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W obecności nadinsp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, władz rządowych i samorządowych w regionie oraz rodzin i bliskich 14 nowo przyjętych
policjantów wypowiedziało słowa roty ślubowania.
Dla jednych wstąpienie w szeregi ponad 100-tysięcznej formacji było spontaniczną decyzją, inni długo myśleli zanim
złożyli dokumenty.
Jest to pierwsze ślubowanie w tym roku. W ubiegłym roku
garnizon warmińsko – mazurski wzbogacił się
o 135 funkcjonariuszy.

W pi erws z y pi ątek s t y c z ni a
(03.01.2020) budynek przy ulicy
Pstrowskiego 3 był miejscem wyjątkowej uroczystości.
W obecności nadinsp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, władz rządowych
i samorządowych w regionie
oraz rodzin i bliskich 14 nowo przyjętych policjantów wypowiedziało słowa
roty ślubowania.
Dla 5 kobiet oraz 9 mężczyzn, dla których mundur to duma i
honor w skupieniu wysłuchało słów insp. Tomasza Klimka:
„Jestem pewien, że dokonaliście słusznego i świadomego
wyboru wstępując do Policji – bowiem służba w naszej for-

macji jest trudna, odpowiedzialna i nie zawsze usłana różami. Daje jednak wiele satysfakcji i zadowolenia z dobrze
wykonanych obowiązków.
Jestem przekonany, że Wasz wybór to życiowe wyzwanie,
ale też spełnienie Waszych marzeń.
Złożone przez Was dziś ślubowanie – zgodnie z treścią roty
– zobowiązuje do ciężkiej i sumiennej pracy, oraz – co najistotniejsze – odpowiedzialności za ludzkie losy i szacunku
do drugiego człowieka. Wierzę, że odnajdziecie w służbie
to , co w niej najpiękniejsze – niesienie pomocy innym, ale też wdzięczność i szacunek obywateli naszego
państwa.
Pamiętajcie, że Wasza sumienność
i zaangażowanie w wykonywanie
obowiązków służbowych – bez których niemożliwe jest osiąganie wyznaczonych celów – będą wyznacznikiem uznania tych, którym służycie.
Życzę Wam wyłącznie sukcesów i
zadowolenia z wzorowo wykonywanych zadań służbowych.
Niech noszony przez Was z dumą i szacunkiem policyjny
mundur będzie symbolem motywującym do wytężonej pracy, osobistego rozwoju oraz wdzięczności obywateli.
Życzę Wam dużo zdrowia i policyjnego szczęścia!”
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Swoją obecnością uroczystość zaszczycili także
Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski,
Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko –
Mazurskiego, Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna.
Wszyscy oni w swoich słowach kierowanych do nowych
funkcjonariuszy podkreślali, jak trudną i wymagającą służbę
właśnie rozpoczynają. Życzyli im także wytrwałości i satysfakcji, a także życzliwości ze strony społeczeństwa Warmii
i Mazur. Słowa uznania kierowali także do rodzin nowych
policjantów obecnych na uroczystości.
Nowo przyjęci policjanci, aby móc uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu musieli pozytywnie przejść wszystkie etapy
rekrutacji.
Osoby, które chcą wstąpić w szeregi policji, oprócz zdania
testu z wiedzy ogólnej muszą wykazać się sprawnością
fizyczną oraz doskonałym zdrowiem.
Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy
w Szkole Policji w Słupsku.
Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania
odpowiedzialnej i trudnej pracy.
Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat
broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą
się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących
przepisów.
Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych
jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie.
Najwięcej, bo sześć osób uzupełni skład etatowy Oddziału
Prewencji Policji w Olsztynie, po dwie osoby trafią do KMP
w Olsztynie, KPP w Ełku oraz KPP w Ostródzie, jedna osoba zasili jednostkę w Lidzbarku Warmińskim; jedna osoba
trafi do KPP w Szczytnie.

kom. Izabela Niedźwiedzka-Pardela
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Ocalili kobiecie życie!
Sierż. szt. Marcin Dąbkowski i st. post. Jakub Wygnał
z KPP w Piszu uratowali życie kobiecie, która przechodząc przez ulicę straciła
przytomność i upadła na
przejściu dla pieszych.
Policjanci udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej przywrócili jej czynności życiowe.

