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Wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym Policji województwa 
pomorskiego serdecznie dziękuję za trud i zaangażowanie włożone  
w zabezpieczenie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. 

Dzięki Waszej pracy czas wielkiego piłkarskiego święta minął na 
Pomorzu w przyjaznej, spokojnej i pełnej sportowych atrakcji atmos-
ferze.

nadinsp. Wojciech Sobczak

Od komendanta wojewódzkiego
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Generał na czele garnizonu pomorskiego
24 lipca br. Komendant Wojewódzki Policji 

– Wojciech Sobczak odebrał z rąk Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego nominację 
generalską. Uroczystość odbyła się w Pałacu 
Prezydenckim. Na ceremonii obecny był m.in. 
Komendant Główny Policji – nadinsp. Marek 
Działoszyński oraz Minister Spraw Wewnętrz-
nych – Jacek Cichocki, od którego komendant 
wojewódzki otrzymał szablę oficerską – gene-
ralski symbol.

Następnego dnia nadinsp. Wojciech Sobczak 
otrzymał gratulacje od kadry kierowniczej gar-
nizonu pomorskiego oraz zaproszonych gości.

W tym numerze kwartalnika podsumowujemy działania związane z zabez-
pieczeniem Euro 2012. Praca garnizonu pomorskiego została bardzo wysoko 
oceniona przez MSW, KGP i uczestników Mistrzostw. Ponadto proponujemy 
przegląd wydarzeń z różnych jednostek województwa, a także galerię zdjęć 
z motocyklowej przeprawy przez USA.

Zachęcam do lektury artykułu o roli motywacji na różnych płaszczyznach 
życia, także zawodowego.

Gorąco zapraszam do współpracy w powstawaniu materiałów do naszego 
kwartalnika. Jesteśmy otwarci na tematy policyjne, ale nie tylko - zamieścimy 
każdy interesujący projekt.kom. Beata Domitrz

Od redaktora naczelnego



Rozpoczęło się wielkie odliczanie do pierwszego gwizd-
ka. Machina ruszyła, a wraz z nią na tereny budowlane 
czy autostrady wjechał ciężki sprzęt. Rada Ministrów wy-
dała 12 października 2007 r. rozporządzenie w sprawie 
wykazu przedsięwzięć Euro2012. Na liście znalazły się:

  budowa: Stadionu Narodowego w Warszawie, PGE 
Arena Gdańsk w Gdańsku, Stadionu Miejskiego we 
Wrocławiu i Poznaniu

  przebudowa rezerwowych stadionów: stadionu „Wi-
sła” w Krakowie i Stadionu „Śląsk” w Chorzowie

  rozbudowa i modernizacja infrastruktury: linie ko-
lejowe, dworce PKP, autostrady, drogi ekspresowe.

Zakładano, że tuż przed rozpoczęciem EURO 2012  
w Polsce będzie istnieć 3 000 km autostrad i dróg ekspre-
sowych. Niestety w kwietniu 2012r. Minister Transportu 
poinformował, iż z uwagi na opóźnienia nie powstanie 
odcinek A1 – Toruń – Stryków, i Stryków – Pyrzowice 
oraz A4.

Kontrowersje wokół EURO 2012
Nie obeszło się bez kontrowersji. Rozgorzała ogól-

nopolska debata czy pierogi, bigos i słynna polska 
gościnność są w stanie zrekompensować zagranicz-
nym gościom brak dróg. W maju 2012r. zespół pieśni 
i tańca „Jarzębina” z Kocudzy piosenką „Koko Euro 
Spoko” wygrał konkurs na „Hit Biało – Czerwonych”.  

Piosenka stała się hymnem reprezentacji Polski. Społe-
czeństwo polskie podzieliło się na tych co „za” i „prze-
ciw”. Żeby atrakcji było więcej powstał konflikt między 
producentami piosenki, a jej kompozytorem o prawa 
autorskie do aranżacji utworu. Na 9 dni przed otwarciem 
Euro 2012 znów głośno – zespół „Jarzębina” nie zaśpiewa 
w dniu inauguracji na żywo, hymn reprezentacji będzie 
można usłyszeć tylko z głośników podczas przerw.

Na kolejny skandal nie trzeba długo było czekać.  
W oficjalnym filmie UEFA o Mistrzostwach na mapie 
Polski rozmieszczono Gdańsk w okolicach Olsztyna,  
z dala od Morza Bałtyckiego. Natomiast Poznań – 
w miejscu Bydgoszczy, a stolica przeniesiona została do 
Ciechanowa. BBC w 28 minutowym programie ostrzega 
cały świat przed przyjazdem do Polski i na Ukrainę. Nam 
zarzucono antysemityzm, a Ukrainie – rasizm. Oliwy do 
ognia dolał wywiad z piłkarzem Solem Campbellem, 
który apelował: „Zostańcie w domu. Nie ryzykujcie. Mo-
żecie wrócić w trumnie”. Na oddźwięk nie trzeba było 
czekać długo. Tuż po emisji programu grzały się serwery 
Twittera. Brytyjczycy uzewnętrzniali swój żal do UEFA 
o przyznanie nam organizacji mistrzostw. My zaś pró-
bowaliśmy wytłumaczyć, że pseudokibice stadionowi 
to margines. 

