
– więcej na str. 2– więcej na str. 2

Pismo rozprowadzane jest bezpłatnie. Nakład 1500 egzemplarzy.Pismo rozprowadzane jest bezpłatnie. Nakład 1500 egzemplarzy.

PożegnaniePożegnanie
ze sztandaremze sztandarem

Nr 5–6 (147) Nr 5–6 (147) Maj-Czerwiec 2019 r.Maj-Czerwiec 2019 r.ISSN 1641–2075ISSN 1641–2075



2 |

POLICYJNY GŁOS MAZOWSZA nr 147 — maj/czerwiec 2019

Pożegnanie ze sztandarem
17 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
zs w. Radomiu odbyła się uroczystość pożegnania 
ze sztandarem i jednostką przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu inspektora 
Tomasza Michułkę.

Uroczysta zbiórka, w trak-
cie której inspektor Tomasz Mi-
chułka pożegnał się ze sztan-
darem, odbyła się w Sali Kon-
ferencyjnej KWP zs. w Radomiu 
w obecności całej kadry kierow-
niczej garnizonu mazowieckie-
go. Pełnienie obowiązków na 
stanowisku szefa mazowiec-
kich policjantów powierzono 
dotychczasowemu I Zastęp-

cy Komendanta Wojewódzkie-
go Policji zs. w Radomiu – mł. 
insp. dr hab. Zbigniewowi Mi-
kołajczykowi.

Jak podkreślał insp. Tomasz 
Michułka, służba na Mazowszu 
była dla niego ogromnym za-
szczytem. W jej trakcie znalazł 
na Mazowszu wielu przyjaciół, 
którzy pozostaną w jego sercu 
na zawsze…

KWP

Szef logistyki
Mł. insp. Dariuszowi Krzesickiemu powierzono 
pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Powierzenie obowiązków 
nowemu zastępcy szefa mazo-
wieckich policjantów odbyło się 
w Sali Tradycji KWP zs. w Rado-
miu. Przybyłych, w imieniu Ko-
mendanta Wojewódzkiego Poli-
cji zs. w Radomiu – insp. Toma-
sza Michułki, przywitał Zastęp-
ca Naczelnika Wydziału Komu-
nikacji Społecznej – podinsp. 
Krzysztof Kapturski. 

Naczelnik Wydziału Kadr 
i  Szkolenia – mł. insp. Dariusz 
Zaremba odczytał rozkaz Ko-

mendanta Głównego Policji – 
gen. insp. dr. Jarosława Szym-
czyka o  powierzeniu obowiąz-
ków służbowych na stano-
wisku Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji zs. w Ra-
domiu Naczelnikowi Wydziału 
Kontroli – mł. insp. Dariuszo-
wi Krzesickiemu. Insp. Tomasz 
Michułka pogratulował nowe-
mu zastępcy awansu i  życzył 
dalszych sukcesów w  służbie. 
Obejmujący stanowisko podzię-
kował za zaufanie, jakim został 

obdarzony, a  zgromadzonych 
policjantów poprosił o koleżeń-
skie wsparcie.

Mł. insp. Dariusz Krzesic-
ki urodził się w 1966 r. w Rado-
miu. W  1991 r. ukończył studia 

ekonomiczne, a w 2007 r. audyt 
i  kontrolę w  administracji rzą-
dowej. Od 2016 r. był Naczelni-
kiem Wydziału Kontroli.

 ZESPÓŁ PRASOWY 
KWP ZS. W RADOMIU
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KWP

Policyjna Noc Muzeów 
strzałem w dziesiątkę
Kilka tysięcy radomian odwiedziło Komendę Wojewódzką Policji 
zs. w Radomiu w czasie tegorocznej Nocy Muzeów. W tym roku, z okazji 
100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej, komenda pierwszy 
raz wzięła udział w tej ogólnopolskiej akcji. Zwiedzających powitał 
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu –
mł. insp. Zbigniew Mikołajczyk.

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Ber-
linie w  1997. Ze względu na sukces 
tej imprezy kolejne europejskie mia-

sta zaczęły również organizować podobne 
przedsięwzięcia kulturalne. W Polsce pierw-
szą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 r. 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

W tym roku pierwszy raz w Nocy Muze-
ów brała udział Komenda Wojewódzka Po-
licji zs. w Radomiu. Impreza rozpoczęła się 
o  godz. 18 musztrą paradną w  wykonaniu 
Kompanii Reprezentacyjnej Klas Policyj-

Drogowego, Kadr i Szkolenia, Laboratorium 
Kryminalistycznego, Samodzielnego Pod-
oddziału Prewencji Policji w Radomiu oraz 
Samodzielnego Pododdziału Kontrterrory-
stycznego Policji w Radomiu. Odbył się tak-
że pokaz tresury psa policyjnego wyszko-
lonego do wykrywania narkotyków przygo-
towany przez policjantów z Komendy Miej-
skiej Policji w  Radomiu. Policjanci z  KWP 
zs. w Radomiu uczestniczyli także w poka-
zowej rozprawie, która odbył się w  Sądzie 
Okręgowym w Radomiu.

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP

nych Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Rado-
miu. Przed wejściem do budynku KWP na 
zwiedzających czekały pojazdy, które w co-
dziennej służbie wykorzystują mazowiec-
cy policjanci, w  tym m.in. nieoznakowane 
bmw. Można było także bezpłatnie oznako-
wać rower.

