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Szanowni Państwo,
Święto Policji to dzień wyjątkowo doniosły.
To zarazem okazja, by złożyć funkcjonariuszom
i pracownikom cywilnym gorące podziękowania
za niezwykle odpowiedzialną, rzetelną i pełną najwyższego profesjonalizmu służbę społeczeństwu.
Jest to służba pełna wyrzeczeń i ryzyka.
Wymaga doskonałego przygotowania, fachowości i profesjonalizmu zawodowego. Związana jest z codziennym poświęceniem i narażaniem tego,
co dla każdego człowieka jest najcenniejsze narażaniem własnego zdrowia, a nawet życia dla ratowania innych.
Z satysfakcją pragnę podkreślić, że działania warmińsko-mazurskich policjantów przynoszą
coraz lepsze efekty. Nastąpił znaczny spadek przestępczości. W minionym roku było ich
o ponad dwa tysiące mniej niż w 2015.
Zadowalająca jest również ich wykrywalność, która osiągnęła 68 proc. Coraz mniej jest przestępstw kryminalnych.
Patrząc obiektywnie na te statystyki, nie można, niestety, nie zauważyć wzrostu przestępstw
gospodarczych. Taki trend jest jednak widoczny również w innych regionach.
Trudna jest również sytuacja na drogach województwa. W 2016 roku policjanci
odnotowali 1623 wypadki drogowe. Problem nadal stanowią nietrzeźwi kierowcy, którzy byli
sprawcami 143 zdarzeń drogowych.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy oceniono, że przyczyną wielu kolizji są również
nadmierna prędkość i drzewa znajdujące się bezpośrednio przy drogach.
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Warto podkreślić, że aby poprawić te fatalne statystki drogowe podejmowane są przez policję
liczne inicjatywy – prowadzone są debaty społeczne, programy edukacyjne już na poziomie
szkolnym, zwiększono również liczbę wspólnych działań służb w zakresie poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Przypomnę, że miniony rok obfitował w wiele dodatkowych, niezwykle ważnych działań
związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży i Szczytem NATO.
Tak więc był to trudny okres, bo wypełniony wieloma dodatkowymi zadaniami.
Oprócz codziennych czynności nasi policjanci zabezpieczali wiele imprez masowych, zwłaszcza
podczas wakacji, również na szczeblu krajowym.
Podobnie jest od początku tego roku.
Wśród najważniejszych zadań należy wymienić: odtwarzanie posterunków policji, wdrażanie
programu „Dzielnicowy bliżej nas”, prowadzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
czy poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Jestem przekonany, że realizacja tych zadań będzie pomyślna.
Z okazji Święta Policji proszę przyjąć szczere i serdeczne życzenia bezpiecznej pracy,
niewielu interwencji, uznania i satysfakcji z pełnienia odpowiedzialnej i zaszczytnej misji.
Życzę również satysfakcji osobistej, pomyślności i szczęścia na służbie oraz odwagi w realizacji
swoich marzeń.
Składam też życzenia zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności
policyjnym emerytom i rencistom.
Z wyrazami szacunku
WOJEWODA WARMIŃSKO- MAZURSKI
Artur Chojecki
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Z okazji Święta Policji
chciałbym podziękować Funkcjonariuszom
i Pracownikom Policji z województwa
warmińsko-mazurskiego
za ofiarną i pełną zaangażowania służbę
oraz rzetelne i profesjonalne wykonywanie
obowiązków służbowych.
Ta szlachetna misja jest ważną częścią życia
publicznego, gdzie komfort obywateli i poczucie bezpieczeństwa decydują
o stosunku do Państwa i Ojczyzny.
Dziękuję zatem za codzienny trud, za sumienność w realizacji powierzonych zadań, za niesienie pomocy tym, którzy tego oczekują.
Składam wyrazy uznania wszystkim Policjantkom i Policjantom za gotowość narażenia własnego życia, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, a także przybywającym na Warmii i Mazurach gościom.
W dniu Święta Policji, proszę o przyjęcie jak najlepszych życzeń
pomyślności i powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym oraz wielu
sukcesów w pracy zawodowej.
Mam także nadzieję, że pełnienie tej trudnej i odpowiedzialnej służby
oraz codzienny wysiłek wkładany w umacnianie praworządności stanowić
będą powód do satysfakcji, a także znajdą społeczne uznanie i szacunek.

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
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Policjanci, Policjantki, Pracownicy Policji,
Szanowni Państwo,
z okazji zbliżającego się Święta Policji chciałbym wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym
warmińsko-mazurskiej Policji podziękować za
zaangażowanie i skuteczność w pracy na rzecz
bezpieczeństwa Warmii i Mazur.
To dzięki Waszej służbie i pracy mieszkańcy Warmii i Mazur czują się bezpiecznie, mają zaufanie do Policji i dobrze ją oceniają.
W ostatnich badaniach opinii publicznej prawie 77 % badanych uznało, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy spacerując po zmroku, a ponad 66 % dobrze oceniło pracę policjantów w okolicy ich miejsca zamieszkania.

To dzięki Waszemu zaangażowaniu w pracę w pierwszym półroczu 2017 roku wykrywalność ogólna przestępstw kryminalnych wzrosła o prawie 4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i jest na poziomie 74%. Dzięki Waszej pracy wzrost wykrywalności widoczny jest również w wielu innych kategoriach, w tym tak ważnej dla społeczeństwa kategorii siedmiu przestępstw najbardziej uciążliwych dla mieszkańców.

W Waszej codziennej służbie i pracy widać pełne zrozumienie naszej roli i celów, a więc
tego, że pracujemy dla ludzi, i służymy im zapewniając bezpieczeństwo.
Ratujecie ludzkie życie, pomagacie potrzebującym, często z narażeniem własnego życia
i zdrowia. Za taką postawę, którą prezentujecie w służbie, ale również i poza nią, bardzo
Wam dziękuję.

Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom, którzy z takim zaangażowaniem dbają o zabezpieczenie wielu ważnych imprez i uroczystości, którzy codziennie dbają o bezpieczeństwo na drogach, nad wodą, na ulicach, w różnych miejscowościach - tych większych
i mniejszych. To dzięki Wam mieszkańcy spokojnie i bezpiecznie mogą korzystać z uroków naszego regionu, mogą spokojnie żyć, pracować i wypoczywać.
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Wasza praca jest widoczna i doceniana przez mieszkańców.
Ponad 76 % respondentów doceniło zaangażowanie warmińsko-mazurskiej Policji
w pracę na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To najwyższy wynik spośród
wszystkich podmiotów zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa, które oceniane były
w tym badaniu opinii.
Ponad 85% badanych doceniło również widoczność patroli pieszych lub zmotoryzowanych w pobliżu swego miejsca zamieszkania.
Odczucia społeczne pokrywają się z policyjnymi statystykami. Dzięki Waszej pracy
w pierwszym półroczu 2017 roku poprawił się stan bezpieczeństwa na drogach Warmii
i Mazur - doszło do mniejszej liczby wypadków drogowych, w których ucierpiało 100 osób
mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Spadła również liczba wypadków spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu. Niebagatelny wpływ na to miało przeprowadzenie przez funkcjonariuszy warmińsko
-mazurskiej Policji blisko trzystu tysięcy kontroli stanu trzeźwości kierowców.

Dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom, którzy codziennie, z wielkim zaangażowaniem, starają się przekazywać wiedzę na temat bezpiecznych zachowań, unikania niebezpieczeństw, którzy w swojej pracy wykorzystują przeróżne formy działalności, w celu
kształtowania odpowiednich postaw życiowych, którzy do tego celu wykorzystują całą
swoją wiedzę i doświadczenie.

Dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą i postępowaniem budują dobry wizerunek naszej
formacji.

Dziękuję również tym, którzy codziennie dbają o to, aby policjanci w czasie służby dysponowali dobrymi, sprawnymi radiowozami, mieli dobre wyposażenie stanowisk pracy,
dobry i sprawny sprzęt, pracowali w czystych i przyjemnych pomieszczeniach, otoczeniu.
Dziękuję tym, którzy dbają o sprawy kadrowe, finansowe, o wszystko, co potrzebne jest
policjantom i pracownikom Policji do skutecznej służby i pracy.

Dziękuję także tym, o których w przestrzeni publicznej rzadko mówimy - pracownikom
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie, policyjnym psychologom,
służbom operacyjnym, pracownikom kontroli, prawnikom. Wiem, jak ciężką i odpowiedzialną pracę wykonujecie na co dzień.
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Gratuluję wszystkim funkcjonariuszom, którzy z sukcesami reprezentowali warmińskomazurską Policję na różnego rodzaju konkursach resortowych, zawodach sportowych,
konkursach literackich, i innych.

Gratuluję tym, którzy za swoją sumienną i wykonywaną z pełnym zaangażowaniem
służbę zostali awansowani w stopniu, na stanowiskach, otrzymali medale, odznaki
i wyróżnienia.

Gratuluję Wam budowania coraz lepszych relacji ze społecznością lokalną, włączania
do pracy nad bezpieczeństwem wielu podmiotów pozapolicyjnych.
Gratuluję dobrej współpracy z samorządami, które są bardzo ważnym partnerem w naszej codziennej służbie. Wiem, że oczekiwania społeczne wobec Policji są olbrzymie,
i tych oczekiwań nie możemy zawieść.

Z okazji zbliżającego się Święta Policji chciałbym podziękować również samorządom
za codzienne wspieranie naszej pracy na rzecz bezpieczeństwa.
Dziękuję wszystkim służbom i podmiotom, z którymi codziennie współpracujemy na rzecz
bezpieczeństwa.
Dziękuję również policyjnym emerytom i rencistom oraz rodzinom funkcjonariuszy
i pracowników Policji. Wasze codzienne wsparcie jest nie do przecenienia.

Życzę wszystkim policjantom i pracownikom Policji z okazji ich Święta przede wszystkim
zdrowia, chęci i motywacji do pracy, sukcesów zawodowych i osobistych.
Oby każda służba była spokojną.
Życzę Wam, aby wasza praca i służba była dobrze odbierana przez społeczeństwo,
żeby mieszkańcy nadal czuli się bezpiecznie i mieli do nas zaufanie.
Życzę również funkcjonariuszom oraz pracownikom warmińsko-mazurskiej Policji
zadowolenia ze swojej służby i pracy. Aby wraz ze wzrostem zaufania
wzrastał szacunek społeczny, i własny, do naszej pracy.

insp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie
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Życzenia na Święto Policji

W tych niełatwych dla Policji czasach
życzę wszystkim Policjantom
przede wszystkim dużo spokoju,
a przełożonym, by codziennie okazywali
Wam szacunek i uznanie za ten wspólny,
codzienny trud.
Jednak najbardziej życzę Wam zrozumienia
i życzliwości ze strony tych, którym służycie,
by w swoich osądach mądrzejsi byli od polityków, którzy w wiecznej
walce o władzę tak często tracą zdrowy rozsądek.
Życzę Wam, by ci, co powołują się na etos służby, nie zapominali,
że ma on dwie strony – nie tylko obowiązki, ale i prawa.
Przede wszystkim prawo do godnych uposażeń i prawo do uczciwej
oceny za uczciwą, ofiarną służbę.

Nie przestawajcie wierzyć w to, że Wy i Wasza pomoc są społeczeństwu nieustannie potrzebne, a szlachetności tego, co robicie
nie przyćmi żadna niegodziwość.

W imieniu Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów w Olsztynie
Sławomir Koniuszy
Przewodniczący
Warmińsko-Mazurskiego Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
w Olsztynie
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Mniej wypadków, zabitych, osób rannych, mniej kierowców pod wpływem alkoholu- tak najkrócej można
podsumować bezpieczeństwo na drogach Warmii i Mazur w pierwszym półroczy 2017 roku.