Policjanci od początku swojej służby są szkoleni do tego,
by potrafili prawidłowo i skutecznie reagować w różnych
sytuacjach, w których życie i zdrowie ludzkie jest zagrożone. Cyklicznie biorą udział w różnych szkoleniach, podczas których utrwalają zdobyte umiejętności i zdobywają
nową wiedzę, m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jak bardzo jest to potrzebne i efektywne udowodnili policjanci piskiej drogówki - sierż. szt. Marcin Dąbkowski
i st. post. Jakub Wygnał.
W czwartek (02.01.2020) w trakcie służby na ul. Okopowej w Piszu zauważyli leżącą na środku przejścia dla pieszych starszą kobietę. Wszystko wyglądało tak, jakby
chwilę wcześniej w tym miejscu doszło do wypadku i potrącenia pieszej przez samochód. Kobieta była nieprzytomna, a jej oddech i puls były niewyczuwalne.
Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania jej pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dzięki skutecznie przeprowadzonej przez nich reanimacji,
72-letnia mieszkanka Pisza odzyskała czynności życiowe.
Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe, które zabrało kobietę do szpitala w Ełku.
Świadkowie zdarzenia mówili, że kobieta- przechodząc
przez ulicę- nagle upadła i straciła przytomność.
Szybka i skuteczna reakcja sierż. szt. Marcina Dąbkowskiego i st. post. Jakuba Wygnała najprawdopodobniej
uratowała życie 72-letniej mieszkance Pisza.
nadkom. Anna Szypczyńska
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Asp. Leszek Jacznik z Posterunku
Policji I KMP w Olsztynie po raz kolejny udowodnił, że pomaganie innym
ma ogromną wartość i że nie przypadkowo został doceniony
przez mieszkańców tytułem
„Najpopularniejszego Dzielnicowego
w Olsztynie”.
Policjant, z pomocą Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pozyskał słodycze, zabawki i artykuły
spożywcze, które przed świętami
-w postaci paczek- przekazał potrzebującym, w tym matkom samotnie
wychowującym dzieci oraz osobom
samotnym i bezdomnym.
To dobrze, że Święty Mikołaj ma takich
pomocników, którzy angażują swoje siły,
umiejętności organizacyjne i chęci, żeby
przywołać radość na twarzach obdarowanych. Takim pomocnikiem jest uhonorowany „Najpopularniejszy w 2018 r.
Dzielnicowy w Olsztynie” –asp. Leszek Jacznik z Po-
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sterunku Policji I KMP w Olsztynie.
Z jego inicjatywy pod patronatem
Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie udało się pozyskać słodycze, zabawki i artykuły
spożywcze, które w postaci paczek z
własnym logo przedsięwzięcia, o
które zadbała Firma Solveit.pl
z Olsztyna, trafiły przed świętami do
potrzebujących.
Dzielnicowy do udziału w akcji charytatywnej zachęcił firmy Lidl, Auchan, Carrefour i Intermarche.
Darczyńcami byli również Indykpol,
Tymbark, Rast i Piekarnia Tyrolska.
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Jego determinacja i zaangażowanie pozwoliło również sprawić radość bezdomnym mieszkającym na
koczowiskach, w altankach
i przebywającym na ulicach.

Zbiórkę wsparli również Handel- Usługi Arkadiusz Głowacki, Straż Kortowska UWM Olsztyn i Warmiolandia
sponsorując pięć zaproszeń na zabawę dla najmłodszych.
Asp. Leszek Jacznik z życzeniami i bagażnikiem wypełnionym prezentami odwiedził OŚRODEK WSPARCIA I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ (Olsztyn
ul. Wańkowicza 3 i OŚRODEK WSPARCIA DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY
(Olsztyn ul. Jagiełły 5).
„Paczki z Dzielnicy” dotarły również do SCHRONISKA
DLA BEZDOMNYCH ( Olsztyn ul. Towarowa 18),
ale Nasz pomocnik Świętego Mikołaja nie poprzestał
tylko na odwiedzeniu instytucji.

