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GARNIZON

Prawie 400 litrów krwi
Przez cały marzec policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, strażnicy 
miejscy oraz funkcjonariusze służby więziennej z Mazowsza, w hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym, oddawali krew chorym i ofiarom wypadków. 
Akcja „SpoKREWnieni służbą” dowiodła, że poświęcenie funkcjonariuszy 
nie jest pustym hasłem.

Na Mazowszu zbiórki były organizo-
wane wspólnie przez jednostki Policji 
oraz komendy straży pożarnej wspomaga-
ne przez regionalne centra krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa, które podstawiały spe-
cjalne autobusy do poboru krwi. W ak-
cję włączyło się 873 przedstawicieli służb 
mundurowych, którzy oddali ponad 385 
litrów krwi. Akcja „SpoKREWnieni służ-
bą” trwała przez cały marzec. Ogólnopol-
ska zbiórka krwi odbywała się pod patro-
natem szefa MSWiA Mariusza Błaszcza-
ka. Miała charakter otwarty i mógł w niej 
wziąć udział każdy.

Warto przypomnieć, że KWP zs. w Ra-
domiu już 13 lat organizuje systematycz-
ne zbiórki. Przez ten czas oddano już po-
nad 1000 litrów krwi. W ramach akcji 
zbiórki odbywają się także festyny „Ży-
ciodajny krwioobieg”, które są podzięko-
waniem dla krwiodawców z terenu Ra-
domia. W tym roku festyn odbędzie się 

W Przytyku 
przywrócono 
posterunek
27 lutego odbyło się uroczyste otwarcie 
Posterunku Policji w Przytyku w powiecie radomskim. 

W symbolicznym przekaza-
niu kluczy do budynku wzię-
li udział: Marszałek Senatu 
Pan Stanisław Karczewski, 
Pan Mariusz Błaszczak Mi-
nister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Zastępca Ko-
mendanta Głównego Policji 
nadinsp. Jan Lach, Wicemar-
szałek Senatu Adam Bielan, 
Wojewoda Mazowiecki Pan 
Zdzisław Sipiera, Komendant 
Wojewódzki Policji zs. w Ra-
domiu insp. Tomasz Michuł-
ka, posłowie na Sejm RP oraz 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych.

Klucze, z rąk ministra, ode-
brał kierownik posterunku 
w Przytyku – asp. szt. Raj-
mund Kapusta. Budynek po-
święcił ksiądz kanonik Miro-
sław Dragiel, a następnie nową 
siedzibę posterunku zwiedzili 
zaproszeni goście.

Posterunek Policji w Przyty-
ku jest kolejnym odtworzonym 
w województwie mazowiec-
kim. W ubiegłym roku reak-
tywowano jednostki w powia-
tach: ostrołęckim, garwoliń-
skim, siedleckim, węgrowskim 
oraz radomskim (Jastrzębia).

Otwarcie posterunków jest 
odpowiedzią na oczekiwania 
mieszkańców, samorządów, 
ale jest też wynikiem poli-
cyjnych analiz. Nie udałoby 
się to bez wsparcia samorzą-
dów, które przekazały znacz-
ne środki na kompleksowy re-
mont pomieszczeń i dostoso-
wanie ich do potrzeb Policji. 
Ogromne słowa podziękowa-
nia należą się Wójtowi Gmi-
ny Przytyk, Panu Dariuszowi 
Wołczyńskiemu.

W przywróconym poste-
runku służbę rozpoczęło 
12 funkcjonariuszy, którzy 

3 czerwca w ramach Pikniku Naukowego, 
którego organizatorem jest radomski ma-
gistrat. 

   OPR. MSZ

dodatkowo, w okresie wa-
kacyjnym będą nadzorować 
zalew w Domaniowie, wyko-
rzystując oddany im do dys-

pozycji sprzęt: 4 łodzie i sku-
ter wodny.

 ZESPÓŁ PRASOWY 
KWP ZS. W RADOMIU
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KWP RADOM

„Złote Blachy” dla Radomia
Wręczono „Złote Blachy 2016” – wyróżnienia przyznane przez Koalicję Antypiracką przedstawicielom jednostek 
Policji, które w 2016 roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym 
i komputerowym. Wśród wyróżnionych znaleźli się policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością 
KWP zs. w Radomiu oraz Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Radomiu. W uroczystości udział 
wzięli zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA Michał Rzemieniewski, 
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk i aktorka Anna Powierza.

W tegorocznej edy-
cji uhonorowa-
no wydziały dw. 
z cyberprzestęp-

czością Komend Wojewódz-
kich Policji w Olsztynie, Ra-
domiu i Rzeszowie oraz wy-
działy dw. z przestępczością 
gospodarczą Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Olsztynie 
i Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu. Nagroda Specjal-
na została przyznana prof. dr 
hab. inż. Jerzemu Kosińskie-
mu wraz z zespołem współ-
pracowników z Wyższej Szko-
ły Policji w Szczytnie.

„Złote Blachy” to honorowe 
nagrody Koalicji Antypirackiej 
przyznawane corocznie jed-
nostkom Policji w uznaniu ich 
zasług w zwalczaniu kradzie-
ży dóbr własności intelektual-
nej i obronie praw autorskich. 
Koalicję Antypiracką tworzą 
trzy organizacje: Związek Pro-
ducentów Audio Video (ZPAV), 
Stowarzyszenie Sygnał i BSA 
The Software Alliance. Uro-
czysta gala odbyła się 31 mar-
ca w siedzibie Komendy Głów-
nej Policji w Warszawie.

