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Nominacja generalska dla 
komendanta wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku
20 lipca, podczas obchodów Święta Policji na Placu Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Prezydent RP Andrzej 
Duda wręczył nominacje generalskie sześciu oficerom Policji. 
Na stopień nadinspektora Policji mianowany został m.in. 
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław 
Rzymkowski.
(red.)
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We wrześniowym numerze kwartalnika przedstawiamy osiągnięcia, 
sukcesy i przegląd najważniejszych wydarzeń w garnizonie pomorskim 
z ostatnich trzech miesięcy. Zapraszamy do relacji m.in. z obchodów 
Święta Policji, akcji prewencyjnych i zapoznania się z opisami policyj-
nych zainteresowań. Sezon wakacyjny za nami – wszystkim policjantom, 
którzy pełnili służbę w tym czasie – w miejscowościach turystycznych, 
w nadgodzinach i na różnego rodzaju zabezpieczeniach, i działaniach 
życzymy trochę wytchnienia.

Zespół redakcyjny 

Od redaktora naczelnego

nadkom. Beata Domitrz

Policyjni rekonstruktorzy na odysei historycznej
W dniach 20–22 lipca miała miejsce kolejna, dziewiąta 
już odsłona Odysei Historycznej. Impreza ta odbywa-
jąca się w Leszczynku koło Kutna przyciąga co roku 
setki rekonstruktorów historycznych. Formuła Odysei 
sprawia, że jest to jedna z największych i najciekaw-
szych imprez tego typu w kraju. Można tu spotkać 
rekonstruktorów niemal wszystkich epok. Od rzym-
skich legionistów, Gotów, Słowian, Wikingów poprzez 
średniowiecznych rycerzy, XVII wiecznych artylerzy-
stów po żołnierzy Wielkiej Wojny, II wojny światowej, 
Indochiny, Wietnam, po konflikty nam współczesne 
jak Irak, czy Afganistan.

Wśród rzeszy obecnych na Odysei rekonstrukto-
rów można było spotkać też tych, którzy odtwarzają 
Policję Państwową z lat 1919–1939. Wspólną dioramę 
wystawiły dwie grupy – GRH Szewron oraz GRH Po-
licji Państwowej Posterunek w Radomiu. Wspierały 
je dziewczęta z grupy Przysposobienia Wojskowego 
Kobiet. GRH Szewron odtwarza nie tylko Policję Pań-
stwową, ale i przedwojenną Żandarmerię Wojskową. 
Obie grupy są aktywne nie tylko na zlotach. Na przy-
kład GRH Policji Państwowej bierze udział w wysta-
wach organizowanych przez Komendę Główną Policji 
w trakcie Europejskiej Nocy Muzeów.

Diorama przedstawiała wnętrze posterunku oraz 
wystawę uzbrojenia i sprzętu. Zwiedzającym udo-
stępniono między innymi oryginalny rower służbowy, 
hełm i „dziadka” kamizelek kuloodpornych, a także 
bron długą – karabiny mauser oraz tak znany z filmów 

gangsterskich pistolet maszynowy Thompson M1928. 
Policyjni rekonstruktorzy nie ograniczali się do prac 
na Posterunku, wykonywali liczne patrole, w trakcie 
których pilnowano ładu i porządku na terenie zlotu. 
Prezentowana przez nich diorama cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem zwiedzających.
podinsp. dr Piotr Taras
KWP Gdańsk
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Wojewódzkie obchody Święta Policji
24 lipca prawie 6 tysięczny garnizon pomorski obcho-
dził swoje święto. W Gdańsku na placu przy Muzeum 
II Wojny Światowej odbyła się uroczystość wręczenia 
nominacji na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń 
państwowych, resortowych i wyróżnień dla policjan-
tów i pracowników cywilnych Policji. Ceremonii prze-
wodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji 
– nadinsp. Jan Lach. Tegoroczne obchody przypadały 
w 99. rocznicę powstania Policji Państwowej i 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

24 lipca Komenda Wojewódzka Policji w Gdań-
sku zorganizowała uroczyste obchody Święta Policji, 
które rozpoczęły się o godz. 10.30 Mszą św. w Ko-
ściele p.w. św. Brygidy w Gdańsku, koncelebrowaną 
przez Biskupa Pomocniczego Gdańskiego – Jego 
Ekscelencję Zbigniewa Zielińskiego. Podczas nabo-
żeństwa zbierane były datki z przeznaczeniem dla 
podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Siero-
tom Po Poległych Policjantach. W Mszy św. zgodnie 
z ceremoniałem policyjnym udział wzięli pomorscy 
funkcjonariusze z kadrą kierowniczą na czele. 