Życzenia i prezenty od darczyńców zaniósł do domów,
gdzie czekali ojcowie i matki samotnie wychowujący
dzieci, a także dziadkowie i ich podopieczni.
Dotarł również do osób chorych i będących w potrzebie.
Policjant po raz kolejny udowodnił, że pomaganie
innym ma ogromną wartość.
Tę wartość stanowią dla niego słowa podziękowania, radość obdarowanych i niezwykle cenne
uśmiechy dzieci.

Jolanta Rakiel-Sugier
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Tester LASZ-4 - przyrząd do pomiaru przejrzystości
szyb w samochodach otrzymali gołdapscy policjanci.
Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Gołdapi.
Zakup urządzenia został sfinansowany dzięki wspólnej
realizacji II edycji projektu pod nazwą „On, Ty i Ja razem na szlaku bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego“.

Policjanci z KPP w Gołdapi
otrzymali urządzenie do pomiaru przejrzystości szyb w samochodach.
W krótkiej uroczystości przekazania sprzętu, zorganizowanej
w Starostwie Powiatowym
w Gołdapi uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi mł. insp. Dariusz Stachelek wraz z policjantami gołdapskiej drogówki.
Funkcjonariusze otrzymali z rąk Pani Starosty
Marzanny Wardziejewskiej specjalistyczne urządzenie do
pomiaru współczynnika przejrzystości szyb w samochodach. Będzie to bardzo pomocne narzędzie do walki z kierującymi, którzy naruszają obowiązujące przepisy.

Pomogli rannemu zwierzęciu
Policjanci ze szczycieńskiej drogówki pomogli psu,
który został potrącony przez samochód. Funkcjonariusze przetransportowali ranne zwierzę do weterynarza,
gdzie została mu udzielona fachowa pomoc.
Policjanci ruchu drogowego szczycieńskiej jednostki policji
zostali skierowani do Pasymia na ul. Kętrzyńskiego,
gdzie- jak wynikało ze zgłoszenia- doszło do zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia.
Na miejscu funkcjonariusze zastali rannego psa oraz uszkodzony pojazd volkswagen.
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Ustawodawca jasno sprecyzował normy, jakie spełniać muszą przyciemnione szyby samochodowe. Odpowiednia widoczność jest gwarancją bezpieczeństwa, a każde przyciemnienie szyb powoduje pogorszenie pola widzenia i jednocześnie powstanie realnego zagrożenia w ruchu drogowym.
Przypominamy, że niezgodne z
przepisami przyciemnianie
szyb przednich bocznych i czołowych grozi zatrzymaniem
dowodu rejestracyjnego i mandatem karnym.
Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia szyby
przednie i przednie boczne
powinny mieć współczynnik
przejrzystości światła nie mniejszy niż 70%.
Przyrząd został zakupiony w ramach realizacji projektu „ON,
TY i JA – Razem na szlaku bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego- II edycja”, dofinansowanego z rządowego „Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
sierż. sztab. Anna Barczewska

Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci, po rozmowie z
kierowcą oraz świadków zdarzenia, ustalili, że pies wbiegł
na jezdnię wprost pod nadjeżdżający samochód, w wyniku
czego, doszło do jego potrącenia.
Zwierzę w wyniku doznanych obrażeń nie było w stanie
poruszać się o własnych siłach.
Policjanci, którzy na co dzień ratują ludzkie życie i zdrowie,
nie przechodzą również obojętnie wobec innych istot żywych, potrzebujących pomocy. Przewieźli rannego psa do
weterynarza, gdzie uzyskał fachową pomoc.
jm
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Przyszedł czas
na zasłużoną emeryturę
Aspirant sztabowy Jarosław Wasilewski przeszedł na
emeryturę. Zakończenie służby dyżurnego na stanowisku kierowania było bardzo wzruszające.
Policjanci i pracownicy KPP w Gołdapi dziękują
za wzorową współpracę i życzą dalszych sukcesów w
życiu osobistym!

