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11 marca 2015 r.

Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

I S SN 2 0 8 2 - 7 6 0 1

KONTAKT Z CZYTELNIKAMI:

bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl

sierżant sztabowy Artur Gudaniec

„Chciałbym bardzo podziękować
policjantowi,
że uratował mi życie”
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Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Konferencja tematyczna, uroczysty apel przy pomniku
Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego
oraz złożenie kwiatów - tak przebiegały tegoroczne
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości zorganizował Warmińsko-Mazurski
Okręg Światowego Związku Żołnierzy AK.
Święto to zostało ustanowione w 2011 roku w hołdzie
„Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego
podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa
Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia
i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.
Podczas konferencji uczestnicy – rodziny Żołnierzy Wyklętych, kombatanci, młodzież oraz goście - wysłuchali wykładu
poświęconego losom Żołnierzy Wyklętych oraz koncertu
pieśni patriotycznych.
W oficjalnych obchodach przy pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego uczestniczyli m.in.
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
insp. Adam Kołodziejski, Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Andrzej Góźdź, Marszałek Województwa
Pan Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Olsztyna
Pan Piotr Grzymowicz, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów kom. Sławomir Koniuszy,
Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pan Maciej Prażmo,
abp Edmund Piszcz, Lucjan Deniziak - żołnierz Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego, oraz kombatanci i mieszkańcy
Olsztyna.
Podczas uroczystości podinsp. Wojciech Zajkowski odczytał
Apel Pamięci, po czym Kompania Honorowa oddała salwę
honorową.
Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zniczy pod
pomnikiem AK.
sierż. Izabela Niedźwiedzka-Pardela
Str. 2

Zdjęcia Radosław Rząp
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Ratował z narażeniem własnego życia!
Sierżant sztabowy Artur Gudaniec, policjant KPP
w Lidzbarku Warmińskim ryzykując własne życie
wyniósł z palącego się mieszkania 64-letniego mężczyznę, ratując mu tym samym życie!
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, doceniając
bohaterską postawę lidzbarskiego policjanta, wystąpi
z wnioskiem o nadanie mu Krzyża Zasługi za Dzielność.

O pożarze mieszkania we wsi Czarny Kierz (powiat lidzbarski)
i bohaterskiej postawie lidzbarskiego policjanta pisaliśmy
w poprzednim wydaniu „Informatora”.
Sierżant sztabowy Artur Gudaniec, który tak wspomina tamtą
służbę: - „Gdy przyjechaliśmy na miejsce, przed posesją był
mężczyzna, który wcześniej informował o pożarze. Krzyczał,
że pali się jedno z mieszkań, i że w środku jest mężczyzna.
Mój kolega rozpytał go o pozostałych sąsiadów, a ja wbiegłem do kamienicy. Było już bardzo dużo
dymu, tak że sporo się go nałykałem. Na
pierwszych piętrze, pod drzwiami zobaczyłem siedzącego mężczyznę, który nie
mógł się ruszać. Powiedział, że bardzo
go boli noga.
Dymu było coraz więcej. Wziąłem mężczyznę na ręce i zacząłem schodzić
w dół. W tym momencie do kamienicy
wbiegali strażacy.
Udało mi się bezpiecznie znieść poszkodowanego na dwór i przekazać go lekarzom. Na szczęście w kamienicy nikogo
więcej nie było”.
Józef Szabelski, któremu policjant uratował życie, tak relacjonował
dziennikarzom „Gazety Olsztyńskiej” to, co działo się w jego
mieszkaniu: „To było chyba koło trzeciej w nocy. Obudziłem
się i poczułem dym. Zobaczyłem ogień i zacząłem gasić
wodą i wiaderkiem, ale mam słabe ciśnienie w kranie. Udało mi się trochę przygasić ogień, ale, kiedy poszedłem po
więcej wody, ogień buchnął bardzo mocno i nie dało się już
ugasić. Musiałem stracić przytomność, bo więcej nie pamiętam. Ocknąłem się dopiero w szpitalu”.
Po interwencji policjanci pojechali do szpitala spytać o stan zdrowia poszkodowanego.- „Rozmawiałem z lekarzem, bo mężczyzna był w takim stanie, że nie można było nawiązać
z nim kontaktu”- powiedział policjant.

Poparzony 64-latek przebywa teraz w miejskim szpitalu.
– „Chciałbym bardzo podziękować policjantowi, że mnie
wyciągnął i uratował mi życie” – powiedział Józef Szabelski.
Za ratowanie człowieka z narażeniem własnego życia
sierżant sztabowy Artur Gudaniec został nagrodzony nagrodą
pieniężną przez insp. Tomasza Kamińskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim. –„ Sierżant sztabowy
Artur Gudaniec to doświadczony policjant”- powiedział Komendant. –„Od wielu lat policyjną służbę pełni nienagannie
- wcześniej w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, a
teraz w KPP w Lidzbarku Warmińskim. Wystąpiłem z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o
wyróżnienie sierżanta sztabowego Artura Gudańca”- dodał
insp. Tomasz Kamiński
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, doceniając bohaterską postawę lidzbarskiego policjanta, wystąpi z wnioskiem o nadanie mu Krzyża Zasługi za Dzielność.
Okazuje się, że to druga w tym roku interwencja
lidzbarskiego policjanta ratująca ludzkie życie.
W styczniu tego roku Artur Gudaniec w czasie
wolnym od służby ratował ludzi, którzy ucierpieli
w wypadku drogowym. –„ Tego dnia byłem
poza służbą. Jadąc samochodem zobaczyłem potężny korek. Pobiegłem zobaczyć,
co się stało. Okazało się, że jeden z kierowców wymusił pierwszeństwo przejazdu
i doszło do zderzenia czołowego.
Z samochodów wydobywał się para, więc
aby nie doszło do zwarcia, trzeba było odłączyć akumulatory. Ponieważ był duży korek, zepchnęliśmy jedno auto
z jezdni, aby udrożnić ruch. Oczywiście wcześniej powiadomiłem dyżurnego policji o wypadku” – wspomina policjant.
Dzięki jego interwencji nie doszło do pożaru aut, które uczestniczyły w zderzeniu czołowym, a inni użytkownicy ruchu mogli bezpiecznie poruszać się po drodze.
Jego przełożony, Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim mówi o policjancie w samych superlatywach.
A o czym marzy nasz bohater? Okazało się,
że sierżant sztabowy Artur Gudaniec marzy o zdobywaniu dalszego doświadczenia i udziale w misji pokojowej w Kosowie.
Czy uda mu spełnić to marzenie? Czas pokaże…

Bożena Przyborowska
Str. 3
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Komendant Wojewódzki Policji spotkał się ze swoją reprezentacją

