
PATROL
KWARTALNIK POMORSKIEJ POLICJI

GALERIE  •  REALIZACJE  •  WIZYTY  •  SPORT  •  FOTO  •  PUBLIKACJE

www.pomorska.policja.gov.pl

IS
SN

 2
08

4-
69

24
35

 /
 w

rz
es

ie
ń 

20
20

ZAPRASZAMY DO REKLAMOWANIA SIĘ W „PATROLU”

WOJEWÓDZKIE OBCHODY 
ŚWIĘTA POLICJI
s. 8

PIERWSZY ROK 
POMORSKIEGO 
ZESPOŁU 
„SPEED”
s. 15



Patrol wrzesień 2020             www.pomorska.policja.gov.pl2

W czasie wolnym od służby uratował duszące się dziecko

Funkcjonariusz z Posterunku Policji w Skórczu 
w czasie wolnym od służby uratował życie dziecku, 
które zakrztusiło się lizakiem. Policjant skutecznie 
udzielił pierwszej pomocy dziewczynce, a gdy za-
grożenie minęło, przekazał ją matce.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 19 lipca około 
godz. 20:30 w Skórczu. Dziecko siedziało w wózku, 
który pchała matka. W pewnej chwili dziewczynka 
połknęła lizaka i zaczęła się dusić. Na ulicy zrobiło 
się głośno. Matka dziecka zaczęła krzyczeć. Ten krzyk 
usłyszał przebywający na pobliskiej posesji policjant 
sierż. sztab. Krzysztof Graban. 

Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, bez 
chwili wahania pobiegł w kierunku ulicy, gdzie zauwa-
żył stojące przy wózku dziecięcym osoby, z których 
jedna klepie po plecach trzymane dziecko. Policjant  
szybko ustalił, że dziewczynka krztusi się połkniętym 
lizakiem, natychmiast przejął dziecko od matki, a na-
stępnie przystąpił do udzielania pierwszej pomocy. 

Sierż.sztab. Krzysztof Graban pochylił dziecko gło-
wą ku dołowi i klepiąc po plecach, próbował odblo-
kować drogi oddechowe. Widząc, że ta czynność nie 
przynosi pozytywnego efektu, funkcjonariusz włożył 
do ust dziewczynki palec i wydobył lizaka, który sta-
nął w przełyku. Wszystko działo się błyskawicznie. 
Dzięki udzieleniu skutecznej pomocy wszystko do-
brze się skończyło. 

Kilka dni później rodzice dziecka przysłali do Po-
sterunku Policji w Skórczu maila, w którym dziękują 
za uratowanie życia ich córce.
asp.sztab. Marcin Kunka
KPP Starogard Gdański
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Wrześniowy numer kwartalnika tematycznie opiera się głównie o policyjne 
działania przeciwepidemiczne. Pomorscy policjanci od początku pandemii 
wypełniają ustawowe zadania dostosowując się do panujących trudnych 
warunków mając na uwadze bezpieczeństwo innych oraz swoje. Oprócz 
reagowania na sytuacje związane z codziennym dniem ich służby podej-
mują liczne działania profilaktyczne, edukując i egzekwując wymagania 
obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawi-
rusa. Ich ciężką służbę widać przede wszystkim na ulicach, kiedy podejmują 
interwencje czy rozdają maseczki. W tych szczególnych warunkach udało 
nam się przeprowadzić uroczystości związane z obchodami Święta Policji. 
Pierwsze w historii takie święto – w ograniczonej ilości, w maseczkach, 
rękawiczkach. Obyśmy przyszłe święto naszej formacji mieli możliwość 
przejść w normalności. Dużo zdrowia i bezpieczeństwa w służbie.

Zespół redakcyjny 

Od redaktora naczelnego

podinsp. Beata Domitrz

Pod redakcją I Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Człuchowie powstał „Atlas jezior i rzek 
powiatu człuchowskiego”
W czerwcu ukazał się ponad 400-stronicowy „Atlas 
jezior i rzek powiatu człuchowskiego”, którego au-
torem jest I Zastępca Komendanta Powiatowego 
w Człuchowie mł.insp. Karol Dziemiańczyk. Jest to 
najprawdopodobniej pierwsze tego typu opraco-
wanie w Polsce. Komendant Karol Dziemiańczyk 
jest prywatnie prezesem Polskiego Związku Węd-
karskiego w Człuchowie, skończył również pody-
plomowe studia z zakresu ichtiologii i akwakultury. 
Prace nad skatalogowaniem jezior i rzek oraz wyda-
niem atlasu trwały 4 lata. W opracowaniu można 
znaleźć również jeziora, które istniały na terenie 
powiatu 100 lat temu, a których już nie ma oraz 
informacje o zbiornikach sztucznych.

