020. 
 
Skutki pandemii nie ominęły też policjantów.  
Wpłynęły na przebieg służby i na zadania realizowane przez 
policjantów, których pojawiło się więcej.  
Wielu policjantów i pracowników policji odczuło ją bardzo 
osobiście, walcząc z chorobą. Niestety nie wszystkie bitwy 
zostały wygrane.  
W listopadzie walkę z chorobą przegrała Łucja Szyrwińska – 
pracownik cywilny Posterunku Policji we Fromborku oraz 
policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 

Policji w Olsztynie asp. szt. Marcin Opoński. 
 
Policjanci również zostali zaangażowani do działań związa-
nych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii, m.in. poprzez 
prowadzenie kontroli osób przebywających na kwarantan-
nach. Nie mogli jednak przy tym zapomnieć o swoich pod-
stawowych zadaniach związanych z zapewnieniem szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. 
 
Ponad 3500 policjantów pełni służbę w garnizonie warmiń-
sko-mazurskim. W trakcie całego 2020 roku w regionie zo-
stało wystawionych ponad 200 000 służb patrolowych 
(ponad 40 000 więcej niż w roku 2015). W sezonie letnim 
wystawionych zostało 1600 służb na wodzie. To m.in. dzięki 
nim w całym roku na Warmii i Mazurach utonęło 13 osób 
mniej niż rok wcześniej (45/58). 
W porównaniu do roku ubiegłego odnotowaliśmy również 
mniej wypadków drogowych w regionie - 1037 ( 
1220 w 2019) oraz mniejszą liczbę osób w nich rannych - 
1182 (1512). Niestety wzrosła liczba ofiar śmiertelnych - 115 
(103). Spośród wszystkich wypadków drogowych 104 były 
spowodowane przez nietrzeźwych kierujących. Mogłoby ich 
być więcej, gdyby nie fakt, że trakcie prowadzonych w ubie-
głym roku kontroli drogowych, policjanci ujawnili i uniemożli-
wili dalszą jazdę 3948 kierowcom będącym pod wpływem 
alkoholu (3907 w 2019r.). 
 
Według danych podsumowujących miniony rok każdego 
dnia policjanci na Warmii i Mazurach podejmowali czynności 
w sprawie średnio 55 zgłoszonych im przestępstw.  
Ich ogólna wykrywalność wyniosła poziom ponad 75%.  
 
Kryminalni w trakcie minionych 12 miesięcy zabezpieczyli 
rekordową ilość 373 kg narkotyków i zrealizowali 680 listów 
gończych za przestępcami, a w trakcie prowadzonych po-

 
Mniej wypadków drogowych, mniejsza liczba rannych, wzrost liczby ofiar śmiertelnych, mniej utonięć,  
dobre efekty pracy kryminalnej i prewencyjnej- tak najkrócej można podsumować wyniki pracy warmińsko-
mazurskich policjantów. Za wyróżniającą się służbę prewencyjną radiowozem oznakowanym nagrodzona 
została KPP w Gołdapi. Za bardzo dobre wyniki pracy pionu kryminalnego radiowozem nieoznakowanym 
nagrodzona została KPP w Olecku. 
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stępowań zabezpieczyli mienie o wartości przekraczającej 
21 mln zł. 
 
Na potrzeby warmińsko-mazurskiej policji w 2020 roku zo-
stały zakupione i wyszkolone 4 psy patrolowe oraz 1 patro-
lowo-tropiący. Zakupiony został również specjalistyczny 
samochód służący do ich przewozu. Ponadto do policjantów 
z garnizonu trafiły nowe radiowozy (oznakowane i nieozna-
kowane), których zakup został sfinansowany ze środków 
rezerwy celowej programu modernizacji Policji, ze środków 
WFOŚiGW oraz ze środków jednostek samorządowych i 
budżetu Policji.  
 
Zakończony również został remont policyjnej izby dziecka 
oraz budowy nowych siedzib jednostek: KPP w Bartoszy-
cach, PP w Świętajnie, PP w Łukcie. Koszt zrealizowanych 
w ubiegłym roku inwestycji wyniósł ponad 35 mln złotych. 
 
