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- „Podjęliście bardzo odważną decyzję wstępując
w szeregi Policji.
Niech ta odwaga towarzyszy
wam przez całą służbę.
Wierzę, że nie zawiedziecie
społeczeństwa, swoich przełożonych i samych siebie” –
powiedział do nowych funkcjonariuszy Policji
insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzkie Policji
w Olsztynie w czasie uroczystego ślubowania.

Kolejne ślubowania

S TR . 2

31 nowych funkcjonariuszy rozpoczęło swoją służbę w Policji. 8 kobiet i 23 mężczyzn złożyło uroczyste ślubowanie.
W uroczystości, trzeciej w tym roku,
uczestniczyli m. in. Wicewojewoda
Sławomir Sadowski, Dyrektor Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności Mieczysław Wójcik oraz
gospodarz uroczystości Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek.
„Praca w Policji jest ciężka,
ale możecie być dumni, że wstąpiliście w nasze szeregi, gdyż
Policja jest bardzo wysoko oceniana przez społeczeństwo, a jeśli jest wysoko oceniana, to znaczy, że społeczeństwo nam ufa. Tym bardziej
jest to dla nas znaczące, bo dzieje się w 100. rocznicę
powołania Policji Państwowej.
Podjęliście bardzo odważna decyzję wstępując w szeregi Policji, niech ta odwaga towarzyszy wam przez
całą służbę. Do tego zobowiązuję was również Rota
Ślubowania, którą wypowiedzieliście. Wierzę, że nie
zawiedziecie społeczeństwa, swoich przełożonych i
samych siebie.
Policja zmienia się, warunki pracy są co raz lepsze.
Proszę was również drodzy bliscy o słowa wsparcia
dla nowo przyjętych policjantów, bo z pewnością będą
oni od was tego potrzebowali”- powiedział
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
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Następnie głos zabrał
Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski
Sławomir Sadowski, który
w swoim przemówieniu
nawiązał do tradycji tworzenia się Policji.
- „To właśnie
w 1919 roku, w lipcu,
została powołana po
odzyskaniu niepodległości Policja Państwowa.
Policjant i Policja powinni być silni.
Służba w Policji jest bardzo niebezpieczna, ale wy,
jako funkcjonariusze, cieszycie się największym zaufaniem społeczeństwa wśród wszystkich służb mundurowych”.
Wojewoda powiedział, że „na tę pozycję wpłynęło również
odtwarzanie posterunków, Krajowa Mapa zagrożeń Bezpieczeństwa, a także program Dzielnicowy Bliżej Nas oraz
ogólna poprawa warunków pracy.
- „Teraz idziecie na szkolenie, musicie wytrwać, aby
tworzyć misję Policji, bo to właśnie Wy będziecie odpowiedzialni za bezpieczeństwo społeczeństwa”.
Na koniec swojego przemówienia Pan Wicewojewoda Sławomir Sadowski życzył wszystkim wszystkiego najlepszego
i apelował o wzajemne wspieranie się podczas służby.
Po zakończonym przemówieniu, tradycyjnie wręczył kwiaty
dwóm policjantkom wyróżnionym podczas ślubowania.

S TR . 3

Przypominamy, że od ubiegłego roku funkcjonariusze
Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr
i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
w każdą trzecią sobotę miesiąca 2019 roku w godzinach
od 10.00 do 14.00, zapraszają osoby zainteresowane
służbą w Policji na halę sportową, aby dowiedzieć się,
jak wygląda rekrutacja. Można skorzystać tam z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na torze
sprawnościowym.
W ubiegłym roku garnizon warmińsko mazurski zasiliło
128 osób. W tym roku w naszym województwie są
do obsadzenia 163 wakaty.

Krzysztof Wasyńczuk
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Po raz czwarty z rzędu najlepszym policjantem
ruchu drogowego Warmii i Mazur został asp. Cezary Piotrowski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Czarek był najlepszy w teście, strzelaniu i jeździe na motocyklu, w drugi w ręcznej regulacji ruchem. Pozostałe miejsca na podium zajęli
sierżant Kamil Mydło z KPP w Szczytnie i sierżant
sztabowy Kamil Dudyński z komendy w Kętrzynie.
29 maja 2019 roku w Olsztynie odbył
się wojewódzki etap konkursu o miano
Najlepszego policjanta ruchu drogowego. Do zmagań przystąpiło 19 funkcjonariuszy, którzy wygrali eliminacje
przeprowadzone w komendach powiatowych i miejskich. W gronie najlepszych policjantów ruchu drogowego
Warmii i Mazur znalazła się policjantka
z Komendy Powiatowej Policji w Olecku.
Po raz czwarty z rzędu najlepszym
policjantem ruchu drogowego okazał
się asp. Cezary Piotrowski z Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie.

S TR . 4

Zmagania zaczęły się od uroczystego rozpoczęcia i rozlosowania numerów startowych.
Pierwszą konkurencją był test ze znajomości przepisów
ruchu drogowego, składający się z 40 pytań dotyczących
zagadnień kodeksu ruchu drogowego, kodeksu karnego,
wykroczeń, a także innych przepisów szczegółowych.
Najlepszym w teście wiedzy okazał się asp. Cezary Piotrowski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, drugi był
sierżant Kamil Mydło z Komendy Powiatowej Policji w
Szczytnie, a trzeci
mł.asp. Mariusz Halicki z Komendy
Powiatowej Policji w Giżycku.
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Po krótkiej przerwie, policjanci pojechali na ulicę Pstrowskiego, gdzie na parkingu jednostki czekała na nich kolejna
konkurencja - jazda sprawnościowa motocyklem po placu,
która polegała na przejechaniu wyznaczonego toru. W tej
konkurencji najlepszym okazał się asp. Cezary Piotrowski
z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, drugi był
asp. Tomasz Cymer z Nowego Miasta Lubawskiego, a trzeci asp. Rafał Przyborowski z Komendy Powiatowej Policji w
Ełku.

Następnie policjanci przemieścili się na skrzyżowanie
ulic Wilczyńskiego – Krasickiego, gdzie odbyła się konkurencja ręcznej regulacji ruchem.
Policjanci wchodzi kolejno na skrzyżowanie i za pomocą
gestów kierowali ruchem.
Zwycięzcą tej konkurencji okazał się
sierż. szt. Bartłomiej Wróbel z Komendy Miejskiej Policji w
Elblągu. Warto w tym momencie wspomnieć, że w ubiegłym
roku ten sam policjant wygrał tę konkurencję.
Drugi był asp. Cezary Piotrowski z Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie, a trzeci asp. szt. Robert Kowanda z Komendy
Powiatowej Policji w Ostródzie.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji i podsumowaniu zdobytych punktów wyłoniono zwycięzców tegorocznego konkursu.
I miejsce asp. Cezary Piotrowski z KMP w Olsztynie
II miejsce sierż. Kamil Mydło z KPP w Szczytnie
III miejsce sierż. szt. Kamil Dudyński z KPP w Kętrzynie
Na podsumowaniu konkursu pojawili się Dyrektorzy WORD
w Olsztynie Stanisław Szatkowski i oraz w Elblągu
Marek Fabjański, Prezes PZM-ot w Olsztynie, a zarazem
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie i długoletni były Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w
Olsztynie Robert Zalewski, którzy ufundowali puchary i nagrody rzeczowe.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
insp. Tomasz Klimek ufundował nagrody pieniężne dla
pierwszych trzech laureatów, a Przewodniczący NSZZP w
Olsztynie nadkom. Sławomir Koniuszy nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom na zakończenie zmagań pogratulował mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak I Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Kolejnym etapem zmagań policjantów ruchu drogowego
była konkurencja strzelania z broni krótkiej, z dobiegiem,
która odbyła się na strzelnicy LOK w Olsztynie.
W tej konkurencji najlepszym okazał się asp. Cezary Piotrowski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, drugi był
mł. asp. Mariusz Boratyński z Komendy Powiatowej Policji w
Piszu, a trzeci sierżant Kamil Mydło z Komendy Powiatowej
Policji w Szczytnie.

