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Nietypowa rozprawa sądowa
W starogardzkim sądzie odbyła się rozprawa, 

w trakcie której na ławie oskarżonych zasiadł di-
ler narkotykowy. Był to zainscenizowany przewód 
sądowy, w którym uczestniczyli uczniowie jednej 
z miejscowych szkół. Dzięki współpracy sądu, pro-
kuratury i Policji obecna na sali sądowej młodzież 
miała doskonałą okazję do aktywnej edukacji.

Policjanci z Zespołu  ds. Nieletnich oraz Profilakty-
ki Społecznej włączyli się w działania Prokuratury   
Rejonowej   oraz Sądu Rejonowego w Starogardzie 
Gdańskim skierowane do młodzieży Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 4. Uczniom szkoły zaprezentowano in-
scenizację rozprawy sądowej , która dotyczyła zatrzy-
mania dilera sprzedającego narkotyki oraz dopalacze 
małoletnim.  Młodzież mogła zobaczyć jak przebiega 
proces sądowy, jak wygląda praca – sędziego, pro-
kuratora,  obrońcy oraz policjanta. Inscenizacja była 
świetnym pomysłem na połączenie nauki z ciekawym, 
realnym doświadczeniem  poprzez aktywną edukację.

Na koniec wizyty młodzież mogła zadawać pytania, 
a także miała możliwość zwiedzania budynku sądu 
oraz pomieszczeń dla osób konwojowanych i dopro-
wadzanych przez Policję. 

st.asp. Marcin Kunka
KPP Starogard Gdański
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Czerwiec to miesiąc rozpoczynający czas jeszcze bardziej wytężonej pracy po-
licjantów – zaczyna się sezon letni związany z napływem turystów na Pomorze, 
zbliżają się lipcowe zabezpieczenia dwóch ważnych wydarzeń – Szczytu NATO 
w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Funkcjonariusze będą obecni 
tam gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale 
pomimo codziennych zadań na służbie na pewno znajdą czas na realizację swoich 
zainteresowań, o których następnie piszemy w kwartalniku gratulując policyjnych 
dokonań. Zapraszam do przeglądu wydarzeń z ostatniego kwartału.

  Zespół Redakcyjny 

Od redaktora naczelnego

kom. Beata Domitrz

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
O ZWALCZANIU TERRORYZMU

Od 16 do 18 marca w Gdańsku odbywała się, organizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji 
KGP, w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinanso-
wanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009–2014), konferencja międzynarodowa, 
której wiodącym tematem było zapobieganie i zwalczanie terroryzmu, w tym zagrożeń wiążących się ze 
zjawiskiem tzw. zagranicznych bojowników. 

Konferencja została uroczyście otwarta przez insp. Ja-
rosława Rzymkowskiego, Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku oraz podinsp. Łukasza Wilińskiego, 
Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpra-
cy Policji KGP. Tematyka konferencji była kontynuacją 
problematyki poruszanej podczas wcześniej organizo-
wanych przez BMWP KGP konferencji, m. in. międzyna-
rodowej (Kraków 02 – 04.09.2015) oraz dwóch krajowych 
(Wrocław 08 – 10.10.2015 i Poznań 17 –19.02.2016), w trak-
cie których przedstawione zostały kwestie związane 
z masowym napływem imigrantów na obszar państw 
strefy Schengen i wiążące się z tym ewentualne zagro-
żenia. Pod uwagę wzięto również ostatnie wydarzenia, 
w szczególności zwiększenie liczby ataków i zamachów 
terrorystycznych, w których udział biorą przedstawicie-
le państw Bliskiego Wschodu powiązani z Państwem 
Islamskim. 

Zgodnie z agendą konferencji omówione zostały na-
rzędzia i formy współpracy właściwych służb i organów, 
wykorzystanie kanałów wymiany informacji, tj. SIS, IN-
TERPOL, EUROPOL, a także zwiększenie efektywności 
wykorzystania SIS II wobec wzrostu zagrożenia terrory-
zmem (ze strony tzw. zagranicznych bojowników) i prze-
stępczością transgraniczną w związku z rosnącą falą 
migracji. 

Istotnym punktem agendy było przedstawienie stanu 
przygotowania i współpracy polskich służb właściwych 
w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego, na przykładzie organizacji imprez masowych 
w 2016, tj. Światowych Dni Młodzieży, szczyt NATO oraz 

wymiana informacji na poziomie krajowym i między-
narodowym w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na 
terytorium Polski. 

Dodatkowo przedstawiono najnowsze i najważniejsze 
informacje z zakresu toczących się obecnie na forum 
UE prac legislacyjnych, związanych z problematyką 
zagrożenia terroryzmem. W konferencji wzięło udział 
60 uczestników (w tym 30 gości zagranicznych) – przed-
stawicieli eu-LISA, FRONTEX-u, INTERPOL-u, Biur SI-
RENE, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży 
Granicznej, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji 
KGP, jednostek terenowych Policji.       

Źródło: KGP
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NASZA REPREZENTACJA NA PODIUM IV OGÓLNOPOLSKICH 
ZAWODÓW RATOWNIKÓW POLICYJNYCH 

Tegoroczni zwycięzcy eliminacji wojewódzkich IV Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych 
z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w finale ogólnopolskim konkursu zajęli III miejsce na podium. To ko-
lejny triumf asp. Michała Maćkowiaka i sierż. Jana Teleżyńskiego ponieważ w ubiegłym roku także stanęli 
u boku najlepszych z najlepszych. 

