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GARNIZON

To był dobry rok
W Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 12 stycznia odbyła się 
odprawa kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego pod przewodnictwem 
insp. Tomasza Michułki, na której podsumowano stan bezpieczeństwa w 
regionie oraz efekty pracy mazowieckich policjantów. W naradzie wziął udział 
I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Andrzej Szymczyk, 
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego Rafał Rajkowski, a także prokuratorzy okręgowi oraz 
przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji.

W trakcie spotkania podsumowano 
wyniki pracy mazowieckich policjan-
tów w roku 2016 oraz omówiono cele 
i zadania stojące przez funkcjonariusza-
mi w nowym, 2017 roku. Zastępcy ko-
mendanta wojewódzkiego Policji szczegó-
łowo przedstawili pracę pionów prewen-
cji, kryminalnego oraz logistyki.

Ważną informacją jest odnotowany spa-
dek ilości przestępstw, szczególnie w ka-
tegoriach najbardziej uciążliwych dla spo-
łeczeństwa oraz wzrost wykrywalności. 
W roku 2016 wszczęto o 4 716 postępowań 
w sprawie przestępstw mniej niż w roku 
2015 (rok 2015 – to 41 820 postępowań, 
w roku 2016 – 37 104 wszczętych spraw). 
Wykrywalność w roku 2016 wyniosła 72,7 
% (w roku 2015 był to poziom 70,1%).

Istotnym procesem w minionym roku 
było przywracanie Posterunków Policji. 

W ostatnim półroczu w garnizonie od-
tworzono 8 takich jednostek. Jest to odpo-
wiedź na potrzeby lokalnych społeczno-
ści i wyniki policyjnych analiz stanu bez-
pieczeństwa w poszczególnych regionach.

Pełniona przez funkcjonariuszy służba 
spotkała się z bardzo pozytywną oceną 

w badaniach opinii publicznej. Wynika 
z nich, że 75,4% ankietowanych na Ma-
zowszu dobrze ocenia pracę policjantów 
w okolicy zamieszkania.

O bezpieczeństwo mieszkańców gar-
nizonu mazowieckiego dba codziennie 
5 402 policjantów, których wspiera 
w służbie 1 359 pracowników cywilnych. 
W roku 2017 planujemy przyjąć 222 no-
wych funkcjonariuszy.

Podsumowania działań minionego 
roku w zakresie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego w kraju dokonał 
I Zastępca Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Zabierający podczas odprawy głos – 
zarówno Wojewoda Mazowiecki, Wice-
marszałek Województwa Mazowieckiego, 
Prokuratorzy oraz I Zastępca Komendan-
ta Głównego – dobrze ocenili pracę ma-
zowieckich funkcjonariuszy i złożyli im 
podziękowania za zaangażowanie w służ-
bie na rzecz społeczeństwa.

 ALICJA ŚLEDZIONA 

Nowi w służbie
66 nowych policjantów zasiliło szeregi garnizonu mazowieckiego. 
4 stycznia odbyło się uroczyste ślubowanie, które przyjął I Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marek Świszcz. Teraz 
przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs 
przygotowawczy, po którym rozpoczną służbę w jednostkach 
mazowieckiego garnizonu Policji.

Policjantów przywitał I Zastęp-
ca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
zs. w Radomiu insp. Marek Świszcz, pod-
kreślając jak trudna i odpowiedzialna jest 
to służba. Życzył im sukcesów zawodo-
wych oraz szybkich awansów. Rodzinom 
nowych stróżów prawa życzył wytrwa-
łości i zrozumienia dla trudów tego za-

wodu. Do życzeń komendanta dołączył 
się także ks. Mirosław Dragiel – kapelan 
mazowieckich policjantów, który funk-
cjonariuszom przekazał obrazek wraz 
z modlitwą do Michała Archanioła, pa-
trona polskiej Policji.

Podczas procedury rