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Sztandary dla 
grójeckich 
i kozienickich 
policjantów
Msza Święta, uroczysty apel, nadanie i wręczenie 
Sztandaru, medale, awanse, wyróżnienia, wiele ciepłych 
słów i pochwał przy akompaniamencie policyjnej orkiestry 
oraz współudziale znakomitych gości i mieszkańców – 
tak w skrócie wyglądały obchody 100. rocznicy 
powstania Polskiej Policji w Kozienicach oraz Grójcu.

Uroczysty apel z okazji Świę-
ta Policji oraz nadania i  wrę-
czenia sztandaru kozienickiej 
komendzie Policji poprzedziła 
Msza Święta w kościele p.w. Św. 
Rodziny w  Kozienicach, którą 
celebrował ksiądz biskup Hen-
ryk Tomasik wspólnie z  kape-
lanami Policji. Po mszy, kom-
pania honorowa Policji, Orkie-
stra Reprezentacyjna Komen-
dy Głównej Policji, policjan-
ci i  goście przemieścili się na 
plac przy krytej pływalni Del-
fi n, gdzie dowódca uroczysto-
ści – podinsp. Krzysztof Kmie-
ciak złożył meldunek Zastępcy 
Komendanta Głównego Poli-
cji – nadinsp. Kamilowi Brasze. 
Komendant Powiatowy Policji – 
insp. Tomasz Cybulski przywi-
tał serdecznie wszystkich przy-
byłych gości. W  trakcie uro-
czystości odczytano Akt Nada-
nia Sztandaru podpisany przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – Elżbietę Witek 
oraz Akt Wręczenia Sztandaru.

Dla upamiętnienia tego hi-
storycznego wydarzenia cere-
monię dopełniło symboliczne 
wbicie gwoździ honorowych 
w  drzewiec sztandaru. Złożo-
no również podpisy w  księdze 
pamiątkowej. Po zakończe-
niu wpisów do księgi sztandar, 
na ręce Zastępcy Komendanta 
Głównego Policji nadinsp. Ka-
mila Brachy, przekazał prze-
wodniczący Społecznego Ko-
mitetu na rzecz Ufundowania 
Sztandaru dla KPP w  Kozieni-
cach Starosta Andrzej Jung. Ko-
mendant Główny Policji prze-
kazał go następnie insp. Toma-
szowi Cybulskiemu.

W  dalszej części uroczyste-
go apelu, w  ramach obchodów 
Święta Policji, odbyła się cere-
monia wręczenia policjantom 
aktów mianowania na wyższe 
stopnie służbowe przez nad-
insp. Kamila Brachę, mł. insp. 
Zbigniewa Mikołajczyka oraz 
insp. Tomasza Cybulskiego, 
a  także wręczenie medali i  od-
znak związków zawodowych po-
licjantów i pracowników Policji.

Grójeckie uroczystości rów-
nież rozpoczęła Msza Święta, 
której przewodniczył ks. bp Ra-
fał Markowski – biskup pomoc-
niczy diecezji warszawskiej. 
W swojej homilii odniósł się do 
etosu policyjnej służby.

Po mszy, kompania hono-
rowa Policji, policjanci i  go-
ście przeszli na Plac Wolności 
w Grójcu, gdzie odbyła się cere-
monia wręczenia sztandaru. Do-
wódca uroczystości – podinsp. 

Krzysztof Kmieciak złożył mel-
dunek Sekretarzowi Stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji – Sylwe-
strowi Tułajewowi. 

W  trakcie uroczystości od-
czytano Akt Nadania Sztanda-
ru podpisany przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i  Admi-
nistracji – Elżbietę Witek oraz 
Akt Wręczenia Sztandaru.

Dla upamiętnienia tego hi-
storycznego wydarzenia cere-

monię dopełniło symboliczne 
wbicie 13  gwoździ honorowych 
oraz jednego pamiątkowego, 
nawiązującego do 100. roczni-
cy powstania Policji Państwowej 
w  drzewiec sztandaru. Złożono 
również podpisy w  księdze pa-
miątkowej. Następnie ks. bp Ra-
fał Markowski poświęcił sztan-
dar. Później przewodniczący 
Społecznego Komitetu na rzecz 
Ufundowania Sztandaru dla 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grójcu starosta Krzysztof Am-
broziak przekazał sztandar na 
ręce Sekretarza Stanu w  Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji Sylwestra Tuła-
jewa. Następnie sztandar prze-
kazano nadkom. Robertowi Fa-
rynie.

W  dalszej części uroczyste-
go apelu, w  ramach obchodów 
Święta Policji w  100. rocznicę 
powstania Policji Państwowej, 
odbyła się ceremonia wręcze-
nia grójeckim policjantom od-
znaczeń i  medali oraz aktów 
mianowania na wyższe stop-
nie służbowe a także medali za 
działalność na rzecz związków 
zawodowych policjantów i pra-
cowników Policji.

 OPR. MSZ
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Nowoczesność 
i powrót do korzeni
26 lipca, na placu przed nowym budynkiem Komendy Powiatowej 
w Sochaczewie, odbyło się Święto Policji – uroczystość wręczenia 
odznaczeń państwowych, resortowych, a także nominacji na wyższe 
stopnie służbowe połączone z uroczystym oddaniem do użytku nowej 
siedziby sochaczewskich policjantów.

W  uroczystości wzięli udział Sekretarz 
Stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Jarosław Zieliński, Po-
seł na Sejm RP i  jednocześnie Przewodni-
czący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu 
Państwa Maciej Małecki, JE Biskup dr hab. 
Michał Janocha, I  Zastępca Komendanta 
Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augu-
styniak, Komendant Wojewódzki Policji z/s 
w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mi-
kołajczyk, Dowódca 3. Warszawskiej Bry-
gady Rakietowej Obrony Powietrznej gen. 
bryg. Andrzej Dąbrowski, a także kadra kie-
rownicza mazowieckiego garnizonu Policji. 
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło go-
spodarzy regionu ze Starostą Sochaczew-
skim Jolantą Gontą na czele, przedstawi-
cieli duchowieństwa i wymiaru sprawiedli-
wości, zaprzyjaźnionych służb, harcerstwa, 
funkcjonariuszy w  stanie spoczynku oraz 
mieszkańców Sochaczewa.

