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Komendant na emeryturze
W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, 
4 stycznia, odbyło się uroczyste pożegnanie 
odchodzącego na emeryturę inspektora Marka 
Świszcza. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele 
władz samorządowych, związków zawodowych, kadra 
kierownicza mazowieckiego garnizonu oraz zaproszeni 
goście. Insp. Świszczowi przez całą służbę przyświecała 
dewiza: „Policja ma być wśród ludzi i dla ludzi”.

Inspektor Marek Świszcz 
pożegnał się ze sztanda-
rem Komendy Wojewódz-
kiej Policji zs. w Radomiu 

i  złożył meldunek o  zdaniu 
obowiązków I  Zastępcy Ko-
mendanta Wojewódzkiego. 
Insp. Tomasz Michułka, Ko-
mendant Wojewódzki Policji 
zs. w Radomiu, przekazał od-
chodzącemu słowa podzięko-
wania za służbę od Komen-
danta Głównego Policji – gen. 
insp. Jarosława Szymczyka. 
W imieniu swoim oraz mazo-
wieckich policjantów podkre-
ślił, że na emeryturę odchodzi 

człowiek, który był ogromnym 
oparciem dla wszystkich mun-
durowych przez 28 lat wzoro-
wej służby.

Insp. Marek Świszcz nie 
krył wzruszenia. Podzięko-
wał wszystkim przełożonym 
za zaufanie, którym go obda-
rzyli w 2012 roku, powierzając 
funkcję zastępcy szefa mazo-
wieckich policjantów oraz tym, 
z którymi przez lata służby na 
Mazowszu współpracował.

W  uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele władz 
samorządowych, kadra kie-
rownicza mazowieckiego gar-

nizonu oraz zaproszeni goście. 
Wśród nich byli m.in. Woje-
woda Mazowiecki – Zdzisław 
Sipiera, Mazowiecka Kura-
tor Oświaty – Aurelia Micha-
łowska, Zastępca Komendan-
ta Prorektora Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie – mł. insp. 
Zbigniew Mikołajczyk. W uro-
czystości zdania obowiązków 
udział wzięli także byli ko-
mendanci z  Radomia insp. 
Rafał Batkowski, insp. Rafał 
Korczak, insp. Janusz Stęp-
niak oraz były zastępca szefa 
polskich policjantów, a wcze-
śniej także Komendant Woje-
wódzki Policji zs. w Radomiu 
– nadinsp. Cezary Popławski. 
Odchodzącego na emeryturę 
Pierwszego Zastępcę Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
zs. w Radomiu pożegnały rów-
nież Wiceprzewodnicząca Za-
rządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów Województwa 
Mazowieckiego – podinsp. 
Aneta Pawlińska oraz Prze-
wodnicząca Wojewódzkiego 

Zarządu Zakładowego NSZZ 
Pracowników Policji – Anna 
Kwasiborska.

Inspektor Marek Świszcz 
służbę w  Policji rozpoczął 
w  1991 roku, zaraz po ukoń-
czeniu studiów na Wydziale 
Prawa i  Administracji na lu-
belskim UMCS. Natychmiast 
zafascynowała go praca do-
chodzeniowca. Służbę rozpo-
czął w Komendzie Rejonowej 
Policji w Puławach, potem zo-
stał przeniesiony do Garwoli-
na, gdzie pracował w  pionie 
dochodzeniowo-śledczym. Był 
też zastępcą komendanta ds. 
kryminalnych, a od kwietnia 
2006 roku komendantem po-
wiatowym. W  kwietniu 2012 
roku został powołany na sta-
nowisko Zastępcy Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji zs. 
w  Radomiu odpowiedzialne-
go za pion prewencji. Pożegna-
nie z mundurem nie jest jed-
nak zakończeniem jego karie-
ry zawodowej.

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP
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Przywitanie nowego 
zastępcy szefa 
mazowieckich 
policjantów
Mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk objął w czwartek, 22 stycznia, 
stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. 
W powitaniu nowego zastępcy szefa mazowieckich policjantów 
uczestniczył między innymi Wojewoda Mazowiecki – Zdzisław Sipiera.

Uroczystość odbyła się w asyście pocz-
tu sztandarowego i  kadry kierowniczej. 
Nowego zastępcę przywitał Komendant 
Wojewódzki Policji zs. w Radomiu – insp. 
Tomasz Michułka, który podkreślił, że mł. 
insp. Zbigniew Mikołajczyk powraca na 
Mazowsze, gdzie dał się poznać jako nie-
zwykle pracowity i  sumienny policjant, 
a także wybitny dowódca. Wojewoda ma-
zowiecki – Zdzisław Sipiera w swoich sło-
wach zaznaczył, jak istotna jest rola ko-
mendy na Mazowszu i jak wiele wyzwań 
czeka nowego komendanta nadzorujące-
go pion prewencji. Obejmujący stanowi-
sko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkie-
go Policji zs. w Radomiu – mł. insp. Zbi-
gniew Mikołajczyk podziękował za moż-
liwość powrotu na Mazowsze, z którym 
wiążą się najlepsze lata jego służby, a zgro-
madzonych policjantów poprosił o kole-
żeńskie wsparcie, przytaczając słowa: 
„Człowiek o tyle jest bogatszy, ilu warto-
ściowych ludzi na swojej drodze spotka”.

Mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołaj-
czyk urodził się w  1971 r. w  Toruniu. 
W  1993 r. ukończył Szkołę Chorążych 
Żandarmerii Wojskowej w  Mińsku Ma-
zowieckim. W latach 1993-1998 pracował 
jako technik kryminalistyki w Wydziale 
Żandarmerii Wojskowej w Modlinie. Na-

stępnie w latach 1998-2000 jako inspektor 
ruchu drogowego w Placówce Żandarme-
rii Wojskowej w Legionowie.

W  latach 2000-2006 pełnił służbę 
w  Komendzie Powiatowej Policji w  No-
wym Dworze Mazowieckim. Ukończył 
studia w zakresie profi laktyki społecznej 
i resocjalizacji w 2004 r. oraz w zakresie 
pedagogiki ogólnej w 2006 r. w Wyższej 
Szkole Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku, a także Europej-
skie Studia Problematyki Przestępczości 
na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Łódzkiego. W roku 2007 ukoń-
czył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. 
Stopień doktora nauk humanistycznych 
w zakresie historii uzyskał w roku 2011 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie.

