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Szanowni Państwo Komendanci,
drodzy Funkcjonariusze Policji
Święto Policji to okazja, aby podziękować za Waszą trudną,
pełną poświęcenia pracę, którą codziennie wykonujecie z ogromnym zaangażowaniem, z poczuciem misji i z odpowiedzialnością
za każde podjęte działanie.
Na przełomie dziejów Wasza formacja przeszła głębokie
przeobrażenia, dzięki którym jest w stanie skutecznie stawić czoła
współczesnym wyzwaniom.
Rzeczywistość przynosi wiele nowych zagrożeń – przestępczość narkotykową, krystalizację grup mafijnych, terroryzm oraz
przestępczość gospodarczą i tę w cyberprzestrzeni. I to właśnie Wy
– funkcjonariusze Policji - musieliście się w tej nowej konstrukcji
świata przestępczego nie tylko odnaleźć, ale także skutecznie mu
przeciwstawić. Na bazie własnej wiedzy i doświadczeń swoich poprzedników budujecie nieustannie system kolejnych wyspecjalizowanych umiejętności, które pozwalają czuć się bezpiecznie
naszemu społeczeństwu.
Dzisiejsza Policja oprócz doświadczonych operacyjnych funkcjonariuszy potrzebuje wysoko
wyspecjalizowanych ekspertów z różnych dziedzin – ekonomii, informatyki czy elektroniki.
Razem tworzycie zespół, który próbuje każdego dnia osłaniać społeczeństwo przed negatywnymi zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu. Reagujecie na bezpośrednie zagrożenia,
ale także tworzycie innowacyjne i coraz skuteczniejsze systemy prewencyjne.
Służycie, działacie, bronicie i edukujecie.
To ogromna praca, która coraz częściej owocuje zaufaniem obywateli do formacji policyjnej. Droga do tych dobrych ocen nie jest łatwa i wymaga od Was starań każdego dnia. I właśnie za
te starania chcę Państwu dziś, z okazji Święta Policji, podziękować.
Spotykam się z Wami przy różnych okazjach – świąt państwowych, wspólnych akcji, szkoleń i konferencji i zawsze z wielkim szacunkiem podchodzę do Waszej pracy. Pracy niezwykle trudnej – wymagającej siły charakteru, odporności psychicznej, ale także determinacji i wytrzymałości
fizycznej. Z podziwem patrzę na Wasze wyszkolenie, wasze kompetencje i umiejętności, na Wasz
profesjonalizm i oddanie służbie. Dziękuję, że oprócz działań ustawowych angażujecie się w działalność pozasłużbową – społecznie zaangażowaną. Jesteście na posterunkach i w terenie, ale także
w przedszkolach i szkołach, na festynach edukacyjnych i akcjach prewencyjnych.
Przypadła Wam w udziale najtrudniejsza z ról – żandarma i anioła stróża zarazem.
Jesteście stróżami prawa i musicie je egzekwować jak żandarmi, ale musicie mieć też twarz
anioła stróża, który pomoże, pouczy i wytłumaczy.
Dziękuję raz jeszcze za Waszą codzienną pracę i życzę, abyście czerpali z niej jak najwięcej
osobistej satysfakcji. Zawsze bezpiecznie wracajcie ze służby do swoich rodzin i bliskich, by następnego dnia móc ponownie strzec bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach.
Z wyrazami szacunku
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Szanowni Państwo,
Święto Policji jest okazją do składania życzeń,
ale również podsumowania dokonań i zasług.
Funkcjonariusze i pracownicy Policji troszczą się
o bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz porządek
publiczny. Przeciwdziałanie patologiom społecznym to
kolejny obszar działań tak bardzo oczekiwany
i akceptowany w społeczeństwie.
Za te wszystkie starania Policjantki i Policjantów z województwa warmińskomazurskiego proszę o przyjęcie moich serdecznych podziękowań.
Dziękuję za codzienny trud, za sumienność w realizacji powierzonych zadań,
za niesienie pomocy tym, którzy tego oczekują.
Składam wyrazy uznania za gotowość narażenia własnego życia,
aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, a także przybywającym
na Warmii i Mazurach gościom.
W dniu Święta Policji życzę funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom
oraz pracownikom cywilnym z Warmii i Mazur wielu sukcesów
w podejmowaniu wyzwań i rozwiązywaniu problemów, satysfakcji
z pracy i służby społeczeństwu, zdrowia i energii do wykonywania codziennych
obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Gustaw Marek Brz ezin
Marszałek Województ wa
Warmińsko-Mazurskiego
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Policjanci, Policjantki, Pracownicy Policji,
Szanowni Państwo,
Z okazji Święta Policji chciałbym wszystkim funkcjonariuszom
oraz pracownikom cywilnym warmińsko-mazurskiej Policji
podziękować za zaangażowanie i skuteczną pracę na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur.
To dzięki Wam znacząco ograniczyliśmy przestępczość, w tym
szczególnie uciążliwą dla społeczeństwa (kradzieże, kradzieże
z włamaniami, kradzieże samochodów, bójki i pobicia, rozboje,
uszkodzenia rzeczy i uszkodzenia ciała). W pierwszym półroczu
2018 roku, wykrywalność w tej kategorii wzrosła o 6 % w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a wykrywalność
ogólna przestępstw kryminalnych wzrosła o prawie 5 %!
Dobre efekty pracy w zwalczaniu przestępczości to nie tylko skuteczne działania pionu
kryminalnego, ale również funkcjonariuszy innych pionów, w tym prewencji.
Dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom, którzy codziennie, z wielkim zaangażowaniem,
starają się przekazywać wiedzę na temat bezpiecznych zachowań, unikania niebezpieczeństw,
wykorzystują w tym celu przeróżne formy działalności oraz całą swoją wiedzę i doświadczenie.
Dziękuję funkcjonariuszom dbającym o bezpieczeństwo na drogach. Efekty waszej pracy są
widoczne w postaci mniejszej liczy rannych, czy mniejszej liczby wypadków drogowych.
Dziękuję funkcjonariuszom i pracownikom, którzy codziennie dbają o to, aby policjanci w czasie
służby dysponowali dobrymi, sprawnymi radiowozami, mieli dobre wyposażenie stanowisk pracy,
dobry i sprawny sprzęt, pracowali w czystych i przyjemnych pomieszczeniach, otoczeniu.
Dziękuję tym, którzy dbają o sprawy kadrowe, finansowe, prawne, o zdrowie psychiczne funkcjonariuszy; dziękuję pracownikom kontroli, funkcjonariuszom operacyjnym, policjantom i pracownikom cywilnym Laboratorium Kryminalistycznego, wszystkim, którzy przyczyniają się do zapewnienia dobrego poziomu bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Warmii i Mazur, jak i samych
policjantów i pracowników cywilnych Policji.
W Waszej codziennej służbie i pracy widać pełne zrozumienie naszej roli i celów, a więc tego,
że pracujemy dla ludzi, i służymy im zapewniając bezpieczeństwo. Zostało to zauważone i docenione przez społeczeństwo. Ostatnie badanie społeczne pod nazwą „Polskie Badanie Przestępczości”,
które zostało przeprowadzone na początku 2018 roku pokazało, że mieszkańcy czują się
bezpiecznie, a poczcie bezpieczeństwa wzrosło do poziomu 77%.
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Każdego dnia pokazujecie, że pamiętacie o Rocie Ślubowania. Ratujecie ludzkie życie, pomagacie
potrzebującym, często z narażeniem własnego życia i zdrowia. Za taką postawę, którą prezentujecie w służbie, ale również i poza nią, bardzo Wam dziękuję.
Gratuluję tym, którzy za swoją sumienną i wykonywaną z pełnym zaangażowaniem służbę zostali
awansowani w stopniu, na stanowiskach, otrzymali medale, odznaki i wyróżnienia.
Gratuluję funkcjonariuszom, którzy z sukcesami reprezentowali warmińsko-mazurską Policję
na różnego rodzaju konkursach, turniejach, zawodach.
Z okazji Święta Policji chciałbym podziękować samorządom za codzienne wspieranie naszej pracy
na rzecz bezpieczeństwa.
Dziękuję wszystkim służbom i podmiotom, z którymi codziennie współpracujemy.
Dziękuję również policyjnym emerytom i rencistom oraz rodzinom funkcjonariuszy i pracowników
Policji, za codziennie wsparcie, które jest nie do przecenienia.
Dziękuję przedstawicielom związków zawodowych działających w warmińsko-mazurskiej Policji
za dobrą współpracę oraz pomoc w organizacji wielu imprez, a także za pomoc w realizacji pasji
funkcjonariuszy, którzy z sukcesami reprezentują warmińsko-mazurska Policję na arenie krajowej
i międzynarodowej.
Życzę wszystkim policjantom i pracownikom Policji z okazji ich Święta przede wszystkim zdrowia,
sukcesów zawodowych i osobistych, spokojnych i bezpiecznych służb, godnych warunków pracy
i płacy, szacunku ze strony społeczeństwa, przełożonych, zrozumienia i wsparcia
ze strony najbliższych.
Życzę, abyśmy - nie tylko z okazji tego Święta- czuli się dumni z tego, że służymy i pracujemy
w Policji, że możemy pomagać innym, dbać o porządek i bezpieczeństwo.
Niech to Święto zjednoczy nas, niech da poczucie przynależności do ważnej formacji,
poczucie dumy i satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków służbowych.

insp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie
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Ze związkowym pozdrowieniem!