Komendant Powiatowy Policji w  Socha-
czewie insp. Michał Safjański w swoim prze-
mówieniu podziękował wszystkim zaan-
gażowanym w  powstanie nowej siedziby, 
przypomniał również, że Komenda Powia-
towa Policji w Sochaczewie wróciła na ulicę 
1 Maja. To właśnie na tej ulicy znajdowała się 
komenda przedwojennych funkcjonariuszy.

W trakcie uroczystości kierownik Poste-
runku Policji w  Teresinie asp. szt. Marian 
Lewandowski został odznaczony złotym 
medalem „Za długoletnią służbę”, nato-
miast kierownik Referatu Patrolowo – In-
terwencyjnego otrzymał brązową odznakę 
„Zasłużony Policjant”. Odznaczenia pań-
stwowe i resortowe wręczyli Sekretarz Sta-

nu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jarosław Zieliński, I Zastęp-
ca Komendanta Głównego Policji nadinsp. 
Dariusz Augustyniak. Był to też szczególny 
dzień dla 32 policjantów, którzy otrzymali 
wyższy stopień służbowy.

Kolejnym miłym akcentem było wrę-
czenie medali „Za zasługi dla Policji”, któ-
re otrzymali Starosta Sochaczewski Jolanta 
Gonta i Dowódca 3. Warszawskiej Brygady 
Rakietowej Obrony Powietrznej gen. bryg. 
Andrzej Dąbrowski. Po odznaczeniach pań-
stwowych i  resortowych nadszedł czas na 
uroczyste otwarcie nowego budynku Ko-
mendy Powiatowej Policji w  Sochaczewie. 
Przełożony sochaczewskich funkcjonariu-

szy odebrał symboliczny klucz do nowej 
siedziby od Sekretarza Stanu w MSWiA. Bu-
dynek zaprojektowany został w  kształcie 
litery „u”. Składa się z  trzech kondygnacji 
oraz częściowego podpiwniczenia. Nie za-
brakło w nim miejsca na szatnie, siłownię, 
salę ćwiczeń, pomieszczenia magazynowe 
i techniczne. Na parterze zlokalizowane są 
pomieszczenia strefy dostępnej dla intere-
santów, zespół pomieszczeń służby dyżur-
nej, pokoje biurowe oraz pomieszczenia dla 
osób zatrzymanych. Na pozostałych pię-
trach budynku zlokalizowano pomieszcze-
nia dla kierownictwa, sale odpraw, izbę pa-
mięci oraz pokoje biurowe poszczególnych 
wydziałów. Budynek jest przystosowany do 
obsługi osób niepełnosprawnych. Na tere-
nie działki zlokalizowane są garaże, wiata 
samochodowa, kojce dla psów wraz z zaple-
czem oraz parkingi dla pracowników i inte-
resantów.

Wiceminister Spraw Wewnętrzych 
i  Administracji, po wręczeniu odznaczeń 
i awansów, zwrócił się do zgromadzonych 
funkcjonariuszy: – Policjantom pracują-
cym w Komendzie Powiatowej Policji w So-
chaczewie chciałbym serdecznie pogratu-
lować. Dzięki Waszej dobrej służbie ludzie 
mogą bezpiecznie żyć. W  dalszym wystą-
pieniu odniósł się także do faktu otwarcia 
nowej siedziby sochaczewskich policjan-
tów: – Bezpieczeństwo obok zdrowia, jest 
na pewno jedną z  najwyższych wartości, 
które wszyscy cenimy, których wszyscy po-
trzebujemy. Policjanci muszą mieć narzę-
dzia, instrumenty, które im służą, żeby to 
bezpieczeństwo obywatelom zapewniać.

Po uroczystym apelu rozpoczęła się defi -
lada z okazji Święta Policji, do której przygry-
wała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Pol-
skiego prowadzona przez ppor. Andrzeja Za-
rębę. Ze sztandarem mazowieckiej KWP szła 
kompania honorowa Samodzielnego Podod-
działu Prewencji Policji w Radomiu. W defi -
ladzie maszerował także poczet sztandaro-
wy KPP w Sochaczewie, żołnierze z 37. Dywi-
zjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz 
poczty sztandarowe Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie 
i Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w So-
chaczewie. Po części ceremonialnej, JE Bi-
skup dr hab. Michał Janocha odmówił modli-
twę i poświęcił nowy budynek Komendy Po-
wiatowej Policji w Sochaczewie.

Po zakończeniu uroczystości odbył 
się piknik rodzinny. Przygotowano sto-
iska promocyjne Policji, Wojska Polskiego 
i  Straży Pożarnej. Obecni byli także bracia 
strażacy z OSP Niepokalanów, harcerze so-
chaczewskiego Hufca ZHP, przedstawiciele 
Kampinoskiego Parku Narodowego, Domu 
Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Że-
lazowej Woli, Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą, a także Urzędu 
Miasta Sochaczew, w którym animacje dla 
dzieci prowadził rysownik komiksów Łu-
kasz Kuciński. Licznie przybyli mieszkań-
cy mogli również zwiedzić nową komendę 
w  towarzystwie policjantów, policjantek 
i pracowników cywilnych.

 AGNIESZKA DZIK
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Patrol roku
Na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się eliminacje do 
fi nału XXVI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji – Turniej Par 
Patrolowych „Patrol Roku 2019”. Eliminacje zorganizował i przeprowadził 
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 
we współpracy z CSP w Legionowie. Wygrała para patrolowa z Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu.

W zawodach wzięło udział 58 funkcjona-
riuszy reprezentujących wszystkie komendy 
miejskie i powiatowe Policji garnizonu ma-
zowieckiego – 28 jednostek, natomiast Ko-
mendę Miejską Policji w Radomiu reprezen-
towały dwie drużyny funkcjonariuszy z uwa-
gi na stan etatowy przekraczający 160 osób 
w komórkach patrolowo-interwencyjnych.

Policyjne patrole, które przyjechały do Le-
gionowa, na co dzień pełnią służbę w komór-
kach patrolowo-interwencyjnych i z ogromną 
dbałością oraz profesjonalizmem zapewniają 
obywatelom porządek i bezpieczeństwo. Naj-
lepsi reprezentanci swoich jednostek wyka-
zali się ogromnym zaangażowaniem. W spo-
sób rzetelny podchodzą do procesu szkolenia 
oraz doskonalenia zawodowego, często po-
święcając przy tym swój czas wolny.