Prace nad przygotowaniem materiału do publi-
kacji rozpoczęły się już w 2016 roku i trwały 4 lata. 
W ramach książki, kompleksowo opracowanych zo-
stało 99 jezior, 27 rzek, 19 jezior zanikowych oraz 18 
zbiorników sztucznych i o innym charakterze. To była 
mrówcza praca. Nad każdym ze zbiorników przepro-
wadzono szczegółowe badania z zakresu batymetrii, 
morfologii, morfometrii i limnologii. Każdy zbiornik 

został opisany także pod względem turystycznym, 
przyrodniczym i historycznym. Dużą ciekawostką jest 
to, że wszystkie jeziora zostały ukazane w stuletniej 
perspektywie. Publikacja ma dużą wartość użytkową, 
ale i naukową. Książka została bardzo ciepło przy-
jęta przez mieszkańców regionu oraz pozytywnie 
oceniona przez naukowców z zakresu limnologii, 
hydrobiologii i historii.

Autor atlasu jest prywatnie zapalonym wędka-
rzem i prezesem człuchowskiego koła PZW. Ukończył 
również podyplomowe studia z zakresu ichtiologii 
i akwakultury, od 2011 roku jest zastępcą Komen-
danta Powiatowego Policji w Człuchowie. Już teraz 
zapowiada, że to nie koniec jego pracy publicystycz-
nej. Wcześniej, bo w 2016 roku opublikował książkę 
pod swoja redakcją pt. „Człuchowskie jeziora – dla 
wędkarzy i nie tylko”.

Praca badawcza w terenie to hobby mł.insp. Ka-
rola Dziemiańczyka, które z powodzeniem godzi ze 
służbą w Policji.
asp.sztab. Sławomir Gradek
KPP Człuchów
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Bądź #ZdrowoModny noś maseczkę, dbaj 
o siebie i innych – Wydarzenie w Sopocie
Trwające wakacje na pewno są inne od tych z po-
przednich lat z uwagi na pandemię koronawirusa. 
Obecnie musimy szczególnie uważać, być ostrożni 
i odpowiedzialni. Policjanci z gdańskiej komendy 
wojewódzkiej promując zdrowe zachowania zorga-
nizowali event, podczas którego pokazali policyjny 
sprzęt, zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji oraz 
zbierali krew dla rannego w wypadku policjanta.

29 lipca na skwerze kuracyjnym w Sopocie zor-
ganizowane zostało wydarzenie, którego głównym 
celem była profilaktyka związana z obostrzeniami 
dotyczącymi trwającej pandemii koronawirusa. Po-
licjanci zachęcali mieszkańców i turystów do bycia 
#ZdrowoModny-m czyli do noszenia maseczek w miej-
scach, w których nie możemy zachować wymaganego 
półtorametrowego odstępu od innych. 

Obecnie pod warunkiem zachowania półtorame-
trowego odstępu od innych osób nie musimy zasła-
niać nosa i ust w otwartej przestrzeni. Maseczki są 
jednak nadal konieczne w niektórych przestrzeniach 

zamkniętych m.in. w sklepach, autobusach czy tram-
wajach oraz w miejscach gdzie panuje ścisk i nie ma 
możliwości zachowania bezpiecznego odstępu od 
innych osób.

Tego dnia, tak jak podczas codziennych patroli po-
licjanci dbali o bezpieczeństwo oraz reagowali wobec 
osób, które nie przestrzegały obostrzeń związanych 
z COVID-19. Funkcjonariusze rozdawali maseczki, które 
pochodziły ze stanu Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku, Miasta Sopot, Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej 
w Gdańsku oraz firmy Lotos.

Na mieszkańców i turystów z Sopotu czekało wiele 
atrakcji przygotowanych przez policjantów ze wszyst-
kich pionów.

Policyjni kontrterroryści przygotowali pokaz piro-
techniczny, demonstrowali swój najnowszy sprzęt. Za-
prezentowano m.in. opancerzony wóz bojowy TUR, 
specjalistyczny pojazd pirotechniczny MAN, broń służ-
bową, robota pirotechnicznego czy policyjnego drona.

Funkcjonariusze ruchu drogowego z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gdańsku i Komendy Powiatowej 
Policji w Nowym Dworze Gdańskim przygotowali do 
pokazu najnowsze samochody oznakowane i nieozna-
kowane BMW, motocykle, miasteczko ruchu drogo-
wego i tor z wykorzystaniem alkogoogli.

W trakcie wydarzenia osoby zwiedzające mogły 
odwiedzić policjantów z Laboratorium Kryminali-
stycznego KWP w Gdańsku. Tam policyjni specjaliści 
przygotowali dla nich pozorowane miejsce zbrodni, 
opowiadali o swojej pracy, a chętnym pobierali odciski 
palców i przekazywali je na pamiątkę.
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Dużym zainteresowaniem cieszył się tor sprawno-
ściowy przygotowany przez policjantów z Wydziału 
Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku. Każdy chętny mógł 
sprawdzić swoją sprawność fizyczną oraz dowiedzieć 
się jaki czas osiągnął. Tor był odwzorowaniem testu 
sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Po-
licji. Funkcjonariusze tego wydziału przygotowali rów-
nież stoisko, gdzie chętni mogli złożyć dokumenty do 
służby w Policji.