Tegoroczne Święto Policji
zbiega się z 99. rocznicą powstania naszej Formacji,
a data 24 lipca nawiązuje do chlubnych tradycji
Policji Państwowej okresu międzywojennego,
gdzie etos służby miał swoje wymierne znaczenie.

Tak jak i dziś, etos służby symbolizował wierność narodowi, wierność ojczyźnie
i był wyrazem najwyższej szlachetności.
Tak jak i dziś, etos służby okupowano życiem i kalectwem policjantów
ofiarnie wypełniających Rotę Ślubowania.

W II Rzeczpospolitej Polskiej przejawem troski był prestiż
mający swój konkretny wymiar materialny.
Wszystkim tym, którzy w dniu Naszego Święta odwołują się do historycznych tradycji
Policji życzę konsekwencji, jaką prezentowali ich przedwojenni koledzy.
Dopiero wtedy współczesnym policjantom będzie lepiej.

Sławomir Koniuszy
Przewodniczący
ZW NSZZ Policjantów
w Olszynie
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Komendant Klimek
odznaczony medalem
powiatu mrągowskiego

S TR . 8

Bezpieczniej na Zalewie Wiślanym

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie
insp. Tomaszem Klimkiem dotyczącą przekazania środków na zakup nowego sprzętu dla Policji.
Co roku samorząd województwa przekazuje ze swojego
budżetu środki na Fundusz Wsparcia Policji. W ubiegłym roku
dofinansowanie zostało przeznaczone przede wszystkim na
wydatki związane z bezpieczeństwem na drogach. Dzięki
wsparciu m.in. naprawiono pojazdy służbowe patrolowe,
dokonano przeglądów i legalizacji mierników prędkości czy
doposażono warsztat samochodowy.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek został odznaczony
pamiątkowym medalem przez władze powiatu
mrągowskiego, które w ten sposób doceniły pracę
Komendanta na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu i porządku publicznego.
Uroczystość wręczenia medali odbyła się z okazji
100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
oraz jubileuszu powstania powiatu mrągowskiego.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pan Wojewoda
Artur Chojecki, Pan Marszałek Gustaw Marek Brzezin, lokalni samorządowcy, a także przedstawiciele
służb mundurowych i mieszkańcy miasta i powiatu.

- Dla poprawy bezpieczeństwa w regionie każde wsparcie
jest bardzo ważne – mówił podczas konferencji marszałek
Gustaw Marek Brzezin - W tym roku dofinansowanie wynosi
200 tys. zł, a pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup
łodzi motorowej na potrzeby garnizonu warmińskomazurskiego. Nowa łódź przyczyni się do zwiększenia liczy
patroli wodnych oraz skróci czas dotarcia na miejsce zdarzeń
na Zalewie Wiślanym.
Sprzęt trafi do Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, ale
stacjonować będzie we Fromborku.
- W każdej chwili i w razie nagłej potrzeby będzie go można
jednak szybko przetransportować w inną część regionu –
powiedział insp. Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki
policji w Olsztynie. - Jest to pierwsza łódź w naszym
województwie, która doskonale radzić sobie będzie w
trudnych warunkach morskich. Chcielibyśmy, żeby ta łódź
pojawiła się na naszych wodach jeszcze w tym sezonie
turystycznym, ale jesteśmy obwarowani pewnymi przepisami
prawnymi.
Łączny koszt zakupu wynosi blisko 450 tys. zł.
Info:Urząd Marszałkowski w Olsztynie
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- „Przede wszystkim dobry człowiek, wzorowy ojciec,
dobry kolega z pracy. Policjant, który wzorowo wykonywał obowiązki służbowe” – tak wspomina tragicznie zmarłego mł. asp. Piotra Nowaka jego kolega z Wydziału
st. sierż. Bartosz Kaszubowski.
W miniony piątek policjanci z KPP w Szczytnie uczcili pamięć
mł. asp. Piotra Nowaka biorąc udział w IV Powiatowym Turnieju
Służb Mundurowych w Piłkę Nożną
o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie.

Kilka dni temu na terenie boiska
w Leśnictwie Lipnik odbył się
IV Turniej Służb Mundurowych
w Piłkę Nożną o puchar Komendanta Powiatowego Policji
w Szczytnie. Wszyscy uczestnicy
swoją grą uczcili pamięć zmarłego
tragicznie policjanta z Komendy
Powiatowej Policji w Szczytnie
mł. asp. Piotra Nowaka.

Piotr Nowak dla kolegów „John”
Wiecznie uśmiechnięty, bardzo pozytywnie nastawiony do życia i ludzi.
Nie odmawiający nikomu pomocy
bądź rady.
Nikt nigdy nie zapełni miejsca po
Piotrku – Johnym. To miejsce jest i
będzie przeznaczone tylko dla niego.
Zawsze będzie obecny w naszej pamięci, niezależnie od upływającego
czasu i życia.
Dyżurny asp.szt. Rafał Kiciński

Impreza przebiegała pod patronatem Starosty Szczycieńskiego
Pana Jarosława Matłach.
Do zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju włączyli się również przedstawiciele Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.
W rywalizacji wzięło udział pięć
drużyn - oprócz organizatorów,
przedstawiciele Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, Jednostki Woj-

Piotrek – prawdziwy życzliwy kumpel. Pomagał wszystkim bez wyjątku.
Zarówno na interwencjach, jak i
kolegom. Rzucał wszystko i spieszył
z pomocą. W pracy stanowczy, bezpośredni.
Nie da się go w żaden sposób zastąpić.
Niejednokrotnie żartowaliśmy,
ponieważ Piotrek uwielbiał
się śmiać, był pogodny i wesoły.
Zawsze pełen pomysłów, z którymi
wybiegał w przyszłość. Taki pozostanie w pamięci.
Kolega z Wydziału
sierż. szt. Tomasz Compa

skowej w Lipowcu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Szczytnie oraz Nadleśnictwa Szczytno. Sędziami IV Turnieju byli Zbigniew
Dobkowski i Dariusz Chmielewski.
Puchar Komendanta Powiatowego
Policji w Szczytnie wywalczyli żołnierze
z Jednostki Wojskowej w Lipowcu.
Na drugim miejscu uplasowali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Szczytnie, a III miejsce zajęła drużyna reprezentująca Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
Podczas zawodów wyłoniono również
najlepszego bramkarza oraz króla
strzelców, którymi zostali szczycieńscy
policjanci: Królem strzelców Ariel Wójcik, a najlepszym bramkarzem
Rafał Sochacki.
Uczestnicy turnieju otrzymali puchary,
dyplomy oraz statuetki dla zwycięzców
i uczestników spotkania.

sierż. Agata Mendelewska

Drużyna KPP w Szczytnie
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„Jesteście dla nas ważni i chcemy żebyście o tym
zawsze pamiętali”- powiedział insp. Tomasz Klimek
do żony tragicznie zmarłego policjanta mł. asp. Piotra Nowaka, w trakcie spotkania do którego doszło wczoraj
w Szczytnie.
Wymiernym efektem wsparcia było przekazanie środków
finansowych, jakie zebrano dla rodziny zmarłego policjanta
na specjalnym koncie uruchomionym przez Warmińsko –
Mazurski Zarząd NSZZ Policjantów. List z informacją
o zgromadzonych środkach na ręce Malwiny Nowak
przekazali nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący ZW
NSZZ Policjantów w Olsztynie oraz szef szczycieńskiego
zarządu związku sierż. szt. Grzegorz Licki.

Odchodząc na wieczną służbę policjant pozostawia za sobą
dwie rodziny – tę w swoim domu i policyjną.
W tych trudnych chwilach ta pierwsza może liczyć na wsparcie drugiej. Insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie spotkał się z żoną zmarłego tragicznie
mł. asp. Piotra Nowaka i podkreślił fakt niezmiennego traktowania rodziny zmarłego funkcjonariusza, jako ważnej części mundurowej rodziny policyjnej.
Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie spotkał się z
Malwiną Nowak, żoną tragicznie zmarłego policjanta
mł. asp. Piotra Nowaka. Podczas spotkania insp. Tomasz
Klimek zapewnił o stałym zainteresowaniu sytuacją rodziny,
a także podkreślił, że dla całej braci mundurowej,
najbliżsi zmarłego funkcjonariusza zawsze pozostaną rodziną policyjną.
„Jesteście dla nas ważni i chcemy żebyście o tym
zawsze pamiętali” – powiedział insp. Tomasz Klimek,
któremu w spotkaniu z żoną zmarłego policjanta towarzyszyli mł. insp. Tomasz Bzymek Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie oraz nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie.

Wczorajsze spotkanie było okazją do przekazania żonie
zmarłego funkcjonariusza środków, jakie zostały zebrane na
specjalnie uruchomionym koncie przez Warmińsko – Mazurski Zarząd NSZZ Policjantów, dzięki wpłatom od ludzi dobrej
woli. Policjanci oraz osoby cywilne z całego kraju wspomogli
w ten sposób rodzinę, po tragedii jaka ją dotknęła.
List z informacją o zgromadzonych środkach na ręce
Malwiny Nowak przekazali nadkom. Sławomir Koniuszy
oraz szef szczycieńskiego zarządu związku
sierż. szt. Grzegorz Licki.
esz
Ewakuowali ludzi z płonącego domu z narażeniem własnego
zdrowia
sierż. Mariusz Pawlik wraz z post. Mateuszem Dudziak byli pierwsi na miejscu zdarzenia. Wiedząc, że w płonącym mieszkaniu mogą przebywać inne
osoby, nie wahali się ani chwili. Czołgając się, sprawdzali kolejne pomieszczenia. Z budynku wielorodzinnego ewakuowali dziewięć osób, w tym troje
dzieci. Chwilę później do akcji ratowniczej włączyli się strażacy.
O pożarze policjanci z Komisariatu Policji w Reszlu dowiedzieli się dziś, parę
minut po północy. Pełniąc służbę patrolową zostali powiadomieni przez mieszkańców o wydobywającym się dymie z jednego z mieszkań budynku
przy ul. Warmińskiej. Natychmiast podjęli interwencję, powiadamiając Oficera
Dyżurnego KPP Kętrzyn.
Mimo dużego zadymienia i wysokiej temperatury nie tracili czasu i wbiegli do
środka, żeby ewakuować mieszkańców wielorodzinnego budynku.
Okazało się, że z jednego z lokali na pierwszym piętrze wydobywał się ogień.
Policjanci ewakuowali 9 osób w bezpieczne miejsce poza obszar zagrożenia.
Dwie osoby dorosłe przebywały już poza budynkiem. Po upewnieniu się,
że mieszkańcy sąsiednich lokali są bezpieczni, st. sierż. Mariusz Pawlik wraz
z post. Mateuszem Dudziak wrócili do płonącego mieszkania, gdzie ze względu
na duże zadymienie, czołgając się, sprawdzali kolejne pomieszczenia.
Na miejsce przybył zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Reszla oraz zastęp
Straży Pożarnej z Kętrzyna, którzy ugasili pożar, a pogotowie ratunkowe zajęło
się mieszkańcami. Dzięki szybkiej i zdecydowanej postawie policjantów i ich
pomocy, która nadeszła w porę, nikt z lokatorów nie odniósł obrażeń.
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„Energia, żywiołowość, elegancja, sumienność”;
„Sympatyczna, fajna, sumienna, bardzo odpowiedzialna, można na niej polegać, z wielkim poczuciem humoru”; „Policyjny Tony Halik, wulkan energii, żywioł, babka z fajnymi nogami, socjalna bankierka” –
tak mówią o Niej koleżanki z wydziału.
Mowa o Pani Halinie Milińskiej- Aszkiełowicz, która w tym
roku obchodzi 50-lecie pracy zawodowej.
Z tej szczególnej okazji 6 lipca w KWP w Olsztynie
z Jubilatką spotkało się kierownictwo warmińsko-mazurskiej
Policji na czele z insp. Tomaszem Klimkiem Komendantem
Wojewódzkim Policji w Olsztynie oraz koleżankami z Wydziału Finansów KWP w Olsztynie.
W podziękowaniu za dotychczasową pracę Pani Halina Milińska- Aszkiełowicz otrzymała od Pana Komendanta nagrodę specjalną oraz list pochwalny z wyrazami uznania za dotychczasową pracę. – „Panowie Komendanci i wszystkie Koleżanki z mojego wydziału, bardzo dziękuję za Waszą obecność i życzenia z okazji mojego skromnego Jubileuszu.
Spotkanie z wami było dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale przede wszystkim wielkim zaszczytem”powiedziała wzruszona Jubilatka.

- Halinko, Twoja pierwsza praca to…?
- To była zarazem pierwsza i przedostatnia moja praca taki mam słaby życiorys. Była wspaniała, robiłam to, co lubiłam. Pracowałam w przedsiębiorstwie dystrybucji filmów,
a moją „działką” był film oświatowy. Najogólniej ujmując,
moja praca polegała na oglądaniu filmów i późniejszym ich
dostosowywaniu do programu nauczania szkół.
Miałam wówczas w głowie kilka tysięcy tytułów.
Praca ta dawała mi również możliwość uczestniczenia
w różnych przeglądach i festiwalach filmowych.
Tak zakochałam się w filmie, że po jednym z seminariów
filmowych założyliśmy z przyjaciółmi dyskusyjny klub filmowy. Mam zaszczyt być członkiem- założycielem DKF „ZA”.
Ale to już historia.
-Od kiedy pracujesz w KWP w Olsztynie , i jak wyglądały
Twoje pierwsze dni pracy w tej jednostce?
- Pracę w KWP w Olsztynie rozpoczęłam w maju 2004r.
po dwuletniej przerwie spowodowanej sprzedażą mojej
wspaniałej firmy (o której powyżej) i utratą pracy.
Pierwsze dni nie były łatwe, ale adaptacja do nowego środowiska dla nikogo nie jest prosta. Trzeba przez nią przejść.

- Jak wyglądała wtedy praca? Czym się różniła od tej
wykonywanej obecnie? Myślę o technicznych rozwiązaniach, pomocach, komputerach, możliwościach wysyłania e-maili, a także o stosunkach międzyludzkich ….
- Komputery są bardzo pomocne w pracy, ale nie zwalniają
nas z myślenia– również w księgowości, co niektórym może
wydać się dziwne, bo księgowość nie polega na wklepywaniu danych do systemu, ale na unikaniu błędów, ewentualnie na ich wyszukiwaniu, a to już jest praca dla „śledczych”.
A jeśli chodzi o stosunki międzyludzkie, myślę, że nasze
wzajemne relacje zależą w pewnym sensie również od nas
samych.
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- Jakimi radami służyłabyś nowym, młodym pracownikom, rozpoczynającym pracę w naszym wydziale i Twoim zespole?
- Nie śmiem komukolwiek, czegokolwiek radzić. Każdy musi znaleźć swoją własną ścieżkę. Ja dla siebie starałam się
jak najwięcej wiedzieć. I dalej jestem ciekawa nowych rzeczy.
- Ilu Komendantów zmieniło się w trakcie Twojej pracy
w Komendzie?
- Komendantów było wielu, niewielu niestety dane mi było
poznać. Aż tu po 50-ciu latach
pracy, wszyscy czterej
Komendanci KWP w Olsztynie jednocześnie, w jednym
miejscu, na imprezie z moim
skromnym udziałem!
Panowie Komendanci
i Wszystkie Koleżanki
z mojego wydziału,
bardzo dziękuję za Waszą
obecność i życzenia z okazji mojego skromnego Jubileuszu. Spotkanie z wami
było dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale przede wszystkim wielkim zaszczytem.

Mieszkamy z dziećmi i wnukami, które uwielbiam. Moją pasją
są podróże i poznawanie różnych kultur. Kilka podróży już
odbyłam. Kilka mam jeszcze
w planie…
- A jak byś podsumowała
swój długoletni staż zawodowy?
Podsumowując mój długoletni
staż zawodowy pragnęłabym
podkreślić wpływ, jaki wywarli
na mnie moi mentorzy.
W poprzedniej pracy –
była nią, nieżyjąca już
Pani Barbara Smagłowska – faktyczna twórczyni filmoteki oświatowej
na nasze województwo.

- Jesteś z zawodu
bibliotekarką, nie pracujesz w zawodzie.
Elegancka, zadbana, koleżeńska”;
Czy praca w księgowo„Uśmiechnięta, miła”;
ści to dobry wybór?
„Impulsywna, jednocześnie
Czy coś byś zmieniła,
bardzo wspiera koleżanki”;
gdybyś miała ponownie
„Energia, żywiołowość, elegancja, sumienność”;
podjąć decyzję o wyboW KWP – wiele zawdzię„Podróżniczka.
rze pracy?
czam wiedzy i postawie
Opowieści z podróży
życiowej moim byłym
- Ależ ja pracuje w zawomogłabym słuchać bez końca…”
i obecnym przełożonym,
dzie!
ale także wspaniałym
Maturę zdawałam w techkoleżankom.
niku handlowym, później
Jest ich tak wiele, że pozwólcie, nie wymienię nikogo
dopiero zaocznie studiowałam pedagogikę kultury.
z imienia, bo nie chciałabym nikogo pominąć, ale wszyscy
Pracę w księgowości polubiłam, kiedy pojęłam jej sens.
oni mają swój udział w tym, jakim jestem pracownikiem
To przyszło z czasem.
i człowiekiem. Dziękuję!
-Halinko, parę słów o sobie, o Twoim życiu prywatnym,
zainteresowaniach.
- Moje prywatne życie jest ustabilizowane.
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O udziale w rajdach marzył od dziecka.
Od dwóch lat spełnia swoje dziecięce marzenia sierż. sztab. Arkadiusz Prusik, służbowo referent Dowódcy
Kompanii Prewencji opowiedział Bożenie Przyborowskiej
o swojej pasji, sukcesach, udziale żony w rajdach, oraz
ludziach dobrej woli, którzy pomagają spełniać marzenia.
Jego plan na ten rok to m.in. zdobycie Amatorskiego Mistrza
Warmii i Mazur!

– „Zawsze możemy liczyć na wsparcie finansowe policyjnych związków zawodowych. Cieszy mnie, że są ludzie, którzy we mnie uwierzyli i chcą nam pomóc, podkreślając, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze”.

- Pana pasją jest motoryzacja. Jak to się wszystko zaczęło?
- O udziale w rajdach marzyłem od dzieciństwa.
Jako mały chłopak mieszkałem na osiedlu mazurskim
w Olsztynie. Gdy miałem z sześć lat naszym sąsiadem był
śp. Marian Bublewicz, wielokrotny Mistrz Polski, Wicemistrz
Europy, świetny człowiek. Poznałem go, pokazywał nam
swoje samochody. Wtedy pokochałem ten sport.
Gdy się przeprowadziliśmy w inne miejsce ta fascynacja rajdami na parę lat
została uśpiona, ale w głowie dojrzewała decyzja o udziale w rajdach.
Oglądałem różne rajdy, zawody, i marzyłem o kupnie własnego samochodu,
którym mógłbym się ścigać. Moje marzenia stały się rzeczywistością.
Od prawie dwóch lat się ścigam, jeżdżę
samochodami. I mam wreszcie swój
samochód przygotowany do zawodów.
Jeździmy w Mistrzostwach Warmii i
Mazur, w klasyfikacji amatorskiej, nielicencjonowanej. Mój plan na ten rok to zdobycie Amatorskiego Mistrza Warmii
i Mazur oraz Mistrza Ziemi Lubawskiej.
- Ale co stało się takim impulsem do realizacji dziecięcych pasji w dorosłym już życiu?
- Spotkałem koleżankę, która była działaczką Polskiego

Związku Motorowego. Zapytałem, czy ewentualnie mógłbym
spróbować swoich sił w takich właśnie zawodach. Poprowadziła mnie do pewnych osób, które mi pomogły. Powiedziały
m.in., że muszę mieć samochód z odpowiednim wyposażeniem oraz pilota. Powiedziały mi również, jak taka organizacja rajdu wygląda.
- Trzeba było mieć jakiś określony samochód?
- W tych rajdach można jeździć naprawdę wszystkim. Ja pojechałem zwykłym
Golfem 1.9 Tdi. Pamiętam, że wtedy
wszyscy patrzyli na mnie dziwnie, czym
ja w ogóle przyjechałem. Mieliśmy kaski
od motorów, takie w ogóle nie pasujące,
ale mieliśmy, i pojechaliśmy. To były
Mistrzostwa Ziemi Lubawskiej, jedna z
eliminacji. Jechało się po nawierzchni
szutrowej. Pamiętam, że mój samochód
w ogóle nie był przygotowany do tego
typu rajdu. Pojechaliśmy spontanicznie.
Była możliwość sprawdzenia, czy nam
się to w ogóle uda. Czy rzeczywiście ta przygoda jest dla
nas.
- Kto był wtedy Pana pilotem?
- Mój brat, starszy o rok -obecnie policjant ruchu drogowego
w Olsztynie. Pojechaliśmy wtedy nie tak, jakbyśmy chcieli w klasyfikacji generalnej byliśmy siódmi od końca.
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Dla nas mimo wszystko to była optymistyczna informacja pokonaliśmy siedem załóg! Wtedy pomyśleliśmy sobie, że
nie jest tak źle, biorąc pod uwagę, że jechaliśmy takim nierajdowym, nieprzygotowanym samochodem. Pojawiła się
potrzeba znalezienia innego samochodu, i tak kupiłem Opla
Corsę, którą sam zacząłem modyfikować, przerabiać, wyciągać pewne rzeczy, które nie były potrzebne, a wszystko
po to, aby odciążyć samochód. Przejechałem się raz, drugi,
trzeci. Zobaczyłem, że faktycznie, zaczyna to owocować, i
tak zaczęliśmy zdobywać pierwsze punkty. Nie patrzyłem,
wtedy, żeby zdobyć punkty do danych mistrzostw, ale aby
nawiązać rywalizację z innymi.
- Czy brat nadal jest Pana pilotem?
- Z bratem jechałem tyko raz. Później moim pilotem był mój
kolega, wielki miłośnik motoryzacji. Pojeździliśmy razem
parę fajnych rajdów, a rok temu swoich sił, jako pilotka,
spróbowała moja żona. Najpierw poprosiła, żebym jej pokazał, czym ja się tak fascynuję, na czym polega moja pasja.
Gdy przejechała się raz, powiedziała, że to jest świetny
sport, świetna zabawa, i że ludzi uczestniczący w rajdach są
wspaniali. Aż trudno określić ich „nasi rywale”, bo to są
bardzo sympatyczni ludzie, bardzo przyjaźnie nastawieni do
nas, i do innych uczestników. Rywalami jesteśmy tylko na
odcinku, później jesteśmy przyjaciółmi.
- Na pewno poznaje Pan wielu wspaniałych rajdowców,
o których kiedyś czytał Pan w gazetach.
- Poznaję wielu wspaniałych ludzi. W tamtym roku, gdy zdobyłem drugiego Wicemistrza Warmii i Mazur była uroczysta
gala, w której uczestniczyli wspaniali sportowcy. Rozmawiali
ze mną, byli zainteresowani moim udziałem w rajdach. Zaczęły się rozmowy, nawiązywanie kontaktów. Bardzo mnie
to nakręciło. W tym roku chcę walczyć o tytuł Mistrza Warmii i Mazur. Do 17 czerwca tego roku byłem nie do pokonania w swojej klasie.
W rajdzie, który odbywał się w Lubawie w dniach 16-17
czerwca zająłem III miejsce w swojej klasie K1. To był bardzo ciężki, techniczny rajd. Było bardzo wąsko pomiędzy
krawężnikami. Moi koledzy, rywale, nie dali mi żadnych
szans, pojechali rewelacyjnie i zasłużenie wygrali te etap
rajdu. Ale ja się nie poddaję. Na razie jestem w klasyfikacji
najwyżej, nadal walczę o tytuł Mistrza w swojej klasie. Pod
koniec listopada odbędzie się ostatni rajd i wtedy się okaże,
kto ten tytuł zdobędzie.

- Czasy przejazdu uzyskiwane w waszej klasie można
jakoś porównać z tymi, jakie osiągają kierowcy jeżdżąc
mocniejszymi samochodami?
- Pomimo że jesteśmy teoretycznie najsłabsza klasą, to
nasze czasy nie są złe. Mamy zgrabniejsze auta i możemy
szybciej pojechać na takich odcinkach, gdzie dużymi autami
nie można rozwinąć takiej prędkości. Swoim czasem pokazujemy nawet tym silniejszym zawodnikom, że jesteśmy, że
trzeba się z nami liczyć, że nasze samochody, mimo, że nie
są „potworami”, też potrafią szybko pojechać.
Tak naprawdę, to nie tylko samochód jest ważny. Bardzo
ważny jest pilot, bo kierowca sam nie pojedzie, musi mieć
dyktowane, jak pojechać. Pilot musi się skupić, aby się nie
pomylić, żeby to wszystko ładnie poszło, żeby o czasie dojechać na start, żeby się nie spóźnić, bo za wszystko są kary to raptem 5-10 sekund, ale one praktycznie mogą być później nie do odrobienia. Między nami potrafi być sekunda
różnicy w skali wszystkich przejazdów!
- To sport, w którym potrzebne są nakłady finansowe.
Od pewnego czasu wspiera Pana Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Olsztynie. Jak wygląda ta pomoc?
- Policyjne związki zawodowe bardzo mi pomagają. Współpracujemy już od roku. Ta pomoc związana jest z zapewnieniem mi i pilotowi bezpieczeństwa.
Gdy po praz pierwszy rozmawiałem ze związkowcami
Pan przewodniczący zapytał mnie, jak wygląd sprawa mojego bezpieczeństwa? Pytał, czy mam klatkę bezpieczeństwa,
z kim jeżdżę, czy się nie boimy? Przy każdej rozmowie
Pan Przewodniczący naciska na aspekt bezpieczeństwa.
Podkreśla, „Arek, Ty i Twój pilot- macie być bezpieczni”.
Mamy nowe kombinezony ufundowane przez związki zawodowe, w sierpniu będziemy mieli klatkę bezpieczeństwa,
a to oznacza, że przy ewentualnym uderzeniu, samochód
będzie bardziej bezpieczny. Ta klatka to taka podstawa,
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skorupa, która nas chroni.
Cieszę się, że mam taką pomoc, takie wsparcie ze strony
związków. Cieszy mnie, że są ludzie, którzy we mnie uwierzyli i chcą nam pomóc, podkreślając, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Sport jest sportem, wyniki, wynikami, ale zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo.
Związki pomagają nam w przeróżny sposób. Przecież z
zawodami wiążą się wydatki na wpisowe, na benzynę, na
naprawę samochodu. I tu możemy zawsze liczyć na wsparcie finansowe związków. A ponieważ są efekty naszych
zmagań sportowych, są zdobyte tytuły, to pojawiają się również inni sponsorzy.
Bardzo dużo osób nam pomaga. Zaczynając od związków
zawodowych, po innych sponsorów,
na przykład "Korkuć Auto - Części "zaopatruje mnie w części zamienne do
samochodu, a "Opony używane w
Olsztyn ul. Dragonów" dostarcza
opon.
Ważna jest też na przykład opieka nad
dziećmi. Mamy dwójkę dzieci, dwie
córeczki, w wieku 6 i półtora roczku,
którymi ktoś podczas naszej nieobecności musi się zająć. Pomagają teściowie, rodzice, a ostatnio nawet rodzina konkurentów pilnowała nam
dzieci, bo pojechaliśmy na rajd wszyscy razem. Wiec te dobre wyniki, to
nie jest tylko nasz sukces.
- Jak się przygotowujecie się z żoną
do rajdów?
- Żona cały czas się uczy, bo wiadomo, że nie każdy potrafi podyktować
kierowcy, jak ma jechać. Dodatkowo w trakcie rajdu jest
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stres, nerwy, odruchy obronne, gdy człowiek nie skupia się
już na zapiskach w zeszycie, nie trzyma notatek tylko zaciska ręce na poręczy, bo się po prostu
boi. Żona uczy się i wychodzi jej to.
Dużo rozmawiamy.
Wcześniej jest zapoznanie, ja mówię,
czego oczekuję, i kiedy, w którym momencie, co chcę usłyszeć, żeby nie
było za późno, albo za wcześnie.
Po prostu, aby to było w tak zwany
punkt, abym ja mógł odpowiednio
przekazać te informacje samochodowi, który nas wiezie.
A co do moich przygotowań, to tydzień
przez rajdem, przestawiam samochód
na jazdę szutrem, bo inaczej jeździ się
na takiej nawierzchni, a inaczej na
asfaltowej. Są inne opony, inne zawieszenie. Więc tydzień przed rajdem ja
już siedzę w garażu i to auto przygotowuję, naprawiam. Później sprawy logistyczne -gdzie trzeba się zgłosić, zarejestrować do danego klubu, opłacić
wpisowe. Cały tydzień przed rajdami jest organizacyjny.
Mam taką zasadę, że nie robię nic na ostatnią chwilę.
- Takie wspólne przeżywanie rajdów, wspólna pasja na
pewno Pana i żonę zbliżyły do siebie.
- Żona nie ukrywa, że pierwszy raz pojechała, żeby zobaczyć, czym ja się tak pasjonuję, a po drugie, aby spędzać ze
mną więcej czasu. Teraz ta wspólna pasja zbliża nas do
siebie, na pewno! Spędzamy wspólnie czas, razem się cieszymy z sukcesów, gdy wchodzimy na podium lub do pokoju przepełnionego pucharami.
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- Rajdy to dość niebezpieczny sport. Czy przeżyliście
momenty zagrożenia zdrowia lub życia?
- Ja jeżdżę na 90%, te 10% to jest właśnie asekuracja.
Ale były czasami sytuacje zagrażające życiu. W rajdzie w
Nowym Mieście Lubawskim „wypluło” nas z trasy, przejechaliśmy przez dużą pryzmę piachu, przelecieliśmy na tor
przeciwległy. Wszystko dobrze się skończyło.
Samochód mam dobrze przygotowany. Newralgiczne punkty są osłonięte.
17 czerwca też mieliśmy bardzo trudną sytuację -za szybko
przejechałem pewien fragment i wyrzuciło nas na dwa znaki
drogowe. Na szczęcie udało mi się opanować samochód zjechałem z drogi na chodnik, pokonałem kawałek tym
chodnikiem i wróciłem z powrotem na trasę. Na szczęście
nic się nie stało, ale trzeba było bardzo szybko reagować,

S TR . 16

działać, ratować sytuację, która była groźna, naprawdę nerwowa. Ja już czułem, że lecę na te dwa znaki, że zderzenie
jest nieuniknione, i że na metę mogę już nie dojechać.
Ale na szczęście udało się pojechać dalej, i mimo wszystko
zająć III miejsce!
- Jeździcie razem z żoną, macie dwoje dzieci.
Czy najbliżsi, rodzina, z uwagi na wasze bezpieczeństwo, nie są przeciw tej motoryzacyjnej pasji?
- Większość kibicuje nam, cieszy się, że to nam wychodzi,
że spędzamy razem ten czas. Moja Mama i Tata niestety
nie podzielają tej pasji, po prostu boją się o mnie, o nas,
o nasze zdrowie, martwią się, co będzie z dziewczynkami,
gdyby nam się coś stało. Boją się, jak to rodzice o swoje
dziecko. Ja tak na to nie patrzę. Kocham ten sport, jazda
daje mi radość, wiem, że to potrafię robić.
- To na koniec porozmawiajmy o sukcesach. Które Pana
najbardziej ucieszyły?
- Pamiętam, jak jeździłem na pierwsze starty. Gdy zobaczyłem konkurentów w swojej klasie, pomyślałem wtedy
„Boże, jak oni szybko jeżdżą, chciałbym kiedyś tak jeździć”.
Moim sukcesem jest teraz to, że ja jestem na pierwszym
miejscu, a oni za mną. To jest moim największym sukcesem!
- Czyli marzenie z dzieciństwa się spełniło.
- Dokładnie Tak!

Rozmawiała Bożena Przyborowska

18 LIPCA 2018 R .

N UMER 173 (9/8)

S TR . 17

Mł. asp. Piotr Ewertowski wygrał Zawody Siłowe o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie w
Wyciskaniu Sztangi Leżąc, które odbyły się w ramach
kampanii "Zdrowe Lato". Organizatorem zawodów był
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Ostródzie.

Do zmagań policjanci podchodzili w dwóch seriach. Wygrywał ten, który wykona najwięcej powtórzeń.

23 czerwca odbyły się Zawody Siłowe o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie w Wytrzymałościowym
Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Do rywalizacji przystąpiło 11
funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie,
Komisariatu Policji w Morągu oraz Posterunków Policji
w Dąbrównie i Miłomłynie.
Zawody polegały na wykonaniu jak największej liczby powtórzeń w wyciskaniu ciężaru równego połowie masy swojego ciała. Do zaliczenia jednego powtórzenia niezbędne było
dotknięcie ciężarem klatki piersiowej, a następnie wyciśnięnie go do całkowitego wyprostu ramion.

Po zaciętej walce na najwyższym stopniu podium stanął
mł. asp. Piotr Ewertowski, który podniósł ciężar łącznie
189 razy. Drugie miejsce zajął sierż. Piotr Kwiatkowski
z wynikiem 158 powtórzeń. Tuż za nim, z wynikiem
153 wyciśnięć uplasował się podkom. Rafał Frenkiel.
Puchary dla zwycięzców oraz dyplomy dla wszystkich
uczestników wręczył Komendant Powiatowy Policji
w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski.

Naszym kolegom serdecznie gratulujemy!
st. sierż. Anna Balińska
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- „To jest moja odskocznia od pracy, ale również od obowiązków rodzinnych. Idę na trening, tam się wyżyję, wykrzyczę, wybiegam. Potem jestem spokojniejszy. Później patrzę trochę inaczej na życie, na problemy, po prostu widzę je
z innej perspektywy. Schodzi ze mnie stres. Polecam wszystkim uprawianie sportu, to piękna rzecz”powiedział mł. asp. Andrzej Mankow dzielnicowy z Olsztyna,
który od wielu lat z sukcesami na poziomie mistrzostw Polski
uprawia siatkówkę plażową i halową.
W rozmowie z Bożeną Przyborowską opowiada o tym, jak udaje mu
się łączyć życie zawodowe i rodzinne z uprawianiem tego sportu
oraz czym jest dla niego możliwość grania w piłkę siatkową?

- Ostatnio, wraz z żołnierzem Jednostki Wojskowej XI
Pułku Artylerii w Węgorzewie zajęliście III miejsce na
Mistrzostwach Polski Policji w siatkówce Plażowej, które w dniach 12-15 czerwca odbyły się w Dąbrowe Górniczej. W ubiegłorocznych mistrzostwach też zajęliście
miejsce na podium. Pasmo sukcesów!
- W ubiegłym roku również graliśmy wspólnie, ale w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Przemyślu, na których
zdobyliśmy Wicemistrzostwo Polski.
- Piłka siatkowa, plażowa, to nie jest pasja realizowana
od wczoraj.
- Ten sport trenuję od kilkunastu lat. Z roku na rok zdobywam coraz więcej sukcesów.
- A w szkole interesował się Pan siatkówką?
- Do 24 roku życia grałem w piłkę nożną! Później mój przyjaciel zabrał mnie na jeden z turniejów piłki siatkowej. On trenował w AZS Olsztyn, a ja jeszcze wtedy nie potrafiłem za
bardzo grać w piłkę siatkową, ale bardzo mi się to spodobało. Od wtedy zacząłem bardzo intensywnie trenować.

Na początku trenowałem sam, łapałem się do drużyn amatorskich, które grają na naprawdę dobrym poziomie. Z nimi
chodziłem na treningi i sukcesywnie podnosiłem swoje
umiejętności. I nadal to robię.
- Ćwiczy Pan codziennie? Jak dba Pan o kondycję, która w uprawianiu siatkówki plażowej jest niezbędna?
- Dobrze by było, gdyby można codziennie wykonywać taki
trening, ale wiadomo - są też inne obowiązki, jest rodzina,
praca, w której są również służby popołudniowe, weekendowe. Trenuję więc wtedy, kiedy mam taką możliwość.
Korzystam z każdej formy uprawiania sportu, czy poprzez
bieganie, czy trening siłowy na siłowni. Trzeba utrzymywać
dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, żeby uprawiać siatkówkę, a tym bardziej siatkówkę plażową, gdzie biega się
po piasku. Jest to wysiłkowy sport. Trzeba o tę tężyznę fizyczną bardzo dbać.
- Podejmując się tej aktywności fizycznej zweryfikował
Pan również swój sposób odżywiania?
- W tym sporcie nie można mieć dużych gabarytów, trzeba
uważać na to, co się je. Chociaż muszę przyznać, że ja jestem wielkim łasuchem. Ale przez to, że mam tak dużo tej
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aktywności fizycznej, to waga mi nie rośnie (śmiech).
Ale trzeba uważać z jedzeniem, bo w tym sporcie trzeba być
osobą szczupłą i wysportowaną.
Specjalnej diety nie stosuje, ale staram się uważać na to, co
jem, aby były to produkty wartościowe.
- Pytam o to dlatego, że jeden z policjantów, który jest
świetnym siatkarzem, i z Panem osiągał sukcesy w różnych turniejach i zawodach, świadomie nie je w ogóle
produktów mącznych.
- A tak, znam takiego policjanta (śmiech)… On ma chyba
większą siłę do tego, aby unikać takich produktów.
Ja mam jej troszkę mniej (śmiech).
Sprawa diety jest bardzo indywidualną kwestią. Zależy miedzy innymi od tego, jak kto sobie ułoży trening. Ale generalnie, aby uprawiać ten sport trzeba zwracać uwagę na to, co,
i w jakich ilościach się je.
- Czy na obecnym etapie mam Pan swojego trenera?
- Nie, próbuję się sam udoskonalać poprzez treningi, które
robimy również z innymi chłopakami. Każdy coś do tego
treningu wnosi, jakieś swoje uwagi. Procentuje tu nasze
wieloletnie doświadczenie, z którego wszyscy korzystamy.
- Wiem, że brał Pan również udział w turniejach, które
odbywały się nocą.
- Turnieje siatkówki halowej na ogół odbywają w ciągu dnia.
Przy siatkówce plażowej organizowane są również turnieje
nocne. Jak człowiek ma pasję, to chce się sprawdzić również w innych, trudniejszych warunkach.
- Z kim Pan gra na turniejach? Pana partnerami są również osoby z Policji?
- Bywa to różnie. W rozgrywkach służb mundurowych próbuję dobrać policjanta, ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o siatkówkę plażową, to jest mało osób w Policji, które
uprawiają ten sport na poziomie mistrzostw Polski.
Szukam więc w innych służbach mundurowych.
Żeby móc odnieść sukces na przykład na Mistrzostwach
Polski w Pilce plażowej każdy zawodnik musi być na jak
najwyższym poziomie.

