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W ręce pomorskich policjantów i pracowników Policji oddajemy kolejny 
numer kwartalnika „Patrol”. Myślę, że każdy znajdzie w nim artykuł, przy 
którym się zatrzyma. Zachęcam do przeczytania materiałów o policjan-
tach ratujących życie innych, którzy mimo, że zasłużyli na nazywanie ich 
bohaterami uważają, że wypełniali tylko swoje obowiązki. W środku  także 
ciekawy artykuł o policyjnych psach służbowych ze zdjęciami czworonogów 
służących na co dzień u boku funkcjonariuszy. Proponuję też prześledzenie  
informacji o weteranach policyjnych – może znajdzie się ktoś komu przy-
sługuje ten zaszczytny status. Ponadto między innymi relacje z wyczynów 
sportowych np. arcy trudnego Garmin Iron Triathlonu.

Od redaktora naczelnego

kom. Beata Domitrz
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Wojewódzkie obchody 

ŚWIĘTA POLICJI
W tym roku wojewódzka akademia z okazji Święta 

Policji odbyła się w Gdyni. Rozpoczęła się Mszą św. 
w intencji policjantów i pracowników Policji z uroczy-
stą oprawą muzyczną Cappelli Genanensis, potem po-
licjanci przemaszerowali na Skwer Kościuszki gdzie 
odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń, nagród 
i awansów na wyższe stopnie policyjne. Zwieńcze-
niem obchodów były ćwiczenia antyterrorystyczno-
-ratownicze na wodzie oraz festyn rodzinny. 

Wojewódzkie obchody Święta Policji w tym roku odby-
ły się w Gdyni na Skwerze Kościuszki. Rozpoczęły się 
Mszą św. w intencji wszystkich Policjantów i Pracowników 
Policji, w Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w Gdyni, w której aktywnie uczestniczyli mundurowi. 
Następnie policjanci przemaszerowali na miejsce uro-
czystości. Przemarsz poprowadził I Zastępca Komen-
danta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski 
wraz z kompanią honorową, Orkiestrą Wojska Polskiego 
z Torunia oraz Motocyklową Asystą Honorową.

Funkcjonariusze złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową 
ku czci pomordowanych gdyńskich policjantów w dniu 
11 listopada 1939r. w lasach piaśnickich, znajdującą się 
na budynku komendy miejskiej w Gdyni.

W ceremonii wzięli udział zaproszeni goście, a także 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych 
i samorządów.

Przy Pomniku Konrada Korzeniowskiego odbyła się 
akademia połączona z wręczeniem odznaczeń, medali 
i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Po-
nadto wręczono nagrody motywacyjne przyznane przez 
Prezydenta Miasta Gdyni, medale okolicznościowe za 
pracę na rzecz bezpieczeństwa w Gdyni oraz odznaki 
za honorowe krwiodawstwo.

Pomorscy policjanci, którzy wyróżnili się wyjątkowym 
zaangażowaniem i poświęceniem  w służbie otrzymali 
z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji i Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku Medale 
za Długoletnią Służbę. 

Po uroczystości wszyscy obserwowali ćwiczenia an-
tyterrorystyczno-ratownicze na wodzie przygotowane 
przez antyterrorystów oraz żołnierzy Formozy. 

Przy Akwarium Morskim policjanci zorganizowali fe-
styn. Naszym partnerem był Urząd Miasta Gdyni, Straż 
Pożarna, Straż Graniczna oraz Urząd Celny w Gdyni. 
Najmłodsi cieszyli się z możliwości zrobienia wspólnego 
zdjęcia z maskotką pomorskiej Policji Słoniem Popo. Od-
były się także konkursy z nagrodami dotyczące wiedzy 
na temat bezpieczeństwa.

kom. Beata Domitrz
KWP Gdańsk
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PRZEDSTAWICIELKI KWP GDAÑSK
NA KONGRESIE KOBIET

W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie odbył się V Kongres Kobiet. Tegoroczne hasło 
imprezy brzmiało „Partnerstwo, Solidarność, Róż-
norodność”. W Kongresie przedstawicielkami gar-
nizonu pomorskiego były członkinie Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników 
Policji w Gdańsku.

Od 14 do 15 czerwca br. w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie odbywał się V Kongres 
Kobiet. Garnizon pomorski reprezentowały członkinie 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Pracowników Policji w Gdańsku na czele z Przewodni-
czącą p. Krystyną Maculewicz. 

Podczas Kongresu omawiano różne aspekty życia 
współczesnych kobiet – głównie jednak uczestniczki sku-
piły się na trudnościach na jakie napotykają obecnie na  
rynku pracy. Wokół tego tematu toczyły się liczne debaty, 
panele dyskusyjne oraz warsztaty np. z autoprezentacji.

Przedstawicielki NSZZ Pracowników Policji w Gdań-
sku aktywnie uczestniczyły w toczących się sesjach 
i dyskusjach. Pani Krystyna Maculewicz w swoich wy-
powiedziach podkreślała wielokrotnie rolę związków 

zawodowych w walce o prawa kobiet – pracowników, 
a także o wsparciu edukacyjnym jakie związki zawodo-
we powinny dawać kobietom.