Przy stoisku Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku 
udzielane były porady odnośnie bezpiecznego spę-
dzania czasu podczas wakacji. Funkcjonariusze pre-
zentowali też Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa 
i pomagali w jej obsłudze.

Policjanci z Sopotu w trakcie prezentowali mobilny 
komisariat, quada oraz rowery służbowe. Patrolowali też 
teren wydarzenia i rozdawali maseczki wspólnie z funk-
cjonariuszami Oddziału Prewencji KWP w Gdańsku.  
Ci ostatni przygotowali też pokaz sprzętu służbowego, 
zwiedzający mogli zobaczyć wyposażenie funkcjona-
riuszy oraz np. potrzymać policyjną tarczę używaną 
w trakcie zabezpieczeń m.in. imprez masowych.

Policjant-ratownik z wydziału postępowań admini-
stracyjnych pokazywał uczestnikom wydarzenia jak 
prawidłowo reagować i prowadzić czynności ratujące 
życie – czyli przeprowadzać resuscytację krążeniowo-
-oddechową. Policjant ten wraz z funkcjonariuszami 
wydziału kadr i szkolenia przygotował pokaz taktyk 
i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy 
w warunkach bojowych.

Policyjny przewodnik psa służbowego z Komendy 
Miejskiej Policji w Gdańsku przygotował pokaz tresury 
oraz ułożenia psa służbowego. Funkcjonariusz chęt-
nie pozował do zdjęć i był jednym z najciekawszych 
punktów wydarzenia dla najmłodszych uczestników 
naszego eventu.

Punktualnie o godzinie 12:15 nad zwiedzającymi 
przyleciał policyjny śmigłowiec BlackHawk, który 

zaprezentował się mieszkańcom i turystom przela-
tując nad Sopotem w drodze na ćwiczenia policyjnych 
kontrterrorystów.

O godzinie 13:00 Komendant Wojewódzki Policji 
w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński oraz Prezydent 
Sopotu Jacek Karnowski przemawiali do zebranych 
na placu osób. Pan Komendant podkreślał jak ważna 
jest profilaktyka zdrowotna związana z pandemią ko-
ronawirusa, zwrócił uwagę, że większość osób, które 
upominali policjanci o obowiązku noszenia maseczek 
miała je schowane. Komendant podkreślił również, 
że w walce z pandemią najważniejsze są zachowania 
nas wszystkich i to one pomagają w walce z korona-
wirusem. Prezydent Sopotu podziękował policjantom 
za działania związane z obostrzeniami, zwrócił się 
również do mieszkańców i turystów o zachowywa-
nie dystansu społecznego, a jak jest to niemożliwe 
o noszenie maseczek również w miejscach otwartych.

W trakcie wydarzenia zbierana była również krew 
dla poszkodowanego w wypadku drogowym policjan-
ta z Trąbek Wielkich. Szymon Mielewczyk potrzebuje 
pomocy. Został poszkodowany w wypadku komunika-
cyjnym i pilnie potrzebuje krwi do dalszego leczenia. 
Przypominamy, że najbardziej potrzeba krwi grupy 
0 RH+, ale też każdy, mając inną grupę, może oddać 
krew i w ten sposób pomóc Szymonowi.
podkom. Michał Sienkiewicz
KWP Gdańsk
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Święcenia diakonatu stałego 
4 lipca w katedrze św. Mikołaja w Elblągu sześciu 
żonatych mężczyzn przyjęło święcenia diakonatu 
stałego. W tym wyjątkowym gronie był podinsp. 
Maciej Stęplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku.

Do dziś w Polsce było ich zaledwie 33. Natomiast 
po uroczystościach, grono diakonów stałych znacz-
nie się powiększyło. W katedrze św. Mikołaja aż  
6 mężczyzn z diecezji elbląskiej przyjęło święcenia 
diakonatu stałego, a wśród nich Maciej Stęplewski.

W uroczystościach nowym diakonom towarzyszyły 
rodziny, przyjaciele, bliscy oraz kapłani, którzy wpły-
nęli na ich formację i rozwój duchowy.

Źródło: elblag.gosc.pl

NASZ POLICJANT W PODWÓJNEJ ROLI
Przyjął święcenia diakonatu i już 21 lipca aktywnie 
uczestniczył w celebracji Mszy św. inaugurującej 
obchody Święta Policji. Podinsp. Maciej Stęplewski 
w podwójnej roli – policjanta i diakona. 

Podinsp. Maciej Stęplewski to jedyny w swoim 
rodzaju mężczyzna – policjant, a jednocześnie du-
chowny, a w dodatku żonaty i z trójką dzieci. Zawsze 
chciał pomagać ludziom i znalazł tę drogę w służbie 
mundurowej.

Do służby wstąpił mając 20 lat, w 1996 r. Pasja do 
teologii spowodowała, że w 1998 r. rozpoczął studia 
magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
w jego gdańskiej filii. Następnie podjął studia dok-
toranckie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim 
w Olsztynie na Wydziale Teologii, gdzie po dwóch 
latach uzyskał licencjat kanoniczny. 

