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Data  publikacji  07.01.2016

W  auli  KWP  w  Gdańsku  na  Biskupiej  Górce  odbyła  się  uroczystość  ślubowania  17  nowo
przyjętych  funkcjonariuszy.  Rotę  ślubowania  przyjął  p.o.  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w
Gdańsku  insp.  Marian  Szlinger.  Ponadto  kilkunastu  policjantów  z  garnizonu  pomorskiego
otrzymało  nagrody  motywacyjne  za  osiągnięcia  w  służbie,  przyznane  przez  Ministra  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  Komendanta  Głównego  Policji.

W  auli  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Gdańsku  p.o.  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Gdańsku  insp.  Marian
Szlinger  przyjął  rotę  ślubowania  od  17  nowo  przyjętych  funkcjonariuszy,  którzy  z  powodzeniem  przeszli  przez  procedury
kwalifikujące  do  służby  w  Policji.  Musieli  wykazać  się  nie  tylko  wiedzą,  ale  także  doskonałym  zdrowiem  i  kondycją
fizyczną.

Teraz  czeka  ich  szkolenie  podstawowe,  po  którym  zasilą  macierzystą  jednostkę.  Uroczystość  swoją  obecnością  uświetnili
członkowie  rodzin  nowo  przyjętych  policjantów.

Ślubowanie  poprzedziło  wręczenie  nagród  motywacyjnych  funkcjonariuszom  docenionym  za  wkład  w  pracę  na  rzecz
bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  w  woj.  pomorskim,  które  przyznali  Minister  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
–  P.  Mariusz  Błaszczak  oraz  Komendant  Główny  Policji  insp.  Zbigniew  Maj.

Wśród  wyróżnionych  byli  policjanci  narażający  swoje  życie  i  zdrowie  podczas  ratowania  ludzi  z  pożarów,  zatrzymujący
sprawców  najcięższych  przestępstw  –  zabójstw,  pobić,  rozbojów,  zapobiegający  próbom  samobójczym,  zwalczający
przestępczość  nieletnich  i  patologie  społeczne,  zatrzymujący  osoby  poszukiwane  listami  gończymi,  zatrzymujące
nietrzeźwych  kierowców  i  sprawców  przestępstw  najbardziej  dolegliwych  społecznie  takich  jak  kradzieże  i  włamania.

W  skrócie  opiszemy  część  z  wyróżnionych  osób:

Oddział  Prewencji  Policji  w  Gdańsku:  sierż.  Natalia  Pawłowska,  przyjęta  do  służby:  15.01.2013  r.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



W  czasie  prywatnym  sierż.  Natalia  Pawłowska  realizuje  swoją  pasje  jaką  jest  kickboxing.  W  tej  typowo  męskiej
dyscyplinie  sportu  osiąga  bardzo  dobre  wyniki.Startuje  w  różnych  formach  tej  dyscypliny  kick  light,  full  kontakt  i  K-1.
Brała  udział  w  Mistrzostwach  Polski  gdzie  zdobyła  2  złote,  4  srebrne  i  3  brązowe  medale.  Jest  również  brązową
medalistką  Międzynarodowego  Turnieju  Inter  Championship  K-1.  W  2015  roku  reprezentowała  jako  jedyna  garnizon
pomorski  w  Mistrzostwach  Polski  Służb  Mundurowych,  gdzie  zdobyła  2  srebrne  medale.Swoją  pasję  do  sportu  przenosi
również  na  grunt  służbowy  i  poza  normalnymi  obowiązkami  służbowymi  jako  instruktorka  taktyki  i  techniki  interwencji
dzieli  się  swoimi  umiejętnościami  z  funkcjonariuszami  Oddziału  Prewencji  Policji  w  Gdańsku.

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Kwidzynie:  sierż.  Mariusz  Bogusz,  przyjęty  do  służby  30.12.2011  r.

