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30 nowo przyjętych policjantów
złożyło uroczyste ślubowanie.
W tym gronie znalazło się 6 kobiet i 24 mężczyzn.
Nowo przyjętych czeka najpierw kilkumiesięczne
szkolenie, a potem służba w jednostkach macierzystych naszego regionu.
Od początku roku w szeregi warmińsko-mazurskiej
Policji wstąpiło 83 policjantów.

15 listopada o godzinie 9.30 na dziedzińcu olsztyńskiego zamku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.
W gronie tych, którzy po raz pierwszy założyli niebieski
mundur znalazło się 6 kobiet i 24 mężczyzn.
Nowo przyjętych policjantów, w większości legitymujących się wyższym wykształceniem, czeka najpierw
kilkumiesięczne szkolenie podstawowe w Szczytnie,
a potem praca w jednostkach macierzystych naszego
regionu.
Najwięcej policjantów, bo aż ośmiu, trafi do OPP.
Do Olsztyna, Ostródy i Pisza trafi po trzech nowych
funkcjonariuszy, po dwóch zasili szeregi komend
w Elblągu, Kętrzynie, Iławie, Ełku i Giżycku.
Braniewo, Gołdap i Mrągowo przyjmie po jednym
nowym funkcjonariuszu.
post. Izabela Niedźwiedzka

insp. Adam Kołodziejski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
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12 listopada 2011 roku w Komendzie Głównej Policji odsłonięto 44 tabliczki epitafijne
z nazwiskami policjantów poległych na służbie.
W ten sposób oddano hołd funkcjonariuszom Policji, którzy działając w obronie życia i zdrowia
obywateli zginęli w czasie wykonywania
obowiązków służbowych.
Na Tablicy Pamięci oraz w Księdze Pamięci
umieszczone są również nazwiska policjantów
z garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Sierż. Mirosław Drom, asp. Stanisław Połoniewicz,
oraz asp. sztab. Jarosław Amrozy - to nazwiska policjantów z Warmii i Mazur, które w tym roku umieszczone zostały na tabliczkach epitafijnych w KGP.
Kilka lat wcześniej na Tablicy Pamięci umieszczono
również nazwiska st. sierż. Remigiusza Opalacha,
który zginął na służbie w marcu 1995 roku,
sierż. sztab. Dariusza Dąbrowskiego, który zginął
w styczniu 2000 roku oraz mł. asp. Marka Cekały,
który zginął w sierpniu 2002 roku w Mikołajkach.
Uroczystość odsłonięcia tabliczek z nazwiskami policjantów
poległych na służbie rozpoczęła się 12 listopada o godz.
12.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, gdzie odbyła
się msza święta w intencji poległych policjantów, której przewodniczył ks. bp Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska
Polskiego. Po mszy świętej I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski wręczył rodzinom poległych funkcjonariuszy oraz ich przełożonym z jednostek Policji Karty Pamięci.
Dwie godziny później w Komendzie Głównej Policji odbyła
się uroczystość odsłonięcia tabliczek epitafijnych na Tablicy
Pamięci. W uroczystości udział wzięli m.in. Biskup Polowy
Wojska Polskiego, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a także rodziny poległych policjantów
oraz ich przełożeni z jednostek Policji.
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Pamięć poległych policjantów uczczono minutą ciszy.
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mł. asp. Marek Cekała
ur. 1969 r. - zm. 2002 r.
referent
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie
Służbę w Policji rozpoczął
1 grudnia 1992 r. na stanowisku
policjanta Kompanii Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
W 1997 r. ukończył kurs podoficerski
w Szkole Policji w Słupsku.
Z dniem 30 czerwca 2000 r. został mianowany
na stanowisko referenta
w Oddziale Prewencji Policji
w Olsztynie.
W dniu 17 sierpnia 2002 r., pełniąc służbę
patrolową w Mikołajkach, podjął pieszy pościg
za trzema bandytami, którzy w barze miejskim
dokonali zabójstwa mężczyzny,
używając broni palnej.
Zginął w trakcie pościgu za sprawcami napadu
podczas wymiany strzałów.
Pośmiertnie odznaczony złotą odznaką
„Zasłużony policjant" i mianowany na stopień
młodszego aspiranta.
Warszawa, 19 lipca 2003 r.
rozkaz nr 2829/2003

