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Funkcjonariusze i Pracownicy Policji,
zwracam się do Was w tym niezwykle trudnym 
dla wszystkich czasie walki z pandemią.

Jestem dumny z Waszej gotowości do służby na rzecz 
niesienia pomocy drugiemu człowiekowi,  
którą wykazujecie się każdego dnia.
Mierząc się na co dzień z trudami służby, realizując 
przesłanie Roty Ślubowania 
zawsze stajecie na wysokości zadania.

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia 
chciałbym przekazać życzenia radosnych,
spokojnych i rodzinnych Świąt spędzonych  
wśród najbliższych.

Nowy – 2021 – rok niech będzie pełen sukcesów
zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Niech przyniesie nowe wyzwania i cele dające satysfakcję.

Serdeczne życzenia kieruję 
do Waszych Rodzin, a szczególnie do tych
którzy w czasie Świąt będą pełnić służbę.

Pomyślności, optymizmu i życzliwości każdego dnia
a także i przede wszystkim zdrowia dla nas wszystkich.

nadinsp. Andrzej Łapiński
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
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Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia i wraz z grudniowym numerem 
kwartalnika chcielibyśmy życzyć wszystkim w pierwszej kolejności zdrowia, 
które w dobie pandemii jest najwyższą wartością, spokoju, wytrwałości 
oraz siły do działań, w panujących trudnych warunkach codziennej służby, 
związanych z wypełnianiem zadań przeciwepidemicznych. 

Wszystkiego dobrego, wytchnienia, czasu wśród przyjaciół i Szczęśliwego 
Nowego Roku.

Zespół Redakcyjny 

Od redaktora naczelnego

podinsp. Beata Domitrz

Służba dzielnicowego w dobie pandemii
Służba dzielnicowego jest służbą dla społeczeń-
stwa. Dzielnicowy to policjant tzw. pierwszego kon-
taktu, do którego zwracają się mieszkańcy z różny-
mi problemami. Dzielnicowy dba o bezpieczeństwo 
w podległym mu rejonie służbowym i niejedno-
krotnie stanowi wsparcie dla osób potrzebujących 
pomocy, zwłaszcza osób starszych, narażonych na 
przemoc, wychłodzenie czy nieporadnych życiowo. 
W okresie panującej epidemii COVID-19 rola dziel-
nicowych nabiera szczególnego znaczenia, gdyż to 
do nich w głównej mierze należy obowiązek kon-
troli osób objętych kwarantanną i upewnienia się 
czy nie potrzebują pomocy. Policjanci tego pionu 
służby, mimo, że jest to dla nich czas wytężonej 
pracy, nie zapominają również o innych mieszkań-
cach swoich rejonów, w tym osobach narażonych 
na skutki działania niskiej temperatury powietrza.

Kontrola osób poddanych kwarantannie i izolacji 
domowej w wyniku rozprzestrzeniającej się choroby 
COVID-19 wpisała się już jako jedno z codziennych za-
dań lęborskich dzielnicowych. To właśnie oni w trakcie 
obchodów podległych im rejonów służbowych zobli-
gowani są do sprawdzenia czy takie osoby przebywają 
w miejscu wskazanym do odbywania kwarantanny 
i upewnienia się czy nie potrzebują pomocy. Na te-
renie powiatu lęborskiego mundurowi każdego dnia 
przeprowadzają ponad 1000 takich kontroli. Sprawdze-
nia mają na celu nie tylko zapobieganie rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa i wyciąganie konsekwencji 
prawnych wobec tych którzy łamią przepisy sanitarne, 

ale również organizowanie niezbędnej pomocy dla 
tych, którzy jej potrzebują z racji nasilonych objawów 
chorobowych, niepełnosprawności czy samotności.

Mimo tak dużej ilości miejsc do sprawdzenia, mun-
durowi nie zapominają również o innych osobach 
wymagających wsparcia, jakimi są osoby narażone 
na wychłodzenie, zwłaszcza w okresie jesienno – 
zimowym. Policjanci nie czekają aż temperatura 
powietrza spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza i już 
prowadzą działania profilaktyczne wśród osób po-
zbawionych dachu nad głową. Dzielnicowi ustalają 
i sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych, 
m.in. altanki ogrodowe, wiaty śmietnikowe, klatki 
schodowe, czy opuszczone budynki i informują gdzie 
można uzyskać niezbędną pomoc oraz bezpieczne 
schronienie przed zimnem.
asp. Marta Szałkowska
KPP Lębork
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Sopoccy policjanci otrzymali dwa nowe 
oznakowane motocykle BMW
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji 
w Sopocie otrzymali dwa nowe motocykle BMW 
F900 XR. Przed budynkiem sopockiej komendy 
Wiceprezydent Miasta Sopotu Marcin Skwierawski 
przekazał kluczyki do jednośladów Komendan-
towi Miejskiemu Policji w Sopocie insp. Markowi 
Stanulewiczowi. Motocykle zostały zakupione ze 
środków Urzędu Miasta Sopotu i Komendy Głów-
nej Policji. Funkcjonariusze będą je wykorzysty-
wać w ramach codziennych służb, co z pewno-
ścią wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców kurortu.

Dzięki podpisanemu w czerwcu 2020 roku Poro-
zumieniu, pomiędzy Prezydentem Miasta Sopotu 
a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, 
Gmina Miasta Sopotu przekazała policjantom 
pieniądze w kwocie 70 tys. zł na dofinansowanie 
zakupu dwóch motocykli służbowych wraz z za-
kupem i montażem specjalistycznego sprzętu do 
motocykli. W ten sposób samorząd przyczynił się 
do wzmocnienia i unowocześnienia floty pojazdów 
będących na wyposażeniu sopockich policjantów, 
co w znacznym stopniu ułatwi realizację ich obo-
wiązków podczas codziennej służby.

17 listopada przed budynkiem Komendy Miejskiej 
Policji w Sopocie nastąpiło oficjalne przekazanie 
zakupionych motocykli. Flotę policyjnych pojaz-
dów zasiliły dwa nowe oznakowane BMW F900 XR. 
Wiceprezydent Miasta Sopotu Marcin Skwierawski 
przekazał na ręce Komendanta Miejskiego Policji 

w Sopocie insp. Marka Stanulewicza kluczyki do 
jednośladów.

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańcom Sopotu, a także realizacja codziennych 
obowiązków wymagają dostosowania pojazdów 
do potrzeb mieszkańców. Nowe motocykle z pew-
nością ułatwią policjantom ruchu drogowego szyb-
sze dotarcie do miejsca zdarzenia, zwłaszcza tam, 
gdzie radiowóz policyjny ma utrudniony dojazd, 
co z pewnością jeszcze bardziej przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta.
st.asp. Lucyna Rekowska
KMP Sopot
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Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 „Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom 
podejmowanych obowiązków policjanta...” – to 
początek roty ślubowania, którą składają przyj-
mowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął  
19 listopada nadinsp. Andrzej Łapiński. Nowi policjan-
ci ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi 
polskiej Policji. Z uwagi na obostrzenie przeciwepi-
demiczne ceremonia odbyła się bez udziału rodzin 
funkcjonariuszy, z zastosowaniem zasad sanitarnych, 
ale zachowała uroczysty charakter.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom 
podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: 
służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Kon-
stytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, 
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, na-
wet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi 
zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować 
wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej 
Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wyko-
nywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec 
tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i do-
brego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki za-
wodowej” – przysięgali nowo przyjęci funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przy-
jęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka 
etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obej-
muje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test 
psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wie-
dzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów 
prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić 
swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszko-
lenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednost-
kach terenowych woj. pomorskiego.

Wszystkim ślubującym kilkudziesięciu funkcjona-
riuszom Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku 
wręczył legitymacje służbowe, ponadto pogratulo-
wał przejścia z powodzeniem przez procedurę kwali-
fikacyjną i życzył wielu sukcesów w przyszłej służbie 
na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Nowi funkcjonariusze otrzymali też listy gratulacyj-
ne od gościa honorowego uroczystości – Wojewody 
Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha, wraz z życze-
niami wszelkiej pomyślności.
podinsp. Beata Domitrz
KWP Gdańsk
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„Dostałam szansę uratowania komuś 
życia” ‒ sierż. sztab.  
Anna Banaszewska-Jaszczyk

Policjantka z izby dziecka podarowała swoje ko-
mórki macierzyste chorej na nowotwór krwi kobie-
cie z USA. W ten sposób podarowała najcenniejszy 
dar – szansę na zdrowe życie. Poznajcie historię Ani, 
zarejestrujcie się w bazie DKMS i uratujcie komuś 
życie, zostańcie superbohaterami.

Sierż.sztab. Anna Banaszewska-Jaszczyk jest poli-
cjantką od 8 lat, służbę pełniła na początku w Oddzia-
le Prewencji Policji w Gdańsku, w 2016 roku przeniosła 
się do Policyjnej Izby Dziecka Wydziału Konwojowo-
-Ochronnego. W 2014 roku zarejestrowała się w bazie 
potencjalnych dawców szpiku DKMS i jak sama mówi, 
od razu miała wewnętrzne przeczucie, że prędzej czy 
później zostanie dawcą.

„Po 6 latach od dołączenia do Fundacji DKMS 
dostałam jeden z bardziej wyjątkowych prezentów 
urodzinowych, był to telefon z informacją, że znale-
ziono mojego bliźniaka genetycznego i potrzebuje 
on mojej pomocy.

Ta pierwsza rozmowa telefoniczna miała na celu 
omówienie jak wygląda dalsza procedura i potwier-
dzenie mojej gotowości i chęci podarowania komuś 
szansy na wygranie walki z chorobą nowotworową. 
Ewentualna odmowa na dalszym etapie mogłaby 
doprowadzić do sytuacji, w której biorca traci cenny 
czas na uratowanie mu życia.

Po dwóch miesiącach byłam już posiadaczką le-
gitymacji i odznaki „Dawca Przeszczepu”. Całość 
pomimo pandemii koronawirusa oraz wzmożonego 
i trudnego okresu dla służby zdrowia przebiegła wzo-
rowo, począwszy od kontaktu po organizację oraz 
sam moment pobrania. Wszyscy byli bardzo życzliwi 
i pomocni. Czułam się zaopiekowana i szczegółowo 
poinformowana o tym co się będzie działo.Na po-
czątku udałam się do najbliższego mojemu miejscu 
zamieszkania punktu poboru krwi, na podstawie tych 
badań po kilku dniach poinformowano mnie, że nie 
ma żadnych przeciwwskazań do udziału w kolejnym 
etapie.  Zostałam skierowana na badania wstępne, 
sprawdzające stan mojego zdrowia, żeby wykluczyć 

ewentualne przeszkody do bycia dawcą. Następnie, 
w związku z metodą pobrania (afereza) przez 5 dni, 
2 razy dziennie stosowałam zastrzyki, które miały na 
celu wzrost liczby krwiotwórczych komórek macie-
rzystych i przemieszczenie ich do krwi obwodowej. 
Dalej nastąpił dzień pobrania. Podłączona zostałam 
do urządzenia umożliwiającego odseparowanie z krwi 
tylko określonych jej elementów komórkowych i jed-
noczesne odprowadzenie do krwioobiegu pozosta-
łych komórek. Cały zabieg aferezy trwał ok 5 h.

Moim bliźniakiem genetycznym okazała się kobieta 
z USA.  Mam nadzieję, że za kilka miesięcy dowiem 
się, że wyzdrowiała i ma szansę na dalsze życie.”

Zostańcie jak Ania – superbohaterami – zarejestruj-
cie się w bazie DKMS i czekajcie na tą szansę, szansę 
uratowania komuś życia – https://www.dkms.pl/pl
kom. Michał Sienkiewicz
KWP Gdańsk
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Podziękowanie za udział w akcji poszukiwawczej 
zaginionego 3-latka
W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Gdańsku miało miejsce spotkanie Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz Dyrektora 
RDLP w Gdańsku z leśniczym z Nadleśnictwa Lubi-
chowo, który wraz z małżonką odnalazł zaginione 
dziecko. Pan leśniczy przyjął gratulacje za wykaza-
nie się niezwykłą postawą ponieważ do akcji przy-
łączył się po usłyszeniu komunikatów w mediach.

3-letni mieszkaniec gminy Kaliska, zaginął 7 paź-
dziernika br. Chłopiec odjechał z miejsca zamieszkania 
na swoim rowerku. W poszukiwaniach uczestniczyło 
kilkuset policjantów, strażaków, pracowników nad-
leśnictwa, rodzina oraz okoliczni mieszkańcy. Użyte 
zostały psy tropiące, dron z kamerą termowizyjną, 
noktowizory oraz helikopter. Chłopiec został odna-
leziony przez jednego z pracowników Nadleśnictwa 
Lubichowo.

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do dyżurnego 
około godziny 16.00. Prowadzone na szeroką skalę 
poszukiwania zakończyły się kilka minut po godzinie 
20.00. Chłopiec został odnaleziony cały i zdrowy, nie-

spełna 3 kilometry od miejsca zamieszkania, przez 
jednego z pracowników Nadleśnictwa w Lubichowie 
– p. Rafała Apostołowicza. 

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. 
Andrzej Łapiński oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku p. Bartłomiej Obaj-
tek przekazali leśnikowi gratulacje za zaangażowa-
nie w akcję oraz złożyli najlepsze życzenia wszelkiej 
pomyślności.
asp.sztab. Marcin Kunka
KPP Starogard Gdański
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W niedzielę gdyńscy policjanci wzięli udział 
w grze miejskiej
12 października policjanci uczestniczyli w grze 
miejskiej organizowanej wspólnie z Wyższą Szko-
łą Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Miastem 
Gdynia. Funkcjonariusze podczas akcji promowali 
zawód policjanta i zachęcali do wstąpienia w sze-
regi Policji.

Uczestnicy mieli do rozwiązania zagadki krymi-
nalne, a przewodnikiem po nich była komisarz Sta-
nisława Filipina Paleolog, która stała na czele Policji 
Kobiecej. Dzięki jej działaniom w Gdyni rozwiąza-
no wiele afer związanych z przemytem ludzi i bez-
względnie karano sprawców przemocy domowej. 
Gracze nie tylko mogli dowiedzieć się na temat samej 
pani komisarz, ale również poznali wiele historycz-
nych ciekawostek kryminalnych Gdyni. W tym roku 
wybrano postać tej wybitnej funkcjonariuszki aby 
uczcić dwie rocznice: 100-lecie Policji oraz 95-lecie 
Policji Kobiecej.

Uczestnicy po złożeniu świadectwa zdrowia, po-
braniu pakietów startowych z Wyższej Szkoły Admi-
nistracji i Biznesu, oraz maseczek jednorazowych, 
które wręczali mundurowi, mogli rozpocząć grę. 
Każdy otrzymał mapę z zaznaczonymi punktami, 
a po dotarciu do nich należało rozwiązać kryminalne 
zagadki lub wykonać np. wskazane przez policjanta 
ćwiczenie. Następnie po zaliczeniu wszystkich punk-
tów gracze stawiali się do Komendy Miejskiej Policji 
w Gdyni, gdzie na zakończenie organizatorzy rozda-
wali wszystkim zawodnikom nagrody.

Podczas imprezy stróże prawa promowali zawód 
policjanta i zachęcali do wstąpienia w szeregi Po-
licji. W ramach promocji rozdawali ulotki, smycze, 
długopisy, ołówki i notesy. Przebieg gry odbył się 
z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.
asp. Jolanta Grunert
KMP Gdynia

Bezcovidowa szkoła
Mł.asp. Małgorzata Kotarba z puckiej komendy spo-
tykała się z najmłodszymi uczniami szkoły w Gnież-
dżewie i Mrzezinie, aby edukować ich w aspekcie 
zasad bezpieczeństwa dotyczących walki z za-
grożeniem jakim jest pandemia Covid-19. Jednym 
z najważniejszych aspektów spotkań jest przede 
wszystkim przekazanie podstawowych zasad DDMA.

Policjantka w ramach działań „BEZCOVIDOWA 
SZKOŁA“ spotkała się z najmłodszymi uczniami klas 
podstawowych. W trakcie spotkań przekazała dzie-
ciom zasady postępowania DDMA – czyli Dystans, 
Dezynfekcja, Maseczka, Aplikacja #StopCovid.

Poruszono tematykę stosowania odpowiedniego 
dystansu społecznego wśród rówieśników, stosowa-

nia zakrycia ust i nosa jak również wspomniano jak 
ważną rolę pełni dezynfekcja rąk oraz przyborów 
szkolnych. Uczulono i wskazano dzieciom zachowa-
nia, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia się 
koronawirusem.

Dzieci zawsze chętnie uczestniczą w takich prelek-
cjach a ich wiedza i umiejętności cieszą policjantów. 
Spotkanie odbyło się w ramach policyjnych działań 
„Bez Covidowa Szkoła’’. Teraz policjanci zajmujący się 
profilaktyką wśród dzieci i młodzieży planują zorga-
nizowanie spotkania poprzez nauczanie zdalne, które 
zostało również wprowadzone we wszystkich klasach.
mł.asp. Łukasz Brzeziński
KPP Puck
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Zmarł prof. Bolesław Sprengel
26 października 2020 r. zmarł podinspektor Policji 
w stanie spoczynku, doktor hab. Bolesław Spren-
gel, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeń-
stwie, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego). Był 
historykiem i politologiem, absolwentem Wydziału 
Humanistycznego (kierunek historia) tegoż uniwer-
sytetu. Był jednym z pomysłodawców uhonorowa-
nia komisarz Stanisławy Filipiny Paleolog mianem 
Patrona Honorowego Pomorskiej Policji.

