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KOMUNIKAT ]VR1/2008
PREZYDIUM ZARZ,IDITSL.ISKIEJ GRUPY WOJEWODZKIEJIPA

Mig dzyn orodoweg o Stowur z! szen iu Policj i w K stowic ach.
Do wiudomoici: Sekcju Polska IPA, lltydziaty Kll/P w Katowicach, Zarud II CBS, KMP i KPP woiewtidztwo
itqskiego i podtegte komisoriuty- poticji, OPn SPPP, SPAR Szkola Policji w Katowicuch oraz Slqski Oddzial Straly
Granicznej i podlegle jednostki terenowe.

Prezydium Zarzqdt Sl4skiei Grupy Wojew6dzkiej IPA z siedzibqw Katowicach informuje
i SanManro Mare kolo Rimini:
o organizacjiwczas6ww BellariaIgeaMarir-ra

Wczasywe Wloszech2008
Wyjazd do Wloch do uroczychmiejscowoSciBellaria Igea Marina i San Mauro Mare kolo
Rimini na Riwierze Adriatyckiej organizowany jest dla czlonk6w stowarzyszeniai osob
najblilszychw terminie od 30 maja 2008r. do 8 czerwca 2008r. wsp6lniez biurem podr6zy Buksa
Travelz Bielska- Bialej www.buksatravel.pl(wybrir miejscowoScii hotelu indywidualny).
W przedmiotowymprzedsiqwziqciumoze wziq( udzial96 os6b, a koszt v,ryjazduwynosi
99921od osoby. W cenq wliczony jest przejazdautokaremz klimatyzacj4 WC. barkiem i video.
KL 10.000€.NWI 7.00021.
NWS 3.5002t,baga?80021orazT nocleg6w.Wy2ywienie
ubezpieczenie
pelne: 3 posilki dziennie (Sniadaniaw fbrmie stolu szwedzkiego:obiady i kolacje dwudaniowe,
z wyborem z dw6ch zestaw6w. z deserem,br-rfetsalatkovrrydo kolacji. Pierwsze Swiadczenie:
Sniadaniew dniu przyjazdu. ostatnie Swiadczenie:obiad w dniu w.vjazduoraz suchy prowiant
z wodq mineraln4 na drogg powrotn4 do Polski. Cena nie zawieranapoj6w do obiadu i kolacji.
Koszt wyjazdu dzieci do lat 13 (rocznik 1996 i mlodszy) wynosi 64521- przy dw6ch osobach
doroslych i obejmuje polowE wyZywienia i wsp6lne spanie na l62ku z rodzicani (istnie.ie
mo2liwoSi doplaty do pelnego wyzywienia w wysokoSci 13021).Dzieci do lat 8 (rocznik 2001
i mlodszy)plac4jedyniezaprzejazd kwotE 280 zl, kt6ra obejrnujespanienalozkuzrodzicami i nie
obejmuje wyzywienia (istnieje moZlirvoSiwykupienia polowy wyZyrvieniaw cenie 13021lub
pelnegowyzywieniaw cenie 26021).
Zakwaterowanieuczestnik6w w hotelu MEETING*xx (Bellaria Igea Marina) poloZonym
200m od morza i bezplatnejpiaszczystejplaZy lub w hotelu VENEZIA*{'* (San Mauro Mare)
poloZonym w poblizu rynku, okolo 250m od morza w odlegloSci okolo 500 od bezplatnej.
piaszczystejpla|y. Pokoje 2.3 i 4 osobowe z lazienk4 typu wloskiego, telewizorem,telefonem.
se.ifem(w hotelu Meeting za kauci4 zwrotn4). suszark4do wlos6w (w hotelu Venezia) i balkonen-r
lub tarasem(w pokojach4 osobowych.iednolo2ko piqtrowe).Do dyspozycjigoSciw hotelach:hall

@

SlqskaGrupa Wojew6dzka
MigdzynarodowegoStowarzyszenia
PolicjiIPA
P1.40-038Katowice,ul. Lompy 19

ntP:954-23-13-562
REGoN:276699575
KnS:0000026054
KoNro: ING BankSlqski 91 1O5O1214 10000022 6456 1537

z recepcj%winda, klimatyzowanajadalnia, klimatyzowana sala telewizyjna z TY - satelitarn4
(programypolskie). taras zewnEtrzny.bezplatneleZaki i parasoleplaZowe(pobieranena recepcji).
Obsluga hoteli wl4cznie z rezydentem- polska. Istnieje takle mo2liwoS6 za dodatkow4 oplat4
zam6wieniado pokoju lod6wki (cena 50zl), wentylatora(cena 30zl) lub doplaty do klimatyzacji
w hotelu Yenezia(cena10021).
Na miejscu istnieje mo2liwoSi zakupu wycieczek fakultatywnych: Mirabilandia - park
rozrywki 36€; Delfinarium 20€; San Marino 18€; Rzym 55€; Wenecja(autokarem* statkiem)50€.
Wycieczki do Rzymu i Wenecji odbywaj4siqprzy minimum 20 uczestnikach.
Wyjazd zaplanowanyjest w dniu 30 maja 2008r. MoZliwoSi wsiadaniaw: Krakowie
godz. 12:00; Katowicachgodz. 13:15; Tychach godz. 13:45: Pszczyniegodz. 14:00; Bielsku Biatej godz. 14.30; Skoczowiegodz. 15:00; Cieszynie godz. 15:30 oraz Zorach godz. 14:00.
Planowany przyjazd do hoteli w dniu 3l maja na Sniadanie(organizator zastrzegasobie prawo
zmiany godzin wyjazdu i powrotu). Pokoje zajmujesiE od godziny l3:00. Po drodze 15 minutowe
postoje co 3 godziny. Wyjazd z Wloch planowanyjest w dniu 7 czerwcapo obiedzie. przy czym
pokoje naleilyopuScicdo godz. 8:00. Na miejscu bqdzie mozliwoSi przechowaniarzeczydo czasu
wyjazdu. Przyjazd do kraju w dniu 8 czerwca 2008r. okolo godz. 8:00. Trasa przejazdubiegnie
przezCzechyiAustriE.
Rezerwacje bEd4 przyjmowane do wyczerpania miejsc. Wszyscy chEtni do 3 dni po
rezerwacji bgd4 zobowiqzani wplacii zaliczkEw kwocie 200 zl od osoby, a do 30 kwietnia 2008r.
zaplaci(,I00% koszt6w wyjazdu. Wszystkieosoby.kt6re korzystatyjuz z uslug biura Buksa Travel
otrzymujqrabat w wysokoSci30 zl. W przypadkunie uzyskaniado dnia 30 stycznia 2008 kompletu
z czlonk6w IPA przyjmowane bqd4zgloszenianie zrzeszonychw IPA.
O uczestnictwiew wyjeldzie decyduje kolejnoSi zgloszen,osoby ponad przewidywan4
liczbE miejsc oczekuj4 w kolejce. Przypominamy,2e w przypadku rezygnacji umowa zostaje
r ozw iqzana z winy k on sumenta, zahczka pozostaje u uslugodawcy.
Zapisy przyjmuje i udziela dodatkowych informacji: Jakub Nied kontakt e - mail:
kuba@buksatravel.pl lub telefoniczny: Buksa Travel 033 816 94 63 lub 033 8ll

77 26, tel.

osobisty 512212 833. ktirry udziela rdrwnieZbh2szych informacji zainteresowanymwyjazdem.
W przypadku zgloszenia nale2y podai adres e - mail pod kt6ry bEd4 przesylane dodatkowe
informacje dotycz4cewyjazdu. UWAGA!!! Na wyjazd obowi4zkowo naleLy posiadad waLny
paszport lub dowrid osobisty.REZERWACJ
Servo perAmikeco
Szczeg6ly : www.ip a-katow ice.org

CZERPANIA MIEJSC!!!
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Irft 2/2008
KOMUTVTKAT
PREZYDIUM ZARZ,IDU st,lSXrct

GRUPY WOJEWODZKIEJIPA

Mig dzynarodoweg o Stowurz! szenia Policj i w Katowicach.
Do wiadomoici: Sekcjo Polska IPA, Wytlziuly KWP w Katowicoch, Zarzqd II CBS, KMP i KPP woiewddztwa
itqskiego i podlegle komisariaty poticji, OPP, SPPI SPAE Szkolu Policji w Katowicach oruz Slqski Oddzial Strai,y
Granicznej i podlegle jednostki terenowe.

Prezydium ZarzqduSlqskiejGrupy Wojew6dzkiej IPA z siedzibqw Katowicach infonnuje
o organizacji przez Sl4sk4 Grupg Wojew6dzk4 IPA wczas6w w Czarnogorzew miejscowoSci
Ulcinj:

