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Funkcjonariusze i Pracownicy Policji!

Do Was, Waszych Rodzin oraz całego środowiska policyjnego kieruję 
najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia.

Życzę aby w tym świątecznym czasie zagościła wśród nas życzliwość, 
nadzieja i pogoda ducha. Niech nadchodzące Święta będą dla 
Państwa czasem spędzonym bez pośpiechu i zmartwień,  
w gronie rodziny i najbliższych.

Szczególne życzenia kieruję do osób, które  
w tym szczególnym okresie pełniły będą służbę.

Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego  
w Nowym 2016 Roku!

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
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Witamy w grudniowym numerze kwartalnika. Zapraszamy do przeglądu 
wydarzeń w garnizonie pomorskim z ostatniego kwartału – wśród nich 
wspominamy m.in. o organizowanym przez naszych antyterrorystów „Pa-
ramedyku”, w którym w tym roku wzięło udział aż 20 drużyn. Zamieściliśmy 
także materiał o sportowcach w Policji – funkcjonariuszach, którzy poza 
służbą doskonalą swoje umiejętności fizyczne i osiągają niesamowite suk-
cesy w kraju i za granicą. Z okazji jubileuszu 20-lecia NSZZ Pracowników 
Policji powstał artykuł o działalności związku. 

Z okazji zbliżających się Świąt składamy naszym czytelnikom na ten szcze-
gólny okres życzenia spokojnego i radosnego czasu spędzonego wśród 
najbliższych oraz awansów i spełnienia marzeń w nadchodzącym 2016 roku.

Zespół Redakcyjny

kom. Beata Domitrz

Od redaktora naczelnego

VII KONGRES KOBIET

Lęborska policjantka wzięła udział w VII Kongre-
sie Kobiet zorganizowanym we wrześniu w jednym 
z największych obiektów widowiskowo-sportowych 
w stolicy. W trakcie wszystkich paneli tematycznych 
poruszane były tematy z różnych dziedzin życia do-
tyczących kobiet i ich sytuacji w kraju. 

VII Kongres Kobiet był spotkaniem polskich kobiet 
ponad podziałami geograficznymi, politycznymi, spo-
łecznymi, zawodowymi, środowiskowymi… Odbywał się 
pod hasłem „Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?”

Na Kongresie obecne były kobiety z całej Polski m.in. re-
prezentujące różne służby mundurowe – przedstawicielki 
Policji, wojska, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, 
Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Stra-
ży Pożarnej. Spotkanie otworzyły Dorota Warakomska 
i Katarzyna Żak. Natomiast hymn kongresu odśpiewały 
Majka Jeżowska i Anna Jurksztowicz. W sali plenarnej 
Torwaru wszystkie panele prowadziła Kinga Rusin 
oraz Dorota Warakomska. W kongresie wzięła udział 
również Premier Ewa Kopacz. W trakcie Kongresu w sa-
lach bocznych odbywało się wiele ciekawych spotkań, 
szkoleń i paneli tematycznych. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Warte zauważenia jest to, iż w kongresie brali 
udział również mężczyźni m. in. Prezydent Słupska Ro-
bert Biedroń, redaktor Tomasz Lis, Rzecznik Praw Oby-
watelskich Adam Bodnar oraz wielu kolegów ze służb 
mundurowych, którzy dzielnie towarzyszyli i wspierali 
swoje koleżanki.

Dodatkowo podczas spotkania można było skorzystać 
z wielu porad w zakresie m.in. dyskryminacji w szkole, 
egzekucji zaległych alimentów, wykorzystania mocnych 
stron w poszukiwaniu pracy, zapobiegania przemocy 
w rodzinie, wykluczenia społecznego oraz zdrowego 
żywienia. Można było wymienić swoje doświadczenia 
życiowe i zawodowe, jak też przeprowadzić wiele dys-
kusji na nurtujące nas czasem pytania.

st. asp. Magdalena Zielke
KPP Lębork
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30 maja w miejscowości Dąbrówka koło Wejherowa 
otwarte zostało Muzeum Saperskie, w którym można 
podziwiać eksponaty z przełomu kilkuset lat. Zbiory 
muzeum to ponad dwa tysiące przedmiotów rozmiesz-
czonych w dziesięciu tematycznych salach. 

W Muzeum Saperskim możemy podziwiać przedmioty 
pochodzące aż z XV wieku, np. kamienną kulę armatnią 
pamiętającą czas bitwy pod Grunwaldem czy kule że-
liwne z lat 1600–1800. Znajduje się tutaj także technika 
współczesna z ostatnich wojen światowych w postaci 
różnego rodzaju bomb lotniczych, granatów ręcznych 
i moździerzowych, pocisków artyleryjskich oraz różnego 
rodzaju min. Jest również osobiste wyposażenie sape-
rów jakim posługiwali się w przeszłości, wyposażenie 
różnych armii świata po 1945 roku, np. ręczne wyrzutnie 
rakietowe, granatniki przeciwpancerne, rakiety ziemia-
-ziemia oraz ziemia-powietrze. Atrakcją dla najmłod-
szych jest rzut ćwiczebnym granatem i poszukiwania 
metalowych przedmiotów przy pomocy wykrywacza 
metalu. 