Po blisko 30 latach służby w mundurze z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi pożegnał się asp.sztab. Jarosław Wasilewski.
Ostanie kilkanaście lat pełnił służbę jako oficer dyżurny.
Życzenia zastępcy komendanta powiatowego Policji w Gołdapi kom. Tomasza Jeglińskiego zostały uzupełnione osobiście przez grono policjantek, policjantów i innych uczestników uroczystego pożegnania.
Jarosław Wasilewski w szeregi Policji wstąpił w 1990 roku.
Pierwszą jednostką, w której pracował, była Komenda Rejonowa Policji w Suwałkach.
Od 1992 roku związany był z gołdapską komendą, gdzie
realizował zadania w różnych wydziałach.
Dzięki sumiennej i oddanej służbie właśnie w Gołdapi otrzymywał pierwsze awanse w stopniach i stanowiskach.

Od grudnia 2007 roku pracował na stanowisku dyżurnego
Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.
Jarosław Wasilewski w czasie swojej wieloletniej służby był
wielokrotnie odznaczany i nagradzany – w 2004 roku Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, natomiast w 2010 roku
Srebrnym Medalem za długoletnią służbę.
Dodatkowo za profesjonalizm i wzorowe wypełnianie obowiązków otrzymywał nagrody Komendanta Wojewódzkiego
Policji oraz Komendanta Powiatowego Policji.
W trakcie wspólnych lat służby Jarosław Wasilewski dał się
poznać jako sumienny, wzorowy i zaangażowany w swoją
pracę funkcjonariusz. Swoim doświadczeniem służył pomocą młodszym funkcjonariuszom.
W imieniu wszystkich policjantów i pracowników
dziękujemy Jarkowi za wzorową współpracę i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym!
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Odznaczony
przez Prezydenta RP
Medalem za Ofiarność
i Odwagę
Na co dzień podinsp. Henryk Pach służbę pełni jako
oficer dyżurny w Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie.
Na tym stanowisku nieraz musiał się wykazać umiejętnością szybkiego podejmowania prawidłowych decyzji
pod presją czasu i okoliczności. Ta cecha połączona ze
sprawnością fizyczną i umiejętnościami pływackimi
okazała się także bardzo przydatna, gdy ratował życie
kobiet tonących w Jeziorze Ukiel. Za ten czyn został
wyróżniony przez Prezydenta RP Medalem za Ofiarność
i Odwagę.
W środę (08.01.2020) w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
na zaproszenie Prezydenta RP
Andrzeja Dudy stawiły się osoby,
które zasłużyły na wyjątkowe wyróżnienie - Krzyże Zasługi za
Dzielność i Medale za Ofiarność i
Odwagę.
- Są one wręczane po to, aby w
symboliczny sposób podkreślić
wyjątkowość tych ludzi, którzy patrzą inaczej na otaczającą ich rzeczywistość, tych którzy mają w
sobie jakiś impuls– mówił
Prezydent Andrzej Duda.
W gronie wyróżnionych znalazł się
m.in. nasz kolega - podinsp. Henryk Pach. Otrzymał on Medal za Ofiarność i Odwagę jako „człowiek ratujący życie
ludzkie”. Policjant uratował dwie plażowiczk, które tonęły na
nad Jeziorem Ukiel.
Policjant rzucił się do wody na pomoc tonącym kobietom i
obie uratował wyciągając je na brzeg.
- Zrzuciłem buty i po chwili byłem w wodzie. Najpierw chwyciłem pierwszą z dziewczyn i odciągnąłem ją do miejsca, w
którym miała grunt pod stopami. Potem wróciłem po drugą.

Na szczęście zauważyłem miejsce, w którym na powierzchni wody wypłynął pęcherz powietrza. Wtedy wiedziałem, że
ona jest właśnie tam. Wyciągnąłem ją spod wody i odholowałem na brzeg. Na szczęście, mimo że połknęła mnóstwo
wody, była jeszcze przytomna
- wspominał tamto zdarzenie
podinsp. Henryk Pach.
Na co dzień policjant służbę pełni
jako oficer dyżurny w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Na tym stanowisku nieraz musiał się
wykazać umiejętnością szybkiego
podejmowania prawidłowych decyzji
pod presją czasu i okoliczności.
Ta cecha połączona ze sprawnością
fizyczną i umiejętnościami pływackimi okazała się także bardzo przydatna, gdy ratował życie kobiet tonących w Jeziorze Ukiel.
Oprócz olsztyńskiego policjanta odznaczona została także
jeszcze jedna osoba z Warmii i Mazur. Nastoletnia Natalia
Kalwińska z Olsztyna, która w czerwcu 2019 roku uratowała
pięcioletnią dziewczynkę, tonącą w jeziorze Maróz.