mł. asp. Dariusz Dąbrowski

mł. chor. Remigiusz Opalach

ur. 1968 r. - zm. 2000 r.
starszy policjant
Komendy Powiatowej Policji
w Iławie
Służbę w Policji pełnił od 1 lutego 1991 r.
na stanowisku policjanta w Komendzie Rejonowej Policji w Iławie, a po ukończeniu kursu
podstawowego w Szkole Policji w Słupsku
mianowany na stanowisko policjanta komisariatu Policji w Lubawie, w 1996 r. złożył eksternistycznie egzamin na podoficera policji o specjalności policjanta służb patrolowointerwencyjnych w Szkole Policji w Słupsku.
Od lipca 1999 r. pracował na stanowisku
starszego policjanta plutonu patrolowointerwencyjnego Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Iławie. W 1999 r. ukończył kurs przewodników psów patrolowo-tropiących w Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie.

ur. 1956 r. - zm. 1995 r.
starszy policjant w Oddziałach Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie

15 stycznia 2000 r. w czasie wykonywania
obowiązków służbowych brał udział w działaniach na jeziorze w czasie pogoni za uciekającymi kłusownikami. Wskutek załamania się
lodu aspirant Dariusz Dąbrowski wpadł
do wody razem z psem służbowym.
Mimo natychmiastowej pomocy strażnika
rybackiego, pełniącego z nim służbę, nie udało
się uratować życia policjanta.
Był funkcjonariuszem zdyscyplinowanym
i sumiennym. Wzorowo wykonywał obowiązki
służbowe, wykazując ogromne zaangażowanie
w służbie.
Pośmiertnie został awansowany na stopień
młodszego aspiranta.
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Warszawa, 24 lipca 2000 roku
rozkaz nr 3704/2000

Służbę pełnił od 1977 r.
1 maja 1979 r. został przyjęty na stanowisko
milicjanta plutonu lekkiego ZOMO w Olsztynie.
22 października 1990 r. został mianowany na
stanowisko starszego policjanta referatu zaopatrzenia Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Zginął tragicznie 23 marca 1995 r.
w czasie pełnienia służby w patrolu zmotoryzowanym eskortującym transport pieniędzy.
Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany
przez przełożonych.
W roku 1986 otrzymał brązową odznakę
„Wzorowy Kierowca",
w 1987 r. - brązową odznakę
„W służbie narodu" oraz brązową odznakę
„Za zasługi w ochronie
porządku publicznego".

Warszawa, 24 lipca 2001 r.
rozkaz nr 3864
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Jak co roku delegacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie uczestniczyła
w obchodach święta funkcjonariuszy i pracowników Urzędu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie.

Tegoroczna uroczystość miała
szczególny charakter – po raz
pierwszy spotykaliśmy się jako
funkcjonariusze Policji.
Z tej okazji gratulacje i życzenia
wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom i weteranom Policji Obwodu Kaliningradzkiego w imieniu
policjantów naszego województwa złożył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie –
insp. Sławomir Mierzwa wraz ze swoim zastępcą
mł. insp. Andrzejem Zielonką.

Uroczystości rozpoczęły się paradą wszystkich służb
oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem poległych
w służbie funkcjonariuszy. Następnie odbyła się akademia, w trakcie której nowo powołany Naczelnik Urzędu
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kaliningradzie
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generał- lejtnant Jewgienij Władimirowicz Martynow wspólnie
z gubernatorem Obwodu Kaliningradzkiego wręczyli odznaczenia
i listy gratulacyjne
wyróżnionym funkcjonariuszom.

Akademia zakończyła się występem artystów z Kaliningradu i Moskwy.
nadkom. Jolanta Szymulewska - Ozioro
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Kara do 10 lat pozbawienia
wolności grozić może
Tomaszowi K., u którego
podczas kontroli pojazdu
policjanci ujawnili kilogram
marihuany.
Oprócz narkotyków 28-latek
posiadał przy sobie blisko
9000 złotych.

znaleźli paczkę, w której był kilogram marihuany o czarnorynkowej

Za usiłowanie wprowadzenia
do obrotu znacznych ilości
środków odurzających
grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolności.

Kilka dni temu policjanci
z Ostródy zatrzymali do kontroli
drogowej kierowcę Renault,
który jechał krajową siódemką.
W samochodzie funkcjonariusze

wartości około 30 tysięcy złotych.
Ponadto, przy kierowcy ujawniono
także 9000 złotych.

Zatrzymany
dzięki skutecznej
międzynarodowej współpracy
Współpraca policjantów
z Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
z policją niemiecką za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej
Policji KGP doprowadziła
do zatrzymania i ekstradycji
do Polski 52-letniego
Bogdana D.
Mieszkaniec Olsztyna,
skazany za rozbój, był poszukiwany listem gończym
i Europejskim Nakazem
Aresztowania.
Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
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Tomasz K., mieszkaniec gminy
Ostróda został przewieziony
do policyjnego aresztu

prowadzili sprawę poszukiwawczą od lutego bieżącego
roku. Ustalenia dotyczące
miejsca pobytu Bogdana D.
doprowadziły funkcjonariuszy
aż do Niemiec, a konkretnie
do Duisburga. To tam w ostatnim czasie ukrywał się poszukiwany listem gończym
przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach 52-latek skazany
za rozbój.
Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło z 1 na 2 kwietnia
2007 roku.
Bogdan D. wspólnie z innymi
osobami napadł na pracownika magazynu depozytowego
Oddziału Celnego w Bezle-

dach. Napastnicy najpierw
przewrócili pokrzywdzonego
na ziemię, następnie skrępowali, a potem wyważając
kratę zabezpieczającą okno
pomieszczenia, zabrali ponad
260 tysięcy paczek papierosów, około 200 litrów alkoholu
o łącznej wartości ponad
200 tysięcy złotych.
Sąd Okręgowy w Olsztynie
za Bogdanem D., który ma do
odbycia karę 4 lat i 6 m-cy
pozbawienia wolności, wydał
Europejski Nakaz
Aresztowania.

Śledczego w Międzyrzeczu.

Współpraca olsztyńskich policjantów z niemiecką Policją
za pośrednictwem Biura
Współpracy Międzynarodowej
Policji KGP doprowadziła do
zatrzymania poszukiwanego.
Został on deportowany do
Polski i trafił do Aresztu

Europejskie Nakazy Aresztowania wydane były między
innymi wobec sprawców najcięższych przestępstw, członków zorganizowanych grup
przestępczych.

To już kolejna w tym roku
sprawa zrealizowana dzięki
współpracy policjantów
z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Olsztynie
z funkcjonariuszami policji
europejskich.
Na wniosek olsztyńskich policjantów w 2011 roku funkcjonariusze z Niemiec, Anglii
i Holandii zatrzymali 8 osób
poszukiwanych ośmioma
listami gończymi.
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- „W dyskusji podkreślano dobrą współpracę z komendantami jednostek terenowych, która zasadza się i wypływa
z przychylności i chęci współpracy ze Stowarzyszeniem
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
Pana insp. mgr Sławomira Mierzwy”
Jerzy K. Kowalewicz Prezes SEiRP

JERZY K. KOWALEWICZ

Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W nieco chłodny i pochmurny dzień 19 listopada 2011 r.
Zarząd Wojewódzki SEiRP V Kadencji w Olsztynie spotkał
się na III Plenarnym Posiedzeniu. Tak jak poprzednio obradowano w przestronnych i gościnnych pomieszczeniach
konferencyjnych „Kasyna” przy ul. Granowskiego 18.
To stałe miejsce posiedzeń SEiRP w Olsztynie.
W części początkowej Posiedzenia uhonorowano członków
SEiRP i osób wspierających pracę i rozwój Stowarzyszenia:
„Odznaką Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP”
-Kol. Karol Kuflowski – doradca ZW SEiRP w Olsztynie,
„ojciec założycie” struktur SERP w Olsztynie
-Kol. Tadeusz Gadzała – doradca ZW SEiRP w Olsztynie
-Kol. Wiesław Ciosek – prezes Koła SEiRP w Ostródzie
-Kol. Ryszard Macek – prezes Koła SEiRP w Działdowie
-Kol. Leszek Manista – skarbnik Koła SEiRP w Olsztynie
„Odznaką Za Zasługi dla SEiRP”
- insp. mgr Sławomir Mierzwa
- podinsp. Tomasz Stawarski
„Medalem XX-Lecia SEiRP”
- Kol. Anna Czerniawska
- Kol. Ewa Napora
Str. 10

- Kol. Janina Kołodziejczyk
- Kol. Eugeniusz Jagiełłowicz
- Kol. Benedykt Wincenciuk
Tematem wiodącym posiedzenia była prezentacja działalności kół terenowych, ocena pracy Zarządu Wojewódzkiego
i relacja Zarządu Wojewódzkiego z jego dokonań i planowanych przedsięwzięć.
Obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście:
Kol. Henryk Borowiński, prezes ZG SEiRP
Kol. Aleksander Kozłowicz, przewodniczący GKR ZG SEiRP
insp. Tomasz Stawarski, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
Pani Joanna Leżanko, pracownik Sekcji Socjalnej KWP w
Olsztynie,
Pan Zbigniew Perzanowski, przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Środowiskowe
w Olsztynie
Pan Henryk Kołecki, wiceprzewodniczący Oddziału Terenowego NSZZ Policjantów w Olsztynie.
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Warto zwrócić uwagę na fakt, że tak szeroka reprezentacja
środowisk policyjno-emeryckich na posiedzeniu
potwierdza chęć i potrzebę ich integracyjnej współpracy.
Współpracy zapoczątkowanej na posiedzeniu przez możliwość szerokiego wypowiedzenia się i przedstawienia nurtujących poszczególne środowiska problemów, które – jak się
okazało – są wspólnymi dla wszystkich.

Odznaczeni Medalem XX- lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

W dyskusji podkreślano wyraźnie dobrą współpracę z komendantami jednostek terenowych, która zasadza się i wypływa z przychylności i chęci współpracy ze Stowarzyszeniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Pana
insp. mgr Sławomira Mierzwy.
Prezesi Kół Terenowych szeroko opowiadali o tym, jak
członkowie Kół działają w środowisku.
Były relacje ze spotkań integracyjnych, z wycieczek do ciekawych miejsc na „swoim” terenie i w Polsce, z turnusów
sanatoryjnych i wczasowych;
Opowiedziano o spotkaniach z lekarzami i organizowanych
spotkaniach z lekarzami specjalistami gerontologami;
duża część relacji dotyczyła pielęgnowania miejsc pochówków funkcjonariuszy mundurowych i tablic upamiętniających
miejsca tragicznych zdarzeń z przeszłości.

Wyróżnieni za działalność na rzecz SEiRP

Sporą dyskusję wywołała sprawa konieczności cyfryzacji
przekazu informacji i korespondencji mailowej.
Przejście na cyfrowy przekaz informacji z Zarządu Głównego do Kół Terenowych i Zarządów Wojewódzkich daje znakomite oszczędności tak finansowe, jak i czasowe.
Z cyfryzacją i posiadaniem adresów mailowych
(przynajmniej jednego w Kole) związana jest jakość, wygoda i szybkość przekazywania wydawnictw prezentujących
i obrazujących działalność Stowarzyszenia na „całą Polskę”.”Olsztyński Biuletyn Informacyjny” w formie cyfrowej
jest atrakcyjniejszy od jego szarobrudnego ksero.
W kuluarach wypłynęła też sugestia, by „Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP”, oprócz formy - atrakcyjnego zresztą wydania papierowego, był także dostępny jako plik
w formacie PDF.