Następnie funkcjonariusze i pracownicy cywilni 
Policji wyznaczeni do wyróżnień przemaszerowali 
z Kościoła ulicą Profesorską, Podwalem Staromiej-
skim i Wałową na miejsce akademii, która rozpoczę-
ła się godz. 12.00, na placu przy Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku.

Apel rozpoczęto od odczytania listu przesłanego 
przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji Posła RP Pana Jarosława 
Zielińskiego, z życzeniami z okazji obchodów Święta 
Policji w województwie pomorskim. 

Podczas apelu kilkudziesięciu policjantów otrzyma-
ło awanse w stopniach służbowych oraz wyróżnienia 

w postaci odznaczeń państwowych i resortowych 
tj. Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią 
Służbę oraz  Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki „Za-
służony Policjant”. Wręczono także Medale za Zasługi 
dla Policji.

Święto, odbywające się w tym roku na terenie Mu-
zeum II Wojny Światowej, było doskonałą okazją do 
przekazania do zasobów muzeum zabytkowej broni 
– Waltera P-38, używanej podczas II wojny światowej. 
Uroczyście przekazano także Porozumienie o współ-
pracy podpisane pomiędzy Komendą Główną Policji 
a Muzeum II Wojny Światowej.

Następnie finalista plebiscytu na najbardziej popu-
larnego dzielnicowego woj. pomorskiego – mł.asp. 
Ewa Kulas z Komisariatu IV Policji w Gdańsku otrzy-
mała nagrodę motywacyjną od Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Gdańsku.

Dyplomy uznania za działalność społeczną i wzo-
rową pracę przyznały także związki zawodowe pra-
cowników Policji.

Podczas akademii przedstawiciele Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Pomor-
skiego wręczyli Komendantowi Wojewódzkiemu 
Policji w Gdańsku Medal 25-lecia Działalności Świa-
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towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu 
Pomorskiego przyznawany za patriotyzm i wspiera-
nie działalności związku. Ponadto tym samym me-
dalem uhonorowano sztandar Komendy Miejskiej 
Policji w Gdyni, jako docenienie działań komendy na 
rzecz kultywowania pamięci narodowej.

Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawicie-
le władz samorządowych, współpracujących służb 
oraz instytucji. Akademii przewodniczył Zastępca 
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach. 
Funkcję gospodarza ceremonii pełnił Komendant 
Wojewódzki Policji nadinsp. Jarosław Rzymkowski. 
Życzenia spokojnej służby i kolejnych awansów przy-
noszących satysfakcję z wykonywanych zadań złożył 
w swoim przemówieniu Wicewojewoda Pomorski –  
P. Mariusz Łuczyk.

Po akademii, w Muzeum odbyło się otwarcie wysta-
wy pn. „Losy policjantów w czasie II wojny światowej.”

Podczas obchodów policjanci z wydziałów prewen-
cji, ruchu drogowego, laboratorium kryminalistycz-
nego oraz SPAP-u komendy wojewódzkiej wystawili 
stoisko prewencyjne z informacjami profilaktycznymi 
i prezentacją sprzętu służbowego. Atrakcją była moż-
liwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia z maskotką 
pomorskiej Policji – Słonikiem Popo. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkie-
stra Wojskowa z Elbląga.

Obchody honorowym patronatem objął Pan Jo-
achim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.
nadkom. Beata Domitrz
KWP Gdańsk
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Drodzy Związkowcy 
i Pracownicy Policji, 
minione miesiące 2018 roku to czas obfitujący w wie-
le ważnych dla naszej grupy zawodowej wydarzeń. 
Od maja br. Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy Pracowników Policji rozpoczął na terenie 
całego kraju Akcję Protestacyjną polegającą na 
wysyłaniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Pana Joachima Brudzińskiego „Apelu 
pracowników” informujących o żenująco niskich 
wynagrodzeniach.