Policjanci z  Mazowsza, pod czujnym 
okiem ekspertów z Wydziału Prewencji Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 
oraz wykładowców z  Zakładu Interwen-
cji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji 
w  Legionowie, konkurowali w  trzech kon-
kurencjach: strzelaniu sytuacyjnym, teście 
wiedzy oraz sprawnym pokonywaniu toru 
przeszkód.

Po zliczeniu wszystkich punktów stało się 
jasne, że Puchar Komendanta Wojewódzkie-
go Policji zs. w Radomiu oraz tytuł najlep-
szego patrolu garnizonu mazowieckiego tra-
fi ł do st. sierż. Bartosza Kity i st. post. Patry-
ka Duraja z Komendy Miejskiej Policji w Ra-
domiu. Tuż za nimi, na drugim stopniu po-
dium uplasowali się st. post. Kacper Partyka 
i post. Marcin Dębowski również z Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu. Trzecie miejsce 
w konkursie zajęli st. sierż. Michał Strzelec 
i sierż. Maciej Skuza z Komendy Powiatowej 
Policji w Szydłowcu.

Sędziami turnieju byli policjanci z  Wy-
działu Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
oraz wykładowcy ze Szkoły Policji w Legio-
nowie. Dwie najlepsze pary patrolowe będą 
reprezentować garnizon mazowiecki Po-
licji w  XXVI Finale Ogólnopolskich Zawo-
dów „Patrol Roku 2019”, który odbędzie się 
w  dniach 10–13 września w  Szkole Policji 
w Słupsku.

 ADAM ROGUSKI, EDYTA SUŁKOWSKA

Pożegnanie i powitanie
9 sierpnia w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs w. Radomiu odbyła 
się uroczystość pożegnania ze sztandarem Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu – insp. Kamila Borkowskiego, 
który został odwołany ze stanowiska. Obowiązki Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu zostały powierzone podinsp. 
Sebastianowi Strzeżkowi.

Uroczystość odbyła się w  sali konfe-
rencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji 
zs. w  Radomiu, gdzie przybyłych, w  imie-
niu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. 
w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniewa Mi-
kołajczyka, przywitał Zastępca Naczelni-
ka Wydziału Komunikacji Społecznej pod
– insp. Krzysztof Kapturski. Zastępca Na-
czelnika Wydziału Kadr i Szkolenia – nad-
kom. Agnieszka Garbarczyk odczytała roz-
kaz Komendanta Głównego Policji – gen. 
insp. dr. Jarosława Szymczyka o odwołaniu 
ze stanowiska insp. Kamila Borkowskiego 
oraz o powierzeniu obowiązków na stanowi-
sku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji – podinsp. Sebastianowi Strzeżkowi.

Insp. Kamil Borkowski pożegnał się ze 
sztandarem i jednostką. Podkreślił, że służ-
ba na Mazowszu była dla niego ogrom-
nym zaszczytem. Podziękował zgromadzo-
nej na uroczystości kadrze kierowniczej za 
wieloletnią współpracę, zaznaczając, że to 
przede wszystkim ludzie tworzą formację, 

a  pion kryminalny, którym przypadło mu 
kierować, tworzą gotowi do poświęceń pro-
fesjonaliści.

Pełnienie obowiązków na stanowisku 
zastępcy szefa mazowieckich policjantów 
powierzono podinsp. Sebastianowi Strzeż-
kowi.

Podinsp. Sebastian Strzeżek ma 49 lat. Jest 
absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skło-
dowskiej w Lublinie. Służbę w Policji rozpo-
czął w  maju 1994 roku. Od 23 lat związany 
z pionem kryminalnym, zajmował różne sta-
nowiska w strukturach Komendy Stołecznej 
Policji, w tym m.in. w Wydziale ds. Zabójstw, 
Wydziale dw. z Terrorem Kryminalnym. Był 
także Zastępcą Komendanta Komisariatu Po-
licji w Nieporęcie, Zastępcą Naczelnika Wy-
działu Kryminalnego Komendy Stołecznej 
Policji, Zastępcą Naczelnika, a następnie Na-
czelnikiem Wydziału Techniki Operacyjnej 
Komendy Stołecznej Policji.  NC
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Płocki laureat 
konkursu
Policja blisko ludzi i dla ludzi – powiedział Jarosław Zieliński, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas 
uroczystego spotkania z laureatami konkursu „Policjant, który mi pomógł”. 
W spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław 
Szymczyk wraz z zastępcami.

Organizatorem konkursu „Policjant, któ-
ry mi pomógł” jest Ogólnopolskie Pogoto-
wie dla Ofi ar Przemocy w Rodzinie „Niebie-
ska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
oraz Biuro Prewencji KGP.

W 100. Rocznicę powstania Polskiej Po-
licja przypadła 12. edycja konkursu, które-
go istotą było wyróżnienie policjantów po-
dejmujących wzorowe działania i  zaanga-
żowanych w  pomoc osobom dotkniętym 
przemocą w  rodzinie. 12. edycja konkursu 
objęta została honorowym patronatem Ko-
mendanta Głównego Policji.

Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zie-
liński wyraził radość posiadania w  szere-
gach polskiej Policji funkcjonariuszy, któ-
rych postawa i  poziom realizowanych za-
dań stanowi wzór do naśladowania przez 
koleżanki i kolegów w całej Polsce.

Wyrażając podziękowania za organizację 
i  kontynuację konkursu, wskazał na istotę 
akcentowania wartości, które popiera re-
sort spraw wewnętrznych i  administracji, 
poprzez działania zbliżające Policję do spo-
łeczeństwa. Działania, które mają wymiar 
terytorialny, przestrzenny, oparte m.in. na 
procesie reaktywacji posterunków Policji, 
mają na celu realne przybliżenie Policji do 
lokalnej społeczności, której problemy po-
winny być znane i rozwiązywane. Szczegól-
ną rolę w tym zakresie odgrywają policjanci 
dzielnicowi. Postawę taką prezentują m.in. 
laureaci tegorocznej edycji konkursu.

Szczególne słowa podziękowania dla 
funkcjonariuszy Policji, profesjonalnie re-
alizujących ustawowe zadania, wyraził 

również Komendant Główny Policji gen. 
insp. Jarosław Szymczyk. Komendant 
Główny Policji z pełnym przekonaniem 
stwierdził, że postawa jaką prezentują 
w codziennej służbie policjanci przekła-
da się na zaufanie do Policji oraz wzrost 
poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Pani Renata Durda, Kierowniczka 
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofi ar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 
zabierając głos również pogratulowała 
laureatom wzorowej realizacji swoich 
obowiązków.

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” 
trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego 
czasu odbyło się już 12 edycji, podczas któ-
rych wyłoniono laureatów zasługujących 
– w  ocenie społeczeństwa – na szcze-
gólne wyróżnienie. Byli to funkcjonariu-
sze reprezentujący zarówno służbę pre-
wencyjną, jak i kryminalną. Zgłoszeń po-
licjantów do konkursu dokonywały oso-
by indywidualne, jak również organizacje 
i instytucje. Z każdego ze zgłoszeń płynęło 
społeczne uznanie dla działań podejmo-
wanych na rzecz pomocy osobom krzyw-
dzonym. Natomiast z ich treści wynikam, 
że społeczeństwo dostrzega coraz większy 
profesjonalizm policjantów, którzy reali-
zują działania pomocowe w ramach pro-
cedury „Niebieskie Karty”.

Wśród tegorocznych laureatów kon-
kursu znalazł się mazowiecki policjant: 
st. asp. Andrzej Matczak – st. dzielnico-
wy z Komendy Miejskiej Policji w Płoc-
ku. Serdecznie gratulujemy!

 ŹRÓDŁO: POLICJA.PL

Uratował 
życie
To był moment. Przepłynął 
kilkadziesiąt metrów, by wyciągnąć 
dryfującego w morzu człowieka. 
Wspólnie z inną osobą wyciągnął 
go na brzeg. Natychmiast przystąpił 
do udzielania pierwszej pomocy. 
Udrożnił drogi oddechowe, wykonał 
oddechy ratownicze. Skutecznie – 
mężczyzna odzyskał przytomność. 
Obywatel Rosji może mówić 
o wielkim szczęściu, że trafi ł na 
policjanta z Radomia, który ma 
przeszkolenie medyczne.

Policjant z Samodzielnego Pododdziału 
Prewencji Policji w Radomiu, który był z ro-
dziną na wakacjach w Bułgarii nie zapomni 
ich do końca życia. Odpoczywając na plaży 
nad Morzem Czarnym w Słonecznym Brze-
gu, w pewnym momencie zauważył w mo-
rzu dryfującego mężczyznę. Natychmiast 
do niego podpłynął. Była już przy nim ko-
bieta, wspólnie z którą przetransportowa-
li niedoszłego topielca na brzeg. Tam po-
licjant zorientował się, że mężczyzna nie 
daje oznak życia, nie oddycha. Munduro-
wy przystąpił więc natychmiast do działa-
nia: udrożnił mu drogi oddechowe oraz wy-
konał pięć wdechów ratowniczych, po któ-
rych mężczyzna wykrztusił ustami i nosem 
wodę. Policjant jeszcze przez kilkanaście 
minut, wspólnie z innymi plażowiczami, 
zajmował się uratowanym. Na miejsce we-
zwano służby medyczne, którym przekaza-
no uratowanego.

Jak się okazało radomski policjant urato-
wał życie 55-letniemu Rosjaninowi. Mł. asp. 
Sebastian Kosterna służy w Policji od 2005 
roku, a od 2011 jest przeszkolonym ratow-
nikiem kwalifi kowanej pierwszej pomocy. 
Obecnie służy w Samodzielnym Pododdzia-
le Prewencji Policji w Radomiu.

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP
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ŚWIĘTO POLICJI

Święto Policji 
mazowieckiego 
garnizonu
18 lipca, na Placu Jagiellońskim w Radomiu, odbyła się uroczystość 
wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i wyróżnień dla 
policjantów i pracowników cywilnych Policji, a także nominacji na 
wyższe stopnie służbowe z okazji garnizonowych obchodów Święta 
Policji. W uroczystościach uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński, Szef Gabinetu 
Politycznego Prezesa Rady Ministrów – Marek Suski, Wicewojewoda 
Mazowiecki – Artur Standowicz oraz Zastępca Komendanta Głównego 
Policji – nadinsp. Kamil Bracha. W trakcie apelu odbyło się także uroczyste 
wprowadzenie mł. insp. dr hab. Zbigniewa Mikołajczyka na stanowisko 
Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Mazowieckie Święto 
Policji odbyło się pod honorowym patronatem MSWiA – Elżbiety Witek.

Uroczyste obchody Święta Policji rozpo-
częły się mszą świętą, koncelebrowa-
na przez JE Księdza Biskupa Henryka 

Tomasika oraz JE Księdza Biskupa Polo-
wego Wojska Polskiego – gen. bryg. Józe-
fa Guzdka, w  kościele garnizonowym p.w. 
św. Stanisława Biskupa w  Radomiu. We 
mszy, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, 
udział wzięli mazowieccy funkcjonariusze 
z  Komendantem Wojewódzkim Policji zs. 
w Radomiu – mł. insp. dr. hab. Zbigniewem 
Mikołajczykiem na czele oraz kapelanami 
Policji. W  czasie mszy Biskup Henryk To-
masik poświęcił ikonę, która została prze-
kazana policjantom z  Komendy Miejskiej 
Policji w  Radomiu. W  uroczystości wzięli 
udział także przedstawiciele władz rządo-
wych, samorządowych, współpracujących 
służb oraz instytucji.

Po mszy kompania honorowa oraz po-
zostałe pododdziały i  Orkiestra Reprezen-
tacyjna Policji przemaszerowały na Plac Ja-
gielloński w Radomiu, gdzie odbył się uro-
czysty apel z okazji Święta Policji garnizo-
nu mazowieckiego. Z  rąk Sekretarza Sta-
nu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – Jarosława Zielińskiego mł. 
insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk odebrał 
powołanie na stanowisko Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji zs. w Radomiu.
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Z  okazji Święta Policji, Komendant 
Główny Policji mianował na wyższe stop-
nie policyjne w  korpusie ofi cerów star-
szych Policji 15 policjantów z  Mazowsza. 
Komendant Wojewódzki Policji zs. w Rado-
miu mianował 100 policjantów w korpusie 
ofi cerów młodszych Policji, 637 w  korpu-
sie aspirantów Policji, 534 w korpusie pod-
ofi cerów Policji. Obecnie na Mazowszu jest 
5565 etatów policyjnych, w tym służbę peł-
ni 832 policjantki.

