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WSTĘP

Kronika przedsięwzięć zorganizowanych na rzecz miasta i powiatu w roku 2015
powstała w celu zestawienia wydarzeń organizowanych przez Szkołę Policji w Pile oraz
takich, w których nasza placówka brała udział. Kadra, pracownicy oraz słuchacze
pilskiej Szkoły Policji angażują się, często również charytatywnie, w życie miasta i jego
mieszkańców. Zebrane i opisane w tym materiale wydarzenia stanowią wizytówkę
zarówno Szkoły Policji, jak i Piły i okolic. Są również dowodem na owocną współpracę
pomiędzy Szkołą Policji, miastem i innymi instytucjami znajdującymi się na terenie
powiatu.
Kronika została opracowana przez Paulinę Politowską – pracownika Sekcji
Prezydialnej Szkoły Policji w Pile na polecenie Komendanta Szkoły insp. Jerzego
Powieckiego, w oparciu o materiały zgromadzone oraz stworzone przez pracowników
i funkcjonariuszy Szkoły Policji w Pile. Zamieszczone w kronice zdjęcia pochodzą
ze szkolnego archiwum oraz z oficjalnej strony internetowej Szkoły.
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STYCZEŃ

Niebieska Orkiestra
23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w Regionalnym
Centrum Kultury jak co roku wspierali wolontariusz- policjanci ze Szkoły Policji w Pile.
Chcąc zachęcić pilan do datków w szczytnym celu, Szkolny muzyczny Zespół Awans zagrał
piosenki znanych wszystkim wykonawców.
Oprócz części muzycznej, funkcjonariusze z Zakładu Służby Kryminalnej
(podinsp. Leszek Koźmiński i asp. sztab. Paweł Leśniewski) wraz z młodymi policjantami
kursu podstawowego oraz szkolną animatorką kultury Anną Fons, zorganizowali stoisko,
na którym zaprezentowane zostały walizka kryminalistyczna i ślady, które można ujawnić
na miejscu zdarzenia. Ekspozycję Szkoły odwiedziło wielu mieszkańców Piły. Za datek
do stojącej na stoisku puszki WOŚP, wszyscy chętni mogli wykonać pamiątkową
daktyloskopię. W wyniku tej kwesty uzyskano 294 zł, a przekazane przez Komendanta
Szkoły insp. Jerzego Powieckiego policyjne gadżety (pendrive, filiżanka ze spodkiem
i breloczek – latarka z logo Szkoły oraz kalendarz z Komendy Głównej Policji), zostały
przekazane na licytację na rzecz WOŚP.
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STYCZEŃ

Zajęcia z muaythai – boksu tajskiego

Instruktor technik interwencji Zakładu Interwencji Policyjnych Szkoły, a także
licencjonowany trener Polskiego Związku Muaythai – mł. asp. Tomasz Ptak zaprosił
do Szkoły Policji w Pile trenera kadry Polski w Muaythai Rafała Simonidesa oraz
goszczącego w naszym kraju Tajem’a THANIT IM ON, który słynie z mocnych
widowiskowych kopnięć, wykorzystywanych podczas walki.
Oprócz warsztatów, jakie zaproszeni goście przeprowadzili w pilskiej Szkole Policji
dla kadry i słuchaczy, odbyły się ogólnodostępne zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2
im. Polskich Olimpijczyków ul. Roosevelta 12 w Pile.
Zajęcia były świetną okazją do zapoznania się z narodowym sportem Tajlandii oraz
ćwiczeń pod okiem specjalistów.
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STYCZEŃ

Koncert zespołu Awans na rzecz budowy stacjonarnego hospicjum w Pile
W styczniu w Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. NMP Królowej Polski oraz
w Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pile, odbyły się koncerty kolęd i pastorałek na rzecz
budowy pierwszego stacjonarnego hospicjum w naszym mieście. Wśród wykonawców
nie zabrakło także policyjnego zespołu Awans, który wykonał znane kolędy, pastorałki oraz
bożonarodzeniowe pieśni w nowych aranżacjach.
Szkolni wykładowcy tworzący zespół Awans uczestniczyli w owym czasie nie tylko
we wspomnianych koncertach. Towarzyszyli również muzykom podczas występów
w Złotowie, Zakrzewie, Pile i Finale WOŚP.
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LUTY

Karnawałowy wolontariat w Leżenicy
Słuchacze Samorządu Szkoły Policji w Pile wraz z podinsp. Wojciechem Thielem
odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Leżenicy w dniu, kiedy odbywał się noworoczny
bal karnawałowy. Oprócz wspólnej zabawy z podopiecznymi przebranymi w wielobarwne
stroje i zwiedzania placówki, funkcjonariusze wręczyli podopiecznym upominki, w tym
maskotki oraz sprzęt sportowy, który będzie wykorzystywany podczas rehabilitacji i ćwiczeń
ruchowych. Zasiedli również w jury konkursu na najlepsze przebranie. Tym samym
podarowali podopiecznym Ośrodka jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką jest uśmiech
i zadowolenie.
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LUTY

Cykl o bezpiecznym poruszaniu się na drogach

W związku z przerażającymi statykami dotyczącymi liczby śmiertelnych wypadków
na drogach z udziałem młodzieży, Szkoła Policji w Pile zorganizowała dla uczniów III klas
o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile, prewencyjny cykl
spotkań o bezpiecznym poruszaniu się po drogach.
Szkolenie przeprowadził wykładowca Zakładu Prewencji kom. Artur Kulczak, który
podkreślił problem odpowiedzialności i braku przewidywania konsekwencji przez młodych
kierowców, a także ich lekkomyślności i chęci zaimponowania innym. Przedstawił uczniom
statystki wypadków oraz przypomniał, że otrzymanie prawa jazdy nie czyni automatycznie
z człowieka doskonałego kierowcy.
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LUTY

Prelekcja przeciwko cyberprzemocy

Jakie zagrożenia czekają na korzystających z sieci podczas korzystania z Internetu?
Jakie czynności komunikacji cyfrowej są zagrożone i karalne? Na te i inne pytania
odpowiedzi udzielił, uczniom klas szóstych oraz nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 5
im. Dzieci Polskich w Pile, starszy wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej Szkoły Policji
w Pile podinsp. Zbigniew Bogusz. Podczas prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną
poruszono także temat profilaktyki i bezpieczeństwa korzystania z sieci, a co za tym idzie
kwestii cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się jak nie stać się ofiarą internetowego
oprawcy oraz jakie podjąć działania, gdyby taka sytuacja miała miejsce.
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MARZEC