Mniej wypadków, a co najważniejsze - mniej ofiar
W pierwszym półroczu 2017 roku na drogach naszego
regionu doszło do 644 wypadków drogowych- to o 42 mniej
niż w 2016 roku. W tych zdarzeniach 46 osób poniosło
śmierć - to o blisko 20 mniej niż w analogicznym okresie
minionego roku. 766 osób zostało rannych - to o 80 mniej
niż w ubiegłym roku.
Niedostosowanie prędkości do warunków, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu-to dwie główne przyczyny
powstawania wypadków w pierwszym półroczu 2017 roku.
206 wypadków zdarzyło się, bo kierowcy nie dostosowali
prędkości do warunków panujących na drodze, 100 miało
miejsce, gdy użytkownicy zignorowali przepisy nie ustępując
pierwszeństwa przejazdu.

Na trzecim miejscu wśród przyczyn znalazło się nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, nieprawidłowe przejeżdżanie
przejść dla pieszych. Taki manewr był przyczyną blisko 60
wypadków drogowych.
Mniej kierowców pod wpływem alkoholu, blisko 271.000
kontroli stanu trzeźwości
W pierwszym półroczu 2017 roku na warmińsko - mazurskich policjanci ujawnili ponad 1800 przypadków kierowania
pojazdem pod wpływem alkoholu - to o 50 mniej niż
w 2016 roku. Co najważniejsze, spadła też liczba
wypadków spowodowanych przez kierujących
pod wpływem alkoholu - z 65 do 42.
M.K.

Nowy alkomat – samoobsługowe urządzenie od Starostwa
Powiatowego w Giżycku otrzymała Komenda Powiatowa
Policji w Giżycku. Nowy sprzęt znajdujące się w recepcji
budynku i jest do dyspozycji każdego
kierowcy, który ma wątpliwości, co do
stanu swojej trzeźwości.
Korzystanie ze sprzętu jest bezpłatne.

Cel został osiągnięty. Urządzenie takie zostało zakupione
ze środków finansowych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku. Znajduje się w recepcji budynku komendy,
aby każdy, kto chce z niego skorzystać,
miał taką możliwości.
Alkomat jest samoobsługowy, a korzystanie
z niego jest bezpłatne.

Jednym z elementów poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach jest uniemożliwienie
prowadzenia pojazdów pijanym kierowcom,
którzy jazdą z „promilami” zagrażają nie tylko
swojemu życiu i zdrowiu, ale także innym uczestnikom ruchu
drogowego.
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli, Komendant
Powiatowy Policji w Giżycku mł. insp. Przemysław Rawa podjął
starania i rozmowy z przedstawicielami lokalnego samorządu
w sprawie
Str. 9zakupu ogólnodostępnego urządzenia do badania
stanu trzeźwości.

Każdy chętny, samodzielnie i bezpłatnie będzie w stanie upewnić się, czy może wsiąść
za kierownicę.
Samoobsługowe urządzenie daje kierowcom możliwość szybkiego i dyskretnego sprawdzenia stanu trzeźwości, a także nie
odrywa dyżurnych od ich bieżącej pracy.
Zainstalowany w komendzie alkomat będzie służył wszystkim
kierowcom, a co za tym idzie, będzie miał wpływ na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.
I.C.
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Reprezentanci warmińsko-mazurskiej Policji zajęli II miejsce w ogólnopolskim finale konkursu
„Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017”, który odbył się w Szkole Policji w Pile.

Najlepsi kryminalni Warmii i Mazur, wyłonieni w czasie
wojewódzkiego etapu konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017”z sukcesami wzięli udział w ogólnopolskim
finale, który zorganizowany został przez Szkołę Policji
w Pile, Biuro Kryminalne KGP oraz Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji.
Przez dwa dni 17 grup reprezentujących każdy garnizon
polskiej Policji rywalizowało w pięciu konkurencjachoględzin miejsca zdarzenia, gdzie zadaniem grup procesowych polegało na ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów kryminalistycznych; w sprawdzianie umiejętności strzeleckich;
wiedzy zawodowej; wiedzy praktycznej oraz w konkurencji
udzielania pierwszej pomocy.
W klasyfikacji generalnej tytuł „Najlepszej drużyny służby
kryminalnej polskiej Policji roku 2017”, zdobyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
a na drugim miejscu znalazła się reprezentacja
Warmińsko-mazurskiej Policji.
Oprac. B.P.

Oddali krew potrzebującym
Kilkunastu policjantów, pracowników cywilnych
z iławskiej komendy oraz innych osób włączyło się do akcji
honorowego oddawania krwi.
Zbiórka krwi została przeprowadzona w Komendzie
Powiatowej Policji w Iławie. Ponad 6 litrów zebranej w czasie akcji krwi trafiło do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.
Organizatorem zbiórki był klub Honorowych Dawców Krwi
„Kropelka Życia”, który od 18 stycznia 2017 roku działa przy
Komendzie Powiatowej Policji w Iławie, zrzeszając 24 członków, oraz Polski Czerwony Krzyż, przy współpracy z RegioStr. 10
nalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział w Iławie.
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"Bezpiecznie – chce się żyć!”
Asp. szt. Małgorzata Demianuk i mł.asp. Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uczestnikami biorącymi udział w programie prewencyjnym "Bezpiecznie
– chce się żyć!”, który realizowany jest w Olsztynie.
Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo
pieszych .
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
zaprezentowało w Olsztynie kolejną odsłonę programu
prewencyjnego "Bezpiecznie – chce się żyć!”.
Dociera ona do szerokiego kręgu odbiorców promując
bezpieczne zachowania na drogach. Tym razem tematem
przewodnim były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa
pieszych - szczególnie w rejonie przejść dla pieszych.
Jak ważne jest, aby pieszy pamiętał o podstawowych
zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze przedstawili asp. szt. Małgorzata Demianuk i mł.asp. Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Blisko 2 tysiące funkcjonariuszy – policjantów,
funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego wzięło udział w zabezpieczeniu 74
Rajdu Polski, który odbył się na terenie Warmii i Mazur.
Policjanci pełnili służbę z wykorzystaniem radiowozów
oznakowanych i nieoznakowanych, z videorejestratorami, motocykli, quadów. We wszystkich miejscach spotkać można było patrole piesze.
Funkcjonariusze dołożyli wszelkich starań, by kibice,
mieszkańcy regionu, jak i zawodnicy mogli bezpiecznie
celebrować wielkie rajdowe święto.