Kongres gościł wiele osobistości ze świata polityki, 
nauki, biznesu oraz kultury – Pana Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego z Małżonką Panią  Anną Ko-
morowską, Pana Premiera Donalda Tuska oraz Panie: 
Henrykę Bochniarz, Danutę Hübner, Barbarę Labudę, 
Magdalenę Środę, Agnieszkę Holland.

Odbył się również panel dyskusyjny „Kobiety w służ-
bach mundurowych: sukcesy, perspektywy, partner-
stwa.” Przedstawicielki m.in. Policji i wojska opowiadały 
o specyfice pracy w służbach mundurowych. Drugiego 
dnia Kongresu Premier Donald Tusk w swoim przemó-
wieniu podsumował działania rządu RP w tworzeniu roz-
wiązań prawnych mających poprawić sytuację kobiet 
na wielu płaszczyznach życia.

Na koniec Kongresu odbył się koncert Marii Sadowskiej 
– reżyserki filmu „Dzień Kobiet”, do którego napisała 
również muzykę.

Izabela Frelikow
KWP w Gdańsku
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Działania Związków 
Zawodowych 
Pracowników Policji

Od 1996 roku w garnizonie pomorskim działa Nieza-
leżny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników 
Policji. Z roku na rok liczba członków organizacji 
zwiększa się. Obecnie w szeregach związku jest po-
nad 500 pracowników Policji.

W styczniu 2012 r. odbyła się V Konferencja Sprawoz-
dawczo-Wyborcza, na której wybrano na okres kadencji 
2012–2016 ośmioosobowe Prezydium Wojewódzkiego 
Zarządu Zakładowego NSZZ PP w woj. pomorskim. Na 
funkcję Przewodniczącej Zarządu Wojewódzkiego wy-
brano Panią Krystynę Maculewicz.

Podstawowym celem i motywem działania związków 
jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych 
oraz socjalnych pracowników Policji, emerytów i renci-
stów – byłych pracowników Policji, a także rozwijanie 
działalności kulturalnej oraz działalności zmierzającej 
do poprawy ich warunków bytowych i socjalnych.

Do podstawowych zadań NSZZ PP określonych w sta-
tucie należy również podejmowanie działań na rzecz 
kształtowania etyki zawodowej i stosunków międzyludz-
kich opartych na zasadach poszanowania godności 
ludzkiej, i koleżeństwa.

Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Po-
licji reprezentuje członków organizacji wobec pracodaw-
ców szczebla wojewódzkiego, miejskiego, powiatowego. 
Przedstawiciele związków uczestniczą m.in. w pracach 
komisji do spraw zatrudniania, wartościowania stano-
wisk bhp, socjalnej oraz funduszu prewencyjnego.

Pracodawca widząc przed sobą dużą organizację, 
która prężnie działa, z szacunkiem wysłucha tego co 
pracownicy mają do powiedzenia. 

Siedziba związków mieści się w KWP w Gdańsku:
 � ul. Biskupia 23, pok. 234
 � telefony kontaktowe: po linii służbowej 14–906
 � telefon komórkowy 505-150-449

 
Krystyna Maculewicz
Przewodnicząca ZZ NSZZ Pracowników Policji

Leonardo da Vinci 2014 
w garnizonie pomorskim 
  – rekrutacja do projektu

Policja w oczach społeczeństwa
Sukcesem oraz dofinansowaniem w wysokości 47.572 

EUR zakończył się proces aplikowania o środki unijne 
na realizację projektu „Policja w oczach społeczeń-
stwa – wymiana doświadczeń w zakresie planowania 
polityki wizerunkowej Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku”. Założeniem projektu jest wymiana wie-
dzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk przedstawicieli 
Pomorskiej Policji z partnerami zagranicznymi w dzie-
dzinie komunikacji Policji ze społeczeństwem, przede 
wszystkim za pośrednictwem mediów. Wśród partnerów 
projektu znalazły się jednostki Policji z Niemiec, Włoch, 
Rumuni oraz Szwecji. 

Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu br. i po-
trwa do końca października 2014r. Łącznie w czterech 
wymianach udział weźmie 30 osób, w tym funkcjona-
riusze i pracownicy cywilni na co dzień reprezentujący 
Pomorską Policję w kontaktach z dziennikarzami, a także 
członkowie Zespołu Komunikacji Społecznej Sekcji Pre-
zydialnej KWP w Gdańsku.

Karolina Marchelek
Zespół Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji zawarła z Komen-

dą Miejską Policji w Słupsku umowę na realizację pro-
jektu „Wdrażanie doświadczeń europejskich Policji 
w systemie bezpieczeństwa społeczności lokalnych”  
w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się 
przez całe życie”. Budżet projektu wynosi 53 600 Euro. 
Pomysł na projekt powstał w Wydziale Prewencji KMP 
w Słupsku, ale adresowany jest do policjantów wszyst-
kich jednostek garnizonu pomorskiego, którzy zajmują 
się tzw. prewencją kryminalną, są odpowiedzialni za 
organizację służby, pracę dzielnicowych i policjantów 
komórek patrolowo-interwencyjnych. 

Głównym celem programu jest poznanie nowych spo-
sobów współpracy Policji ze społecznością lokalną i moż-
liwości ich adaptacji w rodzimych jednostkach Policji.

W ramach projektu, w 2014 r. ośmioosobowe grupy po-
licjantów odbędą tygodniowe staże w jednostkach Policji 
Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rumunii i Włoch. 

podkom. Wojciech Bugiel KMP w Słupsku

Rekrutacja uczestników do udziału w programie roz-
pocznie się we wrześniu. Szczegółowe informacje na 
temat obu rekrutacji zostaną przesłane do jednostek Po-
licji województwa pomorskiego. Będą również dostępne 
na stronie internetowej KWP w Gdańsku w zakładce 
„Fundusze pomocowe” oraz w przypadku drugiego pro-
jektu – również na stronie internetowej KMP w Słupsku.   
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Codzienna służba patrolowa niesie ze sobą różne 
zdarzenia. Policjanci muszą skutecznie reagować 
w rozmaitych sytuacjach. Zdarza się, że ratują za-
grożone życie innych osób podejmując skuteczną re-
animację. Na takiej służbie w odpowiednim miejscu 
i czasie znaleźli się policjanci z Lęborka i Malborka.

11 maja, Lębork, kilka minut po północy, dyżurny ko-
mendy otrzymuje prośbę o interwencję domową. Na 
miejsce jedzie patrol. Wchodząc na klatkę schodową 
policjanci widzą mężczyznę z paskiem na szyi zwisają-
cego bezwładnie przy schodach. Natychmiast zaczynają 
działać. Wspólnie ze świadkami odwiązują pętlę z szyi 
mężczyzny i kładą go na podłogę. Policjant i jego kole-
żanka z patrolu rozpoczynają reanimację, kontynuując 
ją do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Mężczyzna 
zostaje przewieziony do szpitala.

St.sierż. Maciej Hazak służy w Policji od 6 lat, post. 
Kamila Jóskowska wstąpiła w szeregi Policji w 2012r. 

19 czerwca, Malbork, popołudnie, dyżurny dostaje zgło-
szenie o leżącym na chodniku nieprzytomnym mężczyź-
nie. Funkcjonariusze jadą na miejsce, jeden z nich przej-
muje akcję reanimacyjną podjętą przez przechodnia. 
Drugi z telefonu 60-latka dzwoni do jego żony. Kobieta 
przekazuje bardzo ważne informacje o stanie zdrowia 
męża. Do chwili przyjazdu karetki pogotowia policjan-
ci przywracają funkcje życiowe mężczyzny. W całym 
zdarzeniu funkcjonariusze podkreślają ważną rolę prze-
chodnia, który jako pierwszy podjął reanimację. 

St.post. Arkadiusz Kot jest policjantem od 3 lat, w lutym 
br. udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej kobiecie, 
która zasłabła w aucie. Sierż.sztab. Tomasz Rejmus służy 
od 7 lat, ukończył kurs ratownika medycznego.

asp. Daniel Pańczyszyn KPP Lębork
sierż.sztab. Katarzyna Marczyk KPP Malbork

SKUTECZNIE
REANIMOWALI

Kamila Jóskowska Arkadiusz Kot

Maciej Hazak Tomasz Rejmus
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Tropią materiały wybuchowe i wyszukują narkotyki. 
Znajdują zapachy nawet w najbardziej wyszukanych 
skrytkach. Do tego są posłuszne i dobrze ułożone. 
Najlepsze policyjne psy służbowe z woj. pomorskiego 
stanęły do eliminacji i walki o prawo startu w XIII Ky-
nologicznych Mistrzostwach Polski, które odbędą się 
jesienią w Sułkowicach.

W tegorocznych eliminacjach wojewódzkich wzię-
ło udział 12 zespołów złożonych z psa i przewodnika. 
Zawody trwały od poniedziałku do wtorku. Podzielone 
były na dwie zasadnicze części. Pierwsza sprawdzała 
posłuszeństwo i charakter psów. Czworonogi oceniane 
były za chodzenie przy nodze, pozostawanie, wykonywa-
nia poleceń i aportowania. Następnie musiały zmierzyć 
się z torem przeszkód.  Druga część sprawdzała pracę 
węchową psów. Przeszukiwały pomieszczenia, bagaże 
i środki komunikacji pod kątem znalezienia bądź to ma-
teriałów wybuchowych, bądź narkotyków. Wszystko to 
pod czujnym okiem komisji, w skład której weszli m.in. 
Prezes Zrzeszenia Instruktorów i Przewodników Psów 
Służbowych – Zbigniew Matysiak i Wiceprezes Stowa-
rzyszenia Psów Użytkowych BALTO – Janusz Strąk.

W kategorii psów specjalnych do wyszukiwania ma-
teriałów wybuchowych zwyciężył owczarek niemiecki 
Eryno z przewodnikiem sierż.sztab. Mirosławem Wierz-
bickim z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. To duży 
sukces tego zespołu, który pokonał znacznie bardziej 
doświadczonych rywali. Eryno jest w służbie od 2011 
roku i jest to pierwszy pies sierż. Wierzbickiego. Za nimi 
uplasowały się dwa labradory – Triumf i Bąk.

Z kolei asp. Przemysław Szadejko z Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wraz z owczarkiem 
belgijskim Drenażem zwyciężyli w kategorii wyszuki-
wania zapachów narkotyków. Asp. Szadejko, to jeden 
z bardziej doświadczonych przewodników na Pomorzu. 
Z psami pracuje od 14 lat. Warto wspomnieć, że z psem 
Bąkiem zajął trzecie miejsce w wyszukiwaniu materiałów 
wybuchowych. Na kolejnych miejscach podium znaleźli 
się mł. asp. Krzysztof Muller z owczarkiem belgisjkim 
Dacja oraz mł. asp. Bartosz Czaja z labradorem Ektoro.

Psy zanim trafią do służby przechodzą szereg testów, 
które mają sprawdzić ich predyspozycje do służby oraz 
stan zdrowia. Eliminacje przeprowadza Zakład Kynologii 
Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Po 
takich kwalifikacjach otrzymują swój numer służbowy 
i są przydzielane przewodnikom, którzy przyjeżdżają 
z całego kraju. Potem przewodnika i psa czeka blisko 
półroczne szkolenie w Sułkowicach, po którym wraca-
ją do macierzystej jednostki przewodnika, gdzie będą 
pełnić służbę.

Błażej Bąkiewicz KWP Gdańsk

ERYNO i DRENAŻ 

najlepsze psy służbowe na Pomorzu
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Polska Policja od 1992 roku zaangażowana jest 
w międzynarodowe operacje przywracające ład 
i porządek na świecie. Pierwsi policjanci wyjecha-
li do byłej Jugosławii w marcu 1992 roku w ramach 
utworzonego wspólnego „Kontyngentu wojskowego 
i polskiej grupy policyjnej w siłach ochronnych ONZ 
w Jugosławii (UNPROFOR)”. Do dzisiaj w misjach 
pokojowych brało udział ponad 3 tys. polskich po-
licjantek i policjantów. Byliśmy w Chorwacji, Bośni 
i Hercegowinie, Albanii, Tadżykistanie, Sudanie, 
Macedonii, Iraku, a obecnie nadal pełnimy służbę 
w ramach sił międzynarodowych w Kosowie, Gruzji, 
Liberii i Afganistanie.

Nasze dwudziestoletnie doświadczenia oraz sześćdzie-
siąt lat doświadczenia polskiego wojska zaowocowało 
tym, że dostrzeżono potrzebę wsparcia i uhonorowania 
policjantów, żołnierzy i pracowników cywilnych, którzy 
pełnili służbę poza graniami kraju niejednokrotnie 
z ogromnym poświęceniem, a także z narażeniem wła-

snego życia. Wielu z nich wróciło do kraju z odniesiony-
mi ranami nie tylko fizycznymi, ale także psychicznymi. 
W „imię pokoju” śmierć poniosło 4 policjantów, a 49 zo-
stało rannych.

Ustawa o weteranach działań poza granicami pań-
stwa, weszła w życie 30 marca 2012 roku. Ustanowiła 29 
maja ogólnopolskim świętem weteranów – Dzień Wete-
rana Działań Poza Granicami Państwa. Jest to święto 
wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundu-
rowych oraz osób cywilnych, którzy wypełniali swoje 
obowiązki służbowe poza granicami Rzeczypospolitej.

W tym roku po raz pierwszy zorganizowano we Wro-
cławiu centralne obchody Dnia Weterana z udziałem 
wszystkich służb mundurowych w tym Policji. W uroczy-
stości wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w MSW 
– Marcin Jabłoński, Komendant Główny Policji – nad-
insp. Marek Działoszyński i Komendant Wojewódzki 
Policji we Wrocławiu – insp. Wojciech Ołdyński oraz 
zaproszeni policjanci – weterani uczestnicy misji po-
kojowych.

DZIEŃ 
WETERANA
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Mały Kuba 
w komendzie

Bytowską komendę odwiedził wyjątkowy gość. To 
mały Kuba. Maluch zwiedził komendę, usiadł w fotelu 
zastępcy komendanta i obejrzał radiowozy. Na koniec 
policjanci przekazali rodzicom Kubusia kilkanaście 
worków z plastikowymi nakrętkami oraz prawie 300 
tonerów, potrzebnych do sfinansowania specjalistycz-
nej rehabilitacji.

Rodzice Kubusia, który potrzebuje specjalistycznej re-
habilitacji na początku maja br. zwrócili się do Komen-
danta Powiatowego Policji w Bytowie z prośbą o pomoc. 
Aby sfinansować turnus rehabilitacyjny dla Kubusia zbie-
rane były plastikowe nakrętki np. po napojach oraz zu-
żyte tonery od drukarek. Policjanci włączyli się w akcję. 

Każde dziecko, które przyniosło do bytowskiej jednostki 
Policji reklamówkę plastikowych nakrętek, mogło zwie-
dzić komendę, pobawić się w radiowozie lub, gdy po-
zwolił na to czas, usiąść w fotelu komendanta lub jego 
zastępcy. W ten sposób uzbierano kilkanaście worków 
z korkami. Dodatkowo sami policjanci zebrali prawie 
300 tonerów od drukarek i kserokopiarek.