W  Sali Tradycji KWP czekały mundury 
Policji Państwowej, zdjęcia oraz stara broń. 
Natomiast w  Sali Konferencyjnej KWP na 
wszystkich zwiedzających czekały stoiska 
policjantów z wydziałów: Prewencji, Ruchu 
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KWP

Nowi policjanci 
złożyli ślubowanie
83 nowych policjantów zasiliło szeregi garnizonu mazowieckiego. 
28 maja odbyło się uroczyste ślubowanie, które przyjął Komendant 
Wojewódzki Policji – insp. Tomasz Michułka. Teraz przed nowo 
przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, 
po którym rozpoczną służbę w jednostkach mazowieckiego 
garnizonu Policji.

Policjantów przywitał Komendant Woje-
wódzki Policji zs. w Radomiu – insp. Tomasz 
Michułka, podkreślając jak trudna i  odpo-
wiedzialna jest to służba. Życzył nowym 
funkcjonariuszom sukcesów zawodowych 
oraz szybkich awansów, a ich rodzinom pra-
wa życzył wytrwałości i  zrozumienia dla 
trudów tego zawodu. Do życzeń komendan-
ta dołączył się także Przewodniczący Zarzą-

du Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woje-
wództwa Mazowieckiego w Radomiu – pod-
insp. Dariusz Brzezicki oraz ks. Mirosław 
Dragiel, kapelan mazowieckich policjantów, 
który przekazał funkcjonariuszom obrazki 
wraz z modlitwą Michała Archanioła, patro-
na polskiej Policji.

Podczas procedury rekrutacyjnej naj-
większą liczbę punktów zdobył post. Mate-

usz Chojnowski, uzyskując 186 punktów na 
220 możliwych. Gratulujemy doskonałego 
wyniku! Posterunkowy Chojnowski służbę 
będzie pełnił w KMP w Ostrołęce.

Funkcjonariusze, po szkoleniu, służyć 
będą w  22 jednostkach naszego garnizo-
nu (w Białobrzegach – 1, Ciechanowie – 1, 
Garwolinie – 3, Grójcu – 2, Kozienicach – 1, 
Ostrołęce – 5, Ostrowi Maz. – 3, Płocku – 1, 
Płońsku – 3, Przysusze – 4, Pułtusku – 2, 
Radomiu – 7, Siedlcach – 7, Sierpcu – 3, 
Sochaczewie – 5, Sokołowie Podlaskim – 2, 
Węgrowie – 2, Wyszkowie – 2, Żyrardo-
wie – 7, SPPP w Płocku – 13, SPPP w Rado-
miu – 6, KWP zs. w Radomiu – 3).

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP ZS. W RADOMIU
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KONFERENCJE

Bezpieczeństwo 
bez granic

Konferencja „Służyć społeczeństwu 
– arkana zawodu policjanta"

14 maja w niemieckim Pfaffenhain mł. asp. Karolina Nowocin i podinsp. 
Wojciech Madej – policjanci Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu – 
uczestniczyli w pierwszej polsko-niemieckiej konferencji szkoleniowej 
„Bezpieczeństwo bez granic”. To pierwsza tego typu międzynarodowa 
inicjatywa szkoleniowa, której celem jest wymiana praktycznej wiedzy 
w zakresie skutecznego zapobiegania przestępstwom kradzieży 
z włamaniem.

Spotkanie zorganizowane zostało przez 
przedstawicieli ogólnopolskiego progra-
mu społecznego „Dom Bezpieczny” Danutę 
Baprawską oraz Karola Klosa na zaprosze-
nie fi rmy ABUS Polska. Uczestnikami kon-
ferencji byli przedstawiciele komend woje-
wódzkich Policji w Radomiu, Olsztynie, Po-
znaniu oraz Komendy Stołecznej, przedsta-
wiciele służby więziennej oraz mediów.

Konferencję rozpoczął Karol Klos, któ-
ry przedstawił idee programu „Dom Bez-
pieczny”, opierającą się na trzech fi larach: 
edukacji na temat bezpieczeństwa, promo-
cji bezpiecznych zachowań oraz certyfi ka-
cji produktów i technik zabezpieczeń chro-
niących dom i domowników przed włama-
niem czy pożarem. Koalicję na rzecz bez-
pieczeństwa tworzą liderzy branżowi, 
instytucje publiczne, stowarzyszenia i in-
stytuty. Uczestniczący tworzą reprezen-
tatywne grono opiniotwórcze i  eksperc-
kie ds. bezpieczeństwa. „Dom Bezpieczny” 
dzieli się wiedzą, inicjując wspólne dzia-

22 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja 
adresowana do studentów, a zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, Zakład 
Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Politologii UKSW i Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”.

O  roli Policji w  systemie bezpieczeń-
stwa państwa mówił I Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu – 
mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk. Na-
tomiast istotę i rolę, a także zadania reali-
zowane przez policjantów pionu prewencji 
omówili Naczelnik Wydziału Prewencji – 
podinsp. Witold Krawczyk, Naczelnik Wy-
działu Ruchu Drogowego – mł. insp. Ja-
cek Mnich i Dowódca Samodzielnego Pod-
oddziału Kontrterrorystycznego Policji – 
kom. Karol Wojtyła. Niezwykle interesująco 
przebiegało wystąpienie dr. hab. Sebastiana 
Piątkowskiego z  Delegatury Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Radomiu, który w nie-

sowane przez niemiecką Policję. Omó-
wił, jak stosowane od wielu lat procedury 
prewencyjne przyczyniają się do spadku 
liczby włamań w  tym kraju. Kolejny pre-
legent, Prezes Zarządu ABUS Polska Józef 
Grabowski, przybliżył rozwiązania stoso-
wane w zabezpieczaniu mienia przed wła-
maniem oraz kradzieżą.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wy-
mienić się doświadczeniami z  codziennej 
pracy oraz dowiedzieć się, jak produko-
wane są zabezpieczenia przed włamania-
mi oraz kradzieżami. Uczestnicy zwiedzili 
także zakład produkcyjny fi rmy, na której 
zaproszenie odbyła się konferencja w Pfaf-
fenhain. Podczas zwiedzania przedstawio-
na była symulacja, podczas której wszyscy 
mogli się przekonać, jak ważne jest sku-
teczne zabezpieczenie okien i  drzwi przed 
włamaniem, pozwalające uniknąć nie tylko 
strat materialnych, lecz również psycholo-
gicznych, związanych z  traumą, jakiej do-
znają osoby pokrzywdzone przestępstwem.

 KAROLINA NOWOCIN, WOJCIECH MADEJ

szablonowy sposób przedstawił historię 
Policji Państwowej, a jego wykład wzbudził 
duże zainteresowanie.

Magdalena Siczek-Zalewska z WKS KWP 
zs. w  Radomiu omówiła znaczenie komu-
nikacji społecznej w  budowaniu wizerun-
ku Policji, a  temat ten kontynuowany był 
w  trakcie dyskusji z  uczestnikami konfe-
rencji. Pani Anna Reszke, była Prezes KNB 
„Justycjariusze”, na podstawie przeprowa-
dzonych badań przedstawiła obraz poli-
cjanta kształtujący się w  oczach polskie-
go społeczeństwa. Studenci biorący udział 
w konferencji aktywnie wypowiadali się na 
temat pozytywnego postrzegania Policji 

przez młode pokolenie i podkreślali istotę 
tej służby dla społeczeństwa. Po konferen-
cji uczestnicy mogli z  bliska poznać pra-
cę policjantów z  poszczególnych wydzia-
łów, którzy na specjalnie przygotowanych 
stanowiskach prezentowali swoje umun-
durowanie, wyposażenie oraz opowiada-
li o  swojej pracy przy wykorzystaniu na-
rzędzia w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Na zainteresowanych cze-
kali przedstawiciele Wydziału Kadr i Szko-
lenia, którzy odpowiadali na liczne pytania 
dotyczące warunków wstąpienia do służby 
w Policji.

 KATARZYNA KUCHARSKA

łania z  koalicjantami, liczne akcje infor-
macyjne i  edukacyjne. Następnie Główny 
Komisarz Policji Kryminalnej w  Karlsru-
he Hans-Joachim Rausch przedstawił pro-
gram oraz metody pracy prewencji sto-
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PROFILAKTYKA

PIKNIK 
RODZINNY 
w Nowym Mieście 
Nad Pilicą
2 czerwca funkcjonariusze i pracownicy Komendy 
Wojewódzkiej zs. w Radomiu uczestniczyli w pikniku 
rodzinnym, który odbył się w ogrodach klasztornych 
Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście nad 
Pilicą. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Premier 
Mateusz Morawiecki, Marszałek Senatu Stanisław 
Karczewski, Minister Marek Suski oraz Wiceminister 
Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, a także 
Burmistrz Nowego Miasta Mariusz Dziuba – który 
razem z braćmi organizował wydarzenie.

Na stanowisku Wydzia-
łu Prewencji najmłodsi 
uczestnicy mogli wziąć 

udział w:  zabawie edukacyj-
nej, w  trakcie której mieli za 
zadanie zaliczyć 4 etapy szko-
leniowe: oglądanie fi lmów pro-
filaktycznych przypominają-
cych, jak należy zachowywać 
się w trakcie pobytu nad wodą, 
czy też ostrzegających przed 
niebezpiecznymi kontakta-
mi z  osobami nieznajomymi; 
w  pokazie Laboratorium Kry-
minalistycznego, gdzie mo-
gli samodzielnie pobrać odci-
ski palców i  dłoni, zapoznając 
się z tajnikami pracy laborato-
ryjnej; grze edukacyjnej, gdzie 
poprzez zabawę uczyli się bez-
piecznych postaw podczas wy-

poczynku letniego oraz w kon-
kursie plastycznym. Najwy-
trwalszym policjanci wręcza-
li drobne upominki – słodycze 
i  gadżety związane z  bezpie-
czeństwem.

Zainteresowaniem starszych 
odbiorców cieszyły się infor-
macje o  zasadach korzystania 
z  aplikacji „Moja Komenda” 
oraz prezentacja Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na stanowisku Wydziału 
Ruchu Drogowego dzieci mo-
gły zmierzyć się z  rowerowym 
torem przeszkód, spróbować 
swoich sił na symulatorze jaz-
dy motocyklem, jak również 
poprzez zabawę – rebusy, krzy-
żówki, zagadki – nauczyć się 
zasad bezpieczeństwa w  ruchu 

drogowym. Policjanci prezen-
towali również spoty profi lak-
tyczne, które mówią o bezpiecz-
nych zasadach w  ruchu drogo-
wym.

Uwagę widowni wzbudza-
ło także stoisko Samodzielne-
go Pododdziału Kontrterrory-
stycznego Policji w  Radomiu, 
prezentujące różne rodzaje 
broni wykorzystywanej przez 
policjantów tej komórki pod-
czas realizacji trudnych i  nie-
bezpiecznych zadań. Natomiast 
przedstawicielki Wydziału Kadr 
i  Szkolenia promowały zawód 
policjanta oraz przedstawiały 
zainteresowanym zasady przy-
jęć do Policji.

Dla wszystkich zgromadzo-
nych udostępnione było Ru-
chome Stanowisko Dowodze-
nia Samodzielnego Podod-
działu Prewencji Policji oraz 
prezentowane umundurowa-
nie policjanta biorącego udział 
w zabezpieczeniu imprezy ma-
sowej. Przy policyjnej karetce 
z  SPPP w  Radomiu, funkcjo-
nariusze, będący ratownika-
mi medycznymi, udzielali in-
struktażu z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy.

Niecodziennym widokiem 
dla zebranych były konie służ-
bowe wykorzystywane do peł-
nienia codziennych służb przez 
funkcjonariuszy z Komendy Po-
wiatowej Policji w Tomaszowie 
Mazowieckim.

Dodatkowo policjanci SPPP 
w  Radomiu przeprowadzili po-
kazy taktyk i technik interwencji, 
prezentując metody obezwładnia-
nia, stosowania chwytów obez-
władniających oraz techniki obro-
ny przed napastnikiem uzbrojo-
nym w nóż, czy broń palną.

Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się również poka-
zy posłuszeństwa psów służbo-
wych oraz tresury psa policyj-
nego wyszkolonego do wykry-
wania narkotyków.

Zwieńczeniem festynu były 
przeprowadzone przez poli-
cjantów z  Wydziału Prewen-
cji i Ruchu Drogowego KWP zs. 
w Radomiu, konkursy profi lak-
tyczne z nagrodami, adresowa-
ne do dzieci.

Ponadto, w tegorocznym fe-
stynie uczestniczyli żołnierze 
1. Grójeckiego Ośrodka Radio-
elektronicznego i inne służby.

 KAROLINA NOWOCIN
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Najlepsi 
kryminalni

Najlepsi 
z najlepszych

W kwietniu w Klwowie, w powiecie 
przysuskim, odbyły się zawody 
zespołów kryminalistycznych  
z jednostek miejskich i powiatowych 
Policji garnizonu mazowieckiego. 
12 czerwca Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu 
nagrodził i pogratulował zwycięzcom.

Asp. Paweł Olkowicz z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie oraz 
mł. asp. Karol Głogowski z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu będą 
reprezentować KWP zs. w Radomiu w ogólnopolskim fi nale „Policjant 
Ruchu Drogowego”, który we wrześniu odbędzie się w Warszawie. 
Do rywalizacji o tytuł najlepszego mazowieckiego policjanta drogówki 
stanęło 29 funkcjonariuszy, którzy wcześniej wygrali eliminacje na 
szczeblu komend miejskich i powiatowych.

Zawody, które odbyły się 16 i  17 kwiet-
nia i  były wojewódzkimi eliminacjami do 
ogólnopolskiego konkursu „Policjant Służ-
by Kryminalnej 2019”. W konkursie uczest-
niczyli policjanci służby kryminalnej z ko-
mend miejskich i  powiatowych wojewódz-
twa mazowieckiego. Zmagania trwały przez 
2 dni i  wzięło w  nich udział 28 zespołów. 
Każda drużyna liczyła cztery osoby i składa-
ła się z policjanta dochodzeniowo-śledcze-
go, operacyjno-rozpoznawczego, technika 
kryminalistyki oraz sprawującego nadzór 
nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Zawody 
były podzielone na część teoretyczną i prak-
tyczną. Każdy zespół po zakończeniu czę-
ści teoretycznej miał wyznaczony teren do 
przeprowadzenia czynności na miejscu zda-
rzenia. Podczas konkursu policjanci musieli 
także wykazać się umiejętnościami strzelec-
kimi i udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji zs. w Radomiu insp. Kamil Borkow-
ski nagrodził i  pogratulował zwycięzcom. 
W  kategorii policjant sprawujący nadzór 
nad pracą dochodzeniowo-śledczą oraz po-
licjant dochodzeniowo-śledczy najlepszy-
mi okazali się funkcjonariusze z  Komen-
dy Powiatowej Policji w Mławie. Natomiast 
wśród techników kryminalistyki triumfo-
wał policjant z  Węgrowa. Pierwsze miej-
sce spośród policjantów operacyjno-roz-
poznawczych zajął funkcjonariusz z pułtu-
skiej Policji.

W klasyfi kacji generalnej najlepsza oka-
zała się reprezentacja Komendy Powiato-
wej Policji w  Mławie. To właśnie policjan-
ci z  tej jednostki będą reprezentować gar-
nizon mazowiecki w  zmaganiach podczas 
fi nału ogólnopolskiego, który odbędzie się 
w Szkole Policji w Pile.