Kontrowersje nie obeszły i samego Gdańska. Urzędnicy 
magistratu zarzucili użytkownikom stadionu brak orga-

– „ bo piłka jest okrągła, a bramki są dwie”

Zaczęło się od wyboru gospodarza finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. 1 lutego 2004r. 
UEFA wdrożyła formalną procedurę przyjmowania zgłoszeń, które nadsyłać można było do 31 stycznia 2005r. 
Po wstępnych selekcjach 7 listopada 2005r. zakwalifikowano 5 kandydatur: Chorwację – Węgry, Grecję, Pol-
skę – Ukrainę, Turcję i Włochy. Natomiast do drugiego finału zakwalifikowała się Polska – Ukraina, Chor-
wacja – Węgry i Włochy. 18 kwietnia 2007 r. komitet głosujący UEFA, na czele z Michelem Platinim ogłosił: 
organizatorem 14 turnieju piłki nożnej o ME EURO 2012 zostaje Polska – Ukraina! Euforii nie było końca. 
14 grudnia 2009r. na placu Michajłowskim w Kijowie oficjalnie zaprezentowano logo i hasło „Razem tworzy-
my przyszłość”. Przedstawiono również maskotki: Slavek i Slavko. UEFA wybrała również hymn EURO 2012 
– piosenkę Endless Summer Oceany.
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nizowania dużych, spektakularnych imprez. A w związku  
z tym również to, że obiekt nie zarabia na siebie. Kolej-
nym problemem nurtującym mieszkańców było ogło-
szenie zamknięcia w trakcie meczów ul. Jana z Kolna 
dla pieszych i pozostawienie ruchu otwartego tylko dla 
VIP-ów. Spora część gdańszczan uważała, że miasto nie 
jest gotowe na EURO 2012 o czym świadczyć miały: nie-
ukończenie drogi – ul. Słowackiego, obskurne budynki 
dworców PKP – szczególnie we Wrzeszczu, straszące 
turystów podziemia tuneli dworców PKP/SKM. Z okazji 
EURO 2012 wzrosły w Gdańsku o 800% ceny noclegów 
w hotelach. I tak najdrożej mogliśmy zapłacić ok. 10 tys. 
zł od osoby za dobę, a najtaniej ok. 650 zł. Cena w ho-
stelach, w 10 osobowych pokoju wynosiła 90 zł od osoby. 
Pomimo tych wszystkich negatywnych opinii Gdańsk, 
tuż przed otwarciem mistrzostw, został oceniony przez 
zagranicznych dziennikarzy bardzo wysoko. Chwalili 
plaże, bazę noclegową, profesjonalizm obsługi w ga-
stronomii oraz lokalizację stref kibica.

Gdański Neptun – wierny kibic!
Stadion PGE Arena Gdańsk, zlokalizowany przy ul. 

Pokoleń Lechii Gdańsk w dzielnicy Letnica, rozpoczę-
to budować 28 maja 2009r. 19 lipca 2011r. obiekt został 
oddany do użytku. Pierwszy raz na murawę wybiegli 
14 sierpnia 2011r. piłkarze klubów Lechii i Cracovii. Na 
trybunach zasiadło 34 444 widzów. Pierwszy międzynaro-
dowy mecz rozegrano na PGE Arena Gdańsk pomiędzy 
reprezentacjami Niemiec i Polski, z wynikiem 2 : 2.

Właścicielem obiektu jest miasto, natomiast głównym 
użytkownikiem klub piłkarski Lechia Gdańsk. Stadion 
przewidziany jest na 43  615 miejsc i posiada czwartą 
kategorię UEFA. 

Stadion w liczbach: 
• 236 m długości, 
• 45 m wysokości, 
• 203 m szerokości, 
• 40 przeszklonych lóż: 8 o powierzchni 60 m2  
    i 32 o powierzchni 30 m2, 
• 1383 miejsca biznesowe z oddzielnym wejściem,
• 308 głośników o łącznej mocy 19 500 wat
• boisko: 105 m x 68 m
• murawa: 555 rolek trawy o wymiarach  
   12m x 1,2m x 0,3m każda.
Poza stadionem kibice mieli do dyspozycji dwie Strefy 

Kibica, tzw. fanzony:

  pierwsza zlokalizowana na Placu Zebrań Ludo-
wych. Funkcjonowała od 07.06 do 01.07 i mieściła ok.  
30 tys. osób.

  „Carlsberg Fan Camp” – strefa zlokalizowana na te-
renie Hipodromu w Sopocie. Funkcjonowała w dniach 
08–22.06 w formie zamkniętego miasteczka z bazą 
noclegową. W strefie mogło kibicować 5 tys. osób.

Na terenie naszego województwa zamieszkiwały  
3 drużyny.
1.  Hiszpanie – w hotelu „Mistral” w Gniewinie. Trening 

– na miejscu.
2.  Irlandczycy – hotel „Sheraton” w Sopocie. Trening – 

stadion GOSiR w Gdyni.
3.  Niemcy – hotel „ Dwór Oliwski” w Gdańsku Oliwie. Tre-

ning – stadion MOSiR przy ul. Traugutta w Gdańsku.
Sędziowie turnieju zakwaterowani zostali w hotelu 

„Grand” i „Sheraton” w Sopocie.