2008
Wczasyw Czarnog6rze
Wyjazd do Czarnogcirydo uzdrowiskowejmiejscowo5ciUlcinj organizowanyjest dla
ios6b najbli2szychw tenninie od 14 czerwca 2008r. do 25 czerwca
czlonk6w stowarzyszenia
2008r.wsp6lniez biurempodr62yBuksaTravelz Bielska- Biatejwww.buksatravel.pl
pla2piaszczystych
nad Adriatykiem.Turyst6wprzyciryatu
Ulcinj slyniez najpiEkniejszych
13. kilometrowa piaszczysta,,WielkaPlaza", regionalnerestauracje,dyskoteki i zabytki, a panie
chqtnie korzystaj4 z jedynej nad Adriatykiern leczniczej i upigkszajqcej,,Pla2y dla Kobieto'.Ze
wzglgduna orientaln4atmosferg,nawolywaniaz minaretu,kobiety w strojachnarodowych,male
sklepiki,stragany,kafejki, licznetawernyi dwa targi, Ulcinj jest jakby ,,miniatur4Stambulu".
W przedmiotowym przedsiqwziEciuntoze wziqc udzial 56 osrfb, a koszt wyjazdu wynosi
l.290zl od osoby.W cenEwliczonyjest przejazdautokaremz klimatyzacj4 WC, barkiemivideo,
NWS 3.50021,
baga280021orazg nocleg6w.Wy2ywienie
KL 10.000€,NWI 7.00021,
ubezpieczenie
pelne: 3 positki dziennie(Sniadaniaw fbrmie stolu szwedzkiego:obiady i kolacje dwudaniowe,
obiad
z wyboremz dw6ch zestaw6w,z deserem,buf'etsalatkowydo kolacji. Pierwszedwiadczenie:
w dniu przyjazdu,ostatnieSwiadczenie:obiad w dniu wyjazdu oraz suchy prowiant na drogq
powrotn4do Polski.Cenanie zawieranapoj6wdo obiadui kolacji. Koszt wyjazdudzieci do lat l2
(nieukoriczonel3 lat) wynosi 82021- przy dw6ch osobachdoroslych i obejmuje wlasne lohko
6lat) ptacqjedyniezaprzejazdkwotg 250zl,ktora
i wyZywienie).Dzieci do lat 5 (nieukonczone
obejmujespaniena lo2ku z rodzicamii nie obejrnujewyzywienia(istniejemo2liwoS6wykupienia
wyZywienia w cenie 22021).Cena nie obejmuje oplaty klimatycznej platnej na miejscu: doroSli
1€ ldzieh; dzieci 2-12 lar 0,5 € idzieri; dzieci do 2 lat bez oplaty.
Zakwaterowanieuczestnik6w w przytulnych i Slicznie wkomponowanych w teren
plaLy,do
pawilonachhoteluMEDITERAN**'r RESORTpoloZonych250m od morzat piaszczystej
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centrumokolo 600m. Pokoje2,3 i 4 osobowewyposa2onew nowe meble, zklimatyzacjqtazienkq
z WC i prysznicem,lod6wk4 telewizorem(w tym takze programpolski), telefonemi balkonem
z widokiem na morze. Do dyspozycjigoSciw budynku gl6wnym resortu:du2y hall z recepcjq
jadalnia, salatelewizyjna z TV - satelitarn4panoramicznytaras zewnetrzny,cafe- bar, moZliwoSi
skorzystaniaz sejfu na recepcji.Bezplatneparasolepla2owefieden na pok6j) pobieranena recepcji.
Obslugahoteli polskai miejscowa.
Na miejscu istnieje mo2liwo6c zakupu wycieczek fakultatywnych:Cetinje - Lovcen Njegusi - Kotor 20€; Monastyr Ostrog i rejs statkiempo JeziorzeSzkoderskim30€; Tara &
Durmitor 65€; Adria Tour 35€; Piaski Poludnia25€. Ceny wycieczekobowi4zywalyw roku 2007
i mog4ulec zmianie.
Wyjazd zaplanowanyjest w dnir-rl4 czerwca2008r. Mo2liwoSi wsiadaniaw: Krakowie
godz.06:45;Katowicachgodz. 08:00; Tychy godz. 08:30; Pszczynagodz. 08:45; Bielsko- Biala
godz. 09:15; Skocz6w godz. 09:45; Cieszyn godz, 10:10 oraz Zory godz. 08:45. Planowany
przyjazddo hotelu w dniu l5 czerwcaok. godz. 08:00 (organizatorzastrzegasobie prawo zmiany
godzinwyjazdu ipowrotu). Pokojezajmujesig od godziny 13:00.Po drodze 15 minutowepostoje
co 3 godziny. Wyjazd z Czamogoryplanowanyjest w dniu 24 czerwcapo obiedzie,przy czym
do czasu
pokoje nale|y opuSci6do godz.8:00.Na miejscubgdziemoZliwoSiprzechowan'tarzeczy
wyjazdu. Przyjazddo kraju w dniu 25 czerwca2008r. okolo godz.20:00. Trasa przejazdubiegnie
przezCzechy,Austriq,Sloweniqi Chorwacjg.
OdplatnoSi za wyjazd zostala rozlo2onana 3 raty i tak: l. rata (zaliczka) w wysokoSci
40021od osoby platna do 20 lutego 2008r., 2. rata w wysoko6ci 40021od osoby platna do 20
marca2008r. oraz3. rata w wysoko$ci4902tod osoby platnado dnia l5 maja 2008r. Wszystkie
osoby, kt6re kiedy6 korzystalyz uslug biura Buksa Travel otrzyrnujqrabat w wysokoSci50 zl.
O uczestnictwiew wyje2dzie decyduje kolejno6i zgloszeh,osoby ponad przewidywan4 liczbE
miejsc oczekujqw kolejce. Przypominatny,2ew przypadkurezygnacjiumowa zostajerozwiqzana
z winy konsumenta, zaliczkapozostaje u uslugodawcy.
Zapisy przyjmuje i udziela dodatkowych informacji: Dariusz Walczak kontakt e-mail:
dariosp@interia.pllub telefonicznyMSWiA 8516 341, IPA Mobile 665 80 80 80, kt6ry udziela
r6wnie2 bli2szych informacji zainteresowanymwyjazdem. W przypadku zgloszenianale?ypoda6
ka2dorazowoadrese-mailpod kt6ry bEdqprzesylanedodatkoweinformacjedotycz4cewyjazdu.
UWAGA!!! Na wyjazd obowi4zkowonaleZyposiadadwaLny paszport(minimum 3 miesi4ce).

!
REZERWACJAMIEJSCDO DNIA 20 LUTEGO2OO8
Servo per Amikeco
Szczegily: www.ipa- katowice.org
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KOMUIVIKAT A/R3/2008
PREZYDIUM ZARZ,IDU SLASKIEJ GRI]PY WOJEWODZKIEJIPA

MigdzynorodowegoStowurzyszenisPolicji w Kutowicuch.
Do wiadomoici: lVydzialy KIVP w Kotowicoch, Zorzqd II CBS, KMP i KPP wojewdclztws {lqskiego i podlegte
komisariagt policji, OPP, SPPn SPAR Szkola kilicji w Kutowicach oraz Slqski Oddzial Straty Graniczne.ii podlegle
jednostki tercnowe.

Policji
Stowarzyszenia
IPA to skr6t od International PoliceAssociation- Migdzynarodowego
zalo2onego
w dniu I stycznia1950roku przezsierzantaBrytyjskiejPolicji sir Arthura Troopa.Jest
to niezawisle stowarzyszenielqczqce policyjne sluZby z calego Swiata bez ro2nicy stopnia,
wyksztalcenia, plci, rasy, barwy sk6ry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniemneutralnym
politycznie, gospodarczo,zwi4zkowo i religijnie. Przynale2noS6do IPA zobowi4zuje do
przestrzegania
Deklaracji Praw Czlowiekaz 1948r.

Wst4p do IPA
przyjaLni i kole2eristwazawodowego
Celem organizacji jest tworzenieu,i9z6w autentycz-nej
pomigdzy zatrudnionymilv sluZbachpolicyjnych na calym Swiecie.Do stowarzyszenianale|y
jest najwiqksz4
obecnie ponad 360 tyS. policjant6rv z 60 krajow. Od 1977 roku stowarzyszenie
organizacjq pozarzqdow4na Swiecie i posiada status doradcy Rady Ekonomiczneji Spolecznej
Narod6wZjednoczonych.
Organizacli
SiedzibqStowarzyszeniajest Szrvajcaria,a najwy2szqwladz1
KongresSwiatowy,odbywaj4cysig co 3 lata.Ostatniodbyl sig we wrze6niu2006 roku w Lublanie,
aprezydentemzostalwybranyMichaelOdysseoszCypru.
Zwi4zek Polski ze Stowarzyszeniem
datujesiEod 1990roku, kiedy torozpoczglysiq pierwsze
nieoficjalnei oficjalnekontaktypolskichpolicjant6wz policjantamiz EuropyZachodniej.Kongres
Zalo|ycielski Sekcji Polskiej IPA odbyl sig w Kiekrzu pod Poznaniemw paldziemrku 1992r.
Podczas24 Konferencji w Rio de Janejrow Brazylii, dziEki wprowadzeniuprzez policjant6w
z Sekcji Narodowej z. Francli i Danii. Sekcja Polska IPA stala siE pelnoprawnymczlonkiem
organizacji- co jednoczeSnieoznaczalo,2e naszkraj zostal uznany na arenie rnigdzynarodowej,
przez spoleczno6cpolicyjn4 za kraj rv pelni demokratyczny.W chwili obecnej w Polsce
ponad7.200czlonk6w.
funkcjonujel7 Grup Wojew6dzkich,kt6re skupiaj4w swoichszeregach
SlqskaGrupa Wojew6dzka
MiqdzynarodowegoStowarzyszenia
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Sl4ska Grupa Wojew6dzka IPA powstalawdniu l2 lutego 1999 roku, podczasKonferencji
Sprawozdawczo- Wyborczej w Katowicach, poprzez polqczeniew jednolity organizm trzech
bytychgrup wojew6dzkichz Bielska- Bialej,Czgstochowyi Katowic.
SlqskaGrupa Wojew6dzka skupiaw swoichszeregach
2.015czlonk6w i jest od lat najwigksz4
Grupq Wojew6dzk4 IPA w kraju. W ramach grupy funkcjonuje 36 region6w terenowych
Dqbrowie
w Bgdzinie,Bielsku - Bialej, Bytorniu,Chorzowie,dwa w Cieszynie,CzEstochowie,
Knurowie,
G6rniczej,Gliwicach,JastrzqbiuZdroju. Jaworznie,siedernw Katowicach,Klobucku,
Lubliricu, Mikolowie, Mysiowicaclr, PiekarachSl4skich, Pszczynie,Pyrzowicach,Raciborzu,
Rudzie Slqskiej,Rybniku, SiemianowicachSlqskich.Sosnowcu,WodzislarviuSl4skirn,Zabrzu,
Zawierciu, Zorach i Zywcu Planujemy utworzenie w ci4gu najblilszego czasu Region6w IPA
w Bieruniu,Myszkowie,Swiqtochlowicach,
TarnowskichG6rachorazTychach.
Czlonkami IPA
Sekcja Polska mogq byi osoby pelniqce sluZbg w Policji i Straiy
Granicznej, jak r6wnie2 emeryci i renciSci wymienionych formacji. Czlonkostwo
Stowarzyszeniajest dobrowolne, a ka2dy czlonek jest zobowiqzany aktywnie uczestniczyi w
realizacji cel6w statutowychIPA. W Stowarzyszeniuwystgpuj4nastppuj4cerodzaje czlonkostwa:
zwyczajne i asocjacyjne.Utrata czlonkostwa nastgpuje wprzypadku: wyst4pienia czlonka,
wykluczeniaczlonkostwa,Smierciczlonka,o ile skladkaczlonkowskaza dany rok nie zostanie
uiszczonado 30 czerwca.Czlonkowie IPA maj4 prawo: lvybierai i byi wybieranyrnido wladz,
uczestniczyi w pracach organizacji; zglaszac wnioski i propozycje dotycz4ce dzialalnoSci
Stowarzyszenia.KaLda osoba oplacajqca skladkp czlonkowsk4, otrzymuje legitymacje
czlonkowsk4wedlug jednego SciSleokreSlonegowzoru dla wszystkich60 Sekcji Narodowych.
Ponadto kaidy z czlonk6w Sl4skiej Grupy IPA otrzyma w 2008r. naklejkg samochodowqIPA
oraz etui na wizyt6wki.