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP ZS. W RADOMIU

Nad organizacją zawodów i ich spraw-
nym przebiegiem czuwali funkcjonariu-
sze z  Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji zs. w Rado-
miu. Po części ofi cjalnej, 29 mazowiec-
kich funkcjonariuszy rozpoczęło zma-
gania o  zaszczytny tytuł najlepszego 
policjanta mazowieckiej „drogówki”. Mu-
sieli zaprezentować swoją wiedzę i umie-
jętności w  6 konkurencjach. W  pierw-
szym etapie drogi do zwycięstwa, mun-
durowi zmierzyli się w  kierowaniu ru-
chem drogowym na jednym z  radom-
skich skrzyżowań oraz z  praktycznymi 
umiejętnościami udzielania pomocy po-
szkodowanym w wypadkach komunika-
cyjnych. Następnie policjanci rywalizo-
wali ze sobą w  jeździe sprawnościowej 
motocyklem służbowym i  samochodem 
osobowym po wyznaczonym torze.

Następnego dnia zawodnicy musie-
li napisać test ze znajomości przepisów 
ruchu drogowego, prawa wykroczeń 
oraz wybranych przepisów służbowych. 
Tuż po jego napisaniu, musieli wykazać 
się umiejętnościami strzeleckimi z bro-
ni służbowej.

Po wszystkich konkurencjach komisja 
wyłoniła fi nalistów. Ogłoszenie wyników 
konkursu i wręczenie nagród odbyło się 

KONKURSY

na placu przed głównym wejściem do Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. 
Najlepszym gratulował Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu 
– mł. insp. Dariusz Krzesicki, Naczelnik Wy-
działu Ruchu Drogowego – mł. insp. Jacek 
Mnich, Przewodniczący Zarządu Wojewódz-
kiego NSZZ Policjantów – podinsp. Dariusz 
Brzezicki oraz Prezes Zarządu Automobil-
klubu Radomskiego – Aleksander Gajewski

I  miejsce zajął reprezentant Komendy 
Powiatowej Policji w Garwolinie – asp. Pa-
weł Olkowicz,

II miejsce zajął reprezentant Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu – mł. asp. Ka-
rol Głogowski,

III miejsce zajął reprezentant Komendy 
Miejskiej Policji w  Radomiu – asp. Daniel 
Piotrowski.

Puchar i  upominki za zajęcie I  miejsca 
w  konkurencji K3 – kierowanie ruchem 
drogowym na skrzyżowaniu z  wyłączoną 
sygnalizacja świetlną wręczył Przewodni-
czący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Poli-
cjantów – podinsp. Dariusz Brzezicki

Teraz dwóch najlepszych mazowieckich 
funkcjonariuszy ruchu drogowego repre-
zentować będzie nasze województwo w fi -
nale ogólnopolskim. Trzymamy kciuki! 

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP
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INTEGRACJA

Policjanci z SPPP w Radomiu 
w gronie najlepszych w kraju

Integracja 
na strzelnicy

Pół tysiąca policjantów reprezentujących Oddziały i Samodzielne Pododdziały 
Prewencji Policji rywalizowało w słupskiej Szkole Policji o miano najlepszych w 
kraju. III Turniej Oddziałów Prewencji to największe w Polsce, cykliczne policyjne 
zawody pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Wśród najlepszych był Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu.

6 czerwca, na strzelnicy KMP w Radomiu, odbyły się Zawody Strzeleckie 
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Do udziału 
w zawodach zgłosiło się 20 drużyn reprezentujących wydziały Komendy 
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, SPPP w Radomiu i Płocku oraz NSZZP 
Województwa Mazowieckiego. Drużyny składały się z trzech zawodników, 
wśród których był kierownik lub zastępca kierownika komórki organizacyjnej.

Turniej odbywał się przy wsparciu Główne-
go Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Ce-
lem rywalizacji było doskonalenie policyjnej 
praktyki, ale również propagowanie zarówno 
w formie bezpośrednich działań, jak i za po-
średnictwem globalnych środków informacji, 
właściwego wizerunku policjanta, sprawnego, 
zdecydowanego w działaniu, ale przed wszyst-
kim umiejącego wykorzystywać posiadaną 
wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Po-
licjanci rywalizowali w następujących konku-
rencjach: strzelanie sytuacyjne z broni palnej 
z  elementami udzielania pierwszej pomocy, 
bieg crossowy, taktyka działania pododdziału 
zwartego, marsz taktyczny z wykorzystaniem 
GPS oraz „policyjni siłacze”.

Zawody miały na celu doskonalenie 
umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy, 
wymianę doświadczeń z  zakresu strzelec-
twa policyjnego, współzawodnictwo wśród 
funkcjonariuszy biorących udział w  zawo-
dach, jak również integrację środowiska po-
licyjnego.

Zawody otworzył Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji zs. w  Radomiu 
– mł. insp. Dariusz Krzesicki. Po zaciętej 
sportowej rywalizacji w  dwuboju strzelec-
kim w  klasyfi kacji indywidualnej kobiet 
I miejsce zajęła podinsp. Aneta Pawlińska, 
II miejsce asp. Anna Garbacz, a III sierż. szt. 
Aleksandra Calik. Natomiast w  klasyfi ka-
cji indywidualnej mężczyzn I  miejsce wy-
walczył kom. Robert Błachnio, II zajął pod-
insp. Paweł Fidos, a  III  zajął podinsp. Wi-
told Krawczyk.

Natomiast w  rywalizacji drużynowej 
I  miejsce wywalczyła drużyna pionu kry-
minalnego KWP zs. w Radomiu, II miejsce 

Tradycją Turnieju jest organizacja 
w  dniu poprzedzającym zmagania dwóch 
konkurencji integracyjnych. Zmagania te 
miały na celu wzajemne poznanie się po-
licjantów, a  także danie przedsmaku cze-
kającej ich rywalizacji. Udział w tych zma-
ganiach brali zawsze dowódcy oddziałów 
i  pododdziałów oraz kilkuosobowa repre-
zentacja policjantów z każdego garnizonu.

