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Patron 
uhonorowany
W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę mazowieccy 
policjanci uhonorowali insp. gen. Mariana Borzęckiego – Komendanta 
Głównego Policji Państwowej w latach 1923–1926 – odsłonięciem 
poświęconej mu tablicy w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. 

Wuroczystości, która odbyła się 
4 października w sali konfe-
rencyjnej KWP zs. w  Rado-
miu, udział wzięli zaprosze-

ni goście, m.in.: Wicewojewoda Mazo-
wiecki – Artur Standowicz, Kierownik 
Delegatury w  Radomiu Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego – Krzysztof Mu-
rawski, Dyrektor Biura Komunikacji Spo-
łecznej KGP – insp. dr Iwona Klonowska, 
Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji – 
nadkom. Krzysztof Musielak, przewodni-
czący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Po-
licjantów Województwa Mazowieckiego 
w Radomiu – podinspektor Dariusz Brze-
zicki, jego zastępczyni podinsp. Aneta 
Pawlińska, Anna Kwasiborska, Przewod-
nicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakła-
dowego NSZZ Pracowników Policji KWP 
zs. w Radomiu, Naczelnik Delegatury IPN 
w Radomiu – Danuta Pawlik, Prezes Sto-
warzyszenia Rodzina Katyńska – Teresa 
Duszyńska, Prezes Stowarzyszenia Ro-
dzina Policyjna 1939 – Tadeusz Adam-
czyk oraz Paweł Łuk-Murawski – szef 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej III 
Okręgu Policji Państwowej – Komisariat 
w Radomiu, a także kierownictwo garni-
zonu mazowieckiego.

W  czasie spotkania wyróżniono Me-
dalami za Długoletnią Służbę 59 poli-

– rzecznik prasowy KWP, podkom. Ro-
bert Dutkowski, asp. szt. Martyna Tersa 
z KMP w Radomiu, podkom. Monika-Pa-
rys Gąsiorowska – I Zastępca Komendan-
ta Powiatowego Policji w Węgrowie, pod-
insp. Marcin Hensoldt – naczelnik Wy-
działu dw. z Cyberprzestępczością KWP.

Po uroczystościach, w Ośrodku Kultu-
ry i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Ra-
domiu, zaproszeni goście mogli obejrzeć 
spektakl „Służba”, który został wysta-
wiony przez aktorów Amatorskiej Sce-
ny Policyjnej „Na Posterunku”. Aktorzy, 
przedstawiając niełatwe dzieje policyjnej 
rodziny, pokazali jednocześnie, jaką rolę 
odgrywała służba w  Policji, w  tradycji 
i historii naszego kraju. Główny bohater 
– dziadek, wspomina wydarzenia sprzed 

cjantów. Wśród nich znaleźli się m.in.: 
nadkom. Radosław Cubala – naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej KWP, 
podinsp. Radosław Kaczmarek – naczel-
nik Wydziału Ruchu Drogowego KPP 
w Grójcu; podinsp. Katarzyna Kucharska 



| 3

mazowiecka.policja.gov.pl

GARNIZON

Marian Borzęcki był absolwentem Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Petersburgu, od lipca 1919 do paź-
dziernika 1921 zastępcą komendanta głównego Policji 
Państwowej. Od grudnia 1922 do czerwca 1923 peł-
nił funkcję dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Od czerw-
ca 1923 do listopada 1926 był Komendantem Głów-
nym Policji Państwowej. W latach 1927–1934 piastował 
urząd wiceprezydenta Warszawy. Z chwilą wybuchu 
II wojny światowej kontynuował działalność społecz-
ną, wchodząc w skład Stołecznego Komitetu Samo-
pomocy Społecznej. Jesienią 1939 roku podjął dzia-
łalność konspiracyjną, utrzymując ścisłą współ-
pracę z rządem emigracyjnym, zostając jego pierw-
szym przedstawicielem na kraj. W marcu 1940 roku, 
w związku z działalnością konspiracyjną, został aresz-
towany przez Niemców i osadzony na Pawiaku, a na-
stępnie w obozie w Sachsenhausen. Po przewiezieniu 
i osadzeniu w obozie Mauthausen został, w 1942 roku, 
zamordowany. Jego symboliczny grób znajduje się na 
warszawskich Powązkach.

lat i opowiada swojej wnuczce oraz jej przyjaciołom historię 
tej formacji. Mówi o rodzinnych tajemnicach, trudnych wy-
borach, służbie i odpowiedzialności za kraj. Widzowie w cią-
gu kilkudziesięciu minut mogli przeżyć blisko 100 lat historii 
polskiej Policji – od dnia odzyskania niepodległości, poprzez 
drugą wojnę światową aż po czasy współczesne.

Osoby, które brały udział w realizacji projektu otrzymały 
oznaki Przyjaciel Teatru. Wśród tej grupy znaleźli się Komen-
dant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michuł-
ka, nadkom. Radosław Cubala oraz Magdalena Siczek-Zalew-
ska i Monika Daszkowska z Wydziału Komunikacji Społecznej 
KWP zs. w Radomiu.

 RAFAŁ JEŻAK
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Policyjne ślubowanie
Szeregi Policji zasilili kolejni stróże prawa. 3 października, 50 
funkcjonariuszy, w tym 13 kobiet, w obecności swoich najbliższych 
oraz kierownictwa garnizonu mazowieckiego ślubowało na sztandar 
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Policjantów przywitał Komendant Wo-
jewódzki Policji – insp. Tomasz Michuł-
ka, podkreślając, jak trudna i  odpowie-
dzialna jest to służba. Życzył wszystkim 
funkcjonariuszom sukcesów zawodo-
wych oraz szybkich awansów, ich rodzi-
nom zaś wytrwałości i zrozumienia dla 
trudów zawodu policjanta. Do życzeń 
szefa mazowieckich policjantów dołą-
czył się także przewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woje-
wództwa Mazowieckiego w  Radomiu – 
podinsp. Dariusz Brzezicki.

