
 

 

Katowice, dnia 12 stycznia 2009 roku. 

L. dz. Śl. IPA 04/ 09. 

  

KOMUNIKAT NR 1/ 2009 
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, informuje  
o organizacji przez Region IPA Ruda Śląska kolejnej 7. edycji akcji:  

 

„DAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA” 
 

          Podobnie jak w latach ubiegłych Policjanci i członkowie stowarzyszenia z Rudy Śląskiej, 

organizują zbiórkę zabawek dla dzieci z najuboższych rodzin. Wobec powyższego zwracam 

się z uprzejmą prośbą o pomoc w przeprowadzeniu 7. edycji akcji i rozpropagowanie tej 

informacji wśród możliwie największej liczby funkcjonariuszy porządku prawnego i członków 

stowarzyszenia. Od sześciu lat akcja „Daj Pluszaka dla Dzieciaka”, prócz zbierania pluszaków  

i zabawek dotyczy również pozyskania różnego rodzaju innych rzeczy dziecięcych w dobrym 

stanie, które przekazywane są dla dzieci przebywających w rudzkich rodzinnych domach 

dziecka. Tegoroczna akcja rozpoczyna się w poniedziałek dnia 12 stycznia 2009 roku i trwa 

do piątku 13 lutego 2009 roku. 

Ponadto z myślą o nadchodzącej wiośnie i świętach wielkiej nocy planowane jest 

rozpoczęcie równolegle akcji pod nazwą: „Rolkami w przyszłośd” – zbieramy rolki (nowe  

i używane), dla osób młodych, aby wiosną pomóc w organizacji czasu wolnego dzieciom  

i młodzieży poprzez popularyzację zdrowego stylu życia. 

Wszelkich informacji na temat tegorocznych akcji udziela koordynator akcji Krzysztof 

Piechaczek z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej tel. GSM w sieci IPA Mobile 

601 598 389 lub 695 301 328, tel. MSW i A 8541 267 lub 260 telefaks MSW i A 8541 244 , tel. 

TP (32) 2449 267 lub 2449 260, fax  (32) 2449 244 oraz e-mail krzysztofph3@plusnet.pl   

 

Servo per Amikeco 

 
 

 

mailto:krzysztofph3@plusnet.pl


 

 

Katowice, dnia 16 lutego 2009 roku. 

L. dz. Śl. IPA 71/ 09. 

  

KOMUNIKAT NR 2/ 2009 
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, informuje  
o organizacji przez Region IPA Cieszyn I wyjazdu rodzinnego:  

WCZASY W TUNEZJI 
W ramach pobytu od 15 do 22  sierpnia 2009 roku, zapewnionych jest  6 noclegów 

oraz 7 pełnych dni pobytowych. Wylot nastąpi z lotniska z Pyrzowic w nocy z 14 na 15 

sierpnia br. przylot do Tunisu zaplanowany jest około 4.40, po czym przejazd autokarem do 

miejscowości  Chott  Meriam, i przybycie do hotelu około 6.30. Wczasy rozpoczynają się 

śniadaniem o godz. 8.00. Hotel VIVA TERGIU CLUB, oferuje pokoje 2 i 3 osobowe, 

wyżywienie HB śniadanie i obiadokolacje. Koszt wczasów w sezonie turystycznym niezwykle 

atrakcyjny: dorośli – 1.399 zł; dzieci do 14 lat – 999 zł, dzieci do 2 lat – 40 zł. W cenie 

wszystkie ubezpieczenia i jedna wycieczka do miasta w Tunezji. Na miejscu możliwośd 

wykupienia innych atrakcji (wieczór afrykaoski lub tunezyjski – około 50 dolarów od osoby). 

Powrót z Tunezji 21 sierpnia 2009 r. zaplanowany jest wieczorem po kolacji. Przylot 

do kraju w nocy 22 sierpnia 2009 r. Zagwarantowany w cenie przejazd na trasie z Cieszyna do 

lotniska w Pyrzowicach i po powrocie do Cieszyna. I rata płatna – 500 zł płatna do 10  marca 

2009 r., II rata 500 zł płatna do 31 kwietnia 2009 r. a III rata – pozostała kwota do 30 czerwca 

2009 roku. Obowiązkowo należy posiadad ważny paszport oraz kieszonkowe 80 dolarów za  

osobę na czas pobytu.  

Wszelkich informacji na temat wyjazdu udziela przewodniczący Janusz Kołder z KMP 

w Cieszynie tel. GSM 604 220 291 tel. MSW i A 8573 253 e-mail: czoper9@poczta.onet.pl  

 

Servo per Amikeco 

 



 

Katowice, dnia 23 marca 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 199/ 09.  

KOMUNIKAT NR 3/ 2009 
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, GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach. 

 
Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, informuje o organizacji przez 

Region IPA Mysłowice 8 edycji akcji: 

SPRAWDŹ SWÓJ SAMOCHÓD 
PRZED ŚWIĄTECZNYM WYPOCZYNKIEM 

 
Akcja przeprowadzona zostanie w sobotę w dniu 4 kwietnia 2009 r. w Okręgowej Stacji 

Kontroli Pojazdów w Mysłowicach „Auto – Lambda” przy ulicy Obrzeżnej Północnej 13 (okolice 

autogiełdy). Patronat nad przedsięwzięciem objął Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Katowicach. Podczas akcji w godzinach od 900 do 1400, dokonana zostanie bezpłatna ocena stanu 

technicznego pojazdów, w tym badanie dodatkowe amortyzatorów, emisji spalin i ustawienia świateł.  

 

Zapraszamy wszystkich chętnych członków stowarzyszenia, funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Paostwowej Straży Pożarnej, ITD, Izby Celnej, Grupy Beskidzkiej GOPR, Oddziału 

Specjalnego Żandarmerii Wojskowej oraz pracowników cywilnych służb mundurowych, dbających  

o bezpieczeostwo w ruchu drogowym – szczególnie przed zbliżającym się okresem świątecznych  

i urlopowych wyjazdów – do udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu. 

 
 
Servo per Amikeco 
 
Szczegóły: www.ipa-katowice.org 
 

http://www.ipa-katowice.org/


 

Katowice, dnia 31 marca 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 212/ 09.  

KOMUNIKAT NR 4/ 2009 
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, GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach. 

 

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, informuje o organizacji przez 

Region IPA Katowice III, w dniu 16 maja 2009 roku, na akwenie Pogoria III w Dąbrowie 

Górniczej, dla miłośników nurkowania: 
 

1. SPOTKANIA IPA PŁETWONURKÓW 
 

Spotkanie ma na celu, wzajemne poznanie się i wymianę własnych doświadczeo  

związanych z nurkowaniem. W dalszej perspektywie czasowej zainicjowanie wspólnych 

wyjazdów nurkowych. Podczas spotkania integracyjnego, planowane jest zorganizowanie 

nurkowania na akwenie Pogorii III, od najgłębszej strony jeziora.  

Zapisy chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 24 kwietnia 

2009 r. pod adresem e-mail: wydzialx@go2.pl lub telefonicznie przez: Roberta Wróbla  

tel. MSWiA 851 2203, tel. TPSA 32x200 2203 lub Grzegorza Durę tel. MSWiA 851 1421,  

tel. TPSA 32x200 1421. W e-mailu zgłoszeniowym, organizator prosi o podanie 

następujących danych: imienia i nazwiska, jednostki organizacyjnej służb mundurowych oraz 

kategorii płetwonurka ze wskazaniem w jakiej organizacji została zdobyta. 

Przypominamy, że do nurkowania należy posiadać uprawnienia oraz aktualne 

badania lekarskie. Na spotkanie zapraszamy z własnym sprzętem. W związku z tym, że 

spotkanie organizowane jest po raz pierwszy, organizatorzy proszą o propozycje i sugestie  

w przedmiotowej sprawie. Zapraszamy wszystkich sympatyków nurkowania, członków IPA  

i innych służb mundurowych do udziału w przedsięwzięciu. 

 
Servo per Amikeco 
 
Szczegóły: www.ipa-katowice.org 
 

mailto:wydzialx@go2.pl
http://www.ipa-katowice.org/


 

Katowice, dnia 21 kwietnia 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 288/ 09.  

KOMUNIKAT NR 5/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach. 

 

Prezydium zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, informuje o organizacji przez Region IPA 
Cieszyn II wspólnie z Placówką Terenową NSZZ Funkcjonariuszy SG i Duszpasterstwem Ewangelickim 
SG w Cieszynie kolejnej edycji imprezy plenerowej: 

4. Rodzinny Piknik 2009 
Święto Straży Granicznej 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej zabawy w dniu 9 maja 2009r.  
na teren Campingu Nadleśnictwa Ustroo Dobka. O godzinie 10. 00 odbędzie się  
nabożeostwo ekumeniczne w kościele Ewangelickim w Ustroniu – Centrum. O godzinie 12.00 
koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej na Rynku w Ustroniu. Otwarcie 
Rodzinnego Pikniku nastąpi o godz. 14.00, po powitaniu zaproszonych gości, rozpocznie się 
otwarty turniej strzelecki z broni sportowej – małokalibrowej o Puchar Prezesa Śląskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA w kategorii kobiet, mężczyzn i dzieci.  

W trakcie spotkania organizator zapewnia: dla dziatwy gry i zabawy ruchowe oraz 
słodycze; dobrą zabawę w trakcie imprezy przy muzyce rozrywkowej; ciepłe jadło i napitek  
a dla ochłody bursztynowy napój z pianką; prezentację oferty IPA mobile®; niespodziankę 
militarną oraz ubezpieczenie NNW. 

Opłata za udział w imprezie wynosi 10 zł od osoby dorosłej dotyczy także osoby 
towarzyszącej. Członkowie IPA oraz NSZZ koszt uczestnictwa 5 zł od osoby. Dla grup 
zorganizowanych z innych regionów IPA zapisy ze względów techniczno – organizacyjnych do 
dnia 4 maja 2009 r. Dodatkowe informacje o spotkaniu i zapisy: Piotr Żelazny – SSSz SG w 

Cieszynie, tel. 660 466 148 oraz Tomasz Banasik – PSG w Zebrzydowicach, tel. 785 911 915. 
 