Zgodnie z teologią katolicką diakonat jest pierw-
szym z trzech stopni sakramentu święceń. Istnieje 
diakonat przejściowy, są to klerycy piątego roku semi-

narium duchownego, którzy przez rok są diakonami 
i przyjmują święcenia prezbiteratu. Diakonat stały 
przyjmują mężczyźni, którzy zostają diakonami na 
zawsze. Kolejnym stopniem sakramentu święceń jest 
prezbiterat, czyli księża, których na co dzień widzi-
my w kościołach, odprawiających msze i najwyższy 
stopień – episkopat czyli biskupi. 

Urząd diakonatu stałego jest w Polsce od niedaw-
na. Pierwszy rzymskokatolicki diakon stały w Polsce 
został wyświecony w 2008 r. 

Diakonem stałym w Polsce może zostać mężczy-
zna żonaty, w wieku minimum 35 lat, posiadający 
minimum 5-letni staż małżeński lub kawaler w wieku 
minimum 25 lat. W przypadku kandydatów żonatych 
do uzyskania święceń niezbędna jest zgoda żony. 
Dziś w Polsce jest 43 diakonów stałych. 

Z dniem święceń diakonatu, Maciej przestał być 
osobą świecką, a został włączony do duchowień-
stwa Diecezji Elbląskiej, w grupie diakonów stałych. 
Diakon stały jest to duchowny, który możne jako 
szafarz zwyczajny, czyli z urzędu sprawować szereg 
sakramentów z wyjątkiem odprawiania mszy świętej 
i spowiadania. Nie możne też udzielić sakramentu 



7www.pomorska.policja.gov.pl             wrzesień 2020 Patrol

namaszczania chorych, ponieważ łączy się to z od-
puszczeniem grzechów. Może natomiast np. chrzcić 
jako szafarz zwyczajny, głosić kazania, udzielić ślubu, 
odprawić pogrzeb, błogosławić. Ma swoje funkcje 
liturgiczne w trakcie eucharystii, gdzie przywilejem 
diakona jest np. czytanie ewangelii. 

Wszystkim policjantom i pracownikom Policji Ma-
ciej chciałby przekazać ważną i radosną informację. 

Pan Jezus zmartwychwstał i żyje, kocha każdego 
człowieka i nieustannie na niego czeka. Z pewnością 
można Go spotkać w Kościele i w sakramentach. Nie 
lękajcie się!

Kontakt do podinsp. Macieja Stęplewskiego  
– maciej.diakon@gmail.com

Komisarz Krzysztof Markiewicz z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Oficerem 
Łącznikowym Polskiej Policji w Wielkiej Brytanii

Z dniem 9 stycznia kom. Krzysztof Markiewicz 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku objął 
stanowisko radcy Ambasady RP w Londynie, a tym 
samym rozpoczął realizację zadań Oficera Łączni-
kowego Polskiej Policji w Wielkiej Brytanii.

Służbę na Wyspach pełni wspólnie z mł.insp. Bar-
toszem Furgałą, który na stanowisku Oficera Łącz-
nikowego pracuje od 2017 roku. Z instytucji Oficera 
Łącznikowego polska Policja korzysta już od dwudzie-
stu lat, a pierwsze stanowisko w Londynie zostało 
utworzone w 2008 roku. Decyzja o oddelegowaniu 
drugiego funkcjonariusza na stanowisko Oficera Łącz-
nikowego w Londynie podjęta została w 2016 r., a u jej 
podstaw leżała potrzeba intensyfikacji wymiany in-
formacji z partnerem brytyjskim w obliczu znacznej 
liczby wspólnie realizowanych spraw.

W toku wymagającego procesu doboru swoje 
kwalifikacje potwierdził kom. Krzysztof Markiewicz  
– absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersyte-
tu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-
nie. Służbę w Policji pełni od 2007 r. Początkowo 
w służbie prewencyjnej, a następnie w służbie krymi-

nalnej wykonywał zadania związane ze współpracą 
międzynarodową. Pełniąc służbę w Biurze Międzyna-
rodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji 
związany był m.in. z implementacją, rozwojem i wy-
korzystaniem policyjnych kanałów międzynarodowej 
współpracy Policji na poziomie krajowym.

W trakcie służby w Centralnym Biurze Śledczym 
Policji prowadził działania poszukiwawcze wobec 
członków zorganizowanych grup przestępczych ukry-
wających się przed organami ścigania i wymiaru spra-
wiedliwości w Polsce jak również poza granicami RP.

Brał udział w szeregu przedsięwzięć międzynarodo-
wych organizowanych w kraju jak i za granicą, a po-
nadto uczestniczył w programie NEXUS, w ramach 
którego oddelegowany do Londynu współpracował 
z funkcjonariuszami brytyjskich służb porządku pu-
blicznego.