Aspirant Cezary Piotrowski pracuje w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie w Wydziale Ruchu Drogowego.
W konkursie wziął udział po raz piąty,
a czwarty raz z rzędu wygrał ten prestiżowy turniej.
W służbie pracuje od 1996 roku.

Dwóch pierwszych policjantów będzie reprezentowało
nasze województwo w ogólnopolskim finale, który odbędzie się we wrześniu w Legionowie.
kom. Krzysztof Wasyńczuk
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Od początku związana z braniewską komendą, w której służy 27 lat.
Od teraz będzie nią współdowodzić. 28 maja 2019 r. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie podinsp. Annę Kos.
To nie tylko nowy etap w zawodowej karierze funkcjonariuszki,
ale i nowy rozdział w historii braniewskiej jednostki, którą dotąd
nie kierowała żadna kobieta.

Pierwsza kobieta w roli I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie
28 maja 2019 r. insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie powołał podinsp. Annę Kos na
stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w
Braniewie. Jest to pierwsza tego typu nominacja dla kobietyfunkcjonariuszki w całej historii tutejszej jednostki.
Podinsp. Anna Kos zapytana, czy na początku swojej służbowej drogi spodziewała się takiego awansu przyznaje, że,,
po ukończeniu szkoły i zostaniu oficerem Policji taki kierunek rozwoju zawodowego odbierałam jako naturalną kolej rzeczy.
Mijające lata w służbie szybko jednak zweryfikowały myślenie młodej
wówczas funkcjonariuszki. Kiedy po
27 latach pracy dowiedziałam się,
że to właśnie mnie komendant obdarzył zaufaniem, powierzając tak
odpowiedzialna funkcję, czułam się
naprawdę wyróżniona. Dla mnie to
takie uwieńczenie przeszło ćwierć
wieku mojej służby".
Ludzie - podstawa działania każdego przełożonego
Podinsp. Anna Kos przez te wszystkie lata dała się poznać
swoim podwładnym jako przełożony, na którego można po
prostu liczyć. Jak sama podkreśla: „moją siła są ludzie. To
oni są podstawowym filarem działania każdego przełożonego. Z dobrym zespołem można sięgnąć po niemożliwe.

To właśnie jego członkowie stanowią o jakości pracy. Dobre
relacje między funkcjonariuszami i właściwa atmosfera w
pracy są dla mnie bardzo ważne".
W Policji zna się na wszystkim
Podinsp. Anna Kos od początku związana jest z Komendą
Powiatową Policji w Braniewie. Jej droga służbowa pokazuje, że w Policji zna się na każdym obszarze. – „Po ukończeniu nauki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie służbę rozpoczęłam w Zespole Dochodzeniowo-Śledczym, następnie
kontynuowałam: w Wydziale Prewencji – asystent ds. nieletnich,
nieetatowy oficer prasowy, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych Kancelarii Tajnej, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji, Zastępca Naczelnika
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, a
obecnie p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie”- relacjonuje przebieg służby Anna Kos.
Awans doświadczonego oficera
A jak zareagowała na propozycję objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji?
– „Kiedy Pan Komendant rozmawiał o ewentualnym objęciu
funkcji I Zastępcy Komendanta… dotarło do mnie, że to już
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czas? Nie na objęcie stanowiska, to swoją drogą, ale, że
mam 27 lat służby! Wewnętrznie czujemy się, że jeszcze
góry przeniesiemy, a tu… doświadczony policjant, staż, i…
koniec blisko?! Poczułam się bardzo doceniona i dumna, że
Komendant obdarzył mnie zaufaniem”.

Poczucie humoru i zdolności komunikacyjne
Podinsp. Anna Kos uważa, że każdy przełożony, bez względu na płeć, powinien jasno określać cele, termin realizacji,
współtworzyć kierunki realizacji zadań z podwładnymi, aby
mogli czynnie uczestniczyć w decyzyjności i czuć się współodpowiedzialnymi za ich realizację.
Potrafi świetnie dogadywać się ze wszystkimi. Ma przy tym
poczucie humoru, co znacznie ułatwia
wszystkim funkcjonowanie.
Na pytanie, jak kobieta na stanowisku kierowniczym w Policji dogaduje się z podwładnymi płci męskiej, z uśmiechem odpowiedziała: - „Policja to profesja z dominacją płci męskiej, a „Marsjanie” mają swój
„dialekt”. Kwestia, jak szybko się go nauczymy, aby móc się porozumiewać bez
przeszkód. Z drugiej strony zdecydowanie
i decyzyjność to uniwersalny język”.

Syn niejednokrotnie po szkole czeka w
samochodzie, aż wyjdę z pracy, bo na sam
koniec dnia wpłynęła pilna realizacja zadań.
Łączenie pracy i życia wymaga wkładu, tak
samo, jak w zespole ludzi – współdziałania
i zrozumienia. No, czasami trzeba pójść na
ustępstwa” – powiedziała nowa Pani Komendant.