Piłka w grze
10 czerwca 2012r. ta data będzie kojarzyć się gdańsz-

czanom z wieczną fiestą. Mecz Hiszpania – Włochy 
z wynikiem 1:1 obejrzało na stadionie 39 tys. kibiców. 
Natomiast w fanzonie przy Placu Zebrań Ludowych  
w Gdańsku bawiło się 23 tys. osób. Pierwszy mecz 
w Gdańsku przebiegł bez zakłóceń. Turyści chwalili 
sprawną komunikację, zwłaszcza SKM, która odcinek 
Gdańsk Główny - Stadion Expo pokonywała w 6 minut. 
Na ulicach Gdańska zabawa trwała do rana. W samej 
Strefie Kibica wypito 13 tys. litrów piwa. Padł również 
rekord wywożonych z Głównego Miasta nieczystości – 13 
ton, gdzie na co dzień wywozi się ok. 6 ton. Hiszpańscy 
turyści zasmakowali się w chlebie ze smalcem - posiłku, 
który jak dotąd był im w ogóle nieznany. Podobny los 
spotkał poczciwą golonkę.

14 czerwca – zielona koniczyna kontra torreadorzy  
– wynik 0:4. Mecz na stadionie obejrzało ok. 30 tys. osób, 
z czego 18 tys. to kibice z Irlandii, a 7 tys. z Hiszpanii.

18 czerwca – mecz Hiszpania – Chorwacja, wynik 1:0. 
Na stadionie 39 tys. widzów, w Strefie Kibica – 9,5 tys. 
Znów został osiągnięty rekord kulinarny w sprzedaży 
golonki, bigosu i ziemniaków. Na stadionie słychać było 
przyśpiewki „Polska! Biało – Czerwoni!”, co świadczyło  
o wyrazie zadowolenia turystów zagranicznych z polskiej 
gościnności. 
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Ostatni mecz nad Motławą
22 czerwca odbył się w Gdańsku ostatni, ćwierfinałowy 

mecz w ramach EURO 2012 – Niemcy – Grecja. Niemcy 
zwyciężyły, pokonując drużynę grecką 4:2. Na stadionie 
zasiadło 39 263 kibiców, natomiast w Strefie Kibica ba-
wiło się 17 tys. osób. Szacuje się, że łącznie do Gdańska 
przyjechało 30 tys. kibiców niemieckich i greckich.

Reasumując, to był dobry czas dla Gdańska. Odwie-
dziło nasze miasto około 100 tys. turystów. Restauratorzy 
i hotelarze z centrum przeżyli istny najazd. Ulice Długa 

i Długi Targ zmieniły się w rzekę barwnych turystów, 
wychwalających pomorską gościnność ponad niebiosa. 
Bez wątpienia Gdańsk zdał egzamin z przygotowywa-
nia imprez na taką skalę. Sprawna komunikacja, spokój  
i porządek. Trochę tylko pogoda zawodziła. 

Jedno jest pewne: odwiedzający nas turyści na pewno 
będą chcieli powrócić do Gdańska.

A za cztery lata znów piłka w grze. Tym razem siatkowa.

MR KWP Gdańsk
zdjęcia: Centrum Prasowe KWP Gdańsk –   Euro 2012

Rozbita grupa przestępcza
Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego KPP w 

Kartuzach rozbili grupę przestępczą, która za pośred-
nictwem internetu publikowała okazyjne ogłoszenia 
sprzedaży samochodów bądź maszyn rolniczych. Za-
interesowane atrakcyjną ofertą osoby, które zgłaszały się 
by obejrzeć, jak się okazało fikcyjne pojazdy, wywożone 
były do lasu, bite i okradane. 

Policjanci zatrzymali łącznie pięć osób w wieku od 
24 do 33 lat, w tym dwóch obywateli Ukrainy, z których 
jeden kierował grupą. Oszuści działali w Polsce od 
początku tego roku. Do pierwszego rozboju doszło pod 
koniec marca br. w Leźnie. Wtedy to na ofertę sprzedaży 
ciągników rolniczych odpowiedział 62-letni obywatel 
Ukrainy. Sprawcy pod pozorem pokazania maszyn za-
interesowanemu wywieźli go do lasu. Tam za pomocą 
paralizatora i pałki teleskopowej bardzo dotkliwie go 
pobili i zostawili rannego w lesie. Mężczyźni zabrali 
mu dwa drogie aparaty fotograficzne oraz karty ban-
komatowe i telefon.

Drugiego napadu grupa dopuściła się pod koniec 
maja w miejscowości Chwaszczyno. Wówczas na ofer-
tę sprzedaży zabytkowego auta odpowiedział 37-letni 
obywatel Niemiec. Także w tym przypadku sprawcy 
pod pozorem pokazania pojazdu wywieźli mężczyznę 
w okolice lasu, pobili i okradli zabierając kilkanaście 
tysięcy euro przygotowanych na zakup auta. Kiedy męż-
czyzna próbował odzyskać portfel z pieniędzmi, jeden 

z napastników oddał w jego kierunku kilka strzałów, 
po czym sprawcy odjechali.

Cała piątka usłyszała zarzuty rozboju. Wobec 2 spraw-
ców sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech 
miesięcy. 

sierż.sztab. Jarosława Krefta KPP Kartuzy
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RUSZAJĄ Z POMOCĄ

„PSY WOJNY”
Asp. sztab. Ireneusz Drożdżal – lęborski policjant  

z 23-letnim stażem służby na brak zajęć nie może 
narzekać. Po pracy aktywnie działa w grupie pod 
nazwą „Psy wojny”. Gdy nie walczy administruje stro-
nę internetową grupy. Poza tym fascynuje się grami 
komputerowymi. W klawiaturę potrafi uderzać do 4.00 
nad ranem. A kiedy trzeba udziela się charytatywnie.