Podsumowując miniony rok i uwzględniając efekty pracy 
policjantów w poszczególnych jednostkach powiatowych, 
nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji  
w Olsztynie postanowił wyróżnić w sposób szczególny dwie 
z nich, nagradzając je nowymi radiowozami, które trafią do 
ich dyspozycji.  
Za wyróżniającą się służbę prewencyjną radiowozem ozna-
kowanym nagrodzona została KPP w Gołdapi.  
Radiowóz nieoznakowany trafi natomiast do KPP w Olecku, 
za wyróżniającą się służbę pionu kryminalnego. 
 
      (tm) 
 

2020 r. - nadinsp. Tomasz Klimek w czasie  otwarcia  
nowej Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach 

2020 r. - otwarcie KPP w Bartoszycach 

2020 r. - nowy Posterunek Policji w Łukcie 

2020 r. - nowy Posterunek Policji w Świętajnie 
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To pierwsze w 2021 roku ślubowanie policjantów w gar-
nizonie warmińsko-mazurskim.  
Wyjątkowe ze względu na okoliczności, ponieważ odby-
wające się niestety wciąż w okresie pandemii, ale rów-
nież ze względu na liczbę nowych policjantów przyję-
tych do służby. W wyniku zakończenia ostatniego  
w zeszłym roku procesu rekrutacyjnego, szeregi war-
mińsko-mazurskiej policji zasiliło 80 nowych policjan-
tów. Proces rekrutacyjny wciąż trwa, a do zapełnienia 
pozostaje coraz mniej wolnych miejsc dla chętnych, do 
podjęcia służby w Policji. 
 
W piątek (15.01.2021) na terenie Oddziału Prewencji Policji 
w Olsztynie odbyło się ślubowanie przyjętych do służby poli-
cjantów. Z uwagi na pandemię wywołaną koronawirusem 
(COVID-19) ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy 
miało skromniejszy charakter niż bywało to w latach wcze-
śniejszych. Nie było zaproszonych gości, a bliscy policjan-
tów nie mogli być świadkami tej ważnej dla nich chwili. 
 
Nowi policjanci w obecności nadinsp. Tomasz Klimek Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Olsztynie uroczyście ślubo-
wali „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony  

 
 
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, 
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet  
z narażeniem życia”. 
 
W ostatnim zakończonym w 2020 roku procesie rekrutacyj-
nym do służby przyjętych zostało 80 nowych policjantów  
(11 kobiet i 69 mężczyzn). Zasilą oni szeregi OPP w Olszty-
nie, KWP w Olsztynie, KMP w Olsztynie, KMP w Elblągu, 
KPP w Braniewie, KPP w Ełku, KPP w Giżycku, KPP w Goł-
dapi, KPP w Iławie, Kętrzynie, KPP w Lidzbarku Warmiń-
skim, KPP w Mrągowie, KPP w Nidzicy, KPP w Olecku, 
KPP w Ostródzie, KPP w Piszu i KPP w Szczytnie. 
 
Aktualnie służbę w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji 
pełni 3522 policjantów. Do obsadzenia pozostaje jeszcze 95 
wakatów. 
 
Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby zachęcamy 
do zapoznania się z warunkami rekrutacji https://warminsko-
mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-
sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.htm 
 
      TM 

 

 



STR.  15 5 LUTEGO 2021 R.       NUMER 203 (11/18)          

Kolejny radiowóz przekazany  
Nowy oznakowany radiowóz kia ceed kombi trafił do 
Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Auto zostało zaku-
pione w połowie przez Urząd Miejski w Elblągu, a w po-
łowie z funduszu Programu Modernizacji Policji na lata 
2017-2020. 
 
Nowy oznakowany radiowóz przekazał elbląskim policjan-
tom Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.  
Z miejskiego budżetu przeznaczono na ten zakup kwotę  
50 tysięcy złotych.  
Samochód wyposażony jest w niezbędny policyjny sprzęt. 

Trzy nowe radiowozy dla elbląskich 

policjantów 
Trzy nowe radiowozy trafiły do Komendy Miejskiej Poli-

cji w Elblągu. Dwa z nich są oznakowane i wyposażone 

w niezbędny, policyjny sprzęt. Auta zostały zakupione  

w połowie z funduszu Programu Modernizacji Policji,  

a w połowie ze środków przekazanych przez samorzą-

dy. 