A czym dla niej jest sukces w Policji?
–„ Sukces?... – zgrany zespół ludzi wzajemnie się wspierających i pomagających w trudnych chwilach służby, na brak
których w braniewskiej jednostce nie możemy narzekać”.
Aktywna nie tylko w pracy
Okazuje się, że podinsp. Anna Kos nie tylko w pracy jest
dynamiczną, pełną życia osobą. Uwielbia jazdę na rolkach,
ale to nie jedyna pasja nowej Pani Komendant. – „Może to
nie pasje, ale lubię też kettle, do których potrzebuję więcej
systematyczności; rower obecnie okazjonalnie; i jazdę
konną, która aktualnie zeszła na daaaleki plan emerytalny;
no i lubię czytać, czytać, czytać, głównie podczas urlopu”.
Życie rodzinne podporządkowane służbie w Policji
Prywatnie Anna Kos od 27 lat jest w związku partnerskim,
ma 14-letniego syna. –„Życie rodzinne zawsze podporządkowane jest służbie, to chyba norma w naszym zawodzie.

sierż. szt.Jolanta Sorkowicz Bożena Przyborowska
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Nie ma dnia, żeby ktoś z funkcjonariuszy warmińskomazurskiej Policji nie pomagał potrzebującym.
W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców
funkcjonariusze reagują nie tylko w służbie, ale i poza
nią. Wśród ratujących znaleźli się m.in. policjanci ruchu
drogowego z Elbląga, którzy reanimowali mężczyznę
oraz policjantka Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie,
która w czasie wolnym od służby udzieliła pomocy niemieckim turystom, którzy wypadli z kajaka do rzeki.
Uratowali turystów
W poniedziałek (10.06.2019) około godz. 11:40, w dniu wolnym od służby, st. post. Daria Mitręga spacerując ze swoim
chłopakiem, w pewnym momencie usłyszała wołanie o pomoc dobiegające z rzeki Łyny w okolicy ul. Nowowiejskiego
w Olsztynie. Po dotarciu na miejsce, policjantka zauważyła
starszą kobietę i mężczyznę, którzy ulegli wypadkowi płynąc
kajakiem. Znajdowali się w wodzie za jarem rzecznym, kurczowo trzymając się kajaka. Widać było, że osoby są wyczerpane, gdyż w rzece panował silny prąd i wiry, które
uniemożliwiają wydostanie się na brzeg rzeki.
Policjantka wspólnie ze swoim chłopakiem, i jeszcze jedną
osobą postronną przystąpili do ratowania osób, a innej kobiecie stojącej na brzegu policjantka poleciała zadzwonić po
karetkę pogotowia. Po chwili kobieta i mężczyzna byli już na
brzegu rzeki. Uratowani, to turyści z Niemiec. Kobieta miała
widoczne rany ręki i głowy, osoby te nie miały na sobie żadnych kapoków. Na pytanie, co się stało?, kobieta poinformowała, że nie zauważyła znaków informujących o jarze
(forma ukształtowania terenu w postaci wydłużonego zagłębienia o wąskim dnie i stromych zboczach. Jar jest rodzajem doliny rzecznej).
Po chwili na miejscu pojawiła się karetka pogotowia, która
zabrała do szpitala poszkodowane osoby.
St. post. Daria Mitręga od 2,5 roku pracuje w Oddziale
Prewencji Policji w Olsztynie. Szybka reakcja policjantki
i towarzyszących jej osób z pewnością przyczyniła się
do tego, że zdrowie i życie pary turystów zostało uchronione.

Uratowali nieprzytomnego mężczyznę
W sobotę (08.06.2019) było chwilę po godz. 07:00 rano, gdy
policjanci z ruchu drogowego w składzie:
asp. Wojciech Czech i st. sierż. Małgorzata Sapińska zauważyli grupę osób stojących nad leżącym na chodniku
mężczyzną. Było to w okolicach targowiska miejskiego przy
ul. Płk. Dąbka w Elblągu.
Policjanci od razu sprawdzili czynności życiowe leżącego
mężczyzny. Leżący nie oddychał, a jego serce nie biło.
Policjanci przystąpili do resuscytacji. Do przyjazdu karetki
udało im się przywrócić oddech i krążenie.
Nieprzytomny 58 - latek został przewieziony karetką do
szpitala i trafił pod opiekę lekarzy.
W szpitalu po trzech dniach odzyskał przytomność.
Przebywa w placówce, ale jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
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Uratowali życie młodej kobiecie
Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Orzyszu, wspólnie z
pracownikami PCPR, uratowali życie kobiecie, która
próbowała popełnić samobójstwo. Z uwagi na zagrożenie życia asp. Łukasz Kawecki udzielił jej pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie wezwał pogotowie
ratunkowe, które zabrało 21-latkę do szpitala. Szybka i
zdecydowana reakcja uratowała życie młodej kobiecie.
W czwartek (30 maja br.) po godz. 8.00 dzielnicowy z Komisariatu Policji w Orzyszu- asp. Łukasz Kawecki asystował
pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Piszu w czynnościach związanych z doprowadzeniem nastolatka do placówki opiekuńczej.
Po drodze chłopak otrzymał niepokojącą wiadomość sms od
21-letniej koleżanki mieszkającej na terenie gminy Orzysz.

S TR . 9

Dziewczyna pisała, że wzięła mnóstwo tabletek i podcięła
sobie żyły. Dzielnicowy oraz pani Monika Orłowska i pani
Olga Bałdyga z PCPR zdecydowali, że natychmiast trzeba
tam jechać i sprawdzić co się dzieje.
Na miejscu z mieszkania dobiegała bardzo głośna muzyka.
W jednym z pokoi asp. Łukasz Kawecki znalazł leżącą na
łóżku młodą dziewczynę. Kobieta miała zakrwawioną rękę i
widoczne ślady po cięciach. Obok leżało kilka pustych opakowań po tabletkach.
Z uwagi na realne zagrożenie życia kobiety dzielnicowy
przystąpił do udzielania jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Wezwał też pogotowie ratunkowe. Przybyły na miejsce
lekarz zdecydował o zabraniu dziewczyny do szpitala.
Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji aspiranta Łukasza
Kaweckiego oraz profesjonalnej pomocy ze strony pracowników PCPR w Piszu- pani Moniki Orłowskiej i pani Olgi
Bałdygi udało się uratować życie młodej kobiecie.
kom. Anna Szypczyńska

Udzielił pomocy potrzebującemu
Ratując ludzkie życie liczy się każda sekunda.
Wie o tym dobrze mężczyzna, któremu na czas pomógł
kierownik Posterunku Policji w Miłakowie.
Do ostródzkiej komendy wpłynęły podziękowania
za wzorową postawę asp. szt. Daniela Kaczorowskiego.
W poniedziałek (27.05.2019r. ) będąc po
służbie asp. szt. Daniel Kaczorowski brał
udział w uroczystościach pogrzebowych.
Nagle stojący za nim mężczyzna stracił
przytomność i upadł.
Zaobserwowane objawy wskazywały na
atak padaczki. Funkcjonariusz bez zastanowienia udzielił mu pierwszej pomocy,
wezwał też na miejsce pogotowie ratunkowe.

Asp. szt. Daniel Kaczorowski jest kierownikiem posterunku
w Miłomłynie i posiada tytuł kwalifikowanego ratownika
pomocy przedmedycznej.
- „Byłem we właściwym miejscu i czasie, żeby nieść pomoc
drugiemu człowiekowi” - powiedział.
Chory mężczyzna został przewieziony
do szpitala.
Kiedy dowiedział się, kto udzielił mu
pomocy, i się nim zaopiekował, przesłał
na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie podziękowania.
Podziękował również
asp. szt. Danielowi Kaczorowskiemu
za jego wzorową postawę.

ak
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Braniewski policyjny klub honorowych krwiodawców znów najlepszy

Pięcioosobowa drużyna braniewskich funkcjonariuszy, reprezentująca Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK ,,Niebieska Kropla’’ po raz kolejny zwyciężyła w rejonowej ,,Spartakiadzie Klubów Honorowych Dawców Krwi''’’,
broniąc przy tym tytułu po raz czwarty.
Policyjny Klub ,,Niebieska kropla'' reprezentowali
podkom. Krzysztof Stodulski, asp.szt. Paweł Gawroński,
mł.asp. Dariusz Koczan, st.post.Magdalena Wójtowcz oraz
st.sierż. Dominik Stańczyk.
Przed policjantami kolejne sportowe zmagania, tym razem
na poziomie wojewódzkim.
sierż. szt. Jolanta Sorkowicz

Czasami wystarczy chwila uwagi poświęconej drugiemu człowiekowi, by przyczynić się do ocalenia
czyjegoś zdrowia, a nawet życia. Przekonała się o
tym starsza kobieta, której pomógł policjant jadący
na służbę.
W poniedziałek (10.06.2019) rano mł. asp. Radosław Kozłowski jadąc na służbę, zauważył w pobliżu bloku starszą
kobietę. Jego uwagę zwrócił fakt, że kobieta ubrana była w
samą koszulę nocną, w rękach trzymała buty, a z jej zachowania wynikało, że nie bardzo wie, gdzie się znajduje.
Funkcjonariusz postanowił sprawdzić, czy nie potrzebuje
ona pomocy. Mieszkanka Szczytna nie umiała powiedzieć,
jak się nazywa, ani gdzie mieszka, policjant wezwał więc na
miejsce pogotowie ratunkowe oraz policję. Na miejscu zespół karetki pogotowia udzielił kobiecie pomocy, natomiast
patrol policjantów ustalił jej miejsce zamieszkania.
W rozmowie z synem kobiety ustalono, że z uwagi na stan
zdrowia oraz podeszły wiek, wymaga ona stałej opieki.

Dzięki postawie szczycieńskiego policjanta, jego prawidłowej ocenie sytuacji i odpowiednim decyzjom prawdopodobnie udało się uniknąć tragedii.
Nie bójmy się interweniować!
Jeżeli mamy podejrzenia, że ktoś z naszego otoczenia potrzebuje pomocy, zadzwońmy na policję. Informując o takich sytuacjach, niejednokrotnie ratujemy życie innym osobom.
Pamiętajmy także o tym, że i my kiedyś możemy potrzebować
takiej pomocy.
Widzisz - reaguj - dzwoń na 997 lub 112.
Każdy z nas może przyczynić się do ocalenia ludzkiego życia.

AW
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Zatrzymał pijanego taksówkarza
Bartoszycki policjant zatrzymał pijanego
taksówkarza. Dzięki temu uchronił innych
użytkowników ruchu drogowego, którzy tego
dnia poruszali się po ulicach miasta.
Jeden z bartoszyckich policjantów, będący po
służbie, zareagował na widok dziwnie poruszającej się taksówki. Kierowca jechał całą szerokością drogi i najeżdżał na krawężniki.
Wszystko wskazywało na to, że kierujący jest w
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego
środka
Taksówkarz zatrzymał się na osiedlowym parkingu i tam został ujęty przez funkcjonariusza. Na
szczęście, nie był to kurs z pasażerami.
Po przyjeździe Policji na miejsce, interweniujący
funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość mężczyzny. Okazało się, że 61 - latek miał 2 promile
alkoholu w organizmie.
Mieszkaniec Bartoszyc stracił prawo jazdy i
wkrótce odpowie przed sądem.
Kodeks karny za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami mechanicznym na
okres co najmniej 3 lat i świadczenie pieniężne
w kwocie nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych na
rzecz Funduszu Wsparcia Pokrzywdzonych i
Pomocy Postpenitencjarnej.

S TR . 11

Akcja charytatywna
pod szyldem #niebieskim
Ruszyła aukcja charytatywna na rzecz Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
Od 1 czerwca do 15 lipca autorka książek o policjantach
Kasia Puzyńska wraz z Fundacją Wydawnictwa Prószyński i S-ka, przeprowadzają
akcję pod nazwą
#niebieskim, z której całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc podopiecznym Fundacji – wdowom i
dzieciom policjantów, którzy
zginęli na służbie.
Od 1 czerwca do 15 lipca na Charytatywni Allegro można licytować przedmioty, które przekazali nam aktorzy, pisarze, sportowcy i muzycy, a także komendy wojewódzkie Policji z całej
Polski. Swoje fanty dołożyła oczywiście Kasia oraz jej czytelnicy. Papcio Chmiel stworzył specjalnie dla nas logo akcji - Tytusa w mundurze policjanta :) (grafikę można oczywiście wylicytować). W sumie zebrano kilkadziesiąt unikatowych przedmiotów!
Pierwsza tura aukcji już trwa. Licytacje wieloma ciekawymi
darami wspiera kierownictwo polskiej Policji, funkcjonariusze,
aktorzy, dziennikarze, muzycy, czytelnicy i oczywiście sama
Kasia Puzyńska. Zapraszamy do włączenia się w akcję - każdy
z nas może pomóc, a dla siebie wylicytować coś wyjątkowego!
Wśród licytowanych przedmiotów są m.in. piłka z autografem
Marcina Gortata, najnowsza książka Camilli Läckberg „Złota
klatka” z jej podpisem, winylowa płyta „American Tour” Budki
Suflera z limitowanej edycji (na całym świecie jest mniej niż
300 egzemplarzy) z autografami wszystkich członków zespołu.
Cały dochód z licytacji zostanie przekazany Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach podczas obchodów Święta Policji 27 lipca.

Zachęcamy do wsparcia #NIEBIESKIM!
mk
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Spełnili marzenie 10-letniego Filipa
Filip ma 10 lat, jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. Ma autyzm. Ma też swoją pasję - kocha wszystko, co jest
związane ze służbami mundurowymi.
Jakie jest największe marzenie Filipa? Zostać policjantem ruchu
drogowego i zająć miejsce w policyjnym radiowozie.
Kętrzyńscy policjanci
postanowili choć w części spełnić jego marzenie. Dzięki nim Filip nie
tylko wsiadł do policyjnego auta, ale też mógł poczuć się jak policjant.

Funkcjonariusze zaprosili Filipa do kętrzyńskiej komendy, gdzie nie
tylko poczuł się jak prawdziwy policjant, ale zwiedził całą komendę,
i poznał wielu policjantów.
W gabinecie Filipa przywitał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie mł. insp. Marcin Piechota, z którym Filip miał możliwość porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

S TR . 12

Policjant
„Szeryfem Praw Dziecka”
St. asp. Tomasza Kozieja – były dzielnicowy został wyróżniony odznaczeniem
„Szeryfa Praw Dziecka” za zaangażowanie
w walkę o respektowanie praw dziecka,
dbanie o ich bezpieczeństwo oraz stawianie dobra dziecka na pierwszym miejscu.
Odznaczenie zostało przyznane w związku
z projektem edukacyjnym UNICEF„Szkoła z
Prawami Dziecka”.