Pierwszy Zastępca Ko-
mendanta Głównego Policji 
nadinsp. Andrzej Szymczyk 
w swoim wystąpieniu pod-
kreślił, że każdego roku pol-
ska Policja wszczyna ponad 

3 tys. postępowań przygoto-
wawczych, w których ujaw-
niamy kilkanaście tysięcy 
przestępstw stwierdzonych. 
To przede wszystkim prze-
stępczość związana z podra-
bianiem znaków towarowych, 
przestępczość związana z nie-
legalnym rozpowszechnia-
niem utworów muzycznych, 
ale również niezwykle groź-
na przestępczość związana 
z podrabianiem żywności, me-
dykamentów czy pestycydów. 
Zyski z tej przestępczości zasi-
lają m.in. przestępczość zorga-
nizowaną ale od wielu, wielu 
lat możemy obserwować to, że 
również ten rodzaj przestęp-
czości sam w sobie również 
stał się przestępczością zorga-
nizowaną. – Dla nas jako funk-

cjonariuszy Policji niezmier-
nie istotna jest współpraca 
międzynarodowa, współpraca 
z innymi służbami również ze 
strażą graniczną, wcześniej ze 
służbą celną, w chwili obecnej 
z Krajową Administracją Skar-
bową ale też z organizacjami 
zewnętrznymi stowarzyszo-
nymi m.in. w Koalicji Anty-
pirackiej.

Nagrodę wspólną za wysiłki 
w zwalczaniu cyberprzestęp-
czości otrzymał od ZPAV Wy-
dział dw. z Cyberprzestępczo-
ścią KWP z s. w Radomiu oraz 
Wydział dw. z Przestępczo-
ścią Gospodarczą KMP, także 
w Radomiu. Policjanci zostali 
uhonorowani za umiejętność 
szerokiej analizy sposobów 
działania i współdziałania 

sprawców przestępstw naru-
szających prawa producentów 
muzycznych w cyberprzestrze-
ni, a także za efektywne zwal-
czanie piractwa fonografi czne-
go. Ponadto, w codziennej pra-
cy, funkcjonariuszy Wydzia-
łu dw. z Cyberprzestępczością 
i Wydziału dw. z Przestępczo-
ścią Gospodarczą wyróżnia 
innowacyjne podejście, a tak-
że wysokie kwalifi kacje w wy-
krywaniu i zwalczaniu prze-
stępczości teleinformatycznej 
– w szczególności tej, której 
przedmiotem są prawa do na-
grań muzycznych. 

Uroczystość wręczenia 
„Złotych Blach 2016” popro-
wadził mec. Marek Staszew-
ski, pełnomocnik Związku 
Producentów Audio Video 
(ZPAV) w towarzystwie An-
drzeja Puczyńskiego, prze-
wodniczącego Zarządu Związ-
ku Producentów Audio Video 
(ZPAV), a także Anny Słobo-
dy i Jarosława Mojsiejuka – 
członków Zarządu Stowarzy-
szenia Sygnał oraz Bartłomieja 
Wituckiego, reprezentującego 
BSA w Polsce. Gościem spe-
cjalnym wydarzenia była ak-
torka Anna Powierza.

 OPR. MSZ (NA PODSTAWIE 
MATERIAŁÓW KGP) 

FOTO: PAWEŁ OSTASZEWSKI 
POLICJA 997
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Insp. Jarosław Hofman 
zakończył służbę w Policji
3 lutego, insp. Jarosław Hofman, podczas uroczystej zbiórki, zdał 
stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, w związku 
z zakończeniem czynnej służby w Policji. Tamtejszą komendą kierował 
od maja 2015 roku. W szeregach Policji służył 26 lat.

Komendant Hofman zdał swoje stano-
wisko, składając meldunek Komendan-
towi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą 
w Radomiu oraz pożegnał się ze sztan-
darem komendy. Odchodzący na emery-
turę insp. Jarosław Hofman dwukrotnie 
pełnił służbę w Płocku. W 2011 roku zo-
stał oddelegowany do płockiej jednost-
ki z komendy w Gostyninie. Rozpoczął 
wtedy służbę na stanowisku Zastępcy 
Komendanta Miejskiego Policji. Wtedy 
bezpośrednio nadzorował pion prewen-
cyjny. W 2013 roku został oddelegowany 
do Komendy Powiatowej Policji w Mła-
wie, gdzie pełnił służbę na stanowisku 
Komendanta Powiatowego. W 2015 roku 
wrócił do płockiej jednostki, gdzie zastą-
pił odchodzącego na emeryturę Komen-
danta Jerzego Kalbarczyka na stanowisku 
Komendanta Miejskiego Policji.

Podziękowania i życzenia złożył świe-
żo upieczonemu emerytowi Komendant 
Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu 
– insp. Tomasz Michułka, a następnie Pre-
zydent Płocka Andrzej Nowakowski oraz 
Starosta Płocki Mariusz Bieniek. Komen-
dant Hofman podziękował władzom sa-
morządowym, Komendantowi Wojewódz-
kiemu Policji, Prokuratorowi Rejonowemu, 
a szczególnie policjantkom, policjantom 
i pracownikom Policji z płockiej komendy 
oraz wszystkim, którzy wspierają działania 
płockiej jednostki. Podkreślił, że komenda 
uzyskała dobre wyniki w minionym roku, 
ale nie byłoby to możliwe gdyby nie wspa-
niała współpraca z samorządem, innymi 
płockimi służbami mundurowymi i przede 
wszystkim, gdyby nie dobra służba i praca 
wszystkich osób pracujących w Komendzie 
Miejskiej Policji w Płocku.

Zasłużona 
emerytura
7 kwietnia, w Sali Tradycji 
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. 
w Radomiu, odbyło się uroczyste 
pożegnanie mł. insp. Wojciecha 
Szkody, wieloletniego Naczelnika 
Wydziału Transportu, który 
odszedł na zasłużoną emeryturę.

W spotkaniu wieńczącym służbę 
i pracę świeżo upieczonego emeryta 
wzięli udział Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu: 
insp. Kamil Borkowski i mł. insp. Mi-
rosław Jedynak. 