Skladks czlonkowska w 2008r. nie ulegla zmianie i wynosi 4,l7zl miesigcznie! ! !
Skladka platna jednorazowo 50 zl rocznie, dla czlonk6w stowarzyszenta.Czlonkowie
grupy dokonuj4 wplaty 50 zl na rachunek grupy z zaznaczeniemskladka 2008 lub
bezporirednio
u skarbnikaalbo koordynatoraw jednostceterenowejPolicji. Przypominamy,
Le zgodnie ze statutem termin wplat uplywa z dniem 3l sierpnia 2008r. Czlonkowie
ktorzy nie oplacili sktadkiza 2007r.a pragnEkontynuowacczlonkostwo,proszgo wplatq
kwoty 50 zl na konto grupy i wypelnieniedeklaracjiz dopiskiem* kontynuacja.
Skladka platna jednorazowo 70 zl rocznie- dla nowo wstgpuj4cychw tym: 50zl skladka
czlonkowskai 202,1wpisowego.Wszyscy chgtni do wst4pieniaproszeni s4 o czytelne
wypelnieniedeklaracjiczlonkowskiejzamieszczonejw zalqczntkuoraz dostEpnejna stronie
www.ipa-katowice.orgi wpiatgkwoty 70 zl na rachunekbankowy:

SLASKAGRUPAWOJEWODZKAIPA
ING BankSl4skiS.A. o. Katowicenr
91 1050l214 r000 002264561537
Wpisowe+ skladka2008
W przypadku wstqpienia do stowarzyszeniaproszg Sci6le przestrzegai instrukcji opisanych
w druku deklaracji czlonkowskiej lub kontaktowai sig ze skarbnikiern grupy Krzysztof-em
Walczyfrskimtel. IPA Mobile: *48 667 80 80 80, tel. MSWiA 8512 015 (kazdy poniedzialek
w godz.9.00do 12.00;
lub e-nrail:skarbnik-ipa.wp.pl
Servoper Amikeco
Szczeg6ly: www. ipa-katow ice.org
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KOMUIVruT IYR4/2008
PREZYDIUM ZARZ,IDU SL,ISKIEJ GRUPY WOJEWODZKIEJIPA

Mig dzynorodowego Stoworzyszenia Policj i w Katowicach.
Do wisdomoici: Sekcja Polsku IPA, Wytlzioly KWP w Kstowicoch, Zaqqd II CBS, KMP i KPP woiewddztwa
Slqskiego i podtegle komisariaty poticji, OPP, SPPP, SPAR Szkola Policji w Kstowicach oraz Slqski Oddzial Straiy
Granicznej i podlegle jednostki tereruwe.

Prezydium ZarzqduSl4skiej Grupy Wojew6dzkiej IPA w Katowicach informuje o nowej
ofercie sieci telefonii kom6rkowei:

IPA Mobile 2008
W zwi4zku z zakohczeniemdwuletniego okresu trwania pierwszych um6w w sieci IPA
Mobile, w grudniu 2007 roku przygotowane zostaly nowe oferty zar6wno dla os6b ju2
posiadaj4cychtelefony w IPA Mobile, jak i chcqcychz oferty skorzysta6.
Najwa2niejsze korzySci plyn4ce z tej zmiany to przede wszystkim zmiana oferty z Max
Profit na Biznes klasg. Zmianato oznaczaprzedewszystkim nihszestawki polqczei na rozmowy do
sieci Orangei Era oraz do sieci Plus GSM jak i telefony stacjoname
, a co za tym idzie dlu2szyczas
rozm6w w ramachpakietu kwotowego,roaming i mms y wliczanedo pakietukwotowego,tafisze
sms- y do sieciPlusa.
Oferta dla nowych abonent6w sieci IPA Mobile przygotowanajest w jednym wariancie,
natomiastdo dotychczasowychabonent6ww dw6ch wariantach,jeden zakladawymianp telefbnu,
drugi przewidujeprzedluZenieumowy bez wymiany telefonu. Elementem,kt6ry obecnier6znicuje
oferty dla nowych i obecnychczlonk6w IPA Mobile to ceny wybranychaparat6wtelefonicznych.
Tak jak dotychczas, oferta skierowana jest do wszystkich policjant6w, pracownik6w
cywilnych Policji, funkcjonariuszy Stra2y Granicznej ich rodzin i znajomych. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania sig ze szczeg6lami p,oszczeg6lnych
wariant6wna stronieinternetowejwww.ipa-katowice.org w zakladceIPA Mobile.

$ofelta
2.

ofert?an

Ff

NOVI'YGH

LJrrt'y_m-ranq
t! t6lefonu

uiytkorrnik6rar

na nor,trty

-oferta +

ffiqn@

Informacji odno6nieprzedstawionychwariant6w oferty udziela: Dariusz Walczak - tel.
MSWiA 8516341, tel. IPA Mobile 665 80 80 80, e - mail
Servoper Amikeco
Szczeg6ly : www. ip a-katow ice.o rg

Slqska Grupa Wolew6dzka
Migdzynarodowego Stowarzyszenia
PoliciiIPA
P1,40-038Katowice,ul. Lompy 19

NIP:954-23-13-562
REGoN:
276699575
KRs:0000026054
KONTO:
ING BankSlaski 91

002264561537

Katowice,dn.l0lutego 2008roku.
L. dz. St.IPA 7t / 08.

KOMUNIKAT NR5/2008
PREZYDI(IMZARZ.IDAsnlSrrct GRUpy WOJE\|/6DZKIEJ
IPA
Mi gdzynarodowego Stowarzyszeni o Poli cji w Katowicach.
Do wiadomoSci:WydzialyKWP w Katowicach, Zarzqd II CBS, KMP i KPP wojewddztwa
Slqskiegoi podlegle homisariatypolrcji, OPP, SPPP, SPAP, Szkola Policji w Katowicach
oraz SlqskiOddzialStraty Graniczneji podleglejednostki terenowe.

Prerydium Zarzqdtt S[skiej Grupy Wojew6dzkiejIPAw Katowicach,informuje
o organizacji wsp6lnie z Regionalnym OSrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM
w Katowicachdrugiej edycji kursu doskonalqcego:

KSZTAI,C ENIE DOROST,YCH
Cele doskonalenia: Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu andragogiki,
umiejgtnoScikomunikowania sig zgodnego z zasadamikomunikacji interpersonalnej,
wykorzystywania tych zasad w ubieganiu sie o Srodki unijne, pracy z grupQ
szkoleniowq pracy z dorostymi oraz orgarizacji procesu doskonalenia
i samodoskonalenia.
Adresat szkolenia: czlonkowie stowarzyszenia oraz funkcjonariusze Policji
i Strazy Granicznej, wykladowcy, nauczyciele, trenerzy oraz konsultanci, pracownicy
cywilni. CaloSdkursu to 80 godzin lekcyjnych, w tym 5 godzin pracy wlasnej. Rygor
zaliczeniakursu stanowi 80 % aktywnej obecnoScinazajgciach.
Miejsce i czas szkolenia: Komenda Powiatowa Policji w Zywcu ul.
Pilsudskiego 52, Swietlica KPP. Kierownikiem szkolenia jest mgr Tomasz Grad.
Rozpoczgciezajgd od godz. 9.00. Szkolenie odbywad bgdzie siE w kolejne soboty
i niedziele.W marcu 2008 zajEciaodbgd4sig kolejno w dniach 8, 9,15,161 29 i 30
marca orazw dniach 5 i 6 kwietnia.
Podczaskursu realizowane bgd4 tematy:
r
r
r

I. Podstawy komunikacji interpersonalnej, asertywnoSd,informacja rv,rotna.
Wyklady i warcrtaty.
II. Rozwi4zywanie konflikt6w - negocjacjei mediacje. Wyklady i fwiczenia.
III. MoZliwoSci i sposoby pozyskiwania Srodk6w unijnych. Wyklady
i 6wiczenia.
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IV. Grupa i jej zasady.Integracja, etapyrozwoju, role grupowei tworzenie
zespol6w.Wyklady i fwiczenia.
!. Metody aktywizacyjnei aktywnew pracygrupowej.Wyklady iwarcztaty.
VI. Dydaktyka doroslych, zasady ksztalceniaustawicznego,doskonalenie
postawatw6rcza.Wykladyi 6wiczenia.
i samodoskonalenie,
VII. Diagnozowaniepotrzebedukacyjnych,motywacja, organizacjaprocesu
dydaktycznego,rola pomocy dydaktycznych,cechy dobrego szkoleniowca,
ewaluacja.Wyklady i fwiczenia.
VII. Diagnozowaniepotrzeb edukacyjnych,motywacja, organizacjaprocesu
dydaktycznego,rola pomocy dydaktycznych,cechy dobrego szkoleniowca,
ewaluacja. Uroczyste zakohczeni
e kursuwydanie zalwiadczeh.