Muzeum saperskie wykorzystywane jest również jako 
ośrodek szkoleniowy. W przeszłości szkolili się tam poli-
cjanci pionu kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego, 
a na przełomie września i października br. odbyło się 
szkolenie zorganizowane przez SPAP KWP u Gdańsku. 
Wzięli w nim udział funkcjonariusze Straży Granicznej, 
BOR-u i służb wojskowych. Celem spotkania było zak-
tualizowanie wiedzy o materiałach wybuchowych oraz 
przedmiotach zawierających materiały wybuchowe, 
w tym improwizowanych urządzeniach wybuchowych. 
Funkcjonariusze rozmawiali także o zagrożeniach wy-

padkowych i zdrowotnych, i o sposobach przeciwdzia-
łania tym zagrożeniom w trakcie operacji policyjnych. 
Część szkolenia teoretycznego i praktycznego odbywała 
się na terenie przyległego Muzeum Techniki Wojskowej 
GRYF (o którym napiszemy w następnym numerze).

kom. w stanie spocz. Tomasz Weremko
KWP Gdańsk

Od Grunwaldu  
do współczesności 

Mapa dojazdu
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POPO NA KRYNICKIM ŚWIĘCIE
Sprzęt wykorzystywany przez policjantów w codziennej 

służbie można było obejrzeć z bliska podczas pikniku 
rodzinnego, który odbył się w jedną z wrześniowych 
sobót w Krynicy Morskiej z okazji „Święta Pieczonego 
Dzika”. Mundurowi propagowali szeroko pojmowane 
bezpieczeństwo i rozmawiali o swojej pracy z zaintere-
sowanymi uczestnikami zabawy. Policjanci przygotowa-
li między innymi stoisko technika kryminalistycznego, 
rozdawali informacyjne ulotki i prezentowali służbowe 
pojazdy. Najmłodszych do wspólnej zabawy zachęcał 
Słoń POPO – maskotka pomorskich policjantów.

mł.asp. Paulina Grzesiowska
KPP Nowy Dwór Gdański

POROzumIENIE z OK SySTEm 
POlSKa S.a. 

9 kwietnia br. Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP 
w Gdańsku w porozumieniu z Zarządem Wojewódzkim 
NSZZ Policjantów woj. pomorskiego i Wojewódzkim Za-
rządem Zakładowym NSZZ Pracowników Policji woje-
wództwa pomorskiego podpisał umowę z OK System 
Polska S.A. umożliwiającą korzystanie z karnetów OK 
System członkom związku, którzy złożyli deklarację 
członkowską i opłacają składki. 
Członkowie NSZZ Policjantów – 101 zł
pozostałe osoby – 129 zł

KONTAKT – Mariusz Lewandowski,  
mlewandowski@zwnszzp-gdansk.pl, 
tel. 882 130 231

w Klubie Blaszany Bębenek (obecnie Klub 107) 
w Gdańsku przy 

ul. Ogarnej 107 organizowana jest 

Zabawa Mikołajkowa, 
którą rozpocznie występ Kabaretu 

„ImPerwersja”. 
Po występie kabaretu zapraszamy na 

dyskotekę. 
Wstęp na kabaret – 10 zł (płatny na miejscu).

Chętnych prosimy o zgłaszanie się 
(ilościowe) do 2 grudnia  

- podinsp. Waldemar Bączek (KWP Gdańsk), 

tel. 14-427, kom. 606 439 007.

PIĄTEK 
17.30

„PATROL” W INTRaNECIE
Od października kwartalnik dostępny jest w sieci we-

wnętrznej Intranet 

(http://www.gd.policja/portal_wydzial_prezydialny_patrol.
php?k=61&a=brak).

Zapraszamy także do serwisu informacyjnego zamiesz-
czanego na stronie głównej portalu intranetowego.

Wydział Prezydialny KWP Gdańsk
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20-lecie Niezależnego  
Samorządnego Związku  
Zawodowego Pracowników Policji
W 2015 roku Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy Pracowników Policji obchodzi jubileusz 20–
lecia powstania. Okrągła rocznica skłania nas do 
spojrzenia wstecz na historię Związku oraz na ludzi, 
którzy tę historię współtworzyli. Jest to również oka-
zja do podziękowań oraz złożenia życzeń wszystkim 
członkom NSZZ Pracowników Policji. 

9 listopada 1995 roku VII Wydział Cywilny i Rejestro-
wy Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Postanowieniem 
Sygn. Akt VII Ns. Rej. zzpz 120/95 wpisał do rejestru 
związków zawodowych Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Pracowników Policji. Organizacja licząca już 
20 lat wyłoniona została ze struktur Związku Zawodo-
wego Pracowników Cywilnych MSW, który działalność 
rozpoczął w 1990 roku. 

Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSW 
w tamtym czasie skupiał pracowników Policji, pra-
cowników resortu służby zdrowia, Straży Granicznej, 
Nadwiślańskich Jednostek MSW, Zakładu Remontowo-
-Budowlanego MSW oraz Urzędu Ochrony Państwa. Po-
godzenie różnych interesów grup zawodowych w MSW 
było trudnym zadaniem. Dlatego też grupa inicjatywna 
wywodząca się między innymi z naszego województwa 
podjęła działania w celu oddzielenia pionu Policji od 
Kolegium Krajowego ZZ PC MSW. 

20 października 1995 roku w Katowicach grupa inicja-
tywna, która wyłoniła spośród siebie Komitet Założy-
cielski przygotowała odpowiednie dokumenty i złożyła 
w sądzie rejestrowym. 

W dniach 15–18 września 1996 roku w Kiekrzu odbył się 
I Zjazd NSZZ Pracowników Policji. Ukształtowana przez 
rok czołówka działaczy nie miała większych problemów 
z wyborem do władz. Przewodniczącym Krajowej Komisji 
Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji został wybra-
ny Kolega Michał Ćwieka. Do władz Krajowych wybra-
ni zostali również działacze z naszego województwa. 
Członkiem Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej 
NSZZ PP został Stanisław Sobisz, a członkiem Głównej 
Komisji Rewizyjnej Aleksander Ambros. 