Żegnając Naczelnika, dziękowali 
mu za dotychczasową służbę i życzy-
li powodzenia na przyszłość. Do ży-
czeń przyłączyło się liczne grono Na-
czelników oraz pracownicy Wydziału 
Transportu. Nie zabrakło upominków 
i pamiątkowych fotografi i.

Mł. insp. Wojciech Szkoda służbę 
w Policji rozpoczął w maju 1995 roku 
jako aplikant Kompanii Konwojowo – 
Ochroniarskiej KRP w Radomiu. Kil-
ka miesięcy później, bo w sierpniu, 
został aplikantem Wydziału ds. Prze-
stępczości Gospodarczej KWP w Ra-
domiu. Od tamtej pory przez ponad 
10 lat związany był z wydziałami 
zwalczającymi przestępczość gospo-
darczą. W 2008 roku trafi ł do Wydzia-
łu Kontroli KWP zs. w Radomiu, gdzie 
pełnił funkcję eksperta Zespołu Au-
dytu i Analiz. 1 czerwca 2008 roku 
został Zastępcą Naczelnika Wydziału 
GMT zs. w Radomiu, zaś 15 paździer-
nika 2009 roku objął stanowisko Na-
czelnika Wydziału Transportu KWP 
zs. w Radomiu, które pełnił do mo-
mentu odejścia na emeryturę.

 MONIKA DASZKOWSKA

Nowi w szeregach Policji
41 nowych policjantów zasiliło szeregi garnizonu mazowieckiego. 2 marca 
odbyło się uroczyste ślubowanie, które przyjął Komendant Wojewódzki 
Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka. Teraz nowo przyjętych 
funkcjonariuszy czeka sześciomiesięczny kurs przygotowawczy.

Komendant Michułka podkreślił 
w przemówieniu, jak trudna i odpo-
wiedzialna jest służba w Policji. Życzył 
wszystkim funkcjonariuszom sukcesów 
zawodowych oraz szybkich awansów. Ro-
dzinom nowych stróżów prawa życzył 
wytrwałości i zrozumienia dla trudów 
tego zawodu.

Podczas procedury rekrutacyjnej naj-
większą liczbę punktów zdobył post. Łu-
kasz Adamczyk uzyskując 191 punktów na 
220 możliwych. Gratulujemy doskonałego 
wyniku! Posterunkowy Łukasz Adamczyk 
będzie pełnił służbę w KMP Radom.

Funkcjonariusze, po szkoleniu, będą 
pełnić służbę w 13 jednostkach naszego 
garnizonu (w Ciechanowie – 2, Grójcu – 4, 
Kozienicach – 1, Ostrowi Mazowieckiej – 2, 
Ostrołęce – 1, Płońsku – 1, Radomiu – 8, 
Węgrowie – 4, Sochaczewie – 3,Wyszko-
wie – 4, Żyrardowie – 3, SPPP Płock – 6, 
SPPP Radom – 2 ).

W roku 2017 Komendant Wojewódz-
ki Policji zs. w Radomiu planuje przyjąć 
do służby 222 nowych funkcjonariuszy 
w trybie czterech naborów. 

 OPR .MSZ

Po zakończeniu ofi cjalnej części zbiór-
ki, podziękowania i życzenia złożyli ko-
mendantowi pozostali zaproszeni goście 
płoccy policjanci, policjantki i pracow-
nicy Policji.

W uroczystości, oprócz wyżej wymie-
nionych, udział wzięli: Prokurator Rejo-
nowy w Płocku Norbert Pęcherzewski, 
Komendant Państwowej Straży Pożar-
nej brygadier Grzegorz Padzik i Straży 
Miejskiej Andrzej Wochowski, Wojsko-
wy Komendant Uzupełnień ppłk Bogu-
sław Okrasa, Zastępca Dyrektora Zakładu 
Karnego w Płocku ppłk Krzysztof Kamiń-
ski, poprzedni Komendant Miejski Policji 
w Płocku insp. w stanie spoczynku Je-
rzy Kalbarczyk, dowódca Samodzielne-
go Pododdziału Prewencji Policji w Płoc-
ku oraz komendanci miejscy i powiatowi 
Policji z ościennych komend.

 KRZYSZTOF PIASEK
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DOSKONALENIE ZAWODOWE

Terroryści w szkole
Atak uzbrojonych terrorystów na jedną z radomskich szkół to scenariusz 
ćwiczeń sztabowych, w których wzięli udział radomscy policjanci. 
Sprawdzano czas reakcji i przepływ informacji, a także sposób 
rozwiązania sytuacji kryzysowej i działania policyjnych procedur.

Policjanci z Sekcji Antyterrory-
stycznej z Komendy Wojewódz-
kiej Policji z siedzibą w Radomiu 
28 marca zorganizowali na terenie 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego po-
kaz ćwiczeń sztabowych dot. reagowania 
podmiotów bezpieczeństwa na zagroże-
nia związane z atakiem z użyciem broni 
palnej, materiałów niebezpiecznych i na-
rzędzi w miejscach publicznych. W dzia-
łaniach uczestniczyli także funkcjonariu-
sze SPPP w Radomiu.

Ćwiczenia miały charakter realnego 
zagrożenia, uwzględniały prawdziwy 
czas reakcji i dojazdu na miejsce zdarze-
nia. Według scenariusza na teren szko-
ły Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Radomiu wdarło się dwóch uzbrojonych 
w broń palną napastników. Weszli do bu-
dynków placówki i oddali strzały w kie-
runku przypadkowo napotkanych osób. 
Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zostają 
skierowane partole policyjne, będące naj-
bliżej miejsca zdarzenia oraz radomscy an-
tyterroryści. W tym czasie sprawcy – ak-
tywni strzelcy – przemierzają korytarze 
budynku w poszukiwaniu kolejnych ofi ar. 
Na miejsce zdarzenia dociera Grupa SAT. 
Pomiędzy nimi a napastnikami dochodzi 
do wymiany ognia, w wyniku czego je-
den ze sprawców zostaje obezwładniony. 
Po chwili antyterroryści unieszkodliwia-
ją drugiego, który terroryzował uczniów 
znajdujących się na sali gimnastycznej. 
Ważnym punktem ćwiczeń była także 
ewakuacja znajdujących się w szkole osób 
do wyznaczonego punktu, zabezpieczone-
go przez SPPP w Radomiu.

