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Komendant miejski policji
w Bydgoszczy podinsp. An-
drzej Cieślik służbę w policji

rozpoczął w roku 1994 jako aplikant
wydziału operacyjno-rozpoznaw-
czego, a następnie policjant Plu-
tonu Pogotowia Policyjnego i Pa-
trolowania Komendy Rejonowej
Policji Bydgoszcz-Śródmieście. Od
roku 1998 pracował w sekcji II wy-
działu kryminalnego, a także w ze-
spole ds. przestępczości gospo-
darczej. W 2003 r. został kierowni-
kiem referatu dochodzeniowo-
-śledczego KMP w Bydgoszczy,
a wkrótce zastępcą naczelnika wy-
działu. W 2008 r. awansowano go

na stanowisko zastępcy komen-
danta powiatowego policji w Na-
kle n. Notecią. W roku 2011 został
głównym szefem tejże jednostki,
a z dniem 20 marca 2013 r. powo-
łano go na stanowisko komendan-
ta miejskiego policji w Bydgoszczy.
Ukończył historię na WSP w Byd-
goszczy, a także studia podyplo-
mowe z zakresu organizacji i za-
rządzania dla kadr kierowniczych
administracji publicznej. Dwukrot-
nie uhonorowany za zasługi: brą-
zową odznaką „Zasłużony Poli-
cjant” i srebrnym medalem „Za
Długoletnią Służbę.”

Zdniem 28 ma ja na sta no wi sko
ko men dan ta wo je wódz kie go
po li cji w Byd gosz czy mi ni ster

spraw we wnętrz nych Bar tło miej
Sien kie wicz po wo łał insp. Krzysz to-
 fa Zgło bic kie go. No wy szef ku jaw -
sko-po mor skich fun kcjo na riu szy
wy wo dzi się z pio nu kry mi nal ne go,
z wy dzia łu do cho dze nio wo- śled -
cze go KRP w Gdań sku. W po li cji słu-
 ży od 1979 r. i ma za so bą du że do-
 świad cze nie na sta no wi skach kie-
 row ni czych. Był mię dzy in ny mi ko-

 men dan tem miej skim po li cji w Słu-
p sku, a osta t nio za stęp cą ko men -
dan ta wo je wódz kie go po li cji
w Gdań sku, nad zo ru ją cym dzia ła nia
pio nu kry mi nal ne go. Ko men dant
Zgło bic ki jest ab sol wen tem Uni wer-
sytetu Gdań skie go, a tak że Wyż szej
Szko ły Ofi cer skiej w Szczyt nie.
W trak cie swo jej służ by zo stał od-
zna czo ny „Zło tym Krzy żem Za słu -
gi” i „Srebr nym Krzy żem Za słu gi”,
zło tym me da lem „Za Dłu go let nią
Służ bę” oraz zło tą odzna ką „Za słu -

żo ny Po li cjant”.
W dniu 3 czer wca pod czas uro czy -
sto ści wpro wa dze nia po wi ta liś my
w na szej jed nost ce tak że no we go
za stęp cę ko men dan ta – insp. Sła wo-
 mi ra Świat łow skie go, któ ry służ bę
w po li cji peł ni od 25 lat. Ukoń czył
Wyż szą Szko łę Po li cji w Szczyt nie
i wy dział pra wa Uni wersytetu Łódz-
 kie go. Insp. Sła wo mir Świat łow ski od
lat zwią za ny jest z pio nem kry mi -
nal nym, a zwłasz cza z Cen tral nym
Biu rem Śled czym KGP, w któ rym

spra wo wał m.in. fun kcję za stęp cy
dy rek to ra. Był ini cja to rem licz nych
przed sięw zięć zwią za nych ze zwal-
 cza niem prze stęp czo ści zor ga ni -
zo wa nej na te re nie Eu ro py, a tak że
ko or dy na to rem dzia łań obej mu ją -
cych wy mia nę in for ma cji po mię dzy
fun kcjo na riu sza mi wie lu państw.
Wi ta my Pa nów Ko men dan tów
w na szym gar ni zo nie i ży czy my
spo koj nej, owoc nej i sa tys fak cjo -
nu ją cej służ by. 

podinsp. Andrzej Cieślik kom. Dariusz Stoński

Komendant powiatowy wNakle
n. Notecią kom. Dariusz Stoń-
ski karierę w policji rozpoczął

w 1988 r. jako funkcjonariusz służby
kandydackiej. Pracował na wielu sta-
nowiskach, m.in. jako asystent sekcji
dochodzeniowo-śledczej w Sępólnie
Krajeńskim, potem w wydziale kry-
minalnym jako detektyw i wreszcie
specjalista. Od 1 października 2004 r.
pełnił obowiązki naczelnika Sekcji
Kryminalnej KPP w Tucholi, a 1 sierp-
nia 2006 r. został powołany na sta-
nowisko pierwszego zastępcy ko-
mendanta powiatowego policji w Tu-
choli. Szefem policjantów wNakle zo-
stał w marcu 2013 r. Z wykształcenia

jest magistrem pedagogiki, absol-
wentem Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, ukończył też kurs dla ko-
mendantów miejskich, powiatowych
i rejonowych policji w Wyższej Szko-
le Policji w Szczytnie. Za zasługi ko-
mendanta wyróżniono dwukrotnie: w
2009 r. srebrnym medalem „Za Dłu-
goletnią Służbę” , zaś w 2012 roku
Brązową Odznaką „ Zasłużony Po-
licjant”. Komendant Stoński jest
także uznanym w środowisku po-
licyjnym  fotografem amatorem,
który ma na swoim koncie liczne
wyróżnienia i nagrody.

Adriana JabłońskaRAdriana JabłońskaR

Adriana JabłońskaR

Mamy 
nowego szefa
insp. Krzysz to f Zgło bic ki
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Ćwiczenia wielonarodowościo

M
un du ro wy Klub Mo to ro wy Rze czy pos po li tej Pol skiej po wstał w 2005 r. i dzia ła ja -

ko sto wa rzy sze nie za re je stro wa ne przy Pre zy den cie Mia sta To ru nia. Tam też mie-

 ści się za rząd głów ny klu bu. Ca ła or ga ni za cja po sia da 18 re gio nów w kra ju i li czy pra-

 wie 2 tys. człon ków. Głów nym ce lem sto wa rzy sze nia jest dzia ła nie na rzecz po pra wy bez-

 pie czeń stwa w ru chu dro go wym, a tak że po pu la ry za cja spor tu mo to ro we go (za rów no czte-

 ro- jak i dwu ko ło we go) w śro do wi sku służb mun du ro wych (woj sko, straż po żar na, Służ ba Wię-

 zien na, straż gra nicz na itp.) Do klu bu mo gą przy stą pić za rów no czyn ni jak i eme ry to wa ni człon-

 ko wie służb mun du ro wych oraz ich ro dzi ny, a tak że cy wi le. Nie ma zna cze nia, czy jest się

po sia da czem mo to cy kla, sa mo cho du czy mo to lot ni. Naj waż niej sza jest pa sja do mo to ry -

za cji. Szcze gó ło we in for ma cje do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej http://www.mkmrp.org.pl/. 

MKMRP jest or ga ni za to rem wie lu im prez in te gra cyj nych o cha rak te rze spor to wo-tu ry -

stycz nym. Wśród sztan da ro wych są Mię dzy na ro do we Za wo dy Strze lec kie Służb Mun du -

ro wych Uni form Sho o ting (w czer wcu każ de go ro ku) oraz Mię dzy na ro do we Mo to ro we Mi-

 strzo stwa Służb Mun du ro wych PZM Uni form Ral ly (we wrześ niu).

Jed nak naj waż niej szym wy da rze niem dla wszyst kich klu bo wi czów jest Mię dzy na ro do wy Zlot

Gwiaź dzi sty Po li cji. Każ de go ro ku od by wa się w in nym kra ju. Już czte ro krot nie by liś my je -

go or ga ni za to ra mi w Pol sce. Naj bliż sze zloty od bę dą się we Wło szech, Sło we nii i Ukra i nie. 

W na szym klu bie dba my o wi ze ru nek i za cho wa nie ce re mo nia łu mun du ro we go. Dla te go też

klu bo wi cze wy po sa że ni są w sto sow ne uni formy, tj. ko szul ki klu bo we, a w ofi cjal nych uro-

 czy sto ściach bie rze udział sztan dar MKMRP. Ma my rów nież swój hymn, któ ry na pi sa ny zo-

 stał przez jed ne go z na szych przy ja ciół. 

Mun du ro wy Klub Mo to ro wy jest człon kiem wie lu or ga ni za cji, m.in. Pol skie go Związ ku Mo-

 to ro we go, Mię dzy na ro do we go Mo to ro we go Sto wa rzy sze nia Po li cji (IPMC) czy Fe de ra cji Sto-

 wa rzy szeń Służb Mun du ro wych RP. Je steś my też ini cja to ra mi i uczest ni ka mi wie lu ak cji i ka-

m pa nii na rzecz bez pie czeń stwa na dro gach. Już dziś na stu au to bu sach PKS Con nex i 25

au to bu sach MZK w To ru niu wid nie ją ha sła pro pa gu ją ce bez piecz ne za cho wa nia na dro dze. 

Ma jąc na uwa dze po pu la ry za cję spor tu mo to ro we go oraz za cieś nia nie współ pra cy służb mun-

 du ro wych, za pra sza my fun kcjo na riu szy i pra cow ni ków cy wil nych do wstę po wa nia w na sze

sze re gi.  u

Mundurowy Klub 
Motorowy RP

Maciej Wołczek

wiceprezydent  MKMRP

prezes zarządu regionu Bydgoszcz

prezesbydgoszcz@gmail.com

R
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ZDJĘCIA Z ARCH. MKMRP
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Wma ju bie żą ce go ro -
ku roz po czę ła się dłu-
 go ocze ki wa na II edy-

 cja pro gra mu pre wen cyj no-
pro fi lak tycz ne go „Sztu ka wy bo-
 ru”, któ re go te go rocz na od sło -
na po świę co na prze ciw dzia ła niu
agre sji ró wieś ni czej no si ty tuł
„Krę cę fil my, nie za dy my”. W ra-
 mach pro gra mu ogło szo ne zo-
 sta ły kon kur sy – na ma te riał fil-
 mo wy, do któ re go etap kwa li -
fi ka cji już się za koń czył, oraz gra-
 ficz ny, któ ry trwa do koń ca
wrześ nia 2013 r. (re gu la min kon-
 kur su jest do stęp ny na stro nie
pro jek tu www.sztu ka wy bo ru.pl). 
Klu czo wym przed sięw zię ciem
w za kre sie kon kur su fil mo we go
jest re a li za cja dwu tur we e ken -
do wych war szta tów, w trak cie
któ rych mło dzież i ka dra pe da -
go gicz na z na sze go wo je wódz -
twa (łącz nie 96 osób) po zna je
taj ni ki two rze nia form fil mo -
wych pod kie run kiem pro fe -
sjo na li stów: ope ra to rów, mon-
 ta ży stów i re ży se rów, współ-
 pra cu ją cych z Fun da cją „Tu-
 mult” – or ga ni za to ra fe sti wa lu
Ca me ri ma ge. O as pekt pro fi -
lak tycz ny oraz me to dycz ny
(two rze nie kon spek tu bę dą ce -
go nie o dzow nym ele men tem
kon kur so we go ma te ria łu fil mo -
we go) przed sięw zię cia dba par -
tner pro jek tu: Ku jaw sko-Po -
mor skie Cen trum Edu ka cji Na-
 u czy cie li (CEN). 
Te go rocz ne war szta ty od by -
wa ły się w Byd gosz czy. Za kwa-
 te ro wa na w ba zie noc le go wej
OPP w Byd gosz czy mło dzież
w piąt ko we po po łud nie każ dej
z dwu tur obej rza ła estoń ski
film „Na sza kla sa” w re ży se rii Il-
 ma ra Ra a ga, wpi su ją cy się