Wręczenie odznaczenia odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach,
w obecności młodzieży z klasy VII a Szkoły
Podstawowej nr 1 w Bartoszycach, której towarzyszyła ich wychowawczyni
Pani Anna Kotowska
St. asp. Tomasz Koziej został wyłoniony spośród sześciu kandydatów.
Uczniowie przyznali odznakę policjantowi, bo
uznali, że niejednokrotnie służył im pomocą,
zawsze mieli jego wsparcie i mogli przyjść do
niego z każdym problemem.
Uczniowie od najmłodszych lat znają
st. asp. Tomasza Kozieja, bo ich szkoła mieści
się w rejonie, w którym przez 11 lat był dzielnicowym. Uczniowie wielokrotnie mieli okazję
przekonać się, że jest to policjant, na którego
pomoc zawsze mogą liczyć.
Obecnie st. asp. Tomasz Koziej pracuje w
wydziale kryminalnym, jednak zapewnił
uczniów, że nadal mogą liczyć na jego wsparcie i pomoc.
mk
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Ocena zachowania psów służbowych w niecodziennych sytuacjach - to główny cel szkolenia przeprowadzonego przez Wydział Prewencji KWP w Olsztynie. W zajęciach wzięło udział wzięło udział 18 przewodników psów służbowych z garnizonu warmińsko-mazurskiego.
W dniu 29 i 30 maja 2019 r. Wydział Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z Regionalną
Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie na terenie Nadleśnictwa Mrągowo oraz Nadleśnictwa Iława zorganizował
zajęcia doskonalące dla przewodników psów służbowych
komend miejskich i powiatowych z województwa warmińsko
-mazurskiego.
W szkoleniu wzięli udział przewodnicy psów wyszkolonych
w kategorii tropiący, patrolowo-tropiący, do wyszukiwania
zapachu zwłok ludzkich i ratownictwa wodnego oraz funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie z psami wyszkolonymi w kategorii patrolowo-obronny. Do udziału w zajęciach zaproszono również
funkcjonariuszy Straży Leśnej, aby zaprezentować im sposób działania psów patrolowo-tropiących.

Przewodnicy, wspólnie z psami, po wykonaniu elementów
posłuszeństwa oraz pracy węchowej, wykonywali ćwiczenia
obronne.
Założenie szkoleniowe polegało na pościgu za pozorantem,
który po ucieczce ukrył się w zaroślach. Pies miał za zadanie przeszukać teren, a następnie dokonać ataku na pozoranta.
Szkolenie zostało zaplanowane
w taki sposób, aby ocenić zachowanie psów służbowych w niecodziennych sytuacjach.
RG
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Edukacyjne spotkania funkcjonariuszy z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami, praktyczne zajęcia z pieszymi,
konkursy dla uczniów z cennymi nagrodami- to tylko
niektóre z działań zaplanowanych w ramach projektu ,,Patrz na mnie – poprawa bezpieczeństwa pieszych
w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa’’.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia był starosta braniewski
wspólnie z policjantami oraz przedstawicielami Urzędu
Miasta w Braniewie, a w jego realizację zaangażowały
się m.in. braniewskie placówki oświatowe oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku.
Przedsięwzięcie pod nazwą ,,Patrz na mnie – poprawa
bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie
miasta Braniewa’’ realizowane jest w ramach rządowego
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na
lata 2018 – 2020. Braniewscy policjanci rozpoczęli realizację projektu od spotkań edukacyjnych z uczniami i seniorami.
Jest to projekt pilotażowy, nigdy wcześniej nie realizowany na terenie powiatu braniewskiego oraz miasta Braniewa.
Potrzeba jego realizacji wynikała z przeprowadzonych
wcześniej debat społecznych, rozmów z mieszkańcami
i przede wszystkim z przeprowadzonej specjalnie na potrzeby projektu analizy zdarzeń drogowych z udziałem pieszych
na przestrzeni ostatnich trzech lat (z uwzględnieniem różnych grup wiekowych).
„Patrz na mnie" to nie tylko apel pieszych, skierowany do
kierowców, ale także komunikat od kierujących do niechronionych uczestników ruchu drogowego, by przed każdym

S TR . 14

przekroczeniem jezdni zachowali wszelkie środki ostrożności, czujnie obserwując tych, którzy właśnie dojeżdżają do
przejść.

Projekt ma na celu edukowanie pieszych w kwestii ich
bezpieczeństwa na drodze, jak również, kierowców pod
kątem właściwych zachowań względem grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Pierwszy etap projektu obejmuje spotkania edukacyjne
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z policjantami. Funkcjonariusze uświadamiają słuchaczom przyczyny niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych oraz udzielają cennych rad dotyczących unikania zagrożeń.
W drugiej fazie piesi wezmą udział w zajęciach praktycznych, podczas których nabędą umiejętności prawidłowego,
i przede wszystkim - bezpiecznego przechodzenia na drugą
stronę jezdni (po ''pasach'', jak również w innych miejscach).
Po zakończonych zajęciach każdy z nich otrzyma element
odblaskowy. Koszt zakupu zostanie pokryty ze środków
rządowych oraz z wkładu własnego samorządu powiatu
braniewskiego w kwocie 10.000 złotych.
Projekt przewiduje także m.in. konkursy dla uczniów oraz
seniorów, a także stworzenie edukacyjnego spotu skierowanego do niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz
kierowców.

sierż. sztab. Jolanta Sorkowicz
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Rozgrywki sportowe, gry plenerowe, zawody strzeleckie, poczęstunek oraz duża dawka wiedzy m.in. na temat działania służb mundurowych i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo; na temat unikania zagrożeń, dbania o swoje bezpieczeństwo – m.in. takie atrakcje przygotowali organizatorzy „Dnia Dziecka”. Imprezy dedykowane
dzieciom, z udziałem policjantów, odbyły się praktycznie w każdym z powiatów naszego województwa.
Na policyjnych stoiskach można było zobaczyć radiowozy, motocykle i wiele innych rzeczy związanych z zawodem
policjanta.

Mrągowo
Olsztyn

Elbląg

Działdowo

Szczytno

Ełk

Braniewo

Gołdap

Iława
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Pomimo podwyżek płac, połowa osób biorących udział w badaniu nadal uważa, że ich zarobki są przeciętne, a ponad
30% uważa, że są złe. Niespełna 30 % respondentów uważa, że jego rodzinie powodzi się dobrze pod względem materialnym. Prawie 60% oceniło sytuację materialną rodziny, jako złą. To wyniki badania społecznego zrealizowanego
przez Komendę Główną Policji.

