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Komendant Wojewódzki Policji 

w Gdańsku insp. Jarosław 

Rzymkowski składa serdeczne 

podziękowania wszystkim 

policjantom oraz pracownikom 

cywilnym, którzy przez cały  

lipiec byli zaangażowani  

w zabezpieczenie Szczytu NATO,  

Przystanku Woodstock  

i Światowych Dni Młodzieży. 

Komandant Wojewódzki Policji w Gdańsku

insp. Jarosław Rzymkowski
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Za nami trudny tegoroczny sezon letni. Policjanci zaangażowani byli w zabez-
pieczenia dwóch ogromnych przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bez-
pieczeństwa Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Oba wydarzenia 
odbyły się bez zakłóceń dzięki wysiłkowi funkcjonariuszy, a ich działania spotkały 
się z bardzo wysoką oceną innych służb i instytucji. Oczywiście w tym numerze 
kwartalnika wracamy jeszcze do tych wydarzeń. Prezentujemy także materiał 
z innych wydarzeń ostatniego kwartału m.in. z obchodów Święta Policji – choć 
skromne w tym roku, z uwagi na ilość nałożonych zadań służbowych, to obcho-
dzone z właściwą ceremoniałowi policyjnemu oprawą.

Od redaktora naczelnego

nadkom. Beata Domitrz

ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO  
I ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Lipiec 2016
Dwa ważne wydarzenia w Polsce. Ogromne wyzwanie 
dla Policji związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczestnikom przedsięwzięć. 

8–9 lipca – spotkanie Sojuszu Północnoatlantyckiego 
czyli Szczyt NATO. 

27–31 lipca – ŚDM czyli Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie.

Około 7 tysięcy funkcjonariuszy Komendy Stołecznej 
Policji wspieranych przez policjantów z innych garnizo-
nów zabezpieczało szczyt NATO w Warszawie. Policjanci 
ochraniali Stadion Narodowy, gdzie trwały obrady, trasy 
przejazdów kolumn specjalnych oraz miejsca pobytu 
gości, a także dbali o bezpieczeństwo i porządek pu-
bliczny na terenie miasta. Dwa tygodnie później w całej 
Polsce i w Krakowie nad bezpieczeństwem kilkuset ty-
sięcy pielgrzymów i mieszańców czuwało kilkanaście 
tysięcy funkcjonariuszy.

Podczas działań związanych z ŚDM funkcjonariusze 
patrolowali przede wszystkim miejsca newralgiczne: 
trasy przemieszczania, gromadzenia się pielgrzymów, 
a także tereny organizowanych uroczystości, imprez 
oraz miejsc noclegowych. Mundurowi kierowali ruchem 
drogowym i ze względu na duży napływ pielgrzymów 
regulowali ruch pieszy. 

W obu zabezpieczeniach wzięło udział ponad 800 po-
licjantów z garnizonu pomorskiego z różnych komórek 
organizacyjnych – od policjantów służby patrolowej, 
kryminalnej, po antyterrorystów, pirotechników i prze-
wodników psów służbowych. 

red., materiały Sztab Policji KWP Gdańsk
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WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA 
POLICJI

Lipiec to szczególny miesiąc dla Policji. 24 lipca 
obchodzimy Święto Policji na pamiątkę wydarzeń z 24 
lipca 1919 roku kiedy to powołano Policję Państwo-
wą mającą stać na straży bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w II Rzeczypospolitej. W tym roku ob-
chodziliśmy 97. rocznicę powstania naszej formacji.

Coroczne Święto Policji, obchodzone w dniu 24 lipca 
zostało ustanowione w rocznicę powołania w 1919r. Poli-
cji Państwowej. Osiem miesięcy po odzyskaniu niepod-
ległości Polska otrzymała formację odpowiedzialną za 
bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny. To świę-
to wszystkich funkcjonariuszy, którym z tej okazji może-
my podziękować za pełną poświęceń służbę na rzecz 
bezpieczeństwa obywateli.

To okazja do podziękowań za codzienną służbę wszyst-
kim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji, 
a także służbom współdziałającym z Policją.

W auli komendy wojewódzkiej na Biskupiej Górce od-
była się uroczystość wręczenia nominacji na wyższe 
stopnie służbowe, odznaczeń państwowych, resortowych 
i wyróżnień dla policjantów i pracowników cywilnych 

Policji. Ceremonii przewodniczył Zastępca Komendanta 
Głównego Policji – insp. Jan Lach.