mł. asp. Tomasz Markowski
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Nie ma chyba osoby w KWP w Olsztynie, i nie tylko, która nie wiedziałaby, kim jest
podinsp. Henryk Pach.
Dla jednych jest to dyżurny wojewódzki, dla innych
kolega, z którym się kiedyś pracowało w AT,
czy po prostu- kolega z pracy.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że Henryk Pach jest
„urodzonym” społecznikiem i systematycznie
organizuje pomoc dla osób potrzebujących.
Czasami organizuje zbiórkę krwi, innym razem pomoc materialną m.in. dla Ukraińców z rejonu Donbasu, którzy przebywali na Warmii i Mazurach.
Pomaga również zwierzętom, organizując zbiórkę
karmy, która przebiegała pod hasłem „Mikołajkowa
paczka dla szczeniaczka”.

- Przez kilkadziesiąt lat służby spotykał się Pan w
pracy z różnymi sytuacjami. Może Pan podać przykład jakiejś sprawy, która szczególnie zapadła Panu w pamięć?
- Podam taki bardzo znamienity przykład. To było parę
lat temu. Dostaliśmy informację, że jest rozszczelnienie
reaktora atomowego w Rosji; mężczyzna informował
nas, że całe miasta są wysiedlane, bo pękł reaktor atomowy.
Zacząłem pogłębiać temat. Weryfikowaliśmy informacje z potem na czole. To są sytuacje bardzo ekstremalne. Początkowo służby zaprzeczały, żadna nie miała
takiej informacji. Pracowaliśmy całą noc z poczuciem
wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców. Postawiłem na nogi całą Polskę – od Prezydenta RP, poprzez Premiera, ministrów, Komendanta
Głównego Policji, wszystkie służby wywiadowcze.
Później okazało się, że do rozszczelnienia faktycznie
doszło, ale na obszarze tak odległym od Polski, że nie
stanowiło to zagrożenia. Nie wyglądało to też tak dramatycznie, jak przedstawił to informujący nas obywatel.
Na szczęście nikomu nic się nie stało.

