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Zapraszamy do czerwcowego numeru naszego kwartalnika. W nim – 
spotkania służbowe, wydarzenia sportowe, przedsięwzięcia prewencyjne 
i nie tylko, zainteresowania po służbie. Galerię poświęciliśmy najmłodszym  
– z okazji Ich Święta podkreślamy, że służba policjantów to także praca 
związana z edukowaniem dzieci, a wszystko po to by były bezpieczne 
i zawsze uśmiechnięte.

Zespół redakcyjny 

Od redaktora naczelnego

nadkom. Beata Domitrz

Porozumienie wykonawcze pomiędzy 
polską i szwedzką Policją
28 marca w szwedzkiej miejscowości Malmoe podpi-
sane zostało Porozumienie wykonawcze pomiędzy 
Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej 
Polskiej a Radą Policji Państwowej Królestwa Szwecji 
o współpracy Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Gdańsku i Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Szczecinie z Szefem Policji Regionu Południowego. 

W imieniu szefa polskiej Policji porozumienie pa-
rafował I Zastępca Komendanta Głównego Policji  
nadinsp. Andrzej Szymczyk. Przewidziana w porozumie-
niu współpraca polegać ma na bezpośredniej wymianie 
informacji o przestępstwach popełnianych na terenach 
właściwych dla komend wojewódzkich w  Gdańsku 
i Szczecinie oraz Policji Regionu Południowego Kró-
lestwa Szwecji, w tym przestępstwach popełnianych 
w trakcie międzynarodowych imprez masowych o cha-
rakterze transgranicznym. Dokument dotyczy także 
organizacji współpracy szkoleniowej oraz programów 
w zakresie zapobiegania poważnej przestępczości. 

Porozumienie powstało z inicjatywy Komen-
dy Wojewódzkiej w Gdańsku na bazie wieloletniej 
współpracy z policją Hrabstwa Blekinge. Zmiany or-
ganizacyjne Policji szwedzkiej i utworzenie Regionu 
Południowego ze stolicą w Malmoe,  dały szansę na 
rozszerzenie współpracy lokalnej w Polsce o Policję 
wojewódzka zachodniopomorskiego.

W składzie delegacji polskiej Policji znaleźli się insp. 
Jarosław Rzymkowski – Komendant Wojewódzki Policji 
w Gdańsku,  mł. insp. Jacek Cegieła – Komendant Woje-
wódzki Policji w Szczecinie, a także mł. insp. Irmina Go-

łębiewska – Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej 
Współpracy Policji KGP oraz Pan Marek Antonowicz 
– radca prawny zespołu do spraw prawa międzynaro-
dowego Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP. 

Spotkanie stanowiło także doskonałą okazję do 
omówienia stanu bieżącej współpracy służb Po-
licji Polski i Szwecji, zapoznania się z aktualnymi 
problemami w zakresie zwalczania przestępczości 
ekonomicznej i narkotykowej.  Omówiono również 
możliwości dalszego zacieśnienia polsko-szwedzkiej 
współpracy policyjnej  na szczeblu centralnym.

Podczas wizyty w Szwecji delegacja polskiej Poli-
cji miała także możliwość zapoznania się z funkcjo-
nowaniem Komendy Regionu Południowego Policji 
w Malmoe, gdzie omówiono trendy oraz charakte-
rystykę  przestępczości na terenie miasta.
/źródło: KGP/
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Słupski policjant w Liberii
W lutym, po blisko dwóch latach spędzonych w Re-
publice Liberii, do Słupska wrócił asp. Piotr Ka-
sprzyk, policjant słupskiej komendy. Od maja 2015 
roku pełnił służbę w ramach Polskiego Kontyngentu 
Policyjnego Misji ONZ (UNMIL). W trakcie misji peł-
nił stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego 
Policji ONZ w Liberii, gdzie między innymi koordy-
nował wymianę informacji oraz wspomagał proces 
szkolenia Policji. 

Asp. Piotr Kasprzyk po dwóch latach służby w Re-
publice Liberii wrócił do słupskiej jednostki. Mundu-
rowy służy w Policji 13 lat. Jego predyspozycje oraz 
ukończone specjalistyczne kursy pozwoliły mu na 
udział w misji Polskiego Kontyngentu Policyjnego 
ONZ w Republice Liberii. Doświadczenie jakie zdobył 
w trakcie służby w Wydziale Kryminalnym w Słupsku, 
pozwoliło mu objąć stanowisko Kierownika Zespołu 
Doradców ds. Wywiadu Kryminalnego i Przestępczości 
Zorganizowanej i budować zdolności operacyjne lokal-
nych agencji bezpieczeństwa oraz doradzać w zakresie 
bezpieczeństwa na terenie Liberii.

Dzięki realizacji zadań na bardzo wysokim poziomie 
został awansowany.  Od czerwca 2016 roku pełnił 
funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego Policji ONZ 
w Liberii. Oprócz dotychczasowych zadań, aspirant 
odpowiedzialny był za koordynowanie wymiany in-
formacji pomiędzy rządem Liberii, a misją ONZ oraz 
wspomaganiem procesu szkolenia miejscowej Policji. 
W dowód uznania dla jego służby, odebrał list gratu-
lacyjny od Komendanta Policji ONZ w Liberii. 