Tego typu ćwiczenia mają na celu pod-
noszenie kompetencji i umiejętności poli-
cjantów oraz analizę przyjętych procedur. 

W pokazach przede wszystkim cho-
dzi o przećwiczenie policyjnych działań 
o charakterze antyterrorystycznym oraz 
zaprezentowanie społeczeństwu realnych 
zagrożeń.

 ALEKSANDRA CALIK
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Ćwiczenia „wodniaków”
33 policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę na terenie akwenów, znajdujących się na terenie garnizonu 
mazowieckiego, przez trzy dni podnosiło swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego, w czasie 
szkolenia zorganizowanego przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu. Policjanci ćwiczyli m.in. skoki 
ratownicze, pływanie pod wodą oraz holowanie osoby zagrożonej.

Aby skutecznie i efektywnie peł-
nić służbę na wodach i terenach 
przywodnych oraz nieść pomoc 
z zakresu ratownictwa wodnego 

osobom korzystającym z akwenów, poli-
cjanci muszą doskonalić swoje umiejęt-
ności. Należy przy tym wspomnieć, że na 
terenie garnizonu mazowieckiego znajdu-
je się 113 zbiorników i cieków wodnych, 
które mogą być wykorzystywane do ce-
lów rekreacyjnych, tj. 59 rzek o łącznej 

długości 2141,3 km oraz 54 zalewy, jezio-
ra i inne zbiorniki wodne o łącznej po-
wierzchni 2100,2 ha

Przez podległy KWP zs. w Radomiu te-
ren przepływają jedne z głównych rzek 
Polski: Wisła, Bug, Narew, Wkra oraz 
usytuowanych jest na nim 12 akwenów 
o powierzchni od 22 do 600 ha. W celu 
jak największej skuteczności oraz zapew-
nienia bezpieczeństwa na tych obszarach 
udział w szkoleniu wzięło 34 policjantów 

z jednostek podległych Komendzie Woje-
wódzkiej Policji zs. w Radomiu.

33 policjantów przez trzy dni dosko-
naliło swoje umiejętności z zakresu ra-
townictwa wodnego na pływalni 42 
Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. 
Ćwiczenia prowadzone były przez do-
świadczonych ratowników radomskie-
go WOPR, którzy dzielą się z policjan-
tami swoją wiedzą i zdobytymi wielo-
letnimi umiejętnościami praktycznymi 
z zakresu ratownictwa wodnego. Poli-
cjanci mają świadomość, że od ich wie-
dzy oraz nabytych umiejętności często-
kroć zależy życie ludzkie. Sukcesywnie 
więc ćwiczą, m.in. pływanie sposobami 
stosowanymi w ratownictwie wodnym, 
skoki ratownicze, pływanie pod wodą 
oraz holowanie osoby zagrożonej.

Ponadto uczestnicy ostatniego szkole-
nia mieli możliwość trenować ze sprzę-
tem ratownictwa wodnego, prowadząc 
symulowane akcje ratownicze. Podsumo-
waniem zajęć na pływalni była weryfi ka-
cja umiejętności z zakresu ratownictwa 
wodnego. Każdy z policjantów na koniec 
szkolenia musiało sprostać wymaganiom 
trzech konkurencji takich jak: przepły-
nięcie dystansu 50 metrów stylem dowol-
nym w czasie poniżej 50 sekund, przepły-
nięcie pod wodą co najmniej 15 metrów 
czy holowanie tonącego na dystansie mi-
nimum 50 metrów.

W ramach prowadzonego szkolenia 
odbyły się również zajęcia teoretyczne, 
na których omawiane były przepisy re-
gulujące sposób pełnienia służby na ob-
szarach wodnych oraz prawne aspekty 
najczęściej popełnianych przestępstw 
i wykroczeń na tych obszarach. Ponad-
to uczestnicy szkolenia mieli możli-
wość obejrzenia prezentacji i materia-
łów szkoleniowych z zakresu „Udzie-
lania pomocy przedmedycznej poszko-
dowanym wydobytym z wody” przygo-
towanych przez prelegentów, którymi 
byli: kom. Marek Kret, podinsp. Marcin 
Mąkosa i kom. Adam Roguski – eksper-
ci Wydziału Prewencji KWP zs. w Rado-
miu oraz Andrzej Drabik – wiceprezes 
radomskiego WOPR.

Potrzeba zorganizowania tego rodza-
ju szkolenia wynikała m.in. z „Koncepcji 
wdrożenia lokalnego doskonalenia zawo-
dowego z zakresu umiejętności ratownic-
twa wodnego dla policjantów wykonujących 
zadania na wodach i terenach przywodnych 
na terenie garnizonu mazowieckiego oraz 
corocznej weryfi kacji tych umiejętności”.

W 2016 roku na terenie Mazowsza utonę-
ło 46 osób (2015 – 50, 2014 – 47, 2013 – 62).

 MAREK KRET 
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PROFILAKTYKA

Najpiękniejsza Polka 
w patrolu z „drogówką”
Radomscy kierowcy, którzy byli w Dzień Mężczyzny zatrzymywani 
do kontroli drogowej nie kryli zdziwienia, gdyż stróżom prawa 
towarzyszyła aktualna Miss Polski, czyli Paulina Maziarz. Najpiękniejsza 
Polka oraz funkcjonariuszki drogówki przypominały kierowcom 
zasady bezpiecznej jazdy, a w tym o konieczności zapinania pasów 
bezpieczeństwa. I nawet padający tego dnia deszcz nie odstraszył ani 
miss, ani kierowców, którzy sami zatrzymywali się, by zrobić sobie 
zdjęcie z nietypowym patrolem drogówki.

Przez kilkadziesiąt minut parking przy 
ul. Mierzejewskiego był 10 marca najbar-
dziej obleganym przez kierowców miej-
scem w Radomiu. Wszystko za sprawą 
nietypowego patrolu, który prowadził 
tam kontrolę. Ale nie ma się chyba czemu 
dziwić, skoro dwóm funkcjonariuszkom 
z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. 

w Radomiu towarzyszyła najpiękniejsza 
Polka 2016 roku.

Paulina Maziarz wraz z policjantka-
mi, z okazji Dnia Mężczyzny, postano-
wiła przypomnieć o zasadach bezpiecz-
nej jazdy w ten właśnie sposób. Kierow-
cy, którzy poruszali się zgodnie z obo-
wiązującymi zasadami, byli nagradzani 

drobnymi upominkami przygotowany-
mi przez partnerów akcji, Zarząd Woje-
wódzki NSZZ Policjantów Województwa 
Mazowieckiego w Radomiu oraz Centrum 
Reklamy „Nmedia”. A na nagrody zasłu-
giwali ci kierowcy, którzy zachowywa-
li się właściwie na drodze, mieli zapię-
te pasy bezpieczeństwa, ustępowali pie-
szym na przejściach, a swoją kulturą na 
drodze stanowili wzór do naśladowania 
dla swoich bliskich i innych uczestników 
ruchu drogowego.

Cały marcowy tydzień mazowieccy 
policjanci przypominali o tym, jak być 
bezpieczniejszym na drogach wojewódz-
twa. Z okazji Dnia Kobiet do kierujących 
pojazdami oraz pieszych i rowerzystek 
trafi ły kwiaty, które wręczali policjanci 
z „drogówki”. Kobiety w mundurach za-
jęły się natomiast bezpieczeństwem męż-
czyzn, a do współpracy zaprosiły pocho-
dzącą ze Zwolenia Miss.

Jak podkreślały funkcjonariuszki 
z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. 
w Radomiu oraz towarzysząca im Pau-
lina Maziarz: Poprzez właściwe zacho-
wanie na drodze, mężczyzna sam może 
zdecydować, jakim kierowcą chce być, 
a szczęściem jest samo życie, dlatego 
warto zapinać pasy, by tego szczęścia 
nie stracić.

Nie obyło się oczywiście bez wspól-
nych zdjęć, a akcja „Prawdziwy mężczy-
zna – odpowiedzialny kierowca” wpisa-
ła się w program profi laktyczny „B&N” 
czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechro-
niony, którego inicjatorem jest KWP zs. 
w Radomiu i poprzez który mundurowi 
chcą pokazać, że Policja może kojarzyć się 
nie tylko z represją, ale przede wszystkim 
z profi laktyką.

Kolejne nietypowe wcielenie poli-
cjantów z mazowieckiej drogówki moż-
na było zobaczyć dzień później na me-
czu koszykarskim ROSY Radom z MKS 
Dąbrowa Górnicza, gdzie policjanci pro-
mowali bezpieczne używanie telefonów 
komórkowych w ramach akcji „Smart-
STOP”.

 RAFAŁ JEŻAK
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kolejny projekt 
zakończony
W czwartek, 6 kwietnia, w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
zs. w Radomiu odbyła się konferencja podsumowująca i zamykająca 
projekt „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – walka 
z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza”. 
W trakcie konferencji zaprezentowano projekt, zrealizowane działania 
oraz uzyskane rezultaty i korzyści.

„Bezpieczeństwo gospodarcze strefy 
Schengen – walka z korupcją, doskona-
lenie wiedzy i działań Policji Mazowsza” 
to projekt współfi nansowany z fundu-
szy norweskich, który został opracowa-
ny wspólnymi siłami przez Zespół Fun-
duszy Pomocowych i wiodące Wydziały 
KWP zs. w Radomiu – Wydział dw. z Ko-
rupcją, Wydział Kryminalny i Laborato-
rium Kryminalistyki. Wartość całkowita 
zakończonego projektu to 1 243 000 zł.

Zakończony projekt szkoleniowy, dedy-
kowany był bezpieczeństwu strefy Schen-
gen poprzez ochronę wiarygodności umów 
zawieranych w obrębie państw Wspólnoty. 
Jego realizacja polegała na wyposażeniu 
i szkoleniu policjantów mazowieckiego 
garnizonu, które niewątpliwie wpłynęły 
na poprawę efektów działań w zakresie 
ścigania i karania sprawców przestępstw 
korupcyjnych. Jest to bardzo istotna spra-
wa, gdyż są to czyny, które przez społe-
czeństwo odbierane są jako jedne z najbar-
dziej dokuczliwych i zagrażających funk-
cjonowaniu państwa.

W ramach projektu swoją wiedzę do-
skonalili Policjanci Wydziału dw. z Ko-
rupcją, Wydziału Kryminalnego i Labo-
ratorium Kryminalistyki – ogółem 668 
osób. Tym samym przeszkolono o 23% 
więcej funkcjonariuszy i pracowników 

Policji niż początkowo planowano. Pierw-
sze szkolenia rozpoczęły się pod koniec 
2015 roku. Wśród zaproszonych gości – 
często trenerów prowadzących zajęcia 
– byli funkcjonariusze unijnych Policji, 
krajowi specjaliści zajmujący się wal-
ką z korupcją, przedstawiciele wymiaru 
sprawiedliwości. W ramach projektu zo-
stał też zakupiony sprzęt, który wzmoc-
nił możliwości techniczne Laboratorium 
Kryminalistyki.

W ostatnich latach Polska stała się jed-
nym z największych benefi cjentów środ-
ków pochodzących z budżetu Unii Euro-
pejskiej. Wyeliminowanie zagrożeń ko-
rupcyjnych przy rozdysponowywaniu 
środków oraz ochrona interesów fi nan-
sowych Unii Europejskiej stanowi jedno 
z głównych zadań stawianych przed pol-
ską Policją. Rodzi to konieczność stałej 
i aktywnej współpracy podmiotów zaan-
gażowanych w przeciwdziałanie korupcji 
z instytucjami i podmiotami przydziela-
jącymi te środki oraz nadzorującymi ich 
prawidłowe wykorzystywanie. Jedną 
z form takiej współpracy jest organizowa-
nie wspólnych szkoleń i seminariów po-
święconych poprawie skuteczności ujaw-
niania i wykrywania przestępstw popeł-
nianych na szkodę interesów fi nanso-
wych Unii Europejskiej.

Przypomnijmy:
Wydział dw. z Korupcją KWP zs. w Ra-

domiu powstał 15.04.2004 roku. Do głów-
nych zadań wydziału należy ujawnianie 
i wykrywanie przestępstw o charakterze 
korupcyjnym, zarówno w sferze publicz-
nej jak i gospodarczej. W zakresie zainte-
resowania wydziału są przede wszystkim 
przestępstwa: łapownictwa, sprzedajno-
ści, płatnej protekcji, korupcji wyborczej, 
menadżerskiej jak również zmów prze-
targowych.

Przestępczość korupcyjna jest powią-
zana z przestępczością zorganizowaną 
(jest formą osłony takiej działalności). 
Zwalczaniem przestępczości zorganizo-
wanej na terenie Mazowsza zajmuje się 
m.in. Wydział Kryminalny Komendy Wo-
jewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Prze-
stępczość zorganizowana przejawia się 
w takich dziedzinach jak: produkcja, 
przewóz i dystrybucja narkotyków, prze-
myt i produkcja alkoholu i papierosów, 
prostytucja, kradzieże i legalizacja skra-
dzionych pojazdów, handel ludźmi.

Natomiast głównym zadaniem Labora-
torium Kryminalistycznego jest wykony-
wanie badań i opinii kryminalistycznych 
z posiadanych specjalności w sprawach 
karnych, między innymi o charakterze 
korupcyjnym dla jednostek i komórek 
organizacyjnych Policji nadzorowanych 
przez Komendanta Wojewódzkiego Policji 
z siedzibą w Radomiu oraz organów pro-
kuratury i wymiaru sprawiedliwości. Ba-
dania te mają na celu ustalenie sprawców 
przestępstw i przygotowanie ujawnio-
nych dowodów do celów procesowych.

 ALEKSANDRA CALIK
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HISTORIA

Uczcili pomordowanych
Policjanci z sochaczewskiej komendy 13 kwietnia obchodzili Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Wspominano funkcjonariuszy Policji Państwowej pełniących służbę na terenie Sochaczewa, którzy 77 lat temu 
zostali zamordowani w Twerze.

W Zbrodni Katyńskiej wymordowa-
no blisko 22 tysiące obywateli polskich 
z czego większość ofi ar stanowili ofi ce-
rowie Wojska Polskiego, funkcjonariu-
sze Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji 
Państwowej, Straży Granicznej i Służby 
Więziennej. W kaźniach życie straciło po-
nad 6 tysięcy policjantów II RP.

Ławrientij Beria w notatce do Stalina 
stwierdził, że jeńcy wojenni są zdeklaro-
wanymi i nie rokującymi poprawy wro-
gami władzy sowieckiej. Na podstawie 
jego rozkazu zaczęto likwidować obozy, 
a mundurowi w nich osadzeni ginęli od 
strzału w tył głowy, bez względu na sto-
pień, stanowisko czy pełnioną funkcję. 
Tysiące Polaków zginęło, ponieważ ko-
munistyczny agresor uznał ich za grupę 
niebezpieczną ze względu na swą wyjąt-
kowo silną postawę patriotyczno-moral-
ną, miłość do Ojczyzny i wierną służbę 
społeczeństwu.

Na Cmentarzu Wojennym w Miedno-
je, gdzie spoczywają prochy funkcjona-
riuszy Policji Państwowej zamordowa-
nych w Twerze, wśród pamiątkowych 
tablic można znaleźć nazwiska 13 funk-
cjonariuszy Policji Państwowej, którzy 
na przestrzeni XX-lecia międzywojenne-
go pełnili służbę w Sochaczewie. Niektó-
rzy z nich to mieszkańcy powiatu socha-
czewskiego, a część to osoby przyjezdne, 
których potrzeba służby skierowała w to 
miejsce. Każdy z nich oddał życie za Oj-
czyznę.

Wśród zamordowanych znalazł się 
również Komendant Powiatowy Policji 
Państwowej w Sochaczewie, komisarz 
Wacław Kruziewicz. Policjant urodził się 
12 września 1884 roku w Kłodzku. Był 
inicjatorem budowy Domu Dziecka Sto-
warzyszenia Rodzina Policyjna. Dział-
kę na ten cel przekazał Włodzimierz 
Ignacy Garbolewski, dziedzic dóbr czer-
wonkowskich. Budynek w którym zna-
lazły schronienie sieroty po zmarłych 
i poległych policjantach mieści się obec-
nie przy ulicy Ziemowita. Komendant 
Kruziewicz podzielił tragiczne losy in-
nych policjantów i został zamordowany 
w Twerze, a następnie pochowany w jednej 
ze zbiorowych mogił w Miednoje.

Oprócz komisarza Wacława Kruziewi-
cza życie stracili:

 starszy posterunkowy Henryk Bek-
ker (1906–1940, zamordowany w Twerze),

 starszy przodownik Aleksander Bor-
kowski (1885–1940, zamordowany w Twe-
rze),

 posterunkowy Jan Ciężarek (1890– 
–1940, zamordowany w Twerze),

 komisarz Józef Ekiert (1885–1940, za-
mordowany w Twerze),

 przodownik Jan Czesław Farjaszew-
ski (1891–1940, zamordowany w Twerze),

 starszy przodownik Jan Gałązka 
(1891–1940, zamordowany w Twerze),

 aspirant Edward Kosiewicz (1883–
1940, zamordowany w Twerze),

 starszy posterunkowy Stefan Pawlic-
ki (1901–1940, zamordowany w Twerze),

 komisarz Wiktor Hugo Sauter (1896–
1940, zamordowany w Twerze),

 starszy posterunkowy Stanisław Siej-
ka (1905 – 1940, zamordowany w Twerze),

 posterunkowy Stefan Skrzypczyński 
(1914–1940, zamordowany w Twerze),

 starszy posterunkowy Stanisław Sła-
wiński (1892–1940, zamordowany w Twe-
rze).

W 2006 roku, między innymi dzięki 
Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna, zie-
mia z Cmentarza Wojennego w Miedno-
je z prochami poległych funkcjonariuszy 
została sprowadzona do Sochaczewa, by 

ostatecznie złożyć ją w Pomniku Pamięci 
przed kościołem na Trojanowie.

W dniu dzisiejszym pamięć o zamor-
dowanych pielęgnuje współczesne po-
kolenie policjantów. Aby oddać hołd po-
mordowanym w Katyniu i Miednoje, kie-
rownictwo Komendy Powiatowej Policji 
w Sochaczewie wspólnie z przedstawi-
cielem Wojska Polskiego, ppłk. Antonim 
Sidorukiem, władzami powiatu i miasta 
oraz kapelanem sochaczewskich policjan-
tów – ks. Piotrem Żądło, złożyli kwiaty 
pod Pomnikiem Pamięci w Trojanowie. 
W uroczystości brał również udział Da-
riusz Gałązka, emerytowany policjant so-
chaczewskiej komendy i wnuk starszego 
przodownika Jana Gałązki, który zginął 
w Twerze. Hołd pomordowanym oddali 
również uczniowie klasy mundurowej 
Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewi-
cza w Sochaczewie.

 ŹRÓDŁO: KPP SOCHACZEW
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SPORT

Biegali w Poznaniu
Ponad 11 tysięcy osób wzięło udział w dziesiątej edycji poznańskiego 
półmaratonu. Odbył się on niedzielę, 26 marca. Wśród startujących 
znalazła się także czteroosobowa drużyna z KWP zs. w Radomiu, 
która w pełnym składzie zameldowała się na mecie biegu.

Z roku na rok bieganie cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem. Poli-
cjanci i pracownicy cywilni nie tylko 
podnoszą w ten sposób swoje kwalifi ka-
cje zawodowe, ale także realizują swoje 
pasje sportowe. Punktualnie o godz. 9 
ponad 11 tysięcy biegaczy przekroczyło 
linię startu 10-go Poznań Półmaratonu. 
W tym roku wystartowali z ul. Grun-
waldzkiej przy pięknej słonecznej po-
godzie, a fi niszowali po 21 kilometrach, 
przy ferii świateł i dynamicznej muzyce 
w hali Międzynarodowych Targów Po-
znańskich.

Poznański półmaraton zakładał tak-
że klasyfi kacje dodatkowe, dedykowa-

ne służbom mundurowym. Wśród star-
tujących znaleźli się policjanci, strażacy 
i funkcjonariusze służby więziennej. 

 RAFAŁ JEŻAK

Setka Kariny
Sierż. szt. Karina Kubara-Grabska z Wydziału Konwojowego KWP 
zs. w Radomiu zajęła 28 miejsce w „Setce komandosa”, która odbyła się 
w marcu w Lublincu. Nasza koleżanka była druga wśród kobiet. Gratulujemy!

Nie jest ważna płeć i wiek, a kon-
dycja, którą dysponują zawodnicy. Li-
czy się determinacja, ponieważ w cza-
sie biegu nie brakuje trudnych chwil. 
„Setka komandosa” to bieg nietypowy. 
Pierwsze 10 km zawodnicy pokonują w 
pełnym umundurowaniu z plecakiem 
10 kg, kolejne 30 km tylko w pełnym 
umundurowaniu, a ostatnie 60 km w 
stroju dowolnym. Bieg odbywa się na 
pętli 20-kilometrowej. Limit czasowy to 
20 godzin.

W tym roku na starcie stawiło się pra-
wie 120 osób. Bieg zorganizował Wojsko-
wy Klub Biegacza „Meta”. Wśród biegaczy 
nie zabrakło również sierż. szt. Kariny Ku-
bara-Grabskiej z Wydziału Konwojowego 
KWP zs. w Radomiu, której pokonanie tego 
ekstremalnego dystansu zajęło 13:49:03. 
Na mecie była drugą kobietą, a w klasyfi -
kacji generalnej zajęła 28 miejsce.

Gratulujemy wytrwałości i kondycji!
 RAFAŁ JEŻAK 

FOT. ZMIERZYMYCZAS.PL

Sukces 
naszych 
koszykarzy
Drużyna KWP zs. u Radomiu zajęła trze-
cie miejsce w Mistrzostwach Polski Poli-
cji w Koszykówce o Puchar Komendanta 
Głównego Policji „Koszalin 2017”, które 
odbyły się przedostatni weekend marca. 
To pierwszy taki sukces drużyny mazo-
wieckiej Policji w sportach zespołowych. 
Koszykarze już zapowiadają, że w przy-
szłym roku będzie jeszcze lepiej.