Do lipca br. nie otrzymaliśmy odpowiedzi na 
nasze apele. W związku z powyższym Prezydium 
Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników 
Policji na znak protestu podjęło decyzję o oflago-
waniu jednostek Policji w całym kraju flagami NSZZ 
PP. Jednocześnie jest to znak solidarności wobec 
koleżanek i kolegów z Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego Policjantów, którzy ak-
cję protestacyjną w tej formie rozpoczęli miesiąc 
wcześniej. Wyrażamy nadzieję, iż działając wspólnie 
z Funkcjonariuszami Policji zwiększamy szansę na 
realizację naszych postulatów.

Prowadzona przez NSZZ PP ogólnopolska Akcja 
Protestacyjna jest skutkiem braku reakcji strony 
rządowej na przedstawiane przez nas od dwóch lat 
postulaty. Najważniejsze z nich to:

 � przyznanie dodatkowych środków (poza ustawą 
modernizacyjną) na wzrost wynagrodzeń pracow-
ników Policji,

 � wprowadzenie we współpracy z NSZZ PP do usta-
wy o Policji przepisów regulujących w sposób 
szczególny pracę w Policji, tj. regulujących wa-
runki zatrudnienia pracowników Policji w sposób 
dostosowany do specyfiki pracy w Policji, 

 � odmrożenie waloryzacji wynagrodzeń pracowni-
ków służb mundurowych.
Jak co roku Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ 

PP w Gdańsku wspólnie z Zarządem Wojewódz-
kim oraz Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów 
w KMP w Gdańsku w dniu 2 czerwca br. zorganizo-
wał w Oliwskim ZOO piknik rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka pod hasłem „Żyj aktywnie i bezpiecznie”. 
Licznie zgromadzone dzieci policjantów i pracow-
ników Policji przez kilka godzin bawiły się korzysta-
jąc z przygotowanych atrakcji. Dzieci mogły m.in. 

spróbować swoich sił w różnych konkurencjach, 
zdobywając atrakcyjne nagrody. 

Również w czerwcu br. zorganizowaliśmy szkolenie 
dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy, 
których obszarem działania są jednostki Policji w gar-
nizonie pomorskim. Szkolenie zostało przeprowadzo-
ne przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. 
Znacznie poszerzyło ono wiedzę uczestników na 
temat zasad funkcjonowania Społecznego Inspek-
tora Pracy, przepisów BHP oraz przyczyniło się do 
wyjaśnienia pojawiających się pytań i wątpliwości 
w interpretacji przepisów. 

W lipcu uroczyście obchodziliśmy Święto Poli-
cji. Serdecznie dziękuję Komendantom jednostek 
Policji na terenie garnizonu pomorskiego za za-
proszenie naszego Związku do uczestniczenia w lo-
kalnych uroczystościach. Obchody Święta Policji 
to okazja by podziękować Pracownikom Policji, 
którzy codziennie udowadniają, że polska Policja 
nie jest w stanie funkcjonować bez ich pełnej po-
święcenia pracy. 

Święto Policji to nie tylko oficjalne uroczystości – 
to także możliwość spotkania się w mniej oficjalnej 
atmosferze. Wzorem lat ubiegłych wspólnie z Za-
rządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Gdań-
sku oraz Kierownictwem KWP w Gdańsku udało się 
zorganizować spotkanie integracyjne funkcjonariu-
szy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku. Długo jeszcze będziemy wspominać 
wspaniałą zabawę w koleżeńskiej atmosferze.

Chciałabym złożyć podziękowania za pomoc 
w organizacji tego spotkania naszym sponsorom –  
przedstawicielom firm: PZU, Allianz oraz Citibank 
Handlowy. 

Wszystkich Pracowników Policji, którzy nie nale-
żą do naszej organizacji serdecznie zapraszam do 
wstąpienia w nasze szeregi.
Krystyna Maculewicz 
Przewodnicząca WZZ NSZZ Pracowników Policji
w Gdańsku
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Seminarium niemiecko-polskie w Gimborn
Od 11 do 15 czerwca w Centrum Szkoleniowo-Informa-
cyjnym IPA w Gimborn odbyło się niemiecko-polskie 
seminarium, tematycznie związane z aktualną sytu-
acją w Europie dotyczącą zagrożenia terrorystyczne-
go. Udział w seminarium policjantów z kilku państw 
pozwolił na podzielenie się informacjami, w jak spo-
sób ich kraje radzą sobie z tym zagrożeniem. 