 

W ostatni dzień roku (31.12.2020) Maciej Romanowski Sta-

rosta Elbląski symbolicznie przekazał kluczyki do nowych 

radiowozów. Pojazdy zostały zakupione ze środków Progra-

mu Modernizacji Policji oraz tych przekazanych przez samo-

rządy. Łącznie było to 118,5 tysiąca złotych, a składały się 

na tę kwotę: Powiat Elbląski, Gminy: Pasłęk, Godkowo, 

Tolkmicko, Milejewo, Gronowo, Rychliki oraz Markusy.    

- Zdaję sobie sprawę, że to tylko narzędzia, a i tak najważ-

niejszy jest człowiek, policjant, który będzie tego radiowozu 

używał – mówił podczas przekazania Maciej Romanowski 

Starosta Elbląski.    

 

Wcześniej przed Komisariatem Policji w Pasłęku, w imieniu 

fundatorów: Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski i 

sekretarz Gminy Godkowo Izabela Charmuszko przekazali 

policjantom kluczyki do jednego z nowych  radiowozów. 

 

 

      kn 



STR.  16 5 LUTEGO 2021 R.       NUMER 203 (11/18)          

Policjanci pełniący służbę na terenie działania Komendy 
Powiatowej Policji w Giżycku otrzymali nowy radiowóz - 
Volkswagena Caddy. Samochód został zakupiony z fun-
duszu Programu Modernizacji Policji na lata 
 2017 – 2020. Policjanci będą wykorzystywać go w ra-
mach codziennych służb, co z pewnością wpłynie na 
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 
 
Auto z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów  
w pełni przystosowane do służby w Policji, warte ponad  
183 tysiące złotych. Dodatkowo wyposażone w klimatyza-
cję, hak do holowania oraz nawigację. 
Radiowóz trafił do policjantów z Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego giżyckiej komendy. 
Modernizacja policyjnej floty poprawi warunki służby poli-
cjantów, auto będzie wykorzystywane w ramach codziennej 
służby, co z pewnością przełoży się na zwiększenie sku-
teczności ich działań oraz wzmocni poczucie bezpieczeń-
stwa mieszkańców. 
 
      ich 

Giżyccy policjanci otrzymali nowy radiowóz – Volkswagena Caddy.  

 
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie otrzy-
mali dwa nowe nieoznakowane radiowozy, które zostały 
zakupione dzięki dofinansowaniu 
iławskiego Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Miasta Iława, Nadleśnictwa 
Iława, Nadleśnictwa Susz oraz budże-
tu Komendy Głównej Policji. 
 
Do  Komendy Powiatowej Policji w Iławie 
przyjechały dwa nowe radiowozy. Toyo-
ta Coralla I Kia Rio trafiły już do służby w 
iławskiej jednostce policji, gdzie będą 
wykorzystywane w codziennej służbie na 
terenie całego powiatu. Samochody zostały zakupione ze 
środków pochodzących z iławskiego Starostwa Powiatowe-
go, Urzędu Miasta Iława, Nadleśnictwa Iława, Nadleśnictwa 
Susz oraz budżetu Komendy Głównej Policji. 
 

 
Toyota Corolla wspierać będzie służbę iławskich policjantów 
natomiast Kia Rio będzie wspomagać policjantów z Su-

sza.  Zakupione samochody pomo-
gą w codziennej służbie funkcjona-
riuszom i przyczynią się z pewno-
ścią  do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców i turystów odwiedza-
jących powiat iławski 
Komendant Powiatowy Policji w 
Iławie podinsp. Waldemar Pankow-
ski dziękuje za okazaną pomoc i 
wsparcie w tak trudnym dla każde-
go czasie. Podkreślił, że ta inicjaty-

wa świadczy o bardzo dobrej współpracy z Policją, jak rów-
nież o zaangażowaniu samorządu we wspólne działania na 
rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. 

Samochody dla iławskich funkcjonariuszy 
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Nowy radiowóz  

w Komisariacie Policji w Biskupcu 
Nowy radiowóz trafił do policjantów z Biskupca.  

Jego zakup był możliwy dzięki współpracy z władzami 

samorządowymi, które w połowie sfinansowały zakup 

nowego auta. Pozostała część środków pochodziła  

z budżetu Policji. 

 

W czwartek (10.12.2020) na terenie parkingu Komisariatu 

Policji w Biskupcu ze względu na obecną sytuację związaną  

z pandemią koronawirusa w ograniczonej liczbie gości odbyło 

się przekazanie nowego radiowozu policjantom z Biskupca.  