Akcja charytatywna dla Adama
7 marca 2015 roku wykładowcy Szkoły Policji w Pile wzięli udział w akcji
charytatywnej na rzecz Adasia Undro, 3-letniego chłopca chorego na nowotwór pnia mózgu.
Szkoła Podstawowa nr 12 w Pile zorganizowała festyn, podczas którego odbył się,
z inicjatywy instruktora Zakładu Interwencji Policyjnych Szkoły Policji oraz
licencjonowanego trenera Polskiego Związku Muaythai (tajski boks) – mł. asp. Tomasza
Ptaka, pokaz sztuk walki w wykonaniu członków prowadzonego przez asp. Ptaka Klubu
Black Baird Piła oraz słuchaczy Szkoły.
Oprócz sztuk walki obył się bieg. Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolenia
i Dowodzenia mł. insp. Artur Godlewski, młodszy wykładowca Zakładu Interwencji
Policyjnych podkom. Radosław Spychalski, specjalista Beata Kąckowska-Szklarz i starszy
referent Marta Królewicz (obie panie z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia),
główny specjalista Sekcji Teleinformatyki Adam Blajchert oraz emerytowany wykładowca
Szkoły podinsp. w st. spocz. Marek Kąckowski, wspólnie z wieloma pilanami przebiegli
razem 1524,64 km, czyli o wiele więcej niż założony wcześniej dystans miedzy Piłą
a Londynem, gdzie obecnie leczy się Adaś.
W działania na rzecz Adasia zaangażowali się także słuchacze Szkoły, którzy
obsługiwali stoisko ekspozycyjne, na którym można było obejrzeć środki przymusu
bezpośredniego oraz elementy policyjnego umundurowania. W wyniku wszystkich podjętych
działań podczas festynu udało się zebrać 22 830,45 zł, 4 euro, 1 funt na pomoc dla chłopca.
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MARZEC

Plebiscyt „Człowiek Roku 2014”
Wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły, podinsp. Leszek Koźmiński znalazł
się w gronie laureatów Plebiscytu „Człowiek Roku 2014” Tygodnika Pilskiego. W finale
konkursu (głosować można było za pomocą smsów), który odbył się w pilskim hotelu
FORMA, podinsp. Koźmiński został wyróżniony w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
I KULTURA, a nominację otrzymał jako pomysłodawca Festiwalu Kryminału „Kryminalna
Piła”. Pamiątkowy dyplom wraz z gratulacjami wręczył dyrektor Biura Reklamy Polska Press
Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Antoni Malinowski.
Ideą Festiwalu Kryminału „Kryminalna Piła” jest popularyzacja kryminału jako formy
rozrywki i przygody intelektualnej. W jego ramach odbywają się spotkania autorskie,
warsztaty, panele dyskusyjne, wystawy oraz projekcje filmów. W ubiegłym roku Festiwal
został nominowany do „SYRIUSZY” (w kategorii kultura), dorocznych nagród Prezydenta
Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury oraz za osiągnięcia sportowe. Współtwórcą i pomysłodawcą Festiwalu jest właśnie
podinsp. Leszek Koźmiński – miłośnik literatury kryminalnej, wykładowca kryminalistyki,
grafolog, biegły sądowy oraz ekspert w dziedzinie kryminalistycznych badań dokumentów
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
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MARZEC

Prelekcja dotycząca agresji w cyberprzestrzeni
Już po raz kolejny wykładowcy Szkoły Policji w Pile: podinsp. Zbigniew Bogusz
i podinsp. Robert Kreczmer przeprowadzili spotkanie dotyczące przemocy i agresji
w cyberprzestrzeni. Tym razem z zasadami bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania
z sieci zapoznali się uczniowie klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Pile.
Młodzież dowiedziała się jakie zagrożenia czyhają na nich podczas korzystania z Internetu,
a także jak ich skutecznie unikać. Ponadto zostali poinformowani jakie zachowania podczas
korzystania z komunikacji cyfrowej są niedozwolone i karalne. Dla podkreślenia powagi
omawianego tematu wykładowcy wzięli udział w uroczystym apelu szkolnym.
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MARZEC

Wolontariat w Leżenicy
Kolejny raz w roku 2015 samorząd słuchaczy Szkoły Policji oraz przedstawiciele
poszczególnych kompanii kursu podstawowego zawodowego oraz kursów specjalistycznych
odwiedzili uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżenicy. Podczas wizyty zapoznali
się z charakterem działalności placówki, jej historią oraz podopiecznymi. Jak mówi
podinsp. Wojciech Thiel - wielu policjantów uczących się w naszej szkole pomagając innym,
przede wszystkim pomaga sobie. Wolontariat odmienia ich życie, pod koniec szkolenia inaczej
patrzą na siebie, inaczej patrzą na pracę w Policji. Kiedy przychodzi czas pożegnania
ze szkołą i powrotu do pracy w jednostkach, mówią o wolontariacie zgodnie - warto było!
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MARZEC

IV Festiwal Nauki „Spójrz, usłysz, przeżyj - nauki humanistyczne niejedno mają imię...”
Festiwal odbył się 12 marca 2015 r. w pilskim Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Jana
Paderewskiego. Podczas jego trwania uczniowie wzięli udział m.in. w zajęciach poetyckich,
warsztatach z public relation, muzyki, architektury, koncercie „Od baroku do
hip-hopu” i spotkaniu z aktorem Wojciechem Wysockim.
Wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile przeprowadzili
zajęcia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Podinsp. Leszek Koźmiński,
twórca Festiwalu Kryminału „Kryminalna Piła”, współorganizowanego przez naszą Szkołę,
zaprezentował powieści kryminalne dla młodzieży, opowiadając o związkach służby
z literaturą, natomiast asp. sztab. Paweł Leśniewski przeprowadził warsztaty
kryminalistyczne.
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KWIECIEŃ

III Edycja Turnieju Piłki Nożnej w Lubaszu na leczenie Wojtka
Szkoła Policji w Pile z inicjatywy st. asp. Pawła Dobosza - asystenta Wydziału
Organizacji Szkolenia i Dowodzenia stała się organizatorem Turnieju Piłki Nożnej Halowej
Służb Mundurowych zorganizowanego w Lubaszu. Dzięki środkom od licznych firm
i instytucji o miano najlepszych, a przede wszystkim o zdrowie i środki na leczenie dla
3-letniego Wojtka Chomonta, rywalizowali policjanci, strażacy, leśnicy, pracownicy Izby
Celnej, strażnicy więzienni oraz uczniowie Edukacji Lubasz. Cierpiący na dysplazję kostnoszkieletową chłopiec dzielnie kibicował zawodnikom mundurowym.
Na Turnieju gościli również m.in.: Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie mł.
insp. Piotr Skrzypkowiak, Wicestarosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Jacek
Klimaszewski, Wójt Gminy Lubasz Marcin Filoda, Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny
Powiat Krzysztof Marcinkowski, Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach mjr Ryszard
Chmurak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz Stanisław Zalewski, Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu Sławomir Magdziarz. Głównymi organizatorami
sportowych zmagań była pilska Szkoła Policji oraz Samorząd Gminy Lubasz.
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KWIECIEŃ

Turniej w Piłkę Halową o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pile
Komenda Powiatowa Policji w Pile, Komisariat Policji w Wyrzysku, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile, Komenda Powiatowa Policji w Złotowie,
Komenda Powiatowa w Wałczu, Straż Miejska w Pile, nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Pile, kuratorzy sądowi oraz Szkoła Policji w Pile –
przedstawiciele tychże instytucji mieli okazję rywalizować w tym roku podczas VII Turnieju
w Halową Piłkę Nożną o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pile w hali Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.
Reprezentacja Szkoły Policji w Pile w wyniku zaciekłej walki zdobyła II miejsce,
natomiast nasz zawodnik, mł. wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej: sierż. szt. Romuald
Cieciura, uznany został przez organizatorów najlepszym bramkarzem turnieju.
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KWIECIEŃ

Wolontaryjna akcja „Ekspresowy Certyfikat dla Artura”
Ślady, ślady, ślady…zostawiamy je codziennie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Eksperci
twierdzą, że nie jest możliwe popełnienie przestępstwa bez pozostawienia śladów. Dlatego ich
zabezpieczenie jest jedną z najważniejszych czynności dokonywanych na miejscu zbrodni.
Śladami tymi mogą być odciski palców, włosy, włókna ubrań, chemikalia, dokumenty,
pociski itd.
Słuchacze kursu specjalistycznego pod okiem st. asp. Pawła Leśniewskiego
zorganizowali dla techników kryminalistyki warsztaty kryminalistyczne. Honorowym
gościem warsztatów był przyjaciel samorządu szkolnego słuchaczy Artur Woźniak. Artur
otrzymał certyfikat ekspresowo ukończonego kursu kryminalistyki oraz wiele gadżetów
związanych z tą dziedziną. Największym przeżyciem dla niego było jednak otrzymanie od
profesora Mariusza Czubaja, który jest uczestnikiem Festiwalu Kryminału „Kryminalna Piła”,
książki z dedykacją.
Na zakończenie wizyty Artur wraz ze swoją mamą odbył spacer po szkole.
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KWIECIEŃ

III Krajowa Wystawa Miasto-Ogród

Podczas III Krajowej Wystawy Miasto-Ogród na pilskiej Wyspie zagrał szkolny zespół
Awans. Występ spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności, a także, ze względu na wysoki
poziom wykonania, propozycją występu zespołu w jednym z programów telewizyjnych
z kategorii talent - show. Celem występu było wsparcie inicjatyw miasta oraz dodatkowe
umilenie czasu uczestnikom wystawy.
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KWIECIEŃ

Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła”
W tym roku Festiwal „Kryminalna Piła” odbył się już po raz trzeci. Jego
współorganizatorem była Szkoła Policji w Pile.
Podczas festiwalu odbyły się m.in.:
 Gra Miejska, w której aktorami były osoby związane ze Szkołą Policji,
 wykład „Owadzi świat kryminalistyki, który wygłosił dr Szymon Konwerski
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 spotkanie z Wojciechem Chmielarzem – znakomitym dziennikarzem zajmującym się
tematyką terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i gospodarczej, a jednocześnie
wysoko ocenianym przez czytelników i krytyków twórcą współczesnych powieści
kryminalnych,
 pokazy filmowe,
 warsztaty literacko-kryminalistyczne,
 spotkania z zaproszonymi gośćmi.
Uroczystość zakończyła się przyznaniem ogólnopolskiej nagrody „Kryminalnej Piły”
dla najlepszej polskiej miejskiej powieści kryminalnej roku 2014, która trafiła w ręce
Ryszarda Ćwirleja za powieść „Błyskawiczna wypłata”.
Komendant pilskiej Szkoły Policji, insp. Jerzy Powiecki, dziękując za przyjęcie
zaproszenia, podarował uczestniczącym w Festiwalu pisarzom i naukowcom upominki
związane ze Szkołą.
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VIII Miejski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny Trzecioklasista”
Konkurs „Bezpieczny Trzecioklasista” skierowany jest do uczniów klas trzecich
pilskich szkół podstawowych, a jego organizatorem i gospodarzem jest Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile. Szkoła Policji w Pile od samego początku wspiera
organizatorów konkursu, a także czynnie w nim uczestniczy. W tegorocznej edycji rolę
ekspertów i sędziów sprawowali podinsp. Mariusz Macierzyński oraz kom. Artur Kulczak wykładowcy Zakładu Służby Prewencyjnej Szkoły.
Uczestnicy konkursu rywalizują ze sobą w konkurencji wiedzy na temat: bezpiecznej
drogi do szkoły, zasad przechodzenia przez jezdnię, znaków drogowych, podstawowych
przepisów ruchu drogowego i poruszania się na rowerze, pojazdów uprzywilejowanych,
numerów alarmowych, zagadnień prawidłowego zachowania podczas wypadku drogowego,
zasad bezpieczeństwa w domu, szkole, na wakacjach, (dziecko jako pieszy i pasażer) oraz
bezpiecznego używania energii elektrycznej.
Szkoła Policji w Pile, jako partner konkursu, umożliwiła dzieciom wykonanie
pamiątkowej daktyloskopii oraz zapoznanie z procedurą zabezpieczania dokumentów.
Finał Konkursu odbywa się w auli Szkoły Policji w Pile.
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Konferencja poświęcona zwalczaniu przestępczości intelektualnej

„Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko
własności intelektualnej”- taki tytuł nosiła zorganizowana w Szkole Policji w Pile
III konferencja poświęcona zwalczaniu przestępczości intelektualnej, zorganizowana przy
współudziale Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Stowarzyszenia
SYGNAŁ. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Podczas konferencji poruszono zagadnienia związane m.in.: z odtwarzaniem utworów
audiowizualnych w lokalach, przeciwdziałaniem naruszeniom praw autorskich i praw
pokrewnych w środowisku cyfrowym, piractwem komputerowym, czy też dowodami
internetowymi w postępowaniu karnym.
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Wolontariat dla Lucjana
Współdziałający z Fundacja „Mam marzenie” wykładowca Zakładu Służby
Prewencyjnej pilskiej Szkoły Policji – podinsp. Zbigniew Bogusz po raz piąty przyczynił się
do spełnienia marzenia chorego dziecka. Tym razem dotyczyło ono cierpiącego na białaczkę
Lucjana, który chciał zostać strażakiem i policjantem w jednej osobie.
Lucjan wraz z najbliższymi i przedstawicielami Fundacji „Mam marzenie” wybrał się
na wycieczkę do wrocławskiego ZOO. Kiedy wychodzili, czekał już na Niego policyjny
radiowóz, który zabrał go na miejsce zdarzenia, jakim okazało się podpalenie. W czasie drogi
nasz Marzyciel otrzymał szczegółowe informacje oraz dokładny rysopis sprawcy pożaru.
Kiedy przyjechali na miejsce, Lucjan razem z policjantami rozpoznał i zatrzymał
podejrzanego. Chwilę później Lucjan przebrał się w mundur strażacki i ugasił pożar. Wsiadł
do kosza i na wysięgniku został podniesiony, aby sprawdzić czy nikomu nic nie zagraża. Na
pamiątkę tego wydarzenia, zerwał szyszkę z najwyższego drzewa w okolicy. Następnie
dokonał inspekcji i przeglądu wyposażenia i sprzętu gaśniczego, podczas którego dowiedział
się, jak działają i do czego służą poszczególne urządzenia oraz zwiedził remizę strażacką.
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Wolontariat w Leżenicy
W kwietniu słuchacze Szkoły Policji w Pile odwiedzili podopiecznych Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Leżenicy, aby wspólnie spędzić czas.
Wolontariusze bawili się z podopiecznymi Warsztatów, a st. asp. Piotr Gos - słuchacz
kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki - przeprowadził warsztaty
kryminalistyczne. Warsztaty te były dużym przeżyciem dla podopiecznych placówki, którzy
na kilka minut mogli się poczuć ekspertami w tej dziedzinie.
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Przedszkolaki z wizytą w Szkole Policji
Dowodem na to, że z wizytą do Szkoły Policji w Pile przychodzą goście w różnym
wieku jest majowa wizyta „Zuchów” z Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile.
Odważne przedszkolaki dzielnie spisywały się na zajęciach z pierwszej pomocy
poprowadzonych przez podkom. Marcina Kolasińskiego i podkom. Radosława Spychalskiego
– ratowników medycznych i instruktorów z Zakładu Interwencji Policyjnych. Za sprawą
podinsp. Mariusza Macierzyńskiego z Zakładu Służby Prewencyjnej zaznajomiły się
z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię i sygnalizacji
świetlnej. Dzieci zwiedziły także szkolną bibliotekę, wykonały pamiątkową daktyloskopię
oraz dowiedziały się jak zabezpiecza się dokumenty w świetle UV.
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Przyjaźń polsko-niemiecka
W dniach 7-10 maja 2015 r. Region IPA przy Szkole Policji w Pile gościł
przedstawicieli IPA z regionu Lueneburg.
Nasi goście nie poprzestali jednak na zwiedzaniu budynku Szkoły Policji. Wspólnie
odwiedziliśmy siedzibę Państwowej Straży Pożarnej w Pile, aby zapoznać się
z funkcjonowaniem Stanowiska Analizowania i Prognozowania Zagrożeń - Centrum
Ratowniczym 112 oraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą. Ponadto, zwiedzili Piłę, odbyli rejs
tramwajem wodnym po Gwdzie, odwiedzili parafię ewangelicką oraz parafię
rzymskokatolicką pw. Świętej Rodziny, jak również zwiedzili okolice miasta i skansen
w Osieku nad Notecią.
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Uczestnictwo w 70. Jubileuszu Straży Pożarnej
Szkoła Policji w Pile w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych w
ramach 70. jubileuszu Państwowej Straży Pożarnej w Pile.
Podczas festynu na stoisku ekspozycyjnym Szkoły Policji odwiedzający mogli obejrzeć
jednostki broni używane przez polską Policję: P-64, P-83, Glock i Walther, pistolet
maszynowy i strzelbę gładkolufową. Oprócz tego zaprezentowana została walizka
kryminalistyczna, ślady, które można ujawnić na miejscu zdarzenia. Każdy chętny miał
możliwość wykonania pamiątkowej daktyloskopii. Stoisko Szkoły cieszyło się dużym
zainteresowaniem.
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II Piłkarski Turniej Służb Mundurowych
Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Drużyn 6-osobowych to wydarzenie objęte
Patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji, w którym biorą udział zespoły
reprezentujące: Komendę Powiatowa Policji w Czarnkowie, Komendę Powiatową Policji w
Pile, Komendę Powiatowa Policji w Wałczu, Komendę Powiatową Policji w Złotowie oraz
gospodarza turnieju - Szkołę Policji w Pile.
Turniej odbył się 16 maja br. a drużyny rywalizowały w systemie każdy z każdym, czas
gry 2x10 minut ze zmianą stron. Puchar Komendanta Głównego Policji zdobyła Szkoła
Policji w Pile.
Puchary oraz nagrody indywidualne zostały wręczone przez Zastępcę Komendanta
Szkoły mł. insp. Romana Gryczkę oraz w zastępstwie kierownika Zakładu Interwencji
Policyjnych - podinsp. Andrzeja Harendę.
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Finałowa gala „Domowe zagrożenie a bezpieczeństwo”
W maju w auli Szkoły Policji w Pile odbyła się uroczysta gala finałowa trzech miejskich
konkursów: „Bezpieczny Trzecioklasista”, „Domowe zagrożenia a bezpieczeństwo” oraz
„Udział Żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych ONZ”, który zorganizowany
został po raz pierwszy z okazji „Dnia Weterana” i „Dnia Peacekeepera”.
Galę zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście m.in.: Dowódca Garnizonu Piła
mjr Mariusz Krawulski, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piły
Sebastian Dzikowski, Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile mjr
Mirosław Konopko, Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr
24 w Pile Jan Bałon. Pilską Szkołę Policji reprezentowali Komendant insp. Jerzy Powiecki
wraz z Zastępcą insp. Piotrem Gacą. Oprócz nich w gali udział wzięli: Kierownik Zakładu
Służby Prewencyjnej mł. insp. Krzysztof Opaliński wraz z podległymi funkcjonariuszami –
podinsp. Mariuszem Macierzyńskim i kom. Arturem Kulczakiem, którzy w kwietniu br.
uczestniczyli w charakterze ekspertów Konkursu „Bezpieczny Trzecioklasista”. Nie zabrakło
również mieszkańców Piły, mediów oraz nagrodzonych uczniów, którzy przybyli razem
z najbliższymi i nauczycielami.
Rozdano nagrody zarówno dla uczestników konkursu, jak i organizatorów i patronów,
obejrzano występy uczniów oraz prace osób, które wzięły udział w konkursach.
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Odsłonięcie pomnika upamiętniającego XVII-wieczny Cmentarz Żydowski w Pile
Podczas planowania dużej inwestycji na terenie Szkoły Policji w Pile, jaką była
rozbudowa bazy dydaktycznej (hali sportowej) i budowa nowych obiektów sportowych
na terenie Szkoły, okazało się, że jej część umiejscowiona będzie w pobliżu byłego
(zlikwidowanego w czasie okupacji) cmentarza żydowskiego. Teren, na którym miały być
przeprowadzone inwestycje, należy do Skarbu Państwa i jest w trwałym zarządzie Szkoły
Policji w Pile.
Pomimo wcześniej uzyskanej zgody Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Michaelem Schudrichem – Naczelnym Rabinem Polski,
oraz Alicją Kobus - Wiceprzewodniczącą Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich
w RP oraz Przewodniczącą Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Oddział w Poznaniu.
Po wnikliwych analizach, udokumentowaniu i konsultacji z Komitetem Ochrony Cmentarzy
Żydowskich w Europie oraz porozumieniu się z Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy
w Warszawie, pilska Szkoła Policji otrzymała zgodę na przeprowadzenie prac.
Efektem nawiązanej współpracy była także idea powstania pomnika upamiętniającego
XVII-wieczny cmentarz żydowski. Dzięki podjętym działaniom została ocalona pamięć
o dawnych żydowskich mieszkańcach Piły, którzy stanowili o wielokulturowości i tożsamości
miasta. W prace upamiętnienia kirkutu (cmentarza żydowskiego) włączyła się także Gmina
Piła. Na terenie Szkoły (od strony ulicy Konopnickiej) stanął pomnik, który zaprojektował
prof. zw. Janusz Marciniak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Współpracował z nim
dr inż. Eugeniusz Skrzypczak z tej samej uczelni.
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Specjalne podziękowania za pomoc przy realizacji projektu, jakim była budowa
pomnika upamiętniającego XVII-wieczny cmentarz żydowski otrzymała pracownica Szkoły
Policji w Pile śp. Anna Fons. Oprócz dużego zaangażowania w prace upamiętnienia kirkutu,
które docenił sam autor projektu prof. Janusz Marciniak, Anna Fons aktywnie uczestniczyła
w życiu kulturalnym i społecznym nie tylko samej Szkoły Policji, ale także Piły i regionu.
Jako wolontariuszka Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej
brała udział we wszystkich zbiórkach funduszy na budowę pilskiego hospicjum. Niezależnie
od pory roku i pogody, można ją było zauważyć wśród osób z żółtą koszulką - znakiem
rozpoznawczym wolontariuszy ze wspomnianego Towarzystwa. Ponadto, Ania włączała się w
pomoc podopiecznym domów pomocy społecznej i innych placówek o podobnym charakterze.
Trzy lata temu władze Piły oraz powiatu pilskiego podczas gali wolontariatu uhonorowały
bezinteresowną postawę Ani, przyznając Jej odznakę wolontariusza „Srebrną Łapkę”. (…)
Jestem osobiście ogromnie wdzięczny Ani za to, że na trwałe zostanie zapamiętana jako
strażniczka pamięci o pilskiej Szkole Policji. To dzięki Jej dociekliwości, zaangażowaniu i
pomysłowości powstały setki artykułów dokumentujących najważniejsze wydarzenia z kart
historii tej jednej z najstarszych szkół kształcącej kadry polskiej policji. To dzięki pracy Ani
przyszłe pokolenia będą mogły czerpać wiedzę o przeszłości tego miejsca. – tak opisuję śp.
Anię Komendant Szkoły Policji insp. Jerzy Powiecki.
Anna Fons za pomocą fotografii i pióra utrwalała miejsca, które każdy z nas mija
codziennie, nie zwracając większej uwagi na ich historię. Jest autorką opowiadań
poświęconych mieszkańcom Grodu Staszica, które miały na celu obudzić pamięć o życiu
powojennych pilan. Rozpoczęła również pracę nad udokumentowaniem działalności
najstarszego w regionie chóru „Halka”, ale nieszczęśliwy wypadek nie pozwolił na
zrealizowanie tego projektu.
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Konkurs „Ucieczka Nastolatka”
Mając na uwadze, że ucieczka z domu jest jedną z głównych przyczyn zaginięć
nastolatków, Szkoła Policji w Pile zorganizowała dla uczniów klas o profilu policyjnym z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile konkurs plastyczny zatytułowany „Ucieczka
nastolatka - przyczyny, przebieg, powrót”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodych
ludzi na problemy ucieczek z domu, rozwijanie empatii, informowanie o niebezpieczeństwach
wiążących się z ucieczkami, a także o alternatywnych sposobach radzenia sobie z
problemami.
Finałowa gala oraz wernisaż prac plastycznych odbyły się w auli Szkoły Policji w Pile,
a wręczenia nagród dokonali Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Jerzy Powiecki oraz
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile Maria Kubica.
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VII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych
Tegoroczny, siódmy już, Turniej Klas Policyjnych skierowany był do szkół,
w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym i miał na celu wymianę dobrych praktyk
pomiędzy szkołami, upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz integrację klas o wyżej wymienionym profilu. Organizatorem Turnieju byli
Szkoła Policji w Pile oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile.
25 reprezentacji szkół, które w wyniku eliminacji, wzięły w dniach 1-2 czerwca udział
w Turnieju rywalizowały o miano „Klasy Policyjnej Roku 2015” w następujących
konkurencjach:
 sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji,
 test sprawności fizycznej (tor przeszkód),
 test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 test umiejętności strzeleckich.
Uroczystość zakończenia odbyła się na nowoczesnych obiektach sportowych naszej
Szkoły, a uczestniczyli w niej m.in. Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, mł. insp. Beata
Różniak - Krzeszewska - Komendant Powiatowy Policji w Pile, bryg. Robert Komarnicki Zastępca Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, nadkom. Zbigniew
Bartosiak - Zastępca Naczelnika Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu
KGP, ks. Stanisław Oracz - Dziekan Dekanatu Pilskiego, kom. Maciej Purol - Naczelnik
Wydziału Prewencji, reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
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Zryw Wolnych Serc
Jest to akcja związana z Ogólnopolskim Turniejem Klas Policyjnych, podczas której
drużyny wspólnie odczytują Odezwę Społeczności PaT, której towarzyszy wybijanie przez
60 sekund rytmu serca.
Jak mówi współorganizator - „zryw wolnych serc” ma charakteryzować serca wolne
od uzależnień, przemocy i obojętności do drugiego człowieka. Serca piękne i zdrowe, w trosce
o zdrowie fizyczne i społeczne. Serca silne i pomocne innym. Serca pokoleń. Serca ludzi,
którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież
przed uzależnieniami i przemocą. Tylko 60 sekund - tak niewiele, a znaczy tak bardzo dużo.
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Szkolenie kuratorów zawodowych z Sądu Rejonowego w Pile w zakresie samoobrony