25 lutego 2015 r. Komendant Wojewódzki Policji i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie
spotkali się z policjantami reprezentującymi nasz
garnizon w tegorocznej edycji memoriału
podkom. Andrzeja Struja.
Komendant podziękował zawodnikom za zajecie wysokiego
V miejsca, podkreślając jednocześnie, że przy tak dużej liczbie drużyn i poziomie piłkarskim, jaki one
reprezentowały, jest to osiągnięcie
godne uznania.
Wyrażone uznanie znalazło również
swój wymiar praktyczny – Komendant poinformował swoich reprezentantów, że przychylnie rozpa-

trzył wniosek przewodniczącego ZW o wyróżnienie zawodników nagrodami pieniężnymi.
Przy okazji spotkania poruszono tematy kilku innych przedsięwzięć sportowych, które pojawiły się w tegorocznym kalendarzu imprez. Największym wydarzeniem piłkarskim ma
być Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych
pod patronatem Komendanta
Głównego Policji.
Zgodnie z planami Turniej miałby się odbyć w dniach 17 – 19
września na trawiastych obiektach Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego.
Według założeń impreza ta ma
być docelowo alternatywą dla
halowego turnieju odbywającego co roku w Mielnie
(zachodniopomorskie).
Zanim wrześniowy Turniej się odbędzie, zawodników czeka
duży sprawdzian na arenie międzynarodowej.
Reprezentacja zgłosiła swój udział w tegorocznej edycji
Międzynarodowego Turnieju Służb Porządku Publicznego
„Copa del Mar”.
W dyskusji oceniono szanse naszej reprezentacji na zajęcie
wysokiego miejsca. Nastroje były optymistyczne, zważywszy że piłkarski dorobek naszej reprezentacji na arenie
międzynarodowej jest bardzo spory. Warmińsko-Mazurscy
policjanci zdobywali w „Copa del Mar” dwukrotnie pierwsze
miejsca, a kilkukrotnie były to miejsca
drugie i trzecie. Najszczęśliwsze były
dla nas włoskie edycje.
Tegoroczna ma się odbyć
w Portugalii.
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Radosław Rząp
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Po czterech latach modernizacji policjanci z Nowego Miasta
Lubawskiego mają nowoczesną siedzibę.
W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze przenieśli się
do nowo wyremontowanych pomieszczeń.
- „Pracujemy w doskonałych warunkach. Budynek jest
w stu procentach dostosowany do naszych potrzeb.
Jestem przekonany, że wszyscy policjanci i pracownicy
cieszą się z zakończenia naszej inwestycji równie mocno,
jak ja”
- powiedział mł. insp. Mieczysław Wójcik - Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Remont i modernizacja siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim rozpoczęły się w 2011
roku. Zakres prac budowlanych, które wówczas wykonano,
był ogromny. Położono nowe stropy; wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową; odnowiono elewację budynku, która
musiała być zgoda z zaleceniami konserwatora zabytków.
Wymieniono wszystkie istotne instalacje, począwszy od
elektrycznej, poprzez grzewczą, wodną i kanalizacyjną, do
wentylacyjnej oraz teleinformatycznej.
Wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku zmieniły swoje
oblicze. Wyremontowano pokoje, dyżurkę, toalety oraz pomieszczenia dla osób zatrzymanych zgodnie ze współczesnymi wymaganiami. Dzięki ogromnemu wsparciu lokalnych
samorządów kupiono wyposażenie biur i pomieszczeń.
Po rocznej przerwie, pod koniec 2013 roku zapoczątkowano
budowę nowego skrzydła komendy, która rozpoczęła się
wyburzeniem zdewastowanego zaplecza - starych garaży
i kojców dla psów. Zalano wówczas ławy fundamentowe, a z
początkiem wiosny na dobre ruszyły prace budowlane, które

zakończyły się na początku 2015 roku.
Nowe skrzydło jest jednopiętrowe. Na piętrze znajdują się
pomieszczenia techników kryminalistyki wraz z dygestorium
i pokojem okazań. – „Pomieszczenia się przestrzenne
i dobrze rozmieszczone, co akurat w moim przypadku, jako technika bardzo ułatwia wykonywanie obowiązków służbowych”- powiedział st. sierż. Dawid Sławiński – technik kryminalistyki.
Na piętrze są także pomieszczenia administracyjnogospodarcze, składnica akt, pomieszczenie dla nieetatowego pododdziału prewencji, magazyny, pokój gościnny oraz
siłownia.
Na parterze umiejscowiono szatnię, prysznice i aneks kuchenny, a także garaże mieszczące 14 samochodów.

A tak jest!

Tak było...
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W garażu jest też agregat prądotwórczy, który w razie przerw w
dostawie prądu zapewnia zasilenie
całej komendy.
Dla pozostałych aut wybudowano
na zapleczu specjalną wiatę garażową. Wybudowano również pomieszczenia dla policyjnych psów oraz garaż dla motocykli.
Podczas budowy podłączono komendę do centralnej kotłowni. Wyremontowano dziedziniec komendy oraz parking
przed budynkiem.
Mł. asp. Bartłomiej Smarz – Asystent Wydziału Prewencji i
Ruchu Drogowego powiedział, że „dzięki remontowi
i rozbudowie znacząco poprawiły sie warunki, w jakich policjanci pełnią codzienną służbę. Budynek
Komendy Powiatowej Policji stał się również bardziej
przyjazny dla mieszkańców powiatu nowomiejskiego.
Dzięki zakupowi nowych mebli, a także sprzętu elektronicznego wzrosła efektywność naszej pracy”.
Nowomiejska komendna jest wyjątkowo zabezpieczona
i monitorowana. Oka zamieszczonych kamer śledzą wszelkie ruchy w budynku oraz na terenie dookoła niego.
Rejestratory na bieżąco zapisują obraz z kilkunastu kamer,
tak by w razie zaistniałej potrzeby mieć możliwość odtworzenia konkretnej sceny.

Str. 6

Budynek nowomiejskiej komendy został także dostosowany
do potrzeb osób niepełniosprawnych. Kupiono schodołaz,
który umożliwia osobm poruszającym się na wózku inwalidzkim wejście do budynku i pokonanie znajdujących się
wewnątrz schodów.

Całość inwestycji kosztowała około 5 milionów złotych,
część pieniędzy -około 250 tys. zł- pochodziła z samorządów powiatu nowomiejskiego, pozostała z budżetu Policji.
- Pracujemy teraz w nowoczesnej komendzie, a odwiedzający nasz budynek mieszkańcy powiatu nowomiejskiego, interesanci i petenci mogą liczyć na szybką i komfortową obsługę.
st. sierż. Ludmiła Mroczkowska
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- „Żegnamy się tylko służbowo, bo zawsze
będzie tu Pani mile widziana” – powiedział
insp. Adam Kołodziejski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olszynie
podczas uroczystego pożegnania
asp. sztab. Małgorzaty Kowalewicz
z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP
w Olsztynie, która po 28 latach służby,
z dniem 26 lutego 2015 roku,
przeszła na emeryturę.

- Rozmawiamy na dwa dni przed zakończeniem
Twojej służby w Policji, jak się w związku z tym
czujesz?
- Mam mieszane uczucia.
Z jednej strony jest zadowolenie,
radość, ale z drugiej również smutek, obawy, jak będzie?
Człowiek myślał o emeryturze,
planował odejście, ale samego
momentu pożegnania nie da się
zaplanować.
Na razie do mnie to nie dochodzi.
Nie wiem, co będzie za dwa dni…

- Przygotowujesz dokumenty do archiwizacji. To
pewnie moment, który skłania do refleksji, do spojrzenia na swoją służbę już z innej
perspektywy. Jak teraz patrzysz na
te kilkadziesiąt lat służby?
- Staram się nie pamiętać o niemiłych
momentach. Segregując dokumentację rzeczywiście wspominam wiele
rzeczy, wracałam myślami do tego,
ile zrobiłam, co zrobiłam, co po mnie
zostanie.

asp. sztab. Małgorzata Kowalewicz

- Długo się zastanawiałaś nad
terminem odejścia na emeryturę?
- To był proces. Myślałam o tym od dłuższego czasu.
Miałam odejść za kilka miesięcy, ale ostatecznie
podjęłam decyzję, że koniec lutego 2015 roku będzie
dobrym momentem.
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Podziękowania składane Małgosi przez mł. insp. Tomasza Stawarskiego
Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie
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Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie

28 lat służby i ponad 30 lat pracy… Były różne momenty i różne okresy, na przykład przeobrażanie się Milicji
w Policję - ten moment też przechodziłam.
Ogólnie mogę powiedzieć, że nigdy nie miałam większych problemów,
wszystko się dobrze
układało.
A wracając do przeglądania dokumentacji i
przygotowywania ich do
archiwum przebiegłam oczami
pisma, fotografie, zapiski
i pomyślałam sobieBoże, ile my rzeczy
zrobiliśmy!
Nie mówię, że sama,
bo samemu nie da się
wiele dokonać,
ale przy pomocy
koleżanek i kolegów
z Wydziału Kadr i Szkolenia, gdzie wcześniej pracowałam i Wydziału Komunikacji Społecznej .
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26 lutego 2015 r. - pamiątkowe zdjęcie z koleżankami i kolegami
z KWP w Olsztynie

Ile zrobiliśmy zawodów… Na przykład, zorganizowaliśmy dziewięć edycji zawodów strzeleckich z udziałem
starostów, burmistrzów, prezydentów i komendantów.
Jest co wspominać. W tym przedsięwzięciu uczestniczyłam od początku
do końca. Nawet chciałam,
żeby była X edycja, ale się
nie udało.
Organizowaliśmy zawody
uliczne - Bieg Jakubowy
z udziałem policjantów
z całej Polski; turnieje tenisa stołowego, piłki nożnej,
piłki siatkowej służb mundurowych- to wszystko
przeleciało mi przez pamięć.
A ile Świąt Policji! Wigilii!
Takich imprez okolicznościowych, jak na przykład
odsłonięcie Tablicy ku czci
Poległych Policjantów, a wcześniej uroczystości przy
kamieniu upamiętniającym zamordowanych w Katyniu!
To wszystko się działo z moim udziałem, i to pamiętam.
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Święto Policji 2014 - „ostatnie konsultacje”
...a potem spokojne uczestnictwo w uroczystości
w gronie koleżanek z wydziału.

Nawet jestem trochę dumna, że to się działo z inicjatywy naszego wydziału. To pozostanie, i będę mogła
zawsze powiedzieć - tak, ja tutaj miałam swój udział.
- Przygotowywałaś również piękne
wystawy prac, które prezentowane
były w holu KWP w Olsztynie.
- A Ile było tych wystaw! O misjach
pokojowych policjantów, wystawy
edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
przedstawiane były dokonania fotograficzne, malarskie , sportowe policjantek, policjantów, pracowników
Policji.
Ciekawa wystawa o Janie Pawle IIto było duże wydarzenie dla naszej
warmińsko-mazurskiej Policji.
I wiele, wiele innych.

i wielu bardzo dobrych sportowców. Tworzyliśmy resortową kadrę i rywalizowaliśmy z innymi europejskimi
drużynami milicyjnymi w tzw. Dynamowiadach.
Po powstaniu Policji, godząc pracę i sport, startowałam
jeszcze w wielu zawodach policyjnych
w kraju i za granicą. W 1998 r. w Poznaniu podczas Mistrzostw Europy
Policji wywalczyłam srebrny medal
na dystansie 5000 m.
Bardzo, bardzo dobrze wspominam
ten okres.
W 1992 r., po uzyskaniu w biegu maratońskim w Bostonie wyniku
2 godz.28 min.11 s., spełniłam kryterium i mogłam wystartować w Igrzy„Dzień Dziecka” organizowany
skach Olimpijskich w Barcelonie.
przez Wydział Komunikacji
Społecznej

- W Twoim życiu bardzo ważne miejsce zajmował
sport. Odnosiłaś sukcesy nie tylko w Polsce,
ale również na arenie międzynarodowej.
Jak wspominasz tamten czas?
- Do Milicji wstąpiłam w 1987 i rzeczywiście miałam
możliwość uprawiania sportu. W kraju było wiele gwardyjskich milicyjnych, a potem policyjnych klubów,
Str. 9

Pamiątkowe zdjęcie z akcji pod nazwą „Ta przeklęta prędkość’
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styczeń 2015 r. - Małgosia wśród uczestników „Biegu mundurowych”
sierpień 2014 r. - Małgosia przed biegiem na 800 m
podczas „Warmia Mazury Senior Games”

Maraton ukończyłam na 26 pozycji.
- W świecie sportowym Małgosię Kowalewicz wszyscy pamiętają bardziej jako Małgosię Birbach.
- Przyjmowałam się do Milicji pod takim nazwiskiem.
- I pod takim nazwiskiem
osiągałaś największe
swoje sportowe sukcesy.
Czy mogłabyś powiedzieć,
które były dla Ciebie ważne,

bo osiągałaś sukcesy nie tylkobw zawodach resortowych. Reprezentowałaś również Polskę.
- Byłam reprezentantką Polski w kadrze narodowej.
Startowałam w Przełajowych Mistrzostwach
Świata, w Pucharze Europy w Maratonie,
w wielu biegach ulicznych, biegach długodystansowych maratonach, zdobyłam dziesięć medali Mistrzostw
Polski.
Z perspektywy
czasu uważam,
że jest to jakiś dorobek.

Małgorzata Kowalewicz (pierwsza z prawej) na Mistrzostwach Europy Policji w Lekkiej Atletyce
Małgorzata
Str. 10 Kowalewicz uczestniczka biegu maratońskiego
podczas Igrzysk Olimpijskich
w Barcelonie w 1992
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Małgorzata Kowalewicz w sierpniu 2014 r. wzięła udział w II edycji Międzynarodowych Zawodów
Sportowych dla osób w wieku 45+Warmia Mazury Senior Games.
W biegu na 800 m zdeklasowała pozostałe uczestniczki do tego stopnia, że przybiegła na metę prawie pół minuty wcześniej
niż pozostałe uczestniczki biegu.

Startowałam w wielu maratonach
na świecie; w Londynie, Paryżu,
Berlinie, Bostonie, Lille, Tokio,
Pekinie, i w wielu, wieli innych krajach i miastach.
Ustanawiałam rekordy tras maratońskich w kategorii kobiet np. w
Kawaguchi czy we Wrocławiu.
Przebiegłam wiele kilometrów.
Tak trochę przebiegłam to moje
dotychczasowe życie.
W tym wszystkim musi jeszcze
znaleźć się moja rodzina, która
zawsze jest wyrozumiała i wspiera
mnie w moich działaniach.
Teraz będę musiała to "odrobić".

- Jest mi po prostu łatwiej przygotować się, niż innym osobom
w moim wieku. Trochę pobiegam
i efekty już są.
Sprawność pozostała.

- W swoim życiu zawodowym
zajmowałaś się wieloma różnymi
rzeczami, ale większość na pewno zapamięta Ciebie, jako osobę,
która działała w na rzecz podopiecznych Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zrobiłaś dużo dobrego. Jak tę pracę wspominasz?
- Właśnie wczoraj rozmawiałam
Małgosia na mecie maratonu
w
Tokio
- Piękna kariera.
z Panią Prezes Fundacji Ireną ZaAle z biegiem lat nie zrezygnowałaś
jąc, i tak wspominałyśmy spotkanie
z aktywności. W sierpniu ubiegłego roku wygrałaś
z 2002 roku, na które pojechałam z rodziną fundacyjbieg na 800 m w Senior Games organizowanym
ną. W spotkaniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych
na Warmii i Mazurach.
i Administracji uczestniczyli wszyscy pełnomocnicy
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Małgorzata Kowalewicz z podopiecznymi
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po
Poległych Policjantach

Str. 12

komendantów wojewódzkich Policji do spraw współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Ja zaczynałam dopiero współpracę
z Fundacją, a podczas spotkania zostałam doceniona
przez Pana Ministra. Cieszyłam się z tego wyróżnienia,
ale pamiętam, że powiedziałam sobie wtedy, że będę
musiała się porządnie napracować, żeby zasłużyć na
to podziękowanie sprzed 13 lat.
Włączyłam się do pracy. Wiedziałam, że dzieci potrzebują mojej pomocy, że jest im to potrzebne.
Myślę, że taki łącznik pomiędzy
fundacją a Policją jest bardzo potrzebny. W sytuacjach tragicznych
często rodziny są troszeczkę zagubione, nie wiedzą, gdzie mają
szukać pomocy, a na pewno jej
potrzebują.

Było wiele wzruszających chwil. Wspominam na przykład jedną
rodzinę –panią i jej córkę, które z okazji
Małgorzata Kowalewicz nagrodzona za pracę
na rzecz Fundacji
X-lecia Fundacji przyjechały do Legionowa.
Ta uroczystość odbywała się tuż po wypadku, w którym zginął
policjant – ojciec i mąż.
Ja naprawdę bardzo,
bardzo je namawiałam,
żeby pojechały na tę
uroczystość do Legionowa. Pamiętam, że w pewnym
momencie uroczystości mama z córką podeszły do
mnie, dziękując mi za to, że je namówiłam do przyjazdu. Powiedziały, że bardzo przeżyły Apel Pamięci, gdy
z imienia i nazwiska był wyczytany ich ojciec i mąż.
Do dzisiaj pamiętam, jak one bardzo mi dziękowały, że
mogły być w miejscu, gdzie wyczytywane było nazwisko bliskiej im osoby.
Takie momenty wyzwalają siłę i chęci do prac.
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Spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Józefa Gdańskiego oraz asp. sztab Małgorzaty Kowalewicz

- Przez te lata nie tylko zżyłaś się z podopiecznymi
Fundacji, ale widziałaś, jak dzieci poległych policjantów dorastają…
- Kilkanaście lat temu, te dzieci były takie malutkie.
Dziś są już studentkami.
Nadal mamy dobry kontakt ze sobą, dzielą się swoimi sukcesami,
osiągnięciami. Tak że ja razem z
nimi rosnę.
Cieszę się ich sukcesami życiowymi. Ale ja reprezentuję wszystkich
policjantów. Rodziny, które otrzymują pomoc mają świadomość,
że środowisko policyjne pamięta
o ich ojcach, mężach,
że ich pamięć jest żywa.

- Jakie masz plany? Jesteś tak aktywną osobą, że
nie wierzę, iż będziesz teraz tylko robić na drutach.
- Na pewno będę robiła na drutach ( śmiech). Wszak
dawno tego nie robiłam, ale lubię wszelkie prace artystyczno-ręczne, więc będę miała
zajęcie.
Oczywiście mam plany na życie na
emeryturze, ale na razie nie chciałabym o nich mówić. Wiem, że nie
będę miała czasu się nudzić.
Będę robiła to, na co nie miałam
czasu z uwagi na pracę.
Ale co będzie?- zobaczymy.

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim i każdemu z osobna za wspólną pracę.
- Czy wraz z przejściem na emeBardzo dziękuję za wszelkie rady,
Spotkanie z udziałem ówczesnego
ryturę kończy się twoja współsłowa krytyki, pochwały i życzliKomendanta Głównego Policji
gen.insp. Marka Działoszyńskiego
praca z Fundacją?
wość.
- Nie będę mogła odejść tak po proDziękuję moim przełożonym
stu. Tak prawdę mówiąc, to nie powiedziałam jeszcze
za zaufanie, jakim mnie darzyli. Dzięki Wam mogę być
moim podopiecznym o moim przejściu na emeryturę.
dumna z własnych osiągnięć i dokonań.
Na razie informacja dotarła do Fundacji.
Za to wszystko jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Pewnie nie
wszystkiego dobrego.
ma, ale nie będzie tak samo.
Str. 13

Z Małgorzatą Kowalewicz rozmawiała
Bożena Przyborowska
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Święto Policji 2014

Mł. insp. Tomasz Stawarski Naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej KWP
w Olsztynie
Pracowałem wspólnie z Małgorzatą od
stycznia 2009 roku, czyli ostatnie pięć lat.
W perspektywie służby w Policji to dość
długo – w perspektywie życia człowieka –
to tylko dłuższa chwila.
Byłem szefem Małgosi – zawsze byłem
zadowolony z jej pracy.
Jest zawsze zaangażowana w działanie,
kreatywna. Nie zadowala się pójściem na
skróty. Myślę, że te jej cechy zostały rozbudowane w czasie kariery sportowca wyczynowego. Wyczynowe biegi długodystansowe są domeną twardych, pracowitych i zaangażowanych ludzi.
Zazdroszczę temu środowisku, któremu
Małgorzata poświęci swoją aktywność –
będzie to dla nich ożywcze doświadczenie.
Jest pełna energii i nie usiedzi na miejscu
– musi działać.
Życzę sobie by nasze losy dalej się przeplatały.
Wszystkiego
najlepszego na zasłużonej
Str. 14
emeryturze.

Droga Małgorzatko,
Bardzo dziękuję Ci za kilka lat wspólnej
pracy, troszkę w tym czasie wszyscy
podziałaliśmy
Życzę Ci wszystkiego najlepszego
„na nowej emeryckiej drodze ”
Jolanta Szymulewska – Ozioro

ps. Pozdrowienia od Janka!

Gosiu,
codziennie
razem na posterunku :-)
Dziękuję, że
zawsze mogłam
na Ciebie liczyć. Chyba nikt nie wie przez ile
wydziałowych zawirowań przeszłyśmy - na
szczęście z sukcesami - razem.
Bez Ciebie byłoby to znacznie trudniejsze.
No i teraz to ja będę miała najdłuższy staż
w pakowaniu prezentów :-)
Alicja Zembrzuska
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Droga Małgosiu,
nadszedł ten czas,
gdy z uśmiechem na twarzy
odchodzisz od nas.
Trochę się tu narobiłaś,
przez 28 lat nikomu nie odpuściłaś (:
Troską swoją objęłaś wdowy,
duchem wspierałaś sportowe zawody.
Byłaś dla nas wsparciem i wzorem,

Paulo Coelho pisał: „Pielęgnuj swoje
a w trudnych chwilach nawet doktorem.
marzenia. Trzymaj się swoich ideałów.
Maszeruj śmiało według muzyki, którą
Dlatego dziś nie żegnamy się z Tobą,
tylko ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu
wiedz, że jesteś tu mile widzianą osobą!
do przodu, a nie z oglądania się do tyłu.", natomiast
Stanisław Brzozowski twierdził, że „Przyszłości się
Ania, Iza i Mariola z prasówki
nie poznaje, lecz się ją tworzy".
Życzę Ci zatem udanej realizacji
niezwykłych pomysłów na dalszy ciąg
Twojej przyszłości.
Magdalena Januszewska
Droga Gosiu,

cieszę się, że miałem okazję Cię poznać i choć nastąpiło to niedawno –
już mam wobec Ciebie dług wdzięczności.
Dzięki Tobie i Twojej niezwykle trafionej decyzji o odejściu na emeryturę
moje życie zawodowe wreszcie obrało właściwy kierunek.
Teraz mogę zacząć się realizować! :-)
Piotrek