Uroczyste obchody Święta Policji rozpoczęły się 21 lipca 
o godz. 9.00 Mszą św. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, 
koncelebrowaną przez Arcybiskupa Metropolitę Gdań-
skiego Sławoja Leszka Głódzia. W Mszy św. zgodnie 
z ceremoniałem policyjnym udział wzięli pomorscy funk-
cjonariusze z kadrą kierowniczą na czele.

Następnie o godz. 11.00, w auli komendy wojewódzkiej 
na Biskupiej Górce, odbyła się wojewódzka akademia, 
podczas której kilkudziesięciu policjantów otrzymało 
awanse w stopniach służbowych oraz wyróżnienia w po-
staci odznaczeń państwowych i resortowych tj. Brązowy 
Krzyż Zasługi, Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Dłu-
goletnią Służbę oraz  Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki 
„Zasłużony Policjant.”

Ponadto wyróżnienia przyznane przez Komendanta 
Głównego Policji za bardzo dobre wyniki w służbie 
otrzymali dwaj policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-
-Śledczego i Wydziału Kryminalnego komendy woje-
wódzkiej w Gdańsku oraz przewodniczący NSZZP woj.
pomorskiego kom. Józef Partyka – za wkład pracy na 
rzecz związków zawodowych. 

Dyplomy uznania za działalność społeczną i wzorową 
pracę przyznały także związki zawodowe pracowników 
cywilnych Policji.

Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele 
władz samorządowych, współpracujących służb, in-
stytucji oraz trójmiejskich uczelni wyższych. Funkcję 
gospodarza ceremonii pełnił Komendant Wojewódzki 
Policji insp. Jarosław Rzymkowski. Życzenia spokojnej 
służby i kolejnych awansów przynoszących satysfakcję 
z wykonywanych zadań złożył w swoim przemówieniu 
Wojewoda Pomorski – P. Dariusz Drelich.

W tym roku akty mianowania na kolejne stopnie policyj-
ne w woj.pomorskim otrzymało ponad tysiąc policjantek 
i policjantów, 194 funkcjonariuszom i pracownikom Policji 
przyznano medale, w tym 1 Krzyż Zasługi, 56 Medali za 
Długoletnią Służbę, 122 Odznaki „Zasłużony Policjant” 
oraz 15 Medali za Zasługi dla Policji.

Krzyż Zasługi jest nagrodą Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej dla osób zasłużonych dla Państwa lub oby-
wateli spełniających czyny przekraczające zakres ich 
zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść 
Państwu lub obywatelom. 

 „Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wyni-
kających z pracy zawodowej w służbie Państwa po 10, 
20 i 30 latach służby.

Odznaka „Zasłużony Policjant” to polskie odznaczenie 
cywilne, nadawane przez MSWiA policjantowi w uznaniu 
szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi
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 przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Medal za Zasługi dla Policji nadawany jest przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy 
albo na wniosek Komendanta Głównego Policji. Osoba wy-
różniona otrzymuje odznakę medalu i legitymację potwier-
dzającą jego nadanie. Medal jest przyznawany przede 
wszystkim osobom cywilnym oraz cywilnym pracownikom 
Policji, natomiast funkcjonariusze mundurowi otrzymują 
z reguły Odznakę „Zasłużony Policjant.”

nadkom. Beata Domitrz
KWP Gdańsk

Policjant z Gdyni 
odznaczony przez 
Ministra Zdrowia
11 czerwca na błoniach Stadionu Narodowego 
w Warszawie, podczas inauguracji akcji propa-
gującej honorowe krwiodawstwo „Trasa Czer-
wonej Nitki”, funkcjonariusz gdyńskiego garni-
zonu, członek Policyjnego Klubu HDK w Gdyni –  
nadkom. Grzegorz Boyke – za wieloletnie od-
dawanie krwi na wniosek Rady Klubu otrzymał 
osobiście z rąk Ministra Zdrowia odznaczenie 
„HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA 
ZDROWIA NARODU”.