Policjant przyznaje, że misja była dużym wyzwa-
niem i wielką przygodą. Obok ciężkiej służby i wielu 
obowiązków, funkcjonariusz znajdował również czas 
na pomoc w lokalnym sierocińcu w Monrowii. 
kom. Sebastian Cistowski
KMP Słupsk

Policjanci na targach pracy i edukacji
Trwa rekrutacja do służby w Policji. Policjanci w całym wo-

jewództwie zachęcają do wstąpienia w szeregi naszej formacji 
m.in. na targach pracy, różnego rodzaju konferencjach i spo-
tkaniach na uczelniach wyższych. 

Zainteresowani mogą zapoznać się ze specyfiką służby, 
dowiedzieć się  jakie warunki musi spełniać kandydat do służ-
by oraz jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji.   (red.)

KPP Sztum
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Mistrzyni Europy i wicemistrzyni 
świata „smoczych łodzi”
Mało kto wie, a warto aby wiedział każdy związany 
z trójmiejskim sportowym środowiskiem policyjnym, 
że wśród nas są osoby wyjątkowe, z pasją i wielkimi 
marzeniami, do których realizacji dążą, a one się 
materializują.
Sierż.sztab. Marta Czarnota połowę każdego dnia 
pełni służbę jako funkcjonariuszka Wydziału Konwo-
jowo-Ochronnego KWP w Gdańsku, natomiast drugą 
połowę spędza na treningach i przygotowaniach do 
wioślarskich zawodów najwyższej rangi w kategorii 
tzw. smoczych łodzi. Wrodzona skromność Marty 
spowodowała, że autorowi artykułu zajęło wiele 
dni przekonanie mistrzyni aby wyraziła zgodę na 
publikację dotyczącą jej osoby. 
Sierż.sztab. Marta Czarnota jest aktualną Mistrzy-
nią Europy, Wicemistrzynią Świata i ... ilość tytułów 
Mistrzyni Polski jest trudna do zliczenia. Od 2007 r. 
do chwili obecnej praktycznie nie schodzi z najwyż-
szego stopnia podium Mistrzostw Polski. Jej kolekcja 
medali dotyczy dystansów 200m, 500m, 1000m, 
2000m i najbardziej morderczego dystansu 5000m. 
Mniej zorientowanym chciałbym przybliżyć tę dość 
egzotyczną dyscyplinę.
Początki smoczych łodzi sięgają kilku tysięcy lat 
wstecz. To drużynowy sport wodny, który wywodzi 
się z południowej Azji (Chiny) gdzie na tradycyjnych 
smoczych łodziach pływano od tysiącleci. Od lat 
osiemdziesiątych XX wieku wyścigi smoczych łodzi 
zaczęły zyskiwać na popularności na całym świecie. 
Szybko też przekształciły się w jedną z najszybciej 
rozwijających się dyscyplin sportu. Międzynarodo-
wa Federacja Smoczych Łodzi grupuje ponad 50 
federacji narodowych, a liczba uprawiających ten 
sport osób szacowana jest na kilkadziesiąt milio-
nów. W jej skład wchodzą maksymalnie 22 osoby, 
w tym 20 wioślarzy, 1 bębniarz oraz 1 sternik. Istnieją 
również większe łodzie smocze z załogą 52 ludzi 
i łodzie mniejsze na 8–10 wioślarzy. Wioślarze siedzą 
po dwóch na ławeczce. Pierwsza para wioślarzy to 
tzw. szlakowi – narzucają całej osadzie rytm wiosło-
wania. Bębniarz siedzi na krzesełku, umieszczonym 
na dziobie powyżej wioślarzy. Jego zadaniem jest 
wybijanie na bębnie rytmu wiosłowania, czym uła-
twia reszcie załogi dostosowanie się do szlakowych. 

Bębniarz w trakcie zawodów zagrzewa też głosem 
osadę do walki. Sternik steruje w pozycji stojącej, za 
pomocą długiego wiosła. W miarę potrzeby wspiera 
bębniarza w korygowaniu pracy wioślarzy. 
Początek łodzi smoczych w Polsce to rok 1997, kiedy 
to Włodzimierz Schmidt, długoletni działacz i trener 
MRKS „Gdańsk” zorganizował wraz z Jerzym Wal-
czykiem pierwsze zawody na Motławie w Gdańsku. 
Oficjalne konkurencje to:
– open (dowolny skład osady),
– mikst (min. 8 kobiet w osadzie),
– kobiety,
– juniorzy,
– seniorzy.
Na lokalnych zawodach jest także konkurencja FAN 
(amatorzy). Tu najczęściej biorą udział drużyny z  
zakładów pracy, szkół oraz okazjonalnie skrzyknię-
tych grup przyjaciół. 
W 2007 r. na zawodach organizowanych na Motła-
wie w Gdańsku, podinsp. Waldemar Bączek wystawił 
drużynę KWP Gdańsk w kategorii FAN (amatorzy), 
w składzie której znajdowała się Marta. Na zawodach 
obecny był wspomniany wcześniej Prezes Polskiej Fe-
deracji Smoczych Łodzi Włodzimierz Schmidt, który 
zaproponował funkcjonariuszce treningi w barwach 
klubu MRKS „Gdańsk”. To był początek przygody 
Marty ze smoczymi łodziami, który trwa do dnia 
dzisiejszego. 
Zwieńczeniem trudu treningowego naszej mistrzyni 
był rok 2014, gdzie w damskiej 10-osobowej osa-
dzie zdobyła Mistrzostwo Europy (Racice Czechy), 
a następnie srebro i brąz na Mistrzostwach Świata 
w Poznaniu (Malta).
To najważniejszy jej tytuły. Trudno byłoby wymienić 
wszystkie jej sukcesy, ale mamy nadzieję, że to nie 
koniec. Żałować tylko można, że „smocze łodzie” 
nie są sportem olimpijskim.
podinsp. Waldemar Bączek
KWP Gdańsk
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Podróżnicy w mundurach
Mł. insp. Sylwester Mieszczak jest Zastępcą Komen-
danta Miejskiego Policji w Gdańsku.  Wraz z grupą 
policjantów podróżuje po świecie i zdobywa kolejne 
szczyty górskie. Ma za sobą wspinaczki w Tatrach, 
Alpach, czy Dolomitach. Jakie miejsca zobaczył, 
skąd wziął się pomysł wspólnych policyjnych wy-
praw i jakie historie są z nimi związane. O tym 
wszystkim opowie nam w rozmowie.