Policjanci z  Samodzielnego Pododdzia-
łu Prewencji Policji w Radomiu w kwalifi kacji 
ogólnej zajęli wysokie szóste miejsce, a w kate-
gorii Samodzielnych Pododdziałów Prewencji 
Policji, byli najlepsi i zajęli pierwsze miejsce. 
Dowódcą plutonu reprezentującego garnizon 
mazowiecki był st. asp. Andrzej Lipka.

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP/SPPP RADOM

zajęła drużyna Wydziału Kontroli KWP zs. 
w Radomiu, natomiast na trzecim stopniu 
podium stanęła drużyna SPPP w Płocku.

Gratulacje, puchary, statuetki, dyplomy 
oraz drobne upominki zwycięzcom wręczył 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Poli-
cji zs. w Radomiu – mł. insp. Dariusz Krze-
sicki w asyście Zastępcy Naczelnika Wydzia-
łu Kadr i  Szkolenia KWP zs. w  Radomiu – 
nadkom. Agnieszki Garbarczyk i Przewod-
niczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP 
Województwa mazowieckiego w Radomiu – 
podinsp. Dariusza Brzezickiego.

Zawody zorganizował Wydział Kadr i Szko-
lenia KWP zs. w Radomiu, a współorganizato-
rem był NSZZP Województwa Mazowieckiego.

Na zakończenie zawodów Przewodni-
czący NSZZP Województwa Mazowieckie-
go wręczył Brązową Odznakę „Honorową” 
nadkom. Zbigniewowi Siczkowi z Wydziału 
Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu, za za-
sługi i zaangażowanie dla Policji.

 OPR. WKISZ KWP ZS. W RADOMIU
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Najlepsi policyjni ratownicy
Sierż. szt. Rober Suchodolski i mł. asp. Artur Długokęcki z KPP w Przasnyszu wygrali wojewódzkie eliminacje 
Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifi kowanej Pierwszej Pomocy. Reprezentować 
będą garnizon mazowiecki w fi nale ogólnopolskim w Szkole Policji w Słupsku.

W zawodach uczestniczyli policjanci po-
siadający aktualne uprawnienia ratownika 
w  zakresie kwalifi kowanej pierwszej po-
mocy. Podstawowym ich celem było pod-
noszenie poziomu wiedzy i  umiejętności 
z zakresu kwalifi kowanej pierwszej pomo-
cy, upowszechnianie idei i zasad udzielania 
pierwszej pomocy oraz wyłonienie repre-
zentacji garnizonu mazowieckiego, która 
weźmie udział w fi nale rywalizacji w Szko-
le Policji w Słupsku. W wojewódzkich elimi-
nacjach udział wzięło 26 reprezentacji Ko-
mend Miejskich i Powiatowych Policji gar-
nizonu mazowieckiego oraz SPPP w Rado-
miu i SPPP w Płocku. W sumie wystartowało 
28 dwuosobowych zespołów.

Uczestnicy, oprócz testu wiedzy ogól-
nej, musieli się zmierzyć z sytuacją, w któ-
rej trzeba było wykazać się nie tylko umie-
jętnościami z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, ale też trafnością 
w podejmowaniu decyzji, refl eksem, profe-
sjonalizmem i  współdziałaniem z  partne-
rem. Scenka, pożaru w  mieszkaniu, odby-
wała się w  zbliżonych do realnych warun-
kach, a  charakteryzacja osoby poszkodo-
wanej, w którą wcielił się sierż. Bartłomiej 
Rybak z Wydziału Ruchu Drogowego KWP, 
sprawiła, ze wszystko wyglądało bardzo 
realnie. Dzięki temu uczestnicy konkursu 
mogli poczuć się jak na prawdziwej inter-
wencji. W jej realizacji pomocą służyli także 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej mia-
sta Radomia. Uczestników oceniała komisja 
w składzie: Izabela Natorska i asp. Tomasz 

Łabys z Wydziału Kadr i Szkolenia Komen-
dy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz 
Rafał Jeżak z  Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej KWP zs. w Radomiu.

Eliminacje wygrała drużyna z  KPP 
w  Przasnyszu w  składzie: sierż. szt. Rober 
Suchodolski i mł. asp. Artur Długokęcki i to 
ona pojedzie do Słupska. Miejsce drugie za-
jęła reprezentacja KPP w Pułtusku w skła-
dzie: sierż. Daniel Podlasin i sierż. szt. Ro-
ber Czyżewski. Miejsce trzecie przypadło 
w udziale drużynie KPP w Garwolinie, któ-
rą tworzyli asp. Paweł Olkowicz i sierż. szt. 
Kamil Kowalski.

Drużyny, które zajęły trzy pierwsze miej-
sca, oprócz uznania wśród kolegów, zdobyły 
także nagrody pieniężne, które wręczyli Na-
czelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. 
w Radomiu mł. insp. Dariusz Zaremba, Prze-
wodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów Województwa Mazowieckiego 
w Radomiu podinsp. Dariusz Brzezicki oraz 
Elżbieta Cieślak, rzeczniczka prasowa Ra-
domskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Organizatorem eliminacji był Wydział 
Kadr i  Szkolenia Komendy Wojewódzkiej 
Policji z siedzibą w Radomiu.