Instruktor Zakładu Interwencji Policyjnych mł. asp. Tomasz Ptak przeprowadził
miesięczne szkolenie dla czternastu kuratorów zawodowych z Sądu Rejonowego w Pile i
Chodzieży.
Celem szkolenia było uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obezwładniania
przeciwnika przy użyciu siły fizycznej w obronie koniecznej. Kuratorzy mogli nauczyć się
m.in.: różnego rodzajów chwytów, ucisków i duszeń, obrony przed napastnikiem uzbrojonym,
wykorzystywania przedmiotów użytku codziennego w celu samoobrony. Mieli również
okazję do rozmowy z psychologiem asp. Alicją Baranowską, która omówiła kwestie związane
z działaniem w sytuacjach stresowych oraz problem relacji międzyludzkich.
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Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej”
Organizacja tego przedsięwzięcia związana jest z powrotem do korzeni, czyli
ponownym kształceniem przez pilską Szkołę Policji, która jest organizatorem,
funkcjonariuszy pionu kryminalnego.
Celem konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów
służby kryminalnej oraz motywowanie ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Podczas konkursu drużyny rywalizowały w wielu konkursach, m.in. wiedzy zawodowej,
praktycznej, umiejętności strzeleckich, czy też praktycznych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.
W trakcie finału wyłonieni zostali najlepsi funkcjonariusze w kategoriach: drużyna
służby kryminalnej, policjant dochodzeniowo- śledczy, policjant operacyjno-rozpoznawczy,
technik kryminalistyczny, policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo- śledczą.
Na laureatów konkursu czekały cenne nagrody (m.in. finansowe, rzeczowe, odznaki
laureatów konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”, puchary i dyplomy) ufundowane przez:
Minister Spraw Wewnętrznych Teresę Piotrowską, Prokuratora Generalnego Andrzeja
Seremeta, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, Wojewodę
Wielkopolskiego Piotra Florka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Centralne
Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Stowarzyszenie SYGNAŁ, Starostę Pilskiego
Franciszka Tamasa i Prezydenta Miasta Piły dr. Piotra Głowskiego. Obecni na uroczystości
Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji, których drużyny zajęły miejsca na podium
otrzymali listy gratulacyjne.
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Czerwcowe Wolontariaty
Pomimo tego, że czerwiec obfitował w liczne, wymagające dużej pracy i uwagi
przedsięwzięcia, wolontariusze ze Szkoły Policji nie zapomnieli o tym żeby pomagać innym.
Przedstawiciele samorządu wzięli udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Osób
Niepełnosprawnych w Skrzatuszu, podczas której pomagali przy osobach niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach.
Kolejna grupa wolontariuszy odwiedziła Warsztaty Terapii Zajęciowej w Leżenicy,
gdzie wraz z podopiecznymi zorganizowali zabawę. Dzięki radosnej i przyjemnej postawie
policjantów oraz podopiecznych placówki, udało się stworzyć wspaniałą atmosferę.
Również w czerwcu grupa wolontariuszy z naszej Szkoły odwiedziła najmłodszych
pacjentów oddziału dzieci starszych w pilskim szpitalu. Przedstawiciele samorządu szkolnego
przekazali dzieciom upominki w postaci zabawek, książek, gier planszowych, kredek oraz
kolorowanek. Lata obserwacji podczas dziesiątków odbytych już wizyt, utwierdzają nas
w przekonaniu, że śmiech dzieci, to jedna z najkorzystniejszych terapii, dzięki której szybciej
wracają one do zdrowia.
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II Piłkarski Turniej Wakacyjny dla dzieci ze szkółek piłkarskich
o Puchar Komendanta Szkoły Policji w Pile
Turniej dla dzieci z rocznika 2006 i młodszych zorganizowany został w Szkole Policji
w Pile po raz drugi, a jego inicjatorem był wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły
mł. asp. Przemysław Zublewicz.
W Turnieju wzięło udział 6 drużyn, każda złożona z 12 zawodników. Dekoracji
drużynowej i indywidualnej dokonał kierownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
mł. insp. Sylwester Urbaniak reprezentujący Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Jerzego
Powieckiego.
W przerwach pomiędzy meczami dzieci mogły poćwiczyć na odkrytej siłowni,
zapoznać się ze sprzętem policyjnym oraz skorzystać z przejazdu radiowozem. Po raz drugi
na turnieju zagościła maskotka garnizonu wielkopolskiego „sierż. Pyrek”, która zagrzewała
do walki młodych piłkarzy. Dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Pile mł. bryg. Rafała Mrowińskiego, organizatorzy przygotowali również
pokaz wozu strażackiego wraz ze sprzętem oraz zapewnili atrakcję w postaci „kurtyny
wodnej”.
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Otwarty Międzynarodowy Puchar Policji w Półmaratonie
w ramach 25. Półmaratonu Philipsa
W ramach organizowanego w naszym mieście 25. Półmaratonu Philipsa odbył się
Otwarty Międzynarodowy Puchar Policji w Półmaratonie. Wzięli w nim udział policjantki,
policjanci, emeryci policyjni, pracownicy polskiej Policji oraz pięcioosobowa reprezentacja
policjantów łotewskich – łącznie rekordowa liczba 151 biegaczy.
Inicjatywa współzawodnictwa policjantów i policjantek zyskała aprobatę Komendanta
Głównego Policji, który zatwierdził umieszczenie imprezy w Harmonogramie wydarzeń
sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 objętych patronatem honorowym Komendanta
Głównego Policji i ufundował puchary dla trzech najlepszych funkcjonariuszy w kategorii
kobiet i mężczyzn. Puchary w klasyfikacji drużynowej i nagrody dla najlepszych policjantów
ufundowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA. Wsparcie w przygotowaniu pobytu
policyjnych biegaczy w Pile otrzymaliśmy także z Urzędu Miasta w Pile.
Puchary i nagrody zwycięzcom wręczyli: Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile
insp. Piotr Gaca oraz Witold Drzażdżyński - I Wiceprezydent Krajowego Zarządu
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.
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Wycieczka podopiecznych CARITAS