Grupa „Psy wojny” działa od października 2011 roku. 
W jej skład wchodzi 6 lęborskich policjantów. Na czele 
stoi założyciel grupy asp.sztab. Ireneusz Drożdzal, który 
na co dzień pracuje w Referacie Wykroczeń KPP Lębork. 
Pozostali „żołnierze” to sierż. Dorota Michalak, podkom. 
Bartosz Budkowski, sierż. Przemysław Twardzik, sierż. 
Łukasz Piasecki i sierż. Rafał Maśliński. 

Pasjonaci biegania po lasach z elektrycznymi replikami 
broni i strzelania do siebie plastikowymi kulkami spo-
tykają się na 1-2 dni w miesiącu i walczą rekreacyjnie  
w różnych miejscach na terenie powiatu, m.in. w nieczyn-
nej żwirowni w Pogorzelicach. Jako wzór umundurowania 
wybrali sobie mundury leśne niemieckiej armii. Koszt 
pełnego rynsztunku to 800 zł. 

Grupa należąca do Stowarzyszenia Kill Zone Team 
chętnie udziela się charytatywnie. Ostatnio zbierała fi-
nanse potrzebne na pomoc w leczeniu ciężko chorych 
dzieci. Funkcjonariusze współpracują z innymi fascy-
natami sztuki wojennej – grupą Kill Team, M.O.S.T oraz 
Gdyńską Grupą Szturmową.

www.psywojny.aaf.pl

asp. Daniel Pańczyszyn
KPP Lębork
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Skąd wzięli się psychologowie w polskiej Policji?
Formalne zatrudnienie psychologów w strukturach ko-

mend wojewódzkich miało miejsce w 1996 roku. W archi-
wach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku można 
odnaleźć pismo informujące kadrę kierowniczą całego 
garnizonu o zatrudnieniu w Wydziale Kadr i Szkolenia 
Komendy Wojewódzkiej Policji „psychologa – specjali-
sty II stopnia, którego zasadniczym zadaniem będzie 
prowadzenie działalności terapeutycznej w środowisku 
policyjnym”. Pismo datowane jest na 5 września 1996 
roku. W dalszej jego treści można doczytać się bardziej 
szczegółowego zakresu obowiązków, który w zasadni-
czym kształcie można uznać za obowiązujący do dzisiaj.

Jakie zadania postawiono więc przed psychologami?
Początkowo postawiono je przed jednym psychologiem. 

Były dość wszechstronne i – gdyby spojrzeć z dzisiej-
szej perspektywy – wręcz przytłaczające. Wspomniano 
o poradnictwie dla osób zgłaszających się problemami 
osobistymi i zawodowymi, specjalistycznych konsulta-
cjach w sytuacjach skargowych i dyscyplinarnych, po-
mocy w czynnościach policyjnych, których realizowanie 
wymaga wiedzy psychologicznej, prowadzeniu rozmów 
z kandydatami do służby w Policji, a także szeroko pojęt 
a współpraca z kadrą kierowniczą w zakresie właściwego 
doboru wewnętrznego czy w trudnościach związanych 
z realizacją zadań.

Dlaczego ilość zadań może dziś wydawać się przy-
tłaczająca?

Należałoby zauważyć, iż w garnizonie pomorskim służy  
i pracuje ponad 7100 policjantów, pracowników i człon-
ków korpusy służby cywilnej. Ta – bardzo liczna – rzesza 
osób może się zwracać do psychologa z problemami 
różnej natury i uzyskać poradę. Można sobie wyobrazić 
choćby sytuację, w której co setna osoba spróbuje w tej 
samej chwili uzyskać pomoc psychologiczną… Spójrzmy 
jednak dalej – co roku stara się o przyjęcie do Policji po-
kaźne grono kandydatów, z którymi – z każdym osobiście,  
w cztery oczy – prowadzi wywiad psycholog. W ubie-
głym 2011 roku takich osób było w naszym województwie 
1450. Jeśli dodać do tego konieczność interweniowania 
w sytuacjach kryzysowych - poza godzinami pracy, pro-
wadzenie cyklicznych szkoleń, badań m.in. atmosfery 
pracy, wspomagania procesu wykrywczego na przykład 
poprzez tworzenie profilu psychologicznego nieznanego 
sprawcy – to otrzymujemy ilość obowiązków, której nie 
jest w stanie – chociażby fizycznie – podołać jedna osoba.

Czyli stąd mamy nie pojedynczego psychologa  
w KWP, ale cały zespół?

Zgadza się, mamy nie tylko zespół, ale „Sekcję Psy-
chologów”. Dość szybko okazało się, że ilość zadań po-

stawionych przed psychologiem przerasta możliwości 
jednej osoby, toteż z czasem (w 1999r.) powstały komórki 
psychologów we wszystkich komendach wojewódzkich 
oraz komendzie głównej.

Można więc powiedzieć, że w Policji pracuje pokaźna 
liczba psychologów?

Według danych KGP, na koniec 2011 roku zatrudnionych 
było 191 psychologów, z czego 20 realizuje swoje zadania 
w szkołach policyjnych. Liczba ta może wydawać się po-
kaźna, choć w odniesieniu do 120 tysięcy funkcjonariuszy 
i pracowników Policji i ponad 26 tys. kandydatów bada-
nych tylko w ubiegłym roku trudno nie skonstatować, że 
„przydałoby się więcej rąk do pracy”.

Nie wszyscy psychologowie jednak mają te same 
obowiązki.

To prawda. Od 2008 roku psychologowie policyjni dzia-
łają w ramach specjalizacji, dzięki czemu mogą skutecz-
niej realizować różnorodne zadania, jakie przed nimi 
postawiono. Specjalizacjami tymi są: opieka psycholo-
giczna i psychoedukacja, psychologia zarządzania za-
sobami ludzkimi (m.in. badanie kandydatów do służby) 
oraz psychologia policyjna stosowana (wspomaganie 
wiedzą specjalistyczną czynności typowo policyjnych).

Kto może skorzystać z pomocy psychologa policyj-
nego?

Ten, kto pracuje lub służy w Policji. Wynika to z wyda-
nego w 2009 roku Zarządzenia Komendanta Głównego 
(nr 428) regulującego różne aspekty pracy policyjnych 
psychologów. Rozmowy są objęte tajemnicą zawodową 
i – poza sytuacją zagrożenia życia i zdrowia – ich treść 
nie może zostać ujawniona innym osobom.

A co z członkami rodzin policjantów i pracowników 
lub z ofiarami przestępstw?

Osoby te nie są pozbawione możliwości skorzystania  
z pomocy psychologicznej, mogą ją uzyskać w instytu-
cjach innych niż Policja. Są to między innymi centra inter-
wencji kryzysowej, centra pomocy rodzinie, czy poradnie 
zdrowia psychicznego.

Gdzie policjanci i pracownicy naszego garnizonu 
mogą uzyskać pomoc?

Psychologowie realizujący zadanie opieki i psychoedu-
kacji są przydzieleni do konkretnych jednostek, w któ-
rych w przybliżeniu raz na miesiąc pełnią psychologicz-
ny dyżur. Poza dniami dyżurów można uzyskać pomoc  
w miejscu stacjonowania psychologów w jednostkach. 

Rozmowa z kom. Wojciechem Ciszewskim
z Sekcji Psychologów KWP Gdańsk

PSYCHOLOGIA 
W POLICJI

w
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DYŻURY  PSYCHOLOGÓW

Agnieszka Skrzecz-Wijatkowska 
KWP Gdańsk pokój 59
 15-463  695 833 454
KMP Gdańsk i komisariaty – każdy piątek tygodnia w 
następującej kolejności: KMP Gdańsk, KP I, KP VIII, KP II, 
KP V, KMP Gdańsk, KP III, KP IV lub KP IX, KP VI lub KP VII

Magdalena Lendasz 
KMP Gdynia pokój 312
 21-608  783 922 381

KPP Kartuzy pierwszy poniedziałek miesiąca
KPP Sztum pierwszy czwartek miesiąca
KPP Kościerzyna trzeci poniedziałek miesiąca
KPP Bytów trzecia środa miesiąca
KP II Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana drugi ponie-
działek miesiąca
KP III Gdynia Chylonia czwarty poniedziałek miesiąca
KP IV Gdynia Karwiny trzeci piątek miesiąca
KP V Gdynia Oksywie pierwszy piątek miesiąca
KP VI Gdynia Witomino czwarty piątek miesiąca

Małgorzata Prociewicz
KWP Gdańsk pokój 57
 15-438  695 833 455
KPP Tczew pierwszy czwartek miesiąca
KMP Sopot drugi poniedziałek miesiąca
KPP Nowy Dwór Gdański druga środa miesiąca
KPP Pruszcz Gdański trzeci czwartek miesiąca

Marta Bieńkowska 
KPP Wejherowo pokój 225
 29-817  783 922 372
KPP Lębork pierwszy poniedziałek miesiąca
KMP Słupsk drugi i czwarty poniedziałek miesiąca             
KPP Puck trzeci poniedziałek miesiąca

Wojciech Ciszewski
KPP Starogard Gdański pokój 303
 27-388  695 83 34 56
KPP Malbork pierwszy czwartek miesiąca
KPP Kwidzyn druga środa miesiąca
KPP Chojnice trzeci piątek miesiąca
KPP Człuchów czwarty piątek miesiąca

OGNIWO WODNE NA SEZONIE

W sezonie letnim nad bezpieczeństwem turystów w So-
pocie czuwali policjanci z Ogniwa Wodnego Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego sopockiej komendy miej-
skiej. Funkcjonariuszy można było spotkać zarówno na 
lądzie, jaki i na wodzie, gdzie wykorzystywali łódź mo-
torową. 

Mundurowi patrolowali akweny wodne, plaże i pas nad-
morski. Dbali o bezpieczeństwo jachtów turystycznych, 
żaglówek, skuterów wodnych, a także żeglarzy. Spraw-
dzali czy żeglarze są trzeźwi oraz czy posiadają stosowne 
uprawnienia do kierowania daną jednostką. 

sierż.sztab. Marta Augustyn KMP Sopot

 Kierujący TIR-ów nie przeszczekają znaków zakazu

  P. (…) jechał wózkiem inwalidzkim na drodze publicznej. 
Od ww. wyczuwalna była woń alkoholu, bełkotliwa mowa, 
chwiejny krok.