Podobnie było w każdej kolejnej kadencji. Związkowcy 
z naszego województwa wybierani byli do władz kra-
jowych zarówno do Prezydium KKW, jak i do Głównej 
Komisji Rewizyjnej. 

Warto przypomnieć, że od 2006 roku Wojewódzki 
Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w woj. 
pomorskim jest jednym z czterech zarządów w kraju, 
który posiada własny sztandar. Inicjatorem ufundowa-
nia sztandaru dla naszego zarządu był ówczesny Prze-
wodniczący w woj. pomorskim Stanisław Wica. Dzięki 
jego ogromnej determinacji i zaangażowaniu możemy 
szczycić się posiadaniem sztandaru. 

Obecnie Związek liczy prawie 6 tysięcy członków, w tym 
450 osób w woj. pomorskim, reprezentowanych przez 
zarządy terenowe wchodzące w skład 19 wojewódzkich 
i szkolnych zarządów zakładowych. NSZZ Pracowników 
Policji jest największą organizacją związkową w kraju 
skupiającą pracowników Policji. 

Zgodnie ze Statutem NSZZ Pracowników Policji, te-
renem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej 
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Polskiej. Siedzibą organów krajowych Związku jest 
miasto Warszawa. Oznakami zewnętrznymi Związku 
są: sztandar Związku oraz znak graficzny. Związek jest 
ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją 
zawodową zrzeszającą pracowników Policji, emery-
tów i rencistów – byłych pracowników. Celem Związku 
jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych 
i socjalnych pracowników, emerytów i rencistów (byłych 
pracowników Policji) oraz rozwijanie działalności zmie-
rzającej do poprawy warunków bytowych, socjalnych 
i kulturalnych. Nasi przedstawiciele biorą czynny udział 
w pracach komisji socjalnej, przyznawania odznaczeń 
resortowych i państwowych oraz komisji ds. funduszu 
prewencyjnego PZU.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z naszymi koleżanka-
mi i kolegami z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjan-
tów w woj. pomorskim, wspólne organizujemy imprezy 
– zabawy karnawałowe, wycieczki, festyny z okazji Dnia 
Dziecka oraz Święta Policji. Wspólnie braliśmy udział, 
wspierając się nawzajem, w manifestacjach i protestach 
na ulicach Gdańska i Warszawy. Za pomoc wielokrot-
nie okazywaną naszemu Zarządowi, serdecznie dzię-
kuję Przewodniczącemu Kol. Józkowi Partyce oraz Jego 
współpracownikom z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów w woj. pomorskim. 

Przez 20 lat naszej działalności zawsze dążyliśmy 
(w zdecydowanej większości przypadków z sukcesem) 
do poprawy warunków pracy i płacy, bezpieczeństwa 
i stabilizacji pracy, rozwiązywania problemów w sposób 
jawny i niekonfliktowy, ochrony przed dyskryminacją 

i mobbingiem w pracy oraz pomocy prawnej naszym 
członkom. Związki zawodowe stanowią naszą reprezen-
tację w kontaktach z pracodawcą i pozwalają współde-
cydować w sprawach związanych z naszym miejscem 
pracy. 

Z okazji jubileuszu 20-lecia powstania NSZZ Pracowni-
ków Policji w imieniu Prezydium i Wojewódzkiego Zarzą-
du Zakładowego w woj. pomorskim dziękuję szczególnie 
gorąco za ogrom pracy i serca moim poprzednikom na 
stanowisku Przewodniczącego Wojewódzkiego Zarządu 
Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w woj. pomor-
skim. Ich wkład w nasze wspólne dzieło jest ciągle żywy 
w pamięci związkowców. 

Serdeczne podziękowania składam wszystkim człon-
kom NSZZ PP woj. pomorskiego – to Wy tworzycie ten 
związek i jego siłę, to dzięki Wam stawiamy sobie nowe 
wyzwania i dążymy do ich realizacji. Życzę Wam i sobie, 
aby przyszłość przyniosła nam godne warunki pracy 
i płacy na każdym stanowisku, szacunek i zadowolenie 
z każdego dnia naszej pracy oraz wielu sukcesów i wy-
trwałości w realizacji planów, i zamierzeń.

Specjalne podziękowania kieruję do Pana Adama 
Drążkiewicza – Dyrektora Firmy Allianz za okazaną 
pomoc i współpracę. 

Przewodnicząca
Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego
NSZZ Pracowników Policji w woj. pomorskim
Krystyna Maculewicz 
Wszystkich niezdecydowanych zapraszam do współpracy. 



8   Patrol grudzień 2015             www.pomorska.policja.gov.pl

POMORSKA POLICJA PO 
UNIJNYM ZASTRZYKU…

Dobiega końca najdroższy projekt Pomorskiej Policji 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na 
usprawnienie systemu ratownictwa Komenda Wojewódz-
ka Policji w Gdańsku uzyskała w 2011 r. z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007–2013 kwotę 13 455 650 zł. Projekt powstał 
jako efekt współpracy Wydziału Łączności i Informatyki, 
Prewencji i Ruchu Drogowego, Transportu, Gospodarki 
Materiałowo-Technicznej oraz Zespołu Funduszy Pomo-
cowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod 
nazwą „Wdrożenie zintegrowano systemu łączności 
oraz zakup sprzętu ratowniczego i środków transpor-
tu na potrzeby Zintegrowanego Systemu Ratownictwa 
Województwa Pomorskiego”. Swoim zasięgiem projekt 
objął teren całego województwa: komendę wojewódz-
ką oraz komendy miejskie i powiatowe Policji, o czym 
w każdej z jednostek będą informować specjalne tablice 
pamiątkowe. 