Centrum szkoleniowo-informacyjne od 1969 roku 
jest miejscem odbywania się seminarium i konferencji 
zawodowych dla policjantów, które prowadzone są 
w wielu językach, w tym po polsku. Obecnie zamek 
w Gimborn jest bardzo znanym miejscem wśród 
policjantów, gdzie spotykają się by wymienić swoje 
doświadczenia.

W czasie tego seminarium oprócz policjantów 
z Polski i Niemiec, można było spotkać funkcjona-
riuszy z Luksemburga i Słowenii. Fakt, że był tyko 7 
uczestników z Polski, był dla mnie jako funkcjonariu-
sza OPP w Gdańsku dużym wyróżnieniem. 

Na seminarium omówiono następujące tematy: 
„Terroryzm międzynarodowy w Republice Federalnej 
Niemiec – rozwój, aktualna sytuacja i zagrożenia”, „ONZ, 
NATO i UE – o możliwościach i trudnościach związanych 
ze wspólnym zwalczaniem terroryzmu na płaszczyźnie 
międzynarodowej”, „Religijnie inspirowany terroryzm– 
Talibowie w Afganistanie: ideologia i cele – destabili-
zacja przez terroryzm w Jemenie i Libanie”, „Specjalne 

jednostki polskiej Policji w walce z terroryzmem”, „Sa-
lafiści i islamscy ekstremiści w Wuppertalu – przykład 
islamskiej sceny w dużym zachodnioniemieckim mie-
ście – obserwacje i wiedza policyjnej ochrony państwa”, 
„Planowanie i działania Policji oraz służb współpracu-
jących w przypadku zagrożenia terrorystycznego na 
przykładzie lotniska im. F.Chopina w Warszawie”, „Hayat 
Bonn – prewencja w zakresie radykalizacji młodzieży 
– koncepcja i praca Hayat.”

Prelegenci szczegółowo przedstawili historię po-
wstania terroryzmu, ideologie i jego cele. Zaprezento-
wali realizowane obecnie przedsięwzięcia prewencyjne 
oraz sposoby na wspólne zwalczanie terroryzmu na 
płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. 

Każde seminarium przewiduje w swoim programie 
zwiedzanie miasta położonego nieopodal Gimborn 
i jego komendy. Tym razem pojechaliśmy do Wup-
pertalu, gdzie policjanci przedstawili aktualne zagro-
żenia ze strony miejscowych salafistów i islamskich 
ekstremistów. 

Na zakończenie seminarium uczestnicy otrzymu-
ją dwujęzyczne świadectwa. Wyjątkowa atmosfera 
panująca na zamku i jego otoczenie sprawia, ze nie-
którzy członkowie IPA jeżdżą tam co roku.
mł.asp. Marcin Świeczkowski
IPA Region Gdańsk
OPP Gdańsk
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Zawody najlepszych policjantów prewencji
W lipcu na terenie Oddziału Prewencji Policji 
w Gdańsku oraz w Komisariacie I Policji w Gdań-
sku odbywały się wojewódzkie eliminacje XXV 
Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji 
Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”. Najlepszymi 
policjantami z komend miejskich i powiatowych 
Policji województwa pomorskiego okazali się funk-
cjonariusze z KMP w Gdyni oraz KPP w Człuchowie, 
którzy będą reprezentować nasze województwo 
na zawodach ogólnopolskich.