w prze wod ni te mat pro jek tu.
Po emi sji każ do ra zo wo od by -
wa ła się de ba ta z udzia łem
psy cho lo ga oraz przed sta wi -
cie li po li cji. W trak cie so bot -
nich za jęć uczest ni cy po zna -
wa li tech ni ki re ży se rii, sztu ki
ope ra tor skiej oraz mon ta żu
fil mo we go, a tak że bra li udział
w wy kła dach z me to dy kiem
oraz pro fi lak ty kiem CEN. Nie-
 dzie la upły wa ła pod zna kiem
prak ty ki – mło dzi en tu zja ści
sztu ki fil mo wej two rzy li w ple-
 ne rze włas ne prób ki fil mów,
któ re na stęp nie by ły przed-
 mio tem omó wień przez pro fe-
 sjo na li stów. Wśród wy kła -
dow ców po ja wi ły się na zwi ska,
ta kie jak: Le szek Cie choń ski,
Bar ba ra Bia ło wąs (re ży se rzy),
Piotr Woj to wicz, Mi chał Zie liń-
 ski, Krzysz tof No wic ki Jan Ho-
 lo u bek, Krzysz tof Ja skul ski
(ope ra to rzy), To masz Mą czka
(mon ta ży sta).
Każ da z dwu tur war szta tów za-
 koń czy ła się peł nym suk ce sem,
o czym świad czą wy ra ża ne
przez mło dzież w ma i lach opi-
 nie do or ga ni za to rów. Przy pom -
nij my, że za przed sięw zię cie
od po wie dzial ne by ły wy dzia ły
ko mu ni ka cji spo łecz nej i pre-
 wen cji KWP w Byd gosz czy oraz
Ku jaw sko-Po mor ski Urząd Mar-
 szał kow ski w To ru niu, któ ry na
te go rocz ną od sło nę pro jek tu
wy a sy gno wał kwo tę bli sko 
70 tys. zł. 
W li sto pa dzie od bę dzie się uro-
 czy sta ga la fi na ło wa pro jek tu
w ra mach fe sti wa lu Ca me ri ma ge,
na któ rej po zna my na zwi ska la -
u re a tów „Sztu ki wy bo ru” 2013. u

Joanna NapiórkowskaR
Warsztaty filmowe podczas II edycji sztuki wyboru

ZD
JĘ

C
IA

: S
. T

W
O

RO
W

SK
I



14 grud nia 2012 ro ku dzien nik „New
York Ti mes” do no si: „O go dzi nie
9.30 cza su lo kal ne go uzbro jo ny
mło dy męż czyz na wszedł do kla-
 sy, w któ rej lek cje pro wa dzi ła je go
mat ka. Na past nik za bił ko bie tę
i za czął strze lać tak że do dzie ci.
Z re la cji świad ków wy ni ka, że tra-
 gicz ne wy da rze nia ro ze gra ły się
w dwóch sa lach. Za bój ca od dał co
naj mniej 100 strza łów. >>By ło sły-
 chać strza ły i prze ra źli we krzy ki<<
– po wie dział je den z uczniów. Tuż
po tem do ak cji wkro czy ła po li cja.
Na miej scu zgi nę ło 18 dzie ci, dwo-
 je ko lej nych zmar ło w szpi ta lu.
Mia ły od 5 do 10 lat”.

Zja wi ska agre sji, prze mo cy
i nie to le ran cji sta ją się trwa-
 ły mi kom po nen ta mi ży cia

co dzien ne go tak że w sy ste mie
edu ka cji. Ter ro ryzm zo stał uzna ny
za za gro że nie po rząd ku pu blicz -
ne go oraz bez pie czeń stwa oby wa-
 te li na ca łym świe cie. Brak au to ry -
te tów, wzo rów wła ści wych za cho-
 wań oraz chęć za ist nie nia i za im -
po no wa nia ró wieś ni kom mo gą pro-
 wa dzić do po waż nych za gro żeń
w pla ców kach oświa to wych. Rów-
 nież pol ska szko ła nie jest wol na od
te go ty pu nie bez pie czeństw. Re a -
li zu jąc pro gram pre wen cyj no-pro -
fi lak tycz ny na te re nie mia sta Byd-
 gosz czy, po wstał zes pół do spraw
ko or dy na cji bez pie czeń stwa w pla-
 ców kach oświa to wych. Opra co -
wał on za ło że nia pro gra mu „Za po -
biec – prze trwać”, któ ry uchwa łą
Ra dy Mia sta Byd gosz czy zo stał
włą czo ny do miej skie go pro gra mu
za po bie ga nia prze stęp czo ści. 
Pro gram skła da się z wie lu ele-
 men tów, któ rych ce lem jest pod-
 nie sie nie po zio mu bez pie czeń -
stwa w pla ców kach oświa to wo-
wy cho waw czych. Za war te są w nim
za rów no zmia ny sy ste mo we, or ga-
 ni za cja szko leń, jak i prób ne ewa-
 ku a cje. W każ dej pla ców ce zo stał
wy zna czo ny obiek to wy ko or dy -

na tor bez pie czeń stwa (OKB), któ-
 ry jest li de rem bez pie czeń stwa
i od po wia da za szko le nie ka dry
i uczniów oraz ak tu a li za cję do ku -
men ta cji. W tej kwe stii w cza sie re-
 a li za cji pro gra mu kon sul to wa no
się z kie row ni kiem Sek cji An ty -
ter ro ry stycz nej Ko men dy Wo je -
wódz kiej Po li cji w Byd gosz czy, któ-
 ry okre ślił, co po win no się zna leźć
w kar cie in for ma cyj nej obiek tu
(m.in.: plan bu do wy we wszyst kich
płasz czyz nach, rzu ty in sta la cji, plan
wejść do obiek tów, zdję cia bu dyn-
 ku, opis ele men tów utrud nia ją -
cych po dej ście śmig łow ca). Każ da
pla ców ka zo sta ła wy po sa żo na
w ta kie pla ny w wer sji pa pie ro wej
i elek tro nicz nej. Przed roz po czę -
ciem re a li za cji pro gram zo stał za-
 pre zen to wa ny w cza sie od pra wy

dla dy rek to rów pla có wek oświa to-
 wo-wy cho waw czych z udzia łem
in struk to rów z Cen trum Szko leń AT
(CSAT). Wy bra no pi lo ta żo wą szko-
 łę, w któ rej wdro żo no wszyst kie
pro po no wa ne roz wią za nia. Dy rek -
tor Szko ły Pod sta wo wej nr 46
w Byd gosz czy, pani Lu kre cja Trzem-
 żal ska, bar dzo po zy tyw nie oce nia
wpro wa dzo ne w pla ców ce roz-
 wią za nia: „Uda ło się za mon to wać
we wszyst kich drzwiach zam ki za-
 trza sko we z klu czem mat ką oraz
wi zje ry, przy cisk an ty na pa do wy.
Dzię ki ta kie mu roz wią za niu nikt
nie po żą da ny nie do sta nie się do sa -
li lek cyj nej. Ucznio wie sa mi spraw-
 dza ją, kto stoi za drzwia mi, a je śli
tej oso by nie zna ją, pro szą na u -
czy cie la. Sta ło się to już na wy -
kiem u dzie ci. W pla nach ma my za-

 mon to wa nie czyt ni ków przy wej-
 ściu do szko ły i ra dio węz ła, któ ry
bę dzie słu żył do alar mo wa nia o za-
 gro że niach”. Koszt ta kich roz wią zań
jest nie wiel ki, a zde cy do wa nie
pod no si po ziom bez pie czeń stwa.
Sa mo wpro wa dze nie mo ni to rin gu
do szko ły po pra wi ło bez pie czeń -
stwo uczniów, skoń czy ły się kra-
 dzie że i roz bo je, ma lo wa nie ścian.
Wszyst kie byd go skie szko ły wy po-
 sa żo ne są w mo ni to ring wi zyj ny
z moż li wo ścią pod glą du on li ne
w Wy dzia le Za rzą dza nia Kry zy so -
we go Urzę du Mia sta, co da je moż-
 li wość bie żą cej oce ny sy tu a cji kry-
 zy so wej w cza sie rze czy wi stym
i po dej mo wa nia dzia łań zin te gro -
wa nych służb. W pra cach zes po łu
„Za po biec – prze trwać” bio rą
udział przed sta wi cie le po li cji, stra-
 ży miej skiej, wy dzia łu edu ka cji,
wy dzia łu za rzą dza nia kry zy so we go,
stra ży po żar nej. Waż nym ele men -
tem pro gra mu są prób ne ewa ku a -
cje w szko łach, któ re czę sto we ry-
 fi ku ją umie jęt no ści i wie dzę prak-
 tycz ną, ćwi cze nia „azyl” i „ewa ku -
a cja”, któ re poz wa la ją prak tycz nie
prze ćwi czyć na by tą wie dzę. u
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Za po biec – prze trwać

R nad kom. Sła wo mir Szy mań ski
prze wod ni czą cy zes po łu

Zamki zatrzaskowe zamontowane w Szkole Podstawowej nr 46

Projektem zainteresowały się nawet ogólnopolskie media
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Co dzien na służ ba 
Dzień po li cjan ta w na szej ko-

 men dzie roz po czy na się od tzw.

brie fin gu, czy li pod su mo wa nia

wszyst kich zda rzeń w cią gu 24

go dzin. Ma my też czas na za ła-

 twia nie wszel kich kwe stii or ga -

ni za cyj nych oraz spraw dze nie

bro ni i sprzę tu. Usta la my plan

dzia ła nia na da ny dzień, de cy -

du je my, gdzie po ten cjal nie wy-

 stę pu ją ob sza ry na ra żo ne na

prze stęp stwa i roz dzie la my na-

 sze si ły we dług po trzeb. Po-

 ran ki to dla nas zwy kle czas na

bu do wa nie po czu cia ko le żeń -

stwa mię dzy po li cjan ta mi, bo

po tem wię kszość z nas wy jeż -

dża w pa tro le i za czy na swo ją

zmia nę, któ ra trwa zwy kle oko-

 ło 10 go dzin. Pod czas każ dej

zmia ny od po wia da my na zgło-

 sze nia dy żur ne go. Wez wa nia

są róż ne, ale jed ny mi z naj -

częst szych są: wy pad ki, ko li zje,

za gi nio ne oso by, włą czo ne alar-

 my i róż ne go ro dza ju ka ta stro -

fy na tu ral ne. Je steś my tak że

wzy wa ni do po waż nych prze-

 stępstw, ta kich jak: mor der stwa,

wy pad ki ze skut kiem śmier tel -

nym, na pa dy na ban ki. Pod czas

pra co wi te go dnia je den fun kcjo-

 na riusz mo że mieć do ok. 30

zgło szeń, w nor mal ny, spo koj ny

dzień jest ich ok. 10. Po li cja

w na szym mie ście ni gdy nie

sie dzi bez czyn nie, cią gle pa-

 tro lu je my są siedz two, cho dzi my

po dziel ni cach, w któ rych naj-

 czę ściej wy stę pu ją prob le my,

al bo eg zek wu je my pra wo w ru-

 chu dro go wym. W Sta nach po-

 li cjan ci na zy wa ni są „First res -

pon ders”, bo fun kcjo na riusz

wez wa ny na miej sce zda rze -

nia, zwy kle jest tam pier wszy.

Ma on obo wią zek udzie le nia

pier wszej po mo cy przed me -

dycz nej, do ra dze nia oby wa te -

lo wi i wy peł nie nia ra por tu. Je śli

do cho dzi do aresz to wa nia, to

właś nie on jest od po wie dzial ny

za do star cze nie wszel kich do-

 wo dów dla są du. Cza sa mi na zy-

 wa my sie bie „Jack of all tra des”,

czy li po li cjan ta mi od wszyst kie -

go, bo miesz kań cy na sze go

mia sta ocze ku ją od nas bar dzo

wy so kie go po zio mu usług. 

Or ga ni za cja po li cji 
w Scottsda le
Na sza or ga ni za cja sta le się

zmie nia i do sto so wu je do po-

 trzeb mia sta. Pier wot nie te re ny

te za miesz ki wa ne by ły głów nie

przez In dian Ho ho kam. Obec nie

w mie ście ży je na sta łe 220 tys.

miesz kań ców, ale w cza sie ty go-

d nia jest ich wię cej, po nie waż

wie le osób do jeż dża do pra cy

z mniej szych miej sco wo ści. Je-

 steś my po dzie le ni na dwa głów-

 ne wy dzia ły: umun du ro wa ny

W Scottsdale w sta-
nie Arizona w USA,
praca mundurowego
wygląda inaczej niż
u nas. Poprosiliśmy
policjanta Briana 
Amrine’a o podziele-
nie się swoimi 
spostrzeżeniami. 
Policjanci z Arizony
mieli okazję zapoznać
się z pracą polskiej
policji podczas wy-
miany organizowanej
przez IPA Sekcja 
Polska, w ramach
programu „Placement
programme”. 

KOW
ZE SCOT

Brian Amrine w służbie turystom



� ra p o r t

kwiecień – czerwiec 2013www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl 9

i do cho dze nio wy. Wy dział umun-

 du ro wa ny to po li cjan ci służ by

pa tro lo wej, a wy dział do cho -

dze nio wy zło żo ny jest z de tek -

ty wów, pro wa dzą cych po szcze-

 gól ne śledz twa. Ma my ko men -

dan ta, któ ry ma 3 za stęp ców i 6

do wód ców, resz ta z nas to po-

 li cjan ci niż sze go szczeb la. 

Kra dzie że 
i pi ja ni kie row cy 
W Scottsda le wy stę pu ją głów nie

kra dzie że i in ne prze stęp stwa

o cha rak te rze fi nan so wym. Na

szczę ście nie ma my zbyt wie lu

cięż kich zbrod ni, w po rów na niu

z in ny mi mia sta mi. W osta t nim

ro ku mie liś my 3 mor der stwa

[dla po rów na nia w wo je wódz -

twie ku jaw sko-po mor skim by ło

12 za bójstw – przyp. A.J.] W na-

 szym mie ście jest bar dzo sło-

 necz nie, wszę dzie są ba se ny

i wie le osób spo ży wa tam al ko -

hol, więc ma my prob le my z nie-

 trzeź wy mi kie row ca mi. Po dob -

nie jak w Pol sce jest ze ro to le -

ran cji dla pi ja nych kie row ców.

Je śli ktoś zo sta je za to za trzy -

ma ny, to tra ci pra wo ja zdy, tra-

 fia do wię zie nia i do dat ko wo do-

 sta je wy so ką grzyw nę.

Wy po sa że nie i ro dza je bro ni
Każ dy z na szych po li cjan tów

wy po sa żo ny jest w na stę pu ją cy

sprzęt: Gloc ka 22 (ka li ber

40 mm), 3 ma ga zyn ki z amu ni -

cją, pa ra li za tor, 2 pa ry kaj da nek,

pał kę te le sko po wą, gaz pie-

 przo wy i mo bil ne ra dio. Ma my

też: nóż, dyk ta fon, gu mo we rę-

 ka wi czki, ka mi zel kę ku lo od por -

ną i oczy wi ście mun dur. Moż na

mieć do dat ko wą broń, po sto-

 sow nym prze szko le niu. Ja na

przy kład mo gę uży wać Col ta

AR-15 ka ra bin sztur mo wy, któ-

 ry za bie ram na służ bę każ de go

dnia. Mam za so bą szko le nia

z za kre su tłu mie nia za mie szek,

więc mo gę uży wać gra na tów

ogłu sza ją cych, je śli za jdzie ta ka

po trze ba. 

Naj trud niej sze sy tu a cje
Na szczę ście nie by łem jesz cze

ni gdy po waż nie ran ny, choć

pra cu ję już 11 lat na uli cy. Mia-

 łem do czy nie nia z bój ka mi ba-

 ro wy mi, wy pad ka mi sa mo cho -

do wy mi oraz awan tu ra mi do mo-

 wy mi. Bra łem udział w wie lu

po ści gach. Wy cią ga łem broń

chy ba ze 100 ra zy i uży łem pa-

 ra li za to ra wo bec 5 osób. Praw-

 do po dob nie naj bar dziej nie bez-

 piecz ną sy tu a cją, z któ rą da ne

by ło mi się zmie rzyć, by ła groź-

 ba wy sa dze nia od dzia łu ban ku.

Na mie rzy liś my nu mer po dej -

rza ne go i po za ło że niu ob ser -

wa cji tra fi liś my do je go do mu.

Prze stęp ca po przy by ciu po li cji

za cho wy wał się agre syw nie

i gro ził nam uży ciem bom by. Był

ogrom ny, miał po wy żej 2 m

wzro stu i wa żył ok. 130 kg. Wy-

 biegł pro sto na nas, trzy ma jąc

w rę ku wiel ką me ta lo wą ru rę.

Mia łem wów czas oka zję użyć

pa ra li za to ra, zro bi łem to raz,

a gdy to nie po skut ko wa ło, po-

 nie waż po dej rza ny był bar dzo

sil ny i na dal agre syw ny, zro bi -

łem to po now nie [po li cjan ci

w Ari zo nie mo gą użyć pa ra li za -

to ra mak sy mal nie trzy ra zy z rzę-

 du – przyp. A.J]. Wów czas do-

 łą czy li do mnie in ni po li cjan ci

i zdo ła liś my go aresz to wać.

Póź niej do wie dzia łem się, że

jest to oso ba z po dej rze niem

cho ro by psy chicz nej i sta ra łem

się mu po móc. Do sta liś my na-

 wet list z po dzię ko wa niem od

bra ta spraw cy, za to, że po mi mo

te go, iż chciał nas skrzyw dzić,

nie za bi liś my go. Ja ko po li -

cjan tom, za wsze za le ży nam

na ży ciu i zdro wiu osób, któ re

za trzy mu je my, bez wzglę du na

cha rak ter po dej rze nia.

O Pol sce i pol skich
po li cjan tach
Mia łem to szczę ście, że pod ró -

żo wa łem du żo po świe cie i mia-

 łem oka zję po znać po li cjan tów

z Taj lan dii, Fran cji, An glii, Tur cji,

Gre cji i Hon du ra su, ale do pie ro

w Pol sce po czu łem, że mam do

czy nie nia z po li cjan ta mi z krwi

i koś ci. Po li cja w Pol sce jest

bar dzo dum na ze swo jej pra cy.

Mo że róż ni my się umun du ro -

wa niem, ina czej wy ko nu je my

nie któ re obo wiąz ki, ma my mniej

re stryk cyj ne pra wo, je śli cho dzi

o po sia da nie i uży wa nie bro ni,

ale wciąż peł ni my służ bę na

rzecz ochro ny i bez pie czeń stwa

in nych. Po czu łem, że je steś my

bar dzo po dob ni. Du żą róż ni cą

jest to, że w na szym mie ście

prze cho dzi my du żo wię cej szko-

 leń z bro nią, a mi mo to wa sze

szko le nia wy glą da ją bar dzo po-

 dob nie i ma ją wy so ki po ziom.

W Pol sce zdo by liś my no wych

przy ja ciół i je steś my pod ogrom-

 nym wra że niem wa szej hi sto rii,

ar chi tek tu ry i za byt ków, szcze-

 gól nie To ru nia. Ma my na dzie ję

przy je chać jesz cze do Pol ski. 

Spe cjal nie dla czy tel ni ków 
„Ra por tu”
Chciał bym po wie dzieć wszyst-

 kim czy tel ni kom wa szej ga ze ty,

że du ma z włas ne go kra ju, wy-

 ko ny wa nej pra cy i swo jej ro dzi -

ny oraz przy ja ciół jest bar dzo

waż na. Bez zna cze nia jest to,

czy je steś my po li cjan ta mi, czy

oso ba mi, któ re sprzą ta ją uli ce,

se kre tar ka mi czy do zor ca mi.

Mu si my w na szych mia stach

two rzyć jed ną dru ży nę i uczy nić

miej sca, w któ rych miesz ka my,

moż li wie naj lep szy mi do ży cia.

Nie mo gę wy ra zić, jak bar dzo je-

 steś my wdzięcz ni za to, że przy-

 ję to nas w Pol sce tak go ścin nie.