Małgosiu, dedykuję Ci wiersz
Michała Zabłocki ego
Od rana do wieczora,
gdy przyjdzie na to pora,
pokonuj strach,
co drzemie i
który w tobie tkwi.
Nie bój się nic nie robić.
Nie bój się tracić czas.
Nie bój się leżeć,
nie bój się marzyć,
nie bój się długo spać.
Z okna wyglądać godzinami,
snuć się bez sensu ulicami,
zagapiać się na własny cień,
spędzać w ten sposób cały dzień.
Możesz być tym, co umie.
Możesz być tym, co wie.
Lecz zanim zaczniesz
już coś rozumieć,
pomyśl, czy ci się chce.
Powiedz sobie: nie mogę.
Powiedz sobie: stój!
Przyrzeknij sobie:
Już nic nie zrobię,
to będzie wieczór mój.
Wyłącz dziki telefon,
Str. 15
zamknij okna
i drzwi.
Pokonaj strach,
co drzemie w tobie
i który w tobie tkwi.
Edyta Żukowska

Małgosiu,
wszystkiego co najlepsze na
" Nowej Drodze Życia",
samych radości, spełnienia
marzeń, nowych i ciekawych
wyzwań i jak najwięcej czasu dla
siebie.
P.S. jak to mówią, życie zaczyna
się na emeryturze:-)
Twoja ulubiona sekretarkaGosia Rzemieniewska :-)

Gdy za wspólną kawą zatęsknisz
droga Emerytko,
zakładaj dres i przybiegaj szybko.
Spełniaj wszystkie swe marzenia ,
na UTW do zobaczenia !!
Barbara Niewiero
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Małgosiu – gratulacje! W tak młodym wieku, z taką figurą,
otwartością umysłu i sprawnością fizyczną zaczynasz piękny etap
życia- ŻYCIA reżyserowanego przez siebie!!!
Jesteś wolnym człowiekiem, możesz robić, co chcesz, żyć, jak
chcesz. To od Ciebie będzie zależało, jak ten nowy etap będzie wyglądał. Wierzę, że stanie się on źródłem radości i szczęścia.

Małgorzata Kowalewicz
na kilka miesięcy
przed emeryturą!

Życzę, aby byli wokół Ciebie sympatyczni ludzie, z którymi
z radością i beztroską radować się będziesz wolnym czasem.
Życzę zdrowia, dobrych emocji, uczuć, pięknych widoków,
poznawania nowych smaków, zapachów, dźwięków…
Życzę szczęśliwego życia, spełniania swoich marzeń, delektowania
się każdym nowym dniem!
P.S.- A mówiąc językiem zawodowym- Małgosiu, spisuj „dobre
praktyki życia na emeryturze”. Jak Bóg pozwoli, wszyscy kiedyś
będziemy emerytami. Wtedy z przyjemnością i pożytkiem skorzystamy z twoich doświadczeń!
Bożena Przyborowska

Dla mnie Małgosia Kowalewicz kończy
policyjny maraton ze złotym medalem
Pracuję z Gosią od kilku lat. Jako koleżanka z jednego wydziału, rzecznik prasowy
wielokrotnie miałam okazję z nią blisko
współpracować. Wiele razy prezentowałam
opinii publicznej jej sportowe dokonania
na arenie światowej, czy codzienną pracę
koncentrującą się na pomocy podopiecznym Fundacji Wdów i Sierot Po Poległych
Policjantach. Skromna, nie szukająca rozgłosu, z mrówczym zapałem do działania
na rzecz drugiego człowieka. Dlatego dziś
w podziękowaniu za tę znajomość, Gosiu
kilka słów o Tobie.
Kiedy idzie korytarzem w komendzie słychać
szepty zazdrości. Tak nienagannej sylwetki
Małgosi może pozazdrościć każda kobieta.
Swoją kondycją fizyczną bije na głowę niejedną dwudziestolatkę. Bo sport to jej życie.
Sportowy i służbowy maraton
Początek kariery sportowej Małgosi to rok
1977. Właśnie wtedy Gosia rozpoczęła treningi w Klubie Sportowym „Gwardia”. Ukochaną
Str.stały
16 się biegi. Dlatego szybko
dyscyplina
Małgosia na tym polu miała znaczące sukcesy.

Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski
w biegach przełajowych, długodystansowych
– na 5 i 10 km , w maratonie, czy Halowych
Mistrzostwach Polski.
W 1987 roku Małgosia wstąpiła do Milicji Obywatelskiej. W tym czasie zaczęła odnosić
ogromne sukcesy na polu sportowym. I tak,
w 1988 roku w biegu maratońskim w Berlinie
zajęła 3 miejsce, dwa lata później w Paryżu
była druga.
Zawodowo, lata 90. Małgosia spędziła w KWP
w Olsztynie, głównie jako policjantka Wydziału
Kadr i Szkolenia. Te lata to prawdziwe apogeum sportowych osiągnięć Pani Aspirant.
Dwa maratony w Bostonie - 5 i 8 miejsce, a
także udział w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku i 26. miejsce w maratonie.
Maratończycy mieli w niej twardego przeciwnika. Była pierwsza, bądź druga na podium
w biegach maratońskich w Londynie, Tokio,
Melbourne, Belgradzie, Warszawie, czy japońskim Kawaguchi.
Małgorzata Kowalewicz odnosiła także sukcesy sportowe w mundurze. W 1998 roku była
Wicemistrzynią Europy Policjantów w biegu
na 5 km, 4 lata później czwarta w Mistrzostwach Europy Policjantów na 5 km.
Społecznik? Jasne, że Gosia!
Sportowe zacięcie Małgosi przekładało się

wprost na codzienną pracę. Nie było dla Niej
rzeczy niemożliwych do wykonania. Czasem
marudziła pod nosem, ale zawsze znalazła
rozwiązanie na załatwienie sprawy „na wczoraj”.
Jednak chciałabym podkreślić coś, co urzekło
mnie w Gosi, jako człowieku. Wiele razy podziwiałam jej niezwykłe zaangażowanie i oddanie w pomoc innym, szczególnie tym pokrzywdzonym przez los. Wśród podopiecznych Fundacji Pomocy Wdów i Sierot Po Poległych Policjantach są nie tylko ci, którym
Gosia pomagała, bo taki miała zakres obowiązków. Owszem, robiła to zawodowo, bo
profesjonalnie, bez ściemy, budując relacje
przyjacielskie, gwarantując realną pomoc.
Wielu potrzebujących odnalazło w Gosi przyjaciółkę.
Zawsze, kiedy myślę o Tobie Gosiu, jestem
pełna podziwu i szacunku.
Medal ambasadora Policji i za oszałamiającą szarlotkę
Dlatego chcę Ci podziękować za znajomość,
możliwość zawodowej współpracy i powtórzę
to jeszcze raz – ta emerytura za szybko.
Byłaś wspaniałym ambasadorem Policji.
I jeszcze jeden powód mojego smutku z powodu Twojego odejścia Gosiu, nigdy nie jadłam szarlotki lepszej od Twojej.:))
Ania Fic
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Szkolenie służb prasowych warmińsko – mazurskiego garnizonu policji 9 – 11 lutego 2015

Służby prasowe –
jak każda grupa policjantów – wymagają doskonalenia.
Minione szkolenie było
nastawione na zwiększenie naszych kompetencji
fotograficznych.