„Podejmując się realizacji projektu byliśmy pełni obaw, 
czy nasz wysiłek oraz postawione sobie cele przełożą się 
na sukces i wymierne korzyści dla Pomorskiej Policji”, 
podsumowuje projekt Karolina Marchelek, starszy spe-
cjalista Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdań-
sku. „Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu udało 
się zakupić sprzęt i zrealizować działania, które przy-
służą się efektywniejszej pracy funkcjonariuszy Policji. 
Mamy nadzieję, że również mieszkańcy województwa 
pomorskiego dostrzegą korzyści, jakie przyniósł projekt, 
gdyż jednym z jego założeń była poprawa bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego.”

Lepiej skomunikowana
Trzonem projektu jest cyfrowa łączność radiowa DMR. 

W ramach projektu wybudowano szkielet cyfrowej łącz-
ności radiowej na obszarze całego województwa, roz-
budowano system cyfrowej łączności radiowej DMR 
Trójmiasto oraz zakupiono 901 sztuk radiotelefonów 
cyfrowych. „Dzięki rozbudowie Systemu DMR Trójmia-
sto osiągnęliśmy nową funkcjonalność, taką jak Linked 
Capacity Plus, która pozwoliła na zwiększenie ilości ka-
nałów cyfrowych i rozszerzyła obszar, na którym są one 
dostępne”, mówi Ryszard Bednarek, kierownik technicz-

ny projektu. „Z kolei wybudowanie Szkieletu Cyfrowej 
Łączności Radiowej umożliwiło integrację 130 radiote-
lefonów na obszarze całego województwa na 85 konso-
lach dyspozytorskich wyposażonych w ekrany dotykowe. 
W ramach przedsięwzięcia wymieniono wszystkie stare 
analogowe radia bazowe na nowe cyfrowe radia DMR. 
Każda komenda powiatowa została wyposażona w trzy 
konsole dyspozytorskie na stanowiskach kierowania, na 
których udostępniono wszystkie radiostacje bazowe 
z podległych jednostek, interfejs telefonu stacjonarnego, 
bramkę SMS, z której można wysyłać SMS-y grupowe, 
książkę telefoniczną i moduł rejestracji korespondencji. 
Dzięki temu dyżurny oficer ma możliwość realizacji ko-
respondencji zarówno radiowej, jak i tradycyjnej telefo-
nicznej z jednego urządzenia. Najważniejszą wartością 
dodaną projektu jest zwiększenie zasięgu sieci radiowej 
poprzez umożliwienie zdalnego dostępu do wyniesio-
nych punktów radiowych. Wszystkie te elementy mają 
istotny wpływ na szybkość i jakość reakcji Policji na zda-
rzenia. Poprawiają skuteczność działania Policji, przez 
co wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców.”

Bardziej zmotoryzowana
Kolejnym filarem projektu był zakup szesnastu Ambu-

lansów Pogotowia Ruchu Drogowego, które wspierają 
w codziennej pracy policjantów ruchu drogowego przy 
obsłudze wypadków i kolizji. Każdy z nowoczesnych 
furgonów wyposażony jest w automatyczny defibryla-
tor AED, zestaw znaków, lampy pulsacyjne, parawan 
do oględzin, walizkę medyczną i deskę ortopedyczną. 
Dzięki temu policjanci ratujący ofiary wypadku mają 
pod ręką profesjonalne narzędzia do udzielania pierw-
szej pomocy oraz do zabezpieczania miejsca zdarze-
nia. Z kolei wnętrze pojazdu wyposażone jest w sprzęt 
umożliwiający sprawne sporządzenie dokumentacji dla 
celów służbowych. Nie tylko policjanci ruchu drogowego 
mogą cieszyć się z nowych pojazdów – dziewięć samo-
chodów otrzymali technicy kryminalistyki do przewozu 
specjalistycznego sprzętu służącego do zabezpiecza-
nia miejsca wypadku drogowego, ustalania przyczyn 
zdarzenia i stanu technicznego samochodów uczestni-
czących w wypadku. Dzięki projektowi jeszcze bardziej 

ROZWOJU REGIONALNEGO
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na baczności powinni się mieć kierowcy jeżdżący pod 
wpływem alkoholu lub z nadmierną prędkością. W ręce 
Policji trafiło bowiem 95 sztuk bezkontaktowych urządzeń 
do pomiaru trzeźwości i 40 sztuk laserowych mierników 
prędkości. Gdy do wypadku jednak dojdzie, z pomocą 
policjantom przyjdzie zakupiony trójwymiarowy system 
mapowania, wizualizacji i rekonstrukcji zdarzeń drogo-
wych, kryminalnych, pożarów, wybuchów itp.

Nowocześniej urządzona
Działania ratownicze Policji rozpoczynają się zazwy-

czaj od kontaktu z oficerem dyżurnym. Ważne, by jego 
miejsce pracy było możliwie komfortowe i odpowiednio 
wyposażone. Ze środków unijnych gruntownie wyremon-
towane i wyposażone zostały pomieszczenia służby dy-
żurnej w KPP w Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze 
Gd. i Lęborku. W pozostałych komendach przeprowa-
dzono drobniejsze prace remontowe.

Wszechstronniej przeszkolona
Nawet najbardziej nowoczesny sprzęt nie zastąpi nigdy 

fachowca, który potrafi w profesjonalny sposób udzielić 
pomocy ofiarom wypadku. Policjanci są jednymi z pierw-
szych przedstawicieli służb ratunkowych docierających 
na miejsce zdarzenia. Od ich umiejętności zależy często 
zdrowie i życie poszkodowanych osób. Właśnie dlatego 
projekt objął również szkolenie z kwalifikowanej pierw-
szej pomocy. Wzięło w nim udział 80 funkcjonariuszy 
ruchu drogowego z województwa pomorskiego. „Fun-
dusze unijne to idealne rozwiązanie dla przedsięwzięć, 
których Policja nie może sfinansować z budżetu państwa. 
Często spotykamy się z sytuacją, gdy ciekawe a zara-
zem ważne pomysły i inicjatywy wymagają uzyskania 
dodatkowych środków. Tak było również w przypadku 
Zintegrowanego Systemu Ratownictwa. Cieszę się, że 
udało się otrzymać dotację, a co ważniejsze zrealizować 
projekt, mimo, iż zdarzały się przeszkody i problemy. 