Wolontariusze naszej Szkoły pomogli w organizacji kolejnej wycieczki dla
podopiecznych dwóch placówek podległych Caritas w Pile - tym razem do Słowińskiego
Parku Narodowego. Wzięło w niej udział 47 osób niepełnosprawnych wspólnie z opiekunami,
wspieranymi przez wolontariuszy ze Szkoły, którzy wraz z policjantami z KPP w Lęborku
przygotowali program i różne atrakcje.
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Przedszkolna pogadanka o bezpieczeństwie
Wykładowcy Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych odwiedzili grupę
4-6-latków z pobliskiego Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile, aby przekazać dzieciom
wiedzę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło do
sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, jak bezpiecznie zachowywać się na placu zabaw?
Dzieci podzieliły się z policjantami swoją wiedzą. Pokazały również, że są odpowiedzialne
i wiedzą, jak należy się zachowywać na drodze i w najbliższym otoczeniu.
Nadkom. Artur Kulczak i kom. Sebastian Wegner chętnie opowiedzieli przedszkolakom
o swojej pracy, o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym i o tym, jak należy przewozić
dzieci w samochodzie. Następnie razem z policjantami dzieci ćwiczyły, jak prawidłowo
powinno się korzystać z przejścia, aby bezpiecznie dostać się na drugą stronę ulicy.
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Wrześniowy Wolontariat
Początek nowego roku szkolnego stał się okazją do tego, aby funkcjonariusze Szkoły
Policji w Pile złożyli wizytę w Publicznym Przedszkolu w Kaczorach. Celem wizyty było
przekazanie dzieciom informacji odnośnie bezpiecznego poruszania się po drogach oraz
ciekawostek związanych z pracą w Policji, a dokładnie zajęć związanych
z ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów.