Servo per Amikeco 
 
Szczegóły: www.ipa-katowice.org 
 

http://www.ipa-katowice.org/


 

Katowice, dnia 23 kwietnia 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 304/ 09.  

KOMUNIKAT NR 6/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach. 

 

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, informuje o organizacji przez Region IPA 
Katowice VIII oraz koordynatora do spraw biegów w Mysłowicach w dniu 27 czerwca 2009 r. imprezy 
sportowej: 

10. JUBILEUSZOWEGO CROSSU IPA 
PAMIĘCI MARATOŃCZYKA MARKA GWIZDAŁY 

Rozpoczęcie rywalizacji nastąpi o godzinie 1100  – start i meta – w Centralnym Muzeum 

Pożarnictwa w Mysłowicach przy ulicy Stadionowej 7a. Zapisy w dniu zawodów w godz. od 700 do 

1030. Trasa 10. Jubileuszowego Crossu IPA, to dystans 10 km. Jest to bieg uliczno – przełajowy  

i przebiega w 70% drogą asfaltową, a w 30% alejkami leśnymi. Podbieg na odcinku około 400 metrów 

o kącie wzniesienia około 150. Klasyfikacja 1. – do 40 lat oraz 2. – powyżej 40 lat dla kobiet  

i mężczyzn. Brak opłaty startowej dla członków stowarzyszenia za okazaniem legitymacji 

członkowskiej oraz zaproszonych służb mundurowych. Dla zwycięzców przewidziane zostały puchary  

i nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników – pamiątkowe medale i koszulki oraz udział  

w losowaniu upominków. 

 Ponadto, w programie między innymi: od godz. 900 – bezpłatne zwiedzanie Muzeum 

Pożarnictwa, od godz. 1230 – posiłek, około 1500 – ogłoszenie wyników w poszczególnych 

kategoriach IPA i wspólne grillowanie w altance przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa  

w Mysłowicach. Istnieje także możliwośd zarezerwowania noclegu, po uprzednim zgłoszeniu takiej 

potrzeby.  

Zgłoszenia do udziału w biegu można dokonad poprzez wypełnienie formularza dostępnego 

na stronie www.cross-ipa.pl i następnie przesłanie go drogą elektroniczną do: Czesław Wizner (tel. 

693 707 707), na adres e – mail: cylek@op.pl lub na telefaks: MSWiA 8516 299 (+48 32 60 69 299). 

Termin nadsyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych mija w dniu 18 czerwca 2009 roku. 

Wszystkim osobom zgłoszonym do udziału w Crossie, po tym terminie jak również w dniu zawodów, 

nie zapewnia się pakietu zawodnika. 

 
Servo per Amikeco 

 

mailto:cylek@op.pl


 

Katowice, dnia 2 maja 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 340/ 09.  

KOMUNIKAT NR 7/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, informuje o organizacji przez 
Region IPA Zabrze w dniu 6 czerwca 2009 r.: 

 

4. INDYWIDUALNYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH  
O PUCHAR PREZESA ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA 

Zawody zorganizowane zostaną dla wszystkich chętnych członków stowarzyszenia na 
łowisku licencyjnym „LIN” w Zabrzu przy ulicy Młodego Górnika (dzielnica Rokitnica). 
Początek zawodów od godz. 8.00 zakooczenie o godz. 11.00. Zawodnicy winni stawid się  na 
łowisku co najmniej na 1,5 godziny przed rozpoczęciem zawodów.  

Koszt uczestnictwa (wpisowe) wynosi 30 zł od osoby. Zgłoszenia przyjmuje skarbnik 
Regionu IPA Zabrze Mirosław Warczachowski, tel. 605 655 731, który udziela także 
szczegółowych informacji dotyczących zawodów oraz prześle mapę z zaznaczoną drogą 
dojazdu do stawu (mapkę można również pobrad na stronie łowiska: www.lin.e-zabrze.pl 
Przy zgłoszeniu należy ustalid formę płatności za uczestnictwo w imprezie. Po zakooczeniu 
zawodów przewidziana jest impreza integracyjna na którą zapraszamy osoby towarzyszące, 
widzów oraz członków rodzin. Koszt uczestnictwa wynosi 5 zł od osoby (nie dotyczy 
zawodników). 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 maja 2009r. Ilośd miejsc jest ograniczona 
liczbą stanowisk (decyduje kolejnośd zgłoszeo). Dla zwycięzców przewidziane są nagrody  
i puchary a dla wszystkich uczestników okolicznościowe dyplomy. Po zakooczeniu zawodów 
zapraszamy do udziału w spotkaniu integracyjnym przy grillu. 
 

Servo per Amikeco 
 
Szczegóły: www.ipa-katowice.org 
 
 
 
 
 

http://www.ipa-katowice.org/


 

Katowice, dnia 2 maja 2009 r.  
L. dz. Śl. IPA 339/ 09. 

 

REGULAMIN 

4. INDYWIDUALNYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH  

O PUCHAR PREZESA ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA 
 

1. Zbiórka zawodów w dniu 6 czerwca 2009 r. od godz. 6.30 – losowania numerów 
zajmowanie stanowiska. 

2. Obowiązują następujące sygnały: 
a) pierwszy sygnał na 1 godzinę – przed rozpoczęciem zawodów, czas na przygotowanie 

do zawodów, 
b) drugi sygnał na 5 minut – przed rozpoczęciem zawodów, w tym czasie można nęcid 

zanętę ciężką, 
c) trzeci sygnał – rozpoczęcie łowienia. Po tym sygnale można tylko nęcid zanętę lekką, 

czyli to co mieści się w jednej garści lub koszyczku zanętowym, 
d) czwarty sygnał na 5 minut – przed zakooczeniem zwodów, 
e) piąty sygnał zakooczenie zawodów, po tym sygnale ryba złowiona nie będzie 

zaliczona. 
3. Zawodnik łowi 1 wędką metodą spławikowa lub gruntową. 
4. Każdy zawodnik posiada własną siatkę do przetrzymywania ryb oraz podbierak do 

podbierania ryb. 
5. W czasie zawodów ryby łowimy zgodnie z regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. 
6. Czas trwania zawodów 3 godziny. 
7. Ilośd zanęty do 10 kg w tym: 1 l. ochotki i 1 l. innych robaków. 
8. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: 

a) Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu, 
b) Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie 

środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów, 
c) Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się na łowisku w stosunku do organizatorów  

i innych zawodników po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego, 
d) Opuszczenie stanowiska bez ważnej przyczyny i bez zgłoszenia tego faktu sędziemu. 

9. Ryba, która podczas holu przepłynie granicę stanowiska wyznaczonego jeżeli będzie to 
przeszkadzad zawodnikowi łowiącemu obok. 

10. Każdy zawodnik przetrzymuje swoje złowione ryby w stanie żywym w swojej siatce do 
czasu zważenia przez komisję sędziowską. 

11. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy 1 gram złowionej ryby. 
12. Nie wolno przetrzymywad ryb niewymiarowych i będących pod ochroną. 
13. Każdy zawodnik musi posiadad przyrząd do uwalniania haczyka z pyszczka ryby. 
14. Po zważeniu przez komisję sędziowską ryb należy je niezwłocznie wpuścid do wody. 
15. Za przedstawienie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej lub będącej pod ochroną 

zawodnikowi odejmuje się dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryby 
niewymiarowej lub będącej pod ochroną. 

16. Zawodnicy zobowiązani są do ostrożnego obchodzenia się z rybami. 



 

Katowice, dnia 3 maja 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 351/ 09.  

KOMUNIKAT NR 8/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Sekcja Polska, informuje  
o organizacji  przez Region IPA Cieszyn I oraz Region IPA Trzyniec w dniu 30 maja 2009 r. kolejnego: 

9. Rajdu Górskiego 
Przyjaźni Polsko – Czeskiej 

Wszyscy chętni uczestnicy rajdu z Polski i Czech, spotykają się przed wyjściem w góry o godz. 

9.00 na parkingu przy restauracji „U Haba”, w miejscowości Guty (Czechy). Dojazd na spotkanie  

z Polski: byłym przejściem granicznym Chotebus, dalej drogą nr 11 w kierunku Trzyoca (Trinec). 

Następnie kierunek na: Ropice i Nebory. W Neborach, przed zakładami „AUTEL” w prawo na Guty  

i po około 4 km dojeżdżamy na parking przy restauracji. W trybie indywidualnym można zwiedzid  

w Gutach drewniany kościółek Bożego Ciała, pochodzący z 1563 roku, który zaliczany jest do 

najstarszej kościelnej zabudowy ludowej Podbeskidzia.  
 

Po spotkaniu i wniesieniu wpisowego około 9.30 nastąpi wyjście szlakiem niebieskim na szczyt 

góry Javorovy 945 m. Przejście zajmuje 3 godziny traktem leśnym. Na szczycie około 12.30 spotkanie 

przy schronisku uczestników marszu i zbiórka. O godz. 13.00 planowane jest przejście pod kolej 

linową i zjazd na spotkanie integracyjne i wspólne ognisko. 
 

Koszt uczestnictwa w rajdzie to 100 koron czeskich – od osoby, w cenie wliczony jest ciepły 

posiłek, napoje, kiełbaski, przejazd kolejką oraz pamiątkowy identyfikator uczestnika rajdu. 

Zgłoszenia do dnia 22 maja 2009 roku, przyjmuje i udziela dodatkowych informacji dotyczących 

imprezy przewodniczący Regionu IPA Cieszyn I Janusz Kołder tel. 604 220 291, e-mail: 

czoper9@poczta.onet.pl  

 
Servo per Amikeco 
 

 
 
 
 
 



 

Dojazd na miejsce startu 9. Rajdu Górskiego Przyjaźni Polsko – Czeskiej 
 
 
 
 

 
 

 



 

Katowice, dnia 7 maja 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 358/ 09.  