ZaSwiadczenie
ukorflczenia
kursu doskonalenia:Jestwydawanena podstawie
Rozporz4dzenieMENiS z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie warunk6w i trybu
tworzenia, przeksztalcaniai likwidowania oraz organizacji i sposobu dzialania
plac6wek doskonalenianauczycieli,w tym zakresuich dzialalnoSciobowi4zkowej
oraz zadahdoradc6wmetodycznych,warunk6w i trybu powierzanianauczycielom
zadahdoradcymetodycznego.
Ukofczenieprzedmiotowego
kursu uznawanejest jako posiadaniedoSwiadczenia
w pracy z doroslymi,wymaganegoprzy ubieganiusigo prowadzenieszkolef
i ZPORR.
w ramachEuropejskiegoFunduszuSpolecznego
Koszt udzialu w szkoleniu. W przeliczeniuna 15 uczestnik6wwynosi 537zl.
od osoby,przy grupie20 osobowej40321a przy 25 uczestnikachspadniedo kwoty
32lzl.Istniej4 duZeszansena zebraniegrupy 25 osobowej,co w spos6bznaczqay
wptyniena wysokoSdoplaty zaprzedmiotoweszkolenie.O miejscuw grupiedecyduje
termin zgloszenia.
Wplaty za kursw trakcieszkolenia.
Rekrutacja chptnych: wszyscy chgtni proszeni se o wypelnienie karty
zgloszeniana kurs doskonalqcy- stanowiqcejzaLqcznikdo komunikatuoraz dostEpnej
na stronie www.ipa-katowice.orgprzeslaniewypelnionej karty na adres:Dariusz
lub
Lach KPP Zywiec, ul. Pilsudskiego52,lub e-mail:dareklach@poczta.onet.pl
nr telefaksu 33 865 24 99 (MSWiA 5572205),tel. GSM 665777 999. W kartach
proszQo podanienr e-mail forma preferowana do kontaktupomigdzyuczestnikami
kursu.
Zapraszamywszystkichchptnychdo udzialu w szkoleniu.

Servo per Amikeco

Szczeg5ly: www. ipa-katowice. org

Katowice, dnia 17 lutego 2008 roku.

L. dz. st.rPA104/ 08.

KOMUNIKAT NR6/2008
nREZYDT(IMZARZ,IDa snlSruU

GRaPY WOJEWdDZKIEJIPA

Migdzynorodowego Stowarzyszeni a Poli cji w K atowicach.
Do wiadomoici: Sekcja Polsha IPA, WydzialyKWP w Katowicach,Zarzqd II CBS, KMP i KPP
wojewddztwa Slqskiego i podlegle komisarialy policji, OPP, SPPP, SPAP, Szkola Policii
w Katowicachoraz Stqs*tOddziatStraiy Graniczneji podleglejednostki terenowe.
Prezydium Varzqdu Slaskiej Grupy Wojew6dzkiej IPA w Katowicach informuje
o organizacjiprzezSl4sk4G*pQ Wojew6dzk4IPAwczas6ww Czarnog6rze:

NOWA PROPOZY CJA W CZ,ASOWW CZARNOGORZE
Wyjazd do miejscowoSci uzdrowiskowej Ulcinj w Czarnog6rzeorganizowanyjest dla czlonk6w
stowarzyszeniai os6b najblizszych w terminie od 20 czerwca do 2 lipca 2008 roku, wsp6lnie
z biurem podr62y PasjaTours z Katowic - www.pasjatours.com
CZARNOGORA - jest krajem posiadaj4cym jedno z najbardziej urozmaiconych vtybrze?y
w Europie. Wspaniale kaniony, jeziora, wysepki, piaszczyste, zwirowe i kamieniste pluhe,
niezapomniane widoki oraz potEzne g6ry, kt6re opadaj4 wprost do krystalicznego morza sq
gl6wnym atutem, dla kt6rego warto tu przyjechad.
ULCIN -bardzo znany kurort Czamog6ry, poloZony na samym poludniu vtybrzeha Adriatyku na
tej samej szerokoScigeograficznej,co hiszpariskaBarcelona.Tutaj wlaSnie,podobniejak na wyspie
Hvar w Chorwacji, notuje siq najwigcej slonecznych dni w roku na Wybrzeht Adriatyckim.
Wspaniale stare miasto, 20 km pluz, (z tego l5km piaszczystych),w tym popularna Copacabana,
kt6rej piasek posiada znane od wiek6w lecznicze wlaSciwoSci (problemy reumatyczne) czy
Sr6dziemnomorski klimat i g6rskie otoczenie sprawia, 2e v,rypoczynek w tym miejscu jest
niezapomniany. W4skie uliczki, zabytkowe domy, regionalne restauracje, tawerny,
charakterystyczne,,orientalne" targi oraz mohliwoSd odwiedzenia fascynujqcych miejsc jak np.
Albania, to dodatkowe atuty atrakcyjnoSciUlcinia. Ulciri pod nazwq Olcinium byl znanyi,r-z 2000
lat temu jako miejsce spotykaniakultur Wschodu iZachodu, kt6rych obecnoSi i przenikanie sig jest
wciqz.v,ryraLniezauwu2alnei odczuwalne,co dodaje miastu orientalnegocharakteru.
W proponowanej formie wypoczynku moie wziq( udzial 50 os6b, a koszt wyjazdu wynosi
1.350 zNotychod osoby. Doplata do pokoju losobowego +650 zl. Oplata za dziecko do 3 lat w
kwocie 300 zl (przejazd i ubezpieczenie)- pobyt gratis (bez Swiadczef); dzieci w wieku 3 - 12lat
1.080 zt. W ceng wliczony jest przejazd autokarem z klimatyzacj4 barkiem, video i WC,
tbezpieczenieNWW i KL (10.000 EURO), opieka polskiego pilota na trasie przejazdui rezyderfta
na miejscu pobytu, 10 nocleg6w oraz wyZywienie (2 posilki dziennie: Sniadanie w formie
szwedzkiegostolu i obiadokolacja- zupa + danie gl6wne (wyb6r z 3 menu), satatkai deser). Cena
nie zawiera napoj6w do obiadokolacji, oplat klimatycznych (1 euro na dziefi od osoby doroslej, 0,5
euro na dziefi dziecko w wieku 12 - 18 lat, dziecko do lat 12 gratis) oraz koszt6w wycieczek
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fakultatywnych(przy odpowiedniejiloSci os6b chgtnych):Fish Picnic okolo 22 erxo,Albania Szkodraokolo 25 euro,Montenegro- Tour: Kotor, Njegusi,PN Lov6en,Cetinije okolo 30 euro,
Dubrovnik* Budvaokolo 30 euro, Rafting narzeceTaraokolo 65 euro.
Zalm'aterowanie uczestnik6w w pawilonachkompleksuHotelu {'*'|'BELLEVUE/ PAWILON
CER/BORIK(z klimatyzacjQ.Pawilonpolozonyjest okolo 100m od plazy.Pokoje2 i 3 osobowe
z klimatyzacjq wc, lazienkaubalkonem. Kompleks zalesiony,z alejkarni do spacer6w.Do
dyspozycjiponadto:restauracja,aperitiv bar oraz tereny sportowe(boiska do siatk6wki, pilki
noZnej,pilki plazowej,koszyk6wkioraz platnekorty tenisowe). Do centrummiastaokolo 3 km
(non- stopkursujqbusyi stateczki;
za niewielk4dodatkow4optat{.
jest w dniu 20 czerwca2008roku. Mo2liwoS6wsiadaniaw Katowicach(Plac
Wyjazd zaplanowany
13.00,BielskuOlimpijski parkingza Spodkiem)godz.l2.00,w Tychachgodz.12.30,Pszczynie
Bialej 13.30.Przejazdprzez SlowacjE,WEgryi SerbiE.Planowanyprzyjazddo hotelu w dniu 21
czerwcaokolo godz. 12.00. Wyjazd planowanyjest I lipca w godzinachpopoludniowychlub
wieczornych (wykwaterowaniepo Sniadaniudo god2.10.00);na miejscu bgdzie mozliwoS6
przechowaniabagazu do czasu wyjazdu oraz korzystaniez toalety i prysznica w pokoju
przeznaczonymdla grupy wyjezdzajqcej.Trasa przejazdu:Serbia, WQgry, Slowacja. Powr6t do
kraju 2 lipcaprzypuszczalnie
w godzinachpopoludniowych.
Odplatno5f,za v,ryjazdzostalarozlohonana 3 ruty i tak: l' rata(zaliczka)w wysoko3ci500 zt od
osoby platnado 7 marca2008 roku. 2. rataw wysokoSci450 zl od osoby platnado ll kwietnia
2008roku, oraz3. rataw wysokoSci400 zlolychplatnado dnia 16 maja2008roku. O uczestnictwie
w wyjehdziedecydujekolejno5l z$oszeh. Osoby ponad przewidywan4liczbE miejsc oczekuj4
w kolejce. Przypominamy,2e w przypadkurezygnacji z udzialu w imprezie umowa zostaje
rczwiqzanaz winy konsumenta,zaliczkazostajeu uslugodawcy.
Zapisy przyjmuje i udzieladodatkowychinformacjio wyjeZdzie:KrzysztofSzalakontakte-mail:
kkkzysztof@interia.pl tel. MSWiA 851 1720,tel. GSM 606 805 421.W przypadkuzgNoszenia
naleiry poda6 kaZdorazowoadres e-mail pod kt6ry bgd4 przesylanedodatkowe informacje
dotycz4cetegowyjazdu.
Zaliczkpi kolejneraty nale?ywplaca6na konto Biura Podr62yPASJA- T OURS:
PKOIOddzialKatowiceul.Damrota:35
10202313 0000 3202 0135 6484
- IPA.
z dopiskiem:Czarnog6ra
Istniejemo2liwoS6wystawieniafaktury VAT. Prosimyosobychgtneo zgloszenietego faktu przy
wplacieI raty.
UWAGA!!! na wyjazdobowi4TkowonaleZyposiadadwu2nypaszport(minimum6 miesigcy).
Rezerwacjamiejscdo dnia 7 marca2008roku!!!

Servo per Amikeco

Szczegoly: rvww. ipa-katowice. org

Istotq dzia\afi Sl4skiej Grupy Wojew6dzkiej IPA z siedzibq w Katowicach, jako
Organizacji Pozytku Publicznego,jest dzialalnoSdwspomagajqcarozw6jwsp6lnot i spolecznoSci
lokalnych, rozwijania kontakt6w i wsp6lpracy miqdzy spoleczeristwami,nauki, edukacji, oSwiaty
i wychowania, w tym talcZe upowszechniania kultury frrycznej i sportu, krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i mlodzieiry. W ramach swoich dzialaf' chcemy rozwijat programy promuj4ce
idee porz4dku i bezpieczefstwapublicznego orazprzeciwdziaNaniapatologiomspolecznym.