Dodatkowo pełnił służbę w ramach Jednostki Spe-
cjalnej Polskiej Policji w Misji Unii Europejskiej w za-
kresie praworządności w Kosowie (EULEX).
podinsp. Beata Domitrz
KWP Gdańsk
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Wojewódzkie obchody Święta Policji
21 lipca prawie 6 tysięczny garnizon pomorski ob-
chodził swoje święto. W Gdańsku, na terenie Ko-
misariatu Wodnego Policji odbyła się uroczystość 
wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe 
oraz odznaczeń państwowych i resortowych dla 
policjantów i pracowników cywilnych Policji. Ce-
remonii przewodniczył Komendant Wojewódzki 
Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński.

21 lipca br. Komenda Wojewódzka Policji w Gdań-
sku zorganizowała uroczyste obchody Święta Policji, 
które rozpoczęły się Mszą o godz. 9.00 w Bazylice 
Mariackiej w Gdańsku, koncelebrowaną przez Bisku-
pa Pomocniczego Gdańskiego – Jego Ekscelencję 
Zbigniewa Zielińskiego. Podczas nabożeństwa zbie-
rane były datki z przeznaczeniem dla podopiecznych 
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych 
Policjantach. W Mszy św. zgodnie z ceremoniałem 
policyjnym udział wzięli pomorscy funkcjonariusze 
z kadrą kierowniczą na czele.

Po Mszy złożono kwiaty pod znajdującą się w ba-
zylice tablicą pamiątkową poświęconą byłym i obec-
nym policjantom województwa pomorskiego.

Akademia rozpoczęła się o godz. 11.00, na placu 
przy Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku przy ul. 
Długa Grobla 4. Miejsce to zostało wybrane nieprzy-
padkowo ponieważ w tym roku 100-lecie obchodzi 

Policja Rzeczna. Warto podkreślić, że tegorocznym 
obchodom towarzyszy także jubileusz 95. rocznicy 
utworzenia Policji Kobiecej.

Podczas apelu na placu kilkudziesięciu policjan-
tów otrzymało awanse w stopniach służbowych oraz 
wyróżnienia w postaci odznaczeń państwowych i re-
sortowych tj. Złote, Srebrne i Brązowe Medale za 
Długoletnią Służbę oraz Złote, Srebrne i Brązowe 
Odznaki „Zasłużony Policjant”.

Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawicie-
le władz samorządowych, współpracujących służb 
oraz instytucji. Funkcję gospodarza ceremonii pełnił 
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. 
Andrzej Łapiński.

Odczytano życzenia skierowane do pomorskich 
policjantów w listach od Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego oraz 
od Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosła-
wa Szymczyka. Minister SWiA podkreślił profesjona-
lizm działań policjantów podczas walki z pandemią  
COVID-19. Natomiast Komendant Główny Policji 
wyraził dumę, że może dowodzić tak profesjonalną 
formacją, której funkcjonariusze wiedzą, że bycie po-
licjantem to nie tylko trudny i odpowiedzialny zawód, 
ale przede wszystkim zaszczyt i zobowiązanie.

Uroczystości towarzyszył pokaz policyjnego sprzę-
tu naszych wodniaków – wystawiono łódź wyko-
rzystywaną w codziennej służbie policjantów strze-
gących bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
wodach przybrzeżno-morskich Zatoki Gdańskiej oraz 
wodach śródlądowych, rzekach i kanałach. Można 
było zobaczyć także pojazd do zadań specjalnych 
Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego 
Policji w Gdańsku – opancerzonego TURa VI.

podinsp. Beata Domitrz
KWP Gdańsk
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Rozstrzygnięcie konkursu „Chwyć za rower, 
jedź bezpiecznie”
W dniach 21–22 lipca wręczono nagrody w kon-
kursie plastycznym organizowanym przez gdań-
ski Pałac Młodzieży i Wydział Ruchu Drogowego  
Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Celem kon-
kursu, przeznaczonego dla uczestników korzysta-
jących z oferty zajęciowej Pałacu Młodzieży, była 
popularyzacja przepisów ruchu drogowego i bez-
piecznej jazdy na rowerze.

W Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej w Gdańsku, 
wręczono nagrody laureatom konkursu plastyczne-
go „Chwyć za rower, jedź bezpiecznie”, który zor-
ganizowali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 
KMP w Gdańsku oraz pracownicy Pałacu Młodzieży, 
a jego partnerami byli Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 
oraz Referat Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku. Założeniem konkursu, była m.in. 
popularyzacja zasad i przepisów ruchu drogowego, 
w tym zasad bezpieczeństwa podczas poruszania 
się rowerem.

Zadaniem dzieci, które wzięły udział w konkursie 
było przelanie m.in. na papier dowolną techniką 
plastyczną swoich wyobrażeń na temat bezpie-
czeństwa rowerzystów. Konkurs adresowany był 
dla dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne 
do Pałacu Młodzieży. Mali artyści w wieku od 3 do 
19 lat w swoich dziełach zaprezentowali różnorod-

ne techniki plastyczne i w ciekawy sposób ukazali 
przygody z jazdy na „dwóch kółkach”. 

