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W imieniu swoim oraz moich Zastępców 

z okazji wyjątkowego Święta jakim 

jest Dzień Kobiet składam wszystkim 

Policjantkom i Paniom pracującym 

w Policji najserdeczniejsze życzenia 

zadowolenia i satysfakcji z realizacji 

służbowych zadań oraz pomyślności  

i optymizmu na co dzień. 

nadinsp. Wojciech Sobczak
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
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Wydajemy kolejny numer „Patrolu”, a w nim wiele ciekawych materiałów 
dotyczących pracy pomorskich policjantów – współpracy międzynarodowej, 
szkoleń, codziennej służby, zainteresowań rozwijanych w wolnym czasie. 
Galeria zdjęć nawiązuje do obchodzonego w marcu Dnia Kobiet, a tych 
w Policji nie brakuje. Panie pracują w różnych pionach wspierając służbę 
funkcjonariuszy i służą na tzw. pierwszej linii w terenie. Wszystkiego Naj-
lepszego!

Od redaktora naczelnego

kom. Beata Domitrz

Polsko–mołdawska 
współpraca

Policjanci z wydziału kryminalnego i dochodzeniowo-
-śledczego komendy wojewódzkiej w Gdańsku prze-
prowadzili trzydniowe szkolenie dla kilkudziesięciu 
funkcjonariuszy Policji mołdawskiej, a przedsięwzięcie 
odbyło się w ramach projektu „Nowoczesne metody kry-
minalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia 
w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu 
i zwalczaniu przestępczości” realizowanego w progra-
mie polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP w 2014 r. Koordynatorem projektu jest 
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. 

Naszym zadaniem było wsparcie mołdawskiej Policji 
w procesie jej przekształcenia w nowoczesną formację 
typu policyjnego, a także wdrożenie struktury organi-
zacyjnej i zasad odpowiadających standardom Unii 
Europejskiej. 

Beneficjenci odbyli spotkanie m.in. w Laboratorium 
Kryminalistycznym KWP w Gdańsku, gdzie mieli okazję 
zobaczyć sposoby ujawniania i zabezpieczania śladów 
różnych rodzajów przestępstw. W trakcie warsztatów te-
renowych zapoznali się ze specyfiką pracy Placówki 
Straży Granicznej w Gdańsku - czynnościami podej-
mowanymi przy pasie nadmorskim, wykorzystywanym 
sprzętem (np. schengenbus). Byli także gośćmi Sa-
modzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP 
w Gdańsku.

Celem szkolenia była wymiana doświadczeń, po-
szerzenie wiedzy na temat zwalczania poszczególnej 
przestępczości, wskazanie metod i środków wykorzy-
stywanych przez polską Policję, przedstawienie polskich 
podstaw prawnych oraz trybów postępowań oraz na-
wiązanie kontaktów w celu sprawniejszego zwalczania 
przestępstw.

nadkom. Elżbieta Lidka
KWP Gdańsk

Policjanci zorganizowali 
zabawę dla dzieci 

7 grudnia prawie 170 dzieci bawiło się podczas za-
bawy mikołajkowej na terenie największego w Polsce 
Rodzinnego Centrum Zabaw Loopy’s World, którą już 
po raz trzeci zorganizował Zarząd Terenowy NSZZ Po-
licjantów KMP w Gdańsku. Impreza cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Oprócz wspaniałej zabawy 
dzieci spotkały się z Mikołajem, od którego otrzymały 
słodkie prezenty.

asp.sztab. Piotr Strojny
Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów 
Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku
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77. posterunkowych
9 stycznia w auli komendy wojewódzkiej w Gdańsku 

na Biskupiej Górce siedemdziesięciu siedmiu nowo 
przyjętych policjantów zobowiązało się „strzec bez-
pieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z nara-
żeniem życia”. Rotę ślubowania przyjął Komendant 
Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Wojciech 
Sobczak. 