Str. 11

Eksperci z Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, oraz policjanci z olsztyńskiej komendy, przedstawili zgromadzonej w Sali Kongresowej Centrum Konferencyjnego UWM w Olsztynie publiczności główne zagrożenia z zakresu ruchu drogowego występujące na drogach
naszego regionu.
Funkcjonariusze przedstawili analizę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, oraz zaprezentowali filmy z niebezpiecznymi zdarzeniami, do których doszło na terenie naszego miasta. Prelekcja, dotyczyła przede wszystkim, niebezpiecznych zachowań w rejonie przejść dla pieszych.
Funkcjonariusze podczas kampanii, przekonywali
uczestników spotkania do zmiany postaw tych, którzy
w ogóle nie chcą nosić elementów odblaskowych podczas
poruszania się po drogach w czasie nocy, ryzykując życie
swoje i innych.
Wydarzenie uświetnił i zakończył występ artysty kabaretowego Jerzego Kryszaka.

mł. asp. Rafał Prokopczyk
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Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
we współpracy ze strażakami, ratownikami medycznymi
i leśnikami przygotowali cykl spotkań edukacyjnych
„Bezpieczne wakacje 2017” w ramach ogólnopolskiej
akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”.
Uczestnicy spotkań
mieli możliwość m.in.
nauki pierwszej pomocy oraz obejrzenia
na żywo akcji ratowniczej tonącej osoby.

Inauguracyjne spotkanie odbyło się w miejscowości Swobodna
nad Jeziorem Limajno
w rejonie działania
Komisariatu Policji
w Dobrym Mieście.
Kolejne festyny odbyły
się w Tumianach, na plaży "Słoneczny
Brzeg" nad jeziorem Dadaj
oraz w Klebarku.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników
moc atrakcji. Na plaży można było spotkać
policjantów, strażaków, leśników oraz ratowników medycznych, od których dzieci
dowiedziały się, na czym polega praca
w tych formacjach. Jednak najważniejszym
tematem było bezpieczeństwo podczas
letniego wypoczynku.
Uczestnicy festynów mieli możliwość zobaczenia na żywo, co dzieje się z osobą, która nie może
o własnych siłach wydostać się na brzeg, jak wygląda akcja
poszukiwawcza osób, które znalazły się już pod wodą i jak
wygląda pierwsza pomoc w takich przypadkach.
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Pokazy przygotowane przez policyjnych wodniaków, ratowników medycznych i strażaków mają być przestrogą dla
najmłodszych i przesłaniem, że woda, mimo iż przynosi nam
wiele frajdy, może być bardzo niebezpieczna.
Poza oglądaniem specjalistycznych pokazów w wykonaniu
służb mundurowych
i medycznych, dzieci
mogły sprawdzić nabytą
wiedzę w trakcie prowadzonych konkursów.
Na najmłodszych czekał
również słodki poczęstunek i niespodzianka,
która na pewno przyda
się podczas zabawy na
plaży.
Na terenie festynów
przygotowane były stoiska leśników dotyczące
bezpieczeństwa na terenach leśnych oraz
ochrony środowiska i ekologii.
Z roku na rok inicjatywa ta, przy dużym
wsparciu logistycznym nadleśnictw oraz
władz gmin powiatu olsztyńskiego i wszystkich zaprzyjaźnionych służb przyciąga coraz
większą rzeszę najmłodszych.
Cieszy to organizatorów, którzy zauważają,
że ta cykliczna impreza przerodziła się w
kampanię na rzecz bezpieczeństwa.
W tym roku organizatorami byli: Komenda Miejska Policji
w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Olsztynie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Nadleśnictwa powiatu olsztyńskiego, tj. Olsztyn, Olsztynek, Wipsowo, Kudypy i Nowe Ramuki.
Nasi partnerzy to: Urzędy Gmin: Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Olsztynek, Stawiguda, Barczewo, Biskupiec, Kolno, Purda, Jonkowo