- W takiej pracy można stracić wiele energii, ale
widzę, że ma Pan jej nadal bardzo dużo – tak dużo,
że starcza jeszcze na działalność społeczną…
- Bardzo lubię pomagać innym.
Robimy różne rzeczy - oddajemy honorowo krew, pomagamy materialnie potrzebującym, i to nie tylko
mieszkańcom mojej gminy Dywity.
Wraz z innymi pomogliśmy na przykład Ukraińcom,
którzy przebywali w ośrodku Caritasu w Rybakach.
W tę akcję udało mi się zaangażować wiele osób.
Zebraliśmy bardzo dużo rzeczy, które ciężarówką zostały zawiezione do potrzebujących. Wśród rzeczy była
na przykład wyprawka dla maluszka, który niebawem
miał przyjść na świat, ale również foteliki, ubrania, łóżeczka dla dzieci, wózki, rowerki, przybory szkolne.
Ta pomoc się nie skończyła.
Często organizujemy na przykład zbiórkę krwi.
Kilka lat temu, w sierpniu był w Polsce duży wypadek,
brakowało krwi. Wtedy pamiętam zszedłem po nocy ze
służby, skrzyknąłem kilkadziesiąt osób pojechaliśmy do
Stacji Krwiodawstwa i oddaliśmy krew. Takie akcje
zbiórki krwi organizujemy cyklicznie.
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zapytaniem, gdzie mogą przesłać karmę, bo chcieliby
też uczestniczyć w tej akcji.
Z Olsztynka zadzwoniła do mnie Pani Bogusia – nie
znam zupełnie tej Pani- ale powiedziała, że bardzo
prosi o plakat akcji, chciałaby go powiesić w sklepie
i zbierać karmę.
To miłe i daje energię do dalszej pracy.
- Czy wystarcza dnia na realizację tych wszystkich
zadań? 12. godzinna służba, życie osobiste, intensywna działalność społeczna?
- Doba mogłaby mieć więcej godzin niż 24. Mam jeszcze tyle do zrobienia. Tyle rzeczy mnie cieszy.
Przed świętami często robimy paczki dla dzieci, które
raczej nigdy nie miałyby Mikołaja. Szukając biednych
dzieci, często korzystam z wiedzy dzielnicowych, którzy najlepiej wiedzą, która rodzina potrzebuje pomocy.
- Jest Pan więc osobą, która nie tylko pomaga, ale
również potrafi zainspirować innych do pomocy?
- Tak mi się wydaje.
Ludzie generalnie są dobrego serca i chcą pomagać,
tylko nie zawsze wiedzą, jak pomóc.
Uważam, że jestem dobrym organizatorem.
Na moim terenie, tam, gdzie mieszkam, jest kilkudziesięciu policjantów, którzy zawsze są chętni do pomocy.
Często przyłączają się do nas księża. Zresztą, nie ma
znaczenia skąd kto jest. Najważniejsze, że jest dobrego serca i chce bezinteresownie pomagać, i coś z siebie dać innym.
Dobrze jest umieć się dzielić tym, co się ma.
To nie jest ważne –ile. Ważne, że ktoś chce bezinteresownie pomóc drugiej osobie, i robi to w takim zakresie, w jakim go stać. Czasami jest to śniadanie przygotowane dla dziecka, które przychodzi do szkoły bez
kanapek.
Innym razem może to być pomoc dla bezdomnych
zwierząt w postaci przyniesionej karmy.
Często zbieraliśmy karmę dla zwierząt w Tomarynach.
Z usług tego schroniska korzysta aż dziewięć gmin.
Bardzo dużo ludzi się zaangażowało w tę zbiórkęszkoły, przedszkola, inne gminy np. Gietrzwałd, Olsztynek. Nawet z zagranicy się do mnie ludzie odezwali z

- A jest czas na pasję?
- Moją pasją jest na przykład robienie nalewek i win.
Mam swoje przepisy, których bardzo strzegę.
- Nie zapytam więc o przepis, ale o to, które wyroby
są najlepsze?
- Preferowałbym wino truskawkowe, które naprawdę
jest rewelacyjne. Jest trudne do zrobienia, mało stabilne, ale mam przepis, według którego robię wina truskawkowe półwytrawne i słodkie. Wychodzi bardzo
fajne, orzeźwiające.
A jeśli chodzi o nalewkę, to wydaje mi się, że pigwówka jest tą, która każdemu będzie smakować.
- Czyli, przy tak intensywnym życiu można odpocząć, sącząc swoje własne wyroby…
- Najlepiej w gronie przyjaciół oczywiście.

Rozmawiała Bożena Przyborowska
Więcej informacji na temat działalności
Henryka Pacha m.in. w 134,135 numerze
„Informatora KWP w Olsztynie”
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Prezydent RP wyróżnił podinsp. Henryka Pacha
z KWP w Olsztynie Medalem za Ofiarność i Odwagę. W ten sposób podziękował policjantowi
za uratowanie życia dwóm osobom oraz docenił
jego bohaterską postawę.