Skąd się wzięła Pana pasja podróżami?
Moja chęć podróżowania ukształtowana została 

już w dzieciństwie. Jestem z pokolenia, które dora-
stało w innych realiach, bez komputera, bez konsoli,  
za to spędzając aktywnie czas na świeżym powietrzu. 
Często przebywałem poza domem odkrywając ciągle 
coś nowego. Wieczorami dziadkowie i rodzice czyta-
li mi książki przygodowo-podróżnicze, i to właśnie 
one częściowo ukształtowały mój charakter. Do dziś 
pamiętam, jak z wypiekami na twarzy słuchałem 
opowieści o wyścigu Roalda Amundsena z Rober-
tem Scottem i ich marzeniu o byciu pierwszym na 
biegunie południowym. Swoją cegiełkę związaną 
z rozwojem pasji podróżniczej dołożył mój ojciec, 
który w ramach ONZ wyjeżdżał na misje pokojowe 
do Syrii i na Wzgórza Golan, a po powrocie opowiadał 
o miejscach, które zwiedzał.

Jaka była Pana pierwsza wyprawa?
Będąc dzieckiem często wyjeżdżaliśmy w Beski-

dy do rodzinnej miejscowości ojca. Tam zdobyłem  
pierwsze szczyty  takie jak: Jawornica, Potrójna, Żar. 
Dla 7–8 letniego chłopca, który pierwszy raz wdrapał 

się na coś większego niż góra za blokiem, miało to 
wręcz charakter mistyczny. Zresztą corocznie wracam 
w te okolice, obecnie z żoną i dziećmi, gdyż posiadam 
tam wielu wspaniałych przyjaciół. Taką gościnność, 
otwartość i serdeczność rzadko się dzisiaj spotyka.

Wraz z grupą policjantów podróżujecie po świe-
cie i zdobywacie kolejne szczyty górskie. Jak wpa-
dliście na pomysł wspólnych wypraw?

Takie wyjazdy to nic nowego. Jako policjanci jeste-
śmy małą i hermetyczną grupą, w której chętnie dzie-
limy się ze znajomymi własnymi zainteresowaniami 
i relacjami z podróży. To naturalnie nas zbliża do siebie 
i pozwala wspólnie dzielić się pasjami. Niejednokrotnie 
nasz ZT NSZZ Policjantów organizuje wycieczki objaz-
dowe dla funkcjonariuszy i ich rodzin. Warto podkreślić 
rolę Piotra Strojnego – Przewodniczącego ZT NSZZP. 
Dzięki jego wsparciu i pomocy mogliśmy zrealizować 
cześć naszych wypraw. Należy też wspomnieć iż duża 
część znajomych z naszego garnizonu bierze udział 
w górskich rajdach organizowanych przez PTTK.  In-
nym przykładem jest grupa dyżurnych z KMP Gdańsk, 
którzy jeżdżą na wycieczki rowerowe po Polsce i z roku 
na rok mają ciekawsze pomysły, które realizują.
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Pierwszym większym i zorganizowanym wyjaz-
dem Policjantów z KMP Gdańsk była zorganizowa-
na w 2010r. wycieczka promem wraz z rowerami do 
Szwecji, połączona ze zwiedzaniem Karlskrony i oko-
lic. Byliśmy również gośćmi w tamtejszej komendzie. 
Pomysł wypalił a wyjazd był bardzo udany. W 2012r. 
ponownie pojechaliśmy większą grupą (ponad 30 lub 
40 osób)  motocyklami do Kalmaru. To było spore 
wyzwanie logistyczne i organizacyjne. W takiej ilości 
uczestników wyglądaliśmy prawie jak gang motocy-
klowy. Dopiero później okazało się, że policjanci ze 
Szwecji w tym czasie prowadzili działania ukierun-
kowanie na zwalczanie przestępczości popełnianej 
przez grupy poruszające się na jednośladach. Na 
szczęście nikt nas nie kontrolował, a nam udało się 
w towarzystwie kolegów z Kalmaru zwiedzić miasto 
i objechać Olandię. Po Euro 2012 pojawił się pomysł 
wyjazdu w góry. Nawiązałem kontakt z innymi po-
licjantami tj. Marcinem Stankiewiczem, Krzyśkiem 
Stolarczykiem, Markiem Włodarczykiem i Tomkiem 
Handerskim.  Stwierdziliśmy, że łączy nas podobne 
hobby tj. turystyka górska i warto byłoby sformować 
zespół, który zarówno podczas służby, jak i w gó-
rach tworzyłby zgrany kolektyw.  Nie stanowimy 
jednak zamkniętej grupy. Zawsze poprzez znajomych 
szukamy osób chętnych, którym odpowiada nasze 
towarzystwo, założony cel oraz warunki, z którymi 
trzeba się zmierzyć. Tak dołączył do nas Grzegorz 
Wojtkuński, z którym pojechaliśmy na Islandię.  Cie-
szy mnie fakt, iż nasze wyjazdy są z zaciekawieniem 
obserwowane przez kolegów z innych formacji mun-
durowych, padają pytania o ewentualną chęć uczest-
nictwa. To miłe, że jesteśmy pozytywnie oceniani 
przez innych, a nie tylko przez samych siebie.

Jeśli chodzi o wspólne wyprawy górskie, to jakie 
szczyty dotychczas zdobyliście?

Pierwszy wspólny wyjazd to 2014 rok – był to zimo-
wy kurs wysokogórski w Tatrach. Potem w czerwcu 
próbowaliśmy zdobyć Mont Blanc. Szalona wyprawa 
pod względem pokonanej odległości i pasm górskich. 
Przejechaliśmy wtedy Niemcy – wejście na Zugspitze. 
Potem były Włochy – próba zdobycia Marmolady 
w Dolomitach, wejście na Gran Paradiso (pierwszy raz 
przekroczona bariera 4000 metrów n.p.m), Francja – 
podejście pod schronisko na 3000 m, następnie Słowe-
nia – zdobycie Triglav – najwyższego szczytu Słowenii. 
Niestety jednym z elementów, który pokrzyżował nasze 
plany była pogoda. Po tym wyjeździe musieliśmy chwilę 
odetchnąć, przeanalizować błędy i zacząć solidniejsze 

przygotowania. W tym samym roku był kolejny wyjazd 
do Austrii i podejście pod Grossglockner (3798m) oraz 
udane wejście na Grossvenediger (3666m).

W 201 r. Marcin, Krzysiek, Tomek wyjechali w Monte 
Rosa, gdzie zdobyli parę szczytów powyżej 4000m. 
W tym roku również Marcin z Krzyśkiem zdobyli Ka-
zbek (5033m) w Gruzji. Zimą wybraliśmy się w Tatry.

Rok 2016 to ponowny wyjazd grupy w Monte Rosa 
i na Islandię. Tutaj przeszliśmy w Górach Tęczowych 
szlak trekingowy z Landmannalaugar do Skogar 
o długości 85 km. Oprócz wspólnych wyjazdów Ma-
rek Włodarczyk prężnie działa w strukturach PTTK, 
a każdy z nas indywidualnie gdzieś wyjeżdża.

Podróże łączą się z ciekawymi historiami. Które 
z nich najmocniej utkwiły w Pana pamięci?

Trochę się tego uzbierało. Podczas jednego z wy-
jazdów spaliśmy w zbiorczej sali w schronisku na wy-
sokości ok. 3000 m. Nasze smartfony nie były w sta-
nie wyszukać sygnału sieci komórkowej. Około godz. 
3.00  jednemu z kolegów telefon złapał chwilowy 
zasięg. Otrzymał od razu około 30 wiadomości sms.  
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie 
ustawiony dzwonek piosenki Golec Orkiestra zachę-
cający głośno i rytmicznie do nieplanowej pobudki. 
Dodatkowo w trakcie próby wyłączenia dźwięku, te-
lefon spadł mu za łóżko i ciągle dzwonił. Nie powiem 
jak zareagowała sala, w której wszyscy próbowali 
zasnąć i zaaklimatyzować się do wysokości.

Innym razem wchodząc na Gran Paradiso podcho-
dziliśmy pod schronisko na wysokość ok. 2900m n.p.m. 
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z namiotami i plecakami ważącymi ponad 15 kg. Po doj-
ściu do niego zagraniczni alpiniści patrzyli nas z podzi-
wem, dlaczego to wszystko taszczymy ze sobą, skoro 
jest schronisko, gdzie koszt noclegu wynosi ok. 8 euro 
na osobę. Jednak nie zawsze jest tanio i komfortowo.

Wspomniał Pan o współpracy z policjantami ze 
Szwecji. Podczas wypraw odwiedzacie kolegów po fa-
chu z różnych państw, jak wyglądają takie spotkania?

Policjanci z innych państw chętnie opowiadają 
o swojej pracy. Przykładowo w Szwecji i Islandii roz-
mawialiśmy z komendantami jednostek. Wszyscy byli 
ciekawi jak wygląda nasza służba i z jakimi proble-
mami się zmagamy. Cel naszych wyjazdów nikogo 
nie dziwi. Takim spotkaniom towarzyszy również 
wymiana emblematów, które kolekcjonuję. U nas 
także niejednokrotnie goszczą grupy policjantów 
z zagranicy, którzy w ramach zwiedzania Gdańska 
chętnie chcą zobaczyć komendę. Obecnie nie ma 
barier komunikacyjnych, ponieważ większość z nas 
potrafi porozumieć się po angielsku lub niemiecku.

Podróżując spełnia też Pan swoją drugą pasję tj. fo-
tografowanie. Gdzie można podziwiać Pana zdjęcia?