st. sierż. Anna Balińska
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Węgorzewscy policjanci uczestniczyli w festynach
z okazji Dnia Dziecka "Mundurowi Dzieciom"
oraz w festynie rodzinnym pod hasłem „Silna i zdrowa
„rodzina”. Przedsięwzięcia odbyły się w ramach działań
„Kreci mnie bezpieczeństwo”
i „Kręci mnie bezpieczeństwo …nad wodą”.
5 czerwca 2017 roku o godz. 9:30 na terenie Szkoły Podstawowej
w Perłach rozpoczął się festyn z okazji Dnia Dziecka pod nazwą.
„Mundurowi dzieciom”. W przedsięwzięciu udział wzięli policjanci
z Węgorzewa oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Do organizacji imprezy włączyli się
również strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Węgorzewie, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Perłach, żołnierze z 11
Pułku Artylerii w Węgorzewie,
funkcjonariusze Straży Miejskiej i Straży Granicznej w Węgorzewie, jak również strażnicy leśni z Nadleśnictwa w Kruklankach, ratownicy
z Pogotowia „Falck” w Węgorzewie i uczniowie węgorzewskiego
liceum z klasy o profilu policyjnym.
Na uczestników czekało wiele atrakcji między innymi:
tor rowerowy, pożarniczy tor przeszkód, konkurs w rzucie lotkami,
koło fortuny, strzelnica oraz sprawdzenie umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy.
Dzieci mogły również pozować do zdjęć „za kierownicą”
ulubionego pojazdu wybranej formacji.
Kolejnym etapem imprezy, był mecz rozegrany pomiędzy uczniami a służbami mundurowymi.
Po ciężkich zmaganiach dzieci zregenerowały swoje siły
przy wojskowej grochówce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.
Impreza zakończyła się pamiątkowym zdjęciem.
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10 czerwca 2017 roku na posesji Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Węgorzewie, węgorzewscy policjanci uczestniczyli
w festynie pod hasłem „Silna i zdrowa rodzina”.
Podczas imprezy policjanci prezentowali dzieciom i młodzieży
biorącej udział w festynie radiowóz, motocykl oraz sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie.
Każdy chętny, mógł przymierzyć elementy wyposażenia policyjnego, aby poczuć się jak funkcjonariusz w trakcie patrolu.
Podczas trwania festynu stróże prawa rozmawiali z uczestnikami na temat bezpieczeństwa
oraz odpowiadali na pytania związane
z codzienną służbą.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
tor rowerowy przygotowany przez funkcjonariuszy. Starsi pokonywali przeszkody rowerem, zaś młodsi mogli
spróbować swoich sił na hulajnodze.
Wiele uśmiechu i radości towarzyszyło
wysiłkowi, jaki zawodnicy wkładali w jak najdokładniejsze pokonanie przygotowanych przez funkcjonariuszy przeszkód.
Wszyscy chętni mogli odbić swoje linie papilarne na karcie daktyloskopowej, którą później zabierali na pamiątkę do
domu.
Uczestnicy festynu otrzymali elementy odblaskowe, niezwykle
istotne podczas poruszania się w miejscach słabo bądź w ogóle
nie oświetlonych.
W trakcie festynów, mundurowi propagowali bezpieczne postawy,
przypominali również o funkcjonowaniu aplikacji „Moja Komenda”
i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Zachęcali do korzystania z tej formy kontaktu społeczeństwa z
dzielnicowym i Policją.

asp. Grażyna Magiera
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Nauka bezpiecznych zachowań podczas wakacji
poprzez zabawę – taką formę edukacji najmłodszych
wybrali policjanci z KPP w Piszu i strażacy, i zorganizowali festyn dla kolonistów w ramach kampanii
„Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piszu oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Piszu postanowili promować zasady bezpiecznego
wypoczynku nad wodą także wśród najmłodszych. Zorganizowali festyn dla dzieci wypoczywających na półkoloniach w
Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu.
Do współpracy zaprosili także przedstawicieli Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piszu.
Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach kampanii „Kręci
mnie bezpieczeństwo … nad wodą”.
Z tej okazji przygotowali kolonistom wiele atrakcji.
Na stoisku policyjnym dzielnicowi prezentowali sprzęty, które dzieci mogły nie tylko zobaczyć, ale i przymierzyć.
Powodzeniem cieszyły się kaski, czapki, kamizelki, a także
pałki i „lizak” drogówki.
Funkcjonariusze rozdawali najmłodszym ulotki dotyczące
bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz naklejki „Kręci
mnie bezpieczeństwo … nad wodą”. Przeprowadzili także
prelekcje przypominające o zasadach, jakie należy zachować, by wakacje były bezpieczne.

Strażacy także udostępnili najmłodszym swój sprzęt oraz
uczyli kolonistów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności na fantomie osoby dorosłej oraz niemowlaka.
Panie z PSSE promowały zdrowe wakacje. Rozdawały ulotki i mówiły dzieciom o zagrożeniach kleszczami, czy o poważnej chorobie, jaką jest wścieklizna. Przypominały także
o podstawowych zasadach higieny.

Największą atrakcją dla dzieci była możliwość przepłynięcia
się łodzią policyjną i strażacką po rzece Pisie i jeziorze Roś.
Wodniacy tłumaczyli najmłodszym, że mogą wejść na łodzie
tylko w kapokach. Wyjaśniali dzieciom, dlaczego jest to tak
bardzo ważne dla ich bezpieczeństwa. Podkreślali, by pływając z rodzicami także nie zapominali o nakładaniu kapoków.
Festyn miała na celu promocję bezpiecznych zachowań
podczas wakacji.
podkom. Anna Szypczyńska
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pogadanka edukacyjna z policjantami
Jak zachowywać się nad wodą; co robić w przypadku spotkania agresywnego psa; i jak być bezpiecznym w ruchu drogowym – o tym wszystkim
lidzbarscy policjanci mówili dzieciom, które spędzają wakacyjny odpoczynek na półkolonii w Lidzbarskim Domu Kultury. Spotkanie odbyło się na
terenie ośrodka Dom Trakeński w Kierwinach.

Omawiali podstawowe zasady bezpiecznego korzystania
z dróg, którymi często dzieci przemieszczają się np. na boisko. Zwracali uwagę jak należy się zachowywać na drodze,
a także namawiali do wykorzystywania elementów odblaskowych.
Policjanci jednak najwięcej czasu przeznaczyli na omówienie bezpiecznego zachowania nad wodą. Niemal każde
dziecko zapytane czy podczas wakacji będzie spędzało
czas nad wodą, podniosło rękę. Dlatego też, mundurowi
przekazali im wiele cennych rad, które mogą przyczynić się
do poprawy ich bezpieczeństwa.
Podczas spotkania mundurowi nie zapomnieli także o zagrożeniach jakie czyhają na dzieci w lesie, podczas spotkania z agresywnym zwierzęciem czy obcą osobą.
Policjanci zwrócili także uwagę na wzmożoną czujność w
stosunku do osób nieznajomych, uważanie na to czym nas
ktoś częstuje.