Dzię ku je my. u

WBOJE 
TTSDALE   

R Brian Am ri ne
Scottsda le Ari zo na
Tłu ma cze nie: A. Ja błoń ska

Nie każdy w policyjnym radiowozie jest tak uśmiechnięty

ZDJĘCIA Z ARCH. B. AMRINE'A
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Wpro wa dze nie te go prze-
 pi su jest kon sek wen cją
wy ro ków Try bu na łu

Kon sty tu cyj ne go z 2010 i 2012 r., któ-
 ry uznał, że tak wraż li wy ob szar, ja-
 kim są kwe stie zwią za ne z wol no -
ścia mi oso bi sty mi, po wi nien zo-
 stać ure gu lo wa ny z mo cą usta wy,
bo wiem do tej po ry każ da ze służb
mia ła upraw nie nia ta kie, ja kie za
słusz ne uzna wa li mi ni stro wie. Do ko-
 nu jąc ana li zy prze pi sów usta wy, już
na wstę pie moż na za u wa żyć, że roz-
 wią za nia uję te w zno we li zo wa nym
do ku men cie opie ra ją się na wcze-
ś niej obo wią zu ją cych re gu la cjach
i uj mu ją wszyst kie for ma cje, któ rych
fun kcjo na riu sze, żoł nie rze, straż ni -
cy, in spek to rzy i pra cow ni cy są
upraw nie ni do uży cia ŚPB i bro ni pal-
 nej. W usta wie przy ję to ja ko za sa -
dę, że służ by bę dą mog ły użyć da-
 ne go środ ka przy mu su bez poś red -
nie go adek wat nie do stop nia za gro-
 że nia, kie ru jąc się za sa dą uży cia
środ ka o re al nie naj mniej szej szko-
 dli wo ści.
Je że li w usta wie wy o dręb ni my prze-
 pi sy obo wią zu ją ce fun kcjo na riu szy
po li cji za u wa ży my, że wpro wa dza
ona kom plek so we zmia ny m.in.
w za kre sie: no wych de fi ni cji, spo so-
 bu po stę po wa nia po li cjan ta przed
i po uży ciu lub wy ko rzy sta niu środ-
 ków przy mu su bez poś red nie go
i bro ni pal nej, tre ści przy pad ków
uży cia środ ków przy mu su bez poś -
red nie go i bro ni pal nej. Po nad to
wpro wa dza no we ro dza je środ ków
przy mu su bez poś red nie go oraz
spo so by do ku men to wa nia uży cia
lub wy ko rzy sta nia ŚPB i bro ni pal nej.
Usan kcjo no wa no ele ment wy ko -
rzy sta nia bro ni pal nej m.in. w ce lu
za trzy ma nia po ja zdu, za a lar mo wa -
nia lub wez wa nia po mo cy czy też
po ko na nia prze szko dy.
No wo ścią w usta wie jest okre śle nie
po ja zdu służ bo we go ja ko środ ka
przy mu su bez poś red nie go, któ re go
moż na użyć np. w ce lu za blo ko wa -
nia in ne go po ja zdu lub by móc go

za trzy mać. Moż na rów nież wy ko -
rzy stać broń pal ną w ce lu po ko na -
nia prze szko dy. W okre ślo nych
przy pad kach moż na od dać strzał do
po ja zdu. Wspom nia ne sy tu a cje da -
ją po li cjan tom wię cej moż li wo ści,
jed nak trze ba pa mię tać, że uży cie
środ ków przy mu su przez po li cjan -
ta mu si być za wsze za sad ne i na stę -
pu je w ści śle okre ślo nych przy pad -
kach. Nie zmien ny po zo sta je fakt, że
broń pal na jest środ kiem osta tecz-

nym. Przed jej uży ciem obo wią zu -
je jak do tych czas na stę pu ją ca ko lej-
 ność dzia łań: okrzyk iden ty fi ku ją cy
for ma cję, „po li cja” wez wa nie do
za cho wa nia zgod ne go z pra wem,
okrzyk „stój, bo strze lam”, a w ra zie
nie pod po rząd ko wa nia się tym we-
z wa niom – strzał ostrze gaw czy
w bez piecz nym kie run ku. Z pro ce -
du ry tej bę dzie moż na zre zy gno wać
np. wte dy, gdy jej peł na lub czę ścio-
 wa re a li za cja na ra ża ła by na nie bez -
pie czeń stwo fun kcjo na riu sza lub
in ną oso bę. Na za zna cze nie za słu -
gu je fakt, że w przy pad ku ko rzy -
sta nia z bro ni pal nej roz gra ni czo no
po ję cia „uży cie bro ni pal nej” oraz
„wy ko rzy sta nie bro ni pal nej”. 
Wpro wa dzo no tak że no we środ ki
przy mu su bez poś red nie go, w tym

m.in.: ma te ria ły wy bu cho we, gra na-
 ty hu ko wo-bły sko we, pe tar dy, ka ski,
przed mio ty prze zna czo ne do obez-
 wład nia nia osób za po mo cą ener-
 gii elek trycz nej. Ich wpro wa dze nie
poz wo li po li cjan tom na pre cy zyj -
niej sze do sto so wa nie ro dza ju środ-
 ka przy mu su bez poś red nie go do
wy ko ny wa nych za dań, szcze gól nie
tych o cha rak te rze spe cjal nym.
W przy pad ku kaj da ne ak do ko na no
waż nej zmia ny. Jej isto ta do ty czy

moż li wo ści ich wy ko rzy sta nia pod-
 czas dzia łań pre wen cyj nych, a tak -
że spo so bu ich za kła da nia. Pre wen-
 cyj nie kaj dan ki moż na za ło żyć na rę -
ce trzy ma ne z przo du, w in nych
wska za nych prze pi sem przy pad -
kach – na rę ce trzy ma ne z ty łu. Wo-
 bec osób agre syw nych, po zba wio -
nych wol no ści, za trzy ma nych
w związ ku z po peł nie niem prze-
 stępstw z uży ciem bro ni pal nej,
ma te ria łów wy bu cho wych lub in ne-
 go nie bez piecz ne go na rzę dzia moż-
 na użyć kaj da nek zes po lo nych lub
kaj da nek na no gi. 
W ko lej nych pun ktach usan kcjo -
no wa no re a li zo wa ne dzia ła nia przy
po mo cy ko nia służ bo we go, usy ste-
 ma ty zo wa no uży cie środ ków przy-
 mu su bez poś red nie go wo bec nie-

 let nie go umiesz czo ne go w Po li -
cyj nej Iz bie Dziec ka jak i wy ko rzy -
sta nie środ ków przy mu su wo bec
zwie rząt.
Prze pis w szcze gó ło wy spo sób
okre śla po stę po wa nie po li cjan ta
po uży ciu ŚPB, kon kre ty zu je, ja kie
in for ma cje mu si za wie rać spo rzą -
dzo na po uży ciu środ ka do ku -
men ta cja oraz w ja kich sy tu a cjach
mo że my od stą pić od jej spo rzą -
dze nia. 
Prze pis prze wi du je za kaz uży wa nia
środ ków przy mu su bez poś red nie -
go, z wy jąt kiem si ły fi zycz nej, wo-
 bec ko biet w wi docz nej cią ży oraz
osób, któ rych wy gląd wska zu je na
wiek do 13 lat lub na ogra ni czo ną
spraw ność ru cho wą. Za sa da ta nie
bę dzie obo wią zy wać w przy pad ku
bez poś red nie go za gro że nia ży cia
lub zdro wia fun kcjo na riu sza bądź
in nej oso by. Wo bec tych osób nie
bę dzie moż na rów nież użyć bro ni
pal nej, z wy jąt kiem sy tu a cji, w któ-
 rej ko niecz ne bę dzie od par cie bez-
 poś red nie go, bez praw ne go za ma -
chu na ży cie lub zdro wie fun kcjo -
na riu sza lub in nej oso by.
Przy swo je nie no wych roz wią zań
poz wo li po li cjan tom efek tyw niej
ko rzy stać z upraw nień, da jąc moż-
 li wość wię ksze go niż do tych czas
wy bo ru sto so wa nia sze ro kiej ga my
środ ków przy mu su bez poś red nie -
go, do sto so wu jąc je do kon kret nej
sy tu a cji. 

Ko men da Głów na Po li cji opra co -
wa ła dla każ de go fun kcjo na riu sza
po li cji skrypt „Upraw nie nia fun kcjo-
 na riu sza po li cji w za kre sie uży cia lub
wy ko rzy sta nia środ ków przy mu su
bez poś red nie go i bro ni pal nej”, któ-
 ry ma po ręcz ną for mę no tat ni ka. 
Ma te ria ły po moc ni cze są rów nież
do stęp ne na stro nie In ter ne to we -
go Ser wi su Po li cyj ne go. u
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czyli nowe zasady użycia ŚPB

5 czer wca we szła w ży cie
Usta wa o środ kach 
przy mu su bez poś red nie go
i bro ni pal nej, uj mu ją ca 
za sa dy ich sto so wa nia
przez wszyst kie służ by
mun du ro we.

R podinsp. Andrzej Majrowski

R asp. Paulina Malinowska



kwiecień – czerwiec 2013 www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

�ra p o r t

12

„Za miast iść na wa ga -
ry zo stań daw cą
szpi ku lub krwi sta ry”
to ko lej na ak cja po li-
 cjan tów i pra cow ni -
ków cy wil nych
Ko men dy Miej skiej
Po li cji w Byd gosz czy,
któ rej ce lem by ła 
re je stra cja po ten cjal-
 nych daw ców szpi ku
kost ne go. W jej 
trak cie ist nia ła tak że
moż li wość od da nia
krwi. 

P
rzed sięw zię cie od by ło się

24 kwiet nia 2013 r. przed

bu dyn kiem ko men dy miej-

 skiej po li cji, a uczest ni czy li w nim

tak że fun da cja DKMS Pol ska (Ba-

 za Daw ców Ko mó rek Ma cie rzy -

stych), Zes pół Szkół Eko no micz -

no-Ad mi ni stra cyj nych w Byd gosz -

czy oraz za przy jaź nio ne służ by. 

Przed każ dą te go ty pu ak cją or ga -

ni za to rzy za da ją so bie py ta nie: Ile

osób się za re je stru je? Ile zde cy -

du je się od dać krew? Po chwi li za-

 sta no wie nia przy cho dzi jed nak

myśl: na wet jed na oso ba za re je -

stro wa na ja ko po ten cjal ny daw ca

szpi ku kost ne go, na wet jed na, któ-

 ra od da krew to suk ces. Każ dy

świa dom kon sek wen cji swo jej de-

 cy zji, mógł za re je stro wać się ja ko

po ten cjal ny daw ca szpi ku, a ta kich

osób zna laz ło się aż 98. Spot ka nie

by ło rów nież oka zją do od da nia

krwi – uzbie ra no jej aż 18,5 li tra.

W ak cji czyn ny udział wzię li ucznio-

 wie Zes po łu Szkół Bu do wla nych,

Zes po łu Szkół Sa mo cho do wych,

Zes po łu Szkół Che micz nych oraz

Zes po łu Szkół Eko no micz no-Ad -

mi ni stra cyj nych. Nie bra ko wa ło

atrak cji, ta kich jak: zwie dza nie ko-

 men dy miej skiej, gdzie ob ser wo -

wa no pra cę zes po łu ob słu gu ją ce -

go mo ni to ring, a tak że dy żur ki.

Pra ca po li cjan tów pod glą da na „od

kuch ni” z pew no ścią przy bli ży ła

wszyst kim ten waż ny i trud ny za-

 wód. Każ dy mógł też zo ba czyć

po kaz sprzę tu po li cyj ne go, czy ob-

 ser wo wać pra cę tech ni ka kry mi -

na li stycz ne go, wy szko lo ne psy po-

 li cyj ne i stra ży miej skiej. Du żym za-

 in te re so wa niem cie szy ło się mi ni -

mia ste czko dro go we z au to cho -

dzi ka mi, gdzie pra cow ni cy WORD-u

uczy li za sad ru chu dro go we go

i udzie la nia pier wszej po mo cy

przed me dycz nej. Mi łoś ni cy jed no -

śla dów mo gli ozna ko wać swo je

ro we ry. W za ba wach udział wzię ły

rów nież ma lu chy z oko licz nych

przed szko li.

Za przy jaź nio ne służ by, któ re po-

 mog ły w or ga ni za cji im pre zy, to

straż miej ska, Wo je wódz ki Oś ro -

dek Ru chu Dro go we go oraz Mal-

 tań ska Służ ba Me dycz na wraz

z Wy dzia łem Pre wen cji KMP 

w Byd gosz czy.

Nie by ła to pier wsza te go ty pu ak-

 cja zor ga ni zo wa na przez fun kcjo -

na riu szy z Byd gosz czy. Po nad 300

osób za re je stro wa nych pod czas

nich to 300 no wych na dziei i szans.

Prob lem od da wa nia szpi ku kost ne-

 go jest bo wiem w na szym kra ju bar-

 dzo du ży i cho ciaż daw ców przy by-

 wa, to sta ty sty ki na dal są nie u bła -

ga ne. W Pol sce za re je stro wa nych

jest po nad 230 ty się cy daw ców

KR
I SZ
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szpi ku lub ko mó rek ma cie rzy stych,

jed nak co dru ga oso ba cho ra na

bia ła czkę nie znaj du je od po wied -

nie go daw cy. Co 1,5 go dzi ny wy-

 kry wa na jest u ko goś bia ła czka,

wie lu z cho rych wy ma ga prze-

 szcze pu szpi ku lub ko mó rek krio-

 twór czych, ale je dy nie co czwar ty

pa cjent znaj du je daw cę wśród

swo jej ro dzi ny. O do bra niu od po -

wied nie go daw cy de cy du je tak

zwa na zgod ność tkan ko wa, jest to

bar dzo trud ne, po nie waż trze ba

zna leźć po nad 3,6 ty sią ca wła ści -

wo ści tka nek, któ re two rzą mi lio ny

kom bi na cji. Po bie ra nie ko mó rek

od daw cy od by wa się pod czas

tzw. za bie gu afe re zy, przy po mi na -

ją ce go au to tran sfu zję. Trwa on

zwy kle oko ło 4 go dzin, a już po kil-

 ku na stęp nych moż na nor mal nie

fun kcjo no wać. Dru ga me to da to

po bra nie szpi ku kost ne go z koś ci

bio dro wej, pod na rko zą, w znie czu l-

e niu. Po bie ra się wów czas 5 proc.

szpi ku, co wy ma ga jed nod nio we -

go po by tu w szpi ta lu.

Pier wszym kro kiem jest jed nak że

re je stra cja w ba zie da nych po ten -

cjal nych daw ców szpi ku, a do ko -

nać te go moż na właś nie pod czas

te go ro dza ju ak cji, ja ka od by ła się

w Ko men dzie Miej skiej Po li cji 

w Byd gosz czy lub przez stro nę

in ter ne to wą fun da cji DKMS, bądź

też dzwo niąc do jej biu ra. Wów czas

po cztą otrzy ma my kom plet do ku -

men tów oraz pa łe czki do po bra nia

wy ma zu z ja my ustnej. Pa łe czki

wraz z de kla ra cją na le ży ode słać

po cztą na adres DKMS. Daw cą mo -

że zo stać każ dy ogól nie zdro wy

czło wiek w wie ku po mię dzy 18.

a 55. ro kiem ży cia. Prze ciw wska -

za nia to wa ga po ni żej 50 kg lub du -

ża nad wa ga, po waż ne cho ro by, od-

 by te już prze szcze py, uza leż nie nie

od al ko ho lu, nar ko ty ków itp. oraz

oso by na le żą ce do grup ry zy ka.

Za re je stro wa nie się ja ko daw ca

szpi ku to po waż na de cy zja, któ ra

mu si zo stać so lid nie prze my śla na.

Za wsze jest to szan sa dla ko goś na

no we ży cie. Oso by cho re na bia ła -

czkę, wy ma ga ją ce prze szcze pu

szpi ku kost ne go, każ de go dnia

cze ka ją na in for ma cję o tym, że

zna lazł się dla nich daw ca. 

Atrak cyj na, i przy oka zji pro fi lak -

tycz na, za ba wa w pięk ny sło necz -

ny dzień przed Ko men dą Miej ską

Po li cji w Byd gosz czy, to po nad

400 za do wo lo nych dzie cia ków i ko-

 lej ne 98 no wych szans dla cho rych.

Bra wo dla wszyst kich uczest ni ków

przed sięw zię cia! Do zo ba cze nia

na ko lej nych ak cjach. u

R nadkom. Artur Krajewski
p.o. zastępcy naczelnika Wydziału
Prewencji KMP w Bydgoszczy

Zdjęcia pochodzą z licznych akcji organizowanych przez KMP w Bydgoszczy

REW
ZPIK

ZDJĘCIA Z ARCH. A. KRAJEWSKIEGO



kwiecień – czerwiec 2013 www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

�ra p o r t

Żywa Biblioteka  ciągle  żywa
Nie ła two jest być w na szym

spo łe czeń stwie ge jem, les bij-
 ką, by łym na rko ma nem, al ko-

 ho li kiem, oso bą o od mien nym ko lo -
rze skó ry lub na wet nie ka to li kiem. Już
sa ma przy na leż ność do jed nej z tych
grup mo że spra wić, iż na ra że ni je ste-
ś my na nie przy jem ne za cho wa nia
ota cza ją cych nas lu dzi, ob ja wia ją ce się
w naj lep szym przy pad ku słow ną dez-
 a pro ba tą. Opo wia da li nam o tym go-
 ście dwu po przed nich edy cji Ży wej Bi-
b lio te ki wKWP wByd gosz czy. Co mo-
g ły za tem po wie dzieć oso by, któ re jed-
 no cześ nie przy na le żą do kil ku ka te -
go rii? Nie któ rzy go ście trze ciej już edy-
 cji przed sięw zię cia, or ga ni zo wa ne go
przez peł no moc ni ka Ko men dan ta
Wo je wódz kie go Po li cji w Byd gosz czy
ds. Ochro ny Praw Czło wie ka, pod kom.

An nę Zwief kę, by li ta ki mi właś nie
wie lo wąt ko wy mi książ ka mi. O swych
do świad cze niach opo wie dzie li po li -
cjan tom Rom – by ły na rko man, pro-
 te stant – wy znaw ca nur tu zie lo no -
świąt ko we go oraz Cze czen – uchodź -
ca, wy znaw ca is la mu iczar no skó ry Su-
 dań czyk – rów nież mu zuł ma nin. Otru-
 dach ży cia z oso bą uza leż nio ną od al-
 ko ho lu uczest ni cy spot ka nia do wie -
dzie li się z hi sto rii dwóch ko biet
– mat ki oraz żo ny al ko ho li ka. 
Bar wna hi sto ria Ema nu e la – pół-Ro -
ma, któ ry w bar dzo mło dym wie ku
uza leż nił się od al ko ho lu i nar ko ty ków,
a na stęp nie tra fił do wię zie nia, obec-
 nie zaś jest „czy sty”, a do te go peł ni
fun kcję pro te stan ckie go du chow -
ne go, bez sprzecz nie po ka zu je, iż
moż li wa jest w czło wie ku głę bo ka
prze mia na, mi mo iż po zor nie wy da -
je się on być stra co nym. Ema nu el

pod kre ślał jed nak, iż spot kał na swo-
 jej dro dze lu dzi, któ rzy po kła da li
w nim na dzie ję, choć wy da wa ła się
ona wów czas kom plet nie nie u za -
sad nio na. Tu pod kre ślił, że „war to nie
re zy gno wać z czło wie ka”- ma jąc na
my śli god ne trak to wa nie i peł ne zro-
 zu mie nia po dej ście fun kcjo na riu szy
do osób, z któ ry mi ma ją do czy nie -
nia, gdyż ni gdy nie wia do mo, w któ-
 rym mo men cie by to wa nia czło wie -
ka na ży cio wym za krę cie wy kieł ku je
za sia ne wcześ niej ziar no. 
Spot ka nie z 23-let nim Cze cze nem
oraz czar no skó rym Su dań czy kiem
by ło oka zją do bliż sze go po zna nia ich
kul tur, a tak że is la mu, któ re go obaj są
wy znaw ca mi i któ re go ob ra zem, we-
 dług nich, ma ni pu lu ją me dia w ce lach
po li tycz nych. Z ich opo wie ści wy ni ka,
iż po strze ga ją oni na sze spo łe czeń stwo
ja ko to le ran cyj ne, aczkol wiek zda-

 rzy ło im się do świad czać po je dyn -
czych prze ja wów jej bra ku. Obaj jed-
 nak wy raź nie pod kre śla li, że nie świad-
 czy to o spo łe czeń stwie, a je dy nie
o po szcze gól nych jed nost kach. Stąd
ła two o kon klu zję, iż chcąc zmie nić
świa do mość spo łe czeń stwa, np. z za-
 kre sie po strze ga nia wszel kich mniej-
 szo ści, trze ba zmie nić jed nost ki – sło-
 wo „spo łe czeń stwo” jest bo wiem
wtym sen sie po ję ciem ab strak cyj nym;
w ży ciu co dzien nym spo ty ka my się
z po je dyn czy mi je go ele men ta mi
– ludź mi. Stąd idea Ży wej Bib lio te -
ki jest tak cen ną ini cja ty wą – wpły-
 wa bo wiem na wszyst kich uczest ni-
 ków – choć za pew ne na każ de go
z nich w in nym stop niu i za kre sie,
a kon takt z „ży wą książ ką” da je im
uni kalną oka zję do wnik nię cia za za-
 sło nę bu do wa ną z po wierz chow -
nych prze ko nań i ste re o ty pów. u
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WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

5 szko le nia kwa li fi ka cyj ne na prze wóz osób i rze czy,
5 szko le nia re du ku ją ce pun kty kar ne,
5 szko le nia dla kan dy da tów na in struk to rów na u ki ja zdy,
5 szko le nia na in struk to rów na u ki ja zdy,
5 szko le nia dla kan dy da tów na eg za mi na to rów na pra wo ja zdy,
5 szko le nia dla eg za mi na to rów na pra wo ja zdy, 
5 kurs w za kre sie prze wo zu ma te ria łów nie bez piecz nych (ADR),
5 szko le nia w za kre sie kie ro wa nia ru chem dro go wym,

5 szko le nia do kształ ca ją ce kie row ców za wo do wych,
5 szko le nia w za kre sie kon tro li ru chu dro go we go, 
5 kurs kie row ców wóz ków jezd nio wych na pę dza nych. 
5 Prze pro wa dza my tak że ba da nia tech nicz ne po ja zdów 
(okre so we, z in sta la cją ga zo wą, po wy pad ko we, spro wa dza ne 
z za gra ni cy) do 3,5 t.
5 Wy ko nu je my za da nia na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa ru chu 
dro go we go (BRD)

W ra mach swej sta tu to wej dzia łal -
no ści zaj mu je my się or ga ni za cją eg-
 za mi nów pań stwo wych na wszyst kie
ka te go rie pra wa ja zdy, poz wo le nia mi
do kie ro wa nia tram wa jem i eg za mi -
na mi na kar tę mo to ro we ro wą.