Zebrane przedmioty przekazano rodzicom Kubusia. 
Maluch, tak jak dzieci, które zbierały dla niego nakrętki, 
także zwiedził komendę. Zobaczył pomieszczenie dy-
żurnych, areszt, usiadł w fotelu zastępcy komendanta, 
a także pobawił się w radiowozie i policyjnej motorówce, 
co sprawiło mu wielka radość.

mł.asp. Michał Gawroński
KPP Bytów

Ustawa o weteranach wprowadziła również dla 
funkcjonariuszy podległych MSW nową Odznakę 
Honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej”. Na centralnych obchodach 
we Wrocławiu 10 weteranów - funkcjonariuszy Policji 
w tym trzech weteranów-poszkodowanych zgodnie 
z ceremoniałem otrzymało odznaki, które wręczył 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych oraz Komendant Główny Policji.

W tym roku została również przygotowana i przepro-
wadzona kampania wizerunkowa pod nazwą „Sza-
cunek i Wsparcie” informująca i promująca Dzień 
Weterana, a także rolę i zasługi wszystkich biorących 
udział w misjach pokojowych. Do kampanii z ramienia 
Policji wytypowano trzy osoby w tym podinsp. Hannę 
Kowalewicz z KWP w Gdańsku. W ramach kampanii 
policjanci udzielali wywiadów w różnych mediach, 
powstały plakaty i spoty reklamowe oraz wystawa 
zdjęć pokazujących ich sylwetki.

  Jak uzyskać status weterana i weterana po-
szkodowanego?

Status przyznawany jest przez Ministra Spraw We-
wnętrznych na podstawie przesłanych przez zainte-
resowanego dokumentów :

 Funkcjonariusz – weteran:
1. Wniosek o przyznanie statusu weterana.
2.  Zaświadczenie wydane przez Komendanta Głów-

nego Policji. 
3. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

 Funkcjonariusz weteran-poszkodowany:
1.  Wniosek o przyznanie statusu weterana poszko-

dowanego.
2.  Zaświadczenie wydane przez Komendanta Głów-

nego Policji. 
3. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
4.  Protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu 

choroby zawodowej.
5.  Orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku 

uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym 
w związku z działaniami poza granicami państwa 
lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań 
lub obowiązków służbowych w ramach działań 
poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza 
orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na 
zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub 
chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego.

6.  Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń 
odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu 
zasądzający odszkodowanie.

W garnizonie pomorskim dotychczas w zagranicz-
nych misjach pokojowych uczestniczyło 150 funkcjo-
nariuszy. Tylko 19 z nich posiada status weterana.

podinsp. Hanna Kowalewicz
KWP w Gdańsku
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI
NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do zamieszczonego artykułu prasowego w Dzienniku Bałtyckim w dniu 

14.08.2013 r. pod tytułem ˮKolejny marsz przeciw brutalności policjiˮ, w imieniu Zarządu 

Wojewódzkiego Związku Zawodowego Policjantów w Gdańsku, wyrażamy swój zdecydowany 

sprzeciw wobec wypowiedzi niektórych osób, które godzą w dobre imię Policji oraz 

funkcjonariuszy codziennie wykonujących swoje obowiązki na rzecz obywateli. 

Oświadczamy, że wszelkiego rodzaju pomówienia kierowane pod adresem 

funkcjonariuszy dokonujących zatrzymań zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą 

kierowane przez naszą organizację na drogę sądową. Zarząd stoi na stanowisku, że okoliczności 

śmierci zatrzymanego powinny być wyjaśnione przez niezależny organ Prokuratury. 

Przypomnijmy, że funkcjonariusze zostali wezwani przez sąsiadów starszego mężczyzny, 

który wzywał pomocy. To starszemu mężczyźnie napastnik groził pozbawiniem życia próbując 

dostać się do jego mieszkania przez otwarte okno. Jak wynika również z wypowiedzi świadków 

zdarzenia napastnik był bardzo agresywny, nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy, ubliżał 

im a jednego z nich kopnął w brzuch.

To właśnie funkcjonariusze wezwali pogotowie (pomimo sprzeciwu napastnika) z uwagi 

na to że napastnik był agresywny, pobudzony i czuć było od niego alkohol.

Wreszcie to funkcjonariusze, którzy rozpoczęli interwencję podjęli reanimację 

mężczyzny, gdy nastąpiło wstrzymanie akcji serca i oddechu a prowadzili ją przez 

kilkanaście minut do przybycia ratowników, co przyczyniło się do przywrócenia akcji serca. 

Ponadto Prokuratura stwierdziła, że zgon nie nastąpił w wyniku obrażeń a niewydolności 

układu krążeniowo-oddechowego. Mogło to być spowodowane np. połączeniem alkoholu  

z narkotykami – na to pytanie zapewne odpowiedzą badania toksykologiczne.

Mamy nadzieję, że uczestnicy protestów posiadają świadomość, iż w podobnych 

okolicznościach mogą znaleźć się ich rodzice stając oko w oko z włamywaczem czy innym 

przestępcą i że z większą troską pochylają się nad zatrzymanym niż napadniętym staruszkiem, 

któremu grożono śmiercią. Nie zmienia to naszego poglądu, że policjanci powinni działać w 

obrębie ustanowionego prawa a ponadto być skuteczni i zdecydowani zwłaszcza jeśli chodzi  

o obronę osób starszych czy dzieci.