Serdecznie gratulujemy! 
asp.sztab. Krzysztof Wasilewski
KMP Gdynia
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SEMINARIA IPA – GIMBORN 
KOŁO KOLONII W NIEMCZECH
IPA to skrót od International Police Association – Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Policji założonego 
1 stycznia 1950 r. przez sierżanta brytyjskiej Policji 
sir Arthura Troopa. Jest ono neutralne politycznie, 
gospodarczo, związkowo i religijnie, a przynależność 
do niego zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji 
Praw Człowieka, określonych w 1948 r. Siedzibą sto-
warzyszenia jest Szwajcaria, a najwyższą władzą 
Kongres Światowy, który jak na razie odbywa się co 
3 lata. Posiada ono też własne centrum informacyjno 
– szkoleniowe mieszczące się w Gimborn koło Kolonii 
w Niemczech, gdzie co roku odbywa się kilkadziesiąt 
seminariów naukowych. 

IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie z ilo-
ścią 413178 członków zrzeszonych w 63 krajach, a także 
stowarzyszeniem niezawisłym łączącym wszystkie po-
licyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, 
rasy, barwy skóry, mowy i religii. Przynależność do IPA 
zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowie-
ka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji 
o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy. IPA posiada status kon-
sultacyjny w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą być 
osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, eme-
ryci i renciści Policji, wówczas gdy podejmowana przez 
nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z posta-
nowieniami statutu.

Celem organizacji, zgodnie z intencją założyciela, jest 
tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa 
zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach po-
licyjnych na całym świecie. Ideę tę, zawartą w sentencji 
„Servo Per Amikeco” (służyć poprzez przyjaźń), próbuje 
obecnie materializować ponad 400 tys. policjantów z 63 
krajów, członków IPA.

W bieżącym roku Pomorska Grupa Wojewódzka IPA 
SP wysłała już po raz drugi naszych członków na tygo-
dniowe szkolenie do Gimborn. W roku 2015 na szkoleniu 
z przestępstw transgranicznych byli Małgorzata Wątrób-
ska i Marcin Matoń. W tym roku na szkolenie o przemocy 
domowej wyjechał Piotr Jastrowski, który prowadził te 
szkolenie wraz z innymi prelegentami z Polski i Niemiec. 
W seminarium uczestniczyło 28 osób z Niemiec, Austrii, 
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski.

Tematyka seminarium wzbudzała, jak co roku, duże 
zainteresowanie. Podczas żywiołowych dyskusji docho-
dziło do wymiany poglądów, doświadczeń i opinii.

W trakcie seminarium odwiedziliśmy Komendę Policji 
w Bonn, gdzie pełniący tam służbę policjanci oprowa-
dzili nas po nowoczesnym budynku komendy pokazując 
warunki swojej pracy oraz przeprowadzili prezentację 
na temat przypadków przemocy domowej w policyjnym 
dniu powszednim. Następnie uczestnicy zwiedzili Bonn.

Udział w seminarium jest nie tylko okazją do posze-
rzenia wiedzy z różnych dziedzin policyjnych, ale także 
służy wymianie doświadczeń zawodowych między po-
licjantami z różnych krajów i regionów Polski. 

Gimborn to miejsce gdzie chce się wracać nie tylko po 
wiedzę, ale także po przygodę i wypoczynek w wielona-
rodowym policyjnym towarzystwie. Wyjazdy na szkolenia 
obywają się w ramach delegacji służbowej wystawianej 
przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Zainteresowani wstąpieniem w szeregi IPA zapraszamy 
do kontaktu z Prezesem Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej 
– Maciejem Matoniem, tel. 501 18 25 81 lub do członków 
stowarzyszenia, którzy udzielą informacji.  

Piotr Jastrowski 
Maciej Matoń
Pomorska Grupa Wojewódzka IPA
Na zdjęciu uczestnicy seminarium w Gimborn.
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POMORSKI DZIEŃ OTWARTY DLA 
KLAS O PROFILU POLICYJNYM

10 czerwca na terenie Oddziału Prewencji Policji 
w Gdańsku odbył się III Pomorski Dzień Otwarty dla 
Klas o Profilu Policyjnym. W przedsięwzięciu wzięło 
udział ponad 600 uczniów z 15 szkół województwa 
pomorskiego. Młodzież miała możliwość zapozna-
nia się z pracą Policji oraz służb, z którymi Policja 
współpracuje na co dzień.

Młodzież klas pierwszych szkół średnich już po raz 
trzeci miała możliwość poznania pracy Pomorskiej Policji 
oraz służb, z którymi Policja współpracuje na co dzień. 
Na zaproszenie w zorganizowaniu spotkania z entu-
zjazmem odpowiedziały: Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Gdańsku, Żandarmeria Wojskowej 
w Elblągu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku, Inspekcja Transportu Drogowego, 
49. Baza Lotnicza Wojska Polskiego w Pruszczu Gdań-
skim, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku, 
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, Straż 
Miejska w Gdańsku oraz Izba Celna w Gdyni. Wszystkie 
służby zaprezentowały sprzęt będący na ich wyposa-
żeniu oraz odpowiadały na pytania zadawane przez 
młodzież – w jej zainteresowaniu były przede wszystkim 
tematy dotyczące pracy oraz opowieści o przeżytych 
w służbie doświadczeniach. 

Specjalnie dla uczniów przygotowano dwie konku-
rencje, podczas których zmagali się z jazdą rowerem 
na torze przeszkód i strzelaniem na wojskowym trena-
żerze. Zwycięzcami zostali wychowankowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie: Paulina Kape-
luch, Marlena Piankowska i Patrycja Jankowska. Drugie 
miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących w Żukowie: Patryk Szleja, Mo-
nika Betcher, Jakub Kuśmierz. Trzecie miejsce należy 
do reprezentantów Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila 
Norwida w Dzierzgoniu: Sebastiana Matejki, Michała 
Junaka i Przemysława Chmielewskiego.

Dodatkową atrakcją przygotowaną dla wszystkich 
uczestników były pokazy policyjne: tresury psa policyjne-
go, taktyki i techniki interwencji oraz pierwszej pomocy.

Całość spotkania uatrakcyjnił pokaz musztry w wyko-
naniu uczniów klasy II D Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 5 w Gdańsku.

mł.asp. Beata Kurek
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
KWP w Gdańsku 

3
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Na Pomorzu  
przeprowadzono  
pilotaż „Mapy  
zagrożeń 
bezpieczeństwa”

22 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone pilotażowemu 
programowi dotyczącemu „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce.” Zasady programu, który 
pilotażowo uruchomiony został na Pomorzu, w województwie podlaskim i garnizonie stołecznym, licznym 
zaproszonym gościom przybliżyli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny 
Policji i szef Biura Prewencji KGP. 

Podczas spotkania Pan Jarosław Zieliński Sekretarz 
Stanu w MSWiA zapowiedział, że interaktywna mapa 
zagrożeń bezpieczeństwa w lipcu br. testowana będzie 
w stolicy i dwóch województwach, następnie – we wrze-
śniu, ruszy w całym kraju. Pilotaż mapy przeprowadzono 
w województwach pomorskim, podlaskim oraz na tere-
nie garnizonu stołecznego.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierać 
się będą na trzech filarach. W pierwszym filarze będą 
gromadzone informacje z policyjnych systemów informa-
tycznych, drugi filar będzie stanowić część interaktywna 
z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji po-
zarządowych. Trzeci filar opierać się będzie o informa-
cje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy 
wymiany informacji.

Według założeń, mapa będzie zawierała informacje 
ze statystyk policyjnych z różnych lat, dotyczących m.in. 
przestępczości na danym terenie. Mapa pomoże wska-
zać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić 
szczególną uwagę. Policja będzie weryfikować sygnały 
o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, 
zostaną wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń będzie 
także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu czę-
ści zlikwidowanych posterunków Policji.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego 
kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, pod-
czas których mieszkańcy zgłaszali uwagi, mówili o po-
trzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach 
wzięło udział ponad 217 tysięcy osób. Tylko w wojewódz-
twie pomorskim ogółem zrealizowanych zostało ponad 
800 takich spotkań, w których uczestniczyło niemal 15 
tysięcy mieszkańców.

Na początku spotkania wiceszef MSWiA wręczył 12-let-
niemu Marcelowi z powiatu lęborskiego medal „Młody 
Bohater”. Chłopiec nie zawahał się udzielić pomocy 
mężczyźnie, który spadł z roweru i nieprzytomny leżał 
na drodze. Nagroda przyznawana jest dzieciom i mło-
dzieży do lat 18, które przyczyniły do ocalenia zdrowia 
i życia innych osób. 

asp.sztab. Renata Legawiec
KWP Gdańsk
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Najlepsi policjanci drogówki
Finał Wojewódzki XXIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego 2016 został roz-
strzygnięty. Najlepszym policjantem okazał się asp. Michał Konkol z WRD KMP Gdańsk. 

Konkurs na najlepszego policjanta ruchu drogowego 
w 2016 roku trwał dwa czerwcowe dni. W dwóch eta-
pach konkursu, funkcjonariusze drogówki sprawdzili 
wiedzę teoretyczną, podjęli się ręcznej regulacji ru-
chem, strzelali z broni służbowej oraz udzielali pomocy 
ofiarom wypadku drogowego. Policjanci musieli się 
także wykazać podczas sprawnościowej jazdy moto-
cyklem służbowym i samochodem osobowym.

W klasyfikacji ogólnej najlepszy okazał się funkcjo-
nariusz gdańskiej drogówki – asp. Michał Konkol. Wy-
grał on także w konkurencjach sprawnościowej jazdy 
samochodem osobowym oraz w udzielaniu pierwszej 
pomocy medycznej ofiarom wypadku samochodowe-
go. Drugi na podium stanął sierż. sztab. Karol Kwiat-
kowski z KPP w Sztumie, a miejsce trzecie zajął mł. 
asp. Przemysław Bir z KPP Kartuzy.
mł.asp. Beata Kurek
KWP Gdańsk

Odzyskali dzieła sztuki warte 250 tysięcy euro 
Policjanci z Malborka, w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, na początku czerwca, we współpracy z ko-
mendą wojewódzką w Gorzowie Wielkopolskim i niemiecką Policją zabezpieczyli trzy dzieła sztuki oraz figurkę 

przedstawiającą Chrystusa. Wartość odzyskanych obrazów to 
250 tysięcy euro. O pomoc w odzyskaniu obrazów zwróciła się 
Policja niemiecka. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że dzieła 
sztuki najprawdopodobniej są przechowywane na terenie Mal-
borka. Przypuszczenia policjantów potwierdziły się. 
Funkcjonariusze z Niemiec o kradzież podejrzewają 43-letniego 
Polaka mieszkającego w Niemczech. Dzieła sztuki zostały zde-
ponowane w Muzeum Zamkowym w Malborku. 

mł.asp. Katarzyna Marczyk
KPP Malbork
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BIEG ŻÓŁWIKA 
Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku 
zorganizowano III edycję „Biegu Żółwika”. Do za-
wodów przeznaczonych dla funkcjonariuszy OPP 
w Gdańsku stanęło 40 policjantów – łącznie 5 drużyn. 
Funkcjonariusze zmierzyli się w 5 konkurencjach:
1)  Strzelanie precyzyjne z broni służbowej P-99, PM-98 

oraz Mossberg 
2)  Koronna dyscyplina pod nazwą „Bieg Żółwika na 

1000 m”, 
3) Bonus – dowodzenie „ślepym” pododdziałem, 
4) Manewrowanie pojazdem służbowym VW T4, 
5) Przeciąganie liny.

Konkurencje wymagały przede wszystkim umiejętno-
ści działania w zespole. Po zakończonych zawodach 
wszyscy biorący udział podkreślali, że tegoroczne kon-
kurencje połączone z rywalizacją sportową i emocja-
mi im towarzyszącymi były doskonałym sposobem na 
podniesienie sprawności fizycznej oraz umiejętności 
związanych właśnie z pracą zespołową.

W finale I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku mł.insp. Krzysztof Kozelan po-
gratulował wszystkim zespołom, a tegorocznemu 
zwycięzcy – Kompanii III OPP w Gdańsku wręczył 
puchar przechodni „Biegu Żółwika.” Wręczono też 
indywidualne nagrody dla najlepszych policjantów 
w poszczególnych konkurencjach:
– strzelanie precyzyjne z broni służbowej: 

P99 – sierż.szt. Artur Ciesielski,
PM98 – sierż. Łukasz Chmiel,
Mossberg – st.sierz. Radosław Jędrzejczak,

– „Bieg Żółwik”– post. Robert Lewi-Kiedrowski,
– dowodzenie „ślepym” pododdziałem – mł. asp. 
Tomasz Patelczyk,
– manewrowanie pojazdem – sierż. Kamil Pozorski.

 Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary ufundo-
wane przez przedstawiciela ZT NSZZP OPP Gdańsk 
– asp.sztab. Rafała Bzowskiego. 