Od 11 do 12 lipca odbywały się wojewódzkie eli-
minacje do XXV Ogólnopolskich Zawodów Poli-
cjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol 
Roku”. We współzawodnictwie zmagali się funk-
cjonariusze ze wszystkich komend miejskich i po-
wiatowych Policji województwa pomorskiego oraz 
Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. W turnieju 
uczestniczyło w sumie 44 policjantów (22 pary 
patrolowe). W drodze do finału uczestnicy brali 
udział w pięciu konkurencjach:

– sprawdzian wyszkolenia strzeleckiego, 
– udzielanie pierwszej pomocy, 
– sprawdzian sprawności fizycznej, 
– stosowanie technik obezwładniania osób, 
– test wiedzy zawodowej.
Wśród funkcjonariuszy pełniących na co dzień 

służbę na terenie działania komend miejskich i po-
wiatowych Policji województwa pomorskiego: 
I miejsce zajęli: 
post. Marcin Szczubełek 
post. Dawid Wojciechowski z Komendy Miejskiej 
Policji w Gdyni

II miejsce zajęli: 
sierż. szt. Józef Rudkowski 
st. sierż. Mateusz Pepliński z Komendy Powiatowej 
Policji w Człuchowie

III miejsce zajęli: 
mł. asp. Michał Pachocki 
st. post. Przemysław Dębski z Komendy Miejskiej 
Policji w Gdańsku 

Zwycięzcy otrzymali z rąk I Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztofa 
Kozelana pamiątkowe puchary, dyplomy okolicz-
nościowe oraz nagrody finansowe, a dwa najlepsze 
patrole, tj. z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz 

z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie repre-
zentować będą województwo pomorskie w zawo-
dach finałowych, które odbędą się w dniach 12–14 
września br. w Szkole Policji w Słupsku. 

W uroczystości zakończenia turnieju wzięli rów-
nież udział podinsp. Iwona Kuczyńska Naczelnik 
Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku oraz nadkom. 
Paweł Mirys Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji 
Policji w Gdańsku. 
sierż.sztab. Małgorzata Grzegowska
KWP Gdańska
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W dniach 7–10 sierpnia 2018 roku policjanci z Wy-
działu Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku zorganizował eliminacje wojewódzkie 
do „XVIII Kynologicznych Mistrzostw Policji”, któ-
rych zawody ogólnopolskie zostaną przeprowa-
dzone we wrześniu na terenie Zakładu Kynologii 
Policyjnej CSP z siedzibą w Sułkowicach.

W eliminacjach wojewódzkich do „XVIII Kynolo-
gicznych Mistrzostw Policji”, zgodnie z regulaminem 
mistrzostw brali udział pomorscy policjanci – prze-
wodnicy z psami kategorii patrolowo-tropiącej. 
W czterodniowych zmaganiach każdy z przewodni-
ków musiał wykonać zadania tj.: ogólne posłuszeń-
stwo psa, praca węchowa, obrona przewodnika, test 
wiedzy, czynności ratownicze. 

Najlepszymi „zespołami” przewodników z psami 
zostali:

I miejsce:
asp. Rafał Zieliński z psem DAMUR Komenda Powia-
towa Policji w Chojnicach, 

II miejsce:
asp. Artur Glembin z psem IFRA Komenda Powiatowa 
Policji w Wejherowie,

III miejsce:
sierż. sztab. Łukasz Wrzoskowicz z psem HADES Ko-
menda Miejska Policji w Gdańsku.
asp.sztab. Witold Glinka
KWP Gdańsk

Eliminacje wojewódzkie do „XVIII Kynologicznych 
Mistrzostw Policji”

MASZ POMYSŁ NA PROMOWANIE SŁUŻBY W POLICJI?
Zespół ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku

zachęca do kontaktu osoby, które mają nowatorskie koncepcje dotyczące  
promocji zawodu policjanta, zmierzające do zmniejszenia liczby wakatów  

na stanowiskach mundurowych w garnizonie pomorskim –
czekamy od poniedziałku do piątku pod nr. telefonów lub adresem:

15–500 – Małgorzata Klepacz
malgorzata.klepacz@gd.policja.gov.pl        

15–273 – Beata Zając
beata.zajac@gd.policja.gov.pl
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V pomorski dzień otwarty dla klas o profilu 
policyjnym
8 czerwca br. Wydział Prewencji KWP w Gdańsku 
zorganizował Piąty Pomorski Dzień Otwarty dla 
Klas o Profilu Policyjnym. Uczestniczyło w nich 
około 600 uczniów klas mundurowych z wojewódz-
twa pomorskiego. Patronat honorowy nad imprezą 
objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mie-
czysław Struk.