Tak, to prawda. Fotografia jest dla mnie jest nieod-
łącznym elementem podróży i przy okazji wspaniała 
pamiątka. Swoiste zatrzymanie przygody w czasie. Po-
zwala nam później wrócić myślami do zatrzymanych 
momentów i miejsc. Zawsze  tworzę papierowe foto-
albumy. To taki powrót do stylu retro, ale zdjęcia zde-
cydowanie łatwiej  ogląda się w książce niż na ekranie 
komputera.  Dla mnie fotografia to nie tylko zrobienie 
zdjęcia. To tak, jak zostawić kawałek duszy w miejscu, 
gdzie się było. Zdjęcia z podróży przeważnie  umiesz-

czam na forach internetowych, celem poddania ocenie 
użytkowników. Zawsze warto słuchać głosu krytyki.

Co dają wyprawy i w jaki sposób zachęciłby Pan 
innych policjantów do podróżowania?

Podróże kształcą i pozwalają się nam realizować oraz 
nabrać dystansu do środowiska, w którym przebywamy 
na co dzień. Nawet jeżeli obrany cel jest za przysło-
wiowym rogiem, to wewnętrznie nas mobilizuje by go 
osiągnąć. Decydując się na podróż czasami musimy 
mieć odwagę zrobić rzeczy, których się boimy lub nie 
chcemy wykonać. Może to banał, ale wszystkie wielkie 
rzeczy zaczynają się od małych kroków. Zawsze warto 
zrobić ten pierwszy krok i wyjść choć na chwilę z domu 
na mały spacer. Następnym razem można odważyć 
się na więcej. Nigdy nie naciskajmy ponieważ każdy 
z nas ma odmienne oczekiwania. Ktoś wypoczywa 
aktywnie a inny woli spędzić czas na zwiedzaniu lub 
leniuchowaniu. Im więcej w nas empatii tym bardziej 
udany wyjazd. Każdy z nas ma swój Mount Everest, do 
którego dąży. Podstawa to dobry plan akceptowany 
przez wszystkich. Zachęcając do wyjazdu dzielmy się 
dobrymi wspomnieniami, opowiadajmy ciekawe histo-
rie, pokazujmy zdjęcia z wypraw. To takie przekazanie 
dobrych emocji. Właśnie te uczucia mają zachęcać nas 
do podróży, a nie potęgować lęk przed nieznanym. 
Uważam, iż złota myśl Dominicka Coniguliaro dosko-
nale spuentuje całość „Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy 
nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. 
Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz 
robić to, czego nigdy nie robiłeś.”
Z mł. insp. Sylwestrem Mieszczakiem z KMP Gdańsk rozma-
wiał sierż. sztab. Kamil Gabryszak (KWP Gdańsk).
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Laureaci konkursów profilaktycznych 
wyłonieni
W sali widowiskowej Klubu 3 Flotylli im. kmdr. 
Bolesława Romanowskiego w Gdyni odbyła się 
uroczysta gala finałowa konkursów organizowa-
nych przez gdyńskich policjantów tj. XVII edycji 
konkursu Małych Form Teatralnych i VII edycji 
konkursu Krótkich Form Filmowych. 

24 kwietnia odbyła się gala finałowa 17. edycji 
konkursu Małych Form Teatralnych pod hasłem 
„Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i prze-
mocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze – jak 
się uczymy, jak się bawimy” oraz 7. edycji konkur-
su Krótkich Form Filmowych pn. „Cisza na planie”. 
Konkursy organizowane są co roku przez policjan-
tów z gdyńskiej komendy miejskiej przy współ-
pracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
Głównym celem imprez jest propagowanie zdro-
wego trybu życia, wolnego od zagrożeń związa-
nych z zażywaniem szkodliwych środków i stoso-
waniem agresji wobec rówieśników, jak również 
rozpowszechnianie informacji dotyczących cyber-
przestępczości oraz poszanowania praw autorskich. 
Tegoroczny konkursu Małych Form Teatralnych wy-
grali przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego nr 2 w Gdyni występujący 
w spektaklu „Palący problem”. Drugie miejsce 
zajęli uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdyni z przedstawieniem pt: „Mistrz marione-
tek”. Na trzecim miejscu podium stanęli uczniowie 
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przedsta-
wiający spektakl „Teleturniej”. Wyróżnienie jury 
otrzymali uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Gdyni 
za przedstawienie „Biała Pani”. Nagrodę specjal-
ną dla najlepszego aktora konkursu Małych Form 
Teatralnych otrzymała Klaudia Smolak reprezen-
tująca IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.  
Najlepszą produkcją filmową 7. edycji konkursu Krót-
kich Form Filmowych okazał się film pt: „Mefisto”, 
którego twórcami byli uczniowie Zespołu Szkół Ho-
telarsko – Gastronomicznych w Gdyni. Drugie miej-
sce zajął film uczniów X Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdyni pt: „7 – nie kradnij”, a trzecie miejsce ucznio-
wie Gimnazjum nr 1 w Gdyni za film pt: „Enter”.  