Klasyfikacja ogólna:
I miejsce Kompania III OPP w Gdańsku
II miejsce Kompania IV OPP w Gdańsku
III miejsce  PW – PWT OPP w Gdańsku
IV miejsce Kompania II OPP w Gdańsku
V miejsce Kompania I OPP w Gdańsku
 

asp.sztab. Rafał Bzowski
OPP w Gdańsku

SPORT
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CZŁONEK IPA NA STARCIE W HISZPANII  
Od 13 do 19 czerwca w malowniczej hiszpańskiej miejscowości Huelva, położonej nieopodal zachodniego 
krańca Europy, gdzie fale Oceanu Atlantyckiego omywają słoneczne, piaszczyste plaże, rozegrane zostały 
Europejskie Igrzyska Policjantów i Strażaków (European Police & Fire Game). Wśród wielu konkurencji 
rozgrywanych w ramach igrzysk znalazł się również policyjny biathlon, w którym uczestniczył niżej podpi-
sany. Do zawodów w tej konkurencji przystąpiły drużyny dwuosobowe i zawodnicy indywidualni z różnych 
krajów Europy. Najsilniejsze reprezentacje miała Hiszpania, Rosja i Niemcy. 

Konkurencja polegała na przebiegnięciu trzech kilometrowych od-
cinków i oddaniu po każdym z nich 6 strzałów z broni palnej krótkiej 
do tarcz umieszczonych w odległości 15 m. Strzelanie odbywało się 
na strzelnicy lokalnej Policji, a bieg na sąsiadującej z nią ulicą. Dużym 
utrudnieniem dla startujących zawodników był niemiłosierny upał – 
temperatura sięgała powyżej 30 st. C.

O miejscu zawodnika decydował czas ukończenia konkurencji, wydłu-
żany o dodatkowe sekundy kary przyznawane za każdy strzał oddany 
poza centralny prostokąt na tarczy. Decydujące było więc dobranie 
właściwego tempa biegu (nie za szybko, aby tętno i oddech nie zakłóciły 
nadmiernie strzelania, ale i nie za wolno, wszak liczył się czas...), a tak-
że odpowiedniego tempa strzelania, aby pomimo emocji i fizycznego 
zmęczenia nie trafić poza niewielki środek tarczy.

Dzięki dobremu wynikowi na tarczy strzeleckiej (tylko 30s kary, nie-
którzy mieli nawet powyżej 600s kary) zająłem drugie miejsce w kla-
syfikacji indywidualnej w kategorii Master. Na podium stanąłem obok 
zwycięskiego zawodnika z Rosji i zawodnika z Niemiec. Natomiast 
w klasyfikacji drużynowej polska drużyna nie miała sobie równych 
i zajęła pierwsze miejsce przed dwoma ekipami z Hiszpanii. Obok mnie 
w drużynie startował kom. Grzegorz Tomczak – wykładowca z zakresu 
strzelania oraz taktyki i techniki interwencji WSP w Szczytnie, który 
osiągnął również znakomity rezultat.

Po zawodach odwiedziliśmy Gibraltar, gdzie złożyliśmy hołd wybit-
nemu Polakowi – gen. broni Władysławowi Sikorskiemu Naczelnemu 
Wodzowi Sił Zbrojnych i Premierowi Rządu na Uchodźstwie podczas II 
wojny światowej – pod pomnikiem upamiętniającym katastrofę samo-
lotu, który rozbił się zaraz po starcie z lotniska w dniu 4 lipca 1943 roku.
mł.insp. Janusz Skosolas
IPA SP Region Gdańsk

PRACOWNIK POLICJI MISTRZEM POLSKI W ŁUCZNICTWIE
Pracownik Policji z komendy w Kościerzynie został drużynowo 
Mistrzem Polski w Mistrzostwach Polski w Łucznictwie osób nie-
pełnosprawnych w Zamościu. Wygrana pozwoliła całej drużynie 
trafić do kadry narodowej, która jest przygotowywana do przyszłej 
paraolimpiady, która ma się odbyć Tokio.

W lipcu w Zamościu odbyły się Mistrzostwa Polski w Łucznictwie osób 
niepełnosprawnych. W zawodach startowały kluby z całej Polski. Ko-
ścierzynę reprezentował m.in. pracownik KPP w Kościerzynie – p. Le-
szek Słomiński. Zdobycie przez jego drużynę I miejsca jest przepustką 
do kadry narodowej oraz otwiera drogę do udziału w paraolimpiadzie 
w 2020 r. 

Leszek Słomiński z Policją związany jest od 13 lat. Na co dzień pra-
cuje w zespole ds. statystyki przestępczości wydziału kryminalnego. 
Od wielu lat trenuje łucznictwo. Reprezentował również nasz kraj na 
Mistrzostwach Świata w Korei Południowej (2007), mistrzostwach Europy 
w Czechach (2008), dwóch Pucharach Europy w Anglii.

mł.asp. Piotr Kwidziński
KPP Kościerzyna
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POSTERUNKOWY PAWEŁ TROKA MIĘDZYNARODOWYM MISTRZEM 
W PŁYWANIU

9 lipca nad jeziorem Kierskim koło Poznania odbyły się XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Policjantów 
w Pływaniu Długodystansowym. Udział w nim wzięło 23 policjantów. Na dystansie 3000 m drugą edycję 
z rzędu wygrał post. Paweł Troka z OPP w Gdańsku. 

Funkcjonariusz w szeregi Policji wstąpił w listopadzie 
2014 roku i od początku pełni służbę w Oddziale Pre-
wencji Policji w Gdańsku. Pasjonuje się sportem, a jego 
dyscypliną jest triathlon. 30-letni policjant pochodzi 
z Chojnic, jest magistrem AWiS w Gdańsku, trenerem 
pływania oraz Instruktorem Ratownictwa Wodnego. Jak 
podkreśla jego największym wyzwaniem jest „Pogodzić 
służbę, rodzinę i trening ”. Ma na swoim koncie wiele 
sukcesów, m.in.:
09.2013 r. Triathlon Przechlewo 2013 – I miejsce,
02.2014 r. ENDU Winter Run, Poznań – I miejsce,
02.2014 r. ENDU Winter Run 2, Poznań – I miejsce,
06.2014 r. Enea Tri Tour Cross Duathlon, Poznań – I miej-
sce,
06–09. 2014 r. – II miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu 
Enea Tri Tour 2014.

Zajął również czołowe miejsca w „Otwartych Mistrzo-
stwach Służb Mundurowych Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych w Pływaniu” – Szczytno 2015.

Chciałby reprezentować Policję na kolejnych zawo-
dach służb mundurowych, a w szczególności w Mistrzo-
stwach Europy rozgrywanych co 4 lata „USPE European 
Police Championships Triathlon 2018”.

st.sierż. Zbigniew Kornet 
OPP w Gdańsku
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14. Bałtyckie Targi Militarne BALT MILITARY 
EXPO 2016

Od 20 do 22 czerwca w Centrum Wystawienniczo-
-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbywały 
się 14. Bałtyckie Targi Militarne BALT MILITARY EXPO 
2016. Dwie hale wystawiennicze, 140 wystawców, ty-
siące odwiedzających, delegacje z całego świata, to 
jedyne takie wydarzenie w Europie. Targom towa-
rzyszyła Międzynarodowa Konferencja Naukowo-
-Techniczna NATCON, Międzynarodowa Konferencja 
i Wystawa Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO 
i po raz pierwszy wystawa Bezzałogowych Systemów 
Morskich, Powietrznych, Lądowych USEALS. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister 
Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Na odwiedza-
jących czekało mnóstwo atrakcji, w tym stoisko wysta-
wiennicze pomorskiej Policji, przygotowane przez Wy-
dział Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku. 
Na przestrzeni ponad 50 m2 można było zobaczyć, 
a nawet usiąść, na motocyklu służbowym, quadzie po-
licyjnym i w radiowozie. Niecodziennym wydarzeniem 
była możliwość poznania metod daktyloskopowania 
czy też laserowego pomiarowania miejsca zdarzenia. 
Dzięki obecności pracowników Laboratorium Krymi-
nalistycznego każda osoba, która odwiedziła stoisko 
policyjne otrzymała Certyfikat Daktyloskopii. 

Dla zainteresowanych służbą formacji specjalnych 
dużą atrakcją był pokaz sprzętu i uzbrojenia zapre-
zentowany przez funkcjonariuszy z Samodzielnego 
Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdań-
sku. Na stoisku policyjnym były również obecne psy 
służbowe, które można było podziwiać na wystawie 
fotograficznej. Odwiedzający mieli również możliwość 
zapoznania się ze specyfiką służby zespołu medycz-
nego Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku oraz obej-
rzenia specjalistycznego ambulansu medycznego. 

