Aktywność dla każdego

ZOSTAŃ POLICJANTEM Sport i rekreacja
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W Policji, niezależnie od miejsca pełnienia służby, można realizować się sportowo.
Zawodowo – jak chociażby instruktorzy taktyki i technik interwencji w szkołach Policji,
i rekreacyjnie – realizując swoją pasję obok wykonywania codziennych zadań
służbowych w różnych pionach Policji. Dla całej społeczności policyjnej organizowane
są różnego rodzaju zawody. I te specjalistyczne, w ramach doskonalenia zawodowego,
i te rekreacyjne, przygotowane pod auspicjami Policji. Każdy znajdzie coś dla siebie.

W

Komendzie Głównej Policji opracowywane są: Har-

dla szerokiej rzeszy amatorów sportu, jak choćby mistrzo-

nopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych czy

monogramów trafiają imprezy centralne, obejmujące zasię-

stwa w pływaniu czy judo, organizują sami policjanci.

Biuro Prewencji KGP ma takie specjalistyczne zawody.

monogram wydarzeń sportowo-rekreacyjnych oraz

Harmonogram zawodów policyjnych na dany rok. Do har-

giem cały kraj lub wręcz mające rangę mistrzostw Polski

Policji. W roku 2018 w kalendarzu KGP znalazło się, licząc

także trzy edycje ligi strzeleckiej, 61 wydarzeń. Oczywiście

w skali całego kraju jest ich wielokrotnie więcej. Organizują
je poszczególne komendy wojewódzkie, związki zawodowe,
a także Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA.

SPORT

W Policji służą byli i czynni zawodnicy. Wśród aktualnych

wyczynowców znajdują się choćby: Maciej Sarnacki, czo-

łowy polski judoka, na co dzień służący w Oddziale Pre-

wencji Policji w Olsztynie, czy Justyna Kozdryk, paraolim-

pijka w podnoszeniu ciężarów, wielokrotna rekordzistka

i mistrzyni świata w wyciskaniu sztangi leżąc wśród osób
zdrowych, która jako cywil pracuje w KPP w Grójcu.

Oferta sportowa dla funkcjonariuszy i pracowników Po-

licji z roku na rok poszerza się. Organizowane są mistrzo-

stwa Policji w: pływaniu, judo, półmaratonie, maratonie,
biegu przełajowym, siatkówce, kolarstwie itd., itd. Niektóre

z tych imprez są częścią dużych wydarzeń organizowanych

stwa w maratonie i półmaratonie, gdzie dla Policji prowa-

dzona jest osobna klasyfikacja. Inne, jak choćby mistrzo-

Mistrzostwa Policji w kolarstwie szosowym odbywają się

Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratow-

nictwie Wodnym. Właściwie każda służba podlegająca pod

na trasie Tour de Pologne amatorów, a turniej piłki nożnej

TURYSTYKA

roku wzięło udział 67 drużyn z 10 krajów świata.

zapewniające wyjazdy na spływy kajakowe, wędrówki po

halowej upamiętniający podkom. Andrzeja Struja stał się

wielką międzynarodową imprezą, w której w ubiegłym

W Policji powstały: Reprezentacja Komendanta Głównego

w Piłce Nożnej Mężczyzn, Reprezentacja Komendanta Głów-

nego Policji w Piłce Nożnej Kobiet i Reprezentacja Komen-

danta Głównego Policji w Lekkoatletyce, gdzie trafiają najlepsi

W ofercie rekreacyjnej jest szeroko pojęta turystyka. Przy

niektórych komendach działają koła i kluby turystyczne,
górach, rejsy żeglarskie czy wycieczki piesze.

Pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-

joznawczego działa Komisja Turystyki w Resorcie Spraw We-

wnętrznych, która od lat organizuje kilka ogólnopolskich

sportowcy w tych dyscyplinach. Oczywiście poza zawodami

imprez. W 2018 r. przygotowała np. V Rajd Motorowy Re-

DOSKONALENIE

sortu Spraw Wewnętrznych „Pilawa 2018”, 47. Ogólnopolski

i zgrupowaniami na co dzień służą w swoich jednostkach.

Na specjalistyczne zawody policyjne obowiązują eliminacje

wojewódzkie. Najlepsi policjanci z każdego garnizonu biorą

sortu Spraw Wewnętrznych „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”, XVII Spływ Kajakowy Służb Mundurowych Re-

Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Żywiecki

2018 czy XXVI Ogólnopolski Rajd Górski Służb Munduro-

potem udział w finale danego turnieju, który umieszczony

wych Resortu Spraw Wewnętrznych „Murzasichle 2018”.

Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego”, Za-

nicznej wzięło udział 455 osób!

jest w Harmonogramie zawodów policyjnych.

Organizowane są np. Kynologiczne Mistrzostwa Policji,

wody i Warsztaty Medycyny Taktycznej „Paramedyk”, Ogól-

W tej ostatniej imprezie, objętej patronatami przez Komen-

danta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Gra-

PAWEŁ OSTASZEWSKI