Dzięki współpracy z p. Piotrem Wieczorkiem z Canon Polska Sp. z o.o. mieliśmy okazję być odbiorcami kompleksowego szkolenia fotograficznego.
Szkolenie fotograficzne składało się z wykładu teorii fotografowania, na którym przedstawiono prawa rządzące tym
działaniem, własności optyki itp.
Bardzo ciekawe było następne spotkanie
z p. Arkadiuszem Wojtaszkiem z Agory w Bydgoszczy,
który podzielił się z nami swoimi doświadczeniami w pracy
fotoreporterskiej. Co ważne – omówił i zaprezentował reportaże z uroczystości policyjnych i innych wydarzeń społecznych, które mogą posłużyć jako inspiracja do lepszego opowiadania obrazem przez oficerów prasowych i współpracujących z nimi policjantów.
Spotkanie było także okazja do zapoznania się z szeroką
gamą sprzętu fotograficznego i współpracującymi z nimi
akcesoriami. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat z
przeszkolenia.

mł. insp. Tomasz Stawarski
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Piska drogówka włączyła się w kampanię „Mój wybór … życie”
Policjanci piskiej drogówki
spotkali się z młodzieżą
licealną w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Mój wybór… życie”.
Głównym założeniem tej
akcji jest promowanie odpowiednich postaw wśród uczestników ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezwzględnej
trzeźwości za kierownicą.
Spotkanie cieszyło się z dużym zainteresowaniem przyszłych kierowców.
Policjanci opowiadali o zagrożeniach płynących z lekkomyślnych decyzji podejmowanych na drodze przez młodych kierowców pod wpływem alkoholu. Podkreślali też,
jak ważną rolę odgrywa reakcja współpasażerów oraz
otoczenia na nietrzeźwego, który zamierza wsiąść za kierownicę. W ten sposób funkcjonariusze chcieli dotrzeć do
świadomości młodych uczestników ruchu drogowego
i uzmysłowić im, że na drodze nie ma miejsca na brawurę,

bo zazwyczaj kończy się to
tragicznie.
W trakcie prelekcji policjanci
zaprezentowali licealistom
spot przygotowany w ramach
tej kampanii. Rozdali też
uczniom breloczki do kluczyków samochodowych z napisem „Mój wybór … życie”
wykonany w formie nieśmiertelnika. Zawieszka ta może być breloczkiem do kluczyków
pierwszego, własnego auta, a jednocześnie swoistą deklaracją młodego kierowcy, który za kierownicą zaczyna właśnie swoją przygodę.
Młodzież aktywnie włączyła się do dyskusji zadając dużo
ciekawych pytań dotyczących określonego typu zachowań
na drodze oraz ich skutków prawnych.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie wspólnie z krajowym duszpasterzem kierowców odwiedzili podolsztyńską gminę Dywity, by podczas szkolnego
apelu i niedzielnych nabożeństw edukować mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa. Policjanci zwrócili szczególną uwagę na obowiązek noszenia elementów
odblaskowych poza obszarem zabudowanym, podkreślając ogromną rolę odblasków w poprawie bezpieczeństwa
na drogach.

Spotkania z mieszkańcami
podolsztyńskich Dywit rozpoczęły się od udziału policjantów z Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w apelach dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej. Policjanci przekazywali uczniom wiedzę
związaną przede wszystkim z bezpiecznym
zachowaniem w okolicach drogi. Przypomnieli
18 o zasadach prawidłowego
między Str.
innymi
przechodzenia przez jezdnię oraz wyjaśnili,
którą stroną drogi należy się poruszać.

Funkcjonariusze zwrócili
szczególną uwagę na
to, aby każdy niechroniony uczestnik ruchu
drogowego miał widoczne na sobie elementy
odblaskowe, tłumacząc jak bardzo poprawiają
one widoczność pieszych.
Dzieci bardzo chętnie rozmawiały o swoim
bezpieczeństwie i precyzyjnie odpowiadały na
pytania policjantów. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało od funkcjonariuszy naklejki odblaskowe, by mogło je przykleić do kurtki i plecaka.

podkom. Anna Szypczyńska

Policjanci w swojej pracy profilaktycznej zadbali również o poprawę bezpieczeństwa dorosłych mieszkańców gminy.
W niedzielę 22 lutego, podczas nabożeństw
w parafiach w Dywitach i Różnowie, wspólnie
z krajowym duszpasterzem kierowców, apelowali o zachowanie ostrożności podczas korzystania z dróg – zarówno przez kierowców,
jak i pieszych.
Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie przypomniała obecnym na mszach o obowiązku noszenia elementów odblaskowych
poza obszarem zabudowanym.
Po każdej mszy, w której uczestniczyli policjanci pionu prewencji i ruchu drogowego
z olsztyńskiej jednostki Policji, mieszkańcom
gminy rozdawane były elementy odblaskowe.
Dzieci, które uczestniczyły w niedzielnych
mszach, a z którymi wcześniej spotkali się
policjanci, demonstrowali swoim opiekunom,
jak odblaski powinny być wyeksponowane na
odzieży, by właściwie spełniały swoją rolę.
Lidia Cynt
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„Mój wybór… życie”- rozmawiali z młodzieżą o bezpieczeństwie na drodze
Kętrzyńscy policjanci spotkali się z uczniami Prywatnego Liceum im. Marka Władyki w Kętrzynie, aby porozmawiać na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Policjanci przestrzegali młodych ludzi przed skutkami
nieodpowiedzialnych zachowań. Wskazywali na konsekwencje i skutki prowadzenia pojazdu pod wpływem
alkoholu czy środków odurzających, jazdę z nadmierną
prędkością, nie zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz
używanie telefonów komórkowych podczas kierowania.
W trakcie spotkania został zaprezentowany film pokazujący, że nie warto igrać z losem, że jedna błędna decyzja, jedno nieprzemyślane działanie może kosztować
kogoś życie.
Funkcjonariusze omówili najczęstsze przyczyny wypadków
na drodze, wybrane przepisy kodeksu karnego, kodeksu
wykroczeń i ustawy o ruchu drogowym.
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się z licealistami
asp. sztab. Zbigniew Bladosz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kętrzyńskiej komendy,
który na co dzień spotyka się w swojej pracy ze zdarzeniami
drogowymi i z ludzkimi tragediami, jakie tym zdarzeniom
towarzyszą.

Młodzi ludzie otrzymali breloczek do pierwszego własnego
samochodu, którym młodzi kierowcy wyruszą w dorosły
świat, kształtem przypominający nieśmiertelnika z napisem
„Mój wybór… życie”.
Na zakończenie spotkania zwrócono uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Policjanci apelowali do młodych ludzi o używanie elementów odblaskowych podczas poruszania się po drodze pieszo
czy rowerem i wskazywali, jak ważne jest ich używanie.
W ramach kampanii „Mój wybór… życie” funkcjonariusze
zamierzają odwiedzić szkoły na terenie powiatu kętrzyńskiego.
st. asp. Monika Danielak

Działdowo: „Mój wybór…życie”
W związku z trwającą kampanią skierowaną do młodych
i przyszłych kierowców pod nazwą „Mój wybór…życie”
w Zespole Szkół w Gródkach w powiecie
działdowskim zorganizowano spotkanie
z uczniami III I IV klasy szkoły średniej
dotyczące promowania właściwych postaw wśród kierujących.
.
W ramach przedsięwzięcia Kierownik
Ruchu Drogowego KPP Działdowo
asp.szt. Jarosław Jarzembowski zaprezentował młodzieży szkolnej spot nagłaśniający
kampanię.
W powiecie działdowskim w ramach działań profilaktycznych przeprowadzono pogadankę z młodzieżą, rozdano
również
Str. 19 breloki do kluczyków samochodowych w formie
„nieśmiertelników” z napisem „Mój wybór…życie”.

