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OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XVI BIEGU
PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI HUTKI-KANKI
4 października 2019 r. odbędą się Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w XIV Biegu Przełajowym im.
sierż. Grzegorza Załogi. Bieg. Trasa przebiegać będzie duktami leśnymi zlokalizowanymi w pobliżu
campingu im. sierż. Grzegorza Załogi, w miejscowości Hutki-Kanki Gmina Łazy, w powiecie
zawierciańskim. Do 2 października można jeszcze zgłosić swój udział. Zapraszamy!
Organizatorem biegu jest Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy współudziale Urzędu
Miasta i Gminy w Łazach oraz Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
Województwa Śląskiego w Katowicach.
Mistrzostwa na stałe wpisały się w Centralny Kalendarz Imprez Sportowo-Rekreacyjnych Policji i zostały objęte honorowym
patronatem przez Komendanta Głównego Policji. Nadrzędnym celem zawodów jest uczczenie pamięci sierż. Grzegorza
Załogi, policjanta Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, który w 2003 roku został śmiertelnie postrzelony podczas
wykonywania obowiązków służbowych.
Sierż. Grzegorz Załoga w dniu 10 sierpnia 2003 roku - podczas wykonywania czynności służbowych - podjął interwencję
wobec dwóch sprawców najścia na mieszkanie i rozboju na jego właścicielu. W czasie pościgu za przestępcami, w
następstwie użycia przez nich broni palnej, został śmiertelnie postrzelony. Grzegorz Załoga został pośmiertnie mianowany
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień sierżanta oraz odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność. Ówczesny Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder uhonorował sierż.
Grzegorza Załogę wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem jego nazwiska na Tablicy Pamięci Komendy Głównej Policji.
Ideą zawodów jest podnoszenie poziomu ogólnej sprawności ﬁzycznej policjantów i pracowników policji, propagowanie
biegów jako najprostszej formy aktywności ﬁzycznej, promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w
rywalizacji sportowej, integracja środowiska policyjnego oraz służb mundurowych. Dodatkowo mistrzostwa służą
propagowaniu bezpiecznych zachowań na drodze poprzez przedstawienie zalet stosowania elementów odblaskowych, jak
również edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg.
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