W wydarzeniu wziął udział Kamil Kozłowski - Burmistrz Bi-

skupca oraz podinsp. Marcin Cydzik - Komendant Komisariatu 

Policji w Biskupcu.  

 

Auto do jednostki trafiło przy wsparciu finansowym władz sa-

morządowych w ramach programu 50/50. Pozostałą część 

środków zadysponowano z budżetu Komendy Głównej Policji.  

 

Całkowita wartość radiowozu to 115 tysięcy złotych. 

 

Nowe auto, które zasiliło flotę biskupieckiej jednostki Policji 

przyczyni się do poprawy komfortu pracy funkcjonariuszy oraz 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.  

Jest to już kolejne nowe auto, które w ostatnich dniach trafiło 

do policjantów pełniących służbę na terenie powiatu olsztyń-

skiego. 

 

      aj 

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie otrzymała 
radiowóz. Nowy oznakowany samochód zakupiony 
został z funduszu Programu Modernizacji Policji 
na lata 2017-2020. 
W nowym roku do Komendy Powiatowej Policji w Mrą-
gowie trafił oznakowany radiowóz. Przekazany do 
użytku samochód to pojazd marki Volkswagen Caddy 
Pojazd kryje pod maską turbobenzynowy  
silnik 1395 cm3 /96 kw.  
Jednostka współpracuje z siedmiostopniową automa-
tyczną skrzynią biegów DSG. Auto wyposażone jest w 
automatyczną klimatyzację, bliksenowe reflektory, 
tempomat oraz komplet systemów bezpieczeństwa z 
sześcioma poduszkami powietrznymi i systemem sta-
blizacji toru jazdy oraz kamerę cofania. Takich rzeczy 
mógłby pozazdrościć niejeden samochód osobowy. 
 
Auto zostało wcześniej przystosowane do służby w 
policji, zgodnie z przygotowaną specyfikacją. Samo-
chód posiadają najnowocześniejsze wyposażenie uła-
twiające pracę policjantów oraz zwiększające bezpie-
czeństwo podczas użytkowania.  
Policyjne caddy przystosowane jest do przewozu  
czterech policjantów i jednego konwojowanego.  
Auto wyposażono w instalację łączności radiowej, 
radiotelefon i oczywiście oznakowanie zewnętrzne 
wraz ze światłami uprzywilejowania w ruchu.  
Samochód kosztował ponad 180 tysięcy złotych.  
Jego zakup sfinansowała Komenda Główna Policji z 
„Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020”. 
 
Samochód ten będą wykorzystywali policjanci wydzia-
łu prewencji mrągowskiej komendy. Systematyczna 
modernizacja floty policyjnej poprawia warunki służby 
funkcjonariuszy, a to z pewnością pozwoli na spraw-
niejszą i szybszą reakcję na zaistniałe zdarzenia oraz 
przełoży się na zwiększenie skuteczności policyjnych 
działań. 
     dk 
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To był mroźny poranek, kiedy policjanci szczycieńskiej 
„drogówki” jechali do punktu kontroli w Pasymiu.  
W pewnym momencie widoczność na drodze ograniczy-
ły im kłęby dymu, wydobywające się z poddasza domu 
jednorodzinnego. Funkcjonariusze szybko zorientowali 
się, że budynek płonie. Natychmiast ruszyli z pomocą 
nieświadomym zagrożenia mieszkańcom. Ewakuowali z 
wnętrza 13-latkę i jej 64-letnią babcię. Odłączyli instala-
cję elektryczna i butlę gazową, a na miejsce wezwali 
strażaków.  

Podczas akcji gaśniczej zapewnili schronienie ewaku-
owanym, a w trosce o bezpieczeństwo służb ratunko-
wych oraz innych uczestników ruchu drogowego, zor-
ganizowali objazd. 
 