W maju Sekcja Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego 
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku zorgani-
zowała eliminacje II stopnia na szczeblu wojewódzkim 
IV Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych 
z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Kolejna, czwarta już z kolei edycja imprezy wpisana 
została w „Harmonogram wydarzeń sportowo – rekre-
acyjnych  na rok 2016, objętych patronatem Komendanta 
Głównego Policji”. Jak co roku głównym organizatorem 
konkursu była Szkoła Policji w Słupsku. Do zawodów, 
które skierowane są do policjantów realizujących zadania 
w służbach prewencyjnych i kryminalnych, przystąpiło 
łącznie 19 patroli dwuosobowych reprezentujących ko-
mendy miejskie/powiatowe garnizonu pomorskiego oraz 
Oddział Prewencji Policji w Gdańsku. 

Eliminacje składały się z części teoretycznej tj. testu 
wiedzy zawierającego 30 pytań dotyczących ogólnej 
wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, oraz części praktycznej, gdzie każdy patrol 
biorący udział w zawodach realizował z góry określone 
dla wszystkich uczestników założenie. W czasie tego-
rocznej edycji było to udzielenie pomocy osobie poszko-
dowanej w wyniku potrącenia przez pojazd.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w eliminacjach za-
prezentowali wysoki poziom wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po 
wyrównanej rywalizacji, komisja sędziowska wyłoniła 
trzy patrole dwuosobowe, które po obu konkurencjach 
zdobyły największą łączną ilość punktów: 

Miejsce I
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
– asp. Michał Maćkowiak
– sierż. Jan Teleżyński
Miejsce II
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
– mł. asp. Łukasz Nowak
– st. sierż. Kamil Gancarz
Miejsce III
Oddział Prewencji Policji w Gdańsku
– st. sierż. Łukasz Pieńkowski
– st. post. Adrian Górski
Tegoroczni zwycięzcy eliminacji wojewódzkich repre-

zentujący KPP w Wejherowie zasługują na szczególne 
wyróżnienie z uwagi na fakt, iż są również zwycięzcami 
ubiegłorocznej edycji zawodów na szczeblu wojewódz-
kim i ogólnopolskim, co niewątpliwie świadczy o ich 
profesjonalizmie oraz wysokim poziomie przygotowania 
do codziennej służby. 

Zawody przyczyniły się do podniesienia  poziomu wie-
dzy zawodowej z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej wszystkich funkcjonariuszy biorących 

w nich udział. Szczególnie istotne znaczenie ma to 
w trakcie realizacji zadań służbowych w codziennych, 
trudnych sytuacjach, podczas przeprowadzania inter-
wencji gdzie zachodzi konieczność niesienia pomocy 
osobom poszkodowanym. 

Zgodnie z regulaminem IV Ogólnopolskich Zawodów 
Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Po-
mocy patrol, który zajął pierwsze miejsce w eliminacjach 
na szczeblu wojewódzkim reprezentował Komendę Wo-
jewódzką Policji w Gdańsku na finałach odbywających 
się w Szkole Policji w Słupsku od 18 do 20 maja – i tym 
razem nasi funkcjonariusze stanęli na podium zajmując 
III miejsce.
st.asp. Adrian Kamrowski
KWP Gdańsk
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NOWA KADENCJA 
        — NOWE WYZWANIA 

9 marca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdaw-
czo – Wyborcza Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Gdańsku, na której 
wybieraliśmy przewodniczącego, członków Prezydium oraz delegatów krajowych. 

W wyniku głosowania zostałam wybrana na prze-
wodniczącą na kolejną czteroletnią kadencję. Dziękuję 
wszystkim, którzy okazali mi zaufanie oraz członkom 
poprzedniego Prezydium za cztery lata wytężonej pracy. 

Podczas Konferencji z delegatami spotkali się Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław 
Rzymkowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku insp. Czesław Koszykowski, Wiceprze-
wodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
w Gdańsku asp.sztab. Mariusz Lewandowski i asp.sztab. 
Piotr Strojny oraz Dyrektor firmy Allianz Adam Drąż-
kiewicz. Komendant wojewódzki podczas rozmowy ze 
związkowcami zapewnił o wsparciu naszych dążeń 
o poprawę warunków pracy i płacy. 

Rozpoczęła się nowa kadencja – najbliższe lata to dla 
związkowców wytężona praca nad wieloma ważnymi dla 
pracowników Policji sprawami m.in. nad projektem nowe-
lizacji ustawy o Policji. W projekcie proponujemy dopisanie 
do ustawy o Policji rozdziału dotyczącego pracowników 
Policji na wzór ustawy o służbie więziennej. Zapis taki 
wzmocniłby znacznie pozycję pracowników Policji jako 
odrębnej grupy pracowniczej. Projekt został złożony na 
ręce Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka 
– będziemy przyglądać się jej dalszemu biegowi. 