Komendant Wojewódzki wyróżnił trój-
kę nowych policjantów, którzy podczas 
zmagań rekrutacyjnych zdobyli najwięk-
szą ilość punktów. Najwięcej otrzymał 
post. Sebastian Chyb, 189 punktów na 
220 możliwych. Policjant służbę będzie 
pełnił w  Komendzie Powiatowej Policji 
w Grójcu. 

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjo-
nariuszami sześciomiesięczny kurs przy-
gotowawczy, podczas którego zdobędą 
wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakre-
su przepisów prawa i taktyki policyjnej. 
Będą także doskonalić swoje umiejętno-
ści strzeleckie. Po tym czasie, w ramach 
adaptacji zawodowej, będą pełnić służby 
patrolowe w praktyce, weryfi kując nabytą 

Ku Pamięci
Wspólnie z mieszkańcami Zambsk Kościelnych i gminy Obryte 
upamiętniliśmy poległych we wrześniu 1939 roku Żołnierzy 5 Pułku 
Piechoty Legionów „Zuchowaci” oraz uświetniliśmy obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości i zbliżającą się 100. rocznicę 
powstania Policji Państwowej.

Organizatorami uroczystości byli: 
Wójt Gminy Obryte Jan Mroczkowski, Ko-
mendant Powiatowy Policji w  Pułtusku 
mł. insp. Jarosław Olszewski, Proboszcz 
Parafi i Zambski Ksiądz Dariusz Multon, 
Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej 13 Pułku Piechoty na czele z Dowódcą 
starszym chorążym sztabowym rezerwy 
Leszkiem Topólskim.

Wydarzenie zostało objęte patronatem 
honorowym Ministra Środowiska – Hen-
ryka Kowalczyka, Komendanta Główne-
go Policji – generalnego insp. dr. Jarosła-
wa Szymczyka, a patronatem medialnym 
przez miesięcznik Komendanta Głównego 
Policji – „Policja 997”. 

Komendę Główną Policji reprezento-
wali: insp. dr Iwona Klonowska, Dyrektor 
Biura Komunikacji Społecznej oraz insp. 
Marek Ślizak, Zastępca Komendanta Biu-
ra Spraw Wewnętrznych Policji, a Komen-
dę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu Za-
stępca Komendanta Wojewódzkiego insp. 
Kamil Borkowski.

Przy asyście Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Policji oraz pododdziału konnego 
uczestnicy uroczystości przeszli na miej-
scowy cmentarz, gdzie na mogile pole-
głych żołnierzy delegacje złożyły wień-
ce i po oddanej salwie honorowej z armat 
odbyła się uroczysta msza święta koncele-
browana przez Księdza Kanonika Szcze-

pana Bugaja, Dyrektora Caritas Diecezji 
Płockiej.

Po wspólnej modlitwie uczestnicy uro-
czystości wzięli udział w pikniku mili-
tarno-patriotycznym. Podczas imprezy 
plenerowej można było podziwiać m.in.: 
wystawy sprzętu wojskowego, promocyj-
ne stanowiska militarne, wystawę zbio-
rów muzealnych okresu II wojny świa-
towej, pokaz ratownictwa medycznego, 
symulację odbicia zakładnika z  rąk ter-
rorystów, przygotowaną przez Grupę ASG 
Fun i ASG Pułtusk. Uroczystość uświet-
nił występ Kapeli Kresowej z Wilna. Ze 
strony Policji zaprezentowane zostały: 
stoisko edukacyjno-prewencyjne, rowe-
rowy tor przeszkód, mini miasteczko dla 
przedszkolaków, konkursy z nagrodami, 
radiowozy policyjne, quad.

Niezwykłych wrażeń dostarczył koncert 
Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i  pokaz 
koni służbowych. Ponadto, chcąc przybliżyć 
publiczności specyfi kę pracy Policji, przepro-
wadzona została symulacja pościgu i dyna-
micznego zatrzymania przestępcy z wyko-
rzystaniem środków obezwładniających oraz 
broni służbowej. Funkcjonariusze przepro-
wadzili również test sprawności fi zycznej 
dla wszystkich tych, którzy chcieliby wstą-
pić w szeregi Policji.  MILENA KOPCZYŃSKA

wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szko-
lenia wrócą do jednostek terenowych na-
szego województwa.

Funkcjonariusze, po szkoleniu, będą 
pełnić służbę w 20 jednostkach naszego 
garnizonu w: Białobrzegach – 1, Ciecha-
nowie – 1, Garwolinie – 2, Grójcu – 4, Łosi-
cach – 1, Mławie – 2, Ostrołęce – 5, Ostro-
wi Maz. – 1, Płońsku – 4, Przasnyszu – 1, 
Pułtusku – 2, Radomiu – 5, Siedlcach – 1, 
Sochaczewie – 2, Sokołowie Podla-
skim – 2, Węgrowie – 1, Żyrardowie – 1, 
SPPP w Płocku – 8, SPPP w Radomiu – 5, 
KWP zs. w Radomiu – 1.

 RAFAŁ JEŻAK
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Diecezjalne 
Święto Policji 
w Sochaczewie
7 października, w kościele Św. Wawrzyńca w Sochaczewie, odbyło się 
Diecezjalne Święto Policji. W nabożeństwie będącym wspomnieniem 
Archanioła Michała – patrona Policji, wzięło udział wielu znamienitych 
gości, którzy wraz z mieszkańcami modlili się w intencji policjantów, 
pracowników Policji i ich rodzin.

Na Mszy Świętej w intencji wszystkich 
policjantów, pracowników Policji i ich ro-
dzin obecni byli m.in.: Komendant Wo-
jewódzki Policji zs. w  Radomiu – insp. 
Tomasz Michułka; Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – mł. 
insp. Jarosław Rybka; Kapelan Policji Wo-
jewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego 
w Łodzi – ks. ppor. Jacek Syjud; podinsp. 
Robert Horosz z Biura Historii i Tradycji 
Policji KGP, komendanci jednostek Poli-
cji garnizonu mazowieckiego i  łódzkie-
go, przedstawiciele lokalnych samorzą-
dów, wojska, straży pożarnej, współpra-
cujących instytucji oraz uczniowie klasy 
mundurowej wraz z pocztem sztandaro-
wym Zespołu Szkół im. Jarosława Iwasz-
kiewicza w Sochaczewie.

Biskup Wojciech Osial w swoim kaza-
niu przypomniał tragiczne losy policjan-
tów II RP, którzy padli ofi arą zbrodni ka-
tyńskiej. Mówił o tym, jak walczyli o wol-
ność, jakimi kierowali się wartościami 
i wielokrotnie podkreślał, że oddali życie 
za wolność i Polskę, że możemy być dum-
ni, że tak duży wkład w niepodległość ma 

Policja Państwowa. Biskup podziękował 
również sochaczewskim policjantom, za 
codzienną, pełną poświęcenia służbę: 
„Dziękujemy za to, że jesteście tam, gdzie 
inni boją się iść. Dziękujemy, że jesteście 
tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy i za to, 

że jesteście zawsze dyspozycyjni i na każ-
de zawołanie. Wielkie Bóg zapłać.”

Na zakończenie uroczystej mszy, Ko-
mendant Powiatowy Policji w Sochacze-
wie insp. Michał Safjański podziękował 
biskupowi w  imieniu funkcjonariuszy, 
pracowników Policji i ich rodzin za mo-
dlitwę, natomiast na ręce Kapelana Policji 
Diecezji Łowickiej złożył tablo w podzię-
kowaniu za codzienne wsparcie ducho-
we, pomoc i dobre słowo.

Krótkie spotkanie z  historią Policji 
Państwowej możliwe było dzięki wysta-
wie „Policja Państwowa 1919 – 1939”, któ-
rą udostępniło Biuro Historii i  Tradycji 
Policji KGP. Poza tym, policjanci Zespo-
łu ds. Profi laktyki Społecznej, Nieletnich 
i Patologii przeprowadzili wiele konkur-
sów o  bezpieczeństwie w  ruchu drogo-
wym, znakowali rowery i  zachęcali do 
wstąpienia do służby w Policji.

Tradycyjnie, ogromnym zainteresowa-
niem cieszyła się Orkiestra Reprezenta-
cyjna Komendy Głównej Policji pod ba-
tutą insp. Janusza Trzepizura oraz Kom-
pania Honorowa Samodzielnego Podod-
działu Prewencji Policji z Płocka.

 AGNIESZKA DZIK

Uroczystości w Skrzyńsku
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wystawili 
posterunek honorowy przy pomniku Orła Białego, który stanął 
przy sanktuarium maryjnym w Skrzyńsku (pow. przysuski) z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ksiądz biskup 
Henryk Tomasik dziękował policjantom za ich służbę dla Ojczyzny oraz 
odzyskanie 17 lat temu skradzionego obrazu.

Odsłonięcie pomnika połączone było 
z 20-leciem koronacji Matki Boskiej Staro-
skrzyńskiej. Skrzyńsko należy do najstar-
szych w  Polsce miejsc kultu maryjnego. 
9 września 1998 r. Prymas Polski kard. Jó-
zef Glemp koronował obraz w Skrzyńsku. 
W czerwcu 2001 r. obraz został skradziony. 
Po kilku dniach został odzyskany przez po-
licjantów. Kobieta i mężczyzna, w których 

mieszkaniu znaleziono obraz zostali skaza-
ni. Od tego wydarzenia Matka Boska Staro-
skrzyńska została obrana przez policjantów 
jako ich patronka. Kopie obrazów, poświęco-
ne przez zmarłego dwa lata temu ks. biskupa 
Zygmunta Zimowskiego, znajdują się w Ko-
mendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecz-
nej, Komendzie Wojewódzkiej w Radomiu 
oraz Komendzie Powiatowej w Przysusze.

W  programie uroczystości nie zabra-
kło również składania wiązanek przed 
pomnikiem. O oprawę muzyczną uroczy-
stości zadbała Orkiestra Reprezentacyjna 
Policji pod batutą mł. insp. Janusza Trze-
pizura, a  hymn wykonała śpiewaczka 
operowa Katarzyna Bochyńska-Wojdył.

W obchodach udział wziął m.in. Ko-
mendant Wojewódzki Policji zs. w Rado-
miu – insp. Tomasz Michułka oraz Ko-
mendant Powiatowy Policji w Przysusze 
– insp. Adam Czyżewski. Nie zabrakło 
parlamentarzystów, z marszałkiem Sena-
tu na czele, samorządowców, przedstawi-
cieli instytucji, pocztów sztandarowych 
oraz mieszkańców Skrzyńska.