Wyróżnienie jury otrzymali wychowankowie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 
w Gdyni za film pt: Ela OnLine”. Nagrodę dla naj-
lepszego aktora konkursu Krótkich Form Filmowych 
otrzymał uczeń Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastro-
nomicznych w Gdyni Artur Czupajło za rolę w filmie 
„Mefisto”. Nagrodę specjalną internautów zdobył 
film „Oprawca” uczniów IX Liceum Ogólnokształ-
cącego w Gdyni.Autorom najlepszych spektakli i fil-
mów serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy 
do udziału w przyszłorocznych edycjach konkursów.
podkom. Krzysztof Kuśmierczyk
KMP Gdynia
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Drodzy Związkowcy i Pracownicy Policji,
właśnie mija pierwsze półrocze 2017 roku – dla 

NSZZ Pracowników Policji bardzo pracowite i obfi-
tujące w znaczące wydarzenia. 

W lutym br. zostały zrealizowane długo ocze-
kiwane podwyżki dla pracowników Policji. W dniu  
15 lutego 2017 r. Komendant Główny Policji zatwier-
dził zasady wzrostu wynagrodzeń pracowników Poli-
cji w ramach środków finansowych, przyznanych na 
mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu 
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 
w latach 2017 – 2020.

Podwyżki podzielono na dwa etapy – I obligato-
ryjny i II uznaniowy. Przeznaczenie 10 % środków 
finansowych na realizację II etapu podwyżek okazało 
się właściwym rozwiązaniem. Dzięki temu w samej 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dodat-
kowe podwyżki otrzymało ponad 150 osób, przede 
wszystkim pracownicy o najniższych wynagrodze-
niach. 

Za przeprowadzenie sprawnego podziału tych 
środków składamy podziękowania Panu Komendan-
towi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku, Komendan-
tom Miejskim i Powiatowym oraz służbom kadrowo- 
-finansowym garnizonu pomorskiego. 

Zgodnie z zapisami ustawy modernizacyjnej ko-
lejne znaczące podwyżki dla pracowników Policji 
przewidziane są w 2019 roku. Dlatego już dzisiaj, 
mając na uwadze dobro pracowników Policji garni-
zonu pomorskiego, liczę na daleko idącą współpracę 

wszystkich Komendantów Miejskich i Powiatowych 
Policji garnizonu pomorskiego z przedstawicielami 
naszej organizacji. Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Pracowników Policji w swoich przedsię-
wzięciach dąży do ochrony interesów pracowniczych, 
poprawy warunków życia i pracy, a przede wszystkim 
do podwyższenia wzrostu wynagrodzeń pracowni-
ków Policji. Do realizacji tych celów niezbędny jest 
m.in. dialog obu stron oparty na warunkach part-
nerskich.

NSZZ Pracowników Policji kontynuuje działania 
zmierzające do podniesienie w 2018 roku wysokości 
kwoty bazowej, która od kilku lat jest zamrożona. Na 
ten temat Przewodnicząca NSZZ Pracowników Policji 
Małgorzata Lewicka prowadzi rozmowy m.in.z Sze-
fem Służby Cywilnej. Istotą sprawy jest to, aby ujęto 
w planie Budżetu na 2018 rok wzrost kwoty bazowej, 
a tym samym zagwarantowano środki finansowe 
przeznaczone na ten cel. Departament Służby Cy-
wilnej na wniosek NSZZ Pracowników Policji prowadzi 
pracę nad analizą warunków pracy członków służby 
cywilnej zatrudnionych w laboratoriach kryminali-
stycznych Policji. Celem tego przedsięwzięcia jest 
poprawa sytuacji pracowników Policji zatrudnionych 
w tych laboratoriach, dyskryminowanych w stosunku 
do funkcjonariuszy pełniących służbę w laborato-
riach i wykonujących taka samą pracę.

W dniach 23–24 marca br. w Jastrzębiej Górze 
członkowie Wojewódzkiego Zarządu Zakładowe-
go NSZZ Pracowników Policji wspólnie z Zarządem 
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POMAGAMY !
W marcu br. Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. 
Wawrzyńca w Gdyni wystosowało apel o pomoc 
rzeczową dla Domu Hospicyjnego dla Dzieci „Bursz-
tynowa Przystań”.

Jak zwykle Funkcjonariusze i Pracownicy Policji 
KWP w Gdańsku, BSW KGP Wydział w Gdańsku oraz 
WZZ NSZZ Pracowników Policji w Gdańsku hojnie 
wsparli akcję pomocy ciężko chorym dzieciom. 

WWK KWP Gdańsk
Wydział Prewencji KWP Gdańsk

Wojewódzkim NSZZ Policjantów w woj. pomorskim 
odbyli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Szkolenie połączono z obradami obu Zarzą-
dów Wojewódzkich, w których uczestniczyli : insp. 
Jarosław Rzymkowski – Komendant Wojewódzki Po-
licji w Gdańsku, insp. Krzysztof Kozelan– I Zastęp-
ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
oraz insp. Robert Sudenis – Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Podczas obrad 
omówiono działania strony służbowej i związkowej 
dot. wprowadzenia ustawy modernizacyjnej, a także 
przeprowadzono analizę realizacji I i II etapu pod-
wyżek dla pracowników Policji woj. pomorskiego. 

Nasz Zarząd Wojewódzki po raz kolejny i nie 
ostatni zaangażował się w pomoc finansową dla 
Hospicjum – tym razem im. Św. Wawrzyńca w Gdyni. 
Przekazane środki zostały wykorzystane na zakup 

artykułów opatrunkowo-higienicznych dla małych 
pacjentów wymagających opieki paliatywnej. 