Policji uczestniczylow 2007 roku ponad
Stowarzyszeniu
W Polscew MiEdzynarodowym
7.478os6bz tegow SQskiejGrupie Wojew6dzkiejIPA rekordowaliczba2.015os6b.W 2007
na Stq,sLuprzylqcrylo siE 345 osoby. W 2007 roku zorganizowanych
roku do stowarzyszenia
zostaloprzez grupQ96 imprez plenerowych,sportowych, rocznicowych oraz turystycznych.
Wziglo w nich udzialponad 12.200os6b.Uczestniczyliw nich czlonkowieIPA z Austrii, Belgii'
Bulgarii, Chorwacji, Czechy,Danii, Estonii, Holandii, Irlandii, tr-otwy,Niemiec,Rosji, Slowacji,
uczestniczyliw wyjazdachrodzinnych
USA, Wggier i Wloch. CzlonkowienaszejspolecznoSci
i szkoleniolvychdo Irlandii, Wloch, Belgii, Watykanu,San Marino, Rosji, USA, Danii, Wqgier,
Holandii,Slowacjii Austrii.
Bulgarii,Czech,Niemiec,
Po raz pierwszy realizowaliSmyw 2007 roku, cele OrganizacjiPo4rtku Publicznego,
podczasspotkaniaw G6rnoSl4skim
ParkuEtnograficznymw Chorzowie.Na zorganizowanytam,
festyn rodzinny przybylo ponad 3.000 os6b, a haslem przewodnim spotkaniabyla promocja
bezpiecznych
zachowariwSr6dj ej uczestnik6w.
Ponizej wz6r wypelnienia jednego z formularzy PIT z danymi S[skiej Grupy
Policji - SekcjaPolskaKRS 26054:
Wojew6dzkiejMipdrynarodowegoStowarzyszenia
[" Ytl?.lf
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Katowice, dn. 11 sierpnia 2008 roku.
L. dz. Śl. IPA 467/ 08.

KOMUNIKAT NR 19/ 2008
PREZYDIUM ZARZĄDU ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Katowicach.
Do wiadomości:
Sekcja Polska IPA, Wydziały KWP w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego i podległe
komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Szkoła Policji w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe
jednostki terenowe oraz Państwowa Straż Pożarna w Katowicach.

Zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z siedzibą w Katowicach, informuje
o organizacji – wzorem ubiegłych lat, w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie
przy ulicy Parkowej 25:

11. Meetingu Śląskiej Grupy
Wojewódzkiej IPA 2008
pod hasłem: „Bezpieczny Śląsk”
Tegoroczny meeting organizowany jest pod
hasłem „Bezpieczny Śląsk”.

Rozpoczęcie w dniu

6 września 2008r. od godziny 11.00 zakończenie
o 18.00. Spotkanie, które ma na celu propagowanie
bezpieczeństwa

wśród

najmłodszych,

zachowań

pozwalających uniknąć niebezpieczeństw w drodze do
miejsca nauki oraz w ruchu drogowym. Festyn pełni
też funkcje spotkania rodzinnego, podczas którego
funkcjonariusze służb na co dzień strzegących
bezpieczeństwa i porządku publicznego mogą spotkać
się „po służbie” i wymienić wspólne doświadczenia.

Po raz kolejny festyn będzie największą imprezą plenerową w całej 15 letniej historii
stowarzyszenia w Polsce. Zwiększając atrakcyjność przedmiotowej imprezy, odnotowujemy
jednocześnie wzrost zainteresowania uczestników w kolejnych edycjach. W 9. edycji mityngu

w 2006 roku udział wzięło 1.000 osób, kolejna 10. edycja w 2007 roku zgromadziła już 3.000
uczestników, a w bieżącym roku przewidujemy udział w imprezie ponad 5.000 osób.

W czasie spotkania będzie można zobaczyć pokazy
sprawnościowe i stoiska tematyczne Policji, Straży Granicznej,
Inspekcji Transportu Drogowego, Wojska Polskiego, Państwowej
Straży Pożarnej, Szkoły Walki TAO, Grupy „Śląsk”, Górskiego
Ochotniczego

Pogotowia

Ratunkowego,

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej MSWiA i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach. Do udziału w imprezie zapraszamy członków
Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, Policjantów, funkcjonariuszy
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej,
Izby Celnej, Wojska Polskiego, przedstawicieli samorządu oraz
pracowników cywilnych tych służb wraz z całymi rodzinami
i znajomymi. Podczas spotkania na terenie skansenu można
będzie podziwiać zgromadzone na 22 ha zabytkowe drewniane
obiekty mieszkalne, gospodarcze, sakralne, rzemieślniczo –
przemysłowe i użyteczności publicznej (kościół, garbarnię, kuźnię,
areszt czy też spichlerz z wiatrakiem).

Gości witać będą Orkiestry Oddziału Prewencji Policji
w Katowicach oraz Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią
równocześnie oprawę muzyczną w trakcie całego spotkania.
Impreza tradycyjnie zostania otwarta wystrzałem armatnim
Bractwa Kurkowego z Rudy Śląskiej. W trakcie mityngu, odbywają
się pokazy sprawnościowe funkcjonariuszy służb mundurowych,
w tym słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach; prezentowana jest
tresura psa policyjnego oraz pokaz sprawności pododdziału konnego Policjantów z Komendy
Miejskiej Policji w Chorzowie; Plutonu Odwodowego – Specjalnego Straży Granicznej;
Państwowej Straży Pożarnej, Żołnierzy Wojska Polskiego z jednostki powietrzno –
desantowej z Bielska Białej oraz 1 Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca, Beskidzkiej

Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Zarządu Służby Zdrowia
MSWiA w Katowicach. Dla dzieci dostępne będą nadmuchiwane zjeżdżalnie i zamki oraz
rowerowy tor przeszkód.

W trakcie meetingu przeprowadzony zostanie konkurs rysunkowy oraz konkurs
znajomości zasad ruchu drogowego obowiązujący dzieci na drodze. Najmłodsi spotkają się
z maskotką śląskiej Policji „Psem Sznupkiem”. Prezentowana będzie równie stacja
krótkofalowa SN 11 IPA, która w zeszłym roku pod znakiem wywoławczym SN 10 IPA
nawiązała ponad 2000 łączności z krótkofalowcami na całym świecie. Ponadto liczne stoiska
ze sprzętem policyjnym, wojskowym oraz akcesoriami policyjnymi z całego świata.

Dla każdego dorosłego uczestnika za udział w 11. meetingu: symboliczna opłata
w kwocie 10 zł od osoby za wstęp do skansenu oraz pamiątkowy karnet IPA. Każdy uczestnik
posiadający identyfikator z indywidualnym numerem bierze udział w loterii fantowej.
Dzieci wstęp 5zł – biorą również udział w loterii na podstawie kuponu. W ramach karnetu
poczęstunek w postaci grochówki, kiełbaski wraz z dodatkami i 2 napojami (dla dzieci
dodatkowo słodycze).

Na

stronie

www.ipa‐meeting.pl

oraz

w

załączeniu

do

komunikatu

lista

przewodniczących regionów IPA, którzy bezpośrednio przekazują informacje na temat
festynu oraz zajmują się organizacją środków transportu z regionów do skansenu i posiadają
w dyspozycji od dnia 21 sierpnia br. karnety wstępu. W związku z tym, że organizacja
imprezy wymaga wielu przedsięwzięć organizacyjnych i nie jest imprezą komercyjną, a koszty
przedsięwzięcia ponosi stowarzyszenie – bardzo proszę o zgłaszanie uczestnictwa
w meetingu i opłatę wejściową u przewodniczących regionów w terminie do 4 września
2008r.

Osoby indywidualne proszę zgłaszać uczestnictwo i wnosić opłatę u Dariusza
Walczak pod tel. nr MSWiA 8516 341, tel. IPA Mobile 665 80 80 80 lub preferowana forma
e–mail: dariosp@op.pl w terminie do dnia 4 września 2008r. Stworzona będzie możliwość
odbioru karnetów w kasie skansenu w dniu spotkania lecz tylko dla tych z Was, którzy
wcześniej dokonają rezerwacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Do chwili odpoczynku na łonie natury
w towarzystwie rodzin, przyjaciół i znajomych. Możemy dzięki 11. Meetingowi International
Police Association w ciągu jednego dnia podzielić się naszymi doświadczeniami zawodowymi
oraz pokazać najmłodszym, w jaki sposób służymy dla bezpieczeństwa obywateli. Po raz
pierwszy do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy 1. Pułk Specjalny Komandosów z Lublińca,
Żandarmerię Wojskową z Gliwic oraz Izbę Celną i Inspekcję Transportu Drogowego.
Żywimy

nadzieję,

że

prezentacja

nowych

formacji

również

wzbudzi

ogromne

zainteresowanie wśród uczestników spotkania.

Z całego serca zapraszam w imieniu organizatorów do udziału w tym przedsięwzięciu.
Więcej na stronie utworzonej z myślą o sprawnej organizacji spotkania – czytaj codziennie
informacje na: www.ipa‐meeting.pl oraz www.ipa‐katowice.org

Servo per Amikeco

Wykaz osób udzielających wszelkich informacji oraz posiadających od dnia 21 sierpnia br.
karnety wstępu do udziału w 11. Meetingu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA
w dniu 6 września 2008r.
Śląska Grupa

Przewodniczący

Telefon

Telefon

Wojewódzka IPA

imię i nazwisko

MSWiA

komórkowy

8536 303

606 851 058

swati@onet.eu

KPP Będzin

8571 400

667 666 224 #

kolek‐miroslaw@tlen.pl

KMP Bielsko Biała
KP I

8533 286

691 308 308 #

menyou@tlen.pl

KMP Bytom
Sekcja Kryminalna

8545 570

667 770 770 #

pelkins1@op.pl

KMP Chorzów
KP III

8573 253

604 220 291

czoper9@poczta.onet.pl

KPP Cieszyn

brak

783 101 101 #

andmaz@o2.pl

GPK SG Cieszyn

8581 972

694 409 873

spppczwa@interia.pl

SPPP Częstochowa

8522 262

603 823 623

pablopro@o2.pl.