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP
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Służby na „Ratunek”
DOSKONALENIE ZAWODOWE

Na nowej obwodnicy Radomia doszło do wypadku drogowego z udziałem kilku samochodów osobowych 
oraz busa. Na miejsce zdarzenia zostały wezwane wszystkie służby ratunkowe. Na szczęście były to tylko 
ćwiczenia, których celem było doskonalenie działania Policji oraz współdziałania z innymi służbami 
w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego w wyniku którego zostało poszkodowanych wiele osób.

10 października, ok. 
godz. 10 dyżurny 
Komendy Miejskiej 
Policji w Radomiu 

otrzymał informację od opera-
tora Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego, o  tym, że dro-
dze S7, na węźle „Wolanów” 
doszło do wypadku z udziałem 
czterech pojazdów, w tym bus-
-a przewożącego osoby. Na miej-
sce skierowany został patrol ru-
chu drogowego, który potwier-
dza zdarzenia, w  którym po-
szkodowanych zostało 11 osób. 
Z uwagi na skalę zdarzenia in-
formacja została przekazana do 
dyżurnego KWP zs. w  Rado-
miu, a następnie poinformowa-
no Komendanta Wojewódzkie-
go Policji zs. w Radomiu.

Na miejsce zdarzenia skie-
rowano wszystkie wolne patro-

le Policji. Policjanci zapewni-
li bezpieczeństwo i  porządek 
w ruchu drogowym w rejonie 
prowadzonych działań ratow-
niczych, w tym zapewnili bez-
kolizyjny dojazd dla służb ra-
towniczych, w tym straży po-
żarnej i pogotowania ratunko-
wego. Konieczne było wyłącze-
nie z ruchu odcinka drogi, na 
którym doszło do wypadku. 
Rozłożono także namiot, do 
którego trafi ały osoby poszko-
dowane. Na miejscu pracowały 
wszystkie służby. Akcja ratun-
kowa trwała blisko trzy godzi-
ny. Po jej zakończeniu do dzia-
łań przystąpili policjanci z gru-
py operacyjno-procesowej, któ-
rej celem było ustalenie przy-
czyn i przebiegu zdarzenia.

Na szczęście były to tyl-
ko ćwiczenia „Ratunek 2018” 

zorganizowane we współpra-
cy z  innymi podmiotami. Ich 
celem było doskonalenie dzia-
łania Policji oraz współdziała-
nia z innymi służbami w przy-
padku wystąpienia zdarzenia 
drogowego w  wyniku które-
go zostało poszkodowanych 
wiele osób. Przedsięwzięcie 
miało także na celu weryfi ka-
cję przyjętych procedur w za-
kresie postępowania w  sytu-
acjach wymagających współ-
działania z  innymi służbami, 
w tym w szczególności z PSP, 
GDDKiA, CPR. Obserwatorami 
ćwiczeń byli także uczniowie 
klas policyjnych Zespołu Szkół 
im. Korpusu Ochrony Pograni-
cza z Szydłowca, a w role osób 
poszkodowanych wcielili się 
uczniowie z  radomskiego Ze-
społu Szkół Samochodowych.

Policjanci mogli także do-
skonalić techniki stosowane 
w  celu neutralizacji oraz re-
agowania na zagrożenia za-
istniałe w  wyniku zdarzenia 
drogowego, sprawdzić swoje 
umiejętności w  warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych 
w dziedzinie organizacji i pro-
wadzenia działań policyjnych 
w  sytuacji kryzysowej oraz 
tworzenie warunków właści-
wych do przeciwdziałania 
tego rodzaju zagrożeniom i li-
kwidacji ich skutków, w  tym 
m.in. szybkiej oceny zaistnia-
łej sytuacji, wypracowania 
trafnych decyzji w ograniczo-
nym czasie. Po zakończeniu 
ćwiczeń odbyło się ich pod-
sumowanie.

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP
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DOSKONALENIE ZAWODOWE

Ćwiczenia Egida-18
30 września, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w wybranych 90 jednostkach 
organizacyjnych Policji szczebla powiatowego (miejskiego, rejonowego) przeprowadzone zostały 
ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-18. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 1714 osób. To tzw. 
rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadali nadane przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby 
w jednostkach zmilitaryzowanych Policji. Na terenie Mazowsza ćwiczenia odbyły się w: Grójcu, Sierpcu, 
Sokołowie Podlaskim, Węgrowie i Żurominie.

Podstawą prawną przeprowadzenia 
ćwiczenia jest Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 12 lutego 2018 r. w spra-
wie określenia liczby osób powoływa-
nych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jed-
nostkach przewidzianych do military-
zacji oraz Decyzja Komendanta Główne-
go Policji nr 218 z dnia 9 lipca 2018 r. 
w sprawie przeprowadzenia w  jednost-
kach organizacyjnych Policji ćwiczenia 
pod kryptonimem „EGIDA-18”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja 
w zakresie liczby corocznych powołań 
osób (rezerw osobowych) do odbycia 
ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbroj-
nych RP, formacją w skali państwa. Za 
koordynację ćwiczenia odpowiadała 
Komenda Główna Policji oraz komen-
dy wojewódzkie (Stołeczna) Policji.

Obserwatorami ćwiczenia poza 
przedstawicielami Komendy Głównej 
Policji byli przedstawiciele Dowódz-
twa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych, Departamentu Strategii i Plano-
wania Obronnego MON, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz przedstawiciele terenowej admi-
nistracji publicznej i wojskowej.

Głównymi założeniami ćwiczenia było 
praktyczne sprawdzenie przyjętych zało-
żeń i  rozwiązań planistycznych związa-
nych z powoływaniem osób (rezerw oso-
bowych) do jednostek organizacyjnych Po-
licji przewidzianych do militaryzacji, or-
ganizacji procesu szkolenia teoretycznego 
oraz płynności przepływu informacji na li-
nii KPP/KMP/KRP – KWP/KSP – KGP.