W ciągu 5 lat w pracę na rzecz projektu zaangażowało 
się mnóstwo osób, którym już w dniu dzisiejszym należą 
się szczególne podziękowania”, podsumowuje Karolina 
Marchelek.

Agnieszka Jaruminowska
KWP Gdańsk

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

PARAMEDYK – VIII EDYCJA ZAWODÓW
We wrześniu już po raz ósmy na Pomorzu zespoły 

antyterrorystyczne podległe MON, MS i MSW rywali-
zowały w jedynych w Polsce zawodach i warsztatach 
medycyny taktycznej pod nazwą „Paramedyk” połączo-
nych z konferencją, organizowanych przez policjantów 
z Samodzielnego Antyterrorystycznego Pododdziału Po-
licji w Gdańsku. W różnych lokalizacjach na terenie Po-
morza funkcjonariusze i żołnierze brali udział w konku-
rencjach medycznych, taktycznych i sprawnościowych. 
W tym roku w zawodach uczestniczyło 20 ekip z całej 
Polski. Tegoroczną edycję honorowym patronatem objął 
Komendant Główny Policji. 

Na zawodników czekało 8 zadań rozgrywanych w ciągu 
dnia, jak i nocy. Po rywalizacji wyróżniono cztery druży-
ny: SPAP w Gdańsku, Oddział Specjalny Żandarmerii 
Wojskowej w Warszawie, Wydział Realizacyjny Komendy 
Stołecznej Policji i Wydział V Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. 

kom. Jarosław Przyjemczak 
KWP Gdańsk
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BIEGIEM POKONUJĄC PRZESZKODY – Z ASFALTU W BŁOTO
Policjanci z pomorskich jednostek Policji nie zwal-

niają tempa. Dwa lata temu pisałam o gdyńskich 
policjantach biorących udział w licznych okolicz-
nościowych biegach odbywających się na terenie 
województwa pomorskiego. Dzisiaj nawiązując 
i wracając do tematu biegania, przenosimy się 
w trochę inny teren i specyfikę biegową.

29 sierpnia br. w Adventure Park Gdynia Kolibki 
grupa pomorskich policjantów wystartowała w Biegu 
Morskiego Komandosa poświęconego pamięci gen. 
broni Włodzimierza Potasińskiego.

Bieg Morskiego Komandosa stanowi jeden z najbar-
dziej ekstremalnych w Polsce. Tak jak w ubiegłych la-
tach, tak i w tym roku uczestnicy biegu na wstępie mieli 
do pokonania odcinek plażowy, gdzie znajdował się tor 
przeszkód tzw. „Plażowicz” po czym brodzili po pachy 
w wodzie Zatoki Gdańskiej wzdłuż plaży w Gdyni Or-
łowie podczas gdy żołnierze Morskiej Jednostki Działań 
Specjalnych Formoza łodziami motorowymi tworzyli do-
datkowe fale, skutecznie utrudniając marsz w wodzie. 

Następnie, po pokonaniu odcinka korytem rzeki Ka-
cza, bieg wkraczał na trudny, zróżnicowany pod kątem 
przewyższeń teren klifów orłowskich w Gdyni, skąd 
uczestnicy biegnąc w górę nurtu rzeki Swelina, po 
przeczołganiu się i przeciśnięciu przez wiele, niekiedy 
liczących nawet kilkadziesiąt metrów, ciasnych, nie-
oświetlonych i nieraz pełnych błota i kamieni tuneli i ka-
nałów, wkraczali na teren samego Adventure Parku, 
gdzie czekały ich kolejne odcinki biegowe w trudnym 
terenie. Na trasie znajdowały się przeszkody natural-
ne i specjalnie przygotowane przez organizatorów, 
zgrupowane szczególnie na torze przeszkód zwa-
nym „Katorga”. Ten tor, jak i wcześniej wspomniany 
„Plażowicz” oferowały uczestnikom liczne przeszkody 
w postaci zasieków z drutu kolczastego, także pod 
prądem, czołganie pod pojazdami wojskowymi, w tym 
pod czołgiem, pionowe ściany, liny i siatki z lin, ściany 
z opon, równoważnie, liczne rury o zróżnicowanych 
średnicach i nachyleniu do terenu, często śliskie od 
naniesionego błota oraz wiele innych ekstremalnych 
przeszkód, które wieńczył zjazd sztucznym potokiem 
tzw. „Black River” do sztucznego zbiornika nazwanego 
„Bajkał”, za którym znajdowała się meta biegu.

Bieg Morskiego Komandosa odbywał się w kilku 
konkurencjach, przeprowadzanych w takich samych 
warunkach terenowych, ale na innych dystansach. Ko-
ronną kategorią był bieg „Hard” na dystansie 21 km, 
w pełnym umundurowaniu wraz z nakryciem głowy, 
wysokim obuwiu, z atrapą karabinka AK47 oraz z 5 
kilogramowym obciążeniem w plecaku. 

Kolejną kategorią był bieg „Team” na tym samym 
dystansie, pokonywany w czteroosobowych drużynach 
w pełnym umundurowaniu, z atrapą 20 kg. moździerza. 