KMP Dąbrowa Górnicza
Sekcja Prewencji

8592 500

695 901 695 #

kasko@sezam.pl

KMP Gliwice
KP Knurów

1. REGION IPA
BĘDZIN
2. REGION IPA
BIELSKO BIAŁA
3. REGION IPA
BYTOM
4. REGION IPA
CHORZÓW
5. REGION IPA
CIESZYN I
6. REGION IPA
CIESZYN II
7. REGION IPA
CZĘSTOCHOWA
8. REGION IPA
DĄBROWA
GÓRNICZA
9. REGION IPA
GLIWICE

Grzegorz
Majka
Mirosław
Kołek
Tomasz
Bobrek
Marek
Pelka
Janusz
Kołder
Andrzej
Mazurek
Henryk
Dąbrowski

e‐mail

Paweł
Dratwiński
Krzysztof
Skowron

Adres służbowy
Adres do korespondencji

10. REGION IPA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
11. REGION IPA
JAWORZNO
12. REGION IPA
KATOWICE I
13. REGION IPA
KATOWICE II
14. REGION IPA
KATOWICE III
15. REGION IPA
KATOWICE IV
16. REGION IPA
KATOWICE V
17. REGION IPA
KATOWICE VI
18. REGION IPA
KATOWICE VII
19. REGION IPA
KŁOBUCK
20. REGION IPA
KNURÓW

Paweł
Mrozek
Robert
Filipowicz
Zbigniew
Domagała

8554 481

609 540 581

sumer.hist@neostrada.pl

KMP Jastrzębie Zdrój
Sekcja Kryminalna

8525 230

604 067 919

r.filipowicz1@chello.pl

KMP Jaworzno

8513 921

697 711 494

doma1971@op.pl

KMP Świętochłowice

851 1221

601 450 750

koscielny@wp.pl

KWP Katowice
Laboratorium Kryminalistyczne

851 1421

667 632 930 #

wydzialx@go2.pl

KWP Katowice

8516 345

697123123 #

peter6@gazeta.pl

Szkoła Policji w Katowicach
Zakład Służby Kryminalnej

8513 033

601 082 082 #

grzegorz.mucha2@neostrada.pl

Oddział Prewencji Policji
w Katowicach

brak

693 102 545

t‐stachanczyk@wp.pl

brak

8512 226

509 849 040

iras26@wp.pl

KWP Katowice
WRD

8582 255

667 542 383 #

ipaklobuck@poczta.onet.pl

KPP Kłobuck

8592 401
8592 402

505 054 624

wojtas7887@op.pl

KMP Gliwice
KP I

Marek
Kościelny
Grzegorz
Dura
Piotr
Górnik
Grzegorz
Mucha
Tadeusz
Stachańczyk
Ireneusz
Pilecki
Marek
Parkitny
Wojciech
Kołodziej

21. REGION IPA
LUBLINIEC
22. REGION IPA
MIKOŁÓW
23. REGION IPA
MYSŁOWICE
24. REGION IPA
PIEKARY ŚLĄSKIE
25. REGION IPA
PSZCZYNA
26. REGION IPA
PYRZOWICE
27. REGION IPA
RACIBÓRZ
28. REGION IPA
RUDA ŚLĄSKA
29. REGION IPA
RYBNIK
30. REGION IPA
SIEMIANOWICE
ŚLĄSKIE
31. REGION IPA
SOSNOWIEC

Tomasz
Tarara
Dariusz
Klyta
Waldemar
Gwiazda
Adam
Piontek
Józef
Gorzałka
Sylwester
Pokrywka
Eugeniusz
Kosel
Paweł

8583 267

605 305 503 #

tararatom@wp.pl

KPP Lubliniec PG

8558 216

506 126 770

dariuszklyta@op.pl

KPP Mikołów
OIN

brak

607 950 887

waldemar.gwiazda@o2.pl

brak

8532 250

505 426 369

ipa.piekary@wp.pl

KMP Piekary Śląskie

8552 292

603 381 888 #

jogor1@tlen.pl

KPP Pszczyna

6666 445

695 601 601 #

blackhowk126@wp.pl

Placówka Straży Granicznej
w Katowicach Pyrzowicach

8556 267

667 976 997 #

gienekkosel@wp.pl

KPP Racibórz

601 860 322 #

pawel@pasternak.slask.pl

KMP Ruda Śląska
KP I

8557 201

606 128 155

grzegorzdudacy@poczta.onet.pl

KMP Rybnik

8531 263

503 983 939

jargan@vp.pl

KMP Siemianowice Śląskie

8521 315

502 550 513

rafikrw@orange.pl

KMP Sosnowiec
Sekcja Kryminalna

8541 201

Pasternak
Grzegorz
Dudacy
Jarosław
Ganda
Rafał
Warliński

32. REGION IPA
WODZISŁAW
ŚLĄSKI
33. REGION IPA
ZABRZE

Sebastian
Parma
Roland
Krzepina

Granat

seba.zps@op.pl

KPP Wodzisław Śląski
Zespół ds. Wykroczeń

8543 202

691 55 44 55 #

roni68@o2.pl

KMP Zabrze
KP II

8535 388

667 638 661 #

grandi@itcomp.pl

KPP Zawiercie

8553 269

667 666 225 #

ju1458@poczta.onet,pl

KPP Żory

8572 205

665 777 999 #

dareklach@poczta.onet.pl

KPP Żywiec
KP Gilowice

8511 636

601 696 313

kosla@space.pl

KWP Katowice
Wydział Prewencji

8544 287

501 286 545

darski1@vp.pl

KMP Świętochłowice

8511 720

606 805 421

kkkrzysztof@interia.pl

KWP Katowice
Gabinet Komendanta

8527 255

501 129 830

videonasze@gmail.com

KPP Bieruń

8551 277

607 441 009

andy.pl@poczyta.fm

KMP Tychy Sekcja PG

Jerzy
Brzęczek
Dariusz

36. REGION IPA
ŻYWIEC
37. Tarnowskie
Góry

664 987 750

Adam

34. REGION IPA
ZAWIERCIE
35. REGION IPA
ŻORY

brak

Lach
Sławomir
Kohut
Dariusz

38. Świętochłowice

Bauke
Krzysztof

39. KWP Katowice

Szala
Krzysztof

40. Bieruń

Kawecki

41. Tychy

Andrzej
Pilszek

# ‐ telefony w sieci IPA Mobile

Więcej na: www.ipa‐meeting.pl
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6 września 2008
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BEZPIECZNY ŚLĄSK
pokazy sprawnościowe

Państwowej Straży Pożarnej Policji
Szkoły Walki TAO GOPR
Straży Granicznej Wojska Polskiego
Żandarmerii Wojskowej

konkursy rysunkowe
dla dzieci rowerowy
tor przeszkód
nadmuchiwane zjeżdżalnie
wiele innych atrakcji

stoiska motoryzacyjne
tematyczne hobby
telekomunikacyjne

www.ipa-meeting.pl
zdjęcie: ©Gilles Lougassi

ul.Parkowa 25

pokazy sprzętu wojskowego
i wyposażenia policyjnego
strażackiego ratowniczego
Straży Granicznej
Inspekcji Transportu Drogowego
straży miejskich Izby Celnej
Mała Armia "Grupa Śląsk"

ponadto

gry, zabawy, pokazy
organizowane przez poszczególne
regiony Śląskiej Grupy
Wojewódzkiej IPA i ZHP

zapraszamy

1100-1800

Katowice, dn. 2 września 2008 roku.
L. dz. Śl. IPA 528/ 08.

KOMUNIKAT NR 20/ 2008
PREZYDIUM ZARZĄDU ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Katowicach.
Do wiadomości:
Sekcja Polska IPA, Wydziały KWP w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego i podległe
komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Szkoła Policji w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe
jednostki terenowe oraz Paostwowa Straż Pożarna, Izba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego.

Zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z siedzibą w Katowicach, informuje
o organizacji – wzorem ubiegłych lat, w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie
przy ulicy Parkowej 25:

11. Meetingu Śląskiej Grupy
Wojewódzkiej IPA 2008
pod hasłem: „Bezpieczny Śląsk”
Tegoroczny meeting organizowany jest pod
hasłem „Bezpieczny Śląsk”. Rozpoczęcie w dniu
6 września 2008r. od godziny 11.00 otwarcie stoisk
tematycznych. O godz. 12.00 uroczyste otwarcie
zakooczenie około 18.00. Spotkanie, ma na celu
propagowanie bezpieczeostwa wśród najmłodszych,
zachowao pozwalających uniknąd niebezpieczeostw
w drodze do miejsca nauki oraz w ruchu drogowym.
Festyn pełni też funkcje spotkania rodzinnego, podczas
którego funkcjonariusze służb na co dzieo strzegących
bezpieczeostwa i porządku publicznego mogą spotkad
się „po służbie” i wymienid wspólne doświadczenia.
Do udziału w imprezie zapraszamy członków Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA,
Policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Paostwowej Straży Pożarnej, Straży
Miejskiej, Izby Celnej, Wojska Polskiego, przedstawicieli samorządu oraz pracowników
cywilnych tych służb wraz z całymi rodzinami i znajomymi.