 „nieletni, wiek 62 lata, nałogowy alkoholik (…)”

  „Na miejscu patrol zastał obsługę karetki pogotowia, która 
udzieliła pomocy mężczyźnie, który prawdopodobnie z po-
wodu braku alkoholu w organizmie zaczął zachowywać się 
nieracjonalnie”

  „(…) w toku dalszych podjętych czynności ustalono, że denat 
po pozostawieniu go w mieszkaniu kilkakrotnie wstawał (...)

Na wesoło
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II TURNIEJ INTEGRACYJNY
– NA PODIUM KARTUSCY POLICJANCI

15 lipca br. po raz drugi odbył się Integracyjny Turniej 
Piłki Nożnej. W imprezie wzięło udział osiem drużyn,  
a zwycięzcami turnieju zostali reprezentanci Komendy 
Powiatowej Policji w Kartuzach.

Na boisku walczyli przedstawiciele starostwa, miej-
scowego samorządu, prokuratury, KPP Kartuzy, Straży 
Pożarnej w Kartuzach, reprezentacja księży, firmy Gryf 
oraz Teletronik. 

sierż.sztab. Jarosława Krefta KPP Kartuzy
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ŚWIĘTOWALI NA BOISKU

Stało się już tradycją, że każdego roku w lipcu tczewscy 
policjanci organizują różnego rodzaju imprezy integra-
cyjne, by podkreślić rangę swojego święta. Podobnie 
było i w tym razem. Dlatego 20 lipca na zaproszenie 
Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie podinsp. 
Roberta Sudenisa w hali sportowej II LO spotkali się 
reprezentanci instytucji, które na co dzień wspierają 
mundurowych w dbaniu o bezpieczeństwo. Łącznie  
w turnieju udział wzięło 5 drużyn mieszanych, które ro-
zegrały mecze systemem „każdy z każdym”. 

Zawody przyniosły dużo emocji, ale najważniejsza była 
dobra zabawa i możliwość spotkania się. W końcowej 
klasyfikacji zwyciężyła drużyna reprezentująca Gminę 
Pelplin wyprzedzając reprezentację KPP w Tczewie i Gmi-
nę Tczew. Wybrano też najlepszych graczy. Zawodniczą 
turnieju została Grażyna Kuśmierz reprezentująca Gminę 
Tczew, a najlepszym zawodnikiem st. post. Piotr Samujło 
z KPP w Tczewie.

asp.sztab. Darek Górski KPP Tczew

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Malborku 
odwiedzili młodzież z klas policyjnych z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 4, która przebywała na obozie 
szkoleniowym w Garczynie.

Uczniowie, którzy w przyszłości chcą zostać stróżami 
prawa w skrócie zapoznali się ze specyfiką pracy poli-
cjantów. Uzyskali także informacje o predyspozycjach 
niezbędnych do wykonywania tego zawodu i uczestni-
czyli w zajęciach praktycznych. 

sierż. Katarzyna Marczyk KPP Malbork

Policjanci uczą młodzież
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SPORT
MISTRZOSTAWA POLICJI  
I INNYCH SŁUŻB MUNDURO-
WYCH W PŁYWANIU

Blisko 80 przedstawicieli służb mundurowych z całej 
Polski wzięło udział w Otwartych Mistrzostwach Policji 
i Służb Mundurowych w Pływaniu. Zawody odbyły się 
w Radomiu. Patronat honorowy nad imprezą sprawował 
m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Dzia-
łoszyński. Dwa złote medale zdobyła sierż. Iwona Panas  
z KP Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana.

W kwietniu br. w radomskim Aquaparku odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Policji i Służb Mundurowych w Pły-
waniu. Honorowy patronat nad zawodami sprawował 
m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Dzia-
łoszyński. Pomorskich policjantów znakomicie zapre-
zentowała sierż. Iwona Panas z Zespołu ds. Wykroczeń 
Komisariatu Policji Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, 
która zajęła dwa pierwsze miejsca w kategorii Open na 
dystansach 50 oraz 100 metrów stylem dowolnym kobiet.

W mistrzostwach oprócz policjantów wystartowali m.in. 
strażacy, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, żołnierze 
oraz strażnicy miejscy.

Zawodnicy zmierzyli się w różnych konkurencjach, 
np. 50 metrach stylem klasycznym, 400 metrach stylem 
dowolnym czy sztafecie 4x50 metrów.

Jak znalazłaś się na Mistrzostwach Służb Mundu-
rowych w Pływaniu?

Znalazłam kalendarz imprez sportowych pod patro-
natem KGP w gazecie „Policja", później pogrzebałam 
w internecie i tak to się stało, że pojechałam.

Jak oceniasz atmosferę takich zawodów? Czy ry-
walizacja była zdrowa?

Atmosfera super, przepiękny obiekt do rozgrywania 
tego typu zawodów, ludzie bardzo przyjaźni. Byłam 
sama z woj. pomorskiego, ale poznałam policjantów 
z innych województw, bardzo koleżeńskich. Rywaliza-
cja zdrowa, parę problemów natury organizacyjnej, tj. 
problemy z kartami startowymi, ale to chyba bardziej 
wynikało z tego, że część zawodników zgłaszała się 
dopiero w dniu zawodów i trzeba było karty wypisywać 
na bieżąco. Małe problemy z puszczaniem zawodników 
ze słupków, tzn. rozbieżność komend podawanych przez 
sędziego startującego z właściwymi przyjętymi w ra-
mach przepisów pływackich, ale też szybko opanowane. 