Na uczestników, którzy wykazali się pomysłowo-
ścią w ujęciu tematu, czekały wyjątkowe nagrody 
w postaci roweru, hulajnóg, kursu prawa jazdy kat. 
AM, a praca uhonorowana nagrodą Grand Prix, w for-
mie plakatu upiększy gdańską przestrzeń miejską. 
Do współpracy w akcję „Chwyć za rower, jedź bez-
piecznie” przyłączyły się Referat Mobilności Aktyw-
nej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdański Zarząd 
Dróg i Zieleni oraz OSK ELITE Nauka Jazdy Gdańsk.
nadkom. Magdalena Michalewska
KMP Gdańsk
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Pomorscy policjanci włączyli się 
w #GaszynChallenge
Pomorscy Policjanci na czele z Komendantem Wo-
jewódzkim Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzejem 
Łapińskim 18 czerwca podjęli wyzwanie do udziału 
w akcji #GaszynChallenge, do której zostali nomi-
nowani przez Szkołę Policji w Słupsku. Policjanci 
wszystkich pionów spotkali się, aby wesprzeć zbiór-
kę środków pieniężnych na rzecz Tosi Popławskiej 
z Gdyni, która ma 18 miesięcy. Dziecko cierpi na 
SMA i prowadzi dramatyczny wyścig z czasem. 
Tosia potrzebuje bardzo drogich leków. Zbiórka 
jest prowadzona na: https://www.siepomaga.pl/
gaszynchallengetosia

Sama akcja zapoczątkowana lokalnie przez straża-
ków ochotników z Gaszyna swoim zasięgiem niespo-
dziewanie objęła teren niemal całej Polski, a nawet 
wykroczyła poza jej granice. Zasady wyzwania są bar-
dzo proste. Polegają na wykonaniu przez nominowa-
ne osoby lub przedstawicieli nominowanych instytucji 
10 pompek bądź 10 przysiadów i wpłacie minimum 
5 zł na rzecz chorych dzieci cierpiących na SMA lub 
w łatwiejszej wersji na wpłacie minimum 10 zł.

Również funkcjonariusze i pracownicy cywilni Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspierają 
działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom.

Każdy, kto ukończy wyzwanie, nominuje kolejne, 
przynajmniej trzy osoby lub instytucje, które muszą 
jak najszybciej podjąć wyzwanie i wykonać wymie-
nione zadanie.

Zadanie zostało wykonane, a Komendant Woje-
wódzki Policji w Gdańsku nominował do wyzwania:

– Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku,
– Komendę Miejską Policji w Gdyni,
– 7. Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej.

Tosi oraz innym Małym Bohaterom życzymy dużo 
zdrowia i trzymamy za Was kciuki. Pomagamy i chro-
nimy. Powodzenia!
kom. Michał Sienkiewicz
KWP Gdańsk

#GaszynChallenge w innych jednostkach Policji woj.pomorskiego
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Na wieczną służbę odszedł nasz kolega 
– st. post. Konrad Brenda
Pożegnaliśmy naszego kolegę śp. st. post. Kon-
rada Brendę, który w wieku 25 lat wyruszył 
w swoją ostatnią drogę. Podczas uroczystej 
ceremonii pogrzebowej tragicznie zmarłego 
funkcjonariusza pożegnała rodzina, przyjaciele, 
a także policjanci. Łączymy się w bólu z rodziną 
zmarłego, której składamy najszczersze wyrazy 
współczucia. Konrad Brenda został pośmiertnie 
awansowany do stopnia sierżanta Policji.

6 czerwca przed południem rozpoczęła się 
uroczystość pogrzebowa tragicznie zmarłego 
policjanta – st. post. Konrada Brendy, pełnią-
cego do ostatnich swoich dni służbę w Ogniwie 
Patrolowo-Interwencyjnym Wydziału Prewencji 
Komisariatu Policji w Gdyni-Chyloni.

Msza żałobna rozpoczęła się o godz. 12.30 
w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
i św. Piotra Rybaka w Gdyni. Uroczystości po-
grzebowe odbyły się zgodnie z policyjnym ce-
remoniałem przy udziale kompanii honorowej. 
Ciało zmarłego policjanta spoczęło na Cmenta-
rzu Łostowickim w Gdańsku. Przy grobie została 
oddana salwa honorowa.

St. post. Konrad Brenda miał 25 lat. Służbę 
w Policji rozpoczął 2 lata temu. Był wzorowym 
funkcjonariuszem i bardzo dobrym kolegą.  
26 listopada 2019 roku, podczas służby, jadąc na 
interwencję, uczestniczył w wypadku drogowym. 
Niestety jego życia nie udało się uratować, zmarł 
2 czerwca po długiej walce.

Podczas ceremonii pogrzebowej odczytana 
została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o pośmiertnym odznaczeniu 
funkcjonariusza Brązową Odznaką „Zasłużony 
Policjant”. Odczytano także rozkaz Komendanta 
Głównego Policji o nadaniu zmarłemu Konrado-
wi Brendzie stopnia sierżanta Policji.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ślubu-
ję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony 
Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek 
prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego 
obywateli, nawet z narażeniem życia…” – słowa 
roty, które st. post. Konrad Brenda wypowiedział 
podczas ślubowania, wypełnił do końca. Pozo-
stawił pogrążoną w smutku rodzinę, najbliższych 
oraz przyjaciół.