W czasie spotkania będzie można zobaczyd pokazy sprawnościowe i stoiska
tematyczne Śląskiej Policji, Straży Granicznej, Izby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego,
Wojska Polskiego, Paostwowej Straży Pożarnej, Szkoły Walki TAO, Grupy „Śląsk”, Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA i Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (w trakcie festynu w godz. 12.00 – 14.00
przeprowadzony zostanie egzamin teoretyczny i praktyczny na karty: rowerową
i motorowerową). Oprawę muzyczną zapewni Orkiestra Oddziału Prewencji Policji z Katowic.
Podczas spotkania dla najmłodszych uczestników zaplanowano spotkanie z maskotką śląskiej
Policji psem Sznupkiem, konkursy rysunkowe i wiele innych atrakcji. W trakcie będzie można
zasiąśd za kierownicą Wojskowego Humvee, przejechad transporterami SKOT i BRDM oraz
motocyklami z Blue Knights. Dla wszystkich miłośników serialu W – 11, spotkanie z aktorami
biorącymi udział w tej produkcji. Firma Kuzaj Sport przedstawi pojazdy wyścigowe
Lamborgini a dla miłośników pojazdów zabytkowych prezentowane będą pojazdy Warszawa
i Fiat 125p Monte Carlo oraz nowe modele motocykli. Prezentowane będą również stoiska
tematyczne firm stale współpracujących z Naszą grupą wojewódzką IPA. Ponadto stoiska ze
sprzętem policyjnym.
Prosimy o zabranie na piknik kamer i aparatów fotograficznych – będzie co uwiecznid
na pamiątkę. Mile widziane również koce piknikowe. Do chwili obecnej uczestnictwo
w imprezie potwierdziło 3.500 osób.
Dla każdego dorosłego uczestnika za udział w 11. meetingu: symboliczna opłata
w kwocie 10 zł od osoby za wstęp do skansenu oraz pamiątkowy karnet IPA. Każdy uczestnik
posiadający identyfikator z indywidualnym numerem bierze udział w loterii fantowej.
Dzieci wstęp 5zł – biorą również udział w loterii na podstawie kuponu. W ramach karnetu
poczęstunek w postaci grochówki, kiełbaski wraz z dodatkami i 2 napojami (dla dzieci
dodatkowo słodycze).

Na stronie www.ipa-meeting.pl lista przewodniczących regionów IPA, którzy
bezpośrednio przekazują informacje na temat festynu oraz zajmują się organizacją środków

transportu z regionów do skansenu i posiadają w dyspozycji karnety wstępu. W związku
z tym, że organizacja imprezy wymaga wielu przedsięwzięd organizacyjnych i nie jest imprezą
komercyjną, a koszty przedsięwzięcia ponosi stowarzyszenie – bardzo proszę o zgłaszanie
uczestnictwa w meetingu i opłatę wejściową u przewodniczących regionów w terminie do
4 września 2008r.
Osoby indywidualne proszę zgłaszad uczestnictwo i wnosid opłatę u Krzysztofa
Walczyoskiego pod tel. IPA Mobile 667 80 80 80 lub e–mail: skarbnik-ipa@wp.pl w terminie
do dnia 4 września 2008r. Stworzona będzie możliwośd odbioru karnetów w kasie skansenu
w dniu spotkania lecz tylko dla tych z Was, którzy wcześniej dokonają rezerwacji.
W dniu festynu samochody osobowe proszę parkowad na parkingu przed
hipermarketem Carrefour przy ulicy Parkowej – około 300 metrów od wejścia głównego na
teren skansenu oraz na parkingu wewnętrznym przy ulicy Parkowej na terenie skansenu –
wjazd oznaczony jako Skansen Administracja. Autobusy parkują na parkingu przed wejściem
głównym do skansenu. W załączeniu do komunikatu plan parkingów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Do chwili odpoczynku na łonie natury
w towarzystwie rodzin, przyjaciół i znajomych. Możemy dzięki 11. Meetingowi International
Police Association w ciągu jednego dnia podzielid się naszymi doświadczeniami zawodowymi
oraz pokazad najmłodszym, w jaki sposób służymy dla bezpieczeostwa obywateli. Po raz
pierwszy do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy pracowników Straży Miejskich z Katowic,
Rudy Śląskiej, Zabrza i Mysłowic oraz Żandarmerię Wojskową z Gliwic, Izbę Celną
i Inspekcję Transportu Drogowego. Żywimy nadzieję, że prezentacja nowych formacji
również wzbudzi ogromne zainteresowanie wśród uczestników spotkania.
Z całego serca zapraszam w imieniu organizatorów do udziału w tym przedsięwzięciu.
Więcej na stronie utworzonej z myślą o sprawnej organizacji spotkania – czytaj codziennie
informacje na: www.ipa-meeting.pl oraz www.ipa-katowice.org

Servo per Amikeco
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Katowice, dn. 17 października 2008 roku.
L. dz. Śl. IPA 687/ 08.

KOMUNIKAT NR 21/ 2008
PREZYDIUM ZARZĄDU ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Katowicach.
Do wiadomości:
Wydziały KWP w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego i podległe komisariaty policji,
OPP, SPPP, SPAP, Szkoła Policji w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe
oraz Paostwowa Straż Pożarna w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego
w Katowicach, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach.

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z siedzibą w Katowicach,
informuje o organizacji przez Region IPA Zabrze, Policyjną Grupą Turystyki Górskiej
„DWÓJKA” oraz Oddział PTTK Koło Przewodników w Bytomiu:

Kursu
Przewodników
Beskidzkich

Oferta skierowana jest głównie do osób zainteresowanych uprawianiem turystyki
górskiej, nie mniej jednak zapraszamy wszystkich innych chętnych do udziału w szkoleniu.
Kurs przewodników rozpocznie się po zebraniu grupy chętnych w liczbie 20 osób. Zajęcia
odbywad będą się przez rok od rozpoczęcia szkolenia w każdy poniedziałek (z wyjątkiem
świąt, długich weekendów lub przerw wakacyjnych.) w godz. od 17.00 do 20.00. W ramach
kursu przewidziane są zajęcia w terenie, w tym wycieczki jedno lub wielodniowe – w sumie

zaplanowano 18 dni szkoleniowych. Kurs kooczy się egzaminem paostwowym przed komisją
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i daje uprawnienia zawodowe
licencjonowanego Przewodnika Beskidzkiego.

Nabyte uprawnienia pozwalają na podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, zgodnie
z założeniami i zaleceniami Unii Europejskiej. W najbliższym czasie zostaną wprowadzone
przepisy sankcjonujące poruszanie się zorganizowanych grup turystów na obszarach parków
krajobrazowych oraz terenach górskich o wysokości powyżej 1.000 metrów bez
przewodnika. Program kursu przewiduje równoległe szkolenie pilotów wycieczek
autokarowych.

Koszt szkolenia wynosi 750zł od osoby. Wymagania dla uczestników to: wykształcenie
średnie, dobry stan zdrowia, zainteresowania turystyczne i wiek powyżej 18 lat, wypełnienie
ankiety i zgłoszenia oraz wniesienie opłaty wstępnej w wysokości 100zł.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela Bogdan Dropik
z Komisariatu II Policji w Zabrzu tel. (032) 271 35 41 wew. 11, tel. MSWiA – 8543 611, tel.
kom. 602 381 001 oraz preferowana forma kontaktu e-mail: bjdropik@o2.pl

Servo per Amikeco

Katowice, dn. 24 października 2008 roku.
L. dz. Śl. IPA 697/ 08.

KOMUNIKAT NR 22/ 2008
PREZYDIUM ZARZĄDU ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Katowicach.
Do wiadomości:
Wydziały KWP w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego i podległe komisariaty policji,
OPP, SPPP, SPAP, Szkoła Policji w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe
oraz Paostwowa Straż Pożarna w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego
w Katowicach oraz Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach (0-32 231 92 51).

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z siedzibą w Katowicach,
informuje o organizacji przez Region IPA Zawiercie i Urząd Miasta Zawiercia w dniu
9 listopada 2008 r.:

BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 2008
Do udziału w biegu serdecznie zapraszamy wszystkich czynnych sympatyków
aktywnego wypoczynku. Bieg odbędzie się na terenie parku miejskiego w Zawierciu i ma
charakter otwarty, może w nim brad udział każdy chętny, niezależnie od wieku
i umiejętności. Organizatorzy przygotowali dla zwycięzców medale, nagrody rzeczowe oraz
nagrodę główną. Nad bezpieczeostwem uczestników biegu czuwad będą funkcjonariusze
policji oraz służba medyczna. Program imprezy przedstawia się następująco:
 od 9.00 do 9.40 – Zapisy do biegów przy Centrum Informacji Miejskiej (budynek
MOK),
 9. 45 – Uroczyste otwarcie Biegu Niepodległości,
 od 10.00 do 10.30 – Bieg dzieci i młodzieży na dystansie 800 metrów (do
rocznika 1993),
 od 10.35 do 10.50 – Bieg główny na dystansie 2.000 metrów (bez ograniczeo
wiekowych),
 11.00 – Ogłoszenie wyników. Wręczenie nagrody biegu głównego Szabli wzoru
Polskiego Regionu IPA Zawiercie.

REGULAMIN „BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI”
1. Organizatorami biegu jest Region IPA Zawiercie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska oraz Urząd Miejski
w Zawierciu. Bieg organizowany jest dla uczczenia 90 rocznicy odzyskania
niepodległości i nosi nazwę „Bieg Niepodległości”. Nagrodą główną jest szabla wzoru
polskiego ufundowana przez Region IPA Zawiercie.
2. Miejscem biegu jest park miejski przy ul. Leśnej oraz ul. Kościuszki. Trasa biegu na
jednym z odcinków przecina drogę publiczna tj. ul. Kościuszki, miejsce to organizator
zabezpiecza służbami policyjnymi. Bieg podzielony jest na dwie kategorie:
a. Dzieci i młodzieży do rocznika 1993 – dystans do pokonania 800 m.
b. Kategoria otwarta bez żadnych ograniczeo wiekowych. Dystans do
pokonania 2.000 m.
3. Park Miejski w czasie trwania biegu będzie miejscem ogólnie dostępnym i należy
liczyd się z obecnością osób postronnych. Trasa biegu będzie widocznie oznakowana.
4. Uczestnictwo w biegu jest dobrowolne a uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów
z nim związanych.
5. Uczestnicy biegu muszą byd zdrowi, co w przypadku osób nieletnich potwierdza
zaświadczenie lekarskie lub pisemna zgoda rodziców lub opiekunów z adnotacją
„moje dziecko jest zdrowe i może uczestniczyd w biegu przełajowym”.
6. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NW podczas biegu, nie biorą
odpowiedzialności za doznane urazy, zapewniają pierwsza pomoc lekarską . Wszelkie
doznane urazy należy niezwłocznie zgłaszad organizatorom lecz nie później jak do
kooca trwania imprezy.
7. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie nieodpłatnego zapisu na podstawie
dokumentu tożsamości. Punkt zapisów będzie usytuowany obok wejścia do
Miejskiego Centrum Informacji w budynku MOK przy jego narożniku pomiędzy
parkiem a ul. Leśną.
8. Uczestnicy powinni posiadad strój oraz obuwie sportowe adekwatne do warunków
atmosferycznych.