Funkcjonariusze z powodzeniem przeszli przez proce-
dury kwalifikujące do służby w Policji. Musieli wykazać 
się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem 
i kondycją fizyczną. Szkolenie podstawowe w Wyższej 
Szkole Policji w Szczytnie,  pozwoli im zdobyć wiedzę 
i umiejętności niezbędne do wypełniania słów przysięgi. 

st.post. Anna Banaszewska-Jaszczyk
KWP Gdańsk

Podziękowania za współpracę ze strażą 
rybacką

Policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego 
lęborskiej komendy otrzymali podziękowania od Spo-
łecznej Straży Rybackiej za zeszłoroczną współpracę. 
W tym roku również zaplanowano służby lęborskich 
policjantów ze strażnikami, a celem współpracy jest 
ochrona tarlisk troci. 

Lęborscy policjanci w minionym roku przeprowadzili 
kilkanaście wspólnych służb ze Społeczną Strażą Ry-
backą, w wyniku których w kilku przypadkach ujawnili 
narzędzia do kłusowania oraz osoby dokonujące poło-
wów w okresie ochronnym troci. Współpraca ze straż-
nikami to również działanie prewencyjne - wspólne pa-
trole Straży Rybackiej z policjantami w miejscach tarlisk 
wielokrotnie odstraszały potencjalnych kłusowników. 

asp.sztab. Daniel Pańczyszyn
KPP Lębork
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Na co dzień pełni służbę w Oddziale Prewencji Po-
licji w Gdańsku. Jego pasją są podróże, a w szczegól-
ności poznawanie Polski, która według niego ukry-
wa wiele pięknych miejsc oraz ciekawostek. Mowa 
o starszym posterunkowym Danielu Nazaruku, który 
od ponad 16 lat jest członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego. Przez ten czas 
podróżując pieszo lub na rowerze przebył ponad 65 
tys. km poznając między innymi Polskę, Norwegię, 
Szwecję, Niemcy, Czechy, Węgry i Słowację. Za wkład 
w rozwój turystyki w Polsce, Prezydent RP odznaczył 
go Brązowym Krzyżem Zasługi.

W jaki sposób znajduje na to czas, jak przygotowuje 
się do wyjazdów, wędrówek oraz jak można nie wydając 
dużo pieniędzy odwiedzić wiele miejsc, o tym wszystkim 
opowiedział w rozmowie.

Jak zaczęła się Twoja pasja podróżami?
Mając 10 lat mój ojciec zabrał mnie na dwudniowy rajd 

pieszy po Słowińskim Parku Narodowym, tam przesze-
dłem pierwsze 13 km po trasie. Było to w czerwcu 1998 
roku, bardzo mi się to wtedy spodobało i tak się zaczę-
ło. W okresie szkolnym oraz podczas studiów miałem 
wystarczająco dużo wolnego czasu, by móc poświęcić 
go na dłuższe wyprawy. Gdy miałem 15 lat zacząłem 
również organizować wycieczki piesze i rowerowe. Po 
uzyskaniu uprawnień Młodzieżowego Organizatora Tu-
rystyki, mając 17 lat byłem założycielem i pierwszym pre-

zesem Klubu Turystyki Pieszej w Słupsku. W tym okresie 
zaczęły się ponad dwutygodniowe wyjazdy. Skupiłem 
się na dokładnym poznaniu naszego kraju, przeszedłem 
Polskie Wybrzeże Bałtyku, Polskie Sudety, Kaszuby oraz 
Warmię. W latach 2009-2012 gdy zwiedziłem ponad 80% 
Polski, postanowiłem poznać urokliwe miejsc poza gra-
nicami naszego kraju. 

Aktywnie działasz w Polskim Towarzystwie Tury-
styczno-Krajoznawczym, jak znajdujesz na to czas?

Gdy zacząłem wędrować, to moim pierwszym krokiem 
było zapisanie się do PTTK. Jest to działalność społecz-
na, która zabiera tyle czasu, ile możesz na nią poświęcić. 
Daje to jednak wielką satysfakcję. Wyżej wymienione 
stowarzyszenie odpowiada za organizację wycieczek 
dla młodzieży szkolnej, osób dorosłych oraz dba o pa-
mięć historyczną i kulturową naszego kraju, a przede 
wszystkim zajmuje się planowaniem podróży dla osób, 
które same mają obawy, aby wybrać się do lasu, na 
kajak albo na dłuższą wycieczkę rowerową. Za aktyw-
ność w PTTK nie otrzymuje się wynagrodzenia. Jednakże 
radość chociażby grup szkolnych z udanej wycieczki 
pieszej, rowerowej czy marszów na orientację i ich po-
dziękowania są niezapomniane. Pogodzenie służby 
w Policji z działalnością w Polskim Towarzystwie Tury-
styczno-Krajoznawczym nie jest łatwe, wymaga wielu 
wyrzeczeń. Dla przełożonych, którzy to rozumieją należą 
się słowa podziękowania.

Odznaczony przez Prezydenta RP 
za rozwój krajoznastwa
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Pełnisz tam jakieś funkcje?
Tak, wiele. Obecnie jestem Prezesem najstarszego 

w Polsce Klubu Turystyki Pieszej z siedzibą w Gdańsku, 
również pełnię funkcję Wiceprezesa Oddziału Gdańskie-
go PTTK oraz Członka Komisji Turystyki Pieszej Zarządu 
Głównego PTTK w Warszawie. Są to odpowiedzialne 
stanowiska, a szczególnie to ostatnie, ponieważ zarzą-
dzam tam wszystkimi szlakami turystyki pieszej w na-
szym kraju, a mamy ich 38 tys. kilometrów. 

Czy Twoja działalność została w jakiś sposób za-
uważona i nagrodzona? 

W 2011 roku za zaangażowanie na rzecz rozwoju tury-
styki i krajoznawstwa w Polsce, Prezydent RP odznaczył 
mnie Brązowym Krzyżem Zasługi.

Jak wygląda plan wędrówki pieszej?
Organizujemy wędrówki dla wszystkich chętnych. 

Nocujemy najczęściej w szkołach albo pod namiotem, 
taki nocleg to koszt około 5 złotych za noc. Jeśli nie ma 
takich możliwości, śpimy w gospodarstwach agrotury-
stycznych. Już poprzez same noclegi zamiast w hotelach 
lub z biurem podróży można zaoszczędzić na kolejne 
wakacje. Następnie dochodzi umiejętne ułożenie miejsc 
do zobaczenia. Praktycznie każde muzeum ma możli-
wość darmowego zwiedzania w jeden z dni tygodnia. 
Tak w skrócie powstaje wyjazd.

Które z miejsc na mapie Polski wywarło na Tobie 
największe wrażenie?

Myślę, że bajeczną krainą jest województwo święto-
krzyskie. To tam znajdują się najstarsze góry w Polsce, 

a w nich największa kopalnia krzemienia pasiastego 
z okresu neolitu (ma około 5 tysięcy lat). Niedaleko podzi-
wiać można największy park jurajski, a przede wszyst-
kim miejscowość Ujazd, gdzie znajdują się ruiny zamku 
Krzyżtopór z 1644 roku, który wówczas był największy 
i najwspanialszy w Polsce. Ciekawie można spędzić 
także weekend w naszym regionie, chociażby niewiele 
osób wie, że w Mechowie koło Pucka znajduje się jedyna 
jaskinia na Pomorzu, a w Słupsku najstarsza działająca 
drewniana winda w Europie. Z kolei Bazylika Mariacka 
Wniebowzięcia NMP na Głównym Mieście w Gdańsku to 
największa średniowieczna świątynia z cegły w Polsce 
i na świecie. Jest tego wiele wystarczy wychylić głowę 
za okno.

Czy mógłbyś znam zdradzić swoje plany podróżni-
cze na przyszłość?

Za cel obrałem sobie odwiedzenie większości krajów 
europejskich i poznanie ich oczywiście nie tak szcze-
gółowo jak Polski. Moim największym marzeniem jest 
przejść pieszo cały szlak z Braniewa do Lizbony podczas 
jednej nieprzerwanej wędrówki, to aż 4500 kilometrów! 
Chciałbym również organizować wycieczki pieszo-rowe-
rowe po naszej okolicy i zarażać pasją do podróżowania 
innych ludzi a w szczególności funkcjonariuszy Policji.

Ze st.post. Danielem Nazarukiem z OPP Gdańsk rozmawiał  
st.sierż. Kamil Gabryszak (KWP Gdańsk).
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WYCIECZKI Z POLICJANTAMI WYLICYTOWANE PODCZAS  
23. FINAŁU WOŚP
Puccy mundurowi po raz kolejny aktywnie uczestniczyli 
w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod-
czas kwestowania rozdawali serduszka oraz elementy 
odblaskowe m.in. opaski oraz kamizelki. Na puckim 
rynku przeprowadzili dla dzieci konkurs o bezpieczeń-
stwie w ruchu drogowym, a następnie na Zamku w Kro-
kowej przekazali na licytację dwa vouchery: jeden na 
wycieczkę po zamkach powiatu puckiego i wejherow-

skiego wspólnie z policjantami z Pucka i niemieckiego 
Trier Saarburga, a drugi na patrol policyjną łodzią po 
Zatoce Puckiej planowany w czerwcu. Podczas tego-
rocznego 23. finału puccy mundurowi zebrali kilkaset 
złotych.

asp.sztab. Łukasz Dettlaff
KPP Puck

SPRZĘT DO SZKOLENIA Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
Od 14 stycznia bytowscy policjanci posiadają nowo-

czesny sprzęt do szkolenia z pomocy przedmedycznej. 
Cztery nowoczesne fantomy oraz szkoleniowy defibryla-
tor zostały zakupione dzięki współpracy ze Stowarzysze-
niem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi”. 

Już wkrótce warsztaty z pomocy przedmedycznej dla 
policjantów bytowskiego garnizonu będzie prowadził 
mł. asp. Wojciech Błaszkowski, który z wykształcenia 
jest ratownikiem medycznym. Sprzęt o wartości ponad 
7 tys. złotych, który otrzymali bytowscy policjanci to no-
woczesne manekiny do nauki i ćwiczenia resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej. Są to dwa modele osób do-
rosłych oraz dziecka i niemowlęcia. Mundurowi otrzy-
mali także ćwiczebny defibrylator, który współpracuje 
z jednym z fantomów.

Podczas codziennej służby policjanci niejednokrotnie 
udzielają pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 
Często zdarza się bowiem, że to właśnie oni są pierwsi 
na miejscu wypadków drogowych. Mundurowi także np. 
na interwencjach domowych mają do czynienia z zasłab-
nięciami, czy utratą przytomności osób pokrzywdzonych.

Takie szkolenia będą odbywały się cyklicznie.

asp. Michał Gawroński
KPP Bytów
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RATOWNICTWO W SYTUACJACH TAKTYCZNYCH
CZĘŚĆ 3

W poprzednich artykułach wyjaśniałem jak złożonym 
problemem jest niesienie pomocy rannym i poszkodo-
wanym podczas wykonywania zadań przez formacje 
mundurowe. Oczywiście działania ratownicze zawsze 
będą zmierzały do niesienia pomocy osobom tego po-
trzebującym, w ramach ustalonych standardów medycz-
nych lecz w omawianych tutaj przypadkach trzeba mieć 
na uwadze aspekt militarny danej sytuacji. 