Skąd Twoje umiejętności pływackie?
Umiejętności pływackie nabyłam w szkole podstawo-

wej - początki w 5-6 klasie podstawówki. Dobry trener, 
który wypatrzył mnie na planowych zajęciach szkolnych, 
później rozbudowane treningi pływackie przez dwa lata, 
połączone z treningami biegowymi oraz siłowymi i tak 
zaczęła się moja mała przygoda z pływaniem. Niestety 
w liceum zawiesiłam treningi pływackie, bo w szkole 
nie było doświadczonego trenera do ich prowadzenia, 

ponadto brakowało czasu na pływanie, gdyż jedno-
cześnie wzmożyłam częstotliwość uczęszczania na 
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – fakultety. Trenin-
gi ponownie wznowiłam, jednak w dużo mniejszym 
nasileniu niż w szkole podstawowej, na studiach na 
Akademii Morskiej w Gdyni, w latach 2003-2008.

Czy masz na swoim koncie udział w innych 
imprezach sportowych?

Udział i miejsca na podium zdobywałam przez 
dwa lata na Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych 
we Wrocławiu i Szczecinie. W podstawówce było 
trochę zawodów wojewódzkich i w liceum też, 
jednak były to bardziej zawody wojewódzkie czy 
też coś w stylu sportowych czwartków. W domu 
rodzinnym mam sporo dyplomów i medali z tam-
tych czasów. Od 14 roku życia jestem również ra-
townikiem wodnym. W wieku 13 lat rozpoczęłam 
kurs na Młodszego Ratownika Wodnego, jednak 
z uwagi na to, że przepisy zabraniały pracy jako 
Młodszy Ratownik Wodny w wieku 13 lat, upraw-
nienia zostały mi nadane dopiero jak osiągnęłam 
14 lat. Pięć sezonów przepracowałam na jeziorach 
i rzekach woj. lubelskiego. Teraz mam już upraw-
nienia ratownika wodnego z ukończonym kursem 
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Policji w ra-
mach funduszy UE. Przy okazji gorąco polecam 
ten kurs wszystkim policjantom. Ciekawie prowa-
dzone przez Ratowników Medycznych z Centrum 
Ratownictwa Medycznego we Wrocławiu zajęcia 
praktyczne poprzedzone wykładami. Rzeczowo 
i na temat. Ponadto posiadam również patent 
Młodszego Sternika Motorowodnego, ale niestety 
nie mam kursu resortowego na motorówkę, mam 
jednak nadzieję, że w najbliższym czasie zostanę 
skierowana na ten kurs.

W jaki sposób realizujesz swoje pasje i zain-
teresowania?

Po godzinach pracy, o ile czas na to pozwoli. 
Dużo jeżdżę na rowerze po lesie, trochę biegam 
i pływam. Ponadto tenis i wspinaczka ściankowa 
na Elewatorze w Gdańsku. Mało czasu jest na to 
wszystko, ale jakoś daję radę, czasami jedno kosz-
tem drugiego niestety. 

kom. Beata Domitrz KWP Gdańsk

Na podium.
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POMOC WDOWOM
Zarząd Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom 
po Poległych Policjantach przeprowadza zbiór-
kę publiczną na rzecz sierot po policjantach 
poległych na służbie. Zbiórka odbywa się w 
terminie do dnia 15 lutego 2013 r.
Numer specjalnego konta bankowego na dokony-
wanie dobrowolnych wpłat:  
20 1020 1068 0000 1102 0204 8304

IPA – MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE  
POLICJI

2 marca br. odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo – wyborcze Pomorskiej Grupy Woje-
wódzkiej IPA SP, na które przybyło 17 delega-
tów z całego województwa. Zebranie otworzył 
Prezes Marek Szydłowski, który przedstawił 
sprawozdanie z działalności Grupy. Ponadto po-
dziękował za współpracę i poinformował, że po 
10-letnim pełnieniu funkcji Prezesa PGW IPA SP 
przestaje piastować to stanowisko.

W wyniku wyborów wybrano Prezydium PGW IPA 
SP w składzie:
Prezes: MACIEJ MATOŃ
Sekretarz: DARIUSZ WĄTRÓBSKI
Zastępca Sekretarza: WOJCIECH CHMIELOWSKI
Skarbnik:ANNA JANISZEWSKA-RYBKA
Członek Prezydium: ROBERT ZIENTARSKI
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: WALDEMAR 
GOLIŃSKI
Członek Komisji Rewizyjnej: STEFAN KOŻYCZ-
KOWSKI

W skład Zarządu PGW IPA SP wchodzą przewod-
niczący Regionów:
Kwidzyn: MICHAŁ ZAPOLSKI
Gdańsk: WOJCIECH CHMIELOWSKI
Gdynia: KAROL ŚWIGOŃSKI
Lębork: ARKADIUSZ POLITAŃSKI
Słupsk: ARKADIUSZ ŚCIGAŁA

Nowy Zarząd ustalił priorytety na najbliższy okres:
• zwiększenie ilości członków,
• uporządkowanie spraw Regionów,
• organizacja imprez integracyjnych w Regionach,
•  prowadzenie aktywniejszej działalności na ni-

wie międzynarodowej – organizacja wymiennych 
staży policjantów, uczestnictwo w szkoleniach 
organizowanych przez IPA, udział w zawodach 
sportowych,

• realizacja zadań IPA SP.