W  okresie 2006-2013 zajmował sta-
nowisko Komendanta Komisariatu Poli-
cji w  Czosnowie. Następnie służbę peł-
nił jako Zastępca Komendanta Miejskie-
go Policji w Płocku, po czym w 2015 roku 
awansował na stanowisko I Zastępcy Ko-
mendanta Miejskiego Policji w  Płocku. 
Od 2016 roku pełnił służbę na stanowi-
sku Komendanta Powiatowego Policji 
w Pułtusku. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. 
wyznaczony został przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na stano-
wisko Zastępcy Komendanta-Prorekto-
ra Wyższej Szkoły Policji w  Szczytnie. 
W roku 2018 uzyskał na Akademii Sztu-
ki Wojennej stopień naukowy doktora ha-
bilitowanego w dziedzinie nauk społecz-
nych w dyscyplinie nauki o bezpieczeń-
stwie. Trzykrotnie przebywał na szkole-
niach w Niemczech.

Po przywitaniu I Zastępcy Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu 
odbyła się odprawa roczna kierownictwa 
policjantów mazowieckiego garnizonu 
Policji.

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP ZS. W RADOMIU

Ślubowali na sztandar
Szeregi Policji zasilili kolejni stróże prawa. 11 stycznia 
112 funkcjonariuszy, w tym 21 kobiet, w obecności swoich najbliższych 
oraz kierownictwa garnizonu mazowieckiego ślubowało na sztandar 
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Zaraz po złożeniu 
przysięgi wyjechali na sześciomiesięczne szkolenie. Obecnie na 
Mazowszu służy 5346 policjantów. 

Policjantów przywitał Komendant Wo-
jewódzki Policji – insp. Tomasz Michuł-
ka, podkreślając, jak trudna i  odpowie-
dzialna jest to służba. Życzył wszystkim 
funkcjonariuszom sukcesów zawodowych 
oraz szybkich awansów, zaś rodzinom no-
wych stróżów prawa życzył wytrwałości 
i zrozumienia dla trudów tego zawodu. Do 
nowych funkcjonariuszy oraz ich rodzin 
swoje słowa skierowali także przewodni-
czący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Po-
licjantów Województwa Mazowieckiego 
w  Radomiu podinspektor Dariusz Brze-
zicki oraz ks. kanonik Mirosława Dragiel, 
kapelan mazowieckich policjantów.

Podczas procedury rekrutacyjnej naj-
większą liczbę punktów zdobył post. 
Daniel Jaworski uzyskując 183 punkty 
na 220 możliwych, który służbę będzie 
pełnił w  Komendzie Powiatowej Policji 
w  Wyszkowie. Komendant Wojewódzki 
wyróżnił trójkę nowych policjantów, któ-
rzy podczas rekrutacji uzyskali wysokie 
noty.

Zaraz po ślubowaniu policjanci wy-
jechali na 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, pełnić będą służby 
patrolowe w praktyce, weryfi kując nabytą 
wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkole-
nia wrócą do swoich jednostek gdzie peł-
nić będą dalszą służbę.

Ślubowanie było też okazją do wrę-
czenia Odznak Zasłużony Policjant oraz 
Medali za Zasługi dla Policji. Złotą Od-
znaką wyróżniony został mł. insp. Da-
riusz Krawczyk – Naczelnik Wydzia-
łu dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu, 
Srebrną: nadkom. Radosław Cubala – Na-
czelnik Wydziału Komunikacji Społecz-
nej KWP zs. w Radomiu, podinsp. An-
drzej Dziewulski – Komendant Miejski 
Policji w Siedlcach, podinsp. Edyta Mar-
czewska – I  Zastępca Komendanta Po-
wiatowego Policji w Żyrardowie, a Brą-
zową: nadkom. Mariusz Tersa z Wydzia-
łu Dochodzeniowo-Śledczego KWP zs. 
w Radomiu. Brązowe Medale za Zasługi 
dla Policji otrzymali pracownicy Policji 
Marek Kowalczyk z  KMP w  Siedlcach 
oraz Elżbieta Pichalska z  KPP w  Puł-
tusku.

 RAFAŁ JEŻAK
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Dzielnicowi na medal
Konkurs „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2018”, to ocena służby 
dzielnicowego, która jest prowadzona przez mieszkańców Mazowsza 
w formie ankiety. Służy poszerzeniu wiedzy mieszkańców o roli 
policjantów pierwszego kontaktu jakimi są dzielnicowi. Jego realizacja 
jest istotnym elementem pełnego wdrożenia programu „Dzielnicowy 
bliżej nas” oraz „Koncepcji pracy dzielnicowego na terenie garnizonu 
mazowieckiego”.

Dzielnicowy, jako policjant pierwsze-
go kontaktu społecznego z Policją, powi-
nien stale współpracować z mieszkańca-
mi, przedstawicielami samorządów lokal-
nych i organizacjami działającymi na da-
nym terenie na rzecz podnoszenia poczu-
cia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Zgodnie z przyjętą formułą konkursu, 
jedynym i  najważniejszym elementem 
oceny wpływającym na wyłonienie naj-
popularniejszego dzielnicowego była opi-
nia społeczna wyrażona za pomocą an-
kiety, skierowanej bezpośrednio do społe-
czeństwa. Komendanci podjęli współpracę 
z lokalnymi mediami i opublikowane zo-
stały informacje o konkursie wraz z  an-
kietą. Wystąpiono również do samorzą-
dów o wyrażenie zgody na udostępnienie 
ankiety w  budynkach użyteczności pu-
blicznej wraz ze skrzynkami, do których 
mieszkańcy wrzucali oddane głosy.

Na podstawie liczby głosów wyłoniono 
trzech najlepszych dzielnicowych w gar-
nizonie mazowieckim. Wśród nich zna-
leźli się:

1. sierż. szt. Marcin Tański z  KPP 
w Przasnyszu

2. st. asp. Jarosław Lewandowski z KPP 
w Żyrardowie

3. st. asp. Przemysław Deluga z  KPP 
w Wyszkowie

Podsumowując przebieg i  wyniki X 
edycji konkursu należy podkreślić, że 
wszyscy laureaci KMP/KPP zasługują na 
pozytywną ocenę pełnionej służby, czego 
potwierdzeniem są oddane głosy.