V Pomorski Dzień Otwarty dla Klas o Profilu Poli-
cyjnym odbył się na terenie Oddziału Prewencji Policji 
w Gdańsku gdzie zorganizowano festyn z niecodzien-
nymi atrakcjami. Uczniowie klas mundurowych mieli 
możliwość z bliska przyjrzeć się pracy nie tylko po-
licjantów, ale również pozostałych instytucji współ-
pracujących w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. 
Podczas spotkania można było m.in. sprawdzić swo-
je umiejętności strzeleckie na symulatorze strzelań 
„Czantoria” przygotowany przez 49. Bazę Lotniczą 
z Pruszcza Gdańskiego fizycznej. Uczniowie mogli 
także zobaczyć pokaz przygotowany przez przewod-
ników psów służbowych Policji oraz Izby Administracji 
Skarbowej. Swój pokaz przygotowali także policyjni 
antyterroryści, którzy w dynamicznym i głośnym po-
kazie zaprezentowali swoją pracę. Na koniec można 
było zobaczyć w akcji armatkę wodną będącą na 
wyposażeniu Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. 

W czasie trwania Dnia Otwartego przeprowadzona 
została konkurencja sportowa, w czasie której wyty-

powani uczestnicy musieli wykazać się sprawnością 
fizyczną. 

Klasyfikacja: I miejsce zajął reprezentant z Policyj-
nego Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, II miej-
sce zajął reprezentant Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 1 w Kościerzynie, III miejsce zajął reprezentant 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie. Dla 
zwycięzców ufundowano puchary i dyplomy. Dla 
pozostałych uczestników przygotowano tabliczki 
pamiątkowe za udział w dniu otwartym. Partnera-
mi wydarzenia byli: 49. Baza Lotnicza z Pruszcza 
Gdańskiego, Żandarmeria Wojskowa, Wojskowa 
Komenda Uzupełnień, Straż Graniczna, Państwowa 
Straż Pożarna, Samodzielny Pododdział Antyterro-
rystyczny Policji, Oddział Prewencji Policji, Labora-
torium Kryminalistyczne KWP w Gdańsku, Inspekcja 
Transportu Drogowego, Straż Miejska w Gdańsku, 
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, Akademia Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Bankowa 
w Gdańsku, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, 
Pomorski Urząd Celno-Skarbowy oraz Wojewódzkie 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Całość im-
prezy uświetniała Orkiestra Reprezentacyjna Mor-
skiego Oddziału Straży Granicznej.
sierż.sztab. Mateusz Kmiecik
KWP Gdańsk
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Ogólnopolski policyjny 
dzień odblasków

Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków to ak-
cja zorganizowana przez Biuro Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji, mająca zwrócić uwagę 
na widoczność pieszych na drodze. Jednym z jej 
elementów jest konkurs na projekt odblasku, który 
stanie się symbolem wydarzenia.

Konkurs skierowany jest do przedszkoli w całej 
Polsce i odbywa się w trzech etapach. Pierwszy 
z nich trwał do 31 maja br. i polegał na wykonaniu 
prac przez podopiecznych przedszkoli i przesłaniu 
najlepszych prac do komend wojewódzkich Policji. 
Drugi etap to wybór 5 najlepszych prac w danym 
województwie i przesłanie ich do Komendy Głównej 
Policji na finał ogólnopolski.

Do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gdańsku wpłynęło łącznie 89 
prac z blisko 30 przedszkoli. Komisja Konkursowa, 
która zebrała się 28 czerwca br. miała bardzo trudne 
zadanie. Każda z nadesłanych prac była wartościo-
wa i niezwykle pomysłowa. Po burzliwych obra-
dach, na podstawie ilości punktów przyznanych 
przez poszczególnych członków Komisji Konkur-
sowej wyłoniono 5 najlepszych prac, które wezmą 
udział w finale ogólnopolskim. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 31 sierpnia br. Trzymamy kciuki za reprezen-
tantów województwa pomorskiego.
podkom. Joanna Skrent
KWP Gdańsk

Wyróżnienie dla wydziały ruchu drogowego  
KWP w Gdańsku
W piątek 15 czerwca odbyła się konferencja z okazji 
15-lecia Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień. Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku 
otrzymał statuetkę jako wyróżnienie za wieloletnią 
współpracę.