„Servo Per Amikeco”
Maciej Matoń

POLICJANT Z KWIDZYNA WICE-
MISTRZEM POLSKI W JU-JITSU

Drugie miejsce w X Pucharze Polski w Brazylijskim Ju-
-Jitsu to doskonały wynik jaki osiągnął sierż. sztab. Grze-
gorz Marczewski. W turnieju udział wzięło 460 zawod-
ników z całego kraju. Policjant z kwidzyńskiej komendy 
reprezentował w zawodach Sekcję Tiger Team Kwidzyn 
prowadzoną przez miejscowych funkcjonariuszy.

26 maja br. w Koninie po raz dziesiąty zostały roze-
grane zawody o Puchar Polski w Brazylijskim Ju-Jitsu.  
W turnieju zmierzyło się w sumie 460 zawodników. Wśród 
nich nie zabrakło reprezentanta Sekcji Tiger Team Kwi-
dzyn – sierż. sztab. Grzegorza Marczewskiego, który na 
co dzień jest przewodnikiem psa patrolowo-tropiącego 
w kwidzyńskiej komendzie. Funkcjonariusz stoczył trzy 
zacięte pojedynki i wywalczył, w swojej kategorii wagowej 
do 100,5 kg, drugie miejsce na podium. Poziom zawodów 
był bardzo wysoki o czym może świadczyć udział wie-
lokrotnego mistrza Polski i Europy – Piotra Bagińskiego.

Funkcjonariusz przyznaje, że ju-jitsu stało się jego hob-
by m.in. dlatego, że jest sportem walki, w którym sto-
suje się tylko chwyty. Specjalizacją systemu jest walka  
w parterze. Jest to walka ściśle techniczna i polega na 
przewidywaniu ruchów przeciwnika oraz kontrowania 
jego kontr, przez co BJJ często porównywane jest do 
gry w szachy.

st.sierż. Bożena Schab 
KPP Kwidzyn

Z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Markiem Działoszyńskim

Zdjęcia pochodzą z portalu internetowego cozadzien.pl  
Radom, fot. Michał Sołśnia
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okiem fotografa

W radiowozie chicagowskiej Policji

Harley mój...

Mobile w Alabamie - ludzie 
szeryfa Najstarsi członkowie 

Blue Knights na zlocie

Beal Street w Memphis na wieczór 
zamykane przez Policję

Widok z Wills Tower w Chicago - 443 m

Motocyklem przez Stany
asp.sztab. Janusz Matrejek
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okiem fotografa
Motocyklem przez Stany
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Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. pomorskie-
go w dniu 28 czerwca 2012 r. podjął decyzję o stworzeniu 
„Mapy atmosfery i współpracy” pomiędzy stroną służ-
bową, a NSZZ Policjantów woj. pomorskiego.

§ 1.
Tworzy się mapę atmosfery i współpracy strony służ-

bowej z NSZZ Policjantów woj. pomorskiego określającą 
poziom zadowolenia w jednostkach Policji.

Podstawą oceny atmosfery i współpracy w głównym 
stopniu będzie :
a)  Podpisanie porozumienia strony służbowej z Zarzą-

dem NSZZ Policjantów,
b) Przestrzeganie uzgodnień w zakresie :

-  zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w służbie 
oraz zapomóg dla policjantów,

-  awansów na wyższe stanowiska służbowe oraz uzna-
niowych składników uposażenia policjantów,

-  odznaczeń państwowych i resortowych dla policjantów,
-  uczestnictwa w Komisjach i Zespołach strony związ-

kowej,
- planów reorganizacyjnych w jednostce,
- prowadzenia czytelnej polityki awansowej ,
-  reagowania na przedstawione indywidualne problemy 

funkcjonariuszy i problemy wynikające z toku służby,
-  uczestnictwa w naradach i odprawach dotyczących 

istotnych spraw ogółu policjantów lub związanych  
z oceną funkcjonowania Policji,

-  organizowania spotkań z nowo przyjętymi do służby po-
licjantami, celem przedstawienia zasad funkcjonowania 
organizacji związkowej oraz przedstawienia form ubez-
pieczeń zawodowych i ochrony prawnej policjantów.

§ 2.
Decyzję o stopniu atmosfery (wyrażonej kolorem) po-

dejmuje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Po-
licjantów woj. pomorskiego .

§ 3.
Stopień zadowolenia określa się na mapce trzema 

kolorami;

- kolor czerwony oznacza zły stopień atmosfery,
- kolor żółty oznacza dostateczny stopień atmosfery,
- kolor zielony oznacza dobry stopień atmosfery 

§ 4.
Strona służbowa ma prawo uzyskania uzasadnienia 

od Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów woj. pomorskiego, który występuje w imieniu  
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomor-
skiego.

Przełożony ma prawo wniesienia uwag i zastrzeżeń 
lub wyjaśnień, które zostaną ponownie przeanalizowa-
ne przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, co może 
skutkować zmianą oceny atmosfery.

§ 5.
Regulamin „Mapy atmosfery i współpracy” wraz z map-

ką zostanie umieszczony na stronie internetowej Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomorskiego oraz 
innych stronach i wydawnictwach służb mundurowych.

§ 6.
Regulamin wchodzi w życie z dniem Uchwalenia przez 

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. pomorskiego.

REGULAMIN MAPY ATMOSFERY I WSPÓŁPRACY STRONY  
SŁUŻBOWEJ Z NSZZP WOJ. POMORSKIEGO