- Ze sportem zawsze wiążą się wydatki. Można również
powiedzieć - inwestycje-, które jednak kosztują.
Słyszałam, że pomaga Panu Zarząd Wojewódzki NSZZ
Policjantów w Olsztynie, to prawda?
- Tak! Bez ich pomocy nie mógłbym brać udziału w niektórych imprezach typu mistrzostw Polski.
Jesteśmy bardzo wdzięczni związkom za to, że nas tak
wspomagają w tym, abyśmy brali udział w zawodach i reprezentowali garnizon warmińsko-mazurski.
- A jak się ta współpraca ze związkami rozpoczęła?
- Wiedzieliśmy, że związki zawodowe pomagają niektórym
drużynom, generalnie sportowcom, którzy osiągają sukcesy
i godnie reprezentują policję Warmii i Mazur na arenie krajowej i międzynarodowej. Zwróciliśmy się do związków zawodowych o dofinansowanie naszych rozgrywek.
Spotkaliśmy się z miłym oddźwiękiem.
Od pewnego czasu związki wspierają nas finansowo.
Widzą, że są efekty naszych zmagań sportowych.
W ostatnich latach mamy dobre wyniki sportowe i zdobywamy tytuły na Mistrzostwach Polski.
Związki wspierają finansowo nasze wyjazdy i uczestnictwo
w tych sportowych zmaganiach. Jesteśmy z tego powodu
bardzo zadowoleni.
- Jakie sukcesy z ostatniego czasu Pana najbardziej
cieszyły? Satysfakcjonowały?
- Cieszy każdy medal zdobyty na Mistrzostwach Polski.
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Jeszcze nie byliśmy na żadnych mistrzostwach rangi
Europy, ale możliwe, że to się w przyszłości zmieni i
będziemy reprezentować tam naszą warmińskomazurską Policję.
- Siatkówka plażowa to bardzo widowiskowy
sport
- Widowiskowy, a przy tym bardzo trudny sport.
Siatkówka plażowa trochę się różni od siatkówki halowej. Tam jest kilku zawodników na boisku, a w
plażowej tylko dwóch. Te boiska są tylko o metr krótsze, tak że trzeba włożyć dużo wysiłku w trakcie gry.
Trzeba też mieć dobą technikę, umiejętności, żeby
wykonywać pewne elementy.
Obserwuję, że z roku na rok jest coraz więcej zwolenników tej dyscypliny.
- A graliście już przed olsztyńska
publicznością?
- Brałem udział w Mistrzostwach
Olsztyna w siatkówce plażowej - raz
je wygrałem, a raz zdobyłem wicemistrzostwo.
- Pytam dlatego, że jest Pan dzielnicowym, i jestem ciekawa, czy
zdarzyło się, że w czasie wykonywania obowiązków służbowych,
ktoś rozpoznał Pana jako siatkarza?
- A tak! To jest dosyć częste, że osoby rozpoznają mnie.
Ci, którzy uprawiają ten sport wiedzą, gdzie pracuję, że jestem policjantem. Zawsze spotykam się z bardzo miłym
odzewem. A w moim rejonie służbowym również często
zdarza się, że ktoś rozpoznaje we mnie osobę, która gra w
piłkę plażową. Myślę, że to dobrze, bo jako sportowcy pokazujemy, że nie tylko dbamy o bezpieczeństwo, ale mamy
również swoje pasje i realizujemy je na wysokim poziomie.
Poprzez sport pokazujemy społeczeństwu, że jesteśmy dobrze wyszkoleni, sprawni, że można nam zaufać.

- Rodzina wspiera Pana
pasje?
- Rodzina dopinguje, wspiera.
Czasami nie jest to proste.
Mamy czteroletnie dziecko.
Jak jest wyjazd kilkudniowy, tak
jak ostatnio na cztery dni, to
żona zostaje sama i musi sobie
poradzić ze wszystkimi obowiązkami. Ale ona rozumie, wie,
że piłka siatkowa to moja pasja, że w tym się spełniam. Podziela to, i mnie wspiera.
- Uprzedził Pan trochę moje pytanie, bo właśnie chciałam spytać, co Panu to uprawnianie sportu daje?
- To jest moja odskocznia od pracy, ale również od obowiązków rodzinnych. Idę na trening, tam się wyżyję, wykrzyczę,
wybiegam. Potem jestem spokojniejszy. Później patrzę trochę inaczej na życie, na problemy, po prostu widzę je z innej perspektywy. Schodzi ze mnie stres. Polecam wszystkim uprawianie sportu, to piękna rzecz!
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- Tego stresu w służbie, będąc dzielnicowym dużego rejonu, ma Pan dużo na co
dzień?
- Stresu jest dużo, tak jak w każdym innym
pionie.
Jestem dzielnicowym osiedla Mleczne i części Podgrodzia. Na jednego policjanta przypada około 5 tysięcy osób.
Każdy z nich ma swoje problemy, i każdy
uważa, że jego problemy są najważniejsze.
I tak rzeczywiście jest z perspektywy każdego zainteresowanego. Ale dzielnicowy jest
jeden, i to on musi te problemy rozwiązywać.
- Jak wygląda Pana codzienna praca?
- Zakres obowiązków jest bardzo duży. Przyjmujemy petentów, robimy czynność dla innych jednostek, robimy obchód
po rejonie, spotykamy się z mieszkańcami rejonu, rozmawiamy o ich problemach, mamy imprezy masowe, dyżury
wykroczeniowe. Dzielnicowy nie może się nudzić (śmiech).
Zawsze jest coś do zrobienia.
- Po tak ciężkim dniu, jest jeszcze chęć, aby po zakończonej pracy iść na trening?
- Tak naprawdę to się czeka na te treningi, na te mecze, na
te wyjazdy, na te imprezy mistrzowskie.

S TR . 21

Już dzień wcześniej umawiam się na granie, a potem czekam, czy wszystko jest
dopięte na ten przysłowiowy „ostatni guzik”. W przypadku siatkówki plażowej czasami pogoda pokrzyżuje plany, a jak tak
się stanie, to człowiek czuje rozczarowanie, jest trochę zły, bo chciało się iść i porobić coś, co się kocha.
- A co przed Panem. Jakie wyzwania?
Udział w zawodach rangi międzynarodowej?
- Mam taki pomysł!
W tym roku mamy jeszcze różne imprezy
mistrzowskie – w sierpniu są Mistrzostwa
Polski Służb Mundurowych w Przemyślu;
we wrześniu mamy Mistrzostwa Polski w Piłce Halowej.
Jeszcze jest kilka docelowych imprez, ale w następnym
roku chcielibyśmy wyjechać zagranicę i powalczyć z drużynami innych krajów.
- Czego Panu życzę!

Rozmawiała Bożena Przyborowska
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Podinsp. Marcin Romanow z KWP w Olsztynie po raz
kolejny zachwycił swoją kondycją, determinacją, siłą woli,
i odpornością psychiczną. Tym razem ukończył jedną
z serii najbardziej ekstremalnych zawodów triathlonowych
pod nazwą Diablak Beskid Extreme Triathlon 2018, zwaną
również przez biegaczy „Górskim Iron Manem”.
- „Prawie doba na nogach, ekstremalny wysiłek…
3,5km/180km/44km, 17 godzin plus 3 godziny zejścia….9000 kalorii spalonych...” –
to najkrótszy opis tego wyzwania.
A jak to wyglądało w rozbiciu na poszczególne etapy?
O tym najlepiej opowie on sam!

Podinsp. Marcin Romanow:
Byłem tam i wciąż nie wierzę, że się udało.
Wyjazd do Żywca okazał się najkrótszym wyjazdem,
bo wszystko trwało raptem
chwilkę, 4 dni zlały się w jeden.
To były naprawdę ciężkie zawody. Dla mnie najcięższe i najtrudniejsze, żeby nie powiedzieć, że
diabelsko trudne.
Bolało, bardzo bolało i czasami
bolało najbardziej.
Niby luzik, ale już dwie najważniejsze noce poprzedzające zawody przespałem raptem po 4 godzinki.
Stres, jak nic.
Na starcie stanąłem, tfu! stanęliśmy
z Darkiem Tumaniec o 3:10.
Wszystko profesjonalnie przygotowane, tak przygotowane,
że w emocjach nie zapakowałem ŻADNEGO picia na rower!
do strefy zmian.
Jednak to było potem. Wcześniej jezioro Żywieckie, trasa
stąd do tamtąd, około 3,5 km, żadnych bojek, żadnych
punktów kontrolnych, po prostu TAM. To lubię! :-) Kiedyś tak
jechałem do Bęsi, że dopiero w Reszlu się zorientowałem...