Odznaki Zasłużony Policjant przyznano 
131 policjantom z Mazowsza (w tym 12 zło-
tych, 23 srebrne, 96 brązowych). Medale Za 
długoletnią służbę przyznano 85 osobom 
(w tym 16 złotych, 55 srebrnych, 14 brązo-
wych). Wręczono również medale Za zasłu-
gi dla Policji za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie realizacji ustawowych zadań Policji. 

Odznaczenia państwowe i resortowe oraz 
akty mianowania na wyższe stopnie służ-
bowe wręczyli: Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i  Administra-
cji – Jarosław Zieliński, Szef Gabinetu Poli-
tycznego Prezesa Rady Ministrów – Marek 
Suski, Wicewojewoda Mazowiecki – Artur 
Standowicz, Zastępca Komendanta Główne-
go Policji – nadinsp. Kamil Bracha oraz Ko-
mendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu 
– mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów za wy-
bitne zasługi patriotyczne i działalność na 
rzecz Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów przyznał Krzyż 
Niepodległości z  Gwiazdą Pierwszej klasy 
trzem osobom. Odznaczenia wręczyli wice-
przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ 
Policjantów – podinsp. Dariusz Brzezic-
ki oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Wo-
jewódzkiego NSZZ Policjantów Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Radomiu – asp. szt. 
Wojciech Bieniek.

Był to też szczególny dzień dla 71 poli-
cjantów, którzy wstąpili w  szeregi mazo-
wieckiego garnizonu Policji. Młodzi adepci 
najbliższe pół roku spędzą w szkołach Poli-
cji. Tam zdobywać będą wiedzę teoretycz-
ną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów 
prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą 
także doskonalić swoje umiejętności strze-
leckie, a później trafi ą do jednostek Policji 
na terenie całego Mazowsza.

Uroczysty apel uświetniła m.in. Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 3. Okręgu Po-
licji Państwowej Komisariat w  Radomiu, 
z jej pomysłodawcą i komendantem – Paw-
łem Łuk-Murawskim na czele. Zaangażo-
wanie Grupy w  krzewienie historii Policji 
Państwowej, ale i Wojska Polskiego zyskało 
uznanie nie tylko mazowieckich policjan-

tów. Dowodem tego jest wyróżnienie, które 
komendantowi grupy wręczył Wicewojewo-
da Mazowiecki – Artur Standowicz. Nato-
miast o  piękną oprawę muzyczną uroczy-
stości zadbała Pani Katarzyna Bochyńska – 
Wojdył (sopran) i Orkiestra Reprezentacyj-
na Polskiej Policji.

Po południu rozpoczął się festyn rodzin-
ny, w trakcie którego odbył się pokaz musz-
try paradnej w  wykonaniu uczniów Szkoły 
im. 72 Pułku Piechoty w  Radomiu, pokazy 
tresury psów służbowych, taktyk i  technik 
interwencji, ratownictwa medycznego oraz 
rowerowy tor przeszkód. Wsparcie Enei Wy-
twarzanie przyczyniło się do wzbogacenia 
zaplanowanych atrakcji, dzięki czemu dzie-
ci mogły uczestniczyć w  zabawach eduka-
cyjnych oraz konkursach, w których funda-
torem nagród była właśnie Enea. Najmłod-
si, zajadając watę cukrową, chętnie malowa-
li twarze, a nieco starsi z zainteresowaniem 
oglądali pokazy grup rekonstrukcyjnych 
oraz zwiedzali stanowiska zaprzyjaźnionych 
służb i instytucji. 

Partnerami uroczystości byli: Za-
rząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Wo-
jewództwa Mazowieckiego w  Radomiu, 
ENEA Wytwarzanie oraz Fundacja ORLEN 
Dar Serca.

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP ZS. W RADOMIU
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HISTORIA

Ku pamięci 

Dwie 
publikacje 
na stulecie

Tablica 
w Parku 
Dittricha

28 lipca, w Odrzywole, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze 
uczestniczyli w uroczystym apelu, podczas którego wręczono m. in. 
akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Uroczystości poprzedziło 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Lucjanowi Sarneckiemu – 
Komendantowi Posterunku Policji w Odrzywole w latach 1935–1939. 

Podczas dwudniowych uroczystości 
obchodów Święta Policji w Żyrardowie 
na wszystkich czekało wiele 
niespodzianek, w tym premiera dwóch 
publikacji wydanych właśnie z tej okazji.

27 lipca w Parku Dittricha 
w Żyrardowie, przy budynku 
dawnej Szkoły Szeregowych 
Policji Państwowej, została 
odsłonięta tablica upamiętniająca 
jej funkcjonowanie. Inicjatywa 
ustawienia tablicy została podjęta 
przez Komendanta Powiatowego 
Policji w Żyrardowie w związku 
z 100. rocznicą powołania Policji 
Państwowej.

Władze państwowe reprezentował 
Marszałek Senatu RP Stanisław Kar-
czewski, Szef Gabinetu Politycznego Pre-
zesa Rady Ministrów Marek Suski, Euro-
poseł Zbigniew Kuźmiuk i Poseł Dariusz 
Bąk. Wśród gości nie zabrakło przedsta-
wicieli władz samorządowych, na czele 
ze Starostą Przysuskim Marianem Nie-
mirskim i Wójtem Gminy Odrzywół Ma-
rianem Kmieciakiem.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świę-
tą koncelebrowaną przez ks. Adama Łu-
kiewicza – proboszcza parafi i p.w. Świętej 
Jadwigi Śląskiej w Odrzywole ks. dzieka-
na Andrzeja Szewczyka oraz ks. kan. Sta-

Pierwszą książką, która powstała jest 
wydanie opracowania dr. Stanisława Koz-
drowskiego „Szkoła policyjna w  Żyrardo-
wie 1928–1931”. Redaktorem opracowania 
jest Komendant Powiatowy Policji w Żyrar-
dowie – insp. Arkadiusz Zgieb. Dr Stanisław 
Kozdrowski jako pierwszy pochylił się nad 
tematem funkcjonującej w okresie między-
wojennym Szkoły Szeregowych Policji Pań-
stwowej w Żyrardowie. Kilkunastostronico-
wa praca pod redakcją insp. Zgieba zyskała 
kolory oraz zdjęcia, które zostały odnalezio-
ne w Muzeum Mazowsza Zachodniego, Ar-
chiwum Akt Nowych oraz międzywojennej 
prasie. Z opracowania można się dowiedzieć 
jakie przepisy regulowały utworzenie szko-
ły, jaka była jej struktura oraz funkcjonowa-
nie. Dr Kozdrowski szczegółowo przeanali-
zował trzyletni okres funkcjonowania jednej 
z trzech szkół policyjnych w Polsce. Dzięki 
niemu możemy poznać wcześniej nieznane 
szczegóły szkolnictwa policyjnego w czasie 
dwudziestolecia międzywojennego. Publika-
cja została wydana dzięki wzorowej współ-
pracy z Urzędem Miasta Żyrardowa.