Kilka uzasadnień wyboru dzielnico-
wych w złożonych ankietach:

 st. asp. Hubert Banachowicz, KPP 
Białobrzegi – „Oddałam swój głos na tego 
dzielnicowego, gdyż jest to osoba pomoc-
na, miła, wzbudzająca sympatię i  zaufa-
nie ludzi, umie nawiązać kontakt zarów-
no z osobami starszymi jak i młodszymi, 
życzliwy, sumiennie pełni swoją służbę”,

 asp. szt. Michał Herner, KPP Ciecha-
nów – „Zaradny, pracowity, odpowiedzial-
ny, swoją postawą daje przykład miesz-
kańcom, miły, rozmowny człowiek, który 
chętnie służy radą i pomocą”,

 sierż. szt. Bartłomiej Osiak, KPP Go-
stynin – „Dzielnicowy bardzo zaanga-
żowany w  swoją pracę i  pomoc miesz-
kańcom. Jest pomocny w każdej sprawie 
i otwarty na problemy mieszkańców”,

 st. sierż. Artur Bobrowski, KPP Ostrów 
Maz. – „Jest to człowiek, który zawsze znaj-
duje czas dla innych ludzi i potrafi  pomóc 
w każdej sytuacji. Nawet będąc po służbie 
potrafi ł mi pomóc”,

 mł. asp. Marcin Korytkowski, KMP 
Płock – „Informuje o  zagrożeniach, re-
aguje w sytuacjach niebezpiecznych, pro-
wadzi pogadanki na temat różnych nie-
bezpiecznych sytuacji. W różnych sytu-
acjach kryzysowych możemy prosić go 
o pomoc”,

Ocena pełnionej służby prowadzo-
na wspólnie z  mieszkańcami jest jed-
nym z elementów wpływających na stały 
wzrost jakościowy wykonywanych zadań 
przez Policję. W związku z czym w 2019 
roku jest planowane przeprowadzenie ko-
lejnej edycji konkursu w garnizonie ma-
zowieckim.

 WP KWP ZS. W RADOMIU

Minister na odprawie
8 lutego, w budynku Starostwa Powiatowego w Węgrowie, odbyła 
się odprawa służbowa z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego oraz 
Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu – insp. 
Tomasza Michułki, będąca podsumowaniem pracy węgrowskiej Policji 
w 2018 roku.

Odprawę rozpoczął Komendant Po-
wiatowy Policji w  Węgrowie – insp. 
Andrzej Styrczula. Przywi-
tał gości i przedstawił stan 
bezpieczeństwa na terenie 
miasta. Komendant Woje-
wódzki Policji z  siedziba 
w Radomiu – insp. Tomasz 
Michułka podsumował wy-
niki pracy funkcjonariuszy 
KPP w Węgrowie w odnie-
sieniu do garnizonu ma-
zowieckiego. Podziękował 
policjantom i  pracowni-
kom węgrowskiej komendy 
za wysiłek i trud wkładany 
w codzienną służbę, życząc 
wszystkim satysfakcji z wy-
konywanej pracy. Podzięko-
wania za dobrą współpracę 
skierował również w stronę 

samorządowców i  służb współpracują-
cych z węgrowskiej Policją.

Następnie Sekretarz Stanu w  Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji Jarosław Zieliński podziękował 
węgrowskim policjantom za ich efektyw-
ną służbę oraz omówił modernizację służb 
mundurowych, która w istotny sposób wy-
pływa na bezpieczeństwo. Podkreślił tak-
że, jak ważna jest obecność Policji w spo-
łeczeństwie oraz dobry kontakt dzielnico-
wych z mieszkańcami. W dalszej części 
odprawy głos zabrali zaproszeni goście, 
którzy podkreślili dobrą współpracę oraz 
dziękowali za zaangażowanie w  służbie 
i  znaczny wzrost poprawy bezpieczeń-

stwa na terenie powiatu wę-
growskiego. W  spotkaniu 
udział wzięli także: Wicemar-
szałek Senatu RP Maria Koc, 
Starosta Powiatu Węgrowskie-
go Ewa Besztak, Zastępca Bur-
mistrza Węgrowa Halina Uliń-
ska, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Łochów Robert Gołaszew-
ski, wójtowie, przedstawiciele 
klasy mundurowej.

Następnie Sekretarz Sta-
nu Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i  Administracji 
Jarosław Zieliński wraz z Ko-
mendantem Wojewódzkim 
Policji zs. w Radomiu odwie-
dzili policjantów z  Komisa-
riatu Policji w Łochowie.

 MARTA LEWANDOWSKA
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PROFILAKTYKA

Przezorne 
i bezpieczne
Grójeccy policjanci rozpoczęli III edycję 
kursu samoobrony dla kobiet „Przezorna 
i bezpieczna”. Przedsięwzięcie jest kontynuacją 
działań prowadzonych w ubiegłych 
latach. Blisko 90 kobiet pozna techniki 
samoobrony oraz unikania zagrożenia, 
aspekty psychologiczne w przewidywaniu 
niebezpieczeństw i zasady udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

18 lutego w hali sportowej Spartakus w Grójcu rozpo-
czął się kurs samoobrony dla kobiet pod patronatem Sta-
rosty Grójeckiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, 
który prowadzą instruktorzy z grójeckiej Policji, w  tym 
m. in. szef grójeckich policjantów – nadkom. Robert Fa-
ryna.

Pierwsze spotkanie uroczyście otworzyli nadkom. Ro-
bert Faryna, wicestarosta grójecki Teresa Sitarek, bur-
mistrz grójecki Dariusz Gwiazda oraz Dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu – Andrzej Kosatka. 
Jest to już trzecia edycja kursu, do której przystąpiła re-
kordowa jak do tej pory liczba kobiet. Grupa składa się 
z 90 kobiet, które podczas zajęć będą ćwiczyć w dwóch 
mniejszych zespołach. Zajęcia będą prowadzone cyklicz-
nie, dwa razy w tygodniu do końca marca.