Służbie policyjnej poświęcił 24 lata swego życia. 
Od roku 1977 do 2001 pracował w jednostkach tereno-
wych, w komórkach wykonawczych i koncepcyjnych, 
w pionach kryminalnym, prewencji i inspekcji. Był 
pasjonatem historii Policji. Autorem kilku cennych po-
zycji z tej dziedziny, między innymi książek: Nieznane 
karty międzywojennej Brodnicy. Policja i przestęp-
czość w latach 1920–1939 (Toruń 1988); Policja Pań-
stwowa w Toruniu (1920–1939) (Toruń 1999); Policja 
Państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim 
w latach 1919–1939 (Włocławek 2006); Posterunek 
ostatniej szansy. Policja Państwowa i przestępczość 
w Chełmży w latach 1920–1939 (Toruń 2007); Służby 
mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. 
Zarys problematyki (Toruń 2008); Praca operacyjna 
Policji (Toruń 2018); Generałowie Policji (Toruń 2019).

Opublikował również ponad sto artykułów na-
ukowych w prasie policyjnej, wojskowej, prawnej, 
wydawnictwach szkół wyższych i zeszytach nauko-

wych, Toruńskim Słowniku Biograficznym i innych. 
Jednak tematyka policyjna, a zwłaszcza dzieje Policji 
Państwowej, były najbliższe jego sercu. Dawał temu 
wyraz, publikując liczne artykuły i felietony w policyj-
nej prasie: Gazecie Policyjnej, Przeglądzie Policyjnym, 
Problemach Kryminalistyki, Kwartalniku Policja.

Był jednym z pomysłodawców uhonorowania ko-
misarz Stanisławy Filipiny Paleolog mianem Patrona 
Honorowego Pomorskiej Policji.

W pracy cenił ponad wszystko prawdę i rzetelność 
badań naukowych. Pozostanie dla nas niedościgłym 
wzorem do naśladowania. Odszedł od nas Człowiek 
wielkiego formatu, wspaniały dydaktyk, historyk 
i przede wszystkim Przyjaciel.

Cześć Jego Pamięci!

Źródło: Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Porozumienie Dowódcy 7. Pomorskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej i Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
20 listopada zawarte zostało porozumienie w sprawie współpracy 7. Po-
morskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańsku i Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku na obszarze województwa pomorskiego.

Ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku porozumienie pod-
pisał nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, 
a ze strony 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej kmdr Tomasz La-
skowski. Porozumienie dotyczy udzielania szeroko rozumianego wsparcia 
w zależności od potrzeb.

(red.)
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Dzielnicowy z Juraty 
odznaczony jako „Honorowy 
Dawca Krwi – Zasłużony dla 
Zdrowia i Narodu”
„Oddaję krew z chęci niesienia pomocy innym lu-
dziom. Dla mnie to minimalny wysiłek, a dla kogoś 
potrzebującego, np. rannego w wypadku, może 
to być decydujące dla zdrowia i życia...” – mówi 
dzielnicowy z Juraty sierż.sztab. Mariusz Darga, 
który otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi 
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Pierwszy krok, którym jest podjęcie decyzji o od-
daniu krwi i staniu się krwiodawcą, jest początkiem 
wspaniałej drogi do osiągnięcia satysfakcji. Uczucie to 
zradza się ze świadomości tego, że oddana krew może 
uratować inne ludzkie życie. Dawcy zwiększają rów-
nież własne bezpieczeństwo, bo już przy pierwszym 
oddaniu krwi poznają swoją grupę krwi, a ta infor-
macja jest bardzo ważna.

Sierż.sztab. Mariusz Darga dzielnicowy z Komi-
sariatu Policji w Juracie służy 12 lat, każdego dnia 
dbając o bezpieczeństwo innych osób. Od po-
czątku pracy w Policji dzielnicowy oddaje krew 
potrzebującym. Za swoje poświęcenie otrzymał 
w październiku odznakę „Honorowy Dawca Krwi – 
Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To niezwykle ważne 
i prestiżowe odznaczenie nadawane przez Ministra 

Zdrowia honorowym dawcom krwi w uznaniu wy-
bitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia 
i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu hono-
rowego krwiodawstwa.