Miłą informacją którą chcemy się podzielić jest 
sukces naszego Kolegi Leszka Słomińskiego – Prze-
wodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ PP w KPP 
w Kościerzynie, który w kwietniu br. zdobył Drużyno-
we Mistrzostwo Polski w Łucznictwie osób niepełno-
sprawnych. Leszkowi składamy serdeczne gratulacje. 

Z okazji zbliżającego się Święta Policji wszystkim 
Pracownikom oraz Funkcjonariuszom garnizonu 
pomorskiego życzę sukcesów, awansów oraz wza-
jemnej życzliwości. Życzę, aby Wasza trudna i odpo-
wiedzialna praca i służba była doceniana zarówno 
przez przełożonych oraz społeczeństwo. 

Krystyna Maculewicz
Przewodnicząca WZZ NSZZ Pracowników Policji
w woj. pomorskim 
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SPORT
Charytatywny mecz piłki nożnej  
– zagraliśmy dla Eweliny
22 kwietnia w hali GOSIR w Gdyni odbył się 
charytatywny Turniej Piłki Nożnej pod hasłem 
„Gramy dla Eweliny”, z którego dochód został 
przekazany na rzecz leczenia naszej koleżan-
ki podkom. Eweliny Pustkowskiej. W turnieju 
wzięło udział 20 drużyn piłkarskich.

Oprócz emocji sportowych nie zabrakło innych 
atrakcji – odbyła się licytacja mnóstwa wartościo-
wych rzeczy przekazanych przez hojnych darczyń-
ców. Były pyszne, domowe ciasta – pieczone przez 
koleżanki Eweliny oraz kawa i inne napoje. 

Zebraliśmy aż 33 tysiące złotych, które zostaną 
przekazane na leczenie Eweliny. 

Impreza odniosła wielki sukces dzięki uczest-
nikom i sponsorom – Funkcjonariuszom, Pracow-
nikom Policji i ich rodzinom, przedstawicielom 
innych służb, osobom prywatnym oraz firmom. 
Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację tego wydarzenia, 
a przede wszystkim :

– IPA Gdynia,
– gen.insp. w st.spocz. Krzysztofowi Gajew-

skiemu oraz jego małżonce Elżbiecie,
– insp. Ewie Pachurze – Zastępcy Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,
– insp. Robertowi Leksyckiemu – Komendan-

towi Miejskiemu Policji w Gdyni,
a także sponsorom, którymi byli :
Seagull Tattoo – Maciej Fludziński, FOKI DRI-

VERS, studio fryzur – KAROLINA DĄBROWSKA, 
studio Anny Lisewskiej SCARLET, firma „NA KO 

LANIE”, stadnina koni MARINA, salon MY EYE 
Gdynia, Marek Kamiński – polarnik, AQUA PARK 
w Redzie, EXTREME SURVIVAL SQUAD, CSS9 mm, 
DSTeam , lek. med. Maciej Laskowski, VS DATA, 
ALLIANZ GDYNIA – Adam Drążkiewicz, SKOK 
im. Stefczyka Pani Katarzyna Perek-Gosieniec-
ka, Bank Zachodni WBK, Coca-Cola HBC Oddział 
Gdynia, DRUTEX, CENTRUM OGRODNICZE SJ 
Krauze, studio fryzjerskie AGA z Tczewa, pra-
cownia kosmetyczna Iwona Zielińska, Krystian 
Cieślak, Prezes Zarządu Straży Ochrony Portu – 
Pan Dariusz Biernacki, Formoza – RIB Krzysztof 
Kustusz, Baza Nurkowa Dive Land – Hel, WOPR 
Gdynia, Stowarzyszenie Żołnierzy Formoza, Jed-
nostka Wojskowa Formoza Gdynia, zawodnicy 
żużlowego klubu sportowego GKS Wybrzeże, 
szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk, piłkarze klu-
bu sportowego Arka Gdynia i Lechia Gdańsk, 
Pan Prezes klubu hokejowego MH AUTOMATY-
KA, Piotr Hallman ps. „PŁETWAL” – zawodnik 
sportów walki, Mateusz Jachlewski i Mariusz 
Jurkiewicz oraz zawodnicy klubu sportowego 
VIVE KIELCE.

Wielkie podziękowania dla GOSIR Gdynia za 
bezpłatne udostępnienie obiektu oraz dla firmy 
DYNAMIC EVENT, która poprowadziła imprezę. 

Oczywiście darczyńcami było jeszcze wielu 
policjantów i pracowników Policji, których nie 
sposób wymienić z imienia i nazwiska, a którzy 
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uczestniczyli w wydarzeniu lub wspierali Ewelinę 
w inny sposób – przekazywali pieniądze na konto 
Fundacji Forani, którego podopieczną jest Ewelina, 

dzielili się 1% podatku, bądź też przekazywali dary 
na licytacje, piekli ciasta lub po prostu poświęcili 
swój czas i umiejętności na organizację imprezy. 

Zwycięstwa w turnieju gratulujemy drużynie 
z Komisariatu Policji VIII w Gdańsku, a wszystkim 
zawodnikom – sportowego ducha walki, fair play 
i wielkiego serca! 

Ewelina Pustkowska na swoim profilu na Face-
booku złożyła podziękowania wszystkim, którzy 
ją wspierają i są przy niej w tej trudnej walce. 