Głównym celem kursu jest podwyższenie poziomu bez-
pieczeństwa kobiet, samodzielności oraz aktywności – za-
równo sportowej, jak i  w  życiu codziennym. Policjanci 
przygotowując kolejną edycję kursu, chcą zwiększyć po-
czucia bezpieczeństwa wśród kobiet oraz pomóc im w zdo-
byciu wiedzy w zakresie aspektów prawnych samoobro-
ny. Kurs stanowi połączenie wiedzy dotyczącej bezpiecz-
nych postaw z nabyciem praktycznych umiejętności obro-
ny przed napastnikiem.

 AGNIESZKA WÓJCIK

Walentynki 
z policjantami 
z drogówki
Każdego dnia, a szczególnie w dzień zakochanych, 
policjanci drogówki stawiają na bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym i na... miłość!

Policjanci WRD KWP opra-
cowali plakat, który  skiero-
wany jest do osób najbliż-
szych kierowcy. Ma przypo-
minać mu, że jest kochany, 
a  w  domu czekają na niego 
bliscy i dlatego powinien je-
chać ostrożnie. Ma być wła-
śnie tym impulsem, który 
sprawi, że użyje wyobraźni 
i opamięta się na drodze. Po-
licjanci apelują o  ostrożne, 
rozważne i  trzeźwe porusza-
nie się po polskich drogach, 
aby wszystkim podróżowało 
się bezpiecznie. 

Z  miłości do bezpieczeń-
stwa – pod takim hasłem po-
licjanci z  wydziałów ruchu 
drogowego komend miejskich 
i  powiatowych oraz mazo-
wieckiej drogówki promowali 
w walentynki bezpieczne za-
chowania na drogach. Zapa-
chowe zawieszki rozdawane 
kierującym i  pieszym, poru-
szającym się ulicami Radomia 
miały przypominać o  ostroż-
ności, tolerancji i kulturalnym 
zachowaniu na drogach. Mun-
durowym towarzyszyła ma-
skotka KWP, czyli Zebra oraz 
dziennikarze portalu radom-
moto.pl oraz innych lokalnych 
mediów.

Walentynki kojarzą się 
głównie z  miłością, a  ta mi-

łość przejawia się również 
przez troskę o bezpieczeństwo 
osób nam bliskich. Dlatego też 
warto z miłości przypominać 
im o zachowaniu ostrożności 
na drogach. Warto by zawsze 
z podróży bezpiecznie do nas 
wracali.

 WRD KWP ZS. W RADOMIU
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100 LAT POLICJI

Słowem wstępu
Rok 2019 jest bez wątpienia wyjątkowy dla polskiej Policji. Sto lat temu, 24 lipca 
1919 roku, na mocy ustawy o Policji Państwowej, utworzono umundurowaną 
i uzbrojoną formację, zorganizowaną na wzór wojskowy i podległą Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych. Policja Państwowa stała się symbolem wolnej Polski, która wróciła na 
mapy Europy i świata po 123 latach zaborów. Od tego czasu niezmiennie troszczy się 
o ochronę bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. 
Redakcja Policyjnego Głosu Mazowsza postanowiła uczcić ten ważny dla całej 
naszej formacji rok, publikując w każdym z tegorocznych wydań gazety sylwetkę 
wybitnego funkcjonariusza Policji Państwowej. Życząc miłej lektury, zapraszam 
do współredagowania tego cyklu. Być może ktoś z naszych Czytelników zechce 
przedstawić na łamach PGM-u sylwetkę wybitnego, zasłużonego funkcjonariusza PP. 

 MAGDALENA SICZEK-ZALEWSKA
REDAKTOR NACZELNY

Nominacja Kazimierza 
Młodzianowskiego 
na Głównego Komendanta Policji... 
(fragment)

„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Warszawa, 16 kwietnia 1919 roku. 

Do Pana kapitana Kazimierza 
Młodzianowskiego w Warszawie 

Naczelnik Państwa postanowie-
niem z dnia 11 kwietnia br. miano-
wał Pana Głównym Komendantem 
Policji komunalnej i Milicji ludo-
wej. 
Jako Główny Komendant podlega 
Pan bezpośrednio Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych oraz sprawuje Pan 
zwierzchnią władzę nad Komenda-
mi Policji komunalnej i Milicji ludo-
wej. (...) W szczególności powierza 
się Panu przeprowadzenie reorga-
nizacji Policji komunalnej i Milicji 
ludowej. 

Minister Spraw Wewnętrznych 
Stanisław Wojciechowski”

Policyjny człowiek renesansu
Kazimierz Młodzianowski her-

bu Dąbrowa przyszedł na świat 
29 lipca 1880 r. w  Woli Solec-
kiej pod Solcem nad Wisłą w ro-

dzinie o tradycjach patriotycznych. Jego 
dziadek – Teofi l Młodzianowski – objął 
dzierżawę majoratu Marino w Boiskach. 
Teofi l poślubił Teodozję Cywińską her-
bu Puchała z  którą miał ośmioro dzie-
ci. W 1840 roku przyszedł na świat Sta-
nisław Feliks, ojciec Kazimierza. Wziął 
on aktywny udział w  Powstaniu Stycz-
niowym, a  po klęsce powstania wyje-
chał z  zaboru rosyjskiego. Po powrocie 
poślubił Helenę z Symonowiczów i   za-
mieszkał w folwarku Wola Solecka oraz 
w Boiskach. Z tego związku przyszło na 
świat sześcioro dzieci. Kazimierz, uro-
dzony w 1880 r., dzieciństwo i młodość 
spędził w Boiskach oraz w  Łodzi, gdzie 
ukończył Szkołę Tekstylno-Przemysło-
wą. W latach 1900–1901 odbył obowiąz-
kową służbę wojskową w armii rosyjskiej. 
W 1901 r. podjął studia rolnicze na Uni-
wersytecie Jagiellońskim (dwa semestry), 
a później studiował malarstwo w Szko-
le Sztuk Pięknych w  Krakowie. Studia 
ukończył z  medalem. Sztuką zajmował 
się przez całe życie. Niestety, zachowa-
ło się niewiele prac w zbiorach rodziny, 
muzeach i kolekcjach prywatnych. Odbył 
podróże artystyczne do Włoch, Francji, 
Niemiec i Austrii. Podczas studiów oże-
nił się z  Helenę Makarow Wyleżyńską, 
z  którą miał trzy córki: Bronisławę (ur. 
1905 r.), Helenę (ur. w 1906 r.), Annę Ma-
rię (ur. 1921 r.).