Dzielnicowy przekazał już prawie 30 litrów tego nie-
zastąpionego płynu. Policjant przyznaje, że wszelkie 
odznaczenia są miłe, ale nie robi tego dla własnych 
korzyści czy przywilejów. „Oddaję krew z chęci niesie-
nia pomocy innym ludziom. Dla mnie to minimalny 
wysiłek, a dla kogoś potrzebującego, np. rannego 
w wypadku, może to być decydujące dla zdrowia 
i życia. Krwi nie można wyprodukować, więc jedyną 
drogą na jej zapotrzebowanie jest oddanie jej przez 
drugą osobę...” – mówi dzielnicowy.
st.sierż. Ewa Bresińska
KPP Puck

Wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji w tym 
przedświątecznym okresie składam serdeczne życzenia radości, spokoju 
i rodzinnych chwil w gronie bliskich osób.

W nadchodzącym Nowym Roku życzę zadowolenia i realizacji 
planów w życiu prywatnym oraz zawodowym a co najważniejsze zdrowia.

nadkom. Józef Partyka
Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj.pomorskiego



11www.pomorska.policja.gov.pl          grudzień 2020 Patrol

V edycja Wojewódzkiego Projektu 
Edukacyjnego „Uczę się bezpieczeństwa” – 
uroczysta inauguracja współpracy 
21 października w gdańskiej komendzie wojewódz-
kiej policji odbyło się uroczyste spotkanie Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. 
Andrzeja Łapińskiego z Prezesem Zarządu Fun-
dacji LOTOS Wiesławem Labudą. Przedmiotem 
rozmowy była ocena dotychczasowej współpracy 
realizowanej w ramach Wojewódzkiego Projektu 
Edukacyjnego „Uczę się bezpieczeństwa” oraz 
kontynuacja przedmiotowych działań. W trakcie 
spotkania obie strony podpisały umowę, w wyniku 
której zostaną przekazane środki finansowe na 
realizację założeń projektu.

Wojewódzki Projekt Edukacyjny został opraco-
wany przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w 2016 
roku i jest realizowany w szkołach podstawowych 
naszego województwa przez policjantów zajmują-
cych się profilaktyką społeczną. Corocznie projek-
tem objętych jest około sześć tysięcy uczniów klas 
pierwszych a jego podstawowym założeniem jest 
edukacja najmłodszych w zakresie szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa.

Projekt obejmuje zagadnienia w zakresie zapobie-
gania potencjalnym zagrożeniom, z którymi dzieci 
mogą się spotkać na obecnym etapie swojego życia 
i podzielony jest na pięć najistotniejszych obszarów:

1. Bezpieczny w drodze do szkoły.
2. Bezpieczny w domu.
3. Bezpieczny w czasie ferii.
4. Bezpieczny w sieci.
5. Bezpieczny w czasie wakacji.
Partnerem pierwszego obszaru, od początku 

istnienia projektu, jest Fundacja Lotos, która co-
rocznie przekazuje dzieciom elementy odblaskowe 
w postaci kamizelek i worków. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, w roku szkolnym 2020/2021, dzię-
ki podpisanej umowie pierwszoklasiści wyposażeni 
zostaną w kamizelki odblaskowe, które z pewnością 

przyczynią się do zwiększenia ich widoczności na 
drodze, a tym samych zwiększą ich bezpieczeństwo.
podkom. Beata Kurek
KWP Gdańsk
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SUPER MARATON Gór Stołowych 2020 
#edycjacovid19

27 czerwca w Karłowie Kudowa – Zdrój odbył się SUPER MARATON GÓR 
STOŁOWYCH 2020 #edycjacovid19. W biegu ultra na dystansie 50,6 km 
wystartował nasz kolega mł. asp. Arkadiusz Ruciński z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Zajął 77. miejsce z wy-
nikiem godnym podziwu 6:39:35. 