Badanie „Satysfakcja z pracy policjantów i pracowników Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim” zostało przeprowadzone w styczniu 2019 roku. Wzięło w nim
udział 485 osób z garnizonu warmińsko - mazurskiego,
351 mężczyzn i 134 kobiety. Najliczniejszą grupę badanych stanowili policjanci 380 i 105 pracowników Policji.
Głównym celem badania „Satysfakcji z pracy policjantów i pracowników Policji” jest poznanie opinii na temat
warunków pracy, jak również poziomu zadowolenia ze
służby/pracy w Policji.
Badanie to realizowane jest co roku przez Komendę
Główną Policji.
SATYSFAKCJA Z PRACY
Zadowolonych z wykonywanej pracy jest 44,8% funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu warmińskomazurskiego, przeciętny poziom zadowolenia deklaruje
44,6%, mały 10,7% ankietowanych. Porównując wyniki do
poprzednich edycji badania, można stwierdzić, że odsetki wskazań na zadowolenie z wykonywanej pracy
maleją.
Jak respondenci odpowiadali na to pytanie w poprzednich
latach przedstawia poniższy wykres
Zadowolenie z wykonywanej pracy w latach 2015 - 2019
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Utrudnienia wynikające z codziennej służby pracy są związane najczęściej ze zbyt dużą biurokracją 57,1% oraz pracą
„pod statystykę”46%. Są to dwa największe czynniki utrudniające codzienną służbę/ pracę, powtarzające się w kilku
edycjach badania.
Istotnym utrudnieniem jest również zbyt krótki czas na wykonanie niektórych zadań i nadmierne obciążenie pracą
(odpowiednio: 28,2% i 27,7%), można było wskazać maksymalnie trzy czynniki.
Jak respondenci odpowiadali na to pytanie w latach 20172019 przedstawia poniższy wykres.
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Jak ocenia Pan /i niżej wymieniome warunki pracy?
możliwość korzystania z Internetu
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wyposażenie stanowiska pracy

Co najbardziej utrudnia Panu(i) codzienną służbę/pracę?
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Aktualne możliwości rozwoju kariery zawodowej niemal
połowa badanych z garnizonu warmińsko-mazurskiego
ocenia negatywnie 43%.
Co trzeci ankietowany jest przeciwnego zdania 35,8%, zaś
21,2% ankietowanych nie jest w stanie tego ocenić.

2017

Na poziom zadowolenia wpływają również warunki pracy i
wyposażenie.
Analizując wyniki ankiet można stwierdzić, że funkcjonariusze są dobrze wyposażeni w środki niezbędne do pełnienia
służby, jednakże brakuje im bazy i wyposażenia strzelnicy
do zajęć.
Wyposażenie w środki łączności i warunki lokalowe oceniane zostały najwyżej przez respondentów.
Dobrze też oceniono dostęp do Internetu oraz wyposażenie
stanowiska pracy w sprzęt informatyczny i oprogramowanie
oraz w sprzęt transportowy.
Jak ankietowani oceniali poszczególne kwestie dotyczące
warunków pracy przedstawia poniższy wykres

Jak Pan(i) ocenia aktualne możliwości rozwoju swojej
kariery zawodowej w Policji?

35,8

43

21,2

dobrze

trudno powiedzieć

źle

Zdaniem policjantów i pracowników Policji na rozwój kariery
zawodowej największy wpływ ma własna praca i zaangażowanie w służbę/pracę oraz dobre relacje z przełożonymi
(wskazuje odpowiednio 45,3% i 40,6%).
Duży odsetek badanych uważa, że wpływ na karierę zawodową ma przypadek/szczęście 31,2 %. A co trzeci 27,9%
wskazuje na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Jak respondenci odpowiadali na to pytanie w tym i w ubiegłych latach przedstawia poniższy wykres

100
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Jak Pan(i) ocenia swoje zarobki w Policji?

Co Pana/i zdaniem, najbardziej wpływa na rozwój kariery zawodowej w
Policji?
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SYTUACJA MATERIALNA
Uczestników badania zapytano również, w jaki sposób ich
zarobki zmieniły się w ciągu ostatniego roku.
Większość badanych deklaruje, że wysokość ich wynagrodzenia nie uległa zmianie 54,5%. Dla 39% ostatnio zarobki
się poprawiły, a 4,9 % ankietowanych twierdzi, że pogorszyły się.
Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi za lata 2015-2019
Jak w ciągu ostatniego roku zmieniły się Pana(i) zarobki ?

Pracownicy i funkcjonariusze Policji oceniali swoją i swojej
rodziny sytuację materialną jako średnią (59,6%),
zaś 15,7% uważa, że powodzi się im źle, a powodzi się dobrze (29%) respondentów.
Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi za lata 2015-2019

Jak Pan(i) ocenia własną (swojej rodziny) sytuację
materialną?
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Funkcjonariuszy i pracowników Policji z garnizonu warmińsko-mazurskiego określa swoje zarobki jako przeciętne 50,8 %. Na złe zarobki narzeka co trzeci ankietowany
(32,1%), zaś dobre zarobki ma 17,1% ankietowanych.
Porównując wyniki do poprzednich badaniach, można
stwierdzić, że odsetki wskazań są zbliżone pomimo podwyżek płac.

powodzi nam się dobrze

powodzi nam się średnio

2019

powodzi nam się źle

Opracowała Barbara Niewiero
Na podstawie wyników przesłanych przez KGP
dotyczących badań satysfakcji z pracy policjantów
i pracowników Policji (edycja 2019).
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Trzy miesiące pracy – tyle dokładnie było trzeba, by
uszczęśliwić Julkę, 21 letnią niepełnosprawną kobietę,
mieszkającą w Anglii. Od dawna pragnęła podróżować
rowerem. Niestety, jej stan zdrowia uniemożliwił jej normalną jazdę. Z pomocą ruszyli braniewski policjant asp.szt. Sławomir Kwilosz i jego znajomy Jacek Fidura.
Skonstruowany przez nich rower przebył kurierem ponad 1900 km. Teraz Julka spełnia swoje marzenie i razem z mamą oraz opiekunką przemierza angielskie ulice
trójkołowcem!
Nie potrafię odmówić, gdy ktoś potrzebuje pomocy
W lutym br. asp.szt. Sławomir Kwilosz
spędzał wolny wieczór ze znajomymi.
Wśród nich była Pani Justyna - na co
dzień mieszkająca w Anglii. W trakcie
rozmowy Sławek opowiadał o swoim
hobby, którym jest konstruowanie rowerów. W pewnym momencie znajoma zapytała, czy nie podjąłby się wyzwania, stworzenia takiego roweru dla
niepełnosprawnej Julki, - 21-latki, którą się opiekuje:
-„Pamiętam tamten wieczór. Potrzebowałem chwili do namysłu.
Do tej pory moje konstrukcje powstawały jedynie dla mnie, a tu nagle dostałem specjalne zadanie – stworzenie
roweru dla niepełnosprawnej dziewczyny.
Wiedziałem, że wiąże się to z dużą odpowiedzialnością.
Skonsultowałem ten pomysł ze swoim kolegą Jackiem.
Następnego ranka powiedziałem Justynie, że przyjmujemy
wyzwanie. Ja po prostu nie umiem odmawiać pomocy tym,
którzy naprawdę jej potrzebują”.
Pracowali w czasie wolnym
W marcu br. Sławek i Jacek zaczęli pracę nad pojazdem.
Zanim jednak wykonali pierwsze kroki, poszerzali swoją
wiedzę na temat rowerów przystosowanych do przewozu
takich osób, jak Julka.

Początkowy zamysł konstrukcji trójkołowca od podstaw, został zmodyfikowany poprzez wykorzystanie w tym celu
wózka inwalidzkiego. W tym wydaniu
zmieniono mu koła, dodano także pas
bezpieczeństwa.
Znajomi pracowali nad rowerem przez
kolejne trzy miesiące w prywatnym
garażu jednego z nich.
Powierzonemu zadaniu Sławek i Jacek
poświęcali praktycznie każdą wolną
chwilę. Pierwszy z nich od 23 lat pracuje w braniewskiej komendzie (od 19 lat
jako technik kryminalistyki), drugi natomiast zajmuje się branżą budowlaną.
Trzy miesiące później – w maju, konstruowanie pojazdu dobiegło końca.
Tak niewiele trzeba, by uszczęśliwić drugą osobę
Choć prace nad rowerem zakończyły się w maju, to finalnie
trójkołowiec trafił do Anglii 8 czerwca br. Nietypowy pakunek
czekał na odpowiedni transport. A do pokonania była odległość ponad 1900 km. Sławek i Jacek z niecierpliwością
czekali na informację, czy to, co stworzyli, spodobało się
Julce. - Poprosiłem opiekunkę Julki, by nagrała jej pierwszą
przejażdżkę. Nie mogliśmy sobie wymarzyć z Jackiem lepszego podziękowania, niż ten bezcenny uśmiech młodej
dziewczyny. Cieszymy się, że prezent jej się spodobał,
i mamy ogromną satysfakcję z tego, że daliśmy jej powód
do radości''.
sierż. sztab. Jolanta Sorkowicz
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Asp. sztab. Sławomir Kwilosz z KPP w Braniewie swój pierwszy rower poziomy skonstruował samodzielnie

ponad 10 lat temu. Od tego czasu jazda na rowerze i budowa nowych modeli stały się jego pasją.
Ostatnio, wraz z przyjacielem przygotowali rower przystosowany do jazdy dla osoby niepełnosprawnej.
Radość konstruktorów i osoby obdarowanej była bezcenna.

Asp. szt. Sławomir Kwilosz swój pierwszy rower stworzył
kilkanaście lat temu. Pytany o swoje hobby mówi, że zainteresowanie rowerem poziomym swb (short whell base – krótki rozstaw osi) pojawiło się przypadkowo. – „Zobaczyłem w
telewizji krótki filmik z nietypowym rowerem, w którym kierujący nie siedzi, lecz leży. Zacząłem szukać więcej informacji
na ten temat w Internecie, i znalazłem stronę poświęconą
tylko tym rowerom, ich konstrukcji;
było tam też wiele porad związanymi z konstruowaniem takich rowerów.
Na podstawie opisów i zdjęć postanowiłem skonstruować swój własny rower poziomy swb.
Każdy z takich rowerów jest niepowtarzalny, gdyż musi być dopasowany do osoby, która będzie nim
jeździć (z uwagi na różny wzrost,
długość nóg).
Do jego budowy wykorzystałem
elementy dwóch rowerów – górskiego i składaka oraz części pozyskane na skupach złomu. Prototyp
składałem przez cztery miesiące. Ogrom pracy wykonałem
sam – pierwsze spawy, montaż części, szpachla, lakier. Od
samego początku mogłem liczyć na swojego przyjaciela
Jacka, który nie tylko służył swoją wiedzą (z zamiłowania
jest mechanikiem), ale i fizycznie pomagał mi konstruować.
Jazdy na rowerze poziomym trzeba się nauczyć
„Pierwszy rower powstał na przełomie roku 2007/2008. Nie
było łatwo, ale za pierwszym podejściem udało się osiągnąć
rzecz najważniejszą – konstrukcja roweru miała zachowaną
geometrię. Brakowało mi sprzętu specjalistycznego, więc w
ruch poszła spawarka, pilniki, pilarka kątowa, czyli sprzęt
domowego użytku. Pierwsza przejażdżka nie należała również do najłatwiejszych – była jazda wężykiem i dwa upadki.
Jazdy na rowerze poziomym trzeba się nauczyć. Gdy utrzymanie równowagi swb nie sprawiało mi już problemów,
uznałem, że jazda nim to czysta przyjemność.

Poza tym pozycja półleżąca odciąża kręgosłup, pracują
mięśnie nóg i brzucha”- zachwala konstruktor.
Na swoim nietypowym bicyklu Sławek zjechał cały powiat,
chociaż trasy nie są dostosowane do jazdy na tego typu
rowerze. Prędkość jaką rozwinął na swojej konstrukcji
to 45 – 50 km/h.
Modyfikacje bicykla
Przez następne dwa lata rower był
dość znacznie modyfikowany. Konstruktor naniósł zmiany w układzie
napędowym, w którym zastosował… rolki z łyżworolek syna. Układ
kierowniczy został przerobiony całkowicie. Wcześniej był identyczny,
jak w typowym rowerze, jednak
dość szybko wysypywały się wianuszki. W nowszej wersji bicykl
otrzymał łożyska kulkowe w górnej i
dolnej części układu kierowniczego
oraz tarczowe (pomysł kolegi).
Okazało się również, że fotel nie
sprawdza się w dłuższych trasach.
Był za mało plastyczny, czyli po prostu niewygodny. Zamówiony w specjalistycznym sklepie nowy fotel spełnił oczekiwania konstruktora.
Wzbudza zainteresowanie
Konstrukcja Sławka to rower poziomu swb – rower o krótkim
rozstawie osi (do 120 m). Rower poziomy wzbudzał zainteresowanie. Nie dało się przejść obok niego obojętnie. Różne
koła, no i leżący kierujący. Był to jedyny taki rower na terenie naszego miasta.
Nowe wyzwania
W głowie konstruktora jakiś czas temu pojawił się zamysł
stworzenia trójkołowego roweru poziomego. Dlaczego? Bo
miał ciekawą konstrukcję, która była wyzwaniem.
Dzisiaj Sławek przemierza trasy właśnie na trójkołowcu,
wciąż wzbudzając ciekawość innych podróżujących.
sierż. sztab. Jolanta Sorkowicz
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Szanowne Koleżanki i Koledzy Policjanci oraz Emeryci policyjni
Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie podjął decyzję o uruchomieniu dla swoich członków Funduszu Wsparcia Policjantów. Fundusz ten będzie zabezpieczeniem Waszych interesów w
szczególnie trudnych sytuacjach losowych. Wyjątkową korzyścią z przynależności do tego Funduszu będzie
możliwość skorzystania z bezkonkurencyjnego abonamentu, który przygotowujemy wspólnie z operatorem telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A.
Składka członkowska Funduszu Wsparcia Policjantów Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego wynosi 10 zł.
Każdy członek funduszu otrzyma darmową kartę telefoniczną na rozmowy bez limitu do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Polsce oraz w krajach UE. Karta ta daje możliwości wysyłania nielimitowanych SMSów i MMS-ów na terenie kraju i w UE oraz dostęp do internetu z limitem 12 GB.
W dodatkowej ofercie będą dostępne karty internetowe z limitem 20 GB za 10 zł i bez żadnego limitu – za 25 zł.
W przyszłym tygodniu dowiemy się jaką część tego limitu będzie można wykorzystać w krajach UE. Za dodatkową opłatą w wysokości 1,23 zł będzie można przenieść do T-Mobile swój stary numer.
Uruchomienie programu planowane jest na dzień 1 sierpnia 2019 r., ale niewykluczone, że uda się to zrobić
wcześniej, w przypadku dużego zainteresowania.
Już dzisiaj, za pośrednictwem Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów, zbieramy od Państwa deklaracje.
Każdy policjant, który wypełni deklarację, comiesięczną składkę będzie miał potrącaną z uposażenia.
Emeryci będą musieli ustanowić na swoich rachunkach zlecenia stałe.
Oferta dostępna będzie wyłącznie dla członków
NSZZ Policjantów i ich rodzin.
Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, proszę o kontakt
ze swoim Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów
lub biurem Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Tel. +48 98 522 56 90(91), 509 019 960, 690 005 112,
690 945 780, e mail: poczta@zwnszzp.olsztyn.pl