 Drugą bardzo wyczekiwaną pozycją jest re-
print Instrukcji Organizacji Policji Państwowej 
Powiatu Błońskiego w Grodzisku Mazowiec-
kim 1919-1932. Jest to dzieło anonimowego au-
tora, które znajduje się w Muzeum Mazowsza 
Zachodniego w Żyrardowie. Podczas przygoto-
wań do uczczenia 100. rocznicy powołania Po-
licji Państwowej okazało się, że jest to skarb-
nica wiedzy o  jej funkcjonowaniu. Z  wiedzy 
historyków wynika, że jest to jedna z trzech 
części maszynopisu, jednak los pozostałych 
dwóch tomów pozostaje nieznany. Zdjęcia ze 
spraw kryminalnych, wykresy czy opisy funk-
cjonowania Policji Państwowej, to rzeczy które 
możemy znaleźć na kartach kroniki. Z uwagi 
na wartość historyczną maszynopisu, Komen-
dant Powiatowy Policji w Żyrardowie wspól-
nie ze Starostą Powiatu Żyrardowskiego pod-
jęli decyzję o reprincie tej pozycji.

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie uzy-
skało wsparcie: Urzędu Miasta Żyrardowa, 
Urzędu Miasta Mszczonowa, Gminy Pusz-
cza Mariańska, Gminy Radziejowice, Gmi-
ny Wiskitki, a  także towarzystwa Przyja-
ciół Miasta Żyrardowa i dwóch prywatnych 
fi rm: EMKA S.A  oraz Lagran Andrzej Koź-
biał. Tylko dzięki niemu możliwe było wy-
danie publikacji.

 AGNIESZKA CIERESZKO

Historia Szkoły Szeregowych Poli-
cji Państwowej jest krótka, jednak bardzo 
ciekawa. Mimo, że funkcjonowała jedynie 
przez trzy lata, to wyszkolonych zostało 
tam 1282 funkcjonariuszy i 250 instruk-
torów powiatowych, co stanowiło prawie 
40% ogólnej liczby absolwentów wszyst-
kich szkół centralnych (pozostałe znajdo-
wały się w Sosnowcu – Piastkach oraz Mo-
stach Wielkich). 

 AGNIESZKA CIERESZKO

nisława Traczyńskiego – kapelana przysu-
skich policjantów. W swojej homilii ksiądz 
Adam Łukiewicz odniósł się do historii po-
wstania Policji oraz etosu policyjnej służby.

Po mszy kompania honorowa Policji, po-
licjanci i goście przeszli na plac przed Urzę-
dem Gminy w Odrzywole, gdzie odbyła się 
ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
poświęconej Lucjanowi Sarneckiemu. W dal-
szej części uroczystego apelu, w ramach ob-
chodów Święta Policji w 100. rocznicę po-
wstania Policji Państwowej, odbyła się ce-
remonia wręczenia przysuskim policjantom 
odznaczeń i medali oraz aktów mianowania 
na wyższe stopnie służbowe.  ANETA WILK



| 9

mazowiecka.policja.gov.pl

Charytatywny festyn 
z Parą Prezydencką 
i mazowieckimi policjantami

Kolejne Kameralne Lato

Kilka tysięcy osób wzięło udział 
w pikniku rodzinnym w Brańszczyku, 
który zainaugurował akcję charytatywną 
„Pomagam z radością” zorganizowaną 
przez Zgromadzenie Zakonne Małe 
Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści 
Prowincja Polska. Patronat nad akcją 
objęła Para Prezydencka Andrzej 
Duda oraz Agata Kornhauser-Duda. 
Na festynie nie mogło także zabraknąć 
mazowieckich policjantów.

Był to wypełniony po brzegi atrakcjami tydzień święta fi lmu. Imprezę 
zamknęła uroczysta ceremonia w kinie Helios. Podczas gali fi nałowej 12. 
Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO Grand Prix Konkursu 
Głównego oraz statuetkę ZŁOTEGO ŁUCZNIKA otrzymał Tomasz Popakul za 
animację „Acid Rain”. Wyróżnienie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą 
w Radomiu za fi lm o szczególnych walorach społecznych otrzymała „Tama” 
w reżyserii Natalii Koniarz, które wręczył podinsp. Witold Krawczyk – 
naczelnik wydziału prewencji KWP zs. w Radomiu.

Komenda Powiatowa Policji w  Wyszko-
wie oraz Komenda Wojewódzka Policji zs. 
w Radomiu przygotowały dla widzów wie-
le atrakcji i  konkursów z  wiedzy dotyczą-
cej m.in. bezpieczeństwa nad wodą oraz 
w ruchu drogowym. Na stanowisku Labora-
torium Kryminalistycznego KWP wszyscy 
chętni mogli zobaczyć, jak zbiera się od-
ciski. Ogromne zainteresowanie wzbudził 
pokaz tresury psów służbowych oraz nowe 

Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Auto-
rów ZAIKS trafi ła w ręce Rafała Łysaka, au-
tora fi lmu „Miłość bezwarunkowa”. Nagro-
dę Jury Akademickiego Wyższej Szkoły Han-
dlowej w Radomiu, przyznawaną przez wy-
kładowców i studentów tej uczelni otrzymał 
fi lm „Fuck, it’s biology”, reż. Veronica An-
dersson. Jury przyznało również 7 nominacji 
do Nagród im. Jana Machulskiego. Konkurs 
Filmów Odrzutowych HYDE PARK wygrał 
fi lm „Target Earth” autorstwa Kamila Janko.