W biegu na tym dystansie wystartowało 451 zawodników, jednak 13 osób 
nie ukończyło zmagań co świadczy o poziomie trudności trasy. Należy 
dodać, że Arek trenuje bieganie z zamiłowania – bez trenera, i jak sam 
twierdzi jest do dobry sposób radzenia sobie ze stresem. 

sierż. sztab. Zbigniew Kornet
KWP Gdańsk

Funkcjonariusz przeprowadził skuteczną resuscytację
Policjanci są przeszkoleni z zakresu udzielania po-
mocy przedmedycznej. Ta wiedza niejednokrotnie 
poparta jest sporym doświadczeniem wynikają-
cym ze służby. Policjant poproszony o udzielenie 
pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie, który nie 
oddychał, przeprowadził skuteczną resuscytację. 
41-latek z przywróconymi czynnościami życia trafił 
do szpitala. Na ręce komendanta miejskiego wpły-
nęły podziękowania za skuteczną pomoc udzieloną 
przez sierż. szt. Tomasza Burchardta.

W listopadzie policjanci z referatu interwencyjnego 
gdańskiej komendy miejskiej przewieźli do pogotowia 
socjalnego dla osób nietrzeźwych mężczyznę z in-
terwencji. Podczas gdy policjanci oczekiwali na przy-
jęcie, do sierż. sztab. Tomasza Burchardta podszedł 

pracownik pogotowia socjalnego i poprosił o pomoc, 
ponieważ jeden z mężczyzn, który wcześniej został 
doprowadzony w celu wytrzeźwienia, stracił przytom-
ność i nie oddychał. Do mężczyzny zostało wezwane 
pogotowie, jednak w takich sytuacjach ogromne zna-
czenie ma czas i funkcjonariusz bez chwili wahania 
zajął się nieprzytomnym mężczyzną.

Sierż. szt. Tomasz Burchardt jest ratownikiem me-
dycznym, który już w Policji odbył specjalistyczny kurs 
w zakresie ratownictwa medycznego. Policjant za-
brał z radiowozu torbę ze sprzętem medycznym i na-
tychmiast przystąpił do ratowania życia mężczyzny. 
Funkcjonariuszowi pomagali pracownicy pogotowia 
socjalnego. 41-latkowi przeprowadzono resuscytację 
krążeniowo-oddechową, wykonując masaż serca 
oraz wentylację maską z rezerwuarem powietrza. 
W sytuacjach, gdy podczas czynności ratowniczych 
bierze udział kilka osób, niezwykle ważne jest koor-
dynowanie działań oraz ciągłe monitorowanie stanu 
zdrowia osoby, której udzielana jest pomoc. Tym za-
danie zajął się sierż. szt. Tomasz Burchardt, który od 
kilkunastu lat dba o bezpieczeństwo mieszkańców 
podczas swojej pracy.

Dzięki podjętym przez funkcjonariusza działaniom 
karetka pogotowia mogła dojechać na czas i męż-
czyzna z przywróconymi czynnościami życia został 
przewieziony do szpitala.

asp. sztab. Mariusz Chrzanowski
KMP Gdańsk
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I Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy
Centrum żeglarskie znajdujące się przy Harcerskim 
Ośrodku Morskim Puck Związku Harcerstwa Pol-
skiego jest doskonałym miejscem do propagowania 
kultury żeglarskiej. W miejscu tym istnieją dosko-
nałe warunki do organizowania różnych imprez 
sportowych, a w szczególności regat żeglarskich. 

W dniach 25–27 września 2020 roku w Pucku roze-
grane zostały I Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dzien-
nikarzy. Warunkiem uczestnictwa w zawodach było 
reprezentowanie konkretnej redakcji szeroko rozu-
mianych mediów. Dzięki przychylności Kwartalnika 
Pomorskiej Policji „PATROL”, pracownik Wydziału GMT 
KWP w Gdańsku Michał Koziński zasiadł za sterem 
jednej z żaglówek klasy „PUCK”. W załodze dzielnie 
brało udział również dwoje doświadczonych żeglarzy 
w osobach Linda Weber i Paweł Wilde. 

Zakwaterowanie uczestników regat rozpoczęło się 
w godzinach popołudniowych w piątek 25 września 
2020 r. Żeglarze przywitani zostali kolacją upływa-
jącą w atmosferze wspólnego zapoznania się i wy-
miany dotychczasowych doświadczeń regatowych. 
Prognozy pogodowe na dzień następny zapowiadały 
dość wymagające warunki wiatrowe wobec czego 
wieczorne spotkanie zakończyło się stosunkowo szyb-
ko. Większość osób udała się na spoczynek w celu 
zebrania sił na kolejny dzień.