Źródłem fi nansowania ćwiczenia 
są środki Ministra Obrony Narodowej 
przydzielone Komendantowi Główne-
mu Policji w ramach Programu Poza-
militarnych Przygotowań Obronnych 
działu administracji rządowej sprawy 
wewnętrzne w latach 2017–2026.

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP

Paramedyk 2018
Po raz jedenasty na Pomorzu zespoły antyterrorystyczne podległe 
MSWiA, MON i MS rywalizowały w jedynych w Polsce zawodach 
i warsztatach medycyny taktycznej. Funkcjonariusze i żołnierze brali 
udział w konkurencjach medycznych, taktycznych i sprawnościowych.

Paramedyk to nie konkurs, nie do koń-
ca zawody, ale na pewno idealna okazja 
do przećwiczenia umiejętności udziela-
nia wykwalifi kowanej pomocy medycz-
nej w  warunkach bojowych. Impreza 
przygotowana przez najlepszych dla naj-
lepszych. Udział w  niej biorą jednostki 
specjalne podległe Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji, Mini-
sterstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu 
Obrony Narodowej.

Konkurencje w każdej edycji zawodów są 
inne i do samego końca trzymane w tajem-
nicy. Organizatorzy za każdym razem stara-
ją się aby przygotowane poszczególne etapy 
zawodów były jak najbardziej realistyczne.

W tym roku Paramedyk rozpoczął się 
eliminacjami, w  których wzięły udział 
22 drużyny. Do fi nałów przeszło 12 dru-
żyn, które konkurowały w  6 konkuren-
cjach. Zawody trwały 5 dni, w trakcie Pa-
ramedyka na uczestników czekały rów-
nież warsztaty, konferencja naukowa oraz 
masowe (nocne) zadanie na terenie stare-
go terminala lotniska im. Lecha Wałęsy 
w Gdańsku. W tym zadaniu jednocześnie 
wzięło udział 120 funkcjonariuszy i żoł-
nierzy jednostek specjalnych oraz około 
100 pozorantów z Zespołu Szkół Mundu-
rowych w Żukowie.

Podczas tej edycji zawodów wyróżnio-
no cztery drużyny:

 Wydział Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego

 Samodzielny Pododdział Antyterro-
rystyczny Policji w Radomiu

 Samodzielny Pododdział Antyterro-
rystyczny Policji w Warszawie

 Biuro Operacji Antyterrorystycznych 
Komendy Głównej Policji

Organizatorami i  pomysłodawcami 
imprezy są policjanci z  Samodzielnego 
Pododdziału Antyterrorystycznego Poli-
cji w Gdańsku. Za zorganizowanie tego-
rocznej edycji Paramedyka odpowiedzial-
ny był nadkom. Jarosław Przyjemczak do-
wódca SPAP w Gdańsku.

Imprezę zorganizowano przede 
wszystkim po to, aby zwrócić uwagę na 
problematykę niesienia pomocy medycz-
nej w warunkach działań bojowych. Ce-
lem jest przygotowanie policjantów, żoł-
nierzy, ratowników taktycznych, dowód-
ców i  personelu medycznego do dobrej 
organizacji działań w ramach polskiego 
TCCC, a poprzez to zmniejszenie ryzyka 
i śmiertelności na polu walki.

 POMORSKA POLICJA 
– POMORSKA.POLICJA.GOV.PL
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Najlepszy 
dzielnicowy
z Przasnysza
Zwycięzcą tegorocznych eliminacji wojewódzkich do XI 
Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych – Dzielnicowy 
Roku okazał się mł. asp. Artur Długokęcki z Komendy Powiatowej 
Policji w Przasnyszu. W czasie zawodów wyłoniono także najlepszego 
kierownika rewiru dzielnicowych. Najlepszym okazał się asp. szt. 
Paweł Wudarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

W  Centrum Szkolenia Policji w  Le-
gionowie dzielnicowi, którzy zwyciężyli 
w eliminacjach na szczeblu komend miej-
skich i powiatowych Mazowsza, a także 
kierownicy rewirów dzielnicowego 1 i 2 
października przystąpili do rywalizacji 
o tytuł, odpowiednio, najlepszego dziel-
nicowego i najlepszego kierownika dziel-
nicowych w KWP zs. w Radomiu.

W konkursie na szczeblu wojewódz-
kim startujący w nim dzielnicowi rywa-
lizowali m.in. podczas testu z  wiedzy 
policyjnej, strzelaniu i  symulacji przy-
jęcia interesanta. Zadania te wymagały 
wykazania się przez dzielnicowych zna-
jomością prewencji, prawa oraz psycho-
logii. Oceniane były umiejętności dziel-
nicowych w zakresie: komunikacji wer-
balnej i niewerbalnej, tworzenia atmos-
fery życzliwości i pomocy obywatelom, 
radzenia sobie w  sytuacjach trudnych, 
analizowania i  wyciągania wniosków, 
wskazywania możliwych do zastoso-
wania rozwiązań zgodnych z  obowią-
zującymi przepisami prawa i  normami 
współżycia społecznego, propagowa-
nia metod i  sposobów unikania zagro-
żeń. W  zawodach kierowników dziel-

wej Policji w Kozienicach i sierż. szt. Ewa 
Płaszczyńska z Komendy Powiatowej Po-
licji w Białobrzegach. Z kolei najlepszy-
mi kierownikami dzielnicowych okazali 
się: asp. szt. Paweł Wudarczyk z Komen-
dy Powiatowej Policji w Płońsku, asp. szt. 
Łukasz Trojanowski z Komendy Miejskiej 
Policji w  Ostrołęce i  podkom. Tomasz 
Chrzanowski z Komendy Miejskiej Poli-
cji w Ostrołęce.