40 walecznych kandydatów na pogromców wlazło do wody i popłynęło.
Tu było płasko, nie ma co gadać.
Z wody mniej więcej wyszedłem 18,
czyli w około połowie stawki. Można
powiedzieć pełen luz. Humor, siła,
nadzieja.
Rower na dystansie 180 km składał się
z dwóch pętli (Mała Pętla Beskidzka)
razem jakieś 3000 m przewyższeń.
A skoro o przewyższeniach mowa, to
okazało się, że W/kg jednak mają znaczenie (im człowiek cięższy, tym ma
generalnie gorzej pod górkę :-) i tu na
posterunku był mój nieoceniony
support Darek, który jeszcze na odprawie stwierdził, że "grubszych" nie ma
i starszych chyba też nie :-)
Mimo tego dzielnie walczyłem. Tak dzielnie, że po pierwszym podjeździe wyglądałem, jak trup.
W tym momencie bolały tylko plecy i brzuch. Nastrój jeszcze
dopisywał.
Druga pętla ewidentnie wykazała, że podjazd jechany po
raz drugi jest dłuższy i bardzie stromy.
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Taka nowa zasada dynamiki.
Mimo, że czułem się dobrze, to czas pokazywał co innego...
Po około 7,5 h rowerowania (a wcześniej 1:15 pływania)
wjechałem do strefy zmian T2 z roweru na bieg.
Zamówiłem rosół z makaronem (tak, był w menu) i będąc
nieźle ujechany pomyślałem sobie, że już połowę czasu
mam za sobą. Albo palnę w łeb, albo jakoś pójdę dalej.
Poszedłem, bo nie było z czego strzelać.
I tak zaczęło się to, co najbardziej lubię, czyli bieg, a dokładnie, robienie czegoś, w czym jesteś słaby, ledwo dychasz,
a cieszysz się jak dziecko!!!
Nie powiem, nawet przeżyłem chwile radości będąc prowadzony przez Daniela i nawet nie przejmowałem się tym, że
nie prowadził mnie, jako lidera, tylko lidera kobietę, która
biegała obok, ale zawsze mogę powiedzieć, że wśród kobiet
byłem pierwszy.
O ile początek do Korbielowa - 25 km - był dość łatwy, co
prawda cały czas lekko w górę i TYLKO jedno podejście, to
dalsza część okazała się zabójcza, można powiedzieć
"Kill`em All".
Wlazłem w ten las, w te góry i tak lazłem i lazłem. Nagle
zupełnie przypadkiem (strach przed zgubieniem się) nauczyłem się czytać mapę, trasy i odległości w skali, czego
nigdy wcześniej nie umiałem. I tylko ciągle widząc Babią
Górę w oddali lekko przysiadałem ze strachu.
Nie zgubiłem się! Tak, to niewątpliwy sukces z mojej strony i
ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to już jest nie lada wyczyn.
W Korbielowie byłem po niecałych dwóch godzinkach, więc
przede mną było jeszcze tylko jakieś 4. Potem okazało się,
że bardziej 5h...
Na 7 km przed metą, w samym środku niczego, w krzaczorach, między komarami wielkości koni, stał on! Darek, tzw.
support, chociaż teraz wiem, że to złe słowo. Support oznacza pomoc, czyli, że ja coś robię, a on mi pomaga. Jednak
prawda jest taka, że bez niego nie dałbym rady!!!
Od 3 rano był ze mną, nad jeziorem, na każdym zakręcie
rowerowym, podczas biegu. I pytał tylko: woda, izo, cola,
banan, żel, baton, buła, ciastko, tost, kabanos, kawka, czy
coś innego sobie życzę.
Mogę powiedzieć: POLECAM!!!
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Te ostatnie 7 km (raptem 2h) szliśmy razem, z tym, że plecak niósł ON. Ten plecak z żarciem, i suchymi ciuchami na
powrót.
Szło dobrze, jeśli może tak mówić człowiek, który ma w nogach 15 godzin wysiłku?
Jeszcze tylko Mała Babia, zejście i ostateczne podejście
pod Babią powiedział. Hmmm. Mała Babia to jakby schody
przez około 40 minut. Robale, paprotki, dżungla. Tam był
GOPR-owiec, który weryfikował, czy można iść dalej, czy
lepiej nie. A ja mu mówię: powodzenia chłopie!
Dobrze, że mnie nie cofnął!
Widać Diablaka!!!! Hurra!!! Ostatnia... godzina...
Wlazłem. Zdobyłem. W limicie. Cele źle określone, bo wynikowo, ale ODDAŁEM TRZY DOBRE SKOKII!!!
Spełniłem swoje marzenie. Zrobiłem to!!!
Na mecie nie miałem siły nawet na okrzyk, czy uniesienie
rąk. Nawet łez nie było. Nic.
No dobra, 17 godzin za mną. Stoję na szczycie Diablaka,
ledwo żywy. Wieje tak, że prawie na czworaka trzeba się
poruszać. Na szczycie poza SUPER obsługą od Daniela
(przepraszam, nie wiem nawet komu dziękować) nie ma
nic!!! Murek z kamieni trochę chroniący od wiatru.
CO DALEJ? Darek mówi, że z godzinkę w dół do schroniska, potem ze dwie do samochodu, a ja myślę, że żartuje.
Jak godzinka tu a dwie tam? Przecież nie mam sił!
Nie pomylił się nic a nic, z tym, że całość była czarną nocą,
a i zapomniał dodać, że jeszcze godzinka samochodem do
domu.
Najgorsza część: powrót.
O 1:15 dojechaliśmy. Byłem tak wyczerpany, a organizm
chyba w takim szoku, że jak na miejscu wziąłem zimną
puszkę do ręki i poczułem zimny wiatr to w jedną sekundę
dostałem takich drgawek, że nie mogłem iść, tak się organizm bronił!!!
Prawie doba na nogach, ekstremalny wysiłek, ale górski
Iron Man jest w moich rękach!!! 3,5km/180km/44km, 17h
plus 3h zejścia, i 1h samochodu. 9000 kalorii spalonych...
Czy wrócę? Ale dokąd...?
Impreza mega! Inna niż wszystkie. SUPER.
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Sierż. sztab. Daniel Szul z Komisariatu Policji I w Suszu został Mistrzem Polski Policji w swojej kategorii
wiekowej podczas I Mistrzostw Polski Policjantów w Triathlonie na dystansie 1/2 IM, które odbyły się
w ramach Susz Triathlon 2018. W klasyfikacji generalnej o puchar Komendanta Głównego Policji, spośród
startujących policjantów, sierż. sztab. Daniel Szul zajął czwarte miejsce!

24 czerwca w ramach zawodów Susz Triathlon 2018 odbyły
się I Mistrzostwa Polski Policjantów w triathlonie na dystansie 1/2 Ironmana. Była to pierwsza edycja zawodów triathlonowych na takim dystansie, kierowana specjalnie do policjantów, pracowników Policji, jak
również emerytowanych policjantów i pracowników Policji.
W zmaganiach na dystansach:
- pływanie 1900 m; jazda rowerem
90 km; bieg 21,1 km
wzięło udział 524 zawodników,
w tym 19 policjantów z całej Polski.
Zaciętą rywalizację ukończyło 415.
Najlepszym spośród policjantów okazał się reprezentant
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
asp. szt. Marek Kowalczyk, który wszystkie etapy triathlonu
ukończył w czasie 4:22:41.

Drugie miejsce wywalczył st. sierż. Adrian Stempniak z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu (04:22:47), zaś trzecie
miejsce na podium zajął asp. Dawid Stwora z wydziału prewencji bielskiej komendy, który rywalizację ukończył z czasem 4:48:04. Tuż za podium znalazł się sierż. szt. Daniel Szul
z Komisariatu Policji I w Suszu,
który zawody ukończył z czasem
04:51:30. Został on również Mistrzem Polski Policji w swojej kategorii wiekowej.
W zawodach wystartowała również
jedna kobieta - Karina Wolska z
Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, kończąc rywalizację z czasem 5:50:10 i zajmując
tym samym I miejsce w kategorii Open kobiet.
Kolejny reprezentant Komendy Powiatowej Policji w Iławie
asp. Siemianowski Sławomir z Komisariatu Policji w Suszu
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Sierż. sztab. Daniel Szul zwycięzcą w kategorii 30 plus

rywalizację na dystansie Sprint - 750 m pływania, 20 km
jazdy rowerem i 5 km biegu ukończył z czasem 1:11:22.
Mistrzostwa były dla zawodników sporym wyzwaniem, ze
względu na niesprzyjająca pogodę. Funkcjonariusze ścigali
się w strugach deszczu i dość niskiej temperaturze, a mimo
to dobre humory i zapał ich nie opuszczał, a cała organizacja zawodów spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem.
Policyjne mistrzostwa objęte zostały Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Policji.
Najlepszym policyjnym triathlonistom nagrody -ufundowane
przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz ZW NSZZ Policjantów w
Olsztynie oraz Zarząd w Iławie- wręczali: Komendant Powiatowy Policji w Iławie mł. insp. Robert Mikusik, Komendant Komisariatu Policji w Suszu podinsp. Joanna Soboczyńska, Wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiego
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie
Henryk Kołecki, a także Burmistrz Susza
Pan Krzysztof Pietrzykowski wraz z zastępcą
Panem Zdzisławem Zdzichowskim.
Inicjatorem organizacji mistrzostw Polski policjantów na tym
dystansie był sierż. szt. Daniel Szul z suskiego komisariatu,
który już wielokrotnie z sukcesami brał udział w zawodach
„ludzi z żelaza”.
Celem zawodów było propagowanie zdrowego trybu życia,
integracja środowiska policyjnego poprzez sportową rywalizację, jak również popularyzacja triathlonu jako trójboju wytrzymałościowego.