REGON 190865741           NIP 583 21 55 796

SIEDZIBA: 80-819 GDAŃSK UL. OKOPOWA 15

TEL. 058/ 321 53 04          FAX: 058/321 57 93

Gdańsk, 14.08.2013



POLICJANCI NA NOCY MUZEÓW
Jak co roku, już od 9 lat w jedną majową noc muzea 

starego kontynentu otwierają się przed zwiedzający-
mi. W tym roku Europejska Noc Muzeów przypadła 
z 18 na 19 maja, a policjanci z komendy wojewódzkiej 
w Gdańsku pokazali się w Muzeum Marynarki Wojen-
nej w Gdyni w działaniach grupy rekonstrukcyjnej. 

Większość muzeów w celu uatrakcyjnienia tej nocy przy-
gotowuje specjalne oferty dla ludzi spragnionych kultury. 
Oferta ta jest tak dobrana, aby każdy – dorosły i dziecko 
znaleźli coś dla siebie. W Trójmieście takie specjalne 
oferty przygotowało większość muzeów. W jednym z nich 
– Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zaprezentowało 
się dwóch funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku – podinsp. Tomasz Cielecki z Wydziału dw. 
z PG i podinsp. Piotr Taras z Wydziału ds. OIN. Specyfika 
tego Muzeum powoduje, że od kilku lat stałą atrakcją 
Nocy Muzeów są pokazy grup rekonstrukcji historycznej. 
W tym roku w Muzeum Marynarki Wojennej zaprezento-
wały się między innymi Chorągiew Jakuba Wejhera pre-
zentująca wojsko polskie z XVII wieku, Norra Regimente, 
2 Morski Pułk Strzelców prezentujący oddziały Wojska 
Polskiego z kampanii wrześniowej 1939 roku oraz dwie 
grupy, których członkami są pomorscy policjanci – Sa-
modzielna Grupa Odtworzeniowa Pomorze oraz Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Rakkasans”. SGO 
„Pomorze” odtwarza formacje wojska polskiego z okresu 
XX wieku, związane z Pomorzem i aktywnie uczestniczy 
w wielu rekonstrukcjach i pokazach na terenie naszego 
regionu. W trakcie Nocy Muzeów jej członkowie prezento-
wali umundurowanie i wyposażenie marynarzy polskich 
z września 1939 roku uczestniczących w lądowej obronie 
Wybrzeża. Natomiast SRH „Rakkasans” odtwarzająca 
działania żołnierzy amerykańskiej 101. Dywizji Powietrz-
nodesantowej z okresu wojny wietnamskiej, w Muzeum 
MW zaprezentowała oddziały dalekiego rozpoznania 
tej Dywizji – Rangers.

Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, 
burzy i ulewnego deszczu Muzeum Marynarki Wojennej 
odwiedziły liczne grupy zwiedzających. Rekonstruktorzy 
spotkali się z ogromnym zainteresowaniem, szczególnie 
młodszej części zwiedzających, którzy dopytywali się 
o szczegóły prezentowanego uzbrojenia czy wyposażenia. 
Pytania dotyczyły również historii odtwarzanych jednostek 
i wojen, w których brały one udział. Obowiązkowe były 
oczywiście wspólne zdjęcia. Sporej grupie chętnych re-
konstruktorzy malowali twarze w zielone „barwy wojenne”. 

Zabawa na terenie Muzeum trwała do samego końca, 
czyli do 1 w nocy. Mamy nadzieję, że i w przyszłym roku 
policyjni rekonstruktorzy zawitają w gościnne progi Mu-
zeum na kolejnej Europejskiej Nocy Muzeów.

podinsp. Piotr Taras
KWP Gdańsk

W DRODZE DO PRAWA JAZDY – 
AUTORSKI PROGRAM WYDZIAŁU 
RUCHU DROGOWEGO

21 maja br. odbyła się uroczysta inauguracja autor-
skiego programu skierowanego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych opracowanego przez WRD KWP 
w Gdańsku. Na spotkaniu obecna była Pomorski Ku-
rator Oświaty – p. Elżbieta Wasilenko, a wzięło w nim 
udział blisko 200 uczniów.

Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogo-
wego jest priorytetem pomorskiej Policji. Jednym z obsza-
rów oddziaływania jest działalność profilaktyczna i edu-
kacyjna. Prowadząc tego typu działania zaobserwowano 
niedostateczną ilość programów skierowanych do mło-
dzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 
Ponadto, na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa na 
pomorskich drogach zaobserwowano zwiększony udział 
tej grupy uczestników ruchu w wypadkach drogowych. 

Program edukacyjny „W drodze do prawa jazdy” opra-
cowany przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdań-
sku realizowany jest przy wsparciu Grupy LOTOS SA.