Równocześnie odbyła się Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowo-Szkoleniowa ALERT 2016 „Współdziałanie 
w ratownictwie i medycynie ratunkowej”, zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników 

Medycznych, dedykowana między innymi funkcjona-
riuszom Policji oraz ratownikom medycznym. Podczas 
dwóch pierwszych dni funkcjonariusze ruchu drogowe-
go, prewencji i sztabu Policji uczestniczyli w wykładach 
pt. „Medycyna ratunkowa”, „Zdarzenia masowe – dziec-
ko w zdarzeniu masowym”, „Urazy bojowe”. 

Natomiast trzeci dzień poświęcony był nowym sub-
stancjom psychoaktywnym. Tego dnia konferencja roz-
poczęła się wystąpieniem Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku – insp. Jarosława Rzymkowskiego. 

Wykład oraz warsztaty dla uczestników przeprowa-
dził dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko z Akademii 
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtu-
sku oraz dr inż. Marek Wiergowski z Katedry i Za-
kładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Na konferencji obecni byli I Zastępca 
KWP w Gdańsku – mł.insp. Krzysztof Kozelan, komen-
danci miejscy i powiatowi województwa pomorskiego, 
naczelnicy Wydziałów Prewencji i Ruchu Drogowego, 
funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną 
oraz funkcjonariusze ruchu drogowego. 

Każdy uczestnik konferencji otrzymał Certyfikat 
uczestnictwa w Międzynarodowej Wystawie i Konfe-
rencji Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO 2016.

asp. Barbara Gawłowicz-Witkiewicz
KWP w Gdańsku

Dzieci u policjantów  
z Referatu Wodnego

W sierpniu, policjantów z Referatu Wodnego KMP 
w Gdańsku odwiedziły dzieci z jednego z gdańskich 
przedszkoli. Łącznie ok. 50 dzieci w wieku 4–6 lat 
wraz z opiekunami poznawało pracę Policji. Funkcjo-
nariusze przekazali małym gościom wiele niezbęd-
nych porad, dzięki którym wypoczynek nad wodą 
będzie bezpieczny.

podkom. Aleksandra Siewert
KMP Gdańsk
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Na okładce: mł.asp. Tomasz Latusek wraz z małżonką.  

Asysty Honorowej udzielili funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

Nowożeńcom składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego  

na nowej drodze życia.

Zespół redakcyjny

DAMUR najlepszym psem służbowym na 
Pomorzu
Przeszukują teren, tropią ślady oraz w razie potrze-
by bronią swojego przewodnika. Do tego są po-
słuszne i dobrze ułożone. Najlepsze policyjne psy 
służbowe z woj. pomorskiego stanęły do eliminacji 
i walki o prawo startu w XVI Kynologicznych Mi-
strzostwach Polski w Sułkowicach. 

W tegorocznych eliminacjach wojewódzkich wzięło 
udział 12 zespołów złożonych z psa i przewodnika. 
Zawody trwały cztery dni. Czworonogi oceniane były 
pod kątem ogólnego posłuszeństwa, pracy węcho-
wej, pościgu bez kagańca oraz przeszukania terenu. 
Przewodnicy natomiast sprawdzili swoje praktyczne 
umiejętności podczas konkurencji udzielania pierw-
szej pomocy. 

Najlepszymi zespołami przewodników z psami zo-
stali: 
I miejsce:  mł. asp. Rafał Zieliński i pies Damur Komen-

da Powiatowa Policji w Chojnicach
II miejsce:  sierż. Adam Jasnoch i pies Ikada Komenda 

Miejska Policji w Gdańsku
III miejsce:  mł. asp. Jacek Kamiński i pies Haron Ko-

menda Powiatowa Policji w Malborku

Zanim psy trafią do służby przechodzą szereg testów, 
które mają sprawdzić ich predyspozycje do służby oraz 
stan zdrowia. Eliminacje przeprowadza Zakład Kyno-
logii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 
Po takich kwalifikacjach otrzymują swój numer służ-
bowy i są przydzielane przewodnikom, którzy przyjeż-
dżają z całego kraju. Potem przewodnika i psa czeka 
blisko półroczne szkolenie w Sułkowicach, po którym 

wracają do macierzystej jednostki przewodnika, gdzie 
będą pełnić służbę. 

podkom. Michał Sienkiewicz
KWP Gdańsk
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