Dzielnicowi, którzy zajęli dwa pierwsze 
miejsca oraz najlepszy kierownik dzielni-
cowych będą reprezentować teraz garni-
zon mazowiecki podczas zawodów ogól-
nopolskich, które odbędą się w Szkole Po-
licji w Katowicach 23–26 października.

Policjantom biorącym udział w zawo-
dach pogratulował i wręczył pamiątkowe 
dyplomy oraz puchary Zastępca Komen-
danta ds. Dydaktycznych Centrum Szko-
lenia Policji w Legionowie – insp. Marcin 
Szyndler i Naczelnik Wydziału Prewen-
cji KWP zs. w Radomiu – podinsp. Witold 
Krawczyk.

 WOJCIECH MADEJ

nicowych uczestnicy rozwiązywali test 
z wiedzy zawodowej.

Rywalizacja podczas zawodów prze-
biegała na bardzo wysokim poziomie, 
a  najlepszymi dzielnicowymi okaza-
li się: mł. asp. Artur Długokęcki z  Ko-
mendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, 
asp. Rałał Mąkosa z Komendy Powiato-

DOSKONALENIE ZAWODOWE
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Wzywamy pomoc 
przez telefon
Przez najbliższe kilka tygodni na terenie województwa mazowieckiego 
nr alarmowy 997 przełączony zostanie z jednostek organizacyjnych 
Policji na nr alarmowy 112 obsługiwany przez operatorów Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. Numer nadal będzie aktywny. 
Zmieni się jedynie miejsce odbioru zgłoszenia. Proces ten potrwa 
od 18 października w Radomiu do 6 listopada w Sokołowie Podlaskim.

Powyższa zmiana podyktowana jest zin-
tegrowaniem systemu, który umożliwić ma 
jednoczesne powiadomienie o  zdarzeniu 
wszystkich właściwych służb ratowniczych 
oraz wyeliminowaniu dużej ilości fałszy-
wych zgłoszeń. Ponadto nr 112 jest między-
narodowym jednolitym numerem alarmo-
wym obowiązującym na terenie całej Unii 
Europejskiej, który daje również możliwość 
przekierowania zgłoszenia do operatora wła-
dającego danym językiem obcym, pracujące-
go w dowolnym CPR w kraju.

Przełączenie nr 997 na nr 112 umożliwi 
tym samym dostosowanie się do standar-
dów europejskich. Interesant dzwoniący 
na nr 112 zostanie połączony z operatorem 
CPR, natomiast w sytuacjach newralgicz-
nych, gdy zagrożone będzie życie, zdrowie 
ludzkie lub porządek publiczny, operator 
CPR zgłoszenia będzie przekazywał dyżur-
nym jednostek organizacyjnych Policji.

Korzystając z  okazji, warto przypo-
mnieć kilka podstawowych zasad obo-

wiązujących podczas udzielania pierw-
szej pomocy, kiedy to musimy telefonicz-
nie poinformować o zdarzeniu pogotowie 
ratunkowe. 

Podczas wzywania pomocy musimy 
przekazać dyspozytorowi kilka informa-
cji. Wbrew pozorom kolejność ich prze-
kazywania jest bardzo ważna. Zawsze 
jako pierwsze powinniśmy podać, gdzie 
zdarzenie ma miejsce. Ma to ogromne 
znaczenie w  momencie, gdyby połącze-
nie z numerem alarmowym zostało prze-
rwane (rozładowana bateria telefonu ko-
mórkowego, zgubienie sieci, brak prądu 
w domu itp.).

Określamy najdokładniej jak potrafi my 
miejsce, w którym doszło do zdarzenia. Je-
śli sytuacja ma miejsce w domu/bloku prze-
kazujemy dyspozytorowi dokładny adres: 
nazwa ulicy, numer domu, bloku, klatki, 
piętro. Podajemy także miejscowość gdyż 
zdarza się, że w dwóch pobliskich miejsco-
wościach znajdują się takie same ulice.

Gdy sytuacja wydarzyła się na drodze, 
także staramy się określić orientacyjny 
adres miejsca zdarzenia. Jeśli jest to nie-
możliwe, podajemy charakterystyczne 
punkty orientacyjne. Przekazujemy in-
formacje o  tym, dlaczego dzwonimy, co 
się wydarzyło. Określamy czy jest to np. 
zachorowanie (ból w  klatce piersiowej, 
napad duszności, drgawek itd.), wypa-
dek komunikacyjny, uraz, oparzenie etc. 
Staramy się określić, ile jest osób potrze-
bujących pomocy i w jakim są stanie. Od 
tej informacji zależy, ile karetek i jakiego 
typu (zespół podstawowy, zespół specja-
listyczny) zostanie od razu wysłanych na 
miejsce zdarzenia. 

Podajemy objawy, które możemy zaobser-
wować (np.: brak oddechu, krwotok z ręki, 
uraz głowy, drgawki), jak i te, które podają 
sami poszkodowani (np. piekący ból w klat-
ce piersiowej, duszność, zawroty głowy).In-
formujemy także, czy została podjęta resu-
scytacja. Przekazujemy dyspozytorowi, czy 
osobą poszkodowaną jest dorosły czy dziec-
ko, kobieta czy mężczyzna. Jeśli jest to moż-
liwe podajemy jego wiek, imię i nazwisko. 