W czwartek (14.01.2021r.) parę minut po godz. 7:00 poli-
cjanci z referatu ruchu drogowego szczycieńskiej komendy - 
asp. Jarosław Niegowski oraz st. sierż. Krzysztof Grzy-
wacz - przejeżdżali przez miejscowość Pasym, kierując się 
do wyznaczonego podczas odprawy służbowej punktu kon-
trolnego. Na ul. Olsztyńskiej w Pasymiu ich uwagę przykuł 
gęsty dym, wydobywający się z jednego z domów jednoro-
dzinnych. Funkcjonariusze zatrzymali radiowóz i wtedy za-
uważyli, że poddasze budynku płonie. Gdy zdali sobie spra-
wę z powagi sytuacji, bez chwili wahania wybiegli z radiowo-
zu i dobiegli do drzwi mieszkania. Pomimo kilkukrotnego 
pukania, nikt przez dłuższy czas im nie otwierał. W końcu w 
progu mieszkania pojawiła się wystraszona starsza kobieta. 
Stała w piżamie, bo przed chwilą jeszcze spała. Obudziła 
się, gdy usłyszała głośne pukanie do drzwi i okien swojego 
domu. Policjanci poinformowali 64-latkę, że musi opuścić 
mieszkanie, ponieważ w budynku pojawił się ogień. Zapytali 
ją czy w środku, ktoś się jeszcze znajduje. Przerażona ko-
bieta odpowiedziała: „tak, moja wnuczka, która śpi w poko-
ju”. Policjanci wbiegli do środka i w jednym z pomieszczeń 
zastali śpiącą w łóżku 13-latkę. Obudzili ją, kazali zabrać 
najpotrzebniejsze rzeczy i wyprowadzili małoletnią na ze-
wnątrz. 
Jak ustalili, na poddaszu domu mieszka również 34-letni 
mężczyzna, ale jak sprawdzili, wcześniej wyszedł do pracy. 
Szczycieńscy policjanci po tym jak upewnili się, że wszyst-
kie osoby są już bezpieczne, rozłączyli instalację elektrycz-

ną i odłączyli butlę gazową znajdującą się wewnątrz budyn-
ku, a o zaistniałej sytuacji jednocześnie poinformowali ofice-
ra dyżurnego szczycieńskiej komendy i straż pożarną. 
 
Policjanci zatroszczyli się o 64-latkę i jej 13-letnią wnuczkę 
znajdując dla nich miejsce w radiowozie, do czasu dotarcia 
na miejsce osób, które przejęły nad nimi opiekę. 
Na miejscu bardzo szybko pojawili się strażacy. Z ogniem 
walczyło aż siedem zastępów. Kłęby dumy wydobywające 
się z budynku wpływały na słabą widoczność drogi. Szczy-
cieńscy funkcjonariusze w trosce o bezpieczeństwo służb 
ratunkowych biorących udział w akcji gaśniczej oraz innych 
uczestników ruchu drogowego próbujących przejechać tym 
odcinkiem jezdni, zorganizowali również objazd. 
 
Asp. Jarosław Niegowski swoją przygodę ze służbą  
w Policji rozpoczął w 2008 r., jako policjant Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.  
Od 2011 roku związany jest z Komendą Powiatową Policji  
w Szczytnie i pełni służbę w Referacie Ruchu Drogowego. 
St. sierż. Krzysztof Grzywacz od samego początku zwią-
zany jest ze szczycieńską jednostką policji. Od 2014 roku 
służył w Zespole Patrolowo – Interwencyjnym, a od 2018 
roku do dziś pracuje w Referacie Ruchu Drogowego KPP w 
Szczytnie. 
Ciekawostką jest to, że obaj funkcjonariusze przed wstąpie-
niem do służby byli instruktorami nauki jazdy i szkolili przy-
szłych kierowców na świadomych, samodzielnych i odpo-
wiedzialnych uczestników ruchu drogowego. 
      
      
  

 

st. sierż. Izabela Cyganiuk  
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Tysiące policjantów z całego kraju wspierają Fundację 
Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach 
w jej działalności. Ich zaangażowanie to nie tylko comie-
sięczne wpłaty na konto Fundacji, ale także szereg ini-
cjatyw organizowanych przez funkcjonariuszy i pracow-
ników cywilnych Policji, których celem jest pomoc pod-
opiecznym Fundacji. Na koniec tego roku Komendant 
Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek 
oraz Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów  
podinsp. Sławomir Koniuszy przekazali Fundacji Pomo-
cy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach do-
datkowe 13 tysięcy złotych zebrane w lipcu 2020 r. pod-
czas Rajdu Rowerowego Wzdłuż Granic Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 
Rajd Rowerowy Wzdłuż Granic Województwa Warmińsko-
Mazurskiego odbył się w dniach 24-27 lipca 2020 r.  
W tym czasie siedmiu rowerzystów, do których na trasie 
rajdu dołączali kolejni (zarówno policjanci, jak i cywile), 
przejechało 800 km, odwiedzając wszystkie powiaty Warmii 
i Mazur i zbierając fundusze na Fundację Pomocy Wdowom 
i Sierotom po Poległych Policjantach. 
 