Cześć Jego pamięci!
(red.)
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Działania lęborskiej drogówki i funkcjonariuszy  
z OPP w Gdańsku na rzecz bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i nie tylko
Policjanci wydziału ruchu drogowego przeprowadzili 
działania związane z bezpieczeństwem na drogach 
powiatu lęborskiego. W okresie wakacji mieszkańcy 
oraz turyści odwiedzający lęborskie miejscowości 
mogą liczyć na zwiększoną aktywność munduro-
wych. Policjanci prowadzą również profilaktykę 
ukierunkowaną na bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym, w tym również pierwszą pomoc, szczególnie 
w czasie trwającej epidemii wirusa COVID-19.

6 sierpnia na drogach powiatu lęborskiego mun-
durowi podejmowali działania mające na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników dróg 
powiatu lęborskiego. Do akcji lęborskich policjantów 
przyłączyli się również policjanci z Oddziału Prewen-
cji Policji z Gdańska, którzy na co dzień są również 
ratownikami medycznymi. Mundurowi w trakcie pa-
trolowania ulic powiatu lęborskiego przeprowadzali 
z ratownikami pogadanki i prelekcje na temat pierw-
szej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w trak-
cie wakacyjnych podróży, oraz uczyli jak udzielać 
pierwszej pomocy w czasie trwającej epidemii wirusa 
COVID-19.

Ratownicy – policjanci wyposażeni w sprzęt do 
nauki pierwszej pomocy umożliwili przeprowadzenie 
ćwiczeń kierowcą i pasażerom na fantomach szko-
leniowych do resuscytacji. Każdy mógł przećwiczyć 
na nich obowiązujące zasady pierwszej pomocy, ale 
również poznać algorytm postępowania w przypad-
ku wypadku drogowego oraz form pomocy poszko-
dowanym osobom. Policjanci przypomnieli również, 

że wezwanie pomocy na nr alarmowy 112 już jest 
początkiem pierwszej pomocy oraz wyjaśnili, jak 
należy postępować z osobą potrzebującą naszej 
pomocy, która może być potencjalnym nosicielem 
wirusa COVID-19. Najmłodsi uczestnicy spotkań 
również brali udział w pokazach i pogadankach, 
a wszyscy uczestnicy działań otrzymywali również 
maseczki ochronne oraz zostali informowani o obo-
wiązku ich noszenia w miejscach, gdzie niemożliwe 
jest zachowanie bezpiecznej odległości.

Dzięki pomocy samorządów gminy Wicko oraz 
Miasta Łeby w tym roku w sezonie letnim do Komi-
sariatu Policji w Łebie zostało skierowanych 20 funk-
cjonariuszy z OPP w Gdańsku, którzy strzegą bezpie-
czeństwa mieszkańców i turystów w nadmorskich 
miejscowościach naszego powiatu. W roku 2019 
skierowanych było 12 funkcjonariuszy. W pierwszym 
miesiącu wakacji policjanci na terenie miejscowości 
nadmorskich przeprowadzili ponad 690 interwencji, 
wylegitymowali blisko 1100 osób, ujawnili ponad 
520 wykroczeń, polegających m.in. na kradzieżach 
sklepowych, spożywaniu alkoholu w miejscach za-
bronionych oraz zakłócania porządku. Ponad 320 
osób za najbardziej uciążliwe społecznie wykrocze-
nia została ukarana mandatami karnymi na łączną 
kwotę ponad 29 tys. zł. Wobec kilku osób policjanci 
skierowali wnioski do sądu oraz pouczyli ponad 170 
osób. Policjanci w związku z popełnionymi przestęp-
stwami na terenie Łeby i Wicka zatrzymali na gorą-
cym uczynku 17 osób w tym 3 sprawców kradzieży  
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i 1 sprawcę włamania. Mundurowi skontrolowali bli-
sko 200 pojazdów, z czego ujawnili 5 kierujących 
pod wpływem alkoholu, którzy stracili swoje prawa 
jazdy za zagrożenie, jakie spowodowali w ruchu 
drogowym. Ich pomoc w trakcie sezonu letniego, 
w którym znacznie zwiększa się ilość mieszkańców, 
jest dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku bar-
dzo dużym wsparciem.

Działania policjantów są cykliczne, a w okresie 
lata odbywają się w ramach ogólnopolskich działań 
„Bezpieczne Wakacje”. Dzięki współpracy policjan-
tów z Lęborka i Gdańska w sezonie letnim osoby 
odwiedzające nasz powiat, ale również mieszkańcy 
mogą uczestniczyć w ciekawych pokazach, które nie 
tylko skupiają się na teorii, ale również na praktyce.
asp.sztab. Magdalena Zielke
KPP Lębork

Kajakowa wyprawa z Giżycka do Gdańska  
aby pomóc Igorkowi Kamińskiemu
Ekstremalna wyprawa „z misją” rozpoczęła się  
25 lipca w Porcie Ekomarina Giżycko. Ponad  
700 km trasa dedykowana była choremu Igorkowi. 
Zakończenie kajakowej podróży zaplanowano na 
8 sierpnia w Gdańsku przy ul. Długie Pobrzeże. 