Córka Daniela Szula dumna ze
swojego Taty!

Przypomnijmy - dwa tygodnie
przed I Mistrzostwami Polski Policjantów
w Triathlonie na dystansie 1/2 IM,
które odbyły się podczas „Susz Triathlon
2018”, sierż. sztab. Daniel Szul startował
również w Triathlon Mietków na dystansie
1/4 Ironmana, podczas którego rozegrano
Mistrzostwa Polski Policjantów.
Funkcjonariusz został Mistrzem Polski Policji
w swojej kategorii wiekowej i zajął III miejsce
w klasyfikacji IPA.
Rywalizację ukończył z czasem 2:26:15.

mł. asp. Joanna Kwiatkowska
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Sierż. Agata Mendelewska z KPP w Szczytnie pobiegła
w sztafecie organizacji „Biegu z Pochodnią Strzegących
Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”, która wystartowała w czerwcu z okazji XI Ogólnopolskich Letnich
Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Patronat nad imprezą
objęła Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.

Światową tradycją jest, że „Ogień Nadziei”, którym płonie
Znicz Olimpijski znajdujący się w miejscu Ceremonii Otwarcia Igrzysk, przynoszony jest przez sztafetę składającą się
z członków policyjnej organizacji pod nazwą „Bieg
z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”, która od ponad dwudziestu lat prowadzi działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.
W tym roku wśród wolontariuszy Strzegących „Ognia Nadziei” była sierż. Agata Mendelewska policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną w Komendzie
Powiatowej Policji w Szczytnie.
Na początku czerwca po raz 34.
w historii Organizacji wystartowała
sztafeta „Strzegących prawa.
„Ogień Nadziei” został zapalony
w miejscu, gdzie znajduje się obelisk poległych na służbie policjantów. Następnie sztafeta
wystartowała z AWF w Katowicach do Spodka, gdzie rozpoczęła się uroczysta ceremonia otwarcia XI Ogólnopolskich
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

Ojczyzną ruchu „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa
na rzecz Olimpiad Specjalnych” (The Law Enforcement
Torch Run for Special Olympics), którego celem jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, są
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w wielu krajach naszego globu powstały i działają
organizacje,
których założycielami i członkami
są ludzie na co dzień zajmujący
się wdrażaniem i egzekwowaniem prawa, a więc: policjanci,
sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, strażnicy graniczni, więzienni, miejscy oraz strażacy.
Polska jest jednym z tych krajów od 26 marca 1995 roku,
gdy kilkuosobowa grupa policjantów, w strukturach Zarządu
Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, powołała do życia organizację zrzeszającą ludzi dobrej woli, chcących działać społecznie pod nazwą
„Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad
Specjalnych”.
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Już po raz dziesiąty pracownicy i emeryci z KWP w Olsztynie oraz ich rodziny bawili się na pikniku rodzinnym w Starych Jabłonkach zorganizowanym przez Joannę Leżanko
i Danutę Tatarek z Wydziału Kadr i Szkolenia oraz hotel
Anders.
Jak co roku atrakcji, konkursów i smakołyków było ile dusza
zapragnie.

O tytuł mistrza gotowania mogli też zawalczyć najmłodsi
uczestnicy zabawy. Ich zadaniem było przygotowanie sałatki ze świeżych warzyw i owoców.
Przygotowane dania dzielnie zjedli rodzice małych kucharzy, a dzieci z radością pobiegły poszaleć na ogromnej dmuchanej zjeżdżalni. Oprócz nagród w konkursach wszystkie
dzieci otrzymały upominki z okazji Dnia Dziecka.

Tradycyjnie dopisała także pogoda. Termometry wskazywały blisko 30 stopni Celsjusza, zatem nic dziwnego, że większość uczestników zaczęła wypoczynek od wycieczki gondolą po jeziorze Szeląg Mały czy, po prostu, od kąpieli
w jeziorze. Dużym powodzeniem cieszyły się także kajaki
i rowery wodne.
Do tańca i wspólnego śpiewu zachęcał Dima Szpakow artysta z Ukrainy, który swoim pięknym głosem i urodą oczarował większość damskiej części publiczności.

Wiele emocji wywołał quiz „Jeden z 10”, w którym trzeba
było wykazać się wiedzą dotyczącą m.in. historii Warmii
i Mazur, mistrzostw świata w piłce nożnej czy zabytków
Olsztyna. Walka pomiędzy pracownikami cywilnymi a emerytami policyjnymi była zacięta ale ostatecznie najwięcej
punktów zdobył Pan Roman Hurynowicz. W nagrodę
Pan Roman otrzymał ufundowany przez Hotel Anders voucher na trzydniowy pobyt dla dwóch osób w tym urokliwym
miejscu.

Organizatorzy pikniku zawsze starają się połączyć przyjemne z pożytecznym. Dlatego i tym razem do współpracy zaproszono funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie. Dzięki zaprezentowanym przez nich ALKOgoglom i NARKOgoglom, każda chętna osoba mogła sobie uświadomić jakim zagrożeniem jest jazda na podwójnym
gazie lub pod wpływem narkotyków.
O zasadach udzielania pierwszej pomocy można było porozmawiać z funkcjonariuszami
Zespołu Medycznego
OPP, który jak zawsze czuwał
nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników pikniku.

Mimo wielu obowiązków na pikniku zaszczycił nas swoją
obecnością mł. insp. Edward Szydłowski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
wywołując ożywienie wśród uczestników, którzy poczuli się uhonorowani wizytą tak zacnego
gościa.
Pan Komendant ukroił
też pierwszy kawałek
jubileuszowego tortu
ufundowanego przez
hotel Anders, gdyż
był to już dziesiąty
piknik rodzinny zorganizowany przez
KWP właśnie w tym
miejscu.

Gotowanie pod czujnym okiem Dariusza Strucińskiego, szefa kuchni hotelu Anders to ulubiona cześć programu
wszystkich miłośników zdrowego odżywiania.
Tym razem pod nóż poszła kapusta, z której powstał bigos
w pięciu smakach i mimo, że każdy pyszny, to jednak wygrać mógł tylko jeden, a ugotowała go drużyna Joanny Grali
z Wydziału Finansów.

Dzień pełen atrakcji zakończył się wspólną zabawą
taneczną.

Joanna Leżanko
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Zarządy Terenowe NSZZ Policjantów KWP i OPP
w Olsztynie zorganizowały 10 czerwca 2018 roku w kinie
Helios zabawę z okazji Dnia Dziecka.
W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób - rodziny policjantów i pracowników cywilnych Policji.
W holu kina czekały na dzieci
animatorki z Kina Helios, które
pomalowały im buzie, wykonały
tatuaże i kolorowe fryzury.
Zabawy zręcznościowe i taneczne
zapewnili animatorzy z Karuzeli
Kultury. Trener piłki nożnej z Akademii Sportu Stomil Olsztyn przeprowadził zajęcia piłkarskie.
Wszystkie animacje cieszyły się
dużym zainteresowaniem najmłodszych.
Uczestnikom zabawy zapewniono również
smaczny poczęstunek.
Każde dziecko otrzymało zaproszenia (dla
całej rodziny) do Parku Rozrywki Aktywnej
BARTBO oraz upominki ufundowane przez
Warsztat Samochodowy - Grupa WMPE Sp.
z o.o., sieć sklepów Lewiatan, Tyrolskie
Smaki (pub, piekarnia, hostel) na Starówce w Olsztynie oraz
firmę przewozową Sindbad. Uczestnicy otrzymali również
zaproszenia na lody do Cukierni Słodycz tej Krainy.

S TR . 28

Liczne konkursy w sali kinowej poprowadziła
Pani Mirabela Mądrzak specjalista ds. kluczowych klientów
w kinie Helios. Wzięły w nich udział dzieci i rodzice wylosowani spośród wszystkich osób zebranych na sali.
Nagrody ufundowane zostały przez Hotel Anders w Starych
Jabłonkach, Park Rozrywki Aktywnej BARTBO, Karczmę Leśną położoną w malowniczej
okolicy w Wilimach, nad jeziorem Dadaj, Olsztyński Teatr
Lalek, Warmiolandię, Klub Jeździecki Ekwador, Primavera
Furniture, Park Trampolin 7
Jump Street, Centrum Rowerowe w Olsztynie, a także ZT
NSZZ P KWP w Olsztynie i
OPP w Olsztynie.
Po pełnych emocji i rywalizacji konkursach
uczestnicy Rodzinnego Dnia Dziecka obejrzeli film „Kaczki z gęsiej paczki”.
Rodzinnie spędzony czas w kinie Helios
dostarczył dzieciom wiele emocji i radości,
był to więc jeden z najlepszych prezentów,
jaki rodzice mogli dać swoim pociechom.
Dorota Rak
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WYDAWCA - KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W OLSZTYNIE
REDAKTOR NACZELNY DWUTYGODNIKA PT. „INFORMATOR KWP w Olsztynie ”- BOŻENA PRZYBOROWSKA
T E L E F O N : 8 9 - 5 2 2 - 5 4 - 4 1; e-mail bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl
Wszystkie numery „Informatorów” dostępne są na stronie
http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/157,Gazetka-Informator.html