Henryk Kołecki Wiceprzewodniczący Sekretarz ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie oraz podinsp. Tomasz Stawarski, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie

Jerzy K. Kowalewicz

Uczestnicy obrad
Foto: Marian Biedulski
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Lipiec 2011 roku był szczególnie dobrym miesiącem dla asp. Adama Przyborowskiego z KPP
w Gołdapi - z okazji Święta Policji funkcjonariusz
został awansowany na stopień aspiranta,
a z drugiej strony jego prace fotograficzne zostały
zauważone
i docenione.
Zdjęcie pt. „Łódź
w wodzie” w lipcu
zostało wyróżnione
w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez starostwo
powiatowe w Gołdapi,
a pięć zdjęć przesłanych na konkurs
z okazji Święta Policji zaprezentowano na wystawie
zorganizowanej w holu KWP w Olsztynie.
Asp. Adam Przyborowski służy w gołdapskiej Policji
od 8 lat, poświęcając swojej pracy wiele czasu i zaangażowania.
Str. 12

Nie zapomina jednak o swoich pasjach: fotografii i informatyce. Działa społecznie w klubie sportowym
„MUKS PIORUN Gołdap”, w którym jest członkiem komisji rewizyjnej, „nieetatowym” fotografem, a także
twórcą strony internetowej. Pracuje także jako informatyk w Fundacji Wspierania
Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi.
Fotografia stała się pasją
Adama Przyborowskiego już
na początku lat 90. Jego
pierwszym nauczycielem był
Sławomir Romaniuk, absolwent studium fotografii łódzkiej PWSTiF, obecnie operator białostockiego oddziału TVP, który kilkanaście lat
temu pracował w gołdapskim Domu Kultury jako instruktor fotografii. To dzięki niemu w 1994 roku powstała grupa fotograficzna pod nazwą „Pro Camera Art”,
w której pod okiem mistrza szkolił się Adam Przyborowski.
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Zaczynał od fotografii analogowej wykonywanej przy
pomocy aparatu marki Zenit. Wiele godzin spędzał nie
tylko w plenerze, ale również w ciemni, gdzie spod jego
ręki powstawały pierwsze „ręcznie robione” prace fotograficzne.
Zdjęcia z tamtego okresu prezentowane były na czterech wystawach, które zrealizowała grupa
fotograficzna „Pro Camera Art”
i wszystkie prezentowane były
Grupa fotograficzna
w Galerii K2 w Gołdapi.
„Wystawy cieszyły się sporym
zainteresowaniem m.in. dzięki elementom prowokacji
zawartych w ich fotografiach” – napisano w jednej
z recenzji.
W pewnym momencie fotografia przegrała jednak
z drugą pasją życia, jaką była i jest informatyka,
która tak pochłonęła Adama Przyborowskiego,
że stała się jego pracą.
W 2003 roku Adam Przyborowski wstąpił do Policji
i zajął się sprawami łączności i informatyki.
Fotografowanie zeszło na drugi plan, chociaż przez
pewien czas umiejętności fotografowania przydały się
gołdapskiemu policjantowi w pracy, gdy przyszło mu
pełnić służbę na stanowisku technika kryminalistycznego. Z perspektywy czasu, żałuje, że wtedy technicy nie
mieli tak dobrego sprzętu fotograficznego, jakim dysponują obecnie.
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„Magistrat” - jedno z ostatnich zdjęć A. Przyborowskiego, Gołdap, listopada 2011 r.

Uśpiona na pewien czas miłość do fotografii ze zdwojoną siłą obudziła się na początku 2009 roku, kiedy
Adam Przyborowski po raz pierwszy zalogował się
na forum fotograficznym.
Z dokładnością co do dnia podaje
datę pierwszego logowania –
1 III 2009 roku.
Na forum zaczął oglądać prace
fotograficzne innych osób, czytać
na temat obróbki fotografii oraz
oprogramowania.

Zdjęcie A. Przyborowskiego z czasów działania
grupy fotograficznej Pro Camera Art

Właśnie na tym forum po raz pierwszy zaprezentował
swoje prace.
Gdy spytałam, jak reaguje na krytykę, gołdapski policjant odpowiedział: - „Konstruktywna krytyka jest potrzebna, bo człowiek nie jest Alfą i Omegą. Człowiek
cały czas się uczy, warto więc posłuchać, co na temat
zdjęć mają do powiedzenia ludzie, którzy się na tym
znają”.
Forum fotograficzne do tej pory jest dla niego ważnym
miejscem zdobywania wiedzy z obszaru fotografii,
miejscem prezentowania i oglądania prac fotograficznych, wymiany myśli, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami. – „Na forum poznałem również innych policjantów, którzy zajmują się fotografią” – powiedział
Adam Przyborowski.
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Przy tak aktywnym trybie życia, zaangażowaniu
w sprawy zawodowe i rodzinne trudno zaplanować
systematyczną pracę z aparatem fotograficznym.
– „Nie mam jakiejś szczególnej pory czy miejsca, gdzie
lubię fotografować”- powiedział Adam Przyborowski. –
„Mam kolegę, który również fotografuje i często właśnie
z nim jadę w plener. Jak mamy trochę wolnego czasu
wsiadamy po prostu do samochodu i jedziemy „w nieznane”. Zatrzymujemy się, gdy coś nas zaciekawi - czy
to natura, czy architektura - i robimy zdjęcia” – dodał
policjant.
Jedną z ostatnich jego prac jest zdjęcie magistratu,
w którym siedzibę mają władze samorządowe Gołdapi.
W poprzednim „Informatorze” prezentowaliśmy również
jego najnowsze zdjęcia reportażowe dotyczące Święta
Niepodległości, a także zdjęcie zatytułowane
Str. 14

„Droga do nieba”, które prezentowane jest obecnie na wystawie fotografii w holu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Tam również można zobaczyć m.in. zdjęcie Adama
Przyborowskiego pt. „Łódka
w wodzie”, które zostało wyróżnione w lipcu tego roku na konkursie fotograficznym zorganizowanym przez starostwo
powiatowe w Gołdapi. Konkurs odbywał się pod hasłem „To zdjęcie coś w sobie ma”.
Gdy pytam Adama Przyborowskiego o najlepsze jego
zdjęcie, policjant w pierwszej kolejności wskazał na
zdjęcie pt. „Wieża ciśnień”. Z drugiej strony wspomniał
również o „fajnym zdjęciu samolotu” zrobionym w trakcie pokazów lotniczych w Kętrzynie.
Przy tworzeniu finalnego wyglądu „Wieży ciśnień” wykorzystując odpowiednie oprogramowanie nadał wieży
nienaturalny obraz. – „Początkowo zdjęcie wykonane
zostało w technice HDR (Technika HDR (high dynamic
range) polega na generowaniu zdjęć o bardzo dużej
rozpiętości tonalnej, poprzez zmieszanie z sobą kilku
zwykłych zdjęć lub jednego wywołanego przy różnych
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korektach ekspozycji- encyklopedia), ale szczegółów
nie chciałbym zdradzać – powiedział policjant.
„Zdjęcie samolotu to zdjęcie czyste, nieprzerobione” –
powiedział policjant. Gdy próbuję dociekać, dlaczego
mu się podoba właśnie to zdjęcie, Adam Przyborowski
najpierw zwrócił uwagę na kolory, a potem zakończył
bardzo krótko: - „Po prostu, podoba mi się”.
Z perspektywy czasu okazało się, że zrobione przed
laty zdjęcie samolotu jest ważne również ze względów
historycznych. Za sterami siedział wówczas
kpt. Marek Szufa, który zginął w tym roku w tragicznym
wypadku podczas pokazów lotniczych.
Wybór tych właśnie zdjęć podkreślił dualizm jego artystycznych inspiracji oraz umiejętność łączenia i korzystania w pracy artystycznej zarówno z wiedzy informatycznej, jak i z zakresu fotografii.
Służba w Policji, praca społeczna, pasje nie wypełniają
całego życia Adama Przyborowskiego. Najważniejsze
i szczególne miejsce w jego życiu zajmuje rodzina.
- „Mam kochaną, wyjątkową żonę, oraz dwoje wspaniałych dzieci” – powiedział policjant, gdy pytałam go
o jego życie rodzinne.
Str. 15

Bycie ojcem stało się impulsem do zdobywania kolejnych umiejętności – rok temu Adam Przyborowski
wraz z synem zaczął uczyć się jeździć na nartach.
Nauka była tak skuteczna, że na XVI Amatorskich Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim FamilyCup, które odbyły się w tym roku w Gołdapi, 9-letni syn
policjanta zdobył II miejsce.
Z pływaniem, które dziecko trenuje w klubie sportowym
od kilku lat było podobnie. Najpierw tata nauczył dziecko pływać, a potem syn tak „rozwinął skrzydła” w klubie
sportowym „Piorun Gołdap”, że z powodzeniem startuje w wielu zawodach pływackich.
Czy można jeszcze o czymś marzyć, gdy ma się tak
pełne i szczęśliwe życie?
Okazuje się, że zawsze jest miejsce na marzenia… na
przykład o nowym, lepszym sprzęcie fotograficznym.
A więc, życzymy nie tylko spełnienia tego marzenia,
ale również realizacji innych niewypowiedzianych
marzeń.

Bożena Przyborowska
(zbieżność nazwisk przypadkowa)
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22 listopada,
po 32 latach
wzorowej
służby na
zasłużoną
emeryturę
odszedł
aspirant
sztabowy
Tadeusz Czerniawski dzielnicowy z Komisariatu
Policji w Korszach.
Aspirant sztabowy Tadeusz Czerniawski zaczął służbę w 1979 r.
Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i uzyskiwane
wyniki był wielokrotnie wyróżniany
nagrodami, pochwałami oraz krótkotrwałymi urlopami.
W 2002 roku asp. sztab. Tadeusz
Czerniawski został uhonorowany
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Od-

znaką „Zasłużony Policjant”.
Sześć lat później Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył
policjanta Medalem Srebrnym „Za
Długoletnią Służbę”, a w tym roku
Medalem Złotym „Za Długoletnią
Służbę”.
Tadeusz Czerniawski nie tylko
wzorowo wykonywał swoje obowiązki, ale zawsze pomagał swoim kolegom, służył radą, wiedzą
i doświadczeniem.
Na stanowisku dzielnicowego
dał się poznać jako policjant opa-

Osoby objęte Programem Ubezpieczeniowym
„Policja 2008” oraz członkowie ich rodzin
mogą uzyskać pomoc finansową
z Funduszu Prewencyjnego.
Odpowiednio udokumentowane, pisemne wnioski
należy składać w Wydziale Komunikacji Społecznej
KWP w Olsztynie.
Zgodnie z Regulaminem Funduszu Prewencyjnego
o finansowe wsparcie mogą ubiegać się osoby,
które poniosły koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, zakupem leków specjalistycznych, protez,
sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych materiałów
i środków sanitarnych, a także inne wydatki na zadania
prewencyjne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną

nowany, potrafiący profesjonalnie
podjąć stosowne czynności
i pokierować realizacją zadań.
Był niezwykle oddany służbie,
w czasie 32. lat pracy
asp. szt. Tadeusz Czerniawski
przebywał na zwolnieniu lekarskim
w sumie tylko 23 dni!
W dniu swego odejścia policjant
wyznał, że gdyby sytuacja
rodzinna nie zmusiła go do odejścia na emeryturę,
z chęcią pozostałby w służbie.

oraz likwidację zagrożeń w zakresie BHP.
Z wyjątkiem szczególnych sytuacji zdrowotnych,
o pomoc finansową z Funduszu Prewencyjnego można
ubiegać się raz w roku.
Pomoc finansową przyznaje się na pisemny,
odpowiednio udokumentowany wniosek,
który wraz z dokumentacją należy składać do Wydziału
Komunikacji Społecznej KWP Olsztynie.
Szczegółowych informacji na ten temat udziela
Edyta Żukowska z Wydziału Komunikacji Społecznej
KWP w Olsztynie pod numerem 89 - 522 - 54 - 41
lub drogą resortową 731- 54 - 41.
Umowa w sprawie Funduszu Prewencyjnego, Aneks do umowy
oraz Regulamin Funduszu Prewencyjnego zostały zamieszczone
na Forum Intranetowym KWP w Olsztynie (cdo.ol.policja) w dziale
Wydziału Komunikacji Społecznej, w zakładce - materiały do pobrania.
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