17 czerwca 2018 roku około godz. 8:00 olsztyńscy sportowcy z Warmińsko - Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby
przygotowywali się do kolejnego spotkania na plaży pod
hasłem „Bezpieczne wakacje - dzień ojca – sport”. Wśród
nich był też Prezes Związku, zawodnik Rugby Team Olsztyn, a jednocześnie oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie podinsp. Henryk Pach.
„Często organizujemy takie akcje,
zachęcamy wtedy do aktywnego
wypoczynku, a przy okazji uczymy
zasad bezpieczeństwa i przestrzegamy przed ryzykownymi zachowaniami, Jeśli mamy taką możliwość to rozdajemy także różne
gadżety, służące do bezpiecznego
pływania, takie jak deski do pływania i bojki asekuracyjne.”
Podczas tamtych przygotowań na
plaży było niewielu plażowiczów.
Wśród nich pojawiły się trzy dwudziestoparoletnie osoby – dwie
kobiety i jeden mężczyzna, którzy
chcieli się schłodzić. W niewielkich odstępach zaczęli stopniowo wchodzić do wody. W pewnym momencie, około 25
metrów od brzegu, dziewczyna idąca przodem zniknęła pod
powierzchnią wody, a zanurzając się, pociągnęła idącą za
sobą koleżankę. Będący w pobliżu mężczyzna nie zauważył
tego co się stało. Na szczęście groźną sytuację zauważył z
brzegu przechodzący policjant. Gdy zdał sobie sprawę z
powagi sytuacji, nie zastanawiał się wiele i rzucił się na ratunek tonącym kobietom.
„Niestety nie wszyscy wiedzą, że dno jeziora w tym miejscu
jest zdradliwe i nagle się robi bardzo głęboko. Zauważyłem,
że jedna z dziewczyn już całkowicie zniknęła pod wodą, a
druga jeszcze próbowała utrzymać się na powierzchni.