Podczas prowadzenia tego typu działań zagrożenia 
mogące się pojawić znacząco będą różniły się od tych 
występujących w środowisku działania „cywilnych służb 
medycznych”. Trzeba pamiętać, że podczas wykonywania 
działań w sytuacjach taktycznych lub środowisku pra-
cy służb mundurowych niebezpieczeństwa, które mogą 
wystąpić nie są do końca do przewidzenia. Niezbędnym 
elementem pracy w takim zagrożeniu jest umiejętność 
dostrzegania w porę pojawiających się zagrożeń, a także 
skuteczne eliminowanie ich w trakcie prowadzonego roz-
poznania oraz przygotowywania danej sytuacji taktycznej. 

Niezbędnym elementem sprawnego i skutecznego 
działania ratowniczego w ramach pracy służb mundu-
rowych jest odpowiednie szkolenie z zakresu medycyny 
pola walki lub ogólnych standardów zawierających się 
w wytycznych TCCC. Świadomość stałego podnoszenia 
swoich umiejętności i zdobywania wiedzy wśród osób 
służących w formacjach mundurowych powinna pozo-
stawać na najwyższym poziomie, dlatego że właśnie 
od tych kompetencji może zależeć ich życie i zdrowie. 
Umiejętności zdobywane podczas treningów i szkoleń 
pozwalają na dużo lepsze i sprawniejsze rozwiązywanie 
sytuacji kryzysowych, w tym na bezpośrednie ratowa-
nie życia ludzkiego podczas prowadzonych operacji lub 
akcji. Odpowiedni trening wpływa na jakość służby i po-
zwala na skuteczniejsze uświadamianie sobie zagrożeń 
wynikających z tzw. warsztatu pracy. 

Aby być skutecznym ratownikiem oprócz posiadanej 
wiedzy i umiejętności praktycznych nieustannie trzeba się 
szkolić i pogłębiać posiadaną już wiedzę z zakresu medy-
cyny. Służby mundurowe z uwagi na swoje zadania nasta-

wione są dodatkowo na umiejętności związane z polem 
walki i wymaganiami tego specyficznego teatru działań. 
Dlatego ratownicy służący w formacjach mundurowych 
poza wiedzą medyczną muszą być szkoleni w sposób 
odmienny, taki aby zawierały się w nim elementy taktyki 
i techniki bojowej używanej w danym typie służb.

Te spostrzeżenia są najbardziej sprawdzoną formą do-
skonalenia samego siebie jako ratownika czyli osoby, któ-
ra umie i wie w jaki sposób należy udzielać pomocy w wa-
runkach działań bojowych. Prezentowany model miałem 
okazję przetestować na sobie, ponieważ przez okres już 
niemal 20 lat związany jestem z ratownictwem, a od oko-
ło 8 lat z ratownictwem taktycznym. Poruszane przeze 
mnie cyklicznie zagadnienia są jedynie wskazówkami 
i zawierają bardzo ogólny opis standardów do dalszego 
szerszego pogłębienia. Zachęcam do samokształcenia 
się oraz udziału w kursach TCCC. Doskonałym poligo-
nem doświadczalnym, a także platformą do spotkań jest 
impreza pod nazwą „Paramedyk”, w ramach której od-
bywa się konferencja naukowa oraz zawody medycyny 
taktycznej. Przedsięwzięcie to odbywa się już od 7 lat 
i jest największą, i najstarszą imprezą tego typu w Polsce.

podkom. Jarosław Przyjemczak
KWP Gdańsk
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Wyróżnieni za służbę dla pokoju
Na terenie bazy Camp „Charlie” w kosowskiej Mitro-

wicy odbyła się uroczystość wręczenia medali Unii 
Europejskiej za służbę w ramach Misji Policyjnej 
w Kosowie. Nagrodzonych zostało 93 funkcjonariu-
szy XXIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji 
w Kosowie. 