Minęło niewiele ponad rok odkąd giżycczanin Szy-
mon Andruszkiewicz i pochodzący z Ełku Marek Ra-
dliński (funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego 
KWP w Gdańsku) zdobyli najwyższy szczyt Europy 
– Elbrus mierzący 5642 metry. Po chwili odpoczynku 
wyruszyli w kolejną wyprawę, z nowym towarzyszem 
podróży – Piotrem Augustynem. Celem było prze-
płynięcie kajakami z Giżycka do Gdańska, a zarazem 
zbiórka pieniędzy na rzecz Igorka Kamińskiego.

Jak to zazwyczaj bywa, pomysł na wyprawę, zro-
dził się spontanicznie. Pierwsze plany powstały już 

na Elbrusie. Chęć niesienia pomocy i niespokojne 
podróżnicze dusze to połączenie zdecydowanie mo-
tywujące do działania. Kolejne zbiegi okoliczności 
oraz napotkani po drodze ludzie, pomogli dopiąć 
przedsięwzięcie do końca. Ważną rolę odegrał tu 
Szymon Mackiewicz i jego suwalska firma produkują-
ca kajaki klasy premium – to właśnie jego sprzętem 
popłyną podróżnicy.

Inspiracją i główną motywacją akcji był Igorek 
Kamiński, 6-letni chłopiec, który dzięki codziennym 
kosztownym zabiegom rehabilitacyjnym, może stać 
się samodzielny. Trasa liczyła 700 km. Rejs trwał dwa 
tygodnie, a dzienny plan do pokonania wynosił min. 
50 km. 
Źródło: mojegizycko.pl

Na zdjęciu mł.asp. Marek Radliński
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Pierwszy rok pomorskiego zespołu „SPEED”
Zespół „SPEED” w województwie pomorskim istnieje 
już rok. Został powołany decyzją Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Gdańsku z dniem 18 lipca 2019 r.

Celem powołania zespołu SPEED było m.in. zmniej-
szenie liczby zdarzeń drogowych, których głównymi 
przyczynami są: przekraczanie dozwolonej prędkości, 
nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszenie pierw-
szeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego. 
W jego skład weszli wytypowani policjanci komórek 
ruchu drogowego Komend Miejskich i Powiatowych 
Policji woj. pomorskiego.

Od samego początku zespół uczestniczył w róż-
nego rodzaju akcjach ukierunkowanych na kontrole 
prędkości, a także przy zabezpieczeniach wydarzeń 
plenerowych. O tym jak bardzo potrzebne było po-
wołanie tej grupy świadczą wyniki działań.

Przez pierwszy rok działania pomorski zespół „SPE-
ED”: skontrolował blisko 24 000 pojazdów, ujawnił 
ponad 23 000 wykroczeń drogowych, z czego ponad 
15 000 stanowiło przekroczenie dopuszczalnej pręd-
kości, zatrzymał niemal 1 600 praw jazdy, w tym pra-
wie 1 500 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości 
o 50 km/h w obszarze zabudowanym, zatrzymał 
niemal 900 dowodów rejestracyjnych, z czego aż 
ponad 450 za stan techniczny pojazdu.

Policjanci z zespołu SPEED, aby wyeliminować 
zagrożenia, jakie stwarzają w ruchu drogowym kie-
rujący jadący z nadmierną prędkością, poruszają się 
radiowozami w sposób dynamiczny. W celu zapew-
nienia bezpieczeństwa funkcjonariuszom, niezbędne 
jest nieustanne szkolenie i podnoszenie posiadanych 
przez nich umiejętności kierowania pojazdami.

W 2020 roku, dzięki współpracy z Pomorskim 
Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Pomorską Radą 

BRD, zespół „SPEED” uczestniczył w dwóch edycjach 
szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy na 
terenie Autodrom Pomorze.

Zadania, które dla policjantów przygotowali in-
struktorzy wymagały doskonałego panowania nad 
pojazdem. Ćwiczenia uwzględniały też specyfikę 
służby policyjnej. Z każdym kolejnym przejazdem 
stopień trudności był podnoszony.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników 
wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków dro-
gowych. Nadmierna lub niedostosowana do warun-
ków ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku 
opanowania pojazdu, lecz w istotny sposób wpływa 
na rodzaj doznanych obrażeń. Poprawa bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym jest ściśle związana m.in. 
z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących 
limitów prędkości, ustępowaniem pierwszeństwa 
przejazdu, prawidłowym wyprzedzaniem oraz wła-
ściwym zachowaniem w obrębie przejść dla pieszych.

Działania zespołu SPEED prowadzone są regular-
nie. Policjanci kierowani są także tam, gdzie istnieje 
prawdopodobieństwo odbywania się nielegalnych 
wyścigów.
kom. Joanna Skrent
KWP Gdańsk