Kameralne Lato to oczywiście nie tylko 
konkursy fi lmowe. Przez cały tydzień w Rado-
miu odbywały się warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży nie tylko z  Radomia i  okolic, ale też 
z Niemiec, Francji i Włoch. W czasie festiwalu 
powstawały też spoty o tematyce profi laktycz-
nej. Filmowcy współpracowali z Komendą Wo-
jewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Młodzi 
ludzie w swoich artystycznych wypowiedziach 
ostrzegali między innymi przed cyberprzemo-
cą, używaniem alkoholu czy brawurą na dro-

bmw mazowieckiej drogówki, w  którym 
każdy uczestnik pikniku mógł zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. A osoby, które zainte-
resowane były służbą w Policji, mogły do-
wiedzieć się, jak wstąpić w szeregi KWP zs. 
w Radomiu.

Stoisko przygotowane przez mazowiec-
kich policjantów odwiedziła Para Prezy-
dencka, którą mundurowi obradowali od-
blaskami. A  za zabezpieczenie sobotniego 
festynu „Pomagamy z  radością” policjan-
tom osobiście podziękował prezydent An-
drzej Duda.  ZESPÓŁ PRASOWY KWP

dze. Sami zagrali w spotach, ale także je reży-
serowali i fi lowali. Wszystko oczywiście z po-
mocą profesjonalistów.

Organizatorem Ogólnopolskich Spotkań 
Filmowych Kameralne Lato w Radomiu było 
FILMFORUM, a głównym współorganizato-
rem Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą 
w Radomiu. Współorganizatorami wydarze-
nia byli także: Mazowieckie Centrum Polity-
ki Społecznej oraz ŁAŹNIA – Radomski Klub 
Środowisk Twórczych i Galeria. Mecenatem 
nad wydarzeniem objęło też Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  MSZ

PROFILAKTYKA
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IPA

IPA o stuleciu Policji
100-lecia powołania Polskiej Policji Państwowej oraz 15 lat Straży 
Granicznej w IPA. Organizatorem spotkania było Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji IPA Sekcja Polska.

W spotkaniu uczestniczyło 13 delegacji po-
licyjnych z takich krajów jak: Słowacja, Cze-
chy, Litwa, Cypr, Mołdawia, Rumunia, Irlan-
dia, Węgry, Szwecja, Estonia, Łotwa, Portu-
galia i  Niemcy, przedstawiciele Komendy 
Głównej Policji, Straży Granicznej oraz człon-
kowie stowarzyszenia IPA z całej Polski.

Głównym celem konferencji było poka-
zanie funkcjonariuszom z   zagranicy jak 
zmieniała się Polska Policja na przestrze-
ni lat, jak momentami trudne, a nawet tra-
giczne losy spotkały tę formację w ostatnim 
stuleciu. Ważnym aspektem było również 
podkreślenie czym zajmuje się obecnie, co 
osiągnęła i jak służy społeczeństwu w dzi-
siejszych czasach. 

Ciekawym elementem była wystawa hi-
storycznych oraz współczesnych elemen-
tów umundurowania, która była dostęp-
na dla uczestników przez cały czas trwania 
konferencji.

Ważną częścią spotkania była prezenta-
cja o  Straży Granicznej i  podkreślenie jak 
ważną rolę odgrywają jej funkcjonariusze, 
którzy już od 15 lat mogą być pełnoprawny-
mi członkami Stowarzyszenia IPA. 

Zgromadzeni goście mieli okazję zoba-
czyć stolicę naszego kraju, podziwiać War-
szawę z tarasu widokowego Pałacu Kultury 
i Nauki oraz zwiedzić Starówkę. 

Podsumowanie tego wydarzenia uświet-
nił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Po-
licji, który wzbudził aplauz wszystkich ze-
branych gości, a  w  szczególności zagra-
nicznych funkcjonariuszy. Podobnie jak 
ogromny tort z  logo stowarzyszenia, któ-
rym uczestnicy uczcili to ważne dla Sekcji 
Polskiej wydarzenie. 

Spotkanie to było nie tylko konferencją 
przybliżającą historię Polskiej Policji i uczcze-
niem 15 lat Straży Granicznej w IPA, ale rów-
nież kolejnym krokiem w  integracji środo-
wiska policyjnego z całego świata. Uczestni-
cy mieli wyjątkową możliwość wymiany do-
świadczeń nabytych podczas tej niełatwej 
służby oraz zdobycia informacji na temat 
funkcjonowania tej formacji w innych krajach.

 KRZYSZTOF KAPTURSKI



| 11

mazowiecka.policja.gov.pl

Foto na okładce: Norbert Cibor
Skład: Mariusz Zając 

Druk: Centrum Reklamy 
nmedia — www.nmedia.pl

wydawany przez 
Komendę Wojewódzką Policji 
zs. w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 
http://www.kwp.radom.pl 
tel. 48 345 30 49, fax 48 345 31 91. 
e-mail: redakcjapgm.kwp@ra.policja.gov.pl
Redaktor naczelny: Magdalena Siczek-Zalewska
Redaktor prowadzący: 
Monika Daszkowska, 
Materiały prasowe: Zespół Prasowy KWP

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmiany tytułów i opracowania 
redakcyjnego tekstów przyjętych do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo 
do nieodpłatnego wykorzystania publikowanych tekstów na stronie internetowej 
www.kwp.radom.pl oraz w Komunikatorze Mazowieckiego Garnizonu Policji. 

Policyjny Głos Mazowsza rozprowadzany jest bezpłatnie 
w policyjnej dystrybucji wewnętrznej.

Za nami bardzo gorące wakacje. Temperatura 
w cieniu wielokrotnie przekraczała 30 stopni, 
a temperatura w pełnym słońcu dawała 
złudzenie wakacji na Saharze. Nikomu nie trzeba 
przypominać, że tak wysokie temperatury mogą 
być niebezpieczne dla naszego zdrowia, a nawet 
życia. W upalne dni jesteśmy zagrożeni udarami: 
słonecznym i cieplnym.

Udar słoneczny jest zaburzeniem regulacji cieplnej 
organizmu, spowodowane działaniem wysokiej tempe-
ratury, przez co traci on zdolność naturalnego ochładza-
nia się przez pocenie. Zazwyczaj powoduje go zbyt dłu-
gie przebywanie na słońcu, zwłaszcza bez okrycia gło-
wy, co kończy się gwałtowną zwyżką temperatury w ob-
rębie głowy.