29 stycznia na terenie bazy Camp „Charlie” w kosow-
skiej Mitrowicy odbyła się uroczystość wręczenia medali 
Unii Europejskiej za służbę w ramach Misji Policyjnej 
w Kosowie. Nagrodzonych zostało 93 funkcjonariuszy 
XXIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Koso-
wie. W ceremonii wziął udział I Zastępca Komendanta 
Głównego Policji (obecny Komendant Główny Policji) 
nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz Dyrektor Biura Mię-
dzynarodowej Współpracy Policji insp. Rafał Łysakowski. 

Czterej funkcjonariusze garnizonu pomorskiego zo-
stali dodatkowo wyróżnieni przez Komendanta Głów-
nego Policji za wzorowe wykonywanie zadań służbo-
wych w ramach XXIII rotacji JSPP. Asp. Rafała Hanszke 
z KMP w Gdyni oraz mł. asp. Dariusz Brygiera z KPP 
w Kartuzach wyróżniono pisemną pochwałą, natomiast 
asp. Rafała Sadowskiego z KMP w Słupsku oraz mł. 
asp. Adriana Sprengel z KWP w Gdańsku pochwałą 
i nagrodą okolicznościową. 

Misja EULEX dotyczy zadań mających na celu utrzy-
manie praworządności w tym rejonie Europy oraz działa 
w zakresie rozwijania i wzmacniania wieloetnicznych 
policji i sądownictwa. Polski Kontyngent Policyjny Mi-
sji Unii Europejskiej EULEX Kosowo stanowi Jednostka 
Specjalna Polskiej Policji (JSPP) oraz eksperci policyjni.

mł.asp. Adrian Sprengel
KWP Gdańsk

Szkolenie ze 
strażakiem

W lutym kartuscy policjanci rozpoczęli szkolenie z za-
kresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs przezna-
czony jest w pierwszej kolejności dla policjantów służby 
patrolowej, dzielnicowych i ruchu drogowego. Właśnie 
ci policjanci na co dzień patrolują miasto, gdzie ich 
umiejętność udzielania pomocy może się okazać bardzo 
cenna. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany ratownik 
medyczny st. sekcyjny Marcin Mejer strażak Państwowej 
Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach w Kartuzach.

mł. asp. Jarosława Krefta
KPP Kartuzy
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Ćwiczenia oddziału 
prewencji Policji 
i antyterrorystów

Przy stadionie PGE Arena w Gdańsku odbyły się 
ćwiczenia gdańskich antyterrorystów i funkcjona-
riuszy z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. 
Ćwiczenia te mają na celu między innymi dosko-
nalenie interwencji wobec agresywnych osób pod-
czas imprez masowych. Przedsięwzięcie zorgani-
zowano przy współpracy Służby Ochrony Kolei. 

20 stycznia na stacji SKM przy gdańskim stadio-
nie PGE Arena odbyły się ćwiczenia koordynowane 
przez Sztab Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdań-
sku. Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji ra-
zem z policjantami z gdańskiego SPAP-u doskonalili 
techniki interwencji w składach SKM i na peronach. 
Ćwiczenia ukierunkowane były między innymi na 
zabezpieczanie przemieszczania się osób przeby-
wających na imprezach masowych, w tym meczach 
piłkarskich. Jednym z zadań było również obezwład-
nienie agresywnych uczestników imprezy. Jako ob-
serwatorzy w przedsięwzięciu brali udział instrukto-
rzy Służby Ochrony Kolei. Szkolenie zorganizowano 
dzięki współpracy z PKP SKM i PKP PLK. 

kom. Maciej Stęplewski
KWP Gdańsk

Przystanek PAT 
w Gdańsku

W Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku 
odbyło się spotkanie z młodzieżą promujące życie 
bez uzależnień. W spotkaniu uczestniczył m.in. peł-
nomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Promocji 
Bezpieczeństwa Publicznego – insp. Grzegorz Jach, 
a także policjanci z komendy miejskiej i wojewódzkiej 
w Gdańsku. Podczas spotkania przybliżono uczniom 
cele programu „Profilaktyka a Ty”, omówiono zagad-
nienia dotyczące uzależnień i odpowiedzialności 
karnej, a lęborska grupa PaT wystawiła spektakl 
„Sekret”.