KOMUNIKAT NR 9/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Sekcja Polska, informuje  
o organizacji przez Region IPA Cieszyn II w dniu 31 maja 2009 r.: 

3.  ZAWODÓW WĘDKARSKICH O PUCHAR  PREZYDIUM 
ZARZĄDU REGIONU IPA CIESZYN II 

Zawody zorganizowane zostaną dla wszystkich chętnych na zbiorniku wodnym koła PZW 

„Beskid” w Pogórzu więcej na stronie: www.pzwpogorze.pl 

Przewidywany program imprezy: 

 8.00 do 8.40 – zgłaszanie zawodników, przedstawienie regulaminu oraz losowanie 

stanowisk. 

 9.00 do 13.00 – zawody wędkarskie o puchar prezydium regionu. 

 13.00 do 14.00 – zakooczenie zawodów, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów 

po czym wspólny grill integracyjny (kiełbasa i napoje).                    

Zawody rozegrane zostaną na dwie wędki, dozwolone metody to: spławik, grunt oraz 

drgająca szczytówka – rodzaj metody dowolny. Wpisowe pobierane będzie przez 

organizatora w dniu zawodów i wynosi: 30 zł od osób stowarzyszonych w Regionie IPA 

Cieszyn II oraz 35 zł od pozostałych uczestników. W ramach wpisowego można po zawodach 

łowid do zmroku jak również zabrad 3 szt. limitowanych ryb tj.: węgorza, sandacza, szczupaka 

oraz suma; 1 szt. amura, 2 szt. karpia do 60 cm oraz dodatkowo można zabrad 2 szt. lina, 5 

szt. karasia i 25 szt. płoci.  

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 maja 2009 r. w celu ułatwienia logistycznego 

zabezpieczenia zawodów. Zgłoszenia przyjmują i udzielają dodatkowych informacji: Andrzej 

Mazurek tel. 783 101 101 oraz Dariusz Niedziołka tel. 785 903 909. 

 
 

 

 
 

Servo per Amikeco 
 
 



 

Katowice, dnia 7 maja 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 361/ 09.  

KOMUNIKAT NR 10/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Sekcja Polska, informuje w ślad za 

komunikatem Nr 4/ 09 o organizacji przez Region IPA Katowice III, w dniu 16 maja 2009 r. na 

akwenie Ośrodka Wypoczynkowego „Hubertus” w Mysłowicach przy ul.  Szabelniana 20: 

1. SPOTKANIA IPA PŁETWONURKÓW 
Spotkanie ma na celu, wzajemne poznanie się i wymianę własnych doświadczeo 

związanych z nurkowaniem. W dalszej perspektywie czasowej zainicjowanie wspólnych 

wyjazdów nurkowych. Podczas spotkania integracyjnego, planowane jest zorganizowanie: 

 o godz. 10.00 – otwarcie, uroczyste przywitanie podział na grupy do nurkowania. 

 o godz. 10.30 – wykład prowadzonym przez lekarza na temat: „Patofizjologii 
nurkowania”. 

 o godz. 11.00 – nurkowanie w grupach w celu odnalezienia „zaginionego skarbu”. 

 o godz. 12.00 – prezentacja sprzętu nurkowego firmy „Oceanic” i sprzętu 
oświetleniowego.  

 o godz. 12.00 – konkurencje w podnoszeniu butli, przeciąganiu liny i inne, 

 o godz. 13.00 – losowanie nagród wspólny poczęstunek rozmowy na tematy 
związane z nurkowaniem. 

 o godz. 15.00 zakooczenie imprezy. 
W trakcie spotkania organizator zapewnia ciepłe jadło napitek. Prosimy na spotkanie 

zabrad swój sprzęt do nurkowania, można również zabrad zdjęcia lub filmy z wypraw na pen 

driver lub płytach CD. Opłata za udział w imprezie wynosi 10 zł od osoby dorosłej. 

Przypominamy, że do nurkowania należy posiadad uprawnienia oraz aktualne badania 

lekarskie. 

 
Servo per Amikeco 
 
 
 
 
 



 

Kąpielisko i tereny rekreacyjne „HUBERTUS” 
41 – 400 Mysłowice, ul. Szabelnia 20. 
 

Woda:  odpowiada pierwszej klasie czystości powierzchniowych wód śródlądowych  
a w skład kompleksu wchodzi: 

  kąpielisko dla pływających, 

  piaszczysta plaża, 

  plac zabaw dla dzieci, 

  boiska, 

  parking dla samochodów. 
Kąpielisko położone jest na północnym skraju Mysłowic, przy granicy z Katowicami i 

Sosnowcem staw „Hubertus”, tak jak i sąsiedni, katowicki staw „Morawa” jest pozostałością 
po wielu stawach, które od niepamiętnych czasów aż do kooca XIX wieku znajdowały się tuż 
przy Mysłowicach. Najbliższy staw, który znajdował się przy Parku Zamkowym w miejscu 
boiska KS „Górnik 09”. Staw „Hubertus”, położony jest za mysłowicką giełdą samochodową w 
Szabelni na Piasku. Nad jego brzegiem znajduje się mały ośrodek sportowo-wypoczynkowy. 
Nad staw najłatwiej dojśd od strony Piasku ulicą Szabelnianą omijając duże zamknięte tereny 
przemysłowe. 

Plan dojazdu 



 

Katowice, dnia 9 maja 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 371/ 09.  

KOMUNIKAT NR 11/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Sekcja Polska, informuje  
o organizacji przez Region IPA Lubliniec w dniu 23 maja 2009 r.: 

1. ZAWODÓW WĘDKARSKICH SŁUŻB 
MUNDUROWYCH O PUCHAR  KOMENDANTA 

POWIATOWEGO POLICJI W LUBLIŃCU  
I NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA LUBLINIEC 

Zawody wędkarskie zorganizowane zostaną w rywalizacji drużynowej na Zbiorniku 

Wodnym Nadleśnictwa Lubliniec – Kokotek 1. Zapraszamy do udziału trzyosobowe drużyny 

– odpłatnośd od drużyny wynosi 50 zł. 

Program spotkania: 

 7:00 zbiórka zawodników. 

 7:00 – 7:30 losowanie stanowisk dla drużyny oraz odprawa przed zawodami. 

 7:30 – 8:00 wejście na stanowiska i przygotowanie do łowienia. 

 8:00 – 12:00 zawody. 

 12:00 – 12:30 komisyjne liczenie, mierzenie i ważenie złowionych ryb. 

 13:00 – 16:00 ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i upominków, wspólne 

spotkanie. 

 Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 maja 2009 r. przez Tomasz Kołodziejczyk,  

tel. kom. (0) 667 663 122 a sprawami organizacyjnymi zajmuje się: Dariusz Kozioski,  

tel. kom. (0) 603 325 622. Regulamin zawodów dostępny na: www.ipa-katowice.org 

 

 
 

Servo per Amikeco 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN ZAWODÓW 
 

1. Zawody zostaną rozegrane w jednej 4-godzinnej turze w klasyfikacji drużynowej 

zgodnie z regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb oraz Zasadami Organizacji 

Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego. 

2. Każdy zawodnik łowi na jedną wędkę metodą spławikową. 

3. Drużyna startująca w zawodach zobowiązany jest posiadad podbierak oraz siatkę o 

odpowiedniej konstrukcji do przetrzymania złowionych ryb w stanie żywym. Średnica 

obręczy siatki powinna wy nosid minimum 40cm a jej długośd minimum 2,5m.  

4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i 

zwierzęcych. Przynęty (w ilości do 10 kg w tym 1 l. ochotki) mogą byd dowolnie 

barwione lub nasycone substancjami zapachowymi. 

5. Zawodnik może zostad zdyskwalifikowany za nieprzestrzeganie powyższego 

regulaminu jak również za niesportowe i nieetyczne zachowanie się w stosunku do 

organizatorów i innych zawodników po jednorazowym zwróceniu uwagi przez 

sędziego. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i przebiegu zawodów. 

 

 

Organizatorzy 

 

 

 



 

Katowice, dnia 18 maja 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 402/ 09.  

KOMUNIKAT NR 12/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy IPA, informuje o organizacji przez Region IPA Cieszyn II: 

WYCIECZKI GÓRSKIEJ NA ORAWĘ DO SŁOWACJI 
Wyjazd zaplanowany został w dniu 6 czerwca 2009 r. na godzinę 7:00 z parkingu 

samochodów osobowych na granicy w Cieszynie – Boguszowicach, a powrót tego samego dnia około 

godziny 20:00.  W programie wycieczki jest przewidziane: 

1. Zwiedzanie Zamku Orawskiego (Oravsky hrad), który należy do największych atrakcji 

turystycznych północnej Słowacji. To największy zamek na Orawie, narodowa pamiątka kultury. 

Tworzy go kompleks budynków wzniesionych na wysokiej na 112 m skale, wznoszącej się nad rzeką 

Orawą. Bilet wstępu na zamek: 5 € dorośli oraz 3 € dzieci. 

2. Zwiedzanie Skansenu – Muzeum Wsi Orawskiej, na polanie Brestowa, które usytuowane jest 3 km 

na wschód od Zuberca, w pięknej górskiej scenerii. Środkiem płynie potok Zimna Woda Orawska, nad 

którym na przestrzeni około 20 ha usytuowano kilkadziesiąt obiektów – zrębowe chaty ludowe, 

zabudowania gospodarcze, ziemiaoskie dworki, budynki sakralne – tworzących jakby osobną wieś, 

nad którą wznosi się drewniany kościółek z cmentarzykiem. Bilet wstępu do skansenu: 2 € dorośli 

oraz 1.5 € dzieci. Istnieje możliwośd zakupu ciepłych posiłków – cena obiadu od 6 do 8 €. 

3. Spacer Doliną Rochacką, leżącą tuż za granicą Polski i na odcinku między Rakoniem a Wołowcem 

sąsiaduje z Doliną Chochołowską. Dolina Rohacka jest jedną z dwóch dużych górnych odnóg Doliny 

Zuberskiej.  

 Koszt wyjazdu, w tym przejazd autokarem w obie strony około 320 kilometrów  

i ubezpieczenie wynosi: 35 zł od członków IPA, 40 zł od osób spoza stowarzyszenia i 25 zł od dzieci do 

lat 15. Wejściówki na obiekty w euro zbierane będą w autokarze od uczestników. 

 Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmowane są do dnia 29 maja 2009 r. przez Andrzeja Mazurek 

tel. IPA mobile®(0) 783 101 101, e mail: ipacieszyn@gmail.com 

 
 

Servo per Amikeco 
 
 



 

Katowice, dnia 30 maja 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 443/ 09.  

 
KOMUNIKAT NR 13/ 2009 
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, 

Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 
 

 
Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy IPA, informuje o organizacji przez Region IPA 

Zawiercie w dniu 8 sierpnia 2009 r. w Katowicach: 
 

Szkolenia Taktycznego CQB 
 

W imieniu organizatora zapraszam do udziału w szkoleniu w zakresie realizacji taktyczno 

– technicznych zadao takich jak: szturm pociągu, szturm autobusu, szturm budynku oraz 

stosowania technik wysokościowych.  

 

Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów jednostek służb mundurowych w oparciu  

o najwyższe standardy tego rodzaju realizacji. Ponadto, szkolenie jest okazją do udziału  

w interaktywnym wykładzie „Ocena zasadności i prawidłowości użycia środków przymusu 

bezpośredniego w praktyce sądowej i prokuratorskiej", który przeprowadzi doktor nauk 

prawnych Robert Netczuk, specjalista prawa karnego procesowego, ekspert prawa 

policyjnego.  

 

Szkolenie będzie się odbywało w systemie rotacyjnym, co pozwoli każdemu  

z uczestników na maksymalne zaangażowanie w dwiczenia i efektywną naukę. Rozpoczęcie 

szkolenia zaplanowane jest na godzinę 1000. Zbiórka uczestników na parkingu obok Komendy 

Miejskiej Policji w Katowicach przy ulicy Lompy 19 (od strony ulicy Francuskiej). Każdy 

uczestnik szkolenia powinien mied ze sobą krótką jednostkę broni służbowej (BEZ  

AMUNICJI !!!) dla celów planowanych działao taktycznych oraz umundurowanie dwiczebne  

z oporządzeniem osobistym.  

 



 

W trakcie szkolenia przewidziane są: działania taktyczno – techniczne, takie jak:  

 

1. Szturm na pociąg i przeszukanie obiektu przy użyciu środków pozoracji pola walki; 

2. Szturm na autobus i przeszukanie obiektu przy użyciu środków pozoracji pola 

walki;  

3. Czarna taktyka, w tym:  

 taktyka działania i technika poruszania się po korytarzach;  

 taktyka działania i technika poruszania się po schodach;  

 taktyka działania i technika wejśd do pomieszczeo przy użyciu różnych metod  

i wariantów; 

 taktyka działania i technika sprawdzania pomieszczeo przy użyciu różnych 

metod;  

 przeszukiwanie pomieszczeo;  

 wejście do pomieszczenia przy użyciu środków technicznych (młot, taran  

i inne urządzenia techniczne).  

 

Zakooczenie Szkolenia przewidziane jest na godzinę 2000. Koszt szkolenia od jednego 

uczestnika wynosi 50 zł. Płatne przelewem na konto:  

 Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji  

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, 

 ING Bank Śląski S. A. o. Katowice nr 91 1050 1214 1000 0022 6456 1537  

z dopiskiem: Szkolenie CQB. 

 

Zgłoszenia do uczestnictwa wraz z opłatą przyjmowane są do dnia 10 lipca 2009 r. 

pod nr telefonu 0 608 292 944 lub nr e-mail: mrszczawinski@op.pl oraz 

morfeusz_28@poczta.onet.pl  

 
 
 

 

Servo per Amikeco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Katowice, dnia 1 czerwca 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 457/ 09.  

KOMUNIKAT NR 14/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 
Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy IPA, informuje o organizacji przez Region IPA Bielsko 

Biała w dniu 27 czerwca 2009 r.: 

5. RAJDU RODZINNEGO IPA KLIMCZOK 2009 
To już piąta edycja niecodziennego w swej formule spotkania w górach. Nie ma miejsca 

startu – każdy uczestnik wyznacza trasę sam, uwzględniając warunki pogodowe  
i własne możliwości.  

Proponowane trasy rajdu: 
 wyjazd kolejką linową na Szyndzielnie i dojście na Klimczok, 
 wyjście ze Szczyrku na Klimczok, 
 wyjście z Bystrej Śląskiej na Klimczok,  
 wyjście z Bielska – Białej „Błonia” przez Kozią Górkę i Szyndzielnie na Klimczok. 

 

Meta została wyznaczona na Klimczoku w rejonie Dyżurki GOPR (100 metrów od 
Schroniska). Czas spotkania na mecie określony został przez organizatorów pomiędzy 
godziną 1200 a 1230. Następnie wspólne ognisko i zabawa oraz poczęstunek dla uczestników: 
zimne napoje i kiełbasa dla dzieci – soczek i kiełbasa. Każdy z uczestników otrzyma 
pamiątkowy identyfikator oraz weźmie udział w loterii fantowej. 

 

Koszt uczestnictwa wynosi: 14 zł od osoby dorosłej (członkowie stowarzyszenia) i 10 zł 
od dzieci. Osoby nie będące członkami IPA: koszt uczestnictwa 17 zł. Opłata nie obejmuje 
ubezpieczenia, które należy opłacid indywidualnie. Zgłoszenia należy kierowad do dnia  
20 czerwca 2007 r. do Mirosława Kołek (0 667 666 224) lub Andrzeja Chmiel 
(0 503 115 270) lub tel. MSWiA 857 1400 e-mail: kolek-miroslaw@tlen.pl 
 
 
 

 

Servo per Amikeco 
 
 
 



 

Katowice, dnia 11 czerwca 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 499/ 09.  

KOMUNIKAT NR 15/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 
Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy IPA, informuje o organizacji przez Zespół Pieśni i Taoca 

„Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Śląską Grupę Wojewódzką IPA – Sekcja Polska w dniu  

27 czerwca 2009 r. w Koszęcinie: 

Święto Śląska 2009 
Podczas wielkiego pikniku artystycznego w koszęcioskim kompleksie parkowo – 

pałacowym występy między innymi:  

 około 14.00  – „Dzieo z mundurem” występy i pokazy sprawnościowe grupy 

ASG „Szare Wilki”, wystawa czapek i naszywek policyjnych z całego świata, 

 około 16.00 – Gwiazda na topie: Iwona Węgrowska, Kabaret „Kociuba”, Zespół 

Regionalny „Istebna”, Zespół Pieśni i Taoca „Mały Śląsk”,  

 około 20.00 – Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”: Koncert Galowy „Stanisław 

Hadyna – Legenda Gór” 

 około 22.00 – Józef Skrzek i Zespół „Śląsk”: „Wojciechowi Korfantemu – 

Rapsod Śląski”. 

 Około 22.45 – Pokaz pirotechniczny. 

Koszt uczestnictwa wynosi: 5 zł od osoby (dzieci do lat 16 wstęp wolny), zapraszam do 

udziału w imprezie. Więcej informacji na www.zespolslask.pl  

  
 

 

Servo per Amikeco 
 
 
 

http://www.zespolslask.pl/


 

Katowice, dnia 3 lipca 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 524/ 09.  

KOMUNIKAT NR 16/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 
Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z siedzibą w Katowicach, informuje  

o organizacji przez Zarząd Regionu IPA Cieszyn II w dniu 22 sierpnia 2009 r. od godziny 10.00: 
 

2. Turnieju Paintballowego IPA  
 

Turniej rozegrany zostanie w systemie pucharowym drużyn 3 osobowych!!! Do udziału 
zapraszamy członków stowarzyszenia oraz innych formacji mundurowych wraz z rodzinami. Wspólna 
zabawa odbędzie się w Ustroniu – Polanie na polu paintballowym „Bagera”. Koszt imprezy wynosi 
60zł od osoby a organizatorzy zapewniają: 

 Profesjonalne pole paintballowe, firmowe markery (pistolety na farbę), osprzęt, maskę 
ochronną na twarz, sędziów, napełnianie butli sprężonym powietrzem oraz 200 kul na 
rozpoczęcie turnieju dla każdej zgłoszonej osoby;   

 Puchar i medale dla zwycięzców od Zarządu Regionu IPA Cieszyn II oraz medale dla drużyn  
z miejsc od 2 do 3, a po zakooczeniu turnieju możliwośd dalszej indywidualnej zabawy na 
polu paintballowym (uczestnik pokrywa tylko koszt kul); 

 Ciepłe jadło i napitek, ubezpieczenie NNW, parking na terenie „Extreme Park”; 

 Dla uczestników oraz osób towarzyszących możliwośd dodatkowych atrakcji. 
 Zapisy drużyn do dnia 30 lipca 2009 r. przyjmuje: Tomasz Banasiak z PSG Zebrzydowice  
tel. kom. 785 911 915, e-mail: bantomiz@poczta.onet.pl komunikator GG nr 1742304. Wymieniony 
udziela szczegółowych informacji o regulaminie oraz odnośnie turnieju. 
 Ze względów techniczno – organizacyjnych, każdy uczestnik indywidualnie zabezpiecza na 
czas udziału w turnieju ubiór polowy – farba z kul schodzi bezproblemowo w praniu nie zostawia 
żadnych plam. Organizator zastrzega sobie możliwośd odwołania turnieju w przypadku gdy zgłosi się 
do udziału mniej niż 4 drużyny. Zapraszam do wzięcia udziału w turnieju.  
 

Servo per Amikeco 
Regulamin dostępny na: www.ipa-katowice.org 

 

  
 

 

 
 



 

REGULAMIN  

2. TURNIEJU  PAINTBALLOWEGO IPA O PUCHAR  ZARZĄDU 

REGIONU IPA CIESZYN II W DNIU 22 SIERPNIA 2009 R.  

USTROŃ – POLANA. 
 