15 czerwca br. Wydział Ruchu Drogowego KWP 
w Gdańsku uczestniczył w konferencji pn. „Profilakty-
ka uzależnień – aktualne standardy i rekomendacje” 
zorganizowanej z okazji 15-lecia działalności Gdań-
skiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Zaproszeni 
prelegenci przedstawili wyniki dotychczasowych 

badań w zakresie różnych form aktywności profi-
laktycznych, analizę ich skuteczności oraz wskazali 
możliwe kierunki prowadzenia aktywnej i efektywnej 
profilaktyki zachowań ryzykownych. 

Podczas oficjalnej części konferencji organizatorzy 
wręczyli wyróżnienie dla Wydziału Ruchu Drogowego 
KWP w Gdańsku w uznaniu za wieloletnią współpra-
cę w zakresie działań profilaktycznych na terenie 
województwa pomorskiego.
podkom. Joanna Skrent
KWP Gdańsk



Patrol wrzesień 2018               www.pomorska.policja.gov.pl12

SPORT
Bieg Żółwika
29 maja na terenie Oddziału Prewencji Policji 
w Gdańsku odbyła się V edycja turnieju funk-
cjonariuszy OPP w Gdańsku – „Bieg Żółwika”. 
Patronat nad imprezą objął I Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. 
Krzysztof Kozelan oraz Zarząd Terenowy NSZZP 
OPP w Gdańsku.
W zawodach wzięło udział 5 drużyn składających 
się z siedmiu funkcjonariuszy wyselekcjonowanych 
z poszczególnych pododdziałów prewencji. Druży-
ny rywalizowały w pięciu konkurencjach wymaga-
jących wytrzymałości, utożsamiania się z formacją, 
oraz umiejętności działania w zespole:
– bieg z przeszkodami,
– manewrowanie pojazdem służbowym,
– rzut granatem do celu,
– zwis na drążku,
– przeciąganie liny.
Po podsumowaniu wszystkich konkurencji klasyfi-
kacja końcowa V edycji „Biegu Żółwika” przedsta-
wiała się w sposób następujący:
I miejsce – Kompania III OPP w Gdańsku
II miejsce – Kompania I OPP w Gdańsku
III miejsce – Pluton Wzmocnienia i Pluton Wsparcia 
Taktycznego OPP w Gdańsku
IV miejsce – Kompania IV OPP w Gdańsku
V miejsce – Kompania II OPP w Gdańsku

Insp. Krzysztof Kozelan wyróżnił wszystkie zespo-
ły, a tegorocznemu zwycięzcy – Kompanii III OPP 
w Gdańsku – wręczył Puchar Przechodni „Biegu 
Żółwika”. Ponadto drużyny, które zajęły miejsca od 
I do III otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdań-
sku, a także puchary ufundowane i wręczone przez 
przedstawiciela ZT NSZZP OPP w Gdańsku podkom. 
Rafała Bzowskiego.
mł.asp. Tomasz Tabaczyński
OPP w Gdańsku
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Policjantka z Kartuz powołana do 
reprezentacji polskiej Policji w piłce 
nożnej
Policjantka Wydziału Ruchu Drogowego z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kartuzach została 
powołana do reprezentacji Polskiej Policji w pił-
ce nożnej kobiet. W połowie kwietnia funkcjo-
nariuszka zdobyła złoty medal wraz z drużyną 
na Halowych Mistrzostwach Piłki Nożnej Policji 
w Cetniewie.
Na początku marcu br. policjantka Paulina Magul-
ska została powołana do reprezentacji Polskiej Po-
licji w piłce nożnej kobiet. W dniach 12–14 kwietnia 
br. w Cetniewie młoda funkcjonariuszka zadebiu-
towała na Mistrzostwach Polskiej Policji w Halowej 
Piłce Nożnej zajmując wraz z drużyną I miejsce. 
Paulina otrzymała również indywidualne wyróżnie-
nie. Organizatorem turnieju było Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji IPA ( International Police As-
sociation – organizacja skupiająca funkcjonariuszy 
i emerytów służb policyjnych z całego świata) Re-
gion Gdynia przy współpracy z KWP w Gdańsku 
i KPP w Pucku. Zawody honorowym patronatem 
objął Komendant Główny Policji. W zawodach wzię-
ło udział 200 zawodników, w tym: 150 mężczyzn 
i 50 kobiet – funkcjonariuszki, funkcjonariusze 
i pracownicy: Policji, Straży Granicznej, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego. Celem Mistrzostw była 
popularyzacja piłki nożnej oraz integracja środo-
wiska służb mundurowych. 
Jak opowiada policjantka piłka nożna w jej sercu 
gościła od najmłodszych lat. Grała z tatą, bratem 
i przyjaciółmi z podwórka. Od 2011 r. rozpoczęła 
grę w klubie Gryf Goręczyno. W 2014 r. zmieniła 
go na GKS Żukowo, w którym kopie piłkę do dnia 
dzisiejszego. Jest kapitanem tej drużyny, a na bo-
isku gra na pozycji napastnika. 
Paulina Magulska jest absolwentką klasy o profilu 
policyjnym. Po zakończeniu szkoły średniej wstą-
piła w szeregi Policji. Obecnie jest najmłodszą poli-
cjantką naszej komendy. Na co dzień uśmiechnięta, 
pełna optymizmu i tryskająca energią funkcjona-
riuszka. 