Następną kategorią był bieg o nazwie „Sprint”, na 

dystansie 11 km. w dowolnym ubraniu oraz „Hard Hi-
storyczny” odbywający się na tym samym dystansie 
co „Hard”, w pełnym umundurowaniu, ale tym razem 
nakrycie głowy dostarczone było przez organizatorów 
– był to hełm Wojska Polskiego. 

Każda z kategorii, z uwagi na liczbę zawodników, 
odbywała się o różnych porach dnia, ponadto w kate-
gorii „Hard” i „Sprint” podzielono i przeprowadzono po 
dwa starty w każdej, prowadząc oddzielną klasyfikację 
dla każdego biegu ze względu na zmieniające się wa-
runki na trasie. By zostać sklasyfikowanym na mecie 
biegi na dystansie 21 km należało pokonać w czasie 
4,5 godziny, natomiast na dystansie 11 km – 2 godzin.

Godz. 14:00 – start w kategorii „Hard II”.
Na linii startu stawili się st. sierż. Przemysław Ziomek 

z Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni, st. asp. Tomasz 
Gularski z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 
i st. sierż. Łukasz Matysiak z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku

Godz. 15:00 – start w kategorii „Sprint II”.
Na linii startu – sierż. sztab. Iwona Panas z Komisa-

riatu Policji w Gdyni Redłowie. 
Wszyscy na trasie walczyli ze swoimi słabościami, 

podejmując morderczy wysiłek przy pokonywaniu 
kolejnych wzniesień i przeszkód w przemokniętych 
ubraniach, butach nasiąkniętych wodą, wypełnionych 
kamieniami, piachem i błotem. Panowie dodatkowo 
z obciążeniem, nabywając kolejne kontuzje, otarcia 
i stłuczenia. Wszystkim udało się wytrwać i zjechać 
„Black River”, wpadając do znajdującego się u jej uj-
ścia potoku „Bajkał” i następnie pokonać linię mety. 

Dla każdego był to sprawdzian własnych sił, możli-
wości, poznanie samego siebie. Na starcie „Hard II” 
stanęło 95 uczestników, z czego 79 osób ukończyło 
bieg w czasie wymaganym przez organizatora: st.sierż. 
Przemysław Ziomek zajął 43 miejsce w klasyfikacji 
Open (kobiety i mężczyźni) uzyskując czas 3:53:53, 64 
miejsce zajął st.asp. Tomasz 

Gularski uzyskując czas 4:18:25. St.sierż. Łukasz Ma-
tysiak nie został sklasyfikowany ponieważ na 5 km bie-
gu zerwał podeszwę w bucie, borykając się następnie 
z kontuzją nogi. Mimo to, wykazując się niezwykłą siłą, 
samozaparciem i wytrwałością ukończył bieg i prze-
kroczył linię mety, nie schodząc z trasy. 

Na starcie kategorii „Sprint II” stawiło się 109 
osób, a bieg ukończyły w czasie wskazanym przez 
organizatora 74 osoby; wśród nich sierż. sztab. 
Iwona Panas, zajmując w kategorii Open wysokie 
22 miejsce z czasem 1:36:30, jednocześnie będąc 
pierwszą wśród kobiet na mecie powyższego biegu. 

Największą satysfakcję dają jednak nie zajęte miejsca, 
a sam fakt ukończenia tego niezwykle trudnego biegu. 

sierż.sztab. Iwona Panas 
KP Redłowo

SPORT
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Sierż. sztab. Iwona Panas tydzień przed Biegiem Mor-
skiego Komandosa wzięła udział w I Ekstremalnym 
Dzikobiegu i Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych 
w biegu ekstremalnym w Policach, gdzie na trasie 5 km. 
biegu odbywającego się w równie trudnym terenie co 
BMK i najeżonego podobnymi przeszkodami, na 247 
zawodników, zajęła III miejsce wśród kobiet „w mun-
durach”. 

A co dalej? Za parę miesięcy zaczyna się kolejny 
sezon biegów ekstremalnych organizowanych przy 
udziale różnych jednostek specjalnych, takich jak 
„Masters' Killer”, „Bieg Katorżnika”, „GROM Challen-
ge” i oczywiście BMK. Nasi funkcjonariusze cały czas 
przygotowują się do startu. Trzymamy kciuki!

Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim funkcjonariuszom 
i pracownikom Policji woj. 
pomorskiego za tak liczny i spokojny 
udział w pikiecie pod Sejmem RP, 
która odbyła się 8 października br.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów woj. pomorskiego
Józef Partyka
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Policjanci mają wiele zainteresowań, dzielą swój czas pomiędzy służbę, życie osobiste i rozwijanie 
swoich pasji. Część z nich poświęca się różnym dyscyplinom sportu. Wielogodzinne treningi, wylany 
pot, niejednokrotnie kontuzje tylko mobilizują ich do dalszego wysiłku, który procentuje osiąganiem 
coraz lepszych wyników, pobijaniem rekordów czy zwycięstwami na zawodach. Przedstawiamy syl-
wetki kilkoro z pomorskich sportowców w mundurze.

podkom. Henryk Lewandowski KWP Gdańsk
asp.sztab. Sławomir Gołąbek KWP Gdańsk

st.asp. Anetta Potrykus KPP Wejherowo

W służbie od 2012 r. w OPP w Gdańsku, następnie od sierpnia 
2014 r. w KWP w Gdańsku. Trenuje zapasy, brazylijskie Ju-jit-
su i MMA w Klubie Sportowym „Akademia Sarmatia Gdańsk”. 
Trener – Paweł Żukowski.