Co powinno nas zaniepokoić? 
 Wysoka, przekraczająca 39°C, temperatura ciała 

 sucha, gorąca, zaczerwieniona skóra  brak pocenia 
 przyspieszony i  napięty puls  możliwe zaburzenia 

świadomości, zawroty głowy, wymioty  utrata przy-
tomności.

 Jak pomóc? Jak najszybciej umieścić poszkodowa-
nego w zacienionym i odosobnionym miejscu i zapew-
nić dostęp powietrza. Stosować zimne okłady na gło-
wę i podać zimne napoje (w żadnym wypadku nie poda-
wać alkoholu, kawy, herbaty). Jeżeli temperatura cho-
rego przekracza 39°C, zdjąć z niego ubranie i zanurzyć 
go w chłodnej (nie lodowatej!) wodzie lub polewać wodą 
z  prysznica aż do momentu, gdy temperatura spadnie 
poniżej 38°C. Trzeba być ostrożnym, by nie przechłodzić 
organizmu oraz zbyt szybkim ochładzaniem nie spowo-
dować szoku termicznego.

O udarze cieplnym mówi się natomiast, gdy dochodzi 
do ogólnego przegrzania organizmu, a  nadmiar ciepła 
nie może być wydalony na zewnątrz ustroju, np. czło-
wiek jest zbyt ciepło ubrany lub pracuje w pomieszcze-
niu, gdzie panuje bardzo wysoka temperatura.

 Objawy udaru cieplnego to: mroczki przed oczami, 
szum w  uszach i  skroniach, zawroty i  ból głowy, pra-
gnienie, zaczerwienienie ciała i  obrzęk skóry, a  także 
podwyższona temperatura – nawet do 40°C.

Poszkodowany nie poci się i ma suchą skórę, wystę-
pują wymioty, zwężenie źrenic, utrata przytomności.

Pierwsza pomoc jest podobna jak przy udarze sło-
necznym i  polega na ułożeniu poszkodowanego 
w chłodnym, przewiewnym i zacienionym pomieszcze-
niu z zimnymi okładami na głowie, podaniu chłodnych 
napoji do picia. Można również obłożyć całe ciało np. 
wilgotnymi ręcznikami. 

W  obydwu przypadkach, jeżeli osoba potrzebują-
ca pomocy jest nieprzytomna, to układamy ją w pozy-
cji bezpiecznej, w przypadku braku oddechu stosujemy 
sztuczne oddychanie, aż do przybycia lekarza.

 OPR. MSZ

Zabójczy upał

Certyfi kat 
za krew

Była to już czwarta w  tym roku 
zbiórka krwi wśród policjantów 
i  pracowników cywilnych mazo-
wieckiej komendy. Akcję, jak po-
przednio, zorganizował Zarząd 
Wojewódzki NSZZ Policjantów Wo-
jewództwa Mazowieckiego w Rado-
miu oraz Zespół Prasowy KWP zs. 
w  Radomiu. Na apel Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i  Krwio-
lecznictwa im. dr. K. Vietha w  Ra-
domiu odpowiedzieli funkcjonariu-
sze operacyjni, a także mundurowi 
z Samodzielnego Pododdziału Pre-
wencji Policji w Radomiu oraz Wy-
działu Ruchu Drogowego KWP oraz 
KMP w  Radomiu oraz pracownicy 
cywilni, a  także druhowie OSP Ra-
dom.

Tradycyjnie, krew jako pierwsi 
oddali Robert Król, wiceprzewod-

niczący Zarządu Wojewódzkiego 
NSZZ Policjantów Województwa 
Mazowieckiego w Radomiu oraz Ra-
fał Jeżak z Zespołu Prasowego KWP, 
a na co dzień także druh z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Radomiu. Do 
tego grona dołączyła także mł. asp. 
Aleksandra Calik również z  Zespo-
łu Prasowego KWP. Krew oddało 
23 osoby, dzięki czemu udało się jej 
zabrać ponad 10 litrów.

Komenda Wojewódzka Policji zs. 
w Radomiu, przy okazji zbiórki krwi 
otrzymała od Ministerstwa Zdrowia 
Certyfi kat Firmy Promującej Hono-
rowe Oddawanie Krwi.

Kolejna zbiórka krwi już 24 paź-
dziernika, także przed budynkiem 
KWP zs. w  Radomiu. Zapraszamy 
serdecznie!

 NSZZP RADOM/ZESPÓŁ PRASOWY KWP

Ponad 10 litrów krwi zebrano w Radomiu w ramach akcji 
„100 litrów krwi na 100-lecie Policji" czyli ogólnopolskiej 
akcji honorowego oddawania krwi w związku z 100. rocznicą 
powstania Policji Państwowej.



CZTERY ŁAPY 
W SŁUŻBIE

Wybitny węch, chęć tropienia, idealna kondycja fi zyczna. 
Takimi atrybutami muszą być obdarzone psy policyjne przemierzają-
ce wraz ze swoimi przewodnikami ulice Radomia. Skutecznie zapo-
biegać ewentualnym przestępstwom i wykroczeniom, w razie potrze-
by bronić bezpieczeństwa swojego przewodnika, a także podążać za 
zapachem pozostawionym przez osobę zaginioną lub przestępcę – 
to zakres obowiązków psich funkcjonariuszy o specjalności patrolo-
wo-tropiącej, którzy za kilka miesięcy zaczną służbę w Komendzie 
Miejskiej Policji w Radomiu.

Dwaj nowi funkcjonariusze to dwa cha-
raktery. Żywe usposobienie i  silny tem-
perament. To cechy charakterystyczne 
dla owczarka belgijskiego Malinois. Ma 
skończony jeden rok życia i nazwę służ-
bową NADIT. Jego przewodnikiem został 
sierż. szt. Wojciech Gryzło pełniący służbę 
w  Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym 
Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Energiczny, inteligentny, posłuszny 
i lojalny. Te cechy charakteryzują owczar-

ka niemieckiego. A to drugi z nowo przy-
jętych funkcjonariuszy mazowieckiej Po-
licji. Jednoroczny pies o  nazwie służbo-
wej NADOR, którego opiekunem został 
sierż. szt. Sławomir Bąba także z Wydzia-
łu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu.

Więcej o  policyjnych czworonogach 
w  kolejnym wydaniu Policyjnego Głosu 
Mazowsza

 EDYTA SUŁKOWSKA/WP