Na samym końcu, po przekazaniu 
wszystkich powyższych informacji, poda-
jemy nasze imię i nazwisko,  numer telefo-
nu, z którego dzwonimy. W trakcie rozmo-
wy uważnie słuchajmy tego, co mówi dys-
pozytor. Może on nam zadawać pytania, 
które ułatwią np. dojazd na miejsce zda-
rzenia, może także powiedzieć, co powin-
niśmy zrobić do czasu przyjazdu karetki.

Nigdy nie kończymy rozmowy jako 
pierwsi, dyspozytor po potwierdzeniu 
przyjęcia wezwania pierwszy odkłada 
słuchawkę!

 KAROLINA JAROSIŃSKA/KAROLINA CARYK-PERYT/
MAGDALENA SICZEK-ZALEWSKA

Najlepsi w strzelaniu 
z pistoletu wojskowego
Drużyna płockich policjantów, która reprezentowała Komendę Główną 
Policji w XVII Pucharze Szefa Sztabu Generalnego WP w Strzelaniu 
z Pistoletu Wojskowego zajęła pierwsze miejsce pokonując ponad 
trzydzieści drużyn reprezentujących formacje wojskowe. Policjanci 
zdobyli okazały puchar, medale oraz otrzymali pamiątkowy dyplom.

26 września, na strzelnicy 1 Warszaw-
skiej Brygady Pancernej w Wesołej odbył 
się turniej strzelecki w ramach XVII Pucha-
ru Szefa Sztabu Generalnego WP w Strze-
laniu z Pistoletu Wojskowego. Tegoroczny 
Turniej był częścią obchodów 100 roczni-
cy powołania Szefa Sztabu Generalnego 
WP. Na strzelnicy stawiło się ponad trzy-
dzieści drużyn z całego kraju, reprezentu-
jących różne formacje wojskowe. W rywa-
lizacji uczestniczyła również drużyna re-
prezentująca Komendę Główną Policji, któ-
ra złożona była z funkcjonariuszy pełnią-
cych służbę w Komendzie Miejskiej Policji 
w Płocku. W jej skład weszli: asp. szt. Ra-
fał Chodorowski z Wydziału Patrolowo-In-
terwencyjnego, asp. szt. Krzysztof Lewan-

dowski z Wydziału Patrolowo-Interwencyj-
nego, asp. szt. Jacek Nowak – dzielnicowy 
z Podolszyc, st. sierż. Malwina Piotrowska 
z  Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego 
oraz st. sierż. Michał Sowiński z posterun-
ku Nowym Duninowie.

Uczestnicy rywalizowali w strzelaniu 
z broni krótkiej z odległości 25 metrów do 
tarczy olimpijskiej. Drużyna Policji zaję-
ła w rywalizacji pierwsze miejsce zdoby-
wając łącznie 421 pkt. Dodatkowo w kla-
syfi kacji indywidualnej st. sierż. Michał 
Sowiński zajął II miejsce, tracąc do zwy-
cięzcy tylko 10 pkt.

Płoccy policjanci, reprezentujący Ko-
mendę Główną Policji, otrzymali z  rąk 
zastępcy szefa Zarządu Planowania Uży-
cia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Ge-
neralnego WP, pułkownika Cezarego Ja-
nowskiego okazały puchar, medale oraz 
pamiątkowy dyplom.

Sukces policjantów cieszy tym bardziej, 
że w turnieju reprezentowali oni nie tylko 
płocką i mazowiecką Policję, ale uczestnicząc 
w rywalizacji jako drużyna Komendy Głów-
nej Policji, płoccy funkcjonariusze reprezen-
towali całą polską Policję. Z laureatami spo-
tkał się Komendant Miejski Policji w Płocku, 
nadkom. Sławomir Żelechowski, który po-
dziękował im za postawę.

 KRZYSZTOF PIASEK
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NSZZ P

Nasza Krew – 
Nasza Ojczyzna
12 litrów krwi oddali mazowieccy policjanci i pracownicy 
cywilni w czasie zbiórki krwi zorganizowanej 18 
października przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów 
Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

Akcję „Życiodajny krwioobieg”, 
jak poprzednio, zorganizował 
Zarząd Wojewódzki NSZZ Po-
licjantów Województwa Ma-

zowieckiego w  Radomiu oraz Zespół 
Prasowy KWP zs. w Radomiu. Na apel 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa im. dr. K. Vietha 
w Radomiu stawili się policjanci, w tym 
mundurowi z  Samodzielnego Podod-
działu Prewencji Policji w  Radomiu 
oraz liczne grono pracowników cywil-
nych, a także druhowie OSP Radom. Już 
stało się tradycją, że krew jako pierwsi 
oddali Robert Król, wiceprzewodniczą-
cy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Poli-

cjantów Województwa Mazowieckiego 
w  Radomiu oraz Rafał Jeżak z  Zespo-
łu Prasowego KWP, a na co dzień tak-
że druh z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radomiu.

Podczas październikowej zbiórki przed 
komendą udało się zebrać 12 litrów krwi. 
Policjanci, strażacy doskonale zdają so-
bie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi 
nigdy nie brakowało, nieraz bowiem są 
świadkami tragicznych wypadków, z któ-
rych do szpitala przewożono rannych 
wprost na stół operacyjny. Praca w służ-
bach mundurowych, to służba dla spo-
łeczeństwa, dlatego też tak licznie odpo-
wiedzieli na apel radomskiego centrum 

krwiodawstwa, bo jedynym źródłem krwi 
są ludzie, którzy rozumieją, że oddanie jej 
to rodzaj posłannictwa.

