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DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH. WSTĄP DO POLICJI JAK SZYMON
Data publikacji 06.08.2020

Służba w Policji jest dla osób, które chcą w życiu robić coś pożytecznego. Nie boją się wyzwań,
są zawsze chętne i gotowe do działania. W zamian Policja oferuje stabilność zatrudnienia,
bardzo dobre zarobki, dodatkowe świadczenia, możliwość rozwoju zawodowego. O służbie w
niebieskim mundurze opowiedział posterunkowy Szymon Koncur, który w szeregach Policji jest
od kilkunastu dni.

Posterunkowy Szymon Koncur 30-letni policjant, który swoją przygodę z mundurem rozpoczął kilkanaście dni temu.
Szymon opowiedział, dlaczego został policjantem:

"Wybór własnej drogi życiowej i planowanie przyszłości nie należy do rzeczy łatwych,
szczególnie dla młodego człowieka, który ma liczne zainteresowania i zdobył
wykształcenie w wielu obszarach. Jestem magistrem inżynierem w dziedzinie mechaniki i
budowy maszyn i licencjonowanym ratownikiem medycznym. W czasie studiów wstąpiłem
do Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach, gdzie po raz pierwszy w życiu
uczestniczyłem w działaniach na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli. Wiem
co to jest dyscyplina, współpraca w drużynie, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego
analizowania sytuacji i podejmowania decyzji. Jednocześnie zawsze cechował mnie
szacunek do munduru. Uważam, że odrobina adrenaliny i ryzyka jest również pożądana,
bo nie pozwala wpaść w tak zwaną rutynę. Zawód policjanta jest w grupie tych profesji,

które mnie interesują i cieszą się dużym zaufaniem społecznym, co też dla mnie nie jest
bez znaczenia. Po ukończeniu szkolenia podstawowego służbę chciałbym pełnić w
Wydziale Ruchu Drogowego. W oczekiwaniu na wyjazd do Szkoły Policji już dwukrotnie
miałem możliwość podczas służby skorzystać z posiadanych umiejętności. Pierwsza
sytuacja podczas której mogłem skorzystać ze swoich umiejętności to było zdarzenie
drogowe z udziałem motocyklisty. Na miejscu pojawiliśmy się jeszcze przed przyjazdem
karetki pogotowia i wówczas mogłem udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.
Kolejna sytuacja zdarzyła się kilka dni temu. Mężczyzna chciał popełnić samobójstwo,
zażył nieznaną nam ilość tabletek. Kiedy go odnaleźliśmy już jego stan był bardzo
niepokojący. Do przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego udzielaliśmy mężczyźnie
pomocy przedmedycznej, jego stan pogarszał się z minuty na minutę i dzięki naszej
szybkiej reakcji zapobiegliśmy tragedii. Myślę, że po części spełniam też swoje marzenia,
bo jakiż mały chłopiec nie chciałby zostać policjantem. Mnie się udało”.

Ty też możesz zostać lubuskim policjantem. Wszelkie informacje na temat doboru znaleźć można na stronie
internetowej: Dobór, a także dzwoniąc pod numery telefonów:
47 79 312 70 - Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu;
47 79 11260 (- 61, - 62) - Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Zespół ds. Doboru
(KWP w Gorzowie Wlkp./js)