W ramach programu zaplanowano spotkania eduka-
cyjne z młodzieżą, na których zagadnienia z zakresu 
ruchu drogowego (policjant) oraz medycznych skutków 
zdarzeń drogowych (ratownik medyczny) przedstawione 
zostaną w formie prelekcji, prezentacji multimedialnej, 
konkursu wiedzy oraz zadań praktycznych. Szczegól-
ny nacisk położony zostanie na takie zagrożenia jak: 
brawura, nieużywanie pasów bezpieczeństwa, nad-
mierna prędkość oraz typowe dla młodzieży czynniki 
wpływające na bezpieczeństwo: brak dostatecznej uwa-
gi, roztargnienie spowodowane rozmową przez telefon 
komórkowy, pisaniem sms-ów podczas przechodzenia 
przez jezdnię itd.

sierż.sztab. Joanna Skrent
KWP Gdańsk
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SPORT
MISTRZOSTWA GARNIZONU  
POMORSKIEGO W PIŁCE  
SIATKOWEJ

Zakończyły się Mistrzostwa Policji garnizonu po-
morskiego w piłce siatkowej zorganizowane przez 
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku. Do tur-
nieju zgłosiło się 10 drużyn reprezentujących służby 
mundurowe z naszego województwa. Puchary i me-
dale wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku mł.insp. Zbigniew Maj. 

11, 18 i 25 czerwca br. odbywały się Mistrzostwa Policji 
garnizonu pomorskiego w piłce siatkowej, na których 
wystartowało 10 drużyn reprezentujących służby mun-
durowe naszego województwa. 

Po grach eliminacyjnych do półfinału zakwalifikowały 
się zespoły: 
– Komendy Miejskiej Policji w Gdańsk,
– Komendy Miejskiej Policji w Słupsku,
– Komendy Powiatowej Policji w Pucku,
– 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej w Gdyni.

W ścisłym finale znalazły się zespoły:
– Komendy Powiatowej Policji w Pucku,                      
– 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Poziom meczu i emocje z tym związane sięgały zenitu. 
Była to „mała Liga Światowa w Piłce Siatkowej”. Po zacię-
tym i wyrównanym meczu zwyciężyli zawodnicy reprezen-
tujący 3 Flotyllę Okrętów Marynarki Wojennej w Gdyni.

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw:
I m – 3 Flotylla Okrętów Marynarki Wojennej w Gdyni,
II m – Komenda Powiatowa Policji w Pucku,
III m – Komenda Miejska Policji w Słupsku,
IV m – Komenda Miejska Policji w Gdańsku.
mł.asp. Henryk Lewandowski
KWP Gdańsk

WYŚCIGI GOKARTAMI
Policjanci i pracownicy Policji z  komendy miej-

skiej w Sopocie w jeden weekendów czerwca wzięli 
udział w wyścigach gokartami zorganizowanych 
przez sopocki związek zawodowy NSZZ policjan-
tów. O puchar Komendanta Miejskiego Policji w So-
pocie insp. Beaty Perzyńskiej walczyło 16 osób.

 W finale prym wiedli policjanci ruchu drogowego. 
Na I miejscu uplasował się sierż.sztab. Marcin Obręb-
ski, o krok za nim był mł.asp. Mirosław Majkowski.  
III miejsce należało do mł.asp. Dawida Powarzyńskiego 
z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego. 
sierż.sztab. Karina Kamińska
KMP Sopot

 II TURNIEJ FAIR PLAY
26 lipca br. na boisku Gimnazjum Nr 2 w Gdańsku 

przy ul. Kartuskiej odbył się II Turniej Fair Play, 
organizowany w ramach Święta Policji przez KMP 
w Gdańsku oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjan-
tów. W turnieju wzięło udział 12 drużyn z Trójmia-
sta w tym policjanci, żołnierze, Strażnicy Miejscy, 
Strażnicy Graniczni oraz młodzież.

Turniej wygrała młodzieżowa drużyna klubu sporto-
wego Polonia Gdańsk, II miejsce zajęli funkcjonariusze 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, 
III miejsce drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku, natomiast funkcjonariusze reprezentujący 
NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku 
uplasowali się na miejscu IV.

Puchary oraz medale ufundował Dyrektor Agencji 
Ubezpieczeniowej Allianz P. Adam Drążkiewicz.
asp.sztab. Piotr Strojny
ZW NSZZ Policjantów
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2 czerwca blisko 500 zawodników zmierzyło się 
z dystansem 1/4 Ironmana podczas „Garmin Iron 
Triathlon 2013” im. Bartosza Kubickiego w Malbor-
ku. Z trasą wynoszącą ponad 50 km zmierzyli się 
także policjanci i pracownicy Policji z Pomorza. 
Wystartowali z rzeki Nogat…

Policjanci i pracownicy Policji z Pomorza pobiegli 
w „Garmin Iron Triathlon 2013”, który odbył się na po-
czątku czerwca w Malborku. Trasa triathlonu miała 
ponad 50 kilometrów. Zawodnicy wystartowali o godz. 
12.00 w rzece Nogat. Mieli do przepłynięcia jedną pę-
tlę o długości 0,95 kilometra. Dalej ruszyli na rowerze 
pokonując dwie pętle kolarskie o łącznej długości 45 
kilometrów. Trasa kolarska przebiegała przez Malbork-
Kościeleczki-Tralewo-Stogi-Kościeleczki-Malbork. 

Zawody przeprowadzone były w konwencji bez dra-
ftingu co oznacza, że strefa ochronna za jadącym 
zawodnikiem wynosiła 7 metrów i wolno w niej było 
przebywać nie dłużej niż 10 sekund. Po tym czasie 
należało wyprzedzić zawodnika lub opuścić strefę. 