W 1914 r., wstąpił ochotniczo do Le-
gionów Polskich organizowanych przez 
Józefa Piłsudskiego. Został przydzielony 
do 12 kompanii 1 plutonu (do Legionów 
wstąpił również jego stryjeczny brat Cze-
sław, absolwent Szkoły Sztuk Pięknych). 

Podczas wojny K. Młodzianowski wy-
różniał się odwagą. Odznaczony został 
Orderem Virtuti Militari. W uzasadnie-
niu wniosku napisano: „Ofi cer niepospo-
litej wartości moralnej, uosobiona cnota 

żołnierska, zasługuje w  pełni na krzyż 
należny cnotom żołnierskim” oraz dwu-
krotnie Krzyżem Walecznych. 

29 października 1918 r. wstąpił do Ar-
mii Polskiej i  ukończył Wojenny Kurs 
Sztabu Generalnego w Warszawie. Nato-
miast dnia 11 kwietnia 1919 r. Naczel-
nik Państwa, Józef Piłsudski mianował 
K. Młodzianowskiego (pierwszym) Głów-
nym Komendantem Policji Komunalnej 
i   Milicji Ludowej. W szczególności po-
wierzono mu przeprowadzenie reorga-
nizacji Policji Komunalnej i  Milicji Lu-
dowej. W  tym czasie pracował nad po-
łączeniem obu formacji i nad projektem 
ustawy o Policji. Stanowisko Komendan-
ta Głównego Policji Komunalnej i Milicji 
Ludowej piastował do 28 maja 1919 roku. 
Przez wiele lat był członkiem kolegium 
redakcyjnego „Gazety Administracji i Po-
licji Państwowej”.

10 listopada 1919 r. mianowany zo-
stał Komendantem Szkoły Podchorążych 

i funkcję tę pełnił prawie przez pięć lat. 
Został m.in. Kwatermistrzem Pierwszej 
Armii, przygotowywał obronę Kowla 
i Łucka, za co otrzymał rozkaz pochwal-
ny. W  październiku 1924 r. przeniesio-
ny został w stan nieczynny i został woje-
wodą poleskim z prawem używania stop-
nia tytularnego generała brygady, co było 
związane z  prawem do wykorzystania 
stacjonujących na podległych terenach 
wojskowych oddziałów asystenckich. 
Ściśle współpracował z Policją Państwo-
wą, czego efektem było m.in. nominacja 
na stanowisko ministra spraw wewnętrz-
nych 15 maja 1926 r. Urząd ten piastował 
do 30 września 1926 r. Wówczas był bez-
pośrednim zwierzchnikiem Policji Pań-

Młodzianowski – autoportret
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stwowej. Usprawnił pracę w  minister-
stwie i administracji państwowej. Przy-
gotował procedury karania mandatami 
i dokonał reorganizacji Policji Państwo-
wej. Ze stanowiska ministra Spraw We-
wnętrznych został odwołany 2 paździer-
nika 1926 r., z powodu stanowiska w spra-
wie ludności mieszkającej na terenach 
wschodnich. 12 października 1926 roku 
został wojewodą pomorskim. Podczas 
przemówienia wygłoszonego 20 paździer-
nika przedstawił hasło „Wszystko dla 
Gdyni”. Jego działania doprowadziły do 
przyspieszenia rozbudowy portu w Gdyni 
i rozwoju miasta. 4 lipca 1928 roku, pod-
czas pobytu w Krynicy Górskiej, zmarł. 

Jak odnotowano, jedną z przyczyn zgonu 
i było długotrwałe zmęczenie. Pochowa-
ny został na warszawskich Powązkach – 
grób zachowany.

Rodzina Młodzianowskich po 1918 r. 
musiała opuścić Boiska. Została w  Sol-
cu całkowicie zapomniana. Przetrwały 
nagrobki na cmentarzu świętej Barbary 
w Solcu, będące przykładami sztuki se-
pulkralnej na wysokim poziomie arty-
stycznym. Dzięki nim odkryłam dla po-
tomnych na nowo Kazimierza Młodzia-
nowskiego. Zaprezentowałam m.in. jego 
sylwetkę w 2011 roku w Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie w ramach Sympo-
zjum Biografi styki Policji. 

Konkurs dla pasjonatów niebieskiego munduru na stulecie Policji

Jesteś uczniem szkoły lub klasy mundurowej, policjantem lub 
pracownikiem Policji? A może rodziną funkcjonariusza czy pracownika 
naszej formacji? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco, 
to zachęcamy Cię do wzięcia udziału w konkursie!

Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Historii i Trady-
cji Policji Komendy Głównej Policji z okazji obchodów 100. 
rocznicy powołania Policji Państwowej zorganizowało Kon-
kurs pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literac-
kich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, którego celem 
jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, 
misji i etosie polskiej Policji.

Organizatorzy przewidzieli cztery kategorie (sceniczna, 
literacka, audiowizualna oraz plastyczna). W każdej z nich 
wytypujemy zwycięzcę, który weźmie udział w fi nale ogól-
nopolskim.

Konkurs skierowany jest do policjantów, pracowników Poli-
cji oraz ich rodzin, uczniów klas mundurowych, członków sto-
warzyszeń oraz kół zainteresowań związanych z Policją.

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu organizu-
je eliminacje wojewódzkie Konkursu. Prace konkursowe 
(w  przypadku kategorii scenicznej ma to być scenariusz) 

Młodzianowski – obraz

Wspólnie z  wnukami Kazimierza 
Młodzianowskiego doprowadziliśmy do 
odsłonięcia w 2011 r. w Solcu nad Wi-
słą płyty upamiętniającej ich słynnego 
dziadka. 

Zasługi tej wybitnej, ale zapomnianej 
postaci dwudziestolecia międzywojenne-
go wykraczają znacznie poza ramy tego 
artykułu. Zostały tu tylko w części przed-
stawione, zasygnalizowane, ale wiele za-
gadnień nie zostało poruszonych. Sta-
nowisko Kazimierza Młodzianowskiego 
w sprawach polityki prowadzonej w wo-
jewództwach wschodnich mogło w czę-
ści ograniczyć ludobójstwo Polaków na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Syl-
wetka i  dokonania generała Młodzianow-
skiego zasługują na monografi ę. Bez wąt-
pienia zasłużył na wdzięczną pamięć ro-
daków i może być wzorem dla funkcjona-
riuszy Policji. 

 MAŁGORZATA SZOT-WRÓBLEWSKA, 
NAUCZYCIELKA PSP W SOLCU NAD WISŁĄ. 

Regionalistka, autorka książek: „Cmentarz przy 
kościele pw. św. Barbary w Solcu”; 

„Miasto Królewskie Solec”; „Przez sztukę 
do wieczności. Rzeczniów i Grabowiec”. 

Tekst pochodzi z katalogu autorskiej wystawy 
przygotowanej w 2009 r., prezentowanej 

(jak wspomniano w artykule) 
w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Źródło: Archiwum Rodziny Szymańskich, 
„Wspomnienia Stefana Szymańskiego” udostęp-
nione przez Andrzeja i Krzysztofa Szymańskich, 
Centralne Archiwum Wojskowe Polski Słowik 
Biografi czny, Bolesław Sprengel „Komendanci 
główni polskiej Policji (1918–2009)” . 

Ilustracje: Kazimierz Młodzianowski „Auto-
portret”, „Dwór w Boiskach”– własność rodziny.

należy przesłać do Wydziału Komunikacji Społecznej KWP 
zs. w  Radomiu na adres – Komenda Wojewódzka Policji 
zs. w Radomiu Wydział Komunikacji Społecznej, ul. 11 Listo-
pada 37/59 26-600 Radom z dopiskiem Konkurs „100 lat Po-
licji”, do 25 marca 2019 roku wraz z formularzem zgłoszenio-
wym, oświadczeniem uczestnika/członków zespołu, w przy-
padku osoby niepełnoletniej – oświadczeniem rodzica/praw-
nego opiekuna. Decyduje data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie konkursu w kategorii scenicznej oraz wrę-
czenie nagród laureatom pozostałych kategorii odbędzie się 
podczas fi nału wojewódzkiego, który będzie miał miejsce 
w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia 
w Radomiu, 16 kwietnia 2019 r.

Szczegóły dotyczące zasad i warunków konkursu scenicz-
nego, literackiego, audiowizualnego oraz plastycznego zawar-
te są w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest na stronie 
www.mazowiecka.policja.gov.pl.  MD/MSZ

Pasjonuje Cię historia Policji?
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PORADY

Policja czy policja?

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Wkroczyliśmy w bardzo ważny dla naszej formacji rok – obchodzimy stulecie jej 
istnienia. W ciągu najbliższych miesięcy słowo „policja” będzie pojawiało się bardzo 
często we wszystkich środkach masowego przekazu, odmieniane przez wszystkie 
przypadki i w różnym kontekście. Większość ma jednak duży problem z pisownią tego 
słowa – dużą czy małą literą? Bardzo dobrą odpowiedź znalazłam w internetowej 
poradni językowej PWN, z której korzystam zresztą bardzo często, pisząc czy poprawiając 
teksty do gazety. Mam nadzieję, że cytowana poniżej wypowiedź dr. Macieja 
Malinowskiego z Instytutu Filologii Polskiej raz na zawsze rozwieje wątpliwości.   MSZ

„Wielki słownik ortografi czny PWN 
pod red. E. Polańskiego (Warszawa 2017, 
s. 888) zamieszcza wyłącznie pisownię po-
licja. Również Uniwersalny słownik języka 
polskiego PWN pod red. S. Dubisza poda-
je hasło policja („organ państwowy zorga-
nizowany w sposób wojskowy, powołany 
do ochrony porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego”; „funkcjonariusze tego organu”; 
pot. „budynek mieszczący urząd tego orga-
nu, posterunek policji, komenda policji”). 

Inaczej potraktowali sprawę dwadzie-
ścia lat temu prawnicy i ustawodawcy, 

tworząc i zatwierdzając Ustawę z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 
nr 30 poz. 179). Niewątpliwie odwołano 
się w tym wypadku do zwyczaju przed-
wojennego, wojennego i powojennego za-
pisywania nazw instytucji zajmujących 
się ochroną porządku i bezpieczeństwa 
publicznego wielką literą (np. Policja Pań-
stwowa, Policja Plebiscytowa, Policja Gór-
nego Śląska, Policja Polska Generalnego 
Gubernatorstwa, Milicja Obywatelska). 
Tyle że owe dwu– lub więcejwyrazowe 
określenia były nazwami własnymi (waż-

nych) organów, więc należało je zapi-
sywać wielkimi literami. Po transfor-
macji ustrojowej zdecydowaliśmy się 
jednak wyłącznie na słowo Policja (bez 
żadnego przymiotnika) w odniesieniu 
do „instytucji państwowej zajmującej 
się ochroną porządku i bezpieczeństwa 
publicznego, podległej Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych RP” i taki za-
pis (wielką literą) trafi ł do ustawodaw-
stwa. To dlatego wiele osób, używając 
tego rzeczownika w tekstach nauko-
wych, historycznych, współczesnych 
itp., zapisuje go wielką literą. Dobrze 
by się stało, gdyby do następnych wy-
dań WSO trafi ły hasła Policja i policja 
i zostały wyposażone w odpowiednie 
defi nicje. Oczywiście, kiedy omawiany 
rzeczownik pojawia się w znaczeniu 
apelatywnym („jakakolwiek część tej 
instytucji”), śmiało należy go oddawać 
w druku małą literą (np.: interwencja 
policji, patrol policji).” 

 MACIEJ MALINOWSKI, 
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU 

PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE
ŹRÓDŁO: PORADNIA JĘZYKOWA PWN, 

HTTPS://SJP.PWN.PL

Uroczyste pożegnanie 
z mundurem
Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji – mł. insp. 
Mirosław Majstrak podczas uroczystej zbiórki pożegnał odchodzących 
na emeryturę dwóch funkcjonariuszy swojego pododdziału: asp. szt. 
Andrzeja Cieślę i asp. szt. Adama Urbańskiego. Uroczystość uświetniła 
obecność sztandaru KWP zs. w Radomiu.

Dowódca Majstrak podziękował od-
chodzącym za długoletnią służbę. Pod-
kreślił także, że zarówno on, jak i poli-
cjanci z SPPP zawsze mogli na nich liczyć 
oraz, że wiedza i doświadczenie, jakimi 
przez tyle lat dzielili się z kolegami, będą 
jeszcze długo procentować w codziennej 
służbie.