Policjanci w czasie wakacji w szczególny sposób troszczą
się o dzieci i robią wszystko, aby zapewnić im bezpieczny
wypoczynek - na obozach, koloniach lub w miejscu ich zamieszkania. Oprócz działań edukacyjnych, prowadzone są
kontrole miejsc letniego wypoczynku.
W ramach akcji organizowanej pod patronatem ministra
Mariusza Błaszczaka „Kręci mnie bezpieczeństwo” mundurowi ostrzegali zebranych gości przed niebezpieczeństwami,
na jakie narażeni są podczas wakacji.

podkom. Monika Klepacka
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W trosce o bezpieczeństwo dzieci na terenie powiatu piskiego
Wakacje to czas, kiedy policjanci piskiej komendy
spotykają się z dziećmi i młodzieżą wypoczywającymi
na terenie powiatu. Funkcjonariusze odwiedzają
młodych turystów na koloniach i obozach, ale zapraszają również najmłodszych do odwiedzenia piskiej jednostki Policji, by
usłyszeć, jak się zachowywać, aby
bezpiecznie spędzić wakacje.
A wszystko w ramach działań
„Bezpieczne wakacje 2017”,
należących do cyklu przedsięwzięć
„Kręci mnie bezpieczeństwo”.
Dzielnicowi oraz policjantka ds. profilaktyki w trakcie prelekcji przypominają zasady bezpiecznego
wypoczynku, szczególnie nad wodą.
Funkcjonariusze prezentują kolonistom spot opracowany
przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie pt. „Zobacz
– przeżyj”, który robi na młodych widzach duże wrażenie i
często wywołuje dyskusje odnośnie brawurowych zachowań

Biegacze wsparli chorego kolegę
Około 1200 zł zebrano w czasie imprezy biegowej,
która 9 lipca odbyła się w Barczewie. Pieniądze przeznaczone zostaną na leczenie st. asp. Jacek Kurzei funkcjonariusza
Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, który od kilku miesięcy walczy z ciężką chorobą nowotworową. Patronat honorowy nad imprezą objął
Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.
9 lipca ulicami Barczewa pobiegli ludzie dobrej woli, którzy swoim
udziałem chcieli wesprzeć w walce z chorobą
st. asp. Jacka Kurzeję funkcjonariusza Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Na starcie stanęli m.in.
funkcjonariusze polskiej Policji, w tym dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Łukasz Wiliński, dyrektor Biura
Operacji Antyterrorystycznych nadkom. Dariusz Zięba oraz koledzy z BOA. Inicjatorami biegowej akcji charytatywnej byli olsztyńscy policjanci asp. Dariusz Otremba z KWP w Olsztynie oraz
podkom. Mirosław Cydzik z KMP w Olsztynie, a zorganizowało ją
Barczewskie Stowarzyszenie Biegowe „Barczewo Biega” wraz z
Burmistrzem Barczewa.
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nad akwenami. Policjanci przypominają, jak niebezpieczne
jest pływanie po alkoholu, czy skoki do wody „na główkę”.
Na koniec prezentują krótki film, w którym o swoim życiu
opowiada młody człowiek, który wiele lat temu bezmyślnie
skoczył do wody, a teraz ponosi tego
konsekwencje będąc przykuty do łóżka.
Policjanci podczas tych spotkań
mówią także o bezpieczeństwie
na drodze, w sieci, a starszym objaśniają zagrożenia związane ze zjawiskiem handlu ludźmi.

W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania
z dziećmi i młodzieżą wypoczywającymi na koloniach
i obozach w powiecie piskim. Wszystko po to, by wakacje
były bezpieczne.
podkom. Anna Szypczyńska

W biegowej akcji chodziło przede wszystkim o wsparcie finansowe, ale nie zapomniano również docenić tych, którzy przygotowaną trasę przebiegli najszybciej. Dla nich nagrodą były puchary
ufundowane przez Komendanta Głównego Policji.
Dzięki biegowej akcji charytatywnej zebrano około 1200 zł.
Dodatkowo inicjatorzy akcji asp. Dariusz Otremba
oraz podkom. Mirosław Cydzik przekazali również dwa pamiątkowe talerze. Pierwszy talerz trafi do Komendy Głównej Policji,
a drugi do st. asp. Jacka Kurzei.

St. asp. Jacek Kurzeja jest funkcjonariuszem Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Jest również honorowym dawcą krwi – oddał ponad 11 litrów. Za swoją nienaganną
służbę był wielokrotnie nagradzany m.in. Medalem Zasłużony Policjant. Kilka miesięcy temu dowiedział się, że zachorował na nowotwór żołądka, którego następstwem są bardzo rozległe przerzuty.
Szansą na wyleczenie jest pobyt w niemieckiej klinice. Koszty leczenia i pobytu przekraczają możliwości finansowe jego rodziny.
Na podstawie inf. mł. asp. Rafała Prokopczyka
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Dzięki skutecznej negocjacji oficer dyżurny
Komisariatu Policji w Barczewie powstrzymał
mężczyznę od popełnienia samobójstwa.
W minioną sobotę (08.07.2017r.), oficer dyżurny Komisariatu Policji w Barczewie otrzymał informację, że na terenie
gminy, w jednym z domów, mężczyzna chce targnąć się
na swoje życie. Na miejsce został wysłany patrol Policji.
Z uwagi na dynamiczną sytuację i brak chęci współpracy
desperata z funkcjonariuszami, do akcji włączył się oficer
dyżurny, który jest przeszkolony z zakresu negocjacji.

Wszedł na poddasze budynku, gdzie znajdował się mężczyzna i zaczął z nim rozmawiać. Sytuacja była bardzo trudna,
gdyż niedoszły samobójca w akcie desperacji zdążył już
okaleczyć sobie dłonie, a w czasie negocjacji kilkakrotnie
odkładał i ponownie sięgał po nóż.
Po kilkunastu minutach funkcjonariusz zdołał nakłonić
mężczyznę do wyrzucenia niebezpiecznego narzędzia.
Został obezwładniony przez policjantów i przekazany w ręce
ratowników medycznych, a następnie przewieziony do szpitala.