Kolejną ważną ustawą, nad którą pracujemy to ustawa 
modernizacyjna. W 2014 roku na wspólnym posiedze-
niu naszego Zarządu z Zarządem Wojewódzkim NSZZ 
Policjantów w Gdańsku otrzymaliśmy projekt tej ustawy 
od Posła RP Andrzeja Jaworskiego. W chwili obecnej 
przedstawiciele rządu, a także kierownictwo służbowe 

Komendy Głównej Policji zadeklarowali kontynuowa-
nie prac nad tą ustawą. Projekt ustawy zakłada m.in. 
podwyżki dla funkcjonariuszy oraz pracowników Policji 
w czasie jej obowiązywania w latach 2017–2020. 

Ważnym dokumentem, który obowiązuje od marca br. 
jest Decyzja Nr 98/2016 Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku w sprawie wprowadzenia do użytku 
służbowego „Zasad przyznawania nagród pracowni-
kom zatrudnionym w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku”. W 2015 roku Wojewódzki Zarząd Zakładowy 
NSZZ Pracowników Policji w Gdańsku złożył projekt tego 
dokumentu ówczesnemu Komendantowi Wojewódzkie-
mu Policji w Gdańsku. Przez kilka miesięcy nad projek-
tem pracowała powołana do tego celu komisja. Efektem 
tego jest ujednolicenie zasad przyznawania nagród pra-
cownikom, które obowiązują wszystkich przełożonych 
komórek organizacyjnych KWP w Gdańsku. Zachęcamy 
przedstawicieli terenowych organizacji naszego związ-
ku do tworzenia wspólnie z kierownictwem jednostek 
podobnych regulaminów. 

Jako związek wchodzimy w nową kadencję pełni energii 
i mamy nadzieję, że nie zawiedziemy Waszego zaufania. 
Zachęcam wszystkich członków związku do zgłaszania 
nam swoich problemów. Pracowników Policji, którzy nie 
należą do naszej organizacji, zapraszam do wstąpienia 
w nasze szeregi.

Krystyna Maculewicz
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego 
NSZZ Pracowników Policji w Gdańsku
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Małe Formy Teatralne  
mają już 16 lat

W kwietniu uczniowie gdyńskich szkół podstawo-
wych zgłoszeni do XVI edycji konkursu Małych Form 
Teatralnych stanęli na deskach sceny w Centrum Kul-
tury przy ul. Łowickiej, aby pod czujnym okiem jury 
zaprezentować autorskie przedstawienia mówiące 
o szkodliwości uzależnień oraz rówieśniczej prze-
mocy. Konkurs pod hasłem „Nasza młodość bez al-
koholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza 
prawda w satyrze – jak się uczymy, jak się bawimy”, 
już 16 lat z rzędu organizują policjanci z gdyńskiej 
komendy, w ten sposób propagując zdrowy tryb ży-
cia, wolny od zagrożeń związanych z zażywaniem 
szkodliwych środków i stosowaniem agresji wobec 
rówieśników. 

Profilaktyka uzależnień adresowana do młodzieży 
szkół ponadpodstawowych wymaga stosowania form 
adekwatnych do odbiorców – nastolatków, którzy u progu 
dojrzałości są narażeni na ryzykowne zachowania, które 
mogą dotyczyć ich samych lub najbliższych ze środowi-
ska koleżanek i kolegów. 

W Gdyni, policjanci już 16 lat temu zainaugurowali kon-
kurs Małych Form Teatralnych, którego ideą jest zachę-
canie młodego pokolenia do wyrażania teatralnej wizji 
traktującej o szkodliwości kontaktu z alkoholem i narkoty-
kami oraz groźną w skutkach agresją rówieśniczą. Hasło 
konkursu „Nasza młodość bez alkoholu i przemocy, czyli 
najprawdziwsza prawda w satyrze – jak się uczymy, jak 
się bawimy” oddaje intencje organizatorów. 

W XVI edycji konkursu MFT wystąpiło siedem teatral-
nych zespołów reprezentujących Gimnazjum nr 2, 10, 17 
i 18, IV i X Liceum Ogólnokształcące oraz grupę z Placów-
ki Wsparcia Dziennego „Łajba” z Gdyni. Młodzi aktorzy 
otoczeni są opieką wychowawców, ponadto dla każdej 
grupy w trakcie przygotowań do spektaklu organizowa-
ne są warsztaty z udziałem zawodowego aktora. Sam 
udział w warsztatach jest dużą atrakcją i formą wyróżnie-
nia, dzięki poradom przekazywanym podczas warszta-
tów, młodzież szlifuje zarówno podstawy aktorskiej gry, 
jak też scenariusz oraz dobór scenografii. 

1 kwietnia zgłoszone zespoły występowały na scenie 
Centrum Kultury w Gdyni. Przedstawienia oceniało jury, 
w którego składzie znaleźli się: podinsp. Adam Gruź-
lewski z gdyńskiej komendy Policji, Cezary Horewicz 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Agnieszka 
Skawińska – aktorka scen teatralnych, Beata Szadziul 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni, Elżbieta Wój-
cik z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Paweł Ziegert 
z Centrum Kultury w Gdyni. Do ścisłego finału zakwali-
fikowały się zespoły: „Łajbowicze” z Placówki Wsparcia 
Dziennego z przedstawieniem „A u nas”, „Czwórki” z IV 
LO – „Pętla”, „Kapciuszczaki” z X LO – „Białe myszy czyli 
Alicja w krainie zioła” oraz „Teatromani” z Gimnazjum 
nr 18 – „Pusta Pokusa”. 

kom. Michał Rusak
KMP Gdynia

Policjanci prowadzili kurs samoobrony  
dla kobiet

Policjanci ze Słupska prowadzą zajęcia z podstaw 
samoobrony dla mieszkanek Słupska. Panie pod 
okiem policyjnych instruktorów sztuk walki uczą 
się jak skutecznie radzić sobie w sytuacjach zagro-
żenia, i jak bronić się przed atakiem napastnika. 
Takie zajęcia to jedna z form prewencji i odpowiedź 
na potrzeby społeczności lokalnej. 