 TOMASZ ŁABYS, RAFAŁ JEŻAK
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IPA

Ipowski Turniej 
Strzelecki 
Policjanci z Lipska wygrali turniej strzelecki zorganizowany przez 
Region IPA Radom i Fabrykę Broni „Łucznik” Radom na strzelnicy 
w Paprotni. Srebro przypadło policjantom z Sierpca, a brąz drużynie 
z KMP w Siedlcach.

W ubiegłym roku Region IPA Radom na-
wiązał kontakt z  zarządem Fabryki Bro-
ni „Łucznik” w Radomiu Sp. z o.o. – człon-
kiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Policjan-
ci mieli pomysł na wspólne zorganizowanie 
turnieju strzeleckiego. Do udziału w ipow-
skiej imprezie chciano ściągnąć policjan-
tów w dzień powszedni, w ramach służby. 
Miała to być okazja do doskonalenia umie-
jętności strzeleckich, ale i zachęta do wstę-
powania w szeregi IPA. Przedstawiciele Fa-

bryki Broni chętnie przystali na propozycję. 
Włączyli się w  organizację zawodów m.in. 
poprzez dostarczenie kilku rodzajów bro-
ni i amunicji.

Imprezę objął patronatem honorowym 
Komendant Wojewódzki Policji z  siedzibą 
w Radomiu – insp. Tomasz Michułka, dzię-
ki przychylności którego do udziału w tur-
nieju zaproszono drużyny z komendy woje-
wódzkiej oraz wszystkich 28 komend miej-
skich i powiatowych garnizonu. 24 maja na 

strzelnicy „Cel” w Paprotni stanęło w szran-
ki 17 trzyosobowych drużyn. Policjanci 
strzelali z  pistoletu Walther P-99, pistole-
tu maszynowego Glauberyt oraz karabin-
ka Grot. Utrudnieniem było losowanie ro-
dzaju broni, z której strzelał zawodnik oraz 
sportowy charakter strzelania – odmienny 
od strzelań programowych realizowanych 
przez policjantów w  ramach doskonalenia 
zawodowego.

Dla oczekujących na wejście na linię 
ognia udostępniono kręgielnię. Sztab zawo-
dów mieścił się w  hotelu „Kuźnia Napole-
ońska”, który posiada status obiektu reko-
mendowanego przez IPA. Tu Fabryka Bro-
ni zorganizowała stanowisko promocyjne, 
udostępniając policjantom do przetesto-
wania „na sucho” karabinek reprezentacyj-
ny Grot z bagnetem, pistolety P-99 i PR 15 
(VIS  100), wiatrówkę FB Eagle, karabinki 
Grot w wersji C16 FB, SKBW, MSBS bezkol-
bowy z i bez granatnika.

Zawodnicy walczyli o  medale oraz pu-
chary i  nagrody rzeczowe: Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji zs. w  Radomiu 
(1 miejsce), Fabryki Broni „Łucznik” w Ra-
domiu Sp. z o.o. (2 miejsce) oraz Przewod-
niczącego Regionu IPA Radom (3 miejsce). 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i statuetki.

W  rywalizacji najlepsi okazali się poli-
cjanci z KPP w Lipsku, srebro przypadło ko-
mendzie powiatowej z Sierpca, a brąz dru-
żynie z KMP Siedlce.

Pierwsze tego rodzaju zawody pokaza-
ły, że warto myśleć o  kolejnych edycjach. 
Zdobyto doświadczenie, które niewątpliwie 
przełoży się na jeszcze lepszą organizację 
imprezy.

Za pomoc w  organizacji mistrzostw or-
ganizatorzy dziękują szefowi mazowiec-
kiego garnizonu Policji, jak i Fabryce Broni, 
Wojciechowi Trzcińskiemu – właścicielo-
wi „Kuźni Napoleońskiej”, Jackowi Tarce – 
szefowi strzelnicy „Cel” oraz wspierającym 
działalność IPA: Jolancie Sowie, Dariuszowi 
Kulikowi, a  także fi rmie Deltamed Radom 
i  sponsorowi nagród rzeczowych – fi rmy 
Philipiak Milano.

 KRZYSZTOF KAPTURSKI
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SPORT

Sportowe sukcesy 
mazowieckich 
policjantów
Dwa złote medale i jeden srebrny zdobył podczas majowych Mistrzostw Europy 
w kulturystyce st. sierż. Patryk Błocki, na co dzień pracujący jako patrolowiec 
w Komisariacie Policji w Raciążu. Patryk startował w trzech kategoriach. 
W dwóch zdobył tytuł Mistrza Europy. Kolejny duży sukces sportowy odniósł 
sierż. Daniel Zaręba policjant z Komendy Policji w Ostrołęce. Funkcjonariusz 
brał udział w Pucharze Polski Federacji WAK – 1F w Kickboxingu. W fi nale okazał 
się najlepszy zdobywając złoty medal i stanął na zasłużonym podium.