Oprócz tych sukcesów, post. Magulska ma również 
wiele innych tytułów m.in.:
I miejcie w Pomorskiej Lidze Halowej Kobiet wraz 
z tytułem króla strzelców (2016) 

II miejsce w Pomorskiej Lidze Halowej Kobiet wraz 
z tytułem wicekróla strzelców (2017) 

I miejcie w Pomorskiej Lidze Halowej Kobiet wraz 
z tytułem króla strzelców (2018)

II miejsce w Halowym Turnieju piłki nożnej z okazji 
dnia kobiet o puchar marszałka województwa za-
chodniopomorskiego wraz z tytułem króla strzel-
ców (2018).

st. sierż. Daria Olchowik
KPP Kartuzy



okiem fotografa
Święto Policji w garnizonie pomorskim

Źródło: archiwa własne  
funkcjonariuszek
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Policjanci na uroczystym otwarciu 
zlotu ZHP
8 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcia Zlotu 
ZHP Gdańsk 2018, policjanci z Gdańska również 
uczestniczyli w tym wydarzeniu. Oprócz oficjal-
nego przywitania 15 tysięcy harcerzy policjanci 
przeprowadzili szkolenie dla 300 drużynowych 
oraz promowali bezpieczne zachowania poprzez 
udostępnianie materiałów edukacyjnych w specjal-
nie przygotowanym namiocie.

Zanim jednak rozpoczęła się inauguracja tego wy-
darzenia, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji 
w Gdańsku mł. insp. Sylwester Mieszczak uczestniczył 
w porannym spotkaniu zorganizowanym w Wydziale 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego, podczas którego wspólnie z innymi służ-
bami analizowano poprzedni dzień i uszczegóławia-
no plan otwarcia zlotu. Ponadto w tym samym czasie 
policjanci z wydziału prewencji komendy miejskiej 
przeprowadzili kolejne szkolenie tym razem dla po-
nad 300 drużynowych odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo harcerzy. 

Szkolenie dotyczyło bezpieczeństwa obozowi-
czów, procedur reagowania w przypadku zaginięcia, 
zagrożenia życia i zdrowia oraz mienia.

Przez cały dzień policjanci byli obecni na terenie 
obozowiska w centrum wydarzeń, gdzie w namio-
cie edukacyjno-informacyjnym służyli pomocą i radą 
harcerzom, którzy w kilkunastoosobowych grupach 
przychodzili do policyjnego namiotu na pogadanki 
dotyczące bezpiecznych zachowań. Policjanci opo-
wiadali im również, w jaki sposób korzystać z Krajo-
wej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Aplikacji 
Moja Komenda. 

W otwarciu Zlotu wziął udział I Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysz-
tof Kozelan.

Na scenie gdańskich policjantów reprezentowała 
podinsp. Joanna Orłowska Naczelnik Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, która 
przywitała harcerskim powitaniem – czuwaj, wszyst-
kich uczestników zlotu. W swoim przemówieniu po-
licjantka podkreśliła jak ważne, jest własne bezpie-
czeństwo oraz wzajemna troska o siebie. 
asp. Karina Kamińska
KMP Gdańsk