Podczas spotkania poruszane były tematy dotyczące kwestii zachowania trzeźwości przez kierujących oraz odpowiednich reakcji współpasażerów i otoczenia na nietrzeźwego, który chce wsiąść za kierownicę.
Zarówno zaprezentowany materiał
filmowy, jak i przekazane informacje
połączone z pogadanką z młodzieżą
miały za zadanie dotrzeć do świadomości młodych ludzi oraz uzmysłowić
im zagrożenia płynące z lekkomyślnych decyzji podejmowanych pod
wpływem alkoholu, które mogą kosztować życie.

sierż. Justyna Nowicka
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Bożena Przyborowska: - „Pierwszy raz o pasji asp. Marka Martula funkcjonariusza Wydziału Wywiadu

Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie usłyszałam dwa lata temu, gdy zdobył
pierwsze miejsce w ogólnopolskim, prestiżowym rajdzie pojazdów zabytkowych pod nazwą
„Piękne Klasyki na Warmii”. Policjant jadący w rajdzie Mercedesem S-klasą z 1969 roku wyprzedził
kierowcę BMW 735 z 1977 roku oraz Peugeota 305 z 1983 roku!
Napisałam o tym w „Informatorze” zapowiadając jednocześni dłuższą rozmowę z tym policjantem.
Niestety, nie udało mi się go wtedy namówić na „zwierzenia”, ale po latach zrobiła to jego koleżanka
st. asp. Aneta Kopczyńska z Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie, która opowiada nam dziś o jego pasji”.

O samochodach i motorach marzą mali i duzi chłopcy, zwykli ludzie i wielkie gwiazdy.
Nasz kolega, asp. Marek Martul jest funkcjonariuszem Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W Wydziale i przez znajomych zawsze był
uważany za „złotą rączkę”, ale fakt, jakie diamenty motoryzacji wyjeżdżają z jego garażu, przerósł wszelkie nasze
wyobrażenia.
Zaczęło się od Jawy 250
Przygoda z zabytkową motoryzacją i techniką zaczęła się w
jego przypadku dość niespodziewanie. Było to w 2008 roku,
kiedy to przypadkiem zobaczył u kolegi Jawę 250, model
pochodzący z lat 50-tych. Wystarczyła krótka (i pierwsza w
ogóle na motocyklu) jazda na tym jednośladzie, by „złapał
bakcyla”. Wkrótce za znikome oszczędności udało mu się
kupić stary motor WSK 125 tzw. „garbuskę" z 1976 roku w
stanie dosłownie agonalnym. Przywiózł ją w dwóch workach, potrzebna więc była skuteczna „reanimacja”.

Mercedes
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Kolejne miesiące, w wygospodarowanych wolnych chwilach,
spędził w garażu na pracowitym i precyzyjnym szlifowaniu,
polerowaniu i malowaniu zabytku. Była to ciężka praca
i wymagała sporo wyrzeczeń. To dobra nauka wytrwałości
i dokładności dla młodego miłośnika zabytkowej motoryzacji, który stawiał pierwsze kroki w klimatach motocyklowych.
Podjęty przez niego wysiłek opłacał się, a nagrodą za trudy
był dzień, w którym wyprowadził lśniącą po remoncie
„Wieśkę”, na światło dzienne, w pierwsze dni wiosny.
Po kilku okrążeniach zrobionych wokół osiedla oraz przejażdżkach do pracy, pamięta jak kumple powiedzieli:
„Stary, widzę, że to Cię poważnie wzięło…” Słowa okazały
się prorocze, co z resztą pokazały następne lata.
Era zlotów motocyklowych
W międzyczasie zrobił prawo jazdy kategorii A i rozpoczęła
się era zlotów motocyklowych oraz pierwsze wyjazdy turystyczne.

VW Garbus
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Wartburg
VW Ogórek

Po pierwszym sezonie sprzedał WSK-ę
i kupił pierwszy zabytkowy motorower z 1959 roku, tj. SIMSON Sr 2. Teraz zadanie również było trudne, ponieważ
postanowił utrzymać klasyka w formie zabytku. Znowu przez
kilka miesięcy było co robić w garażu. Dosyć szybko spod
jego ręki wyszedł piękny motocykl, z którym wiąże się wiele
przyjemnych wspomnień.
Hobby przerodziło się w pasję...
W miarę upływu czasu hobby przerodziło się w pasję.
Z każdym rokiem miał coraz lepiej wyposażony warsztat,
więc zdecydował się wreszcie na ponowną, profesjonalną
odbudowę zakupionego wcześniej VW Ogórka z 1978 roku,
co zapoczątkowało niespodziewanie przygodę z zabytkowymi samochodami i uczestnictwem w rajdach
“czterokołowców”.
Z czasem natrafił na kolejne cudeńko motoryzacji, a mianowicie VW Garbus z 1969 roku o pojemności 1200 cm3.
Nastąpiła szybka reaktywacja, po której już wspólnie z rodziną jeździł po wielu zlotach oraz rajdach, osiągając sukcesy.

Powiększanie kolekcji
Następnym udanym znaleziskiem internetowym okazał się
Wartburg z 1971 roku, kupiony od pierwszego właściciela
z oryginalnym przebiegiem 12 tysięcy km, stojący na fabrycznych oponach i nigdy nie eksploatowany w zimowe
okresy. Po prostu mistrzowski model.
Po kilku wnikliwych i kosmetycznych pracach, w pełnym
blasku chromowanych elementów, kolejnym zabytkowym
autem jeździ praktycznie na co dzień do pracy, gdy tylko
pogoda dopisze. O taki diament trzeba dbać, no i oczywiście trzeba być pozytywnie zakręconym.
Wszystkim życzymy tak udanych pasji, takiego zacięcia,
pełnego oddania i profesjonalizmu.
Oczywiście z zapartym tchem czekamy w Wydziale na to,
co jeszcze wymyśli nasz kolega, i jakie cudo motoryzacji
znowu „wygrzebie” z zapomnianego przez ludzi i świat, zagubionego gdzieś w czasoprzestrzeni garażu czy stodoły.
Kto wie, na co jeszcze może trafić?
st. asp. Aneta Kopczyńska

Projekt: Odbudowa Mercedesa klasy S z 1969 r.
Mimo upływającego czasu, prace ruszyły nad kolejnym projektem, a był nim pierwszy mercedes klasy S z 1969 roku W
108 z pierwszym mechanicznym wtryskiem paliwa BOSCH,
co dawało 160 KM z pojemności 2800 cm3.
Tylko on wie, jak ciężko było znaleźć takie cudo.
Patrząc dziś z perspektywy czasu uważa, że była to bardzo
dobra decyzja, by wybrać to auto na odbudowę. W ten sposób jego kolekcja motoryzacyjna powiększyła się o idealny
i unikatowy, kolejny zabytek.
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WSK

Motorower
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Z okazji tegorocznego Dnia Kobiet w „krainie relaksu” zagościły na
kilka godzin nasze Policjantki. 6 marca 2015 r. pod egidą Zarządu
Terenowego NSZZ P KWP w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie integracyjne czterdziestu warmińsko-mazurskich Policjantek.
W tym roku Panie odwiedziły Ośrodek WypoczynkowoSzkoleniowy „Zalesie”, położony malowniczo nad jeziorem Orzyc
Wielki koło Barczewa.
W „Krainie Relaksu Spa” Panie miały do swojej dyspozycji m.in.
wanny jacuzzi, saunę fińską, saunę Infra Red, łaźnię parowoziołową, caldarium, balę schładzającą, brodzik do masażu stóp,
plażę relaksacyjną. Policjantki mogły korzystać również z basenu
rekreacyjnego, tam jedna z naszych funkcjonariuszek profesjonalnie poprowadziła aqua-areobik. Każda z Pań skorzystała z wybranego zabiegu pielęgnacyjno-relaksacyjnego.