OR GA NI ZU JE MY I PRZE PRO WA DZA MY NA STĘ PU JĄ CE KUR SY I SZKO LE NIA:

ADRES: Wo je wódz ki Oś ro dek Ru chu Dro go we go w Byd gosz czy, ul. Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go 54, 85-620 Byd goszcz
5 se kre ta riat: tel. 52 325 88 83 5 dział ob słu gi klien ta: tel. 52 325 88 03 5 sta cja kon tro li po ja zdów: tel. 52 325 88 45

Joanna NapiórkowskaR
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Wnaj no wszym nu me rze
„Kwar tal ni ka Praw no-
-Kry mi na li stycz ne go”,

wy da wa ne go przez Wyż szą Szko-
 łę Po li cji w Pi le, znaj dzie cie pań stwo
cie ka we opra co wa nie, przy go to -
wa ne na pod sta wie se mi na rium,
pod ha słem „Od po wie dzial ność
dys cy pli nar na w służ bach mun du -
ro wych”. Sa ma pu bli ka cja no si ty tuł
„Węz ło we prob le my pra wa dys-
 cy pli nar ne go w służ bach mun du -
ro wych” i trak tu je ob szer nie o te-
 ma tach zwią za nych z od po wie -
dzial no ścią po li cjan tów. Po czą wszy

od za gad nie nia wi ny ja ko prze-
 słan ki od po wie dzial no ści dys cy -
pli nar nej, po wszczę cie po stę po -
wa nia, skoń czy wszy na za wie sze niu
po li cjan ta w czyn no ściach służ bo -
wych. Zda rze nia ta kie nie ste ty ma -
ją miej sce w służ bie, dla te go po li -
cjan ci po win ni orien to wać się, ja kie
kon sek wen cje po no szą za na ru -
sze nie dys cy pli ny. Wo kół te ma tu
jest wie le py tań na tu ry praw nej, na-
to miast pu bli ka cja ma opar cie w se-
 mi na rium, w któ rym uczest ni czy ły
śro do wi ska na u ko we, mun du ro we,
w tym przed sta wi cie le po li cji, woj-

 ska, Służ by Cel nej, Służ by Wię-
 zien nej, praw ni cy i eks per ci z róż -
nych dzie dzin. Stąd pu bli ka cja ma
nie tyl ko wy miar te o re tycz ny, ale
i prak tycz ny.
Dru gim opra co wa niem, na któ re
pra gnie my zwró cić uwa gę głów nie
pra cow ni kom cy wil nym, jest książ-
 ka, wy da na przez wy daw nic two
Wol ters Klu wer bu si ness pt. „Służ -
ba cy wil na. Te sty”. Obok usta wy
o służ bie cy wil nej, po zy cja ta przy-
 bli ża wie le as pek tów pra wa urzęd-
 ni cze go, de fi niu je pod sta wo we po-
 ję cia i po rząd ku je wie dzę do ty -
czą cą służ by cy wil nej w Pol sce.
Pu bli ka cja sta no wi uzu peł nie nie
lu ki na ryn ku wy daw ni czym, je śli
cho dzi o sto so wa nie prze pi sów

do ty czą cych urzęd ni ków i pra cow-
 ni ków kor pu su służ by cy wil nej. Te-
 sty wie lo krot ne go wy bo ru po ma -
ga ją obec nym i przy szłym ka drom
spraw dzić swo ją wie dzę i pod no sić
kwa li fi ka cje za wo do we. Mo gą oka-
 zać się uży tecz ne nie tyl ko dla
pra cow ni ków, ale tak że pra co daw -
ców, np. przy pro wa dze niu na bo ru
na okre ślo ne sta no wi ska w służ bie
cy wil nej. Do sko na le na da ją się ja ko
ma te ria ły w pro ce sie sa moksz tał -
ce nia i ja ko po moc pod czas od by -
wa nia przez kan dy da ta służ by przy-
 go to waw czej. Za chę ca my pań stwa
go rą co do czy ta nia na szej bran żo -
wej li te ra tu ry i sta łe go wzbo ga ca -
nia swo jej wie dzy. u

Ko men da Wo je wódz ka Po li cji
w Byd gosz czy po dej mu je
sze reg ini cja tyw ma ją cych na

ce lu uspraw nie nie i po pra wę ja ko -
ści re a li zo wa nych za dań przez fun -
kcjo na riu szy i pra cow ni ków po li cji
na rzecz miesz kań ców i tu ry stów re-
 gio nu ku jaw sko-po mor skie go oraz
za pew nie nie wła ści wej in te rak cji
na li nii oby wa tel – po li cja po przez
za sto so wa nie no wo czes nych tech-
 no lo gii in for ma cyj nych i ko mu ni -
ka cyj nych w swo ich ko mór kach.
Tech no lo gie in for ma cyj ne to wach -
larz na rzę dzi poz wa la ją cych na po-
 zy ski wa nie, prze twa rza nie, gro ma -
dze nie i za rzą dza nie in for ma cją.
Przed sięw zię ciem pod no szą cym
ja kość fun kcjo no wa nia KWP by ło
„Wdro że nie no wo czes nej plat for my
te le in for ma tycz nej dla za rzą dza -
nia bez pie czeń stwem pu blicz nym
po przez bu do wę re gio nal ne go cen-
 trum za rzą dza nia sie cia mi i prze twa -
rza nia da nych w KWP w Byd gosz czy
wraz z in fra struk tu rą tech nicz ną
chro nią cą lo kal ne sty ki z sie cią pu-
 blicz ną In ter net” ma ją ce na ce lu
stwo rze nie od po wied niej in fra -

struk tu ry tech nicz nej za pew nia ją cej
wy so kie bez pie czeń stwo eks plo a -
ta cji oraz wy daj ność pra cy urzą dzeń
i sy ste mów te le in for ma tycz nych
po li cji. Cen tra li za cja za rzą dza nia,
za pew nie nie jed no li te go i op ty -
mal ne go śro do wi ska pra cy, zwię k-
szy ła nie za wod ność oraz wy daj -
ność sy ste mów, wpły nę ła na
uspraw nie nie za rzą dza nia za so ba mi
po li cji oraz prze kła da się bez poś -
red nio na wyż szy stan dard ob słu gi
spo łe czeń stwa. Na po pra wę ja ko ści
pra cy po li cji, i co za tym idzie za-
 pew nie nie wła ści wej in te rak cji w ko-
n tak tach oby wa tel – po li cja, wpły-
 wa rów nież za pew nie nie sze ro ko ro-
 zu mia ne go bez pie czeń stwa e-usług.
Bez pie czeń stwo to jest nie tyl ko
wy mo giem współ czes nych cza sów,
ale rów nież sta no wi fun da ment dla
wię kszej współ pra cy spo łe czeń -
stwa z in sty tu cją. Prze ła ma nie jed-
 ne go z czyn ni ków ha mu ją cych ta -
ką ko mu ni ka cję, ja kim jest ni skie po-
 czu cie bez pie czeń stwa dla prze sy -
ła nej i prze twa rza nej w po li cji in for-
 ma cji elek tro nicz nej, nie tyl ko eli mi-
 nu je wy klu cze nia wy ni ka ją ce np.
z nie peł no spraw no ści czy lo ka li za -
cji w ob sza rach pe ry fe ryj nych wo-
 je wódz twa, ale rów nież wy cho dzi
na prze ciw ocze ki wa niom spo łecz -

nym i przy czy nia się do wzbo ga ce -
nia ofer ty i pod nie sie nia ja ko ści
świad czo nych przez po li cję usług.
W wy ni ku re a li za cji za da nia wy bu -
do wa no cen trum za rzą dza nia sie cia-
 mi i sy ste ma mi te le in for ma tycz -
ny mi w po sta ci ser we row ni kom pu-
 te ro wej wraz z nie zbęd ną in fra -
struk tu rą oraz uru cho mio no no wo-
 czes ny sy stem chro nią cy ruch in ter-
 ne to wy po mię dzy po li cją a in ny mi
in sty tu cja mi oraz spo łe czeń stwem.
Ko lej nym kro kiem do przy go to wa -
nia in fra struk tu ry te le in for ma tycz -
nej KWP w Byd gosz czy do wdro że-
 nia usług i na rzę dzi z za kre su e-ad -
mi ni stra cji, z szcze gól nym uwzględ-
 nie niem sy ste mu elek tro nicz ne go
obie gu do ku men tów, by ło stwo rze-
 nie dla wszyst kich sta no wisk kom-
 pu te ro wych i użyt kow ni ków jed no-
 li te go, za rzą dza ne go, bez piecz ne go
śro do wi ska pra cy (włą cze nie kom-
 pu te rów do do me ny KWP w Byd -
gosz czy), uru cho mie nie w wy bra -
nych jed nost kach po li cji woj. ku jaw-
 sko-po mor skie go Pu blicz nych Pun -
któw Do stę pu do In ter ne tu (PIAP-
ów) i urzę do ma tu oraz bu do wa

no we go, fun kcjo nal ne go por ta lu
in for ma cyj ne go na po trze by jed no-
 stek po li cji woj. ku jaw sko-po mor -
skie go (pro jekt „Za sto so wa nie tech-
 no lo gii in for ma cyj nych w dzia łal -
no ści in sty tu cji pu blicz nej po przez
uru cho mie nie Pu blicz nych Pun k-
tów Do stę pu do In ter ne tu w jed -
nost kach po li cji woj. ku jaw sko-po -
mor skie go”). 
Ko men da Wo je wódz ka Po li cji w By-
d gosz czy na re a li za cję obyd wu
przed sięw zięć po zy ska ła z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio-
 nal ne go do fi nan so wa nie w wy so -
ko ści: 2.784.303,16 zł. u
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R Iza be la Ada czak-Gar stec ka
Sekcja Zamówień Publicznych 
i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy 

R Adriana Jabłońska

C Z Y T E L N I A

Technologie komunikacyjne i informacyjne

SPROSTOWANIE
do artykułu w 19. 

numerze „Raportu”

W nawiązaniu do artykułu
„Nowy grant – nowe możliwo-
ści” informuję, że w 2011 roku
z dofinansowania Komisji Euro-
pejskiej na wizytę przygoto-
wawczą skorzystała również
KWP w Krakowie.



