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NOWY SPRZĘT NARCIARSKI DLA POLICJANTÓW
PATROLUJĄCYCH STOKI
Data publikacji 13.01.2014

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie młodszy inspektor Paweł Dzierżak
przekazał policjantom patrolującym stoki nowy sprzęt narciarski. Wyposażenie narciarskich
patroli zakupione zostało ze środków Komendy Głównej Policji – w sumie 22 zestawy narciarskie
(narty, buty, kije, kaski, gogle, rękawice oraz kominiarki) za kwotę blisko 60 tysięcy złotych.
Patrole na zorganizowanych terenach narciarskich na terenie województwa małopolskiego funkcjonują od 2005 roku.
Własne patrole narciarskie posiadają jednostki w Zakopanem, Nowym Targu, Tarnowie i Nowym Sączu, wsparcie
stanowią także policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (m.in. Oddziału Prewencji czy Komisariatu
Wodnego Policji).
Służba patrolowa pełniona jest na zorganizowanych terenach narciarskich:
- Nowy Sącz (Jaworzyna Krynicka, Słotwiny, „Dwie Doliny” w Piwnicznej – Zdroju, Ryterski Raj), Zakopane (Kasprowy
Wierch, Szymoszkowa, Białka Tatrzańska, Jurgów, Harenda, Witów – Ski, Nosal, Bukowina Tatrzańska, Małe Ciche,
Koziniec), Limanowej ( Laskowa – Kamionna, Limanowa – Ski, Śnieżnica, Lubomierz Ski), w Nowym Targu (Czorsztyn –
Ski w Kluszkowcach, Palenica w Szczawnicy, Zadział, „Polana Sosny” w Niedzicy), w Tarnowie (Jastrzębia Ski w
Jastrzębi, Jurasówka w Siemiechowie, Lubinka w Janowicach).
W okresie od 27 grudnia 2012 roku do 18 marca 2013 roku policjanci zrealizowali 694 służby ośmiogodzinne w ramach
dwuosobowych patroli.
W tym czasie wylegitymowali 174 osoby, pouczyli o zasadach bezpieczeństwa zawartych w katalogu FIS - 1772 osoby,
przeprowadzili 64 interwencje, udzielili pomocy GOPR i TOPR - 27 razy. Ponadto ujawnili 37 wykroczeń, w tym 26
dotyczących obowiązku noszenia i 30 związanych ze spożywaniem alkoholu (nałożono 5 mandatów karnych).
Uwzględniając panujące warunki narciarskie policjanci w ramach sił wzmocnienia pełnią służbę patrolową na
zorganizowanych terenach narciarskich w tygodniowych (rotacyjnych) wyjazdach w przypadku Jaworzyny Krynickiej,
Piwnicznej – Zdroju, Słotwin i Zakopanego oraz służby w dni wolne od pracy w przypadku innych ośrodków
narciarskich.
W 2012 i 2013 roku uprawnienia instruktora narciarskiego - na podstawie porozumienia KGP z Stowarzyszeniem
Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN - uzyskało 7 policjantów z garnizonu małopolskiego, aktualnie w kursie

szkoleniowym uczestniczy kolejnych 5 funkcjonariuszy.
(KWP w Krakowie / mw)