Aktywny wypoczynek jak i świetną zabawę ośrodek wzbogacił
smacznym i urozmaiconym poczęstunkiem. Nie obyło się również
bez niespodzianek.

Prawdziwym zaskoczeniem dla jednej spośród uczestniczek było
uczczenie jej urodzin. Za zdrowie jubilatki wzniesiono toast specjalnie przygotowaną przez „Zalesie Mazury Active Spa” pyszną
nalewką przyrządzoną według starej warmińskiej receptury, po
której „Sto lat” brzmiało zdecydowanie dźwięczniej.
Panie wyjeżdżając
z Zalesia sprawiały
wrażenie zrelaksowanych, odprężonych, a przede
wszystkim szczęśliwych i pełnych energii do dalszej służby,
co dla przełożonych
nie powinno być obojętne. Swój udział w fetowaniu Dnia Kobiet
miał również Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ
Policjantów w Olsztynie, który dofinansował pobyt w „Zalesiu”
Jako organizatorka „Spotkania Kobiet 2015” w imieniu wszystkich
zadowolonych uczestniczek bardzo dziękuję Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie Panu nadinsp. Józefowi Gdańskiemu, Przewodniczącemu W-M ZW NSZZ P w Olsztynie
Panu kom. Sławomirowi Koniuszemu oraz Naczelnikowi Wydziału
Transportu KWP w Olsztynie Panu podinsp. Andrzejowi Grzegorczykowi, którzy podobnie jak w zeszłym roku okazali wsparcie
przy realizacji wypoczynku policjantek.

Wspólny wypad do kina
Jeden z kinowych
hitów ostatnich
tygodni
„Pięćdziesiąt twarzy
Greya”
stał się okazją do integracji środowiStr. 22
ska policyjnego.

Na pomysł wspólnego wypadu do kina
wpadła podkom. Dorota Rak – przewodnicząca Zarządu Terenowego
NSZZ Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Zainteresowanie tą formą integracji
przerosło jednak jej skromne oczekiwania.

podkom. Dorota Rak

Do kina „Helios” wybrało się z nią
blisko 200 osób. Nie wiadomo czy tak
duże zainteresowanie, to po prostu
magia kina, czy też może atrakcyjna
cena wynegocjowana przez koleżankę
przewodniczącą. A może jedno i drugie. Tak czy inaczej inicjatywa jest
godna kontynuacji.
Radosław Rząp
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Turniej Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej o puchar
Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie oraz Burmistrza Miasta Kętrzyn
Gołdapscy policjanci po raz czwarty wygrali
Turniej Halowej Piłki Nożnej Służb
Mundurowych pod patronatem
Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie
oraz Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Organizatorem zawodów była
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie.

Ósmy Turniej Halowej Piłki Nożnej Służb
Mundurowych odbył się w sobotę
(21.02.2015r.) w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu w Kętrzynie.
W rywalizacji o puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Kętrzynie oraz
Burmistrza Miasta Kętrzyn wzięły udział
następujące drużyny:
Państwowa Straż Pożarna Kętrzyn,
Zakład Karny Dubliny, Straż Graniczna
Barciany, Miasto Kętrzyn
oraz funkcjonariusze z Komend Powiatowych Policji z Pisza, Bartoszyc, Kętrzyna,
Gołdapi i Olecka.
Zawodnicy z ogromną determinacją i w bardzo dobrym stylu rywalizowali o miejsca na podium.
Turniej rozegrany był w dwóch
grupach. Najmocniejszą drużyną
okazała się ekipa gołdapskich policjantów, którzy stanęli na najwyższym podium po wygranej w rzutach karnych.

Była to już czwarta wygrana gołdapskich
policjantów w Kętrzynie.
Zaszczytną II pozycję zdobyli przedstawiciele Miasta Kętrzyn, natomiast na III miejscu podium uplasowała się drużyna Zakładu Karnego z Dublina.
Wśród wyróżnionych zawodników znalazł
się Adam Sepczyński, reprezentant Miasta
Kętrzyn - zdobywca 7 bramek oraz bramkarz Jakub Lewandowski z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
okazał się Paweł Kasprzak, który
zagrał w reprezentacji Zakładu
Karnego Dublin.
Za swoją grę wyróżnieni zawodnicy otrzymali gratulacje, dyplomy i
puchary z rąk
insp. Wiesława Skudelskiego
Komendanta z Kętrzyna
oraz Damiana Nietrzeba
Zastępcy Burmistrza Miasta
Kętrzyn.
st. asp. Monika Danielak
sierż. Anna Barszczewska

numer 121 (6/8)

Krzysztof i Grzegorz mają szansę powrotu do zdrowia! Dzięki akcji rejestracji dawców szpiku, którą przeprowadzono m.in.
w KWP, KMP oraz OPP w Olsztynie, znaleźli się ich genetyczni bliźniacy, o czym poinformowała nas Aleksandra Kuczko z
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie:
Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością chciałabym poinformować, iż tak pięknie rozpoczęte przedsięwzięcie ma duże szanse równie
pięknie się zakończyć. Znaleźli się bliźniacy genetyczni zarówno dla Krzysztofa jak i Grzegorza.
Krzysztof właśnie jest w Gliwicach, przechodzi wszystkie badania i procedury przygotowujące do przeszczepu.
Przeszczep planowany jest na 10 marca.
Grzegorz także lada moment będzie udawał się do ośrodka. Tak więc, jak wszystko nadal będzie szło zgodnie z planem,
pod koniec marca obaj będą już po przeszczepie. Co prawda później jeszcze muszą być w izolacji, aby organizm przyjął
materiał i się zregenerował, ale już w pełni wiosny (ok. kwietnia-maja) powinni obaj wyjść ze szpitala.
Miesięczny pobyt w szpitalu, w kompletnej izolacji, niezbędne badania i procedury nie są łatwe do przejścia, dlatego
Państwa dobra energia przyda się, aby podtrzymać pozytywne nastawienie i doprowadzić do szczęśliwego zakończenia
– całkowitego wyleczenia! Gorąco wierzę, że się uda!
Raz jeszcze serdecznie dziękuję za wszystkie podjęte działania, niebywałe zaangażowanie i empatię.
Kto wie… może w listopadową rocznicę uda się nam zorganizować kolejną taką akcję, z kolejnymi rekordami i zdrowymi już Krzysztofem i Grzegorzem, tak by pomóc innym oczekującym na przeszczep i zasiać w nich ziarna nadziei,
które tak pięknie, już dwukrotnie, nam wykiełkowały.
Str. 24
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