Ze związkowym pozdrowieniem!
Sławomir Koniuszy
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Sierż szt. Paweł Piskorz
trenując sporty siłowe
zaledwie od roku, zdobywa czołowe miejsca
na zawodach stronmanów.
Funkcjonariusz Oddziału Prewencji z miesiąca
na miesiąc staje się coraz groźniejszy dla
rywali.

Sierż. szt. Paweł Piskorz od siedmiu lat
jest funkcjonariuszem Oddziału Prewencji
Policji w Olsztynie.
Od początku wyróżniał się zaangażowaniem oraz profesjonalizmem podczas
pełnienia obowiązków, i nie tylko.
Umiejętnie potrafi łączyć wykonywanie
obowiązków służbowych z realizacją pasji do sportów siłowych.
Swoją wiedzę oraz doświadczenie wykorzystuje nie tylko
przy realizacji różnego rodzaju interwencji, ale również podczas zawodów resortowych. W 2017 roku wygrał Wojewódzkie Zawody Ratowników Policyjnych i reprezentował
nasz garnizon warmińsko-mazurski w ogólnopolskim finale.

Na co dzień ćwiczy w jednej z siłowni
na olsztyńskich Nagórkach, a przygotowując się do sezonu jeździ na specjalistyczne treningi do Gdańska.
Dzięki zaangażowaniu, jakie wkłada w
swoją pasję, każdy kolejny jego start,
to coraz wyższe miejsce na podium.
Ten sezon rozpoczął od czwartego
miejsca podczas Pucharu Pomorza
Strongman na 27 Finale WOŚP.
Podczas kolejnego startu – w IX Edycji
Zawodów Strongman 2019 o Puchar Burmistrza Miasta
Giżycka zajął trzecie miejsce.
Jego ostatni start, w III Powiatowym Turnieju Strongmanów
w Skórcu przyniósł mu drugie miejsce.
Kilka dni temu wziął udział w Otwartym Plażowym Pucharze
Polski Strongman 2019.

W świecie sportowym sierż szt. Pawła Piskorza można oglądać na zawodach stronmanów.
Swoją przygodę z tym sportem rozpoczął dopiero rok temu,
a już teraz zajmuje czołowe miejsca w lokalnych zawodach.
rj
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Drużyny reprezentujące Komendę Miejską Policji
w Olsztynie oraz Komendę Powiatową Policji
w Ostródzie zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych w VI Nocnym Turnieju Plażowej
Piłki Siatkowej Służb Mundurowych i Ratowniczych
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, który odbył się na plaży miejskiej nad jeziorem Sajmino
w nocy z 13 na 14 czerwca.
Organizatorem sportowego przedsięwzięcia była
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie oraz Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej.
Patronat honorowy nad turniejem objął Wojewoda
Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki.

Turniej odbył się w trudnych warunkach pogodowym. Mimo
to, wzięło w nim udział aż 24 drużyn.
Po raz pierwszy turniej rozegrany był w dwóch kategoriach
wiekowych: do lat 40 i powyżej 40 lat. Do rywalizacji stanęły
dwuosobowe zespoły. Zawody rozegrano na trzech oświetlonych boiskach do siatkówki plażowej systemem brazylijskim - najbardziej popularnym w tego typu rozgrywkach.
Zmagania, pomimo zmiennej aury i padającego deszczu
były bardzo zacięte i wyrównane, a drużyny prezentowały
wysoki poziom gry. Rozgrywkom towarzyszyły duże emocje,
a walka o zwycięstwo była zacięta do samego końca. Pomimo tego, uczestnikom i organizatorom towarzyszyła przyjazna i sympatyczna atmosfera.
W turnieju wzięło udział ponad 40 zawodników. Plaża nad
jeziorem Sajmino spustoszała dopiero o godzinie 3:00 nad
ranem, kiedy najbardziej wytrwali zawodnicy odebrali swoje
nagrody i wyróżnienia.

Zawody odbyły się pod okiem wykwalifikowanego sędziego,
który czuwał nad ich przebiegiem. Był nim asp. szt. Krzysztof Zalewski z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Ostatecznie, na najwyższym podium w kategorii do 40 lat
stanęła drużyna reprezentująca Komendę Miejską Policji w
Olsztynie. Tuż za nimi, na drugim miejscu uplasował się
zespół reprezentujący Urząd Miasta w Ostródzie. Trzecie
miejsce zajęła druga z drużyn reprezentująca Urząd Miasta
w Ostródzie.
W kategorii 40+ zwyciężyli przedstawiciele organizatora. Na
drugim miejscu uplasowała się drużyna prawników a na
trzecim przedstawiciele Zakładu Karnego w Iławie.

Wychowanie fizyczne i sport w służbach mundurowych są bardzo
ważnym elementem doskonalenia zawodowego wszystkich funkcjonariuszy. Ciągłe doskonalenie i kształtowanie sprawności fizycznej przyczynia się do skuteczniejszego i bezpieczniejszego
prowadzenia akcji, działań czy interwencji. W tym celu organizowane są zgrupowania, zawody sportowe w różnych dyscyplinach
we wszystkich formacjach mundurowych.
Zawody to też integracja środowiska funkcjonariuszy służb i podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa oraz ratowania
życia ludzkiego.

Zwycięzcom puchary, medale i nagrody rzeczowe wręczył
Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie
nadkom. Marcin Danowski.
Organizatorem zmagań była Komenda Powiatowa Policji w
Ostródzie oraz Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej. Patronat Honorowy nad turniejem objął Wojewoda Warmińsko Mazurski Artur Chojecki a patronat organizacyjnotechniczny Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Urząd Miejski
w Ostródzie, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w
Ostródzie, oraz Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Olsztynie i Zarząd Terenowy NSZZ
Policjantów w Ostródzie. Turniej odbył się w ramach obchodów 100-lecia Powstania Policji Państwowej.

mł. asp. Anna Karczewska
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