Najważniejsze osiągnięcia sportowe to Mistrzostwo Polski 
w MMA w latach 2010–2011, Mistrzostwo Polski w Brazylij-
skim Ju-jitsu (2011 r.), V-ce Mistrzostwo Świata Służb Mun-
durowych w Zapasach (2013 r.), Mistrzostwo Świata Służb 
Mundurowych w Submision Grappling (2015 r.).
Wykształcenie: średnie. Hobby: sport, muzyka, teatr, kino.

W służbie od 1998 r., na początku w KRP w Lęborku w OPI. Następnie, w 2000 r. 
służył w Szkole Policji w Słupsku, kolejno na stanowisku Szefa Kompanii, Dyżur-
nego SP oraz Wykładowcy Zakładu Prewencji. Od 2010 r. wrócił do KPP w Lęborku. 
Najpierw jako specjalista zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Krymi-
nalnego, a od maja 2015 r. jest Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego.
Trenuje lekkoatletykę (biegi długie), obecnie w Klubie Sportowym „Team Run 
Gdańsk” w grupie trenera Radosława Dudycza.
Osiągnięcia to m.in.:
I m-ce drużynowo i indywidualnie w Europe Challenge En Uniforme na 10 km, Mo-
naco 2000 r., 
II m-ce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Policji w półmaratonie Słupsk oraz III 
m-ce indywidualnie i I m-ce drużynowo w Mistrzostwach Europy w Maratonie Ateny, 2002 r.,
I m-ce w Mistrzostwach Polski Policji na 10 km Góra i II m-ce w Mistrzostwach Polski w ul-
tramaratonie na 100 km Kalisz, 2010 r.,
XI m-ce drużynowo w Mistrzostwach Świata w biegu na 100 km, 2012 r.,
III m-ce w Mistrzostwach Polski Policji w półmaratonie Sobótka, II m-ce indywidualnie oraz I m-ce drużynowo w biegu przeła-
jowym oraz II m-ce indywidualnie w biegu na 10 000 m. na Światowych Igrzyskach Służb Mundurowych Fairfax (USA), 2015 r. 
Ma wykształcenie wyższe, ukończył Zarządzanie Kryzysowe i Ochronę Ludności. Zainteresowania – sport, muzyka (New 
Romantics), dobra książka (E.M.Remarque). Plany – Mistrzostwa Europy Policji w przełajach Coventry (21–24.03.2016 r.) i Eu-
ropejskie Igrzyska Służb Mundurowych Huelva (11–19.06.2016 r.)

W służbie od 2008 r. W latach 2008/2009 pełnił służbę kandydacką w OPP Piaseczno. 
Aktualnie w Plutonie Wsparcia Taktycznego OPP w Gdańsku. Trenuje trójbój siłowy oraz Strongman w Klubie Sportowym „Kartuzy”.
Osiągnięcia:

II m-ce w Strongman Policji Kłobuck 2010 r.,
II m-ce w Strongman Służb Mundurowych Gdańsk 2011 r.,
II m-ce w Strongman Służb Mundurowych Gdańsk 2012 r.,
I m-ce w Mistrzostwa Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi Szczytno 2013 r.,
I m-ce w MP Federacji: PRD w wyciskaniu sztangi Lębork 2013r.,
II m-ce w Strongman Policji Kłobuck 2013 r.,
I m-ce MP w wyciskaniu sztangi Złotoryja 2014 r.,
I m-ce w otwartym integracyjnym turnieju MP Kołobrzeg 2015 r. 
Wykształcenie średnie. Zainteresowania: boks, film, motoryzacja. Planuje wystartować  
w Mistrzostwach Polski w Złotoryi 2015 i Mistrzostwach Europy w Łodzi.
Rekordy: wyciskanie 260 kg, martwy ciąg 340 kg, przysiad 320 kg.
Marzenie – start w profesjonalnych zawodach Strongman.

W służbie od 2013 r. W szkole Policji trafił do kompanii pod do-
wództwem mł.asp. Pawła Piotraschke, który zachęcił go do 
uprawiania sportu i ułożył pierwsze cykle treningowe. W pierw-
szym roku treningu przebiegł ponad 5000 km. Pełni obowiązki 
dzielnicowego w Komisariacie Policji w Rumi

Osiągnięcia: sierpień 2014 r. – Góra II m-ce w kategorii M20 pod-
czas Mistrzostw Polski Policji na dystansie 10 km,
wrzesień 2014 r. Maraton Warszawski – V m-ce w kategorii służb 
mundurowych,
marzec 2015 r. – Sobótka, III m-ce w kategorii M20 podczas Mi-
strzostw Polski Policji w Półmaratonie Ślężańskim,
wrzesień 2015 r. Ustka, IX m-ce Półmaraton Rowy – Ustka
Prywatnie: tata 8-miesięcznego Huberta, pasjonata sportów 
wodnych i ratownictwa.

W służbie od 2013r. w OPP w Gdańsku, od sierpnia 2014 r. służy 
w KWP w Gdańsku. Uprawia jednocześnie kickboxing oraz boks 
w Gdańskim Klubie Sportowym „Champion” pod okiem trenera – 
Bogdana Bliźniaka.

Osiągnięcia: 2006–2015 10-krotny Mistrz Polski w Kickboxingu, 3–
krotny srebrny medalista Pucharu Świata w Kickboxingu, Między-
narodowy Mistrz Estonii w Kickboxingu, Międzynarodowy Mistrz 
Litwy w Kickboxingu, Zawodowy Mistrz Krajów Nadbałtyckich 
w K-1, V-ce Mistrz Polski Młodzieżowy w Boksie.
Wykształcenie średnie, hobby: kino, książka, sport.

W służbie od 2013 r., po zakończeniu szkolenia cały czas w Komisariacie Policji w Szemudzie. Tre-
nuje Strongman.