W styczniu w Państwowych Szkołach Budownictwa 
w Gdańsku odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną 
promujące życie bez uzależnień. Na spotkaniu nie zabra-
kło przedstawicieli Policji. Wśród zaproszonych gości był 
pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Promo-
cji Bezpieczeństwa Publicznego – insp. Grzegorz Jach, 
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku 
mł.insp. Waldemar Szulc, Zastępca Naczelnika Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku nadkom. Marcin Potrykus, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Po-
licji w Gdańsku podinsp. Dariusz Janicki oraz policjanci 
z wydziału prewencji. W spotkaniu uczestniczył również 
Zastępca Prezydenta Miasta oraz przedstawiciele kura-
torium, rady rodziców i Gdańskiego Centrum Profilaktyki 
i Uzależnień.

PaT zrzesza młodych ludzi, którym zależy na profilakty-
ce uzależnień wśród młodzieży. Język teatru, muzyki i za-
bawy w atmosferze koleżeństwa, przyjaźni i tolerancji ma 
przemawiać do wyobraźni młodych ludzi, zniechęcać 
do eksperymentowania z używkami, pokazywać jasne 
strony codzienności i namawiać do życia wolnego od 
uzależnień.

mł.asp. Lucyna Rekowska
KMP Gdańsk

Równocześnie projekt PaT zainaugurował w całym 
województwie.
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SPORT
ZAWALCZYLI O PUCHAR 
KOMENDANTA POWIATOWEGO 
W TCZEWIE

W powiecie tczewskim rok 2015 rozpoczął się spor-
towym akcentem. 10 stycznia na hali Gimnazjum 
w Dąbrówce Tczewskiej rozegrany został III Turniej 
Piłki Nożnej Halowej o Puchar Komendanta Powia-
towego Policji w Tczewie. Głównym organizatorem 
turnieju zostali funkcjonariusze Posterunku Policji 
w Subkowach.

Impreza oprócz charakteru sportowego miała też 
akcent rodzinny, gdyż grającym zawodnikom kibico-
wały ich rodziny. W trakcie zawodów zorganizowano 
również poczęstunek oraz gry i zabawy dla najmłod-
szych. Do udziału w turnieju zaproszenie przyjęło sie-
dem drużyn, które rozegrały mecze systemem każdy 
z każdym. O wygraną walczyły drużyny Samorządu 
Gminy Subkowy, Komisariatu Policji w Gniewie, Rewiru 
Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, 
Posterunku Policji w Subkowach, Sądu Rejonowego 
w Tczewie, Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie oraz Wydziału Dochodzeniowo Śled-
czego Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco. Miej-
sce 7. Rewir Dzielnicowych KPP Tczew, 6. Komisariat 
Policji w Gniewie, 5. Wydział Dochodzeniowo Śledczy 
KPP Tczew, 4. Samorząd Subkowy, 3. Sąd Rejonowy 
w Tczewie, 2. Posterunek Policji w Subkowach, 1. Wy-
dział Prewencji KPP Tczew.

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Jacek Radziszewski repre-
zentant Sądu Rejonowego w Tcze-
wie, najlepszym bramkarzem oka-
zał się sierż. Łukasz Rychłowski 
z Wydziału Prewencji KPP Tczew, 
a najlepszym zawodnikiem asp. 
Krzysztof Klunder z Rewiru Dziel-
nicowych KPP Tczew.