1. Przebieg Rozgrywki.  
1.1. Gra nie może byd przełożona. Po wywołaniu drużyna udaje się na pole. 
1.3 Uczestnicy mogą używad własnego sprzętu (cena udziału w turnieju do uzgodnienia indywidualnie 
z organizatorem). 
1.4 Na polu sędzia sprawdza markery. Maski – tylko oryginalne przeznaczone do paintballa np. 
VForce, Scott, JT ) w stanie technicznym zapewniającym bezpieczną rozgrywkę. 
1.5. Marker powinien posiadad regulację szybkości wylotowej – specjalnym kluczem, lub posiadad 
zaciśniętą śrubę kontrującą na regulatorze albo jakiekolwiek inne rozwiązanie uniemożliwiające 
regulację szybkości wylotowej kulki na polu. 
1.6. Gracz może zostad niedopuszczony przez sędziego do gry w przypadku posiadania niewłaściwej 
maski. Gracz może wejśd na pole bez markera, jeżeli w czasie kontroli jego szybkości wylotowej przed 
meczem szybkośd ta przekracza 300 stóp na sek. 
1.7. Niedozwolona jest gra markerem w trybie strzelania umożliwiającym oddanie więcej niż jednego 
strzału przy jednokrotnym naciśnięciu spustu. 
1.8. Gracz , który nie zostaje dopuszczony do gry przez sędziego nie bierze udziału w grze. 
1.9. Regulacja szybkości wylotowej kulki przez zawodnika w czasie gry, jest równoznaczna z jego 
eliminacją. 
1.10. Gra zaczyna się i kooczy na umówione hasło lub gwizdek. 
1.11. Gra kooczy się po wyeliminowaniu wszystkich zawodników teamu, lub dotarciu zawodnika do 
przeciwległej ściany pola i dotknięciu jej (ściana, z której zaczynała drużyna przeciwna). 
1.12 Osoby pod wpływem alkoholu nie będą dopuszczane do rozgrywki i wykluczane z turnieju 
(decyduje sędzia przed rozgrywką). 
2. Drużyny. 
2.1. Każda drużyna musi mied kapitana. 
2.2. Drużyna na polu składa się z trzech zawodników. 
2.3. W skład drużyn mogą wchodzid członkowie i sympatycy IPA, którzy zgłosili udział w wyznaczonym 
terminie. 
2.4. Uczestnik zawodów musi byd pełnoletni, osoby niepełnoletnie mogą brad udział w turnieju tylko  
w obecności prawnych opiekunów za ich pisemną zgodą, a w razie potrzeby sędzia główny może 
zarządzad dokumentu potwierdzającego wiek zawodnika. W przypadku braku możliwości 
udokumentowania wieku, osoba taka nie zostanie dopuszczona do udziału w zawodach).  
3. Zachowanie graczy 
3.1. Każdy gracz jest odpowiedzialny za samego siebie podczas całego turnieju (opiekunowie są 
odpowiedzialni za osoby nieletnie). 
3.2.Uczestników turnieju obowiązuje zachowanie zgodnie z zasadami fair play i regulaminu. 
3.3. Wszystkie reguły bezpieczeostwa muszą byd przestrzegane. 
3.4. Po sygnale start, wszyscy gracze muszą znajdowad się na polu, nie wolno wychodzid poza linię 
pola gry (oprzed się o ziemię) żadną częścią ciała, ubrania czy markera. Gracz, który wyjdzie poza 
teren pola uznany jest za wyeliminowanego. 
3.5. Start zespołu, następuje z wylosowanego wcześniej kraoca pola, gracze muszą dotykad siatki 
ogrodzenia podczas sygnału startu. 
3.6. Jeżeli gracz został ostrzelany, może wznowid grę dopiero po upewnieniu się że nie został trafiony. 
Przez wznowienie gry rozumie się oddanie kolejnego strzału . 
3.7. Gracz w razie wątpliwości, ma obowiązek poproszenia sędziego o sprawdzenie czy nie został 
trafiony, sędzia może lecz nie musi sprawdzid zawodnika i decyduje o dalszym losie gracza. 



 

3.8. Gracz ma prawo do poproszenia sędziego o sprawdzenie przeciwnika. 
3.9. Nie wolno używad graczy, przeciwników i sędziów jako osłony. 
3.10. Po trafieniu zawodnik niezwłocznie, szybko i jak najkrótszą drogą schodzi z pola, podnosząc  
w górę marker i kładąc drugą rękę na głowie. 
3.11. Trafiony zawodnik nie może w żaden sposób wpływad na los gry. Nie może dawad żadnych 
sygnałów ani znaków grającym. 
3.12. Gracz musi pozwolid sędziemu na sprawdzenie swego ekwipunku (dopuszczalne są dwie cienkie 
warstwy odzieży (podkoszulka i bluza) umożliwiające rozbicie się na zawodniku kulki. Dopuszczalne 
jest nakrycie głowy w postaci chusty, cienkiej czapki zimowej lub czapki baseballówki. Dozwolone jest 
również posiadanie po jednej parze ochraniaczy na łokcie, kolana, krocze oraz piersi u kobiet. 
Niedopuszczalne jest użycie grubych czapek zimowych. 
3.13. Gracz musi poprawid stwierdzone nieprawidłowości przed przystąpieniem do gry. 
3.14. Za ścieranie przez zawodnika trafienia w czasie gry zostanie on wyeliminowany z rozgrywki. 
3.15. Przed wejściem na pole gry każdy zawodnik musi mied założoną paintballową maskę ochronną,  
a zdjąd ją może dopiero po wyjściu poza siatkę ochronną, która wyznacza teren przeznaczony dla 
widzów (zdjęcie maski przez zawodnika w czasie gry oznacza jego wyeliminowanie i natychmiastowe 
zejście z pola) 
3.16. Zawodnik może wyjąd zatyczkę zabezpieczającą z lufy markera dopiero na polu za siatką 
zabezpieczającą  na sygnał sędziego i zakłada ją po zakooczonym meczu przed wyjściem z pola. 
3.17. Niedopuszczalne jest wnoszenie na pole gry niebezpiecznych przedmiotów w postaci noży itp. 
4. Sędziowie. 
4.1. Decyzja sędziego jest ostateczna i bezdyskusyjna. 
4.2. Po trafieniu gracza sędzia krzyczy "out", lub "z pola". Jeżeli brak jest trafienia, sędzia 
sprawdzający zawodnika krzyczy "czysty" i wtedy gracz wraca do gry. 
4.3. Zwlekanie przez trafionego zawodnika z opuszczaniem pola, powoduje ukaranie jego drużyny 
poprze usunięcie kolejnego gracza. 
5. Ocena gry. 
5.1.Za trafionego zostaje uznany zawodnik którego ubiór, but, maska , marker lub jakakolwiek inna 
częśd oprzyrządowania posiada wyraźny jednolity ślad trafienia.  Rozbryzgi farby od kulek 
uderzających o osłonę za którą schronił się gracz , nie są zaliczane jako trafienie. 
5.2. Za granie z trafieniem zostaje wyeliminowany grający i 1 zawodnik z jego drużyny. 
6.Pozostałe ustalenia. 
6.1. Zapisy na turniej przyjmowane są do 30 lipca 2009 roku, warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest 
wpłata zaliczki w wysokości 20 zł od osoby na wskazane przez organizatorów konto bankowe 
6.2. Turniej jest rozgrywany systemem turniejowym, drużyna przegrywająca odpada z turnieju. 
6.3. Mecze są rozgrywane przy limicie kulek  100 szt. na jednego zawodnika na jeden mecz. 
6. 4. Organizator zapewnia pierwsze ładowanie kulek w ilości 200 szt. Kolejne ilości amunicji 
zawodnik  zakupuje indywidualnie u organizatora po cenie hurtowej 100 szt. 
6.5. Organizator zastrzega sobie możliwośd zamiany systemu rozgrywek na system pucharowy  
w zależności od ilości uczestników turnieju. 
6.6. Organizator zastrzega sobie możliwośd zmian w regulaminie i zasadach turnieju. 
6.7. Zwycięska drużyna otrzyma puchar oraz medale za zajęcie pierwszego miejsca, drużyny druga  
i trzecia otrzymają medale za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. 
6.8. Po zakooczeniu turnieju pole paintballowe oraz sprzęt będzie dostępne do dalszej indywidualnej 
zabawy (UCZESTNIK POKRYWA TYLKO KOSZT KULEK) po uzgodnieniu z organizatorem turnieju 
kolejności potyczek. 
6.9. Organizatorem imprezy jest Zarząd Regionu IPA Cieszyn II. 
6.10.  Kwestie dotyczące sprzętu i pola paintballowego są w gestii: Natural Active Life S. C. Krzysztof 
Cimek, ul. Papiernia 9a, 43-450 Ustroo. 
 

 



 

Katowice, dnia 3 lipca 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 526/ 09.  

 
KOMUNIKAT NR 17/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 
Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy IPA – Sekcja Polska, informuje o organizacji przez 

Region IPA Katowice IV w okresie lipiec – wrzesień 2009 r. w Katowicach oraz Gliwicach: 
 

Skoków spadochronowych IPA 
 

Zajęcia dla grupy IPA, prowadzone będą przez instruktorów jednostek służb 

mundurowych w oparciu o najwyższe standardy stosowane przy realizacji tego rodzaju 

szkoleo. Szkolenie składad się będzie z 16 godzin zajęd teoretycznych, 4 godzin zajęd 

praktycznych oraz 3 skoków ze spadochronem typu „Skrzydło” (zakładamy, że wszystkie 

skoki będą udane). W szkoleniu mogą brad udział osoby pełnoletnie, członkowie 

stowarzyszenia oraz innych służb mundurowych. 

Czas i miejsce realizacji zajęd teoretycznych ustalone zostaną po stworzeniu grupy osób 

zainteresowanych. Częśd praktyczna jak i skoki spadochronowe odbywad się będą na terenie 

Aeroklubu w Gliwicach. Wstępnie zakładamy, że same skoki spadochronowe rozpoczną się w 

II połowie sierpnia. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 700 zł od osoby (łącznie z kosztem 

badao lekarskich).  

Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane są do dnia 26 lipca 2009 r. na adres e-mail: 

dariosp@interia.pl Ponadto dodatkowych informacji o przedsięwzięciu szkoleniowym 

udziela: Dariusz Walczak nr telefonu 665 80 80 80, linia MSWiA 8516 341. 