Pomysłodawcą i organizatorem rajdu był  
kom. Mirosław Cydzik Zastępca Naczelnika Wydziału Łącz-
ności i Informatyki KWP w Olsztynie, który powiedział: 
„Jesteśmy zapalonymi rowerzystami, więc jest to dla nas po 
prostu kolejny trening na rowerze, a przy okazji możemy 
wesprzeć działalność Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom 
po Poległych Policjantach. Na co dzień służba to przede 
wszystkim pomoc innym, a tym rajdem chcemy zasygnalizo-
wać, że policjanci każdego dnia wypełniają rotę ślubowania i 
czasami oni i ich rodziny płacą za to najwyższą cenę”. 
 
Inicjatywa spotkała się z aprobatą ze strony Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz Zarządu Wojewódz-
kiego NSZZ Policjantów, a wsparli ją samorządowcy i spon-
sorzy. 
Dzięki hojności darczyńców zebrano 13 tysięcy złotych, 
które Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie  
nadinsp. Tomasz Klimek oraz Przewodniczący Warmińsko-
Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
podinsp. Sławomir Koniuszy przekazali na konto Fundacji. 
  
      (az/tm) 
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Akcja „Nakręć się na pomaganie” nabiera tempa. Liczba 
nakrętek dla Marcela systematycznie rośnie. Mieszkań-
cy Pisza bardzo chętnie wrzucają plastikowe korki do 
pojemnika w kształcie serca znajdującego się przed 
piską komendą. Do akcji przyłączył się także Komen-
dant Wojewódzki Policji w Olsztynie.  
Nadinsp. Tomasz Klimek przywiózł nakrętki i wrzucił je 
do serca pomagając w ten sposób zbierać środki na 
rehabilitację chłopca.  
 
Dzielnicowy z Białej Piskiej asp. Adam Trzonkowski na do-
bre rozkręcił już V edycję zbiórki nakrętek pod hasłem 
„Nakręć się na pomaganie”. Z myślą o 3-letnim Marcelu 
udało się już nazbierać ponad 4 tony plastikowych korków i 
to w zaledwie trzy miesiące. Zbiórka wciąż trwa. 
 
Do akcji włączają się różne osoby i podmioty. Wielu miesz-
kańców wrzuca plastikowe korki do pojemnika w kształcie 
serca znajdującego się przed Komendą Powiatową Policji w 
Piszu. Włączył się do niej także Komendant Wojewódzki 
Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, który odwiedza-
jąc Komendę Powiatową Policji w Piszu, nie zapomniał o 
zbiórce nakrętek i przywiózł je ze sobą. Z dużą przyjemno-
ścią wrzucił je do pojemnika w kształcie serca. 
Szef warmińsko-mazurskich policjantów wyraził słowa uzna-
nia dla asp. Adama Trzonkowskiego, który zainicjował całą 

akcję i nakręcił ludzi na pomaganie. Podkreślił, że o dzielni-
cowym z Białej Piskiej i jego zbiórce nakrętek słyszała już 
cała Polska. Adam dał przykład, że w prosty sposób można 
pomóc innym. Trzeba tylko tego chcieć. 
 

 

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji „Nakręć się na pomaganie”. 
Wystarczy tak niewiele, by pomóc 3-letniemu Marcelowi funkcjonować 
jak jego rówieśnicy. Za każdą liczbę plastikowych korków serdecz-
nie WSZYSTKIM dziękujemy. 
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Dzięki policjantowi z Olsztyna,  
st.asp. Dariuszowi Otrembie,  
11 października 2020 r. odbył się  
VI BIEG NA RZECZ DZIECI CHO-
RYCH NA NOWOTWORY.  
Patronatem bieg objął  
nadinsp. Tomasz Klimek Komen-
dant Wojewódzki Policji w Olszty-
nie, a gospodarzem zawodów po 
raz kolejny był Hotel Anders. 
 