Wolontariusze naszej Szkoły uczestniczyli również w Festynie zorganizowanym na
koniec lata w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Leżenicy. Słuchacze zapoznali się
z zasadami funkcjonowania tej placówki oraz historią jej powstania. Po wręczeniu słodkich
upominków, słuchacze, wraz z podopiecznymi Warsztatów, wzięli udział w zawodach i grach
sportowych. Oprócz sportowej rywalizacji, była to też wspaniała forma terapii dla
niepełnosprawnych.
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IV Pilskie Subregionalne Targi Pracy i Kariery
W dniach 2-3 października br. w siedzibie Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
odbyły się IV Pilskie Subregionalne Targi Pracy i Kariery współorganizowane przez Miasto
Piła oraz Invest-Park Sp. z o.o. Szkoła Policji zaprezentowała się na stoisku wystawowym
pierwszego dnia targów, w ramach Strefy Kariery Targów Edukacyjnych.
Dokonana została prezentacja zawodu policjanta oraz ścieżki kariery zawodowej. Podinsp.
Jacek Czechowski z Sekcji Prezydialnej Szkoły Policji w Pile, poprowadził prelekcję, w
której poinformował o tym, jakie kroki należy powziąć, aby zostać policjantem. Dla
zainteresowanych najważniejszymi wymaganiami, jakie należy spełnić, aby służyć w Policji,
okazały się: nieposzlakowana opinia, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
wykazanie się odpowiednią zdolnością fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, a także
fakt, że nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu. Osoby zainteresowane
wysłuchały prezentacji poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, do których
należą: przygotowanie i złożenie odpowiednich dokumentów, test wiedzy, test sprawności
fizycznej, badania psychologiczne oraz rozmowa kwalifikacyjna. Stoisko wystawowe
cieszyło się dużą popularnością. Podczas rozmów z młodzieżą wskazywaliśmy, że praca w
służbach mundurowych to nie tylko pewne przywileje. Jest to zawód, który wymaga
zaangażowania, samodyscypliny, ciągłej pracy i kształcenia - dając w zamian dużo
satysfakcji.
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„Dzień Dawcy Szpiku dla Artura i Innych”
Fundacja DKMS - Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska - zagościła w Szkole
Policji w Pile w ramach „Dnia Dawcy Szpiku dla Artura i Innych”. Inicjatywa odbyła się
13 października i miała na celu przeprowadzenie rejestracji potencjalnych dawców szpiku.
Akcja skierowana była do kadry i słuchaczy Szkoły Policji. Wszystkie zdrowe osoby w wieku
18-55 lat mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek
macierzystych Fundacji DKMS.
Wielu słuchaczy oraz pracowników mundurowych i cywilnych Szkoły Policji poprzez
rejestrację przyczyniło się do zwiększenia bazy potencjalnych dawców, dając tym samym
chorym nadzieję na powrót do zdrowia. Liczba osób, jakie poddały się rejestracji przeszła
oczekiwania organizatorów. W przeciągu dwóch godzin trwania akcji liczba potencjalnych
dawców zwiększyła się o blisko 50 osób związanych ze Szkołą Policji w Pile. Rejestrujący się
słuchacze naszej szkoły, w rozmowach z wolontariuszami wspominali, że ich decyzja jest
przemyślana i wpisuje się w zawód policjanta, który ma przecież „służyć i chronić”.

