
Pod koniec lipca br. oddano do 
użytku nową siedzibę Komendy 
Powiatowej Policji   w Star-
gardzie. Niedawno udaliśmy się 
tam z wizytą. Naszym przewo-
dnikiem była pani Alma Selwesiuk 
z Zespołu ds. Nieletnich.  
 

Nowoczesna           

i funkcjonalna 
 

Wycieczka do nowej 
komendy policji bardzo mi się 
podobała. Na dyżurce komi-
sariatu ujrzeli śmy mnóstwo 
monitorów podłączonych do 
kamer oraz sprzęty policyjne 
np.: mini przenośne komputerki, 
krótkofalówki, telefony itp.  
Kolejnym miejscem, które 
zwiedziliśmy, była siłownia, wyposażona w ciężarki, maszyny do ćwiczeń i sztangę, którą podniosło kilka osób z naszej 
klasy w tym ja (a sztanga ważyła 60 kg). Potem przeszliśmy do sali konferencyjnej, w której zadaliśmy pytania pani 
przewodniczce - pani Almie. Ja np. zapytałem o to, czy jakby dziecko zaczęło strzelać do policjanta, to czy policjant 
może użyć broni w samoobronie. Pani powiedziała, że dziecko raczej nie może mieć  dostępu do broni, a jeżeli by ją 
miało, to raczej by się nie odważyło strzelać. Zaś policjant w samoobronnie może użyć broni, ale bez zamiaru zrobienia 
krzywdy. Pod koniec wycieczki poszliśmy obejrzeć nowy wewnętrzny dziedziniec i policyjne auta, ale były zamknięte, 
więc uznaliśmy, że czas kończyć naszą wizytę. W sumie najbardziej podobały mi się policyjne psy. 
                                                                                                                                                                         Michał Majda 
 

 Nowa siedziba 
stargardzkiej policji  jest 
jedną z  najnowocześniejszych 
komend w Polsce. Dlatego 
warto było zobaczyć ten 
obiekt. Odwiedziliśmy dyżur-
kę, gdzie pracują oficerowie 
dyżurni, którzy przyjmuj ą 
zgłoszenia i wysyłają patrole 
na interwencję. Znajdowało 
się tam dużo monitorów i 
kamer. Oglądaliśmy także 
salę odpraw, gdzie do służby 
odprawiają się policjanci 
Wydziału Prewencji. Było tam 
dużo krzeseł, tablica multi-
medialna i telewizor. Zajrze-
liśmy  też do  siłowni,    z 
której korzystaj ą policjanci, 
bo muszą zachować spraw-
ność fizyczną. Wszystkie 
przyrządy do ćwiczeń były 
nowe i profesjonalne.  

 Cała komenda jest nowoczesna. Wszystkie sprzęty w niej znajdujące się są nowe. Jest teraz ładnie, czysto i z 
przyjemnością się pracuje w takim budynku (wiem to od mojej mamy, która jest tam zatrudniona).  Poprawiły się nie 
tylko warunki pracy, ale i funkcjonalność całego obiektu – wybudowano salę konferencyjną, nowe cele, szatnie, na-
ziemny i podziemny parking, Byliśmy również w miejscu, gdzie znajdują się kojce dla psów policyjnych. W komendzie  
jest 7 psów policyjnych: 5 patrolowych i 2  służbowe. O tych czworonożnych policjantach  opowiadał nam asp. Tomasz 
Betler, który jest jednym z przewodników psów. Nowa komenda bardzo mi się podoba. Kilka lat temu z panią Małgosią 
Pabian, naszą wychowawczynią z kl. I-III, te ż byliśmy z wizytą w stargardzkiej policji, ale wtedy był to stary i brzydki 
budynek. Teraz to nowoczesny i bardzo ładny obiekt. 
                                                                                                                                                            Oliwer Przybyłowski 
 



Kiedy Dżako pójdzie na emeryturę? 
 