Zrzuciłem buty i po chwili byłem w wodzie. Najpierw chwyciłem pierwszą z dziewczyn i odciągnąłem ją do miejsca, w
którym miała grunt pod stopami. Potem wróciłem po drugą.
Na szczęście zauważyłem miejsce, w którym na powierzchni wody wypłynął pęcherz powietrza. Wtedy wiedziałem, że
ona jest właśnie tam. Wyciągnąłem ją spod wody i odholowałem na brzeg. Na szczęście, mimo że połknęła mnóstwo
wody, była jeszcze przytomna. Ułożyliśmy ją w bezpiecznej pozycji i
okryliśmy ręcznikami. Obie dziewczyny – Ela i Klaudia - po kilku
chwilach się uspokoiły i nie było
potrzeby wzywania karetki” - wspomina Henryk Pach.
Jak się później okazało jedna z
dziewczyn w ogóle nie umiała pływać. Gdy weszła do wody zaskoczyło ją nagle zapadające się dno.
Gdy się zanurzyła, wpadła w panikę
i pociągnęła za sobą koleżankę.
Gdyby nie spostrzegawczość i zdecydowana reakcja olsztyńskiego policjanta, ta przygoda mogła się dla nich skończyć tragicznie.
„To zdarzenie jest przykładem na to, że ludzie toną po cichu, a to, co nie raz widzimy w filmach, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ludzie nie krzyczą, nie uderzają intensywnie o taflę wody, nie zwracają na siebie dużo uwagi. Po
prostu znikają pod wodą. Dlatego tak ważny jest zdrowy
rozsądek podczas letniego wypoczynku. Nie wolno przeceniać swoich możliwości, lepiej nie kąpać w nieznanych miejscach i pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody
pod wpływem alkoholu”- dodał policjant
(tm)
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Z inicjatywy policjantów z naszej jednostki powstało
Olsztyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie
„Wanad”. Organizacja skupia wokół siebie funkcjonariuszy służb mundurowych oraz sympatyków strzelectwa. Główną ideą przyświecającą organizatorom stowarzyszenia jest doskonalenie umiejętności strzeleckich
policjantów, wymiana doświadczeń oraz integracja pasjonatów strzelectwa, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i powiatu.
W sierpniu 2019 roku utworzono Olsztyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie „Wanad”.
Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy policjantów naszej
jednostki – asp. szt. Mariusza Szandrowskiego – Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz
nadkom. Tomasza Okorskiego – instruktora strzelectwa z
Zespołu Kadr i Szkoleń. Przewodniczącym klubu jest podkom. Bartłomiej Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie. Kilka dni temu (01.01.2020) nowy klub strzelecki
został włączony do Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Nowo powstałe stowarzyszenie skupia w swoich szeregach
nie tylko funkcjonariuszy służb mundurowych, ale i wszystkich pasjonatów strzelectwa.
Jego działalność stała się możliwa, dzięki pozyskaniu oraz
doprowadzeniu do ponownego otwarcia przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Olsztynie dawnej strzelnicy
policyjnej przy al. Wojska Polskiego, na której po niezbęd-
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nych pracach adaptacyjnych już odbywają się regularnie
zajęcia strzeleckie.
Reaktywacja dawnej strzelnicy była możliwa dzięki z-cy
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
insp. Janowi Markowskiemu, który stojąc na stanowisku
stałego i cyklicznego doskonalenia umiejętności warmińsko
- mazurskich policjantów od samego początku osobiście
nadzorował i wspierał projekt ponownego włączenia do
użytku obiektu dawnej strzelnicy, wspierając tym samym
działania NSZZP.
Powstała organizacja skupia swoją działalność wokół strzelectwa oraz prowadzenia szkoleń i treningów z zakresu
strzelectwa sportowego, historycznego oraz dynamicznego.
W trakcie spotkań poruszane są zagadnienia związane z
kolekcjonowaniem broni palnej i pamiątek historycznych
oraz propaguje się wiedzę z zakresu historii strzelectwa.
Stowarzyszenie dba także o pielęgnowanie świadomości
narodowej oraz właściwe postawy obywatelskie.
Cele stowarzyszenia są realizowane m.in. poprzez organizację zajęć strzeleckich dla członków stowarzyszenia oraz
sympatyków strzelectwa sportowego.
Przedstawiciele stowarzyszenia chętnie uczestniczą w wystawach broni kolekcjonerskiej oraz w spotkaniach z pasjonatami militariów.
Jednym z głównych zadań jest przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych. W listopadzie ubiegłego roku,
to właśnie z inicjatywy stowarzyszenia „Wanad” i Warmiń-
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Bardzo się cieszę, że Związki Zawodowe wzięły na siebie
trud doprowadzenia strzelnicy do stanu używalności –
ponadto wiele osób, które wychowało się na tej strzelnicy, z ogromnym sentymentem wspomina
swoje pierwsze treningi strzeleckie obserwując obiekt, który wraca
do życia”.
sko-Mazurskiego Klubu Strzeleckiego „KORMORAN”, odbyły się
zawody strzeleckie w Olsztynie.
Zmagania zostały uroczyście
otwarte przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji –
insp. Jana Markowskiego.
Rywalizacja odbywała się w sportowej i koleżeńskiej atmosferze, a policjanci mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, dlatego też zmagania cieszyły się dużą frekwencją.
Jak wskazuje nadkom. Tomasz Okorski: „Podczas tworzenia stowarzyszenia obraliśmy kierunek na zainteresowanie
strzelectwem jak najszerszej grupy funkcjonariuszy oraz ich
rodzin. Jest to możliwe dzięki wsparciu Komendanta Miejskiej Policji w Olsztynie – insp. Piotra Zabuskiego, który dba
o wysoki poziom umiejętności zawodowych swoich funkcjonariuszy, w tym w dziedzinie wyszkolenia strzeleckiego.
Zdecydowaliśmy się doskonalić swoje umiejętności oraz
poszerzać wiedzę – także poza służbą. Każde spotkanie
wiąże się z miłym spędzaniem czasu w gronie przyjaciół i
sympatyków strzelectwa. Należy również podkreślić, że
wszystkie dotychczasowe prace adaptacyjne na strzelnicy
wykonaliśmy w ramach wolontariatu i ogromnym nakładem
pracy członków stowarzyszenia.

Główną ideą przyświecającą organizatorom stowarzyszenia jest
doskonalenie umiejętności strzeleckich, ale członkowie nie zapominają o popularyzacji strzelectwa, wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska.
Podczas spotkań prezentowane są historyczne egzemplarze broni palnej m.in. z XIX wieku oraz współczesne jednostki – MSBS „Grot”, który od niedawna jest na wyposażeniu służb mundurowych.
Przynależność do stowarzyszenia „Wanad” daje naszym
policjantom możliwość rozwijania umiejętności praktycznych
z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz poszerzania wiedzy i podążania za nowinkami technicznymi w temacie broni
palnej i uzbrojenia.
Gorąco zachęcamy do wspierania działalności stowarzyszenia oraz aktywnego włączania się w organizowane przedsięwzięcia.
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej,
gdzie można uzyskać szczegóły:https://zwnszzp.olsztyn.pl/
wanad
(aj/rp)
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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