 

Servo per Amikeco 
 

 

  
 

mailto:dariosp@interia.pl


 

Katowice, dnia 9 lipca 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 547/ 09.  

KOMUNIKAT NR 18/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Sekcja Polska, informuje  
o organizacji przez Region IPA Cieszyn II w dniu 29 sierpnia 2009 r.: 

1. DWUTUROWYCH MISTRZOSTW 
WĘDKARSKICH IPA 

Zawody zorganizowane zostaną dla wszystkich chętnych na zbiorniku wodnym koła PZW 

„Beskid” w Pogórzu więcej na stronie: www.pzwpogorze.pl  

Przewidywany program imprezy: 

 8.00 do 8.40 – zgłaszanie zawodników, przedstawienie regulaminu oraz losowanie stanowisk. 

 9.00 do 12.00 – pierwsza tura mistrzostw. 

 12.00 do 14.00 – ważenie ryb, podliczanie wyników oraz posiłek. 

 14.00 do 17.00 – druga tura mistrzostw. 

 17.00 do 19.00 – ważenie ryb, podsumowanie i ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów 

oraz nagród i wspólny grill integracyjny. 

Zawody rozegrane zostaną na dwie wędki, dozwolone metody to: spławik, grunt  – rodzaj metody 
dowolny. Wpisowe pobierane będzie przez organizatora w dniu zawodów i wynosi: 30 zł od osób 
stowarzyszonych w Regionie IPA Cieszyn II oraz 40 zł od pozostałych uczestników. W ramach 
wpisowego można po zawodach łowid do zmroku jak również zabrad 3 szt. limitowanych ryb tj.: 
węgorza, sandacza, szczupaka oraz suma; 1 szt. amura, 2 szt. karpia do 60 cm oraz dodatkowo można 
zabrad 2 szt. lina, 5 szt. karasia i 25 szt. płoci. Organizator zapewnia posiłki oraz napoje. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 sierpnia 2009 r. w celu ułatwienia logistycznego 
zabezpieczenia zawodów oraz rezerwacji stanowisk na łowisku. Zgłoszenia przyjmuje  
i udziela dodatkowych informacji: Andrzej Mazurek tel. 783 101 101  
 

Servo per Amikeco 
 

 

 

http://www.pzwpogorze.pl/


 

Katowice, dnia 6 sierpnia 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 633/ 09.  

KOMUNIKAT NR 19/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 
Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy IPA, informuje o organizacji przez Zespół Pieśni  

i Taoca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w dniach od 21 do 23 sierpnia 2009 r. na terenie 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie: 

3. Pikniku Rodzinnego Country  
w Leśnej Dolinie 

Podczas spotkania organizatorzy zapewniają wiele atrakcji muzycznych z Polski  

i zagranicy. Na scenie wystąpią gwiazdy ze Słowacji i Czeskiej Republiki oraz najlepsi 

wykonawcy muzyki country z Polsk, między innymi: „Babsztyl”, „Czas na Grass”, „Whisky 

River” czy „Grupa Furmana”.  Dla uczestników tego gigantycznego plenerowego wydarzenia 

przygotowano  wiele atrakcyjnych form aktywności. W czasie pikniku można wziąd udział   

w zawodach i konkursach, maratonie wędkarskim, uczestniczyd w pokazach sprzętu  

i wyposażenia polskich służb mundurowych, a także warsztatach rękodzielnictwa.  

Niebywałą atrakcją trzeciego dnia będzie ustanawianie Rekordu Świata  w grze na eko 

– instrumentach oraz udział we wspólnym malowaniu, którego inspirację stanowi „Legenda  

o Białej Damie”. Dla dzieci i dorosłych zorganizowane zostanie wesołe miasteczko  

i budowa słomianej konstrukcji dożynkowej!!!  

Przez trzy kolejne dni będzie można wysłuchad dobrej muzyki, dobrze zjeśd i bawid się 

całą rodziną. Na imprezę wstęp wolny, zapraszamy do udziału w imprezie w imieniu 

organizatora. Więcej informacji na www.zespolslask.pl  

  
 

 

Servo per Amikeco 
 
 
 

http://www.zespolslask.pl/


 

Katowice, dnia 24 sierpnia 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 706/ 09.  

KOMUNIKAT NR 20/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 
Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Sekcja Polska, zachęcone 

efektami 1. edycji informuje o organizacji  w miesiącu wrześniu 2009 r.: 

2. edycji skoków 
spadochronowych – IPA 2009 
 

Zajęcia dla grupy IPA, prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów w oparciu 

o najwyższe standardy stosowane przy realizacji tego rodzaju szkoleo. Szkolenie składad się 

będzie z 16 godzin zajęd teoretycznych, 4 godzin zajęd praktycznych oraz 3 skoków ze 

spadochronem typu „Skrzydło”. W szkoleniu mogą brad udział osoby pełnoletnie, członkowie 

stowarzyszenia oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. 

Częśd teoretyczna i praktyczna, oraz same skoki spadochronowe odbywad się będą na 

terenie Aeroklubu w Gliwicach. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniach od 25 do 27 

września br. (piątek – sobota). Jeśli pogoda na to pozwoli, to w dniu 27 września odbędą się 

pierwsze skoki dla uczestników szkolenia. Koszt uczestnictwa w kursie wyniesie około 830 zł 

od osoby (łącznie z kosztem badao lekarskich, ubezpieczeniem OC, opłatą za książeczkę 

skoków). Informacje o przebiegu 1 edycji dostępne na stronie internetowej. 

  

Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane są do dnia 23 września 2009 r. na adres  

e-mail: dariosp@interia.pl Ponadto dodatkowych informacji o przedsięwzięciu 

szkoleniowym udziela: Dariusz Walczak nr telefonu 665 80 80 80, linia MSWiA 8516 341. 

 

Servo per Amikeco 
 

 

  
 

http://www.ipa-katowice.org/imprezy09/grupa_ss/index.html
mailto:dariosp@interia.pl


 

Katowice, dnia 25 sierpnia 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 712/ 09.  

KOMUNIKAT NR 21/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk”. 

 
Zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z siedzibą w Katowicach, informuje  

o realizacji wspólnie z Województwem Śląskim, projektu w ramach programu „Edukacja 

publiczna – promocja wiedzy o bezpieczeostwie na drodze poprzez rozwój uzdolnieo dzieci  

i młodzieży”, akcję mającą na celu promowanie wiedzy. W ramach akcji: 

„Mój bezpieczny zeszyt rysunkowy” 
zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie rysunkowym związanym z bezpieczeostwem na 

drodze. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat w kilku kategoriach 

wiekowych. Na uczestników i zwycięzców czekają wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Prace 

należy dostarczyd do siedziby Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, pocztą tradycyjną: Śląska 

Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, ul. Lompy 19, 

40-038 Katowice z dopiskiem: „KONKURS RYSUNKOWY”, lub pocztą elektroniczną na e-mail: 

konkurs@ipa-katowice.org  do dnia 20 listopada 2009 r. W treści wiadomości mailowej 

należy zmieścid wszystkie niezbędne dane zawarte w regulaminie  konkursu . Załączona 

praca konkursowa powinna byd zeskanowana i przesłana najlepiej w postaci pliku JPG w skali 

1:1. W załączeniu do komunikatu regulamin konkursu. Regulamin konkursu jest również 

dostępny na stronie http://kolorowanki.ipa-katowice.org  

 

 

Servo per Amikeco 
 

 

 

mailto:konkurs@ipa-katowice.org?subject=%20KONKURS%20RYSUNKOWY%20
http://www.ipa-katowice.org/kolorowanki/Regulamin%20konkursu.pdf
http://kolorowanki.ipa-katowice.org/


 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 
Organizatorem konkursu jest Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji IPA  – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach. 

§ 2 
Konkurs jest organizowany w ramach programu „Edukacja publiczna – promocja wiedzy  
o bezpieczeostwie na drodze poprzez rozwój uzdolnieo dzieci i młodzieży".  

§ 3 
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 10 lat. Konkurs jest podzielony na trzy 
kategorie wiekowe: 

 Kategoria „młodsza” – dzieci w wieku 3 – 4 lata, 

 Kategoria „starsza” – dzieci w wieku 5 – 6 lat, 

 Kategoria „szkolna” – dzieci w wieku 7 – 10 lat. 
§ 4 

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu pracy plastycznej  
wykonanej w formie kolorowego rysunku formatu A4, o tematyce: „Bezpiecznie na drodze”. 
Każda praca musi byd opisana na odwrocie: 

 imieniem i nazwiskiem dziecka przygotowującego pracę, 

 wiekiem dziecka, 

 danymi przynajmniej jednego opiekuna dziecka (imię, nazwisko, dokładny adres, 
dodatkowo numer telefonu lub adres e-mail), 

 podpisem opiekuna (podpis opiekuna prawnego dziecka na odwrocie pracy jest 
równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu). 

Prace niezgodne z wyżej wymienioną specyfikacją lub nieczytelne nie będą oceniane. 
§ 5 

Termin nadsyłania zgłoszeo upływa w dniu 20 listopada 2009 r. Zgłoszenie do konkursu 
następuje poprzez przesłanie pracy: 

 drogą pocztową do  siedziby stowarzyszenia:  
Śląska Grupa Wojewódzka IPA 
ul.  Lompy 19, 40-038 Katowice 
z dopiskiem „KONKURS RYSUNKOWY” 

 osobiście w siedzibie: II piętro, pokój P – 210 
w kopercie z dopiskiem „KONKURS RYSUNKOWY” 

 pocztą elektroniczną na adres: 
konkurs@ipa-katowice.org  

O terminie nadesłania pracy decyduje data stempla pocztowego. 
§ 6 

Dla dokonania oceny złożonych prac konkursowych zostanie powołana Komisja spośród 
przedstawicieli stowarzyszenia oraz firm i organizacji działających w zakresie promocji 
bezpieczeostwa na drodze. 

§ 7 
Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 



 

 zgodnośd pracy plastycznej z podaną tematyką, 

 wrażenie estetyczne, 

 inwencja i pomysłowośd prezentacji tematu. 

Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych pomysłów. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 8 
Wyłonieni na podstawie powyższych kryteriów zwycięzcy zostaną nagrodzeni.  
Laureatami w konkursie będzie 10 osób, wyłonionych przez Komisję Konkursową spośród 
uczestników spełniających wymogi określone w niniejszym regulaminie, które dostarczyły, 
zdaniem Komisji, najlepsze prace na zadanie konkursowe. 

Lista wyróżnionych dzieci zostanie umieszczona na stronie www.ipa-katowice.org  
w  informacji o imprezach i kolorowankach. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2009 r. 

Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, 
który przechowywany będzie w siedzibie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie lub telefonicznie. 

§ 9 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania danych, wizerunku 
laureatów, a także prac konkursowych do celów edukacyjno-informacyjnych, promocyjnych  
i reklamowych. Dotyczy to także przeprowadzania z laureatem wywiadów przeznaczonych 
do publikacji w mass mediach. 

Autorskie prawa majątkowe do rysunków oraz własnośd nadesłanych propozycji przechodzą 
na Organizatora z chwilą nadesłania propozycji. 

Laureatom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez 
Organizatora z nagrodzonego rysunku. 

Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialnośd za naruszenie praw osób trzecich,  
w szczególności praw autorskich. 

Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu, warunków 
udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeo losowych.  

§ 10 
Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych 
nagród. 

§ 11 
Zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z organizowanym konkursem. 
Każdy uczestnik konkursów ma prawo wglądu do swoich danych w wymienionym zbiorze 
oraz prawo ich poprawiania. 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu 
cywilnego. 



mÓj
BeZpiECznY

zeSZyt
RysUnKoWY



 

Katowice, dnia 30 sierpnia 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 720/ 09.  

KOMUNIKAT NR 22/ 2009 
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 w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu 
Drogowego w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni  

i Taoca "Śląsk". 

 
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:  

12 meetingu Śląskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA 2009 

 

Rozpoczęcie spotkania w dniu 19 września 2009 r. od godziny 11.00 (przybycie 

uczestników), o godzinie 12.00 nastąpi otwarcie spotkania. Zakooczenie planowane jest na 

godzinę 17.00.  

Tegoroczny 12 meeting, organizowany jest przez Śląską Grupę Wojewódzką 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji z siedzibą w Katowicach w roku jubileuszowym 

10-lecia funkcjonowania stowarzyszenia na Śląsku.  

Bieżący rok jest szczególnym rokiem dla służb mundurowych, bowiem jest również 

zbiegiem rocznic dla: 

1. Policji 1919 - 2009, obchodzącej 90 lecie funkcjonowania. 

2. Izby Celnej 1919 - 2009, obchodzącej 90 lecie funkcjonowania. 

3. Województwa Śląskiego obchodzącego 10-lecie funkcjonowania po ostatnich 

zmianach organizacyjnych w ramach reformy administracyjnej kraju. 

4. Inspekcji Transportu Drogowego funkcjonującego 8 rok w kraju.   



 

Po raz 12 w historii Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, a po raz czwarty na tak dużą 

skalę organizujemy spotkanie, które ma propagowad bezpieczeostwo wśród najmłodszych 

oraz prezentowad wzory zachowao pozwalających uniknąd niebezpieczeostw w drodze do 

miejsca nauki oraz w ruchu drogowym. 

Nasze spotkanie to największy w Polsce i jeden z największych w Europie i na świecie  

rodzinny festyn IPA. To tutaj funkcjonariusze służb na co dzieo strzegących bezpieczeostwa  

i porządku publicznego mogą spotkad się "po służbie" spotkad z przyjaciółmi i luźnej 

atmosferze wymienid wspólne doświadczenia.  

W 10. edycji w 2007 roku udział wzięło 3.000 osób, kolejna 11. edycja w 2008 roku 

zgromadziła ponad 5.500 uczestników, a w bieżącym roku przewidujemy udział w imprezie 

ponad 10.000 osób. Pragniemy, aby tegoroczne spotkanie otwarte było nie tylko dla 

członków stowarzyszenia, ich rodzin i przyjaciół, ale jak największej liczby mieszkaoców 

Śląska.  

 

W trakcie imprezy na ponad 22 hektarach powierzchni Górnośląskiego Parku 

Etnograficznego będzie można obejrzed pokazy sprawnościowe i stoiska tematyczne Policji, 

Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Paostwowej Straży Pożarnej, Izby Celnej, Inspekcji 

Transportu Drogowego, Szkoły Walki TAO z Radlina, Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Katowicach, klubów sportowych i stowarzyszeo. 

Wszystko to w otoczeniu zabytkowych drewnianych obiektów mieszkalnych, 

gospodarczych, sakralnych, rzemieślniczo-przemysłowych i użyteczności publicznej (kościół, 

garbarnia, kuźnia, areszt czy też spichlerz z wiatrakiem).  

Gości witad będą Orkiestry Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz Kopalni 

Węgla Kamiennego „Wieczorek”, które zapewnią równocześnie oprawę muzyczną w trakcie 

całego spotkania. Impreza tradycyjnie zostanie otwarta salwą armatnią Bractwa Kurkowego  

z Rudy Śląskiej. Niewątpliwą atrakcją będą równocześnie skoki na celnośd w wykonaniu 

sekcji spadochronowej Aeroklubu Gliwickiego. 

 

 



 

W trakcie meetingu, odbywad się będą pokazy sprawnościowe funkcjonariuszy służb 

mundurowych, w tym słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach; prezentowana będzie tresura 

psa policyjnego oraz pokaz sprawności pododdziału konnego Policjantów z Komendy 

Miejskiej Policji w Chorzowie; Straży Granicznej; Paostwowej Straży Pożarnej, Żołnierzy 

Wojska Polskiego z jednostki powietrzno-desantowej z Bielska-Białej oraz Oddziału 

Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Gliwic i Żandarmerii Wojskowej z Lublioca, Beskidzkiej 

Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Zarządu Służby Zdrowia 

MSWiA w Katowicach. 

Na terenie skansenu nie zabraknie twórców ludowych z terenu Górnego Śląska, 

prezentujących wyroby rękodzieła ludowego i regionalne potrawy. 

 

Festyn to również, a może przede wszystkim moc atrakcji dla dzieci. Dostępne będą 

nadmuchiwane zjeżdżalnie, plac zabaw, rowerowy tor przeszkód oraz mini tor z quadami. 

 Swoją wiedzę, najmłodsi uczestnicy meetingu, będą mogli sprawdzid w konkursie 

znajomości zasad ruchu drogowego obowiązującego dzieci na drodze. Będzie to też 

doskonała okazja do spotkania się z maskotką śląskiej Policji "Psem Sznupkiem" oraz 

poznania tajników daktyloskopii i zdobycia pamiątkowego odcisku dłoni. W strefie 

rysunkowej organizowany będzie konkurs w ramach programu: "Edukacja publiczna - 

promocja wiedzy o bezpieczeostwie na drodze poprzez rozwój uzdolnieo dzieci i młodzieży". 

Uczestnicy otrzymają kolorowankę promującą bezpieczeostwo pt. "Mój bezpieczny zeszyt 

rysunkowy".  

 

Liczymy, iż zostanie pobity rekord stacji krótkofalowej SN 12 IPA, która w zeszłym 

roku pod znakiem wywoławczym SN 11 IPA nawiązała ponad 2500 łączności 

z krótkofalowcami na całym świecie. Ponadto prezentowane będą stoiska ze sprzętem 

policyjnym, mundurami, naszywkami oraz akcesoriami policyjnymi z całego świata.  

 



 

Dla każdego dorosłego uczestnika za udział w 12 meetingu symboliczna opłata  

w kwocie 10 zł od osoby za wstęp do skansenu oraz pamiątkowy karnet IPA. Dzieci wstęp 5zł 

W ramach karnetu poczęstunek w postaci: kiełbaski wraz z dodatkami i 2 napojami (dla 

dzieci dodatkowo słodycze). 

Na stronie www.ipa-meeting.pl lista przewodniczących regionów IPA, którzy 

bezpośrednio będą przekazywad informacje na temat festynu oraz zajmą się organizacją 

środków transportu z regionów do skansenu. Karnety wstępu trafią do dystrybucji  

7 września 2009 r. 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 uiszczanie opłaty 

wejściowej u przewodniczących regionów w terminie do 16 września 2009 r. 

 

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@interia.pl w terminie do dnia 16 września 2009 r. W dniu imprezy w kasie 

skansenu dostępne będę tylko wejściówki bez karnetu.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Do chwili odpoczynku na łonie natury  

w towarzystwie rodzin, przyjaciół i znajomych. Dzięki 12 meetingowi Śląskiej Grupy 

Wojewódzkiej IPA, w ciągu jednego dnia, możemy podzielid się naszymi doświadczeniami 

zawodowymi oraz pokazad najmłodszym, w jaki sposób służymy dla bezpieczeostwa 

obywateli. Żywimy nadzieję, że prezentacja wszystkich formacji mundurowych wzbudzi 

równocześnie 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 informacje na: 

www.ipa-meeting.pl oraz www.ipa-katowice.org  

 

 

 

Servo per Amikeco  
 



 

Katowice, dnia 6 września 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 842/ 09.  

KOMUNIKAT NR 23/ 2009 
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 w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu 
Drogowego w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni  

i Taoca "Śląsk". 