Trasa biegu mierzyła 5 km i biegła 
przez piękne tereny Nadleśnictwa 
Stare Jabłonki. Ze względu na ob-
ostrzenia udział w biegu wzięło stu 
czterdziestu ośmiu zawodników, nato-
miast w części wirtualnej ponad dwu-
stu. W biegu uczestniczył 12-krotny 
mistrz świata w żeglarstwie  
Karol Jabłoński. Jego obecność dodała energii młodszym 
zawodnikom, którzy pierwszy raz w życiu pokonali dystans  
5 km.  
 
 

Patronat nad zawodami objął nadinsp. Tomasz Klimek Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Olsz-
tynie. Całe wpisowe z biegu przezna-
czone zostało na zakup dwóch spe-
cjalistycznych łóżek o łącznej warto-
ści 30 000 PLN.  
W połowie stycznia  łóżka dotarły do 
Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, 
gdzie nastąpiło formalne ich przeka-
zanie dla Klinicznego Oddziału He-
matologii i Onkologii Dziecięcej. 
Organizator biegu,  
st. asp. Dariusz Otremba składa ser-
deczne podziękowania gospodarzo-
wi, sponsorom, partnerom, oraz Ko-
mendantowi Wojewódzkiemu Policji 
w Olsztynie, bez którego wsparcia 
bieg mógłby się nie odbyć.  

Szczególne podziękowania należą się  wszystkim uczestni-
kom biegu, którzy swoją obecnością wsparli inicjatywę nio-
sącą pomoc innym. 
 
      (do/rj) 
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Modelarstwo jak służba - wymaga cierpliwości, wciąga  
i podnosi poziom adrenaliny. 
Uczy cierpliwości, dokładności, precyzji, analitycznego 
myślenia, a także opanowania i planowania. To świetny 
sposób na radzenie sobie ze stresem i odpoczynek  
od problemów dnia codziennego. Jest bardzo wciągają-
ce i daje bodźce do zagłębiania się w historię tworzone-
go od podstaw modelu. Co łączy te wszystkie cechy z 
pasją do modelowania i wykonywaniem codziennych 
obowiązków służbowych? Na to pytanie odpowiedź zna 
sierż. szt. Rafał Szymborski z Komendy Powiatowej Po-
licji w Szczytnie, który od blisko 29 lat z sukcesami zaj-
muje się modelarstwem. Jego makietę olsztyńskiego 
zamku z czasów Mikołaja Kopernika wciąż można podzi-
wiać w miejscu, które przedstawia. 
 
Sierż. szt. Rafał Szymborski to doświadczony policjant, któ-
ry na co dzień służy w referacie patrolowo – interwencyjnym 
Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Swoją przygodę  
z mundurem rozpoczął w czerwcu 2013 roku, jako kursant 
Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji III 
Komisariatu Policji w Gdańsku. Ze szczycieńską jednostką 
związany jest od października 2014 r. 
 
Spokojny, opanowany, cierpliwy i wytrwały to cechy, które 
świetnie do niego pasują. Skąd się wzięły? Z pasji do mode-
lowania.  

Jeszcze jako student, jako jedyny miał możliwość obronić 
swoją pracę magisterską na Zamku Kapituły Warmińskiej  
w Olsztynie. Wszystko za sprawą makiety Zamku Olsztyń-
skiego z czasów Mikołaja Kopernika, którą wykonał własno-
ręcznie, dzięki swojemu zamiłowaniu do modelarstwa.  
Pracę szczycieńskiego policjanta, do dziś można w tym 
miejscu zobaczyć. 
 
Model samolotu bojowego i pilota 
Co prawda później miał długą, bo prawie 14-letnią przerwę 
od swojej pasji, ale wrócił do niej z przytupem. Po roku po-
nownego sklejania modeli zajął II miejsce w Mistrzostwach 
Polski Mikromodeli, a także II miejsce w Europejskich Mi-
strzostwa Modelarstwa, które odbyły się w Bułgarii. 
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Co daje policjantowi ta pasja?  
-„Zdobyte podczas wielogodzinnych, wymagających ogrom-
nej precyzji i opanowania umiejętności, wykorzystuje w co-
dziennej służbie. Jest to mój sposób na siebie i mój sposób 
na odstresowanie. Modelarstwo wymaga ogromnej cierpli-
wości, zawziętości i dokładności. Często mamy do czynienia 
z elementami, które są cienkie, jak ludzki włos. W zawodach 
zaś brana jest pod uwagę liczba elementów, ich skala oraz 
idealne odwzorowanie modelu. Nie jest to łatwe, bo nie zaw-
sze mamy możliwość dotrzeć do konkretnego egzemplarza  
i aż tak szczegółowo mu się przyjrzeć. Wtedy zaczyna się 
walka z historią, wertowanie książek i szukanie źródła, które 
w jak największym stopniu przybliżą nam dany eksponat.  
 