Wkład policjantów w tę inicjatywę jest tym cenniejszy, 
że poświęcają oni swój wolny czas prowadząc zajęcia 
w ramach wolontariatu. Zajęcia prowadzą wspólnie: 
sierż.sztab. Radosław Bakun ze Szkoły Policji w Słup-
sku – wicemistrz Polski w brazylijskim Jiu-Jitsu oraz 
sierż. sztab. Mirosław Kajkowski z Komendy Miejskiej 
Policji w Słupsku – aktualny mistrz Polski w brazylijskim 
Jiu-Jitsu. To czynni zawodnicy, którzy specjalizują się 
w różnego rodzaju sportach walki.  

 

kom. Robert Czerwiński
KMP Słupsk
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Wypadek na autostradzie – wspólne 
ćwiczenia policjantów, strażaków  

oraz obsługi A1
Zderzenie trzech samochodów osobowych, uszkodzenie dystrybutora do tankowania gazu oraz 15 osób 

rannych to bilans wypadku, do którego doszło rano 17 maja w miejscu obsługi podróżnych Olsze na auto-
stradzie A1. Zdarzenie to okazało się na szczęście tylko scenariuszem ćwiczeń dla funkcjonariuszy służb 
ratunkowych: Policji, Straży Pożarnej oraz obsługi autostrady A1. Takie ćwiczenia mają na celu praktyczne 
sprawdzenie opracowanych procedur ratunkowych w przypadku katastrofy drogowej z udziałem wielu osób 
i zagrożenia życia i zdrowia. 

Rano, 17 maja oficer dyżurny Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie otrzymał zgłoszenie o wypadku dro-
gowym, do którego doszło na autostradzie A1 w miejscu 
obsługi podróżnych Olsze. Pierwsze informacje wska-
zywały, że w wyniku zderzenia trzech samochodów 
osobowych ucierpiało kilkanaście osób oraz został 
uszkodzony dystrybutor do tankowania gazu. Policjan-
ci z wydziału ruchu drogowego zabezpieczali miejsce 
zdarzenia uniemożliwiając osobom postronnym dostęp 
z zewnątrz oraz kierowali ruchem pojazdów tworząc ob-
jazd odcinka drogi, na którym trwała akcja ratunkowa. 
Przybyłe na miejsce załogi straży pożarnej przy użyciu 
nowoczesnego sprzętu zajęły się wydobyciem wszystkich 
osób z pojazdów ich segregacją i udzielaniem pierwszej 
pomocy. Na szczęście, działania te okazały się jedynie 
scenariuszem wymyślonym na potrzeby ćwiczeń. 

Miały one na celu w praktyce sprawdzić procedury 
ratunkowe w przypadku zaistnienia katastrofy drogowej 
w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia wielu osób. Ćwicze-
nia miały za zadanie także zweryfikowanie funkcjonują-
cych procedur reagowania na tego typu sytuacje, a także 
zobrazowanie sprawności działania służb ratowniczych, 
policji w trudnych warunkach przy autostradzie A1. 

st.asp. Dawid Krajewski
KPP Tczew
Zdjęcia – kom. Maciej Stęplewski KWP Gdańsk
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W marcu policjanci z dwóch pomorskich jednostek 
– komend powiatowych w Wejherowie i Lęborku, 
otrzymali do dyspozycji zmodernizowane budynki. 
Z pewnością służba w odpowiednich warunkach jest 
ważnym elementem pracy na rzecz bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.

23 marca I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji mł. insp. Krzysztof Kozelan dokonał otwarcia nowo 
wyremontowanej Komendy Powiatowej Policji w Wejhero-
wie. W wydarzeniu udział wzięła kadra kierownicza gar-
nizonu wejherowskiego, władze samorządowe, przed-
stawiciele służb mundurowych, związków zawodowych, 
podmioty, które wsparły inwestycję oraz przedstawiciele 
instytucji współpracujących z Policją.

Prace remontowe komendy rozpoczęły się w sierpniu 
2014 roku. Obejmowały m.in. termoizolację budynku, 
remont dachu, wymianę instalacji centralnego ogrze-
wania, wentylacyjnej, teleinformatycznej i elektrycznej, 

wykonanie nowego przyłącza wody i kanalizacji, wy-
mianę stolarki drzwiowej, remont wnętrza komendy oraz 
wymianę mebli. Dodatkowo komenda została rozbudo-
wana, gdzie nad pomieszczeniami dla osób zatrzyma-
nych dobudowane zostały dwa dodatkowe piętra, w któ-
rych obecnie pracują policjanci oraz pracownicy Policji.  
W grudniu 2015 roku zakończyły się prace inwestycyjne 
natomiast budynek został oddany do użytkowania w lu-
tym 2016 roku.

Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie przedsta-
wiła historię budynku. W swoim przemówieniu podkre-
śliła szczególnie współpracę z samorządem lokalnym, 
podziękowała wszystkim podmiotom, które wsparły tę 
inwestycję, a także policjantom i pracownikom cywil-
nym za zaangażowanie, niezbędne w czasie procesu 
modernizacji.

Dzień później Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku insp. Czesław Koszykowski w komen-
dzie powiatowej w Lęborku uroczyście otworzył nowo 

INWESTYCJE W MODERNIZACJĘ 
BUDYNKÓW POLICJI
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wyremontowany budynek administracyjno-techniczny 
oraz teren zaplecza po rewitalizacji. 

Prace budowlane rozpoczęły się w połowie lipca 2014 
roku. Istniejący budynek magazynowy został częściowo 
rozebrany (dach i ściany dwóch kondygnacji) i przebu-
dowany na administracyjno-garażowy. W budynku we 
wschodnim skrzydle na poziomie parteru usytuowano 
stanowisko obsługi samochodów wraz z warsztatem, 
magazynami części i opon oraz zapleczem socjalnym. 
Od strony południowej usytuowano 2 garaże 3 i 5-cio sta-
nowiskowe. W części zachodniej wydzielono przestrzeń 
dla psów służbowych, pokój badań oraz 4 kojce, zaple-
cze magazynowe i pomieszczenie socjalne dla opieku-
nów psów. Ponadto na parterze usytuowano pomieszcze-
nia rozdzielni elektrycznej, węzła C.O., pomieszczenie 
magazynowe i agregatorownię. Na poziomie piętra 
zaprojektowano pomieszczenia biurowe, salę odpraw, 
siłownię oraz pomieszczenia socjalne. Wykonano nowe 
ogrodzenie całości terenu i nasadzenia drzew i krzewów. 
W listopadzie 2015 roku zakończyły się prace inwesty-
cyjne. W lutym 2016 roku inwestycja dobiegła końca.  
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przedstawi-
ciele Policji oraz władz samorządowych wkopali pamiąt-
kowy dąb, w centralnym punkcie nowo wybudowanego 
miasteczka ruchu drogowego. 

st.asp. Anetta Potrykus KPP Wejherowo
asp.sztab. Daniel Pańczyszyn KPP Lębork

Podziękowania za 
walkę z nielegalnym 
graffiti

Dziewięciu gdańskich policjantów zostało wy-
różnionych przez Prezydenta Miasta Gdańska P. 
Pawła Adamowicza za szczególne zaangażowa-
nie w działania na rzecz zwalczania nielegalnego 
graffiti. Wyróżnieni funkcjonariusze zatrzymali na 
gorącym uczynku 5 osób, którym w odrębnych postę-
powaniach udowodniono łącznie 55 uszkodzeń m.in. 
elewacji bloków mieszkalnych, klatek schodowych 
i wiat śmietnikowych. Łączna wartość strat w tych 
postępowaniach szacowana jest na kwotę ok. 14 tys. 
zł. Mundurowym gratulujemy. 

kom. Aleksandra Siewert
KMP Gdańsk
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POLICJANTKA Z CZŁUCHOWA 
WYRÓŻNIONA W KONKURSIE 
LITERACKIM „MOJA SŁUŻBA”

Wiersz napisany przez sierż. Annę Orlikowską z KPP w Człuchowie został wyróżniony w konkursie literackim 
o nazwie „Moja służba” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej oraz redakcję 
„Dylematów policyjnych.” Wiersz pt. „Dziecka płacz” pokazuje zarówno wrażliwość funkcjonariuszki, jak 
i obraz codziennej służby patrolowo-interwencyjnej.

Do służby przyjęta od ponad trzech lat,
Ciągnięta ambicją by ratować świat.
Doświadczenie niewielkie, w korpusie podoficera,
nie mogę się pochwalić czynami bohatera.
Zapał do pracy jest we mnie duży,
więc służba w OP-I doskonale mi służy.
Policjant „pierwszego kontaktu” czy też „patrolowiec”,  
jak kto woli,
choćby się bardzo starał – ludzi nie zadowoli.
Noszę mundur z szacunkiem, to dla mnie powód do 
dumy,
pomimo wszystkich zarzutów stawianych przez tłumy…
Choć w krótkiej karierze było przeżyć wiele,
jedną interwencją się chętnie podzielę.
Kwietniowy zimny wieczór, z polecenia dyżurnego,
udaliśmy się na adres do ojca pijanego.
Dzwoniła matka dziecka, bardzo panikuje,
bo konkubent nietrzeźwy się córką opiekuje.
Na miejscu słychać było dziecka płakanie,
nikt nie reagował na głośny krzyk i na głośne pukanie.
Po chwili usłyszeliśmy, że w mieszkaniu coś się dzieje,
otwiera nam mężczyzna drzwi, na nogach się chwieje.
Na rękach trzymał maleńkie dziecko i mimo panującego 
chłodu,
dziecko było nagie, brudne i płakało z głodu.
Zachowując ostrożność, bardzo delikatnie,
odebrałam dziecko z rąk w obawie, że mu z nich wy-
padnie.
Mężczyzna nie słuchał poleceń, wymachiwał rękami,
skończył na podłodze skuty kajdankami.
Dziewczynka wystraszona nadal płakała,
nawet ubranka na sobie nie miała.