Cała impreza odbyła się i zakoń-
czyła w doskonałych humorach. 
Gra przebiegała w myśl zasa-
dy fair-play. Puchary, dyplomy, 
medale oraz nagrody rzeczowe 
wręczył I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Tczewie 
podinp. Krzysztof Bielski.

sierż.sztab. Kamil Wołoszyk
KPP Tczew

TURNIEJE „DLA DOMINIKA”
Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Halowej oraz Turniej 

Tenisa Stołowego Służb Mundurowych „Dla Dominika” 
zorganizowany m.in. przez NSZZ Policjantów, odbył się 
17 stycznia w hali sportowej MOSiR w Rumi przy ul. 
Mickiewicza 43. Po imprezie na subkonto Dominika 
Kamińskiego podopiecznego Fundacji „Nasze Dzieci” 
wpłynęło łącznie 8 tys. zł.

asp.sztab. Piotr Strojny
Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów 
Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku
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WYGRAŁA NASZA REPREZENTACJA
17 stycznia Reprezentacja Komendy Wojewódzkiej 

Policji  w Gdańsku na zaproszenie IPP w Gdyni oraz 
ZT NSZZP w Gdyni, Kwidzynie i  Wejherowie, wzięła 
udział w Ogólnopolskim Charytatywnym Turnieju 
Piłki Nożnej Halowej objętym Honorowym Patrona-
tem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
nadinsp. Wojciecha Sobczaka. Spotkanie odbyło się 
w obiekcie sportowym MOSiR w Rumi.

Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn reprezentujących: 
IPA Gdynia, SKW Warszawa, CBŚP, KWP Bydgoszcz, 
KM PSP Gdynia, KMP Elbląg, KGP, KWP Gdańsk, KWP 
Olsztyn, KMP Słupsk, KMP Gdańsk, oraz KPP Iława. 
Zwyciężyła nasza reprezentacja, która w meczu finało-
wym po rzutach karnych pokonała Komendę Główną 
Policji.

Turniejowi zorganizowanemu przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji IPA Region w Gdyni, przyświe-
cał szczytny cel, jakim było zebranie środków finanso-
wych na dalsze leczenie dwuletniego Dominika, syna 
naszego kolegi z KPP w Kwidzynie, który choruje na 
nowotwór złośliwy obu oczu. 
Klasyfikacja końcowa Turnieju:

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.
Komenda Główna Policji.
Komenda Miejska  Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.
asp. Paweł Smoliniec
KWP Gdańsk

Komendant komisariatu uratował kobietę

Komendant komisariatu na Przymorzu uratował 
kobietę, która próbowała targnąć się na swoje ży-
cie. Do zdarzenia doszło kiedy komendant szedł 
do pracy. Wszedł na 10. piętro budynku i przekonał 
24-latkę by zeszła na dół. 

11 lutego po południu do mł.insp. Stanisława Gro-
belskiego, który szedł do pracy podeszła jedna 
z mieszkanek pobliskiego bloku. Powiedziała, że od 
kilku godzin po 10. piętrze budynku chodzi młoda ko-
bieta, a jej zachowanie może wskazywać na to, że 
chce targnąć się na swoje życie. Komendant komi-
sariatu natychmiast ruszył we wskazanym kierunku. 
Tam na miejscu zaczął rozmawiać z tą kobietą i po 
pewnym czasie przekonał ją do zejścia na dół. Jed-
nocześnie od razu wezwano pogotowie ratunkowe. 
W międzyczasie okazało się, że 24-letnia kobieta jest 
poszukiwana jako osoba zaginiona. Dzień wcześniej 
rodzina zgłosiła, że nie powróciła do domu, nie wiedzą 
co się z nią dzieje i nie mają z nią żadnego kontaktu.

Ratownicy medyczni przewieźli 24-latkę do szpitala. 
podkom. Aleksandra Siewert
KMP Gdańsk

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wyróżnił 
mł.insp. Stanisława Grobelskiego nagrodą.
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