Na zakończenie triathlonu uczestnicy mieli do prze-
biegnięcia dwie pętle 10,5-kilometrowej trasy prowa-
dzącej ulicami miasta obok Muzeum Zamkowego. 
Wśród startujących zawodników był Błażej Bąkiewicz 
z KWP w Gdańsku, który pokonał trasę w 2 godziny, 51 
minut i 27 sekund, sierż.sztab. Rafał Cielasiński z KPP 
w Malborku z wynikiem 3 godziny, 14 minut i 32 sekun-
dy oraz mł.insp. Janusz Skosolas z KWP w Gdańsku, 
który osiągnął 3 godziny, 25 minut i 43 sekundy.

Uczestnikom triathlonu gratulujemy wyczynu.

sierż.sztab. Katarzyna Marczyk
KPP Malbork

GARMIN IRON TRIATHLON 2013

W Nogacie

Błażej Bąkiewicz Z nr 71 sierż.sztab. Rafał Cielasiński

Mł.insp. Janusz Skosolas wśród triathlonistów
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okiem fotografa
Błażej Bąkiewicz
KWP  Gdańsk

I Policyjny turniej sztuk walki GLADIATOR
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Uratował 
swojego sąsiada

Młodszy aspirant Tomasz Chmielowiec, policjant 
z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie wyprowadził 
z płonącego mieszkania swojego 23-letniego sąsia-
da. Szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariusza 
uratowała mężczyźnie życie.

Do pożaru mieszkania w jednej z gdańskich kamienic 
przy ulicy Ogarnej doszło wieczorem 3 czerwca br. 
Policjant z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego KMP 
w Sopocie zauważył z okna swojego mieszkania gę-
ste kłęby dymu wydobywające się z okien mieszkania 
sąsiada. Policjant natychmiast wezwał straż pożarną, 
a sam wbiegł do płonącego i zadymionego mieszka-
nia, i wyprowadził z niego swojego 23-letniego są-
siada. 

Po chwili na miejsce przyjechali inni policjanci, któ-
rzy ewakuowali pozostałych mieszkańców kamienicy. 
Strażacy zaczęli gasić ogień. Na miejsce wezwano 
pogotowie ratunkowe, które przewiozło uratowanego 
mężczyznę do szpitala. 

sierż.sztab. Karina Kamińska
KMP Sopot

I  POLICYJNY TURNIEJ 
MIESZANYCH SZTUK WALKI 
„GLADIATOR”  

W maju rozegrany został I Policyjny Turniej Miesza-
nych Sztuk Walki „Gladiator”. Na teren hali sportowej 
KWP w Gdańsku na Złotej Karczmie stawiło się 19 
funkcjonariuszy, którzy reprezentowali w głównej 
mierze komendy woj. pomorskiego. Wśród uczest-
ników było wielu utytułowanych zawodników m.in. 
brazylijskiego jiu-jitsu czy sambo bojowego.

Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach: 
w parterze i stójce w dwóch kategoriach wagowych: do 
90 kilogramów oraz powyżej 90 kilogramów. Eliminacje 
wyłoniły grupę czołowych zawodników, którzy stanęli do 
walki o puchary. Finałowe walki przysporzyły wielu emo-
cji, a o wyrównanym poziomie może świadczyć fakt, że 
dwukrotnie sędziowie zarządzali rozegranie dodatkowej 
rundy, aby wyłonić zwycięzcę. Licznie zgromadzona pu-
bliczność mogła podziwiać walki na poziomie, którego 
nie powstydziłaby się niejedna gala KSW. Nie brakowało 
głosów, aby impreza zorganizowana i przeprowadzona 
przez Sekcję Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego 
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku weszła na 
stałe do kalendarium zawodów sportowych garnizonu 
pomorskiego. W zawodach uczestniczyło łącznie 19 
funkcjonariuszy z woj. pomorskiego i kujawsko-pomor-
skiego, którzy reprezentowali różne style walki. Wśród 
uczestników wielu to czołowi polscy zawodnicy m.in. 
brazylijskiego jiu-jitsu czy sambo bojowego. Także te-
goroczni medaliści mistrzostw Polski. Ostatecznie ko-
lejność miejsc przedstawiała się następująco:

 � Kategoria wagowa do 90 kg – parter:
I m.  Damian Bartnicki – KMP Słupsk

II m. Jędrzej Lis – KPP Kwidzyn
III m. Radosław Połolmski – KPP Tczew

 � Kategoria wagowa powyżej 90 kg – parter:
I m. Adam Muszyński – OPP Gdańsk

II m. Mirosław Kwiatkowski – KPP Kwidzyn
III m. Mirosłąw Kajkowski – KMP Słupsk

 � Kategoria wagowa do 90 kg – stójka:
I m. Adam Muszyński – OPP Gdańsk

II m. Marcin Kiżewski – OPP Gdańsk
III m. Andrzej Hurko – KMP Słupsk

 � Kategoria wagowa powyżej 90 kg – stójka:
I m. Łukasz Kawczak – KMP Sopot

II m. Przemysław Wierzbicki – KMP Słupsk
III m. Marcin Radtke – KPP Puck

podinsp. Waldemar Bączek KWP Gdańsk