Wzięta przeze mnie na ręce, swoją buzią śliczną,
wtuliła się mocno w kamizelkę taktyczną.
Sprawa tej dwulatki była bardzo trudna,
na stole zamiast jedzenia, leżał tytoń i wódka.
Sytuacja dla dziecka bardzo dramatyczna,
częste awantury i w domu Policja.
W czasie interwencji matki dziecka nie było, gościła 
w innym mieście,
zostawiła córkę z pijanym ojcem, by się dziecka pozbyć 
wreszcie.
Była bardzo apatyczna, macierzyństwem znudzona,
liczyła, że Policja odebrania dziecka dokona.
I tak też się stało, bo pomimo północy,
przewinęłam i ubrałam dziecko, owinęłam w kocyk.
Na miejsce przybyła karetka by we wspólnej mocy,
zapewnić dziewczynce schronienie i udzielić pomocy.
Choć najlepsze środowisko wychowawcze dla dziecka 
to jego rodzina,
dziewczynka do dziś jest w Domu Dziecka, poznawać 
świat zaczyna.
I choć nie ma przy niej rodziców, to jest bardzo grzeczna,
teraz ma fachową opiekę i jest w końcu bezpieczna.
Choć w tej interwencji nie było brawury, żadnej strze-
laniny,
Byłam ja, kolega z patrolu i dziecko bez winy.
Dziecko, które mimo, iż małe w Domu Dziecka skończyło,
zabrane rodzicom, by bezpiecznie żyło.
Służba prewencyjna do łatwych nie należy,
tylko ten, co w niej nie służył w to nie uwierzy.
„Nawet z narażeniem życia” – te słowa w rocie zawarte,
Do końca mojego życia będą wiele warte.

Autor: sierż. Anna Orlikowska KPP Człuchów

Sierż. Anna Orlikowska
wykształcenie wyższe, mgr wychowania obronnego, absolwentka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyż-
szej w Bydgoszczy, w Policji od 2011 roku, referent Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Człuchowie (red.)
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PSIE ĆWICZENIA
W dniach 22–24 i 26–28 kwietnia br. Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych zor-

ganizował kolejny raz szkolenie doskonalące dla przewodników i psów służbowych. Tym razem szkolenie 
odbyło się w Wielkopolsce, w Antoninie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Hasłem przewodnim były „Światowe 
Dni Młodzieży” i pod tym kątem prowadzono zajęcia.

Psy patrolowe szkoliły się w doskonaleniu zadań pre-
wencyjnych. Natomiast psy specjalne, przeznaczone do 
wykrywania narkotyków i materiałów wybuchowych do-
skonaliły się w przeszukiwaniu pomieszczeń oraz obiek-
tów sportowych, takich jak stadion piłkarski. Dzięki za-
angażowaniu władz lokalnych, szczególnie Komendanta 
Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. 
Zbigniewa Raczaka oraz Wójta Gminy Przygodzice, który 
dla potrzeb PZIiPPS udostępnił budynek Urzędu Gminy 
i własny gabinet, szkolenie mogło przebiegać w bardzo 
realistycznych warunkach, takich z jakimi przewodnicy 
spotykają się w codziennej służbie, a o których w trak-
cie bieżącego szkolenia mogą tylko pomarzyć. Szkolą-
cym udostępniono również pomieszczenia Gminnego 
Ośrodka Kultury, halę sportową, stadion „Orlik”, a także 
nieczynną stację kolejową Antonin wraz z infrastruktu-
rą. Zajęcia, szczególnie z zakresu wykrywania narko-
tyków i materiałów wybuchowym prowadzono również 
na terenie Ośrodka Wczasowego „Lido”, który był bazą 
noclegową szkolenia. Szczególnie trudne okazało się 
poszukiwanie materiałów wybuchowych ukrytych na 
terenie dziecięcego placu zabaw.

W obu turach szkolenia wzięło udział 190 osób i po-
nad 120 psów reprezentujących niemal wszystkie służby 
mundurowe – Policję, Straż Graniczną, Biuro Ochrony 
Rządu, Izbę Celną, Żandarmerię Wojskową, Wojsko 
Polskie, Służbę Więzienną, Straże Miejskie, Straż Le-
śną, a także agencje ochrony i osoby cywilne. Oprócz 
przewodników z psami w szkoleniu wzięli udział liczni 
przedstawiciele ośrodków szkolenia psów służbowych 
Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Izby Celnej 
i Wojska Polskiego. Pozwoliło to wymianę doświadczeń, 
wypracowanych procedur poszczególnych służb w za-
kresie szkolenia i doskonalenia pracy psów służbowych. 

Właściwy poziom merytoryczny szkolenia zapewniła 
odpowiednio wybrana kadra z kraju i zagranicy. Zaję-
cia były bardzo intensywne, prowadzono je przed i po 
południu. Nie zabrakło jednak czasu na ożywione roz-
mowy przewodników, w trakcie których nawiązywano 
znajomości, wymieniano doświadczenia. W zgodnych 
opiniach szkolenie przyniosło wiele dobrego i pozwoli-
ło na podniesienie umiejętności i kwalifikacji zarówno 
przewodników, jak i ich czworonożnych partnerów.