Osiągnięcia: od roku 2009 roku wielokrotny udział w zawodach Strong Man, na których zajmował 
I miejsca,
2010 r. – Mistrzostwa Polski Juniorów (Strong Man) – I miejsce,
2010 r. – Mistrzostwa Polski Amatorów Strong Man – I miejsce,
2010, 2012, 2013 r. – uczestnik zawodów „Arnold Classic Amateurs” – V miejsce, a by dostać się na 
te zawody, które odbywają się w USA, trzeba wygrać eliminacje w kraju.
2012, 2014, 2015 r. – V Miejsce w Mistrzostwach Polski Strong Man,
2012 r. – Mistrz Polski Amatorów – Strong Man – I miejsce,
2013 r. – start w zawodach Arnold Classic Amateurs,
2014 i 2015 r. – I Miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Strong Man Policjantów organizowanych w Kło-
budzku,
2015 r. – w tym roku 17 razy startował w zawodach Puchar Polski Strong Man, podczas których 
I miejsce zajął aż 8 razy
Wykształcenie średnie, student III roku socjologii o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 
Plany: wygrać zawody w marcu 2016 roku (Arnold Classic Amateurs).

W służbie od 2013 r., od 2014 roku instruktor technik i taktyk interwencji w OPP w Gdań-
sku. Jej dyscyplina to kickboxing. Trenuje w Gdańskim Klubie Sportowym „Champion” 
pod okiem trenera – Bogdana Bliźniaka.

Osiągnięcia: II m-ce w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w K1 i Kick Light 2015, 
III m-ce w Mistrzostwach Polski Low Kick 2014 Bełchatów,
II m-ce w Pucharze Polski Kickboxing 2014 r., Mistrzyni Polski 2013r. Full Contact, Mi-
strzyni Polski Północnej Kickboxing 2012r., brązowa medalistka w Międzynarodowych 
Zawodach K1 2011 r.
Jest absolwentką AWF w Gdańsku. W Kadrze Polski występowała w latach 2013/2014. 
Zainteresowania: crossfit, książki i filmy. Planuje rozwijać swoje umiejętności i zdo-
bywać kolejne doświadczenia. W sporcie od 8 roku życia. W obowiązkach domowych 
pomaga jej druga połówka z takimi samymi pasjami. Wychowują córkę, która również 
uprawia sport walki. sie

rż.
 Adam Muszyñski

sierż. N
atalia Pawłowska

sierż. Mateusz Ostaszewski

sierż.s
ztab. Dawid Elgert

sie
rż.

 Jarosław Daschke

sierż. Jan Teleżyński

podkom. Adam Thiel

SPORTOWCY    
W POLICJI
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okiem fotografa
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod zintegrowany Komisariat Policji 

Gdańsk-Śródmieście, Stogi i Wodny, 2 października 2015

mł.asp. Michał Sienkiewicz 
mł.asp. Adrian Sprengel 
KWP Gdańsk

                     
       Kadra Kierownicza KWP w Gdańsku

Zdjęcie uczestników wydarzenia – zostało  umieszczone w pamiątkowej tubie

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego
Z-ca KGP insp. Cezary Popławski rozmawia z przedstawicielami mediów

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej – Wiesław Szlachetka poświęcił 
Akt Erekcyjny

Wicewojewoda Pomorski – P. Michał Owczarczak 

podpisuje Akt Erekcyjny
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NAJLEPSZY ZAWODNIK I KRÓL STRZELCÓW W NaSzEJ 
REPREzENTaCJI

Reprezentacja KWP w Gdańsku, na zaproszenie Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, wzięła 
udział w II Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej pod 
Honorowym Patronatem Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. W turnieju udział wzięło 10 
drużyn reprezentujących różne formacje mundurowe 
z terenu całego kraju. W naszej drużynie znalazł się 
Najlepszy Zawodnik i Król Strzelców.

Rozgrywki odbyły się od 17 do 19 września, toczono je 
w dwóch grupach. Drużyna KWP w Gdańsku trafiła do 
grupy B, z której awansowała do półfinału, uzyskując 
w poszczególnych spotkaniach następujące wyniki :

KWP Gdańsk – KMP Olsztyn 3:1
KWP Gdańsk – KPP Iława 2:2
KWP Gdańsk – KWP Wrocław 5:2
KWP Gdańsk – ABW 3:0
W półfinale nasi reprezentanci zmierzyli się z dru-

żyną Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Olsztynie, 
wygrywając zdecydowanie spotkanie z wynikiem 3:0 
i uzyskując tym samym awans do finału, gdzie spotkali 

się z faworytem turnieju, obrońcą tytułu drużyną KWP 
w Olsztynie.

Mecz finałowy przez długi czas nie przynosił roz-
strzygnięcia. Na 4 minuty przed końcem drużyna KWP 
Gdańsk objęła prowadzenie 1:0. Prowadzenie nie trwa-
ło długo, ponieważ po kontrowersyjnym rzucie karnym 
drużyna KWP w Olsztynie wyrównała wynik meczu. 
Ostatecznie reprezentacja KWP w Gdańsku w końcówce 
spotkania strzeliła bramkę, wygrywając całe spotkanie 
2:1 i zdobywając tym samym pierwsze miejsce w turnieju.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano repre-
zentanta KWP w Gdańsku – sierż. Krzysztofa Ziemaka, 
pełniącego na co dzień służbę w KMP w Gdyni. Tytuł 
króla strzelców zawodów, z łącznym wynikiem 8 bra-
mek, zdobył również reprezentant KWP w Gdańsku sierż. 
sztab. Sebastian Zieliński, na co dzień funkcjonariusz 
KPP w Sztumie.

st.asp. Adrian Kamrowski
KWP Gdańsk
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