Pomimo późno wrześniowego weekendu, sobota 
przywitała żeglarzy optymistyczną prognozą pogo-
dową. Przewidywano wiatr o prędkości 5m/s z ten-
dencją rosnącą. Niestety zapowiadane były również 
niewielkie opady deszczu wobec czego sztormiaki 
mogły się z całą pewnością przydać. Około godziny 
9.00 nastąpiło oficjalne otwarcie regat dokonane 
przez p. Hannę Pruchniewską Burmistrz Miasta Pucka 
oraz gościa specjalnego p. Adama Krawca Dyrektora 
Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku. Osobą, bez której regaty by się 
nie mogły odbyć był „Komandor Regat” p. Ryszard 
Kwiatkowski. W trakcie oficjalnego powitania uczest-
nicy mieli okazję poznać odrobinę historii miasta 
Puck oraz regionu. Następnie rozpoczęła się część 
sportowa imprezy. Po przygotowaniu łodzi i dokona-
niu odprawy sterników szesnaście załóg wyszło na 
wodę. Dzięki idealnym warunkom wiatrowym tego 
dnia udało się szczęśliwie rozegrać pięć biegów ob-
fitujących w ogromne emocje. Nie obyło się również 
bez drobnych awarii technicznych podczas trwające-

go wyścigu. Jednak dzięki sprawnej współpracy całej 
załogi zostały one usunięte i możliwa była dalsza 
zacięta rywalizacja. Tego dnia załoga kwartalnika po-
morskiej Policji „Patrol” zdobyła następujące miejsca 
w kolejnych wyścigach: 8, 7, 5, 6 i 6.

Program kolejnego dnia przewidywał rozegranie 
jednego biegu długodystansowego. Ze względu na 
znaczne pogorszenie się pogody, sędzia główny regat 
podjął decyzję o odwołaniu tego biegu. Prędkość 
wiatru w porywach osiągała 7°B, co mogłoby sta-
nowić niebezpieczeństwo dla uczestników i sprzętu. 
Wszyscy zgodnie potwierdzili, że rywalizacja zostanie 
zakończona w oparciu o osiągnięcia z dnia poprzed-
niego. Ostatecznie reprezentacja „Patrolu” uplasowa-
ła się na siódmym miejscu na szesnaście startujących.

Po oficjalnym zakończeniu regat oraz rozdaniu pu-
charów i nagród wszyscy szczęśliwie opuścili ośrodek. 
Regaty rozegrane zostały się w duchu sportowej ry-
walizacji fairplay. Czas spędzony zarówno na wodzie 
jak i lądzie można zaliczyć do udanych a z ust uczest-
ników padały deklaracje chęci powrotu w kolejnych 
edycjach. Poziom organizacyjny na płaszczyźnie spor-
towej i towarzyskiej można ocenić bardzo wysoko. 
Michał Koziński
KWP Gdańsk
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Kwartalnik rozprowadzany jest bezpłatnie  
w policyjnej dystrybucji wewnętrznej.

Przystanki ozdobiły prace plastyczne laureatów 
konkursu „Chwyć za rower, jedź bezpiecznie”
Od 20 października w przestrzeni miejskiej Gdań-
ska można podziwiać prace plastyczne laureatów 
konkursu plastycznego „Chwyć za rower, jedź 
bezpiecznie”, którego organizatorami byli Wy-
dział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Gdańsku i gdański Pałac Młodzieży. Partnerami 
byli Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Referat Mo-
bilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Pod koniec lipca 2020 r. wręczono nagrody laure-
atom konkursu plastycznego „Chwyć za rower, jedź 
bezpiecznie”, który zorganizowali policjanci Wydziału 
Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku oraz pracownicy 
Pałacu Młodzieży, a jego partnerami byli Gdański Za-
rząd Dróg i Zieleni oraz Referat Mobilności Aktywnej 
Urzędu Miejskiego 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 różnorodne tech-
niki plastyczne i w ciekawy sposób ukazali przygody 
z jazdy na „dwóch kółkach”. Na uczestników, którzy 
wykazali się pomysłowością w ujęciu tematu, czeka-
ły wyjątkowe nagrody w postaci roweru, hulajnóg, 
kursu prawa jazdy kat. AM. Zgodnie z założeniami 
konkursu, nagrodzone prace w formie plakatu miały 
też upiększy gdańską przestrzeń miejską.

Teraz prace plastyczne laureatów konkursu można 
podziwiać na gdańskich przystankach autobusowych 
i tramwajowych. 

Wielkie gratulacje dla Małych Artystów z Pałacu!

nadkom. Magdalena Ciska
KWP Gdańsk