Rp

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu, oraz jak bezpiecznie spędzać czas wolny- o tym rozmawiano z pacjentami
szpitala dziecięcego w ramach pikniku edukacyjnego
„Sieciaki na Wakacjach”. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele KMP w Olsztynie.

Dzielnicowi i pracownik cywilny komórki ds. nieletnich z olsztyńskiego Wydziału Prewencji wzięli udział w pikniku edukacyjnym „Sieciaki na Wakacjach” zorganizowanym przez Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie. Piknik odbył się w
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
w Olsztynie, gdzie pacjenci poprzez gry i zabawy mieli okazję
poznać zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
Pracowników przyszpitalnej szkoły w edukacji najmłodszych
o grożących niebezpieczeństwach i sposobach przeciwdziałania im, wsparli przedstawiciele Policji, którzy zachęcali, by
dzieci korzystały jedynie z zaufanych stron, a o wszystkich
niepokojących zdarzeniach informowali dorosłych.
Funkcjonariusze przestrzegali przed zawieraniem internetowych znajomości i podawaniem zbyt wielu informacji na swój
temat, a także apelowali, by dzieci szanowały innych użytkowników Sieci i potrafiły zareagować, gdy komuś sprawiana jest
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przykrość. Uczestnicy dowiedzieli się, kim jest hejter oraz jak
dbać o swój wizerunek online.
Spotkanie z dziećmi było również okazją do porozmawiania
o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas
trwających wakacji. Wszyscy uczestnicy pikniku otrzymali od
przedstawicieli Policji odblaskowe zawieszki i ulotki.
„Sieciaki na Wakacjach” to seria wakacyjnych pikników edukacyjnych organizowanych od 2006 roku w wielu miastach w Polsce
z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacji Orange.
Akcja ma na celu edukowanie poprzez zabawę – dzieci uczestniczące w pikniku uczą się, jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz
jak ich unikać.
Więcej o akcji: https://sieciaki.pl/na-wakacjach
Lidia Cynt
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Narkotyki zabierają przyszłość”

„

Pod takim hasłem trzech dzielnicowych z Posterunku
Policji w Pieniężnie realizowało działania profilaktyczne
w szkołach podstawowych miasta i gminy Pieniężno
oraz gminy Lelkowo. Policjanci propagowali wśród najmłodszych i ich rodziców zachowania mające na celu
wzrost świadomości zagrożenia, jakie niosą z sobą
środki psychotropowe. Podsumowaniem policyjnych
działań było rozstrzygnięcie antynarkotykowego konkursu plastycznego wśród dzieci, i kolportaż autorskich
ulotek policyjnych wśród dorosłych. Nagrodami dla
najmłodszych były książki rozdane przez organizatorów
na zakończeniu roku szkolnego.
Przez dwa miesiące trzej dzielnicowi z Posterunku Policji w
Pieniężnie - sierż. szt. Paweł Białkowski, sierż. szt. Rafał
Jarzębski oraz sierż. szt. Paweł Kutryb realizowali na terenie miasta i gminy Pieniężno oraz gminy Lelkowo działania
profilaktyczne pod hasłem „Narkotyki zabierają przyszłość”.
Priorytetem policjantów było propagowanie zachowań mających na celu wzrost świadomości dzieci, młodzieży, a także
ich rodziców, w związku z zagrożeniami wynikającymi z
posiadania i zażywania środków psychoaktywnych.
Dzielnicowi zaangażowali do swoich działań policyjnego
profilaktyka i przewodnika psa do wykrywania środków odurzających z Braniewa. Funkcjonariusze wspólnie uświadamiali dzieciom prawne konsekwencje związane z posiadaniem, zażywaniem i sprzedażą środków odurzających.
W ramach działań profilaktycznych wśród rodziców uczniów
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rozprowadzono autorskie ulotki KPP Braniewo „Dopalacze
Kradną Życie” z podstawowymi informacjami na temat omawianych środków odurzających i dopalaczy, odpowiedzialności prawnej oraz wskazania instytucji, gdzie rodzice mogą
uzyskać pomoc.
Podsumowaniem przekazanej wiedzy był konkurs plastyczny dla uczniów wszystkich szkół na plakat pod hasłem „Co
złego może się stać po zażyciu narkotyków...”. Plakaty w
ramach dalszej akcji informacyjnej zostały umieszczone na
terenie szkół gminy Pieniężno i Lelkowo. Ideą konkursu
było, aby młodzież w trakcie wykonywania prac miała okazję
jeszcze raz zastanowić się, jak wiele można stracić w wyniku kontaktu z narkotykami i dopalaczami.
Nagrody w konkursie – ksiązki wraz z pamiątkowymi dyplomami dla wyróżnionych prac zostały rozdane w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Udział w policyjnej profilaktyce wzięli: szkoły z terenu miasta
i gminy Pieniężno, gminy Lelkowo, GKRPA Pieniężno,
GKRPA Lelkowo, Urząd Miasta i Gminy Pieniężno, sołtys
sołectwa m. Pieniężno.
PB/AK
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Zabezpieczali Mistrzostwa Świata modeli pływających
Policjanci z lidzbarskiej i orneckiej komendy zabezpieczali Mistrzostwa Świata modeli pływających. W imprezie wzięło udział ponad
200 zawodników z 15 krajów.
Mistrzostwa odbywają się na wodach
jeziora Mieczowego w Ornecie.
Całe wydarzenie odbyło się bez przypadków łamania prawa. Było bezpiecznie.
Ponad 200 zawodników z 15 krajów przybyło
do Ornety, aby wziąć udział w zmaganiach
o tytuł „Zwycięzcy redukcyjnych modeli pływających”.
Zawodnicy budują modele będące wiernymi
kopiami istniejących bądź historycznych statków i okrętów, którymi potem rywalizują na
zawodach.
Mistrzostwa Świata rozpoczął uroczysty
przemarsz zawodników i kibiców spod orneckiego ratusza.
Całe przedsięwzięcie trwało do 11 lipca.