44

PAŹDZIERNIK

Uczestnictwo w 70. Jubileuszu Harcerstwa na Ziemi Pilskiej
W związku z obchodami jubileuszu harcerstwa w Pile, które miały miejsce
3 października, do Regionalnego Centrum Kultury przybyło wielu znakomitych gości. Wśród
zaproszonych na uroczystą galę byli również komendant Szkoły Policji w Pile
insp. Jerzy Powiecki oraz wykładowca asp. szt. Janusz Trzyna.
Podczas gali, oprócz tradycyjnych wierszy i piosenek harcerskich, odbyło się wręczenie
odznaczeń, wyróżnień oraz podziękowań dla instruktorów i osób związanych z działalnością
hufca. W ramach wdzięczności, uhonorowane osoby dołączyły się do zbiórki pieniędzy
na renowację sztandaru Hufca. Na ręce komendanta Szkoły Policji Pile insp. Jerzego
Powieckiego została złożona statuetka z podziękowaniami za wieloletnią pomoc i wsparcie na
rzecz wychowania zuchów i harcerzy. Wśród tych, którzy szczycą się szczególnym wkładem
w rozwój pilskiego harcerstwa znalazł się również wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej
Szkoły Policji w Pile asp. szt. Janusz Trzyna, który otrzymał Srebrną Honorową Odznakę
Przyjaciół Harcerstwa. Odznaczenie stanowi wyróżnienie za okazaną troskę o sprawy
wychowania dzieci i młodzieży, a także podziękowanie za pomoc okazaną dla Związku
Harcerstwa Polskiego w pracy wychowawczej.
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Nietypowy gość w przedszkolu
Funkcjonariusze i słuchacze Szkoły Policji w Pile odwiedzili Publiczne Przedszkole
w Pile na Zielonej Dolinie oraz przedszkole nr 17 znajdujące się przy ul. Śniadeckich
im. krasnala Hałabały.
Przyczynkiem do spotkania była chęć przekazania dzieciom informacji na temat
bezpiecznego zachowania się na drodze oraz postępowania w przypadku napotkania
bezpańskiego psa. Wolontariusze, w formie zabawy, przekazali przedszkolakom informacje
na temat prawidłowego przechodzenia przez jezdnię oraz poruszania się po niej w przypadku
braku chodnika. Na zakończenie pogadanki dzieci otrzymały do pokolorowania budynek
Szkoły Policji w Pile oraz wykonały pamiątkową daktyloskopie. Prawdziwą eksplozję radości
wśród przedszkolaków wywołało pojawienie się psa wraz z jego przewodnikiem,
asp. Tomaszem Andrzejewskim. Policjant omówił i pokazał, w jaki sposób postępować
w przypadku napotkania nieznanego psa.
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Wizyta uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bądeczu
W ramach organizowanych kilka razy w roku dni otwartych, 26 listopada Szkołę
Policji w Pile odwiedziły dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bądeczu.
Już przy samym wejściu do szkoły nasi goście mogli zapoznać się z organizacyjnymi
zasadami jej działania. Uczniom zostały przedstawione zasady przebywania na terenie Szkoły
Policji oraz elektroniczny system kontroli dostępu.
W trakcie wizyty dzieci wysłuchały informacji o historii budynku, w którym mieści
się Szkoła Policji, prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa, przeprowadzonej przez kom.
Sławomira Banacha, odwiedziły strzelnicę, na której st. asp. Arkadiusz Dębski opowiedział
o broni i zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas strzelania, odbyły krótkie
przeszkolenie z kursu pierwszej pomocy przeprowadzone przez podkom. Marcina
Kolasińskiego, a w bibliotece obejrzały wystawę maskotek policyjnych. Na koniec st. asp.
Marcin Mańczak zaprezentował gościom salę oględzinową i wykonał dzieciom pamiątkową
daktyloskopię.
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Andrzejkowa wizyta w Szpitalu Specjalistycznym w Pile
Dzięki zaangażowaniu szkolnej grupy wolontariuszy oraz kadry szkoły na twarzach
małych pacjentów z oddziału dzieci starszych pilskiego szpitala znowu pojawiły się radosne
uśmiechy. W ramach „terapii” wolontariusze przekazali dzieciom upominki w postaci
pluszowych maskotek, zabawek, książek, gier planszowych oraz słodyczy. Mali pacjenci
wykonali również pamiątkową daktyloskopię. Mamy nadzieję, że podczas spotkania mogły
choć na chwilę zapomnieć o chorobie.
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Wykłady na temat cyberprzestępczości

Cyberprzestępczość, czyli przestępstwa komputerowe, cyberprzemoc jako coraz
częstszy przejaw elektronicznej agresji oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo w sieci były
tematem cyklu wykładów prowadzonych przez insp. Roberta Kreczmera z Zakładu Służby
Kryminalnej Szkoły Policji w Pile. W listopadzie prelekcje przeprowadzone zostały
w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Złotowie, Szkołach im. St. Staszica w Krajence, Szkole Podstawowej
nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance, a także pilskim Zamiejscowym Ośrodku
Dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Kurs samoobrony
Szkoła Policji w Pile zorganizowała kolejny już kurs samoobrony dla pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile. W szkoleniu przeprowadzonym przez
instruktora Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych mł. asp. Tomasza Ptaka, udział
wzięło 12 pań. Podczas czterech 2-godzinnych zajęć podzielonych na kilka bloków
tematycznych, panie uzyskiwały wiedzę i ćwiczyły umiejętności, w jaki sposób sprawnie
i szybko obezwładnić napastnika za pomocą siły fizycznej, uwolnić się z różnego rodzajów
chwytów, ucisków i duszeń, jak wykorzystać do obrony przedmioty codziennego użytku oraz
jak działać w sytuacjach stresowych. Dodatkowo odbyło się spotkanie z psychologiem,
podczas którego asp. Alicja Baranowska poruszyła zagadnienia z zakresu relacji
międzyludzkich i zachowań w sytuacjach stresowych, po którym nastąpiło uroczyste
zakończenie szkolenia oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów przez zastępcę komendanta
szkoły insp. Piotra Gacę.
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Prelekcja w Lotyniu
W grudniu odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą dotyczące przemocy i agresji
w cyberprzestrzeni. O tym jak nie stać się ofiarą przemocy w Internecie, jak bezpiecznie
poruszać się po zasobach sieci oraz jakie działania użytkowników są zabronione i karalne
opowiedzieli gimnazjalistom z Zespołu Szkół w Lotyniu wykładowcy Wydziału Organizacji
Szkolenia i Dowodzenia Szkoły Policji w Pile: podinsp. Wojciech Thiel,
st. asp. Alicja Baranowska oraz st. asp. Paweł Dobosz.
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Szkolenie strażników Państwowej Straży Łowieckiej
Corocznie, poczynając od roku 2001, Szkoła Policji w Pile pomaga w kształtowaniu
kwalifikacji zawodowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej. Tegoroczna edycja
kursu dotyczyła zmian w procedurze karnej, problematyki oględzin miejsca zdarzenia,
zabezpieczania śladów kryminalistycznych, a także wyszkolenia strzeleckiego. My natomiast
od naszych gości pozyskaliśmy wiedzę w dziedzinie prawa łowieckiego i jego praktycznej
wykładni.
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Świąteczne kolędowanie z przedszkolakami
Członkowie zespołu Avans Blues będący jednocześnie wykładowcami w pilskiej Szkole
Policji: podinsp. Jacek Słoński, podinsp. Tomasz Ratajczak i nadkom. Paweł Holeksa zagrali
dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile. Koncert kolęd w ich aranżacji przeniósł
maluchy zarówno w niezwykły świat muzyki i instrumentów jak również stworzył magiczną
atmosferę nadchodzących świąt. Umiejętne podejście wokalisty zespołu do dzieci
zaowocowało wspólnym śpiewaniem, rytmicznym klaskaniem i kołysaniem w takt muzyki.
Ku zaskoczeniu wszystkich zebranych po zakończonym koncercie rozradowane dzieci
podbiegły do muzyków dosłownie rzucając im się w objęcia. W ramach podziękowania
za występ cała trójka otrzymała wykonane przez maluchy upominki – choinkę, kartkę
z życzeniami oraz pierniczki. Tak cudownej atmosfery w trakcie i po koncercie można tylko
pozazdrościć.
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