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NOTATKA SŁUŻBOWA 

 
W sprawie działań dotyczących walki z epidemią SARS-CoV-2, COVID-19 

 
 
Toruńscy Strzelcy biorą czynny udział w zadaniach postawionych przez Centrum Zarządzania 

Kryzysowego oraz Prezydenta Miasta Torunia.  Do obowiązków Naszych należy kontrola ilości 
pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej oraz rozwożenie paczek żywnościowych 
przygotowanych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.  Zadania zlecone zostały nam 
przez: Wydział Interwencji Kryzysowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Referat 
Publicznego Transportu Zbiorowego Miasta Toruń. Do mieszkańców Torunia trafiło już ponad 2000 
paczek żywnościowych. Służba trwa nadal, planowane zakończenie działań przewiduję na 
poniedziałek 6 kwietnia 2020 roku. Koordynatorem działań jest sierż. ZS Kamil Dybowski. 
 

Podczas wykonywania zadań wszyscy podkomendni byli i są wyposażeni w środki ochrony 
osobistej w postaci: rękawiczek, maseczek oraz okularów ochronnych, które zostały pobrane z rezerw 
materiałowych JS 1909. Słusznym posunięciem sekcji medycznej JS 1909 okazało się zabezpieczenie 
200 maseczek oraz 600 par rękawiczek diagnostycznych na długo przed pandemią. Każdy strzelec 
obył szkolenie z zakresu zasad BHP. Do wykonywania zadań zostały użyte prywatne samochody 
osobowe i busy. Średni czas służby na rzecz walki z wirusem wyniósł 10 h dziennie. Dniami wolnym 
od obowiązków były tylko niedziele- 29 marca oraz 5 kwietnia 2020.  
 

Szczególne wyrazy uznania za odwagę i ofiarną służbę każdego dnia należą się; 
 

st. chor. Pawłowi Polaszewskiemu , 
druż. Remigiuszowi Lipińskiemu  

st. strz. Krzysztofowi Błędowskiemu 
kad. Oskarowi Reinholdowi. 

 
Wspomogły nas również osoby prywatne i firmy. Największą pomocą dla JS ofiarowała Pani 

Ewelina Polska organizując z własnych środków „na telefon” setki maseczek, rękawiczek oraz 
profesjonalne, wysokojakościowe środki odkażające powierzchnie i ciało. Firma PowerWashers Auto 
Detailing dała nam możliwość odkażania i ozonowania aut biorących udział w akcji oraz doposażyła 
załogi pojazdów w środki ochrony osobistej. Posiłki dla wolontariuszy zorganizowało Toruńskie 
Centrum Caritas. Firma Inter Systems udostępniła busa, który w znaczący sposób usprawnił 
rozwożenie żywności.  

https://www.facebook.com/powerwashersPL/?__tn__=K-R&eid=ARD-ycPq94NCw9j8ron-wGlpFMJIGoiO-dhreUt4Z8SyBKK3PLudTlw3fi7qUwXiwe4zYoXuyYlO6Voo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARANPQNs2eLgYjwcb5RKnnexQCq8J9lO2fyfmzHy4Gjrgz1GIVb9rb7MdkAtHMenvLqgPU4O_lvMLhaSj6fBzXeYMgQqrpfj5A5BeY4czEaDRIHKvmsK_9qUdVQowGvTgygxD6MQ6YF4npYpqkpLwv0ONr6-_cmjk1hnOgdwmQT40TJO1IPAmK7lLWYmmCyGHoSq7Ab5gIcb0am8752wxvZSFlw9bgmihQ9byvuVqVDtlYJAD1VDe_sIFpMm3IU7-9mowFIoxCfQfJooLnNRl0srwnLC1PSP9hJLdIeu7IMRn8Kzh_l4huGhVOJ6MOHRJw_M-BojQgOm-0GzAv_XzvpygTxn
https://www.facebook.com/powerwashersPL/?__tn__=K-R&eid=ARD-ycPq94NCw9j8ron-wGlpFMJIGoiO-dhreUt4Z8SyBKK3PLudTlw3fi7qUwXiwe4zYoXuyYlO6Voo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARANPQNs2eLgYjwcb5RKnnexQCq8J9lO2fyfmzHy4Gjrgz1GIVb9rb7MdkAtHMenvLqgPU4O_lvMLhaSj6fBzXeYMgQqrpfj5A5BeY4czEaDRIHKvmsK_9qUdVQowGvTgygxD6MQ6YF4npYpqkpLwv0ONr6-_cmjk1hnOgdwmQT40TJO1IPAmK7lLWYmmCyGHoSq7Ab5gIcb0am8752wxvZSFlw9bgmihQ9byvuVqVDtlYJAD1VDe_sIFpMm3IU7-9mowFIoxCfQfJooLnNRl0srwnLC1PSP9hJLdIeu7IMRn8Kzh_l4huGhVOJ6MOHRJw_M-BojQgOm-0GzAv_XzvpygTxn
https://www.facebook.com/systemsitr/?__tn__=K-R&eid=ARCSai1_FMuwTAG1yHO8f6X-O-HHDY7YobRbPRIea1Li9ZcKJjbFbzCHa_k5pgUhUT2LYQ9UEanyVW48&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBFvnHnWK39uQQQ1u6kRrvNI8oGNSrgGalN2HQRJq8TU6xuAC12_Suv05OeN1Kpe-FhXraunFPtcs3BuzR6iEVcXCS0hwDpKKg9s3N0b2_zIMdbDcS4Oox6H5aouBjgr_7Tr28Jet1scr7oZkFLMk2BdCAPsyyA_Oyp2yHEhI--XU4dSYaRlhS4pNudHnak8URf2abNyvioyKiYpW3E13FloTMBfB7KrzclvsxxF69bBsi35w2a7PJFpiibv3gi7xVrumenJiMK3sj0K5UAPi25Th48TnXWUtCJH0U3pD3Y200tpjiPotpsyt41NFd54C4wqE7p1ajKNIhM9C2b0dH4UWYt


                                                           
SEKCJA DZIAŁAŃ KRYZYSOWYCH SARS-CoV-2, COVID-19, lista osób zaangażowanych: 
 

1. Chor. Adam Ślusarski 
2. st. chor. Paweł Polaszewski- zastępca koordynatora działań 
3. mł. komp. Ks. Karol Rafalski  
4. sierż. Kamil Dybowski –koordynator działań  
5. druż. Patrycja Trojk 
6. druż. Remigiusz Lipiński 
7. st. strz. Krzysztof Błędowski 
8. st. strz. Jakub Mucha 
9. strz. Szymon Smolarczyk  
10. strz. Jan Mazur 
11. strz. Dawid Behnke 
12. kadet. Oskar Reinhold 
13. kand. Paweł Woźniczka 

 