W szkoleniu wzięło również udział kilku przewodników 
psów służbowych Policji garnizonu pomorskiego wraz 
z koordynatorem wojewódzkim ds. psów asp. sztab. Wi-
toldem Glinką.

podinsp. dr Piotr Taras
KWP Gdańsk
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MISTRZOSTWA POLICJI 
GARNIZONU POMORSKIEGO 
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

Sekcja Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego 
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku zor-
ganizowała Mistrzostwa Policji Garnizonu Pomor-
skiego w Halowej Piłce Nożnej. W mistrzostwach 
udział wzięły 22 drużyny, a najlepsza okazała się 
reprezentacja Komisariatu VIII Policji w Gdańsku.

Mistrzostwa Policji Garnizonu Pomorskiego w Halowej 
Piłce Nożnej odbyły się 15, 17, 22, 24 i 31 marca w hali 
sportowej w Gdańsku przy  ul. Harfowej 60. 

Klasyfikacja końcowa mistrzostw:
I miejsce – Komisariat VIII Policji w Gdańsku,
II miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Bytowie,
III miejsce – „Pion Kryminalny” – Komenda Wojewódzka 
Policji w Gdańsku,
IV miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach,
V miejsce – SPAP w Gdańsku,
VI miejsce – CBŚP Zarząd w Gdańsku.

Na szczególne wyróżnienie podczas trwających Mi-
strzostw Garnizonu Pomorskiego w Halowej Piłce Noż-
nej zasłużyli:
–  najlepszy zawodnik – sierż. Arkadiusz Romankiewicz 

z KP VIII w Gdańsku,
–  najlepszy strzelec – sierż. sztab. Michał Gwiździel 

z KPP w Bytowie,
–  najlepszy bramkarz – mł. asp. Patryk Cisewski KWP 

w Gdańsk.

W zmaganiach piłkarskich wzięła udział rekordowa 
ilość zespołów – 22 drużyny z całego województwa czyli 
ok. 230 zawodników.

podkom. Paweł Smoliniec
KWP Gdańsk

MISTRZOSTWA POLICJI 
W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN
1 i 2 kwietnia w Koszalinie odbyły się Mistrzo-
stwa Policji w Koszykówce Mężczyzn. W gronie 
siedmiu uczestniczących w zmaganiach drużyn 
znalazła się również reprezentacja garnizonu po-
morskiego. Rywalizację zakończyliśmy na dru-
gim, zaszczytnym miejscu.

W pierwszym dniu Mistrzostw Policji w Koszykówce 
Mężczyzn nasza drużyna rozegrała trzy mecze gru-
powe. W pokonanym polu pozostały reprezentacje 
KWP w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Rado-
miu. W drugim dniu zawodów reprezentacja KWP 
w Gdańsku w meczu półfinałowym pokonała drużynę 
KWP w Kielcach. 

W meczu finałowym po zaciętej i stojącej na wysokim 
poziomie grze reprezentacja KWP w Gdańsku uległa 
drużynie KWP w Katowicach w stosunku 34–36 i za-
kończyła rywalizację na II miejscu w mistrzostwach. 

Po zakończonej rywalizacji wręczono nagrody druży-
nowe oraz indywidualne dla wyróżnionych zawodni-
ków – funkcjonariusz KMP Gdynia został najlepszym 
punktującym zawodnikiem mistrzostw, a funkcjona-
riusz  KPP Tczew został wybrany do najlepszej piątki 
turnieju.

10-osobowa reprezentacja garnizonu pomorskiego, 
która uczestniczyła w zawodach składała się poli-
cjantów z komendy wojewódzkiej w Gdańsku oraz 
komend miejskich i powiatowych z Gdańska, Gdyni, 
Pruszcza Gdańskiego  i Tczewa.

podinsp. Marek Stanulewicz
KWP Gdańsk

SPORT
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POLICJANT – MARATOŃCZYK SPRAWDZIŁ KONDYCJĘ 
UCIEKAJĄCEGO PRZESTĘPCY

Gdyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej zatrzymali dwóch męż-
czyzn podejrzewanych o próbę wyłudzenia banko-
wego kredytu. Jeden z oszustów wpadł bezpośrednio 
przy okienku kasowym, a drugi który czekał na ze-
wnątrz banku. Na widok interweniujących policjan-
tów rzucił się do ucieczki. W pościg za uciekinierem 
ruszyło dwóch kryminalnych. Przestępca nie miał 
żadnej szansy na uniknięcie odpowiedzialności – 
szczególnie, że był ścigany przez gdyńskiego po-
licyjnego miłośnika maratonów. Uciekający oszust 
szybko tracił siły, a nieustępliwy funkcjonariusz po 
blisko dwukilometrowym pościgu założył na jego 
ręce policyjne kajdanki. 

Służba w Policji wymaga od funkcjonariuszy poza 
rzetelnym przygotowaniem merytorycznym, także 
wzorowego zdrowia oraz siły i tężyzny fizycznej. W po-
licyjnych szeregach jest wielu sportowców różnych dys-
cyplin. Duże grono stróżów prawa w wolnym czasie 
biega, w ten sposób realizując swoje prywatne pasje. 
Gdyńska komenda do wyjątków nie należy, na listach 
masowych biegów ulicznych i przełajowych znajduje 
się coraz więcej nazwisk policjantów, na co dzień dba-
jących o bezpieczeństwo mieszkańców. 