To jest bardzo wciągające i daje ogromnego kopa adrenali-
ny, podobnie jak służba”. 
  
 Policjant podkreśla, że w przypadku jego pasji nieodzow-
nym elementem jest zamiłowanie do historii. Bez niej do-
tychczasowe osiągnięcia nie byłyby możliwe. 
- „Cieszę się, że praca w Policji dalej mi możliwości rozwija-
nia mojej pasji, a moje hobby zaś możliwość rozwijania cech 
oraz umiejętność przydatnych w służbie” 
– podsumowuje policjant. 
 
      ic/tm 
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Szlachetna paczka”  
od policjantów z olsztyńskiej  
drogówki  
 
Pomaganie jest fajne! O czym doskonale wiedzą poli-
cjanci i pracownicy cywilni z olsztyńskiej drogówki, 
którzy w ramach akcji „Szlachetna paczka” wsparli 
materialnie 83-letniego mieszkańca gminy Barczewo. 
Zakupione przez policjantów rzeczy cyklicznie trafiają 
do osób najbardziej potrzebujących pomocy. 
.  
Projekt społeczny „Szlachetna paczka” jest jedną z najbar-
dziej rozpowszechnionych i bezpośrednich form pomocy 
rodzinom i osobom potrzebującym wsparcia.   
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców na chwi-
lę przed Świętami Bożego Narodzenia, konkretne rodziny 
otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrze-
bom. Marzenia osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
nigdy nie są wygórowane. Dlatego policjanci z olsztyńskiej 
jednostki Policji już po raz kolejny aktywnie przyłączyli się 
do realizacji tej szlachetnej idei.  
 
Policjantów i pracowników cywilnych z olsztyńskiej drogów-
ki urzekła historia samotnie mieszkającego staruszka.  
Pogodny 83-latek jest niezwykle skromny, cieszy się z tego 
co ma i twierdzi, że nie potrzeba mu wiele. Mimo samotno-
ści i wielu trudności z jakimi mierzy się każdego dnia, wciąż 
optymistycznie spogląda na jutro. 
 
Za pieniądze zebrane przez Wydział Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, udało się przygoto-
wać specjalną paczkę dla pogodnego seniora. Co ciekawe, 
aby zakupione prezenty mogły trafić pod wskazany adres, 
niezbędne było zorganizowanie większego transportu, po-
nieważ jednym z podarków było 1,5 tony węgla.  
 

W „Szlachetnej paczce” znalazły się również takie rzeczy 
jak: środki chemiczne, artykuły spożywcze, ciepła odzież 
oraz świąteczne łakocie. Policyjni Mikołaje sprezentowali 
również nowy aparat telefoniczny, ponieważ poprzedni się 
zepsuł, na kilka dni przed planowaną dostawą paczki.  
Obdarowany bardzo ucieszył się ze wszystkich upomin-
ków.  
Udział w takich akcjach, zdecydowanie zbliża ludzi, pozwa-
la pomóc nawet tym, którzy się nie skarżą na swój los.  
 
 
Do akcji „Szlachetna Paczka” włączyli się również Policjan-
ci i pracownicy cywilni z Komisariatu Policji w Dobrym Mie-
ście oraz Posterunków Policji w Dywitach i Jonkowie . 
 
Pracownicy cywilni i funkcjonariusze z Komendy Miejskiej 
Policji w Olsztynie po raz kolejny wsparli zbiórkę prezentów 
organizowaną przez fundację „FOSA”.  
O aktywności pracowników cywilnych i policjantów  
z KMP w Olsztynie świadczyły zgromadzone rzeczy, które  
trafiły do osób najbardziej potrzebujących pomocy.  
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