W tym czasie odbyło się wiele imprez towarzyszących, jak
choćby Festiwal Kolorów i Smaków, Piknik
Lotniczy czy zawody motocrossowe.
Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali
policjanci z lidzbarskiej i orneckiej komendy.
Główne działania mundurowych polegały na
kierowaniu ruchem, z uwagi na przemarsz
uczestników główną ulicą miasta, oraz niedopuszczenie do zdarzeń drogowych
w obrębie miejsca, gdzie odbywała się
impreza.
Dla kibiców policjanci mieli też możliwość
zaprezentowania stoiska z wyposażeniem
i sprzętem policyjnym.
Impreza była też okazją do przekazania
najważniejszych informacji dotyczących
bezpieczeństwa podczas wakacji.
W tym celu mundurowi rozdawali przygotowane ulotki informacyjne.
Policjanci nie odnotowali przypadków związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego czy innymi, poważnymi formami
łamania prawa. Impreza miała jedynie sportowy wymiar. Była spokojna i bezpieczna.
podkom. Monika Klepacka

„Bezpieczny Senior”
42 spotkania edukacyjne dla około 1100 seniorów
przeprowadzili policjanci z KMP w Olsztynie w pierwszym półroczu 2017 r. – tak najkrócej można podsumować półroczną działalność olsztyńskiej Policji w ramach
projektu „Bezpieczny Senior”, który skierowany jest do
osób w wieku emerytalnym, i uzyskał akceptację Prezydenta Olsztyna i Starosty Olsztyńskiego.
W ramach programu zorganizowane zostały zajęcia
z samoobrony dla seniorów, które poprowadził funkcjonariusz Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie.
Str. 19

W marcu w Urzędzie Miasta Olsztyna odbyła się debata
społeczna z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie –
możesz mieć na nie wpływ”. Przebiegała ona pod hasłem
„Olsztyn dba o bezpieczeństwo seniorów”, a w roli ekspertów głos zabrali m.in. przedstawiciele Policji.
Problematyka bezpieczeństwa seniorów poruszana była
także podczas spotkań z samorządem lokalnym poszczególnych gmin, a także z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i opiekę nad seniorami.
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Podinsp. Marcin Romanow
z KWP w Olsztynie

Z zawodów na zawody osiąga coraz lepsze rezultaty.
Niedawno ukończył Triathlon Mietków 2017 na dystansie 1/4 Ironmana, by chwilę później, w bardzo dobrym
czasie, pokonać trasę Triathlonu Energy Starogard
Gdański na dystansie ½ IM – mowa o
podinsp. Marcinie Romanowie z KWP w Olsztynie,
który nie spoczywa na laurach i zapowiada kolejne
starty na „morderczych” trasach.
W poprzednim „Informatorze” pisaliśmy o dobrym starcie
podinsp. Marcina Romanowa z KWP w Olsztynie
w Triathlonie Mietków 2017 na dystansie 1/4 Ironmana
(pływanie -950m; jazda na rowerze 45 km i bieg10500m),
gdzie nasz policjant zajął w kategorii
powyżej 40 lat trzecie miejsce wśród
policjantów. Okazało się, że ten start,
to dopiero początek w cyklu morderczych startów. – „Jeszcze emocje
nie opadły. Jeszcze kurz nie
opadł. Ale nogi odpoczęły!!! Triathlon Mietków za
mną. A tymczasem przed mną
start w pierwszym z zaplanowanych wydarzeń: Triathlon Energy
Starogard Gdański. Dystans ½
IM. 1900 m, 90km, 21,1 km” – mówił kilka tygodni
temu podinsp. Marcin Romanow, i słowa dotrzymał.
Nie tylko ukończył dwukrotnie cięższą trasę niż poprzednio, ale pokonał ją w jednym z najlepszych swoich czasów.
A jak wspomina udział w Triathlonie Energy Starogard
Gdański na dystansie ½ IM?
-„To była piękna niedziela. Słoneczna i ciepła.
Wstałem, jak każdy normalny człowiek w niedzielę o 5.00.
Zjadłem, zabrałem, co moje i poszedłem w stronę słońca.
Autobus wystartował tuż po 7 i po kilkunastu minutach byliśmy w oddalonym o około 20 kilka kilometrów miejscu startu.
Str. 20

Niby zostało ponad półtorej godziny, ale...
Czas jakoś dziwnie przyspieszał. Minuty mijały niczym sekundy. Prowadzący zachęcali do boju, muzyka grała, nagle
słyszę, że zostało ledwie kilka minut do startu w głośnikach
na maksa jedzie AC/DC.
STAAAAAAARRRRTTTTT!!!!!
To był jeden z lepszych startów, jakie pamiętam. Po prostu
ogień.
Samo się płynęło.
Po 33 minutach wychodzę
z wody. 1900 m za mną.
Kilku chłopa za mną. Jak się
okazało byłem 11!!!
Nawigacja i bojki wymierzone idealnie.
Rower szedł dobrze. Nie
licząc dwóch "prawiepawi"
i niemiłosiernego bólu
czwórek. No i kilku modlitw
typu:
chce do domu, do mamusi.
Oczywiście rewelacji nie było i nie byłem pierwszy, ale ZADOWOLONY! 90 km ze średnią prawie 35 km/h nie czyni ze mnie kozaka, ale wstydu
nie było.
Na biegu było różnie. Generalnie gorąco i jakoś ciągle pod
górę. Obyło się bez zatrzymywania.
Zająłem miejsce 20 open i 5 w kategorii. ALE: dla przypomnienia: w tym sezonie w planach jest podium w kategorii
wiekowej M3, czyli 40 +.
Czas łączny 5h 6min. Jest to mój trzeci czas tzw. personal
best. Jak kiedyś zacznę biegać to dopiero się zacznie!
Dwa tygodnie odpoczynko/treningu i start w Lidzbarku.
OGIEŃ!!!!!!!!!!!”.
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