W kwietniu na ulicach Śródmieścia Gdyni przechod-
nie mogli zauważyć policyjny pościg za uciekającym 
przestępcą. Mężczyzna, który jest podejrzewany o próbę 
wyłudzenia kredytu, próbował uniknąć odpowiedzial-
ności uciekając z miejsca przestępstwa. W ślad za nim 
ruszyli dwaj kryminalni z gdyńskiej komendy. Jednym 
z funkcjonariuszy ścigających uciekiniera był policjant, 
który na swoim koncie ma tysiące kilometrów pokona-
nych w maratonach i różnych biegach długodystanso-
wych, zdobywca wielu trofeów na zawodowych trasach. 

Uliczny pościg wiódł głównymi ulicami centrum Gdy-
ni. Oszust podczas ucieczki szybko opadał z sił. Krok 
w krok za nim podążał nieustępliwy gdyński policjant, 
wyczekujący dogodnego momentu do zatrzymania. 
Uciekinier po dwóch przebiegniętych kilometrach 
wpadł w ręce funkcjonariuszy i trafił do aresztu. 

Sprawa dotycząca przestępstwa swój początek miała 
w Bydgoszczy, gdzie zatrzymany trafił wraz ze wspól-
nikiem zatrzymanym również w Gdyni. Bydgoscy poli-
cjanci prowadzą sprawę, obu zatrzymanym grozi kara 
do 8 lat pozbawienia wolności. 

kom. Michał Rusak
KMP Gdynia

NASZ CZŁOWIEK NA ZGRUPOWANIU REPREZENTACJI POLSKIEJ 
POLICJI W PIŁCE NOŻNEJ

Sierż. sztab. Tomasz Jesiołkowski z Wydzia-
łu Konwojowo-Ochronnego KWP w Gdań-
sku wziął udział w zgrupowaniu reprezen-
tacji polskiej Policji w piłce nożnej.

Od 19 do 24 kwietnia, w obiektach sporto-
wych w Nowym Sączu oraz Krynicy-Zdroju, 
zawodnicy doskonali swoje umiejętności pił-
karskie pod okiem m.in. trenera reprezentacji 
Policji – Andrzeja Kuczyńskiego oraz byłego 
selekcjonera reprezentacji narodowej – An-
drzeja Strejlaua.

Podczas obozu kondycyjnego funkcjona-
riusze brali udział w zajęciach biegowych, 
treningach na boisku i szkoleniach z taktyki. 
Sprawdzianem formy kadrowiczów był towa-
rzyski turniej halowej piłki nożnej.

Głównym celem zgrupowania było wyłonienie kadry, 
która będzie reprezentować polską Policję podczas 
„XVI Mistrzostw Świata WISPA – Sarajewo 2016” oraz 
w 34. Światowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn 
Policyjnych w Holandii.

Tomasz Jesiołkowski na co dzień trenuje w klubie GKS 
II Kolbudy, grając na pozycji napastnika.

źródło: Urząd Miasta Nowy Sącz

sierż. sztab. Kamil Gabryszak
KWP Gdańsk
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KWP Gdańsk, KMP Sopot, KMP 
Gdańsk, KPP Malbork, KPP Kartuzy
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Finał wojewódzki konkursu
„Policjant Służby Kryminalnej roku 2016”

Wydziały Dochodzeniowo-Śledczy i Kryminalny wspólnie z Laboratorium Kryminalistycznym komendy 
wojewódzkiej zorganizowały konkurs na najlepszego policjanta służby kryminalnej w naszym wgarni-
zonie. W finale Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej roku 2016”, który odbędzie się 
w Szkole Policji w Pile w dniach 7–9 czerwca br.  Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku reprezentowała 
będzie wyłoniona w eliminacjach wojewódzkich drużyna z KMP w Gdańsku.

W maju odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
laureatom II edycji wojewódzkich eliminacji Ogólno-
polskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej roku 
2016.” Eliminacje, które były sprawdzeniem wiedzy 
teoretycznej i umiejętności praktycznych policjantów, 
odbyły się w kwietniu br., a finał ogólnopolski przepro-
wadzony zostanie w Szkole Policji w Pile w czerwcu. 
Najlepsi funkcjonariusze służby kryminalnej, którzy 
w zmaganiach konkursowych wykazali się zarówno 
wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną odebrali nagrody 
z rąk zastępcy komendanta wojewódzkiego w Gdań-
sku – mł.insp. Ewy Pachury. 

Konkurs zorganizowany przez Komendę Wojewódzką 
Policji w Gdańsku odbył się 24 kwietnia i przebiegał 
w następujących konkurencjach:

1)  najlepszy policjant dochodzeniowo-śledczy gar-
nizonu pomorskiego,

2)  najlepszy policjant operacyjno-rozpoznawczy 
garnizonu pomorskiego, 

3)  najlepszy technik kryminalistyczny garnizonu 
pomorskiego, 

4)  najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą 
dochodzeniowo-śledczą garnizonu pomorskiego. 

W trakcie eliminacji została wyłoniona również naj-
lepsza drużyna służby kryminalnej garnizonu pomor-
skiego. W klasyfikacji drużynowej najwyżej ocenio-
ne zostały reprezentacje: Komendy Miejskiej Policji 
w Gdańsku (I miejsce), Komendy Powiatowej Policji 
w Słupsku (II miejsce) oraz Komendy Powiatowej Policji 
w Kartuzach (III miejsce).

kom. Beata Domitrz
KWP Gdańsk
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