Każdy z nas był bardzo ciekaw, jak wygląda w pełni unowocześniony pod każdym względem budynek policji. 
Po dotarciu na teren komisariatu, czekaliśmy na korytarzu, znajdującym się tuż obok dyżurki, na panią, która miała 
nas oprowadzić po całym budynku i terenie wokół jednostki. Oczekiwanie na wejście trochę nam zajęło czasu, ponie-
waż było dużo interesantów, którzy mieli różne ważne sprawy do załatwienia. Ludzie, którzy tam stali, zgłaszali m.in.: 
kradzieże, zaginięcia, pobicia, itp., czyli codzienne zdarzenia, które przyjmuje dyżurny. 
W końcu udało się! Dotarła po nas pani przewodniczka, przedstawiła się z imienia i nazwiska, ale każdy z nas zapamię-
tał jej nietypowe imię - Alma. 

Pierwszym etapem naszego zwiedzania były kojce dla 
psów policyjnych, znajdujące się na podwórzu. Teren dla 
piesków wydawał nam się całkiem fajny i zadbany (na koniec 
spotkania dowiedzieliśmy się, że czworonożni pracownicy 
policji wkrótce otrzymaj ą nowe, ładne pomieszczenia tuż 
przy wybudowanej komendzie). Gdy psiaki zobaczyły obce 
twarze, bardzo głośno zaczęły ujadać. Wkrótce przybył do 
nas asp. pan Tomasz Betler przewodnik jednego z psów i 
opowiadał nam ciekawostki o swoim podopiecznym. 
Dowiedzieliśmy się, że obecnie w stargardzkiej komendzie 
„zatrudnione” są: dwa labradory, które swoimi czujnymi 
nosami potrafią wszystko wywęszyć oraz pięć psów 
patrolowo-tropi ących, głównie owczarków niemieckich.  
Łącznie zamieszkuje w swoich budach siedem fajnych i 
mądrych psiaków. 

Owczarki wspierają policjantów w patrolowaniu 
terenów zagrożonych, tropieniu  śladów, zabezpieczaniu 
imprez masowych. Labradory są niezastąpione w 
poszukiwaniu np. narkotyków, wyrobów tytoniowych, leków 
różnego rodzaju. Psy szkolone są już praktycznie od 
szczeniaka, po ukończeniu pierwszego roku życia w 
Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach koło 
Warszawy. Trafiają tam od specjalnych hodowców z całej 
Polski. Jest brana pod uwagę ich chęć do zabaw, aportu, 
odpowiednia kondycja psychiczna i fizyczna. W Sułkowicach 
uczą się posłuszeństwa, dyscypliny, ale i kontrolowanej 
agresji.  

Tan Tomasz jest opiekunem owczarka niemieckiego, 
który wabi się Dżako. Traktuje go jak przyjaciela, członka 
rodziny. Gdyby miał warunki, pies mógłby mieszkać w nim w 
domu, bo nie jest to zabronione. Między policjantem a 
zwierzęciem musi być bardzo silna więź, dlatego każdy 
pracuje tylko z jednym stałym czworonożnym partnerem. Pan Tomasz mówi, że gdy pojechał po psa do Sułkowic, wie-
dział, że przydział zwierzęcia będzie losowy (w jednej czapce umieszczono kartki z nazwami komend, w drugiej z psa-
mi). Ale gdy nieco wcześniej udało mu się zobaczyć wszystkie przygotowane do zabrania psy, od razu zwrócił uwagę na 
Dżako i w duchu pragnął, by właśnie tego psa otrzymać pod opiekę.  
Ciekawostką jest to, że psy policyjne tak jak i ludzie mogą przejść na zasłużony odpoczynek, czyli emeryturę, tylko że  
dużo szybciej niż ludzie, bo następuje to po 9 latach pracy.  Opiekun ma największe prawo do zatrzymana psa dla sie-
bie. Dżako jest jeszcze młody, a w policji służy od półtora roku. Nie ma wprawdzie jakichś wyjątkowych osiągnięć, ale 
jest bardzo sumienny w pracy patrolowej. Jego przysmakiem jest sucha karma i mięso z warzywami. 
 
                                                                                                                                     Oskar Wiśniewski, Łukasz Pomocki 
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