 
Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z siedzibą w Katowicach, 

informuje o organizacji, przez Region IPA Częstochowa w dniach od 1 do 4 października 2009 

r. wycieczki integracyjnej do Centrum Wypoczynkowo Szkoleniowego: 

Kaszubski Bór w Sominach 
Ośrodek znajduje się na Kaszubach wśród lasów nad jeziorami Dywaoskim  

i Somioskim. Posiada stadninę koni oraz bogate zaplecze sportowo rekreacyjne  

i gastronomiczne. W trakcie pobytu istnieje możliwośd nauki jazdy konnej pod okiem 

instruktora, przejażdżki bryczkami i wozami konnymi w taborze. Ponadto dostępne są boiska 

sportowe, kort tenisowy, rowery do jazdy w terenie, sprzęt wodny: kajaki, łódki, i rowery 

wodne. Więcej o ośrodku wypoczynkowym na stronie http://www.kaszubskibor.pl/. 
Koszt uczestnictwa wynosi 315 zł od osoby. Cena obejmuje: przejazd autokarem,  

3 noclegi w domkach 2 pokojowych z łazienką i węzłem sanitarnym, 3 śniadania w formie 

bufetu szwedzkiego, 3 obiady, 3 kolacje połączone z wieczorkiem tanecznym, ogniskiem  

i grillowaniem w kolejnych dniach. 
Wyjazd zaplanowany jest o godz. 8.00 w dniu 1 października 2009 r. przed budynku 

Samodzielnego Oddziału Prewencji Policji w Częstochowie przy ul. Legionów. Powrót  

w godzinach wieczornych w dniu 4 października br. 
Zapisy do dnia 25 września 2009 r. przyjmuje i dodatkowych informacji  udziela 

Dariusz Wącław tel. kom. 660 416 287 lub osobiście w budynku KMP Częstochowa  

ul. Popiełuszki 5 pokój 137.  
 

 

Servo per Amikeco  
 



 

Katowice, dnia  16 września 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 900/ 09.  

KOMUNIKAT NR 24/ 2009 
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 w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu 
Drogowego w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni  

i Taoca "Śląsk". 

 
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:  

12 meetingu Śląskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA 2009 

 

Warunki pogodowe będą doskonałe 26oC. 

 

Rozpoczęcie spotkania w dniu 19 września 2009 r. od godziny 11.00 (przybycie 

uczestników otwarcie stoisk tematycznych), o godzinie 12.00 nastąpi otwarcie spotkania. 

Zakooczenie planowane jest na godzinę 17.00.  

Tegoroczny 12 meeting, organizowany jest przez Śląską Grupę Wojewódzką 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji z siedzibą w Katowicach w roku jubileuszowym 

10-lecia funkcjonowania stowarzyszenia na Śląsku. Po raz 12 w historii Śląskiej Grupy 

Wojewódzkiej IPA, a po raz czwarty na tak dużą skalę organizujemy spotkanie, które ma 

propagowad bezpieczeostwo wśród najmłodszych oraz prezentowad wzory zachowao 

pozwalających uniknąd niebezpieczeostw w drodze do miejsca nauki oraz w ruchu 

drogowym. 

Nasze spotkanie to największy w Polsce i jeden z największych w Europie i na świecie  



 

rodzinny festyn IPA. To tutaj funkcjonariusze służb na co dzieo strzegących bezpieczeostwa  

i porządku publicznego mogą spotkad się "po służbie" spotkad z przyjaciółmi i luźnej 

atmosferze wymienid wspólne doświadczenia.  

Do udziału w imprezie zapraszamy członków Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, 

Policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Paostwowej Straży Pożarnej, Straży 

Miejskiej, Izby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Wojska Polskiego, przedstawicieli 

samorządu oraz pracowników cywilnych tych służb wraz z całymi rodzinami i znajomymi. 

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich mieszkaoców Śląska i wszystkich innych chętnych. 

W trakcie imprezy na ponad 22 hektarach powierzchni Górnośląskiego Parku 

Etnograficznego będzie można obejrzed pokazy sprawnościowe i stoiska tematyczne Policji, 

Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Paostwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu 

Drogowego, Szkoły Walki TAO z Radlina, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Katowicach, klubów sportowych i stowarzyszeo na stale współpracujących z grupą IPA. 

Gości witad będą Orkiestry Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz Kopalni 

Węgla Kamiennego „Wieczorek”, które zapewnią równocześnie oprawę muzyczną w trakcie 

całego spotkania. Impreza tradycyjnie zostanie otwarta salwą armatnią Bractwa Kurkowego  

z Rudy Śląskiej. Niewątpliwą atrakcją będą równocześnie skoki na celnośd w wykonaniu 

sekcji spadochronowej Aeroklubu Gliwickiego oraz strzelnica ASG „Szarych Wilków”. 

Na terenie skansenu nie zabraknie twórców ludowych z terenu Górnego Śląska, 

prezentujących wyroby rękodzieła ludowego i regionalne potrawy. Festyn to również, a 

może przede wszystkim moc atrakcji dla dzieci. Dostępne będą nadmuchiwane zjeżdżalnie, 

plac zabaw, rowerowy tor przeszkód oraz mini tor z quadami. Swoją wiedzę, najmłodsi 

uczestnicy meetingu, będą mogli sprawdzid w konkursie znajomości zasad ruchu drogowego 

obowiązującego dzieci na drodze. Będzie to też doskonała okazja do spotkania się z 

maskotką śląskiej Policji "Psem Sznupkiem". W strefie rysunkowej organizowany będzie 

konkurs w ramach programu: "Edukacja publiczna - promocja wiedzy o bezpieczeostwie na 

drodze poprzez rozwój uzdolnieo dzieci i młodzieży". Uczestnicy otrzymają kolorowankę 

promującą bezpieczeostwo pt. "Mój bezpieczny zeszyt rysunkowy".  

 



 

Prosimy o zabranie na piknik kamer i aparatów fotograficznych – będzie co 

uwiecznid na pamiątkę. Mile widziane również koce piknikowe – formuła spotkania i 

powierzchnie skansenu temu służą.  

W trakcie spotkania, będzie można zasiąśd za kierownicą pojazdów służb 

mundurowych. Dla wszystkich miłośników serialu W – 11 spotkanie z Sebastianem Wątrobą 

aktorem biorącym udział w tej produkcji. Firmy motoryzacyjne prezentowad będą 

samochody marki: Lamborgini, Ferarii, Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evo 9 i 10,  

ciągniki Pars a dla miłośników pojazdów zabytkowych wystawione będą pojazdy: 

Volkswagen Typ 1 Garbus, Uaz – 469, Warszawa i Fiat 125p Monte Carlo oraz nowe modele 

motocykli i quadów. Prezentowane będą również stoiska tematyczne firm stale 

współpracujących z Naszą grupą wojewódzką IPA.  

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 oraz plakat promujący 

imprezę. 

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  
 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Volkswagen


 

Katowice, dnia 3 grudnia 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 1129/ 09.  

KOMUNIKAT NR 25/ 2009 
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, 
Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca "Śląsk", ZOZ MSWiA 

w Katowicach. 

 
Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, informuje o organizacji przez 

Region IPA Mysłowice 9. edycji akcji: 

SPRAWDŹ SWÓJ SAMOCHÓD 
PRZED ŚWIĄTECZNYM WYPOCZYNKIEM 

 
Akcja przeprowadzona zostanie w sobotę w dniu 19 grudnia 2009 r. w Okręgowej Stacji 

Kontroli Pojazdów w Mysłowicach „Auto – Lambda”, przy ulicy Obrzeżnej Północnej 13 (okolice 

autogiełdy). Patronat nad przedsięwzięciem objął Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Katowicach. Podczas akcji w godzinach od 900 do 1400, dokonana zostanie bezpłatna ocena stanu 

technicznego pojazdów, w tym badanie dodatkowe amortyzatorów, emisji spalin i ustawienia świateł.  

 

Zapraszamy wszystkich chętnych członków stowarzyszenia, funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Paostwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Izby Celnej, Grupy 

Beskidzkiej GOPR, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej oraz pracowników cywilnych służb 

mundurowych, dbających o bezpieczeostwo w ruchu drogowym – szczególnie przed zbliżającym się 

okresem świątecznych wyjazdów – do udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu. 

 
 
Servo per Amikeco 
 
Szczegóły: www.ipa-katowice.org 
 

http://www.ipa-katowice.org/


 

Katowice, dnia 6 grudnia 2009 roku. 
L. dz. Śl. IPA 1177/ 09.  

KOMUNIKAT NR 26/ 2009 
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 w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu 

Drogowego w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół Pieśni i 
Taoca "Śląsk", ZOZ MSWiA w Katowicach. 

 

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Sekcja Polska, informuje  

o organizacji przez Region IPA Cieszyn I wyjazdu rodzinnego:  

WCZASY W EGIPCIE 
W ramach pobytu od 28 maja do 4  czerwca 2010 roku, zapewnionych jest  7 

noclegów oraz 8 pełnych dni pobytowych. Wyżywienie w trakcie pobytu All Inclusive. Koszt 

wczasów w sezonie turystycznym: dorośli – 1.749 zł, dzieci w wieku od 2 do 6 lat 1.219 zł; w 

wieku od 6 do 12 lat 1.419zł. W cenie wliczone są już wszystkie ubezpieczenia i jedna 

wycieczka do miejscowości Hurgady. Dla wszystkich chętnych istnieje możliwośd wykupienia 

2 tygodniowych wczasów za cenę 2.349 zł. Organizator gwarantuje niezmiennośd ceny oraz 

transfery na lotnisko. Pokoje w hotelu wszystkie z klimatyzacją i lodówkami. Hotel znajduje 

się bezpośrednio przy plaży. Wylot nastąpi z lotniska z Pyrzowic w nocy 28 maja 2010 r., a 

przylot do Egiptu zaplanowany jest w dniu 29 maja 2010 r. po czym przejazd autokarem do 

miejscowości Safaga kwaterowanie w hotelu Shams Safaga**** 

 Na miejscu istnieje możliwośd wykupienia innych atrakcji i wycieczek fakultatywnych. 

Powrót z Egiptu zaplanowany jest wieczorem po kolacji. I rata 600 zł – płatna do 15  lutego 

2010 r., II rata 600 zł – płatna do kooca lutego 2010 r. a III rata – pozostała kwota do 30 

kwietnia 2010 r. Obowiązkowo na wyjazd należy posiadad ważny paszport oraz 15 dolarów 

na wizę egipską za osobę.  

Wszelkich informacji na temat wyjazdu ora zapisy przyjmuje przewodniczący Regionu 

IPA Cieszyn Janusz Kołder tel. GSM 604 220 291 tel. MSWiA 8573 253 oraz e-mail: 

czoper9@poczta.onet.pl  

 

Servo per Amikeco 
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