Ewelina, życzymy Ci szybkiego powrotu do zdro-
wia, służby i do nas – jesteśmy z Tobą i możesz 
na nas dalej liczyć! 
Izabela Frelikow
WWK KWP Gdańsk

V Mistrzostwa Policji w pływaniu – nasi na 
podium
11 marca w Lublinie, na pięknej, 50-metrowej pły-
walni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły 
się V Mistrzostwa Policji w Pływaniu, nad który-
mi patronat honorowy objął Komendant Główny 
Policji, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz 
Prezydent Miasta Lublin. Obiekt na którym odby-
ły się zawody jest  obecnie najnowocześniejszym 
w Polsce – 10 torów, możliwość podziału basenu 
wysuwaną ścianką grodzącą, ruchome dno, za-
awansowana technologia, elektroniczny pomiar 
czasu, rejestrujący również czas reakcji zawodni-
ków i ich międzyczasy oraz tablica multimedial-
na wyświetlająca aktualne wyniki, to tylko część 
z zaawansowanej technologii, która umożliwiła 
sprawne przeprowadzenie mistrzostw.  

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie będąca 
organizatorem zawodów przewidziała starty na 
dystansach 50, 100, 200 i 400 metrów różnymi sty-
lami oraz rywalizację sztafetową. Wśród ponad 80 
zawodników na starcie pięciu konkurencji stawiło 
się dwóch zawodników garnizonu pomorskiego – 
mł. asp. Iwona Panas z Komendy Miejskiej Policji 
w Sopocie oraz st. post. Paweł Troka z Oddziałów 
Prewencji Policji w Gdańsku. 

Regulamin zawodów pozwalał na start w trzech 
konkurencjach indywidualnych i sztafecie. W ry-
walizacji na dystansach 50, 100 i 400 metrów 
stylem dowolnym Iwona zdobyła odpowiednio 
brązowy i dwa złote medale, natomiast Paweł 
na dystansach 100 metrów stylem grzbietowym 
i 400 metrów stylem dowolnym, złoto i srebro. 
W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęli 
funkcjonariusze z KWP w Krakowie przed drużyną 
KWP w Lublinie i KWP w Szczecinie.
mł.asp. Iwona Panas
KMP Sopot



okiem fotografa
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Ogólnopolskie zawody STRONGMAN służb 
mundurowych
W Rumi odbyły się Ogólnopolskie Zawody Strong-
man Służb Mundurowych oraz festyn rodzinny 
przygotowany przez Komendanta Powiatowego 
Policji w Wejherowie oraz Burmistrza Miasta Rumi. 
Impreza cieszyła się dużą popularnością wśród 
mieszkańców, na których czekało wiele atrakcji. 

1 maja na stadionie miejskim MOSiR w Rumi od-
były się Ogólnopolskie Zawody Strongman Służb 
Mundurowych oraz festyn rodzinny. Organizatora-
mi imprezy plenerowej byli Komendant Powiatowy 
Policji w Wejherowie – insp. Beata Perzyńska oraz 
Burmistrz Miasta Rumi – p. Michał Pasieczny. Zawody 
odbyły się pod patronatem Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Gdańsku – insp Jarosława Rzymkow-
skiego. Oprawą wydarzenia zajął się Wejherowski 
Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych „Apollo”. 

W rywalizacji o miano najsilniejszego wzięli udział 
policjanci, funkcjonariusze służby więziennej, straży 
granicznej oraz wojska. Zawodnicy uczestniczyli w wi-
dowiskowych konkurencjach siłowych, zmagając się 
z ogromnymi ciężarami. Zgodnie z zasadami, w czasie 
eliminacji zawodnicy podnosili na platformie policyj-
ny radiowóz oraz wyciskali belkę. W finałach rywale 
podjęli się przenoszenia 130 kg na 40 metrów, wyci-
skania platformy na barki, przeciągania radiowozów 
w siadzie, wyciskania hantli ponad głowę oraz tzw. 
zegara, czyli przenoszenia w kole 4 osób.

Najsilniejszym strongmanem okazał się policjant 
– Mateusz Ostaszewski z KPP Wejherowo. Drugie 
miejsce zdobył Rafał Kobylarz z Służby Więziennej, 
a trzecie Bartłomiej Grubba – reprezentant Wojska.
Imprezie sportowej towarzyszył festyn rodzinny, na 

którym uczestnicy mogli zapoznać się z policyjnym 
sprzętem, radiowozami, jak i motocyklami policyjny-
mi. Mundurowi zapewnili uczestnikom policyjny symu-
lator zderzeń drogowych oraz stanowisko techników 
kryminalistyki. Pod namiotem profilaktyki społecznej 
każdy mógł przymierzyć elementy umundurowa-
nia, rzucić piłką lekarską do celu oraz pokonać tor 
przeszkód w alcogoglach. Policjanci przeprowadzali 
konkursy dla dzieci z wiedzy o bezpieczeństwie oraz 
zabawy plastyczne. Mundurowi z ruchu drogowego 
prezentowali motocykle policyjne, a technik krymi-
nalistyki prezentował metody wykrywania śladów. 

Funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej w Gdań-
sku przybliżali tematykę Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa oraz aplikacją mobilną Moja Komenda 
i RSO. Młodych ludzi zapoznawano z zasadami na-
boru do Policji i zachęcano do wstąpienia do służby. 

Swoje stanowiska miały również inne służby, które 
zaprezentowały swoje atrakcje oraz sprzęt służbowy. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólne prze-
życia, a wygranym składamy serdeczne gratulacje. 
mł.asp. Anna Henning
KPP Wejherowo