Mistrzostwa Europy – konkurs 20-th EU-
ROPE AM AND PRO CHAMPIONSHIP WFF-
-WBBF odbyły się 18–19 maja w  Kłajpe-
dzie na Litwie. Raciąski policjant-kultury-
sta, startował w trzech kategoriach: Fitness 
Model Men, Muscle Model i Men Psyhique. 
Konkurencja była bardzo duża, gdyż udział 
w konkursie brali najlepsi zawodnicy z Bia-
łorusi, Rosji, Czech, Francji, Ukrainy, Irlan-
dii, Anglii, a nawet Indii. Patryk, który zaled-
wie dwa tygodnie temu zdobył tytuł Mistrza 
Polski w  kulturystyce w  kategorii CLASSIC 
PHYSIQUE, tym razem w dwóch pierwszych 
kategoriach, w których startował zdobył zło-
to i tytuł Mistrza Europy, a w trzeciej srebro.

Podczas Mistrzostw Europy na Litwie 
Polskę reprezentowało 8 zawodników. 
Wszyscy pozajmowali wysokie, głównie 

pierwsze  miejsca w  swoich kategoriach. 
Była to „złota ekipa” WBBF WFF Polska.

Jak sam raciąski policyjny kulturysta przy-
znaje: – Nie spodziewałem się, że może być 
tak dobrze i zostanę Mistrzem Europy. Mie-
siące przygotowań, godziny na siłowni, litry 
potu wylane na treningu cardio, wiele wyrze-
czeń i poświęceń – przyniosły efekt. Forma 
na zawodach i po całym przygotowaniu my-
ślę, że życiowa. Ale pamiętajcie, nigdy nie jest 
tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, więc 
dzień, dwa odpoczynku i ciśniemy dalej.

18 maja w  Mrągowie odbył się Pucha-
rze Polski Federacji WAK -1F w Kickboxingu. 
W walkę o najwyższe podium zawodów włą-
czył się również policjant z Komendy Policji 
w Ostrołęce sierż. Daniel Zaręba, który od naj-
młodszych lat jest związany ze boksem i king-

boxingiem. W walce fi nałowej Daniel zmierzył 
się Rafałem Kołowskim z Fight Club Węgorze-
wo, wygrywając jednogłośną decyzją sędziow-
ską. Ostrołęcki zawodnik, wykorzystując swo-
je doświadczenie, kontrolował całą walkę, na-
rzucając swój styl, nie dając szans rywalowi, 
ostatecznie zdobywając złoty medal.

Dodatkowo Daniel Zaręba stara się dzie-
lić swoją pasją i zarażać do sportu najmłod-
szych. W  tym celu kilka razy w  tygodniu 
prowadzi treningi dla dzieci w wieku od kil-
ku do kilkunastu lat.

Daniel Zaręba jest pasjonatem sportów 
walki,  absolwentem  Akademii Wychowania 
Fizycznego w  Warszawie. Obecnie pracu-
je jako trener i  jest czynnym zawodnikiem. 
Swoje doświadczenie zdobywał również 
startując na zawodach graplingowych oraz 
MMA. Obecny trener w klubu Victoria Ostro-
łęka. Jest sędzią sportów walki oraz nauczy-
cielem przedmiotu technik i  taktyk inter-
wencji. Jest także instruktorem na kursie sa-
moobrony dla Pań ,,Bądź Bezpieczna”, który 
od lat cieszy się ogromna popularnością.

Do największych sukcesów można zali-
czyć między innymi :

 3. miejsce na Pucharze Polski w Boksie 
– 2005 rok.

 1. miejsce na Mistrzostwach Polski 
Sztuk Walk WFCM – Kickboxing 2014 rok.

 1. miejsce na Pucharze Polski WFMC 
w Kickboxingu 2014 rok.

 2. miejsce na Pucharze Polski w Kickbo-
xingu – PZBK – 2016 rok.

 1. miejsce na Pucharze Europy w Kick-
boxingu – 2016 rok.

 3. Miejsce na Mistrzostwach Polski służb 
mundurowych w Kickboxingu – K1 -2017 rok.

 3. Miejsce w Pucharze Polski w Kickbo-
xingu – PZBK – 2017 rok.

 1. Miejsce w Pucharze Polski Federacji 
WAK -1F w Kickboxingu – 2019 rok.

 Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!  RAFAŁ JEŻAK



WODNY SEZON 
OTWARTY!

„Bezpieczna kąpiel”„Bezpieczna kąpiel”  

– już po raz 11 pod takim hasłem, tym 
– już po raz 11 pod takim hasłem, tym 

razem nad zalewem w Szydłowcu, od-
razem nad zalewem w Szydłowcu, od-

był się festyn i pokaz dla dzieci, mło-
był się festyn i pokaz dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych poświęcony bez-
dzieży i dorosłych poświęcony bez-

pieczeństwu podczas letniego wypo-
pieczeństwu podczas letniego wypo-

czynku, który został zorganizowany 
czynku, który został zorganizowany 

przez Wydział Prewencji Komendy 
przez Wydział Prewencji Komendy 

Wojewódzkiej Policji zs. w Rado-
Wojewódzkiej Policji zs. w Rado-

miu wraz z Burmistrzem Szydłowca. 
miu wraz z Burmistrzem Szydłowca. 

Przedsięwzięcie zostało objęte Ho-
Przedsięwzięcie zostało objęte Ho-

norowym Patronatem przez Komen-
norowym Patronatem przez Komen-

danta Głównego Policji gen. insp. dr. 
danta Głównego Policji gen. insp. dr. 

Jarosława Szymczyka oraz Wojewodę 
Jarosława Szymczyka oraz Wojewodę 

Mazowieckiego Zdzisława Sipierę.
Mazowieckiego Zdzisława Sipierę.