Ostatnią akcją funkcjonariusze z  Ra-
domia włączyli się w  7. edycję ogólno-
polskiej akcji honorowego oddawania 
krwi pod hasłem „NASZA KREW – NA-
SZA OJCZYZNA”, którą organizuje Straż 
Graniczna na 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Jej celem jest 
zarówno zbiórka krwi, jak i  budowanie 
świadomości społecznej, dotyczącej zapo-
trzebowania na krew, popularyzacja ho-
norowego krwiodawstwa oraz dawstwa 
szpiku kostnego.

 RAFAŁ JEŻAK
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SPORT

Biegowy weekend 
mazowieckich 
policjantów
Policjantka z płońskiej drogówki przebiegła w 
niedzielę, 30 września, maraton w Warszawie, 
a mundurowi z Samodzielnego Pododdziału 
Prewencji Policji w Radomiu zmierzyli się z innymi 
mundurowymi w II Biegu Terytorialsa.

Na co dzień strzegą prawa. 
Zabezpieczają mecze piłkar-
skie. Dbają o  bezpieczeństwo 
na mazowieckich drogach. 
Znajdują jednak czas na swo-
je pasje, czyli bieganie. Startu-
ją w maratonach, ultramarato-
nach, biegach z przeszkodami. 
Są w  tym naprawdę dobrzy. 
Swoją postawą pokazują, że 
służba w Policji, chociaż trud-
na i wymagająca, przynosi tak-
że satysfakcję także prywatnie. 
Pod koniec września policjanci 
z Mazowsza brali udział w kil-
ku trudnych biegach i już przy-
gotowują się do następnych.

42 km przebiegnięte w ma-
ratonie, to nie lada osiągnięcie 
jakim może się pochwalić po-
licjantka z  płońskiej drogów-
ki st. sierż. Patrycja Mariań-
ska. Bieganie stało się jej pasją 
5 lat temu. St. sierż. Patrycja 
Mariańska wzięła udział w 40. 
PZU Maratonie Warszawskim. 
Trasa biegu prowadziła przez 
najbardziej charakterystycz-
ne miejsca na mapie Warsza-
wy. Wystartowało w nim po-
nad 8 tys. zawodników. Płoń-
ska policjantka w swojej kate-
gorii wiekowej uplasowała się 
na wysokim 119 miejscu.

Płońska policjantka ma 
za sobą już ponad 25 startów 
w różnego rodzaju zawodach, 
a że jest ambitna, to wyznacza 
sobie wciąż nowe cele. Ostat-
nie kilka miesięcy przygotowy-
wała się do startu w maratonie 
Warszawskim. Był to jej pierw-
szy, ale jak podkreśla, zdecydo-
wanie nie ostatni start na tak 
długim dystansie.

Jeszcze więcej kilometrów 
w nogach mają policjanci z Sa-

modzielnego Pododdziału Pre-
wencji Policji w Radomiu, któ-
rzy brali udział w II Biegu Tery-
torialsa, który odbył się w ostat-
ni weekend września terenie 
Kampinoskiego Parku Narodo-
wego. Wszyscy dobiegli do me-
try, przebiegli w trudnych wa-
runkach 17 km, poprawiając 
swoje rekordy życiowe, a  st. 
sierż. Łukaszowi Michałow-
skiemu, w swojej kategorii wie-
kowej, zabrakło do podium do-
słownie sekund. Nie tak dawno 
policjanci z SPPP w Radomiu za-
jęli trzecie miejsce w tegorocz-
nym biegu w Bałtowie „Raptor 
Run”. Radomscy policjanci po-
konali 12 kilometrów trudniej 
trasy, na którą składało się po-
nad 65 ekstremalnie trudnych 
przeszkód, w tym wąwozy, ska-
ły, bagna, rzeka, a także równo-
ważnie, liny, czy wilcze doły.

Jak podkreślają mazowiec-
cy policjanci, bieganie to ich 
pasja i sposób na życie, odre-
agowanie po służbie, ale także 
sposób na podniesienie swojej 
kondycji fi zycznej. 
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Kulturysta 
z raciąskiego 
komisariatu
Starszy sierżant Patryk Błocki, policjant 
z raciąskiego komisariatu w pierwszy weekend 
października osiągnął swój wyjątkowy sukces 
w kulturystyce. Zdobył 2 i 3 miejsce, startując 
w dwóch różnych kategoriach w zawodach 
sylwetkowych, które odbyły się w Skarszewach. 
Były to eliminacje do mistrzostw świata.

Raciąski policjant-kulturysta 
swoją przygodę i pracę nad rzeźbą 
oraz sylwetką rozpoczął 9 lat temu. 
Początkowo, rozwijając swoja spor-
tową pasję, trenował na domowej 
siłowni, by następnie w 2013 roku 
przenieść się na profesjonalną. 
Pierwszy raz w  zawodach kultu-
rystycznych wystartował zaledwie 
rok temu. Był to wrześniowy start 
w FIWE FITNESS TRADE SHOW. 
Nie dostał się tam co prawda do fi -
nału, jednak zmotywowało go to 
do jeszcze cięższej pracy nad wła-
snym ciałem.

W drugi weekend października 
st. sierż. Patryk Błocki po raz kolejny 
wystartował w zawodach sylwetkowych. Tym razem w Inter-
national Polish CUP Bodybuilding i Fitness w federacji WBBF 
WFF Polska, które odbyły się w Skarszewach. Były to elimina-
cje do mistrzostw świata. Miesiące przygotowań do zawodów 
i  intensywnych, wręcz morderczych treningów przyniosły 
efekt. Raciąski policjant wystartował w dwóch kategoriach 
i w obu zajął wysokie miejsca. W kategorii Muscle Model upla-
sował się na 2 miejscu, natomiast w Fitness Model Men był 3.

Gratulujemy naszemu kulturyście sukcesów i trzymamy 
kciuki za kolejne!
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