Servo per Amikeco

Katowice, dn. 13 listopada 2008 roku.
L. dz. Śl. IPA 773/ 08.

KOMUNIKAT NR 23/ 2008
PREZYDIUM ZARZĄDU ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Katowicach.
Do wiadomości:
Wydziały KWP w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego i podległe komisariaty policji,
OPP, SPPP, SPAP, Szkoła Policji w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe
oraz Paostwowa Straż Pożarna w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego
w Katowicach, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach.

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z siedzibą w Katowicach,
informuje o organizacji przez Region IPA Mysłowice 7 edycji akcji:

„SPRAWDŹ SWOJE AUTO PRZED ZIMĄ”
Akcja odbędzie się w sobotę w dniu 22 listopada 2008 r. w godzinach od 900 do 1400
w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów „Auto – Lambda”, mieszczącej się w Mysłowicach przy
ulicy Obrzeżnej Północnej nr 13 (okolice autogiełdy). Patronat Honorowy nad
przedsięwzięciem objął Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
Podczas akcji, dokonana zostanie bezpłatna ocena stanu technicznego pojazdów,
w tym dodatkowe badanie amortyzatorów, emisji spalin i ustawienia świateł.
Zapraszamy wszystkich chętnych członków stowarzyszenia, funkcjonariuszy Policji,
Straży Granicznej, Paostwowej Straży Pożarnej, Izby Celnej, ITD, oraz pracowników
cywilnych, dbających o bezpieczeostwo w ruchu drogowym – szczególnie przed zbliżającym
się okresem zimowym – do wzięcia udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu.
Servo per Amikeco

Katowice, dnia 3 grudnia 2008 roku.
L. dz. Śl. IPA 832/ 08.

KOMUNIKAT NR 24/ 2008
PREZYDIUM ZARZĄDU ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Katowicach.
Do wiadomości:
Wydziały KWP w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego i podległe komisariaty policji,
OPP, SPPP, SPAP, Szkoła Policji w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe
oraz Paostwowa Straż Pożarna w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego
w Katowicach oraz Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach.

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z siedzibą w Katowicach,
informuje o organizacji wyjazdu do miejscowości Vodice:

CHORWACJA 2009
Wyjazd zaplanowany został w terminie od 10 do 21 czerwca 2009 r. Jest to wyjazd
rodzinny dla członków stowarzyszenia, ich rodzin oraz wszystkich innych chętnych. Vodice to
jedna z największych miejscowości turystycznych w Chorwacji i zarazem jeden
z większych kurortów turystycznych Dalmacji. Leży 12 kilometrów od starożytnej
miejscowości Sibenik. W miejscowości Vodice znajduje się port dla mniejszych łodzi oraz
promów, a także promenada ze sklepikami oraz restauracjami.
Już trzeci rok z rzędu – wyjazd rodzinny – organizowany jest przez Śląską Grupę
Wojewódzką IPA. Mamy nadzieję, że niepowtarzalna atmosfera dotychczasowych wyjazdów
będzie nam towarzyszyd także i w przyszłym roku.
Koszt wyjazdu w apartamentach wynosi:
a) apartament (domek) 4 osobowy – 765 zł od osoby i obejmuje przejazd
autokarem, 9 noclegów, ubezpieczenie oraz przejazd autokarem na wycieczki; nie
obejmuje kosztów wyżywienia – wyżywienie we własnym zakresie; apartament
składa się z 2 sypialni, pokoju dziennego z w pełni wyposażonym aneksem
kuchennym oraz łazienką z pełnym węzłem sanitarnym;
b) apartament (domek) 2 osobowy – 915 zł od osoby i obejmuje przejazd
autokarem, 9 noclegów, ubezpieczenie oraz przejazd autokarem na wycieczki; nie
obejmuje kosztów wyżywienia – wyżywienie we własnym zakresie; apartament
składa się z 1 sypialni z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym oraz łazienką
z pełnym węzłem sanitarnym.

Istnieje możliwośd dostawki (duży rozkładany fotel, rodzaj amerykanki) dla kolejnej osoby
w cenie 360 zł. Dzieci do lat 5 mają pobyt gratis jeżeli są kolejną osobą w apartamencie i nie
będą korzystały z dostawki (np. będą spad z rodzicami). Wszystkie apartamenty spełniają
wymagania określone przez Ministerstwo Turystyki Chorwacji (przechodzą proces
standaryzacji). Większośd apartamentów posiada balkon albo taras. Każdy aneks kuchenny
posiada lodówkę, kuchenkę, sztudce, talerze, szklanki, garnki – wszystko co jest niezbędne do
samodzielnego gotowania.
Koszt wyjazdu w przypadku noclegu w hotelu wynosi:
a) pokój w hotelu (2 – 3 osobowy) – 1.265 zł od osoby i obejmuje przejazd
autokarem, 9 noclegów, wyżywienie (2 posiłki dziennie, śniadanie
i obiadokolację), ubezpieczenie oraz przejazd autokarem na wycieczki;
b) dostawka w tej samej cenie,
c) dostawka w przypadku dziecka do 12 lat – 700 zł,
d) jeśli dodatkową osobą w pokoju jest dziecko do lat 3 – pobyt dziecka gratis, o ile
będzie spało w łóżku z rodzicami.
W przypadku wybrania opcji z hotelem, zakwaterowanie następuje w hotelu Jadran
Plavi**, w odległości około 150 metrów od plaży i 1.000 metrów od centrum miejscowości.
Pokoje są duże, wyposażone w telewizor, łazienkę. Hotel posiada własną restaurację, bar
oraz parking.
Wszyscy chętni do uczestnictwa do dnia 15 stycznia 2009 r. będą obowiązani wpłacid
zaliczkę w kwocie 100 zł od osoby. Do dnia 31 marca 2009 r. nastąpi wpłata 50 % kwoty, a do
dnia 31 kwietnia 2009 r. wpłata całej kwoty. W wyjeździe może uczestniczyd 66 osób.
Dojazd na miejsce nastąpi dwoma luksusowymi autokarami Merecedes, wyjazd
w godzinach wieczornych 10 czerwca 2009 r., przyjazd nad ranem 21 czerwca 2009 r.
O uczestnictwie w wyjeździe decyduje kolejnośd zgłoszeo, osoby ponad przewidywaną liczbę
miejsc oczekują w kolejce. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po uiszczeniu zaliczki, jeśli na
zwolnione miejsce nie zgłosi się nowy uczestnik, zaliczka pozostaje u usługodawcy.
Zapisy przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Dariusz Walczak. Kontakt e-mail:
dariosp@interia.pl lub telefoniczny: MSWiA 8516 341, IPA Mobile: 665 80 80 80.
W przypadku zgłoszenia należy podad adres e-mail pod który będą przesyłane dodatkowe
informacje dotyczące wyjazdu.
UWAGA!!! Na wyjazd obowiązkowo należy posiadać ważny paszport!!!
Servo per Amikeco

Katowice, dnia 15 grudnia 2008 roku.
L. dz. Śl. IPA 863/ 08.

KOMUNIKAT NR 25/ 2008
PREZYDIUM ZARZĄDU ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Katowicach.
Do wiadomości:
Wydziały KWP w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego i podległe komisariaty policji,
OPP, SPPP, SPAP, Szkoła Policji w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe
oraz Paostwowa Straż Pożarna w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego
w Katowicach oraz Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach.

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Sekcja Polska w Katowicach
informuje o nowej odsłonie oferty sieci telefonii komórkowej:

2009
W związku z zakooczoną kolejną turą rozmów z partnerami w ramach przedsięwzięcia
IPA Mobile® informujemy, że przygotowane zostały nowe oferty zarówno dla osób już
posiadających telefony w sieci IPA Mobile®, jak i dla tych które chcącą z oferty skorzystad.

Najważniejsze korzyści płynące z proponowanych zmian to przede wszystkim zamiana
oferty z taryfy „Biznes-klasa” na taryfę „Elastyczna”. Pozwala to i oznacza przede wszystkim
niższe stawki połączeo na rozmowy do sieci Orange i Era (o 40%) oraz do sieci Plus GSM
i telefony stacjonarne (o 20 %), a także zmianę liczby bonusowych minut. W koocowym
rezultacie daje to dłuższy czas rozmów w ramach poszczególnych pakietów kwotowych.

Jesteśmy przekonani, że oprócz tak wymiernych efektów i oparciu oferty na taryfach
„Elastyczna” przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania oferty w sieci IPA Mobile®.
W najbliższym czasie pojawi się także możliwośd korzystania z dodatkowych usług,

w pierwszej kolejności dotyczyd to będzie tzw. limitera – usługi dającej możliwośd
blokowania abonamentu na określonym poziomie.

Elementem, który w mniejszym bądź większym stopniu będzie różnicował oferty dla
nowych i obecnych członków IPA Mobile to ceny wybranych aparatów telefonicznych.
Zdecydowanie częściej zmieniają się ceny telefonów dla osób przedłużających umowy. Tak
jak dotychczas, oferta skierowana jest do członków stowarzyszenia, policjantów,
funkcjonariuszy Straży Granicznej i Paostwowej Straży Pożarnej, Izby Celnej, Inspekcji
Transportu Drogowego, żołnierzy Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej oraz
pracowników cywilnych wymienionych instytucji ich rodzin i znajomych. W ciągu trzech lat
funkcjonowania oferty IPA Mobile® przystąpiło do niej ponad 2.500 osób – to najlepiej
obrazuje o atrakcyjności przyjętych przez Śląską Grupę Wojewódzką IPA rozwiązao
w zakresie rozmów wewnątrz społeczności.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółami poszczególnych wariantów oraz cenami telefonów na stronie internetowej
http://www.ipa-katowice.org/mobile/index.html

Informacji odnośnie przedstawionych wariantów oferty udziela: Dariusz Walczak –
tel. MSWiA 8516 341, tel. IPA Mobile 665 80 80 80, e – mail: dariosp@interia.pl
Servo per Amikeco

Szczegóły: www.ipa-katowice.org