Do podziękowań dołączyli się także 
obecni na uroczystości przedstawiciele 
Komendy Głównej Policji: Naczelnik Wy-
działu ds. Ceremoniału Policyjnego Gabi-
netu KGP – podinsp. Zbigniew Bartosiak 
oraz jego zastępca – kom. Artur Duszak. 
Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjan-
tów Województwa Mazowieckiego: pod-

insp. Aneta Pawlińska i asp. Tomasz Łabys 
podziękowali odchodzącym za wieloletnią 
związkową działalność, a także wręczyli 
medale za zasługi dla NSZZP Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Radomiu.

Ciepłe słowa oraz błogosławieństwo 
skierował do nowych policyjnych emery-
tów kapelan KWP zs. w Radomiu – ksiądz 
kanonik Mirosław Dragiel.

Wszyscy zaproszeni goście podkreśla-
li, że teraz nastał czas nowych wyzwań 
i  życzyli emerytom pomyślności w  ich 
realizacji. Ze wszystkich stron płynęły 
życzenia zdrowia. W takich momentach 
nie sposób nie czuć wzruszenia, które to-
warzyszyło wszystkim uczestnikom tego 
wyjątkowego dnia. 

Andrzej Cieśla służbę w Policji rozpo-
czął 21 sierpnia 1995 roku w Samodziel-
nym Pododdziale Prewencji Policji i  od 
tego czasu był nierozerwalnie związany 
z tą jednostką pełniąc m.in.: funkcję do-
wódcy plutonu a w ostatnich latach spe-
cjalisty w  zespole szkolenia. Prywatnie 
szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. Pa-
sjonat kolarstwa i wielbiciel długich spa-
cerów z psem.

Adam Urbański, zanim trafi ł do Poli-
cji, ceremonialne szlify zdobywał m.in. 
w kompanii reprezentacyjnej Wojska Pol-
skiego. Podczas tej służby witał m.in. pre-
zydentów Busha i  Jelcyna oraz Papieża 
Jana Pawła II. W  Policji służył od 1998 
roku. Przez ten cały czas był wierny Sa-
modzielnemu Pododdziałowi Prewencji 
Policji w Radomiu. Szczęśliwy mąż i oj-
ciec trzech córek, wieloletni wolonta-
riusz świetlicy środowiskowej „Betania” 
w Wierzbicy.

 MAGDALENA SICZEK-ZALEWSKA
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Przypominali 
policjantom, jak udzielać 
pierwszej pomocy
Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu przeprowadził pierwszą 
z pięciu edycji szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 
policjantów posiadających tytuł ratownika, pełniących służbę w garnizonie 
mazowieckim. Uczestniczyło w niej 18 osób.

Podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, w ramach 
ogólnopolskiej akcji ,,Bezpieczne Ferie 2019’’, strażacy przeprowadzili 
pokazy ratownictwa lodowego, natomiast policjanci koordynowali 
działania poszukiwawcze zaginionego. 

Podczas realizacji programu 
szkolenia szczególny nacisk położo-
no na właściwe i jak najlepsze przy-
gotowanie policyjnych ratowników 
do udzielania pierwszej pomocy 
podczas pełnienia codziennej służ-
by, a także prewencyjnego zabezpie-
czenia imprez masowych, uroczy-
stości lub zgromadzeń, odbywają-
cych się na terenie garnizonu ma-
zowieckiego. Ponadto przygotowy-
wano ich do działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych, stosowania form 
taktyki działania podczas zdarzeń 
o charakterze masowym.

Każda edycja szkolenia podzielo-
na jest na dwa etapy. W pierwszym 
asp. Tomasz Łabys z Wydziału Kadr 
i  Szkolenia KWP zs. w  Radomiu 
wraz z  sierż. Cezarym Jałowskim 
z Samodzielnego Pododdziału Pre-
wencji Policji w Radomiu i sierż. Do-
minikiem Krzciukiem z  Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu prowa-
dzili ćwiczenia i wykłady przypo-
minające zasady udzielania pierw-
szej pomocy w zakresie kwalifi ko-
wanej pierwszej pomocy. Drugi etap 
szkolenia polegał na weryfi kacji po-
siadanej wiedzy przed komisją eg-
zaminacyjną (recertyfi kacja upraw-
nień).

Egzamin składał się z części pi-
semnej (testu) i dwóch losowanych 
ćwiczeń praktycznych (symulacji).

 WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA KWP

Jak ratować na lodzie
W działania ratowniczo-poszukiwaw-

cze zaangażowani byli również żołnie-
rze 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obro-
ny Terytorialnej, funkcjonariusze Straży 
Miejskiej, strażacy ochotnicy, harcerze. 
Była to doskonała okazja do sprawdze-
nia współdziałania różnych służb w zi-
mowych warunkach, w sytuacji zagroże-
nia dla życia i zdrowia ludzi.

Pod wędkarzami łowiącymi ryby zała-
mał się lód. Jeden z mężczyzn wpadł do 
wody i nie mógł wydostać się o własnych 
siłach. Świadek wydarzenia poinformo-
wał o nim Powiatowe Stanowisko Kiero-
wania PSP w Ciechanowie. Na szczęście 
był to tylko scenariusz ćwiczeń.

Jego realizację mogli zobaczyć ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 
młodzież z klasy mundurowej I LO PUL 
w Ciechanowie. W trakcie spotkania po-
licjanci wręczyli młodzieży ulotki z po-
radami dotyczącymi bezpiecznego zacho-
wania podczas ferii zimowych.

Funkcjonariusze Straży Pożarnej pre-
zentowali sposoby ratowania osób z wy-
korzystaniem deski lodowej. Natomiast 
policjanci zainscenizowali działania po-
szukiwawcze osoby zaginionej, przy wy-
korzystaniu psa służbowego, urządzenia 
termowizyjnego oraz quadów. Ćwiczenia 
nie odbyłyby się tak sprawnie, gdyby nie 
współdziałanie z żołnierzami WOT, har-
cerzami i ochotnikami.