Po raz drugi Komenda Wojewódzka 
Policji w Szczecinie i Komenda Miejska 
Policji w Koszalinie wspólnie z tamtej-
szym Urzędem Miasta oraz Zarządem 
Wojewódzkim NSZZ Policjantów Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego zor-
ganizowały Mistrzostwa Polski Policji 
w Koszykówce o Puchar Komendanta 
Głównego Policji „Koszalin 2017”. Patro-
natem Honorowym objęli mistrzostwa: 
Komendant Główny Policji nadinsp. 
dr Jarosław Szymczyk, Komendant Wo-
jewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. 
Jacek Cegieła i Prezydent Miasta Kosza-
lina Piotr Jedliński.

Sportowe zmagania trwały trzy dni. 
Drogą eliminacji, w myśl zasad fair play, 
z gry odpadały kolejne drużyny. Mecz 
fi nałowy wyłonił zwycięzcę zawodów.

I miejsce wywalczyła drużyna Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Gdań-
sku, II miejsce zajęła drużyna Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, 
III miejsce wywalczyli policjanci z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Rado-
miu.  OPR. MSZ
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NSZZ P

Konwój – Cup
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zajęli trzecie 
miejsce w IV Mistrzostwach Polski Wydziałów Konwojowych Policji 
w Halowej Piłce Nożnej. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano 
Waldemara Dobrasiewicza z KWP w Radomiu. Turniej wygrali Policjanci 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Turniej KONWÓJ – CUP 2017 rozpo-
czął się 26 marca. Otworzył go Naczel-
nik Wydziału Konwojowego Biura Pre-
wencji Komendy Głównej Policji nad-
kom. Wiesław Pietrzak. Pierwszego dnia 
Mistrzostw, które w tym roku odbywa-
ły się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Łańcucie, 16 drużyn rywa-
lizowało w rozgrywkach grupowych. Naj-
ważniejszym wydarzeniem były mecze 
fi nałowe. O trzecie miejsce Mistrzostw 
walczyły drużyny z Radomia i Katowic. 

O tym, że brązowy medal trafi  do Ra-
domia zadecydowały rzuty karne.

W fi nale spotkały się drużyny Komend 
Wojewódzkich Policji w Krakowie i Rze-
szowie. Po zaciętym meczu lepsi okazali 
się gospodarze i to oni ponownie zdobyli 
mistrzowski tytuł.

Klasyfi kacja końcowa:
I miejsce – Komenda Wojewódzka Po-

licji w Rzeszowie, II miejsce – Komenda 
Wojewódzka Policji w Krakowie, III miej-
sce – Komenda Wojewódzka Policji w Ra-
domiu.

Puchar Fair Play otrzymała drużyna 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Najlepszy bramkarz turnieju – Walde-
mar Dobrasiewicz z KWP w Radomiu.

Najlepszy zawodnik – Waldemar Piąt-
kowski z KWP w Krakowie.

Najlepszy strzelec – Krzysztof Weres 
z KWP w Rzeszowie (zdobywca 12 bramek)

Najmłodszy zawodnik turnieju – Mate-
usz Rubinkowski z KWP w Łodzi.

Dyplomy, nagrody i puchary uczestni-
kom oraz zwycięzcom wręczyli: Komen-
dant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nad-
insp. dr Krzysztof Pobuta, Dyrektor Biura 
Prewencji Komendy Głównej Policji insp. 
Dariusz Minkiewicz, a także Wicestarosta 
Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus oraz Bur-
mistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak.

Wśród organizatorów zawodów zna-
leźli się: Komenda Wojewódzka Policji 
w Rzeszowie, a także Zarząd Wojewódz-
ki w Rzeszowie NSZZ Policjantów oraz 
Podkarpacka Grupa Wojewódzka IPA. 
Impreza odbyła się pod honorowym pa-
tronatem: Komendanta Głównego Policji, 
Marszałka Województwa Podkarpackiego 
oraz Burmistrza Miasta Łańcuta.

  OPR. R. JEŻAK/ NA PODSTAWIE 
MATERIAŁÓW KWP W RZESZOWIE

Oferta dla 
policjantów
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkie-
go NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego 
podinsp. Dariusz Brzezicki 21 marca pod-
pisał porozumienie z Wyższą Szkołą Spo-
łeczno Ekonomiczną w Gdańsku, mającą 
swój oddział w Ostrołęce. Uczelnię repre-
zentował jej Rektor Roman Gawrych.

Na mocy porozumienia policyjni 
związkowcy z Mazowsza, pragnący 
studiować na tej uczelni, otrzymają 
do 50% zniżki czesnego na każdy se-
mestr. Wśród kierunków oferowanych 
przez Uczelnię są m.in.: Zarządzanie 
transportem i logistyką z elementami 
spedycji, Zarządzanie zasobami ludz-
kimi czy Edukacja dla bezpieczeń-
stwa.  OPR. MSZ

Krew 
dla kolegi

W akcji wzięli udział policjanci, pra-
cownicy Policji, strażacy, przedstawi-
ciele nadleśnictwa oraz innych służb 
mundurowych, a także mieszkańcy po-
wiatu zwoleńskiego i lipskiego. Do ak-
cji włączyli się również funkcjonariusze 
i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz przedstawiciele 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjan-
tów, którym 12 kwietnia udało się zebrać 
prawie 11 litrów krwi.

  AGNIESZKA KOŁDEJ

Prawie 33 litry krwi udało się zebrać dla 
rannego policjanta z posterunku w Kaza-
nowie. Policjanci i pracownicy z Komendy 
Powiatowej Policji w Zwoleniu serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy odpowiedzieli 
na ich apel i przyszli oddać krew dla po-
trzebującego funkcjonariusza.
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