Za sta na wia li ście się kie dyś,
jak to jest, że są lu dzie, któ-
 rzy cze go kol wiek się nie po-

 dej mą, to za wsze od no szą suk ces.
Nie jest waż ne, czy do ty czy to ży-
 cia za wo do we go czy oso bi ste go,
po tra fią osią gnąć z gó ry za mie -
rzo ny cel. Jak to się dzie je, że jed-
 nym się uda je, a in nym nie? 
Co za tem na le ży zro bić, aby stać
się czło wie kiem suk ce su, któ ry
po tra fi wcho dzić w re la cje z in ny -
mi, w któ rych umie być so bą, a je-
d no cześ nie po tra fi re a li zo wać wła-
s ne ce le, pra gnie nia i ma rze nia,
nie ra niąc przy tym dru gie go czło-
 wie ka, nie na ru sza jąc je go in dy wi -
du al no ści i prze strze ni? 
Isto tą za cho wań twór czych, poz -
wa la ją cych czło wie ko wi na peł ną sa-
 mo re a li za cję, są za cho wa nia aser-
 tyw ne. Twór ca mi kon cep cji za cho-
 wań aser tyw nych by li dwaj be ha -
wio ry ści ame ry kań scy, An drew Sal-
 ter i Jo seph An drew, któ rzy bli sko
pół wie ku te mu stwo rzy li tre ning
aser tyw no ści. Po cząt ko wo tre ning
aser tyw no ści sto so wa ny był ja ko
me to da le cze nia pa cjen tów o za-
 ha mo wa nej oso bo wo ści. W Pol sce
naj wię ksza po pu lar ność tej kon cep-
 cji przy pa dła na la ta 90. XX w. Od
te go mo men tu każ dy pra gnął być
aser tyw nym, by w sku tecz ny spo-
 sób wal czyć o włas ne pra wa. Du że
za in te re so wa nie tre nin ga mi aser-
 tyw no ści przy czy ni ło się nie ste ty,
do nad u ży wa nia te go zwro tu,
a w kon sek wen cji do znieksz tał ce -
nia je go praw dzi we go zna cze nia.

Obec nie aser tyw ność naj czę ściej
ko ja rzy nam się ze sło wem „nie”,
któ re go uży wa my w kon tek ście
od ma wia nia, ale sta no wi to je dy nie
uła mek po sta wy aser tyw nej.
Czym za tem tak na praw dę jest
aser tyw ność?
Zda niem M. Król-Fi jew skiej „Aser -
tyw ność to umie jęt ność peł ne go
wy ra ża nia sie bie w kon tak cie z in-
 ną oso bą lub oso ba mi. Za cho wa -
nie aser tyw ne ozna cza bez poś -
red nie, uczci we i sta now cze wy ra -
ża nie wo bec in nej oso by swo ich
uczuć, po staw, opi nii lub pra gnień,
w spo sób res pek tu ją cy uczu cia,
po sta wy, opi nie, pra wa i pra gnie nia
tej dru giej oso by.”
Aser tyw ność nie jest ce chą, z któ-
 rą się ro dzi my. Wy ni ka ona bar dziej
z na u cze nia się okre ślo ne go spo so-
 bu re a go wa nia na róż ne sy tu a cje.
Cza sa mi w pew nych sy tu a cjach
wo bec okre ślo nych osób bę dzie -
my aser tyw nie wy ra żać swo je
uczu cia i pra wa, nato miast z ko lei
w in nych sy tu a cjach, w kon tak cie
z in ny mi oso ba mi, mo że my od czu-
 wać dy skom fort i pa ra li żu ją cą
wręcz trud ność by cia so bą. W sy-
 tu a cjach stre su ją cych, na sy co nych
emo cja mi, po sta wa aser tyw na po-
z wo li nam osią gnąć kom pro mis,
bez re zy gna cji z włas nych war to ści.
Lu dzie, któ rzy po tra fią za cho wy -
wać się aser tyw nie, bę dą umie li po-
 wie dzieć „nie” bez ja kich kol wiek
wy rzu tów su mie nia, a to z ko lei
przy czy ni się do pod nie sie nia ich
sa mo o ce ny i wia ry w sie bie. Twór-
 cy aser tyw no ści za kła da ją, że każ-
 dy czło wiek po sia da swo i ste, fun-
 da men tal ne pra wa. We dług Her-
 ber ta Fen ster he i ma ta kich praw

ma my 5:
1. Masz pra wo do ro bie nia te go, co
chcesz – do pó ki two ja dzia łal ność
nie ra ni ko goś in ne go. 
2. Masz pra wo do za cho wa nia
swo jej god no ści po przez aser-
 tyw ne za cho wa nie – na wet je śli
ra ni to ko goś in ne go – do pó ki
two je in ten cje nie są agre syw ne,
lecz aser tyw ne. 
3. Masz pra wo do przed sta wia nia
in nym swo ich próśb – do pó ki
uzna jesz, że dru ga oso ba ma pra-
 wo od mó wić. 
4. Ist nie ją ta kie sy tu a cje mię dzy
ludź mi, w któ rych pra wa nie są
oczy wi ste. Za wsze jed nak masz
pra wo do przed y sku to wa nia i wy-
 jaś nie nia prob le mu z dru gą oso bą. 
5. Masz pra wo ko rzy sta nia ze
swo ich praw. Je śli z nich nie ko rzy-
 stasz, to go dzisz się na ode bra nie
ich so bie. 
Po nad to w ro zu mie niu psy cho lo -
gicz nym za cho wa nie aser tyw ne
znaj du je się po mię dzy uleg ło ścią
a agre syw no ścią. Uleg łość ozna cza,
że czło wiek boi się utra ty apro ba -
ty ze stro ny in nych, boi się ich re-
 ak cji, ale jed no cześ nie uwa ża, że
jest to grzecz ne i wła ści we za-
 cho wa nie. Dzię ki te mu chce uni k -
nąć kon flik tów, ale rów nież ma ni -
pu lu je in ny mi. Czło wiek de cy du -
ją cy się na ta ki styl za cho wa nia ry-
 zy ku je utra tę po czu cia włas nej
war to ści. Za chę ca in nych do do mi-
 na cji, co mo że przy nieść mu po-
 czu cie krzyw dy, zło ści i fru stra cji.
Za cho wu jąc się agre syw nie, nie
bie rze my in nych osób w ogó le
pod uwa gę. Nie słu cha my, co in ni
ma ją do po wie dze nia oraz nie li czy-
 my się z ich uczu cia mi. W kon sek -

wen cji czło wiek po pa da w kon -
flik ty, tra ci sza cu nek do sa me go sie-
 bie i nie osią ga ce lów, któ re so bie
za ło żył.

Co na le ży zro bić, by za cho wy wać
się aser tyw nie:
5 Uży waj jas no i otwar cie słów
„tak” i „nie”. 
5 Je śli nie za wi ni łeś, nie prze pra szaj.
5 Nie tłu macz się nad mier nie,
ale wy jaś niaj po wo dy swo je go po-
 stę po wa nia, wów czas bę dziesz
do brze zro zu mia ny. 
5 Ni gdy nie na pa daj na roz mów cę
oraz nie strasz go, prze de wszyst-
 kim nie pod da waj w wąt pli wość je -
go cha rak te ru lub my śle nia. 
5 Uży waj ko mu ni ka tów ty pu „ja”,
a nie ko mu ni ka tów ty pu „ty”. 
5 Sta raj się mó wić praw dę – masz
pra wo być so bą, ale nie wstydź się
sie bie, je śli po peł niasz błę dy. 
5 Mów w spo sób jas ny, zro zu -
mia ły i wprost, o co ci cho dzi. 
5 Gdy cze goś nie ro zu miesz, to py-
 taj otwar cie,
5 Gdy cze goś nie wiesz, to przy-
 znaj się do te go.
5 Je śli nie chcesz o czymś mó wić,
to te go nie rób.
5 Re a li zuj swo je za mia ry nie krzyw-
 dząc in nych.
Zmia na do tych cza so we go za cho -
wa nia na aser tyw ne mo że nie być
ła twa. Na le ży jed nak pa mię tać, że
nie ma po ra żek, są tyl ko mo men -
ty uczą ce, więc do dzie ła! u

Bib lio gra fia:

M. Król-Fi jew ska, Tre ning aser tyw no-

 ści, In sty tut Psy cho lo gii Zdro wia i Trze-

ź wo ści, War sza wa 1993
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Fun da cja Po mo cy
Wdo wom i Sie ro tom
po Po leg łych Po li cjan-
 tach po wsta ła w 1997 r.
Jej prio ry te to wym ce -
lem jest po moc ro dzi-
 nom po li cjan tów,
któ rzy w cza sie wy-
 ko ny wa nia co dzien-
 nych obo wiąz ków
służ bo wych po świę-
 ci li war tość naj cen-
 niej szą, ja ką jest
włas ne ży cie.

Fun da cja Po mo cy Wdo wom
i Sie ro tom po Po leg łych Po li -
cjan tach, na zy wa na rów nież

fun da cją po li cyj ną, nie mo że pro wa -
dzić dzia łal no ści gos po dar czej.
Wszyst kie jej przed sięw zię cia są 
re a li zo wa ne dzię ki ofiar no ści i za an -
ga żo wa niu wie lu lu dzi, wo lon ta riu szy,
po li cjan tów i pra cow ni ków po li cji
w kra ju, któ rych cha rak te ry zu je
ogrom na wraż li wość ser ca skie ro -
wa na na po trze by dru gie go czło wie-
 ka. Człon ko wie ra dy i za rzą du, z któ-
 rych skła da się fun da cja, rów nież
wy ko nu ją swo ją pra cę spo łecz nie.
Głów nym ce lem fun da cji jest udzie-
 la nie po mo cy wdo wom oraz dzie-
 ciom po li cjan tów, któ rzy po nie śli
śmierć na służ bie. Obec nie ota cza ona
opie ką 230 ro dzin, w któ rych wy cho-
 wu je się 220 dzie ci. W wo je wódz twie

ku jaw sko-po mor skim ob ję tych pie-
 czą jest 10 ro dzin i 10 dzie ci. Fun da cja
wspo ma ga po do piecz nych po przez
przy zna wa nie za po móg fi nan so wych
i da rów rze czo wych, po moc na
kształ ce nie sie rot, do fi nan so wa nie do
kosz tów le cze nia i re ha bi li ta cji oraz or-
 ga ni zo wa nie i fi nan so wa nie wy po -
czyn ku let nie go i zi mo we go w kra ju
i za gra ni cą.
Każ dy z nas mo że uczest ni czyć
w zdo by wa niu środ ków na re a li za cję
ce lów sta tu to wych fun da cji po przez:
wpła ce nie da ro wiz ny na kon to 
nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167,
zna le zie nie spon so ra, w przy pad ku
znie wa że nia na służ bie – zło że nia
wnio sku o za doś ću czy nie nie od
spraw cy w po sta ci wpła ty na rzecz
fun da cji, czy prze ka zy wa nie 1% po-
 dat ku do cho do we go na fun da cję

(KRS 0000101309). Ist nie je moż li wość
wspar cia rów nież przez zło że nie pi-
 sem nej de kla ra cji wy ra ża ją cej zgo dę
na po trą ca nie ze swo jej pen sji sym-
 bo licz nej 1 zł mie sięcz nie na rzecz fun-
 da cji. W ska li ro ku jest to za led wie
12,00 zł. Dla każ de go z nas jest to nie-
 wiel ka kwo ta, a dla fun da cji jak że wiel-
 ka. Ja ko śro do wi sko po li cyj ne naj le -
piej ro zu mie my po trze by ży cio we ro-
 dzin osie ro co nych przez po leg łych
po li cjan tów. Nie bądź my za tem obo-
 jęt ni, w so li dar nym ge ście przy łącz -
my się do po mo cy, przy nieś my ra-
 dość po trze bu ją cym i daj my do-
 wód, że pa mię ta my o ko le gach fun -
kcjo na riu szach, któ rzy swo ją po sta -
wą wy peł ni li do koń ca ro tę ślu bo -
wa nia zło żo ną w dniu roz po czę cia
służ by. u

Ser ce jest jed nym z naj waż -
niej szych na rzą dów czło wie -
ka. Tlen do ser ca do star cza ny

jest przez na czy nia krwio noś ne
zwa ne tęt ni ca mi wień co wy mi. Czę-
 ścio we lub cał ko wi te zam knię cie
jed nej lub kil ku ta kich tęt nic z po-
 wo du po wsta nia za krze pu po ode-
r wa niu się blasz ki miaż dży co wej od
ścian ki na czy nia krwio noś ne go do-
 pro wa dza do nie do krwie nia (nie-
 dot le nie nia) i mar twi cy okre ślo ne -
go ob sza ru ser ca – czy li do za wa -
łu mięś nia ser co we go. W Pol sce każ-
 de go ro ku od no to wu je się 100 tys.
ta kich przy pad ków.
Głów nym ob ja wem za wa łu mięś nia
ser co we go jest na gły ból w klat ce
pier sio wej (za most ko wy) pro mie -
niu ją cy do in nych ob sza rów cia ła, ta-
 kich jak: bar ki, rę ce, szy ja, żuch wa czy
na wet brzuch i grzbiet. In ne ob ja wy
to dusz ność, po tli wość (zim na i spo-
 co na skó ra), nud no ści, wy mio ty,
za słab nię cie lub na wet utra ta przy-
 tom no ści. Mo że po ja wić się nie po-

 kój i strach przed śmier cią. We dług
ba dań, aż 40 proc. pa cjen tów umie-
 ra przed przy ję ciem do szpi ta la,
głów nie z po wo dów cięż kich za bu-
 rzeń ryt mu ser ca wy wo ła nych przez
je go nie do krwie nie. Wśród osób ho-
s pi ta li zo wa nych umie ra oko ło 8
proc. pa cjen tów.

Po stę po wa nie
Wez wij po moc, za pew nij cho re mu
wy god ną po zy cję – naj le piej sie dzą-
 cą lub pół sie dzą cą (je śli jest przy-
 tom ny), lub po zy cję bez piecz ną,
tzw. bocz ną usta lo ną, je że li stra cił
przy tom ność (upew nij się że ma za-
 cho wa ne fun kcje ży cio we – od dy -
cha), zbierz od nie go jak naj wię cej

in for ma cji od noś nie je go sta nu,
np. ja kie ma ob ja wy, co go bo li, czy
ma aler gię (uczu le nia) na le ki np. po-
 lo pi ry nę, as pi ry nę, czy przyj mu je na
sta łe in ne le kar stwa, czy le żał
w szpi ta lu, kie dy jadł osta t ni po si -
łek. Po daj po szko do wa ne mu kwas
ace ty lo sa li cy lo wy ASA (as pi ry na
w daw ce 165-325 mg do ust nie do
roz gry zie nia. As pi ry na dzia ła prze-
 ciw za krze po wo, ha mu jąc za my ka -
nie na czyń wień co wych, a co za
tym idzie zmniej sze nie nie do -
krwie nia mięś nia ser co we go. Nie
po da waj nic do je dze nia, ewen tu -
al nie zwilż usta. Roz luź nij krę pu ją -
ce cho re go czę ści gar de ro by (kra-
 wat, ko szu lę, pa sek od spod ni),
aby uła twić mu od dy cha nie. Za-
 pew nij do stęp świe że go po wie -
trza. Za dbaj o kom fort psy chicz ny
(roz ma wiaj z nim, uspo kój) i ter -
micz ny pa cjen ta (okryj ko cem). Nie
na le ży po da wać le ków na le żą cych
do in nych osób! Je śli pa cjent ma
przy so bie swo je le ki, po móż mu je

za żyć. Je śli pa cjent jest bla dy i spo-
 co ny, a nie masz moż li wo ści zba da-
 nia ciś nie nia tęt ni cze go, nie po da -
waj mu ni tro gli ce ry ny!
W przy pad ku na głe go za trzy ma nia
krą że nia (brak od de chu i oznak krą-
 że nia) roz pocz nij nie zwłocz nie re su-
 scy ta cję krą że nio wo-od de cho wą
(RKO) w al go ryt mie: 30 uciś nięć klat-
 ki pier sio wej – dwa od de chy ra-
 tow ni cze. Na tych mia sto we pod ję cie
RKO mo że pod wo ić lub po tro ić
prze ży cie pa cjen ta, u któ re go stwier-
 dzi liś my NZK. Do wiedz się, czy
w po bli żu znaj du je się AED (au to -
ma tycz ny de fi bry la tor ze wnętrz ny)
i po proś o je go przy nie sie nie. Wcze-
s na de fi bry la cja (do star cze nie im pul-
 su elek trycz ne go do ser ca) w cza sie
3-5 mi nut od za trzy ma nia krą że nia
mo że zwię kszyć szan se na prze ży cie
pa cjen ta do 49 – 75 proc. u

POMÓŻMY FUNDACJI POMOCY WDOWOM I SIEROTOM 
PO POLEGŁYCH POLICJANTACH

PIER WSZA PO MOC ból w klat ce pier sio wej, 
czy li po dej rze nie za wa łu mięś nia ser co we go

Celina BiałekR

R pod insp. To masz Kra jew ski
ra tow nik me dycz ny

R mgr Krzysz tof Wiś niew ski
ratownik medyczny, pielęgniarz

Na ucz się ra to wać 
ludz kie ży cie... 
ucz in nych...

�



kwiecień – czerwiec 2013 www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

�ra p o r t

18

te le fon py ta niem (od po wiedź bez płat na, a jak że, już w to le cę wie-
 rzyć) – „Czy uwa żasz, że Ro bert Le wan dow ski jest no wym pol skim
bo ha te rem na ro do wym?”. Nie bio rę udzia łu w ta kich za ba wach,
więc nie od po wia da łem, ale po ko lej nym wez wa niu do od po -
wie dzi, na pi sa łem do ko mór ki od po wie dzial nej w TVP za te go ty -
pu dur ne fi gle, w te oto sło wa – „Sza now ni Pań stwo! Ro bert Le-
 wan dow ski jest mi łym, na wet chy ba skrom nym chło pa kiem,
któ ry bar dzo do brze gra w pił kę noż ną w do rtmun dzkim klu bie
fut bo lo wym. W re pre zen ta cji chy ba trosz kę go rzej, ale być mo -
że się my lę. Ja ko za wo do wy ko pacz pla sti ko wej ku li na pom po -
wa nej po wie trzem za ra bia zde cy do wa nie wię cej niż pre mier na-
 sze go kra ju, cho ciaż On też ko pie. I bar dzo do brze, ja Pa nu Ro ber-
 to wi nie za zdrosz czę, by naj mniej ko pa nia, bo szma lu i owszem. Jed-
 nak żad ną mia rą nie mo gę uznać Pa na Le wan dow skie go za bo ha-
 te ra na ro do we go, gdyż w na ro do wym Pan te o nie umie ści łem Ko-
ś ciusz kę, Po nia tow skie go, Pił sud skie go, pol skich pi lo tów wal czą -
cych w ob ro nie An glii, żoł nie rzy so li dar nie ran nych i po leg łych pod
Le ni no i Mon te Cas si no, w tym mo je go bra ta, któ ry ja ko szes na -
sto la tek w tej osta t niej bi twie uczest ni czył i od niósł cięż kie ra ny.
Bo ha ter ką by ła mo ja Ma ma, któ ra nie da ła nam zgi nąć na Sy be rii
i zwró ci ła nas Pol sce”. 
Na pi sa łem, wy sła łem i pew nie bym o wszyst kim za pom niał, gdy by
nie ko lej ny głup ta sek, któ ry tuż przed me czem fi na ło wym na We-
m bley nie na pi sał, że nasz pił karz to dru gi Leo Mes si. Kie dy my wresz-
 cie prze sta nie my pom po wać te ba lo ny, wszak świat się śmie je... 

Stanisław Szelc
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Li sty z pro win cji 
BA LO NIA RZE

Co jest na ro do wym spor tem Po la ków? Ano, zda nia są po dzie lo ne.
Ślą za cy uwa ża ją, że pił ka noż na, miesz kań cy żyz nej, ale osz częd nej
Wiel ko pol ski pre fe ru ją ko lar stwo, gó ra le uwiel bia ją na rciar stwo, a spo-
 ra gru pa, nie ba cząc na re gio ny, lu bi wy pić, ja zaś oso bi ście twier dzę,
że na szym na ro do wym spor tem jest ba lo niar stwo, a do kład nie – dmu-
 cha nie w ba lo ny. Nie cho dzi mi tu taj o ba lo ni ki cie szą ce dzie ci, czy
też te, któ re są zmo rą kie row ców. Na sze ulu bio ne ba lo ny ukry te są
w licz nych re dak cjach, spor to wych zwłasz cza. Pa mię ta cie Pań stwo,
jak mo car nie nad mu chi wa liś my ba lon na dziei zwią za ny z Eu ro 2012?
Zwy cię stwo mie liś my na wy cią gnię cie rę ki, gdyż dzię ki lo so wa niu Mi-
 che la Pla ti nie go, wraz z Ukra i ną osz czę dzo no nam tru du eli mi na cji,
a na wet gdy by, to prze cież na sze or ły wiódł do bo ju, nie za wod ny
jak wi zir, Fran ci szek Smu da, co czy ni cu da. No i wy lo so wa liś my pa-
 ta ła chów – Cze chów, Ro sjan (Ru skich) i Gre ków. Si łę ude rze nio wą
na szej hu sa rii sta no wi li Błasz czy kow ski, Le wan dow ski i Pisz czek, czy
ja koś tak. No, i... właś nie, sen o po tę dze prys nął jak my dla na bań ka.
Dla cze go ja o tym pi szę? Pro szę pię tro ni żej.
To tu. Trzy ty god nie te mu ja kaś ko mór ka TVP bom bar do wa ła mój

Kręcę filmy, nie zadymy
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