 JOLANTA BYM
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Najszybsze 
policyjne 
małżeństwo 
na Mazowszu
Mł. asp. Karina Kubara-
-Grabska z Zespołu ds. BHP 
KWP zs. w Radomiu oraz sierż. 
szt. Paweł Grabski z Wydziału 
Konwojowego KWP zs. 
w Radomiu zostali najszybszą 
parą V Biegu Walentynkowego, 
który odbył się w Nadleśnictwie 
Marcule koło Iłży.

10,5 km trasa biegu wytyczona zo-
stała drogami i ścieżkami Puszczy Ił-
żeckiej. W imprezie uczestniczyły tak-
że rodziny biegaczy i sympatycy bie-
gania. Po zliczeniu wyników okazało 
się, że najszybszą parą zostało policyjne 
małżeństwo biegaczy czyli mł. asp. Ka-
rina Kubara-Grabska z Zespołu ds. BHP 
KWP zs. w Radomiu oraz sierż. szt. Pa-
weł Grabski z Wydziału Konwojowego 
KWP zs. w Radomiu. Dodatkowo Kari-
na Kubara-Grabska zajęła czwarte miej-
sce w klasyfi kacji indywidualnej.

Na koniec sportowej rywalizacji 
nie zabrakło wspólnego ogniska oraz 
pucharów i medali dla wszystkich 
uczestników biegu.

 RAFAŁ JEŻAK
FOT. KARINA KUBARA-GRABSKA/FB 

IŁŻA PĘDZI – STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Policjanci z Pułtuska 
najlepsi na turnieju 
halowej piłki nożnej
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku zdobyli I miejsce 
w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Policjantów o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Ciechanowie, który został rozegrany pod 
patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu – 
insp. Tomasza Michułki.

16 lutego w Ciechanowie odbył się Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Ciecha-
nowie pod patronatem Komendanta Woje-
wódzkiego Policji zs. w Radomiu – insp. 
Tomasza Michułki. Organizatorami tur-
nieju byli Komenda Powiatowa Policji w 
Ciechanowie i Zarząd Terenowy NSZZ 
Policjantów w Ciechanowie.

W turnieju wzięło udział osiem zespo-
łów z komend powiatowych i miejskich 
garnizonu mazowieckiego, a także repre-
zentacja Urzędu Miasta Ciechanów. Dru-

żyny zostały podzielone na poszczególne 
grupy. Reprezentacja z Komendy Powia-
towej Policji w Pułtusku nie miała sobie 
równych. Podczas rozegrania pięciu me-
czy policjanci, w szczególności z Wydzia-
łu Prewencji, reprezentujący pułtuską 
komendę nie przegrali żadnego spotka-
nia. W fi nale decydujący mecz funkcjo-
nariusze z Pułtuska rozegrali z reprezen-
tacją Komendy Powiatowej z Żuromina. 
Po ciężkich chwilach walki mundurowi 
z Pułtuska nie dali szans przeciwnikom 
wygrywając 2:0.  KPP PUŁTUSK
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NSZZ P

Mundurowa rywalizacja 
na koszykarskim parkiecie

Drużyna z Komendy 
Miejskiej Policji w Koszalinie 
wygrała I Turniej 
Służb Mundurowych 
w Koszykówce „RADOM – 
BASKET 2019”, który odbył 
się w przedostatni weekend 
stycznia w Radomiu. 
Koszykarskie zawody 
zorganizowane przez 
mazowieckich związkowców 
z Policji i Nadwiślańskiego 
Oddziału Straży Granicznej 
rozpoczęły się minutą ciszy, 
upamiętniającą zmarłego 
prezydenta Gdańska – 
Pawła Adamowicza.

W turnieju udział wzięło sześć zespo-
łów. Podczas kilkugodzinnej rywaliza-
cji – zdrowej i  fair play – żaden zespół 
nie odpuszczał swojemu przeciwnikowi. 
W efekcie najlepsza na parkiecie okaza-
ła się drużyna z Komendy Miejskiej Poli-
cji w Koszalinie, która pokonała w fi nale 
turnieju drużynę z Komendy Wojewódz-
kiej Policji zs. w Radomiu. Trzecie miej-
sce „na pudle” przypadło reprezentan-
tom 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Ra-
domiu. Na kolejnych miejscach uplaso-
wały się z drużyny z KWP w Kielcach, 

KWP w Krakowie oraz Nadwiślańskiego 
Oddziału Straży Granicznej. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju wybrany został 
Przemysław Wołodkiewicz z KMP w Ko-
szalinie.

Wśród widzów, którzy obserwowali 
podkoszową rywalizację mundurowych 
byli m.in. trener drużyny Hydrotruck Ra-
dom – Robert Witka oraz były znakomity 
koszykarz, a obecnie prezes radomskiego 
Hydrotrucka – Piotr Kardaś. 

Ogromną niespodzianką dla koszy-
karzy oraz widzów turnieju była także 

wizyta Szymona Kołeckiego, zdobywcy 
srebrnego medalu na Igrzyskach Olim-
pijskich w Sydney oraz złotego na Igrzy-
skach Olimpijskich w Pekinie w podno-
szeniu ciężarów. Polski sztangista okla-
skiwał najlepsze zagrania mundurowych 
koszykarzy wspólnie z Zbigniewem Sit-
kowskim, prezesem fi rmy Hydrotruck.

Puchary wręczali zwycięzcom: prze-
wodniczący Zarządu Wojewódzkiego 
NSZZ Policjantów Województwa Mazo-
wieckiego w Radomiu – podinspektor Da-
riusz Brzezicki, Przewodniczący Zarządu 
Oddziałowego Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego Funkcjona-
riuszy Straży Granicznej przy Nadwi-
ślańskim Oddziale Straży Granicznej – 
st. chor. szt. Robert Lis. Oprócz pucha-
rów, drużyny wyjechały z Radomia tak-
że z  niespodziankami przygotowanymi 
przez Kuchnię Pana Czapli, które prze-
kazał osobiście właściciel fi rmy – Mate-
usz Czapla.

Kolejna edycja turnieju odbędzie się 
w Radomiu już we wrześniu. Organizato-
rzy liczą, że wystąpi w nim jeszcze wię-
cej mundurowych drużyn z całego kraju. 
Mecze były rozgrywane na sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Radomiu dzięki przychylności dyrek-
cji szkoły.

 ZARZĄD WOJEWÓDZKI NSZZ POLICJANTÓW 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RADOMIU
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