28  czerwca  2015  r.  sierż.  Mariusz  Bogusz  będąc  w  czasie  wolnym  od  pracy  ok.  godziny  2.30  zauważył  pożar  budynku.
O  tym  fakcie  powiadomił  Straż  Pożarną,  nie  czekając  pojechał  na  miejsce  pożaru  i  zauważył,  że  w  mieszkaniu  na
wysokości  I  piętra  włączony  jest  telewizor.  Funkcjonariusz  wyważył  drzwi  do  mieszkania  w  którym  spała  nieświadoma
zagrożenia  kobieta  w  podeszłym  wieku.  Policjant  uratował  kobietę,  pomógł  wynieść  z  jej  domu  wartościowe  przedmioty
i  swoim  samochodem  przewiózł  ją  do  jej  rodziny.

W  ramach  podziękowania  dla  rodzina  uratowanej  kobiety  przysłała  list  do  Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Kwidzynie
by  wyrazić  swoją  wdzięczność.

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Pruszczu  Gdańskim:  sierż.  Maciej  Woźniak,   przyjęty  do  służby  06.11.2012  r.,  sierż.
Grzegorz  Kucharski,  przyjęty  do  służby  17.07.2012  r.



Funkcjonariusze  skierowani  do  pożaru  budynku  mieszkalnego  bez  chwili  wahania  ruszyli  z  pomocą  osobom
przebywającym  w  środku.  Policjanci  zauważyli,  że  na  pierwszym  piętrze  płonącego  budynku  znajdują  się  trzy  uwięzione
osoby,  którym  płomienie  ognia  uniemożliwiają  ucieczkę.  Jeden  z  policjantów  wspiął  się  na  daszek  przybudówki  i  przez
otwór  okienny  wydostał  uwięzione  osoby,  które  przekazywał  drugiemu  z  policjantów.

Obaj  funkcjonariusze  pomogli  uratowanym  oddalić  się  od  płonącego  budynku,  a  sami  wrócili  na  miejsce  pożaru,  żeby
sprawdzić  czy  w  środku  nie  pozostały  inne  osoby.  Przed  przyjazdem  straży  pożarnej  policjanci  przenieśli  w  odległe
miejsce  butle  gazowe,  które  znajdowały  się  w  metalowym  koszu  przy  jednej  ze  ścian  płonącego  budynku.

Dzięki  odwadze  i  determinacji  sierż.  Macieja  Woźniaka  i  sierż.  Grzegorza  Kucharskiego  nikt  nie  ucierpiał.

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Tczewie:  sierż.  Michał  Kirschner  -  policjant  Referatu  Patrolowo-Interwencyjnego
przyjęty  do  służby  06.11.2012  r.

10  kwietnia  2015  roku  funkcjonariusz  uratował  człowieka,  który  chciał  popełnić  samobójstwo.  Mundurowy  zauważył
mężczyznę,  który  przeszedł  przez  barierki  na  wiadukcie  kolejowym  i  chciał  z  niego  skoczyć.  Policjant  wciągnął
mężczyznę  przez  barierki  na  chodnik  i  wezwał  służby  ratunkowe.

10  listopada  2015  roku  o  godz.  6.30  policjanci  otrzymali  zgłoszenie  o  wypadku  drogowym  -  potrąceniu  pieszego  przez
autobus.  Natychmiast  dyżurny  w  to  miejsce  wysłał  patrol.  Interweniujący  policjant  na  miejscu  zdarzenia  stwierdził  brak
funkcji  życiowych  i  podjął  reanimację,  którą  prowadził  na  zmianę  z  ratownikiem  medycznym  w  wyniku  której  zostały
przywrócone  funkcje  życiowe.  Pieszy  z  obrażeniami  głowy  trafił  do  szpitala.

sierż.  Kirschner  poza  służbą  w  Policji  jest  aktywnym  członkiem  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Starogardzie  Gdańskim,



działającej  w  systemie  KSRG.  W  2015  roku  brał  czynny  udział  w  18  akcjach  ratowniczych  (gaszenie  pożarów,  wypadki
drogowe,  miejscowe  zagrożenia).

(KWP  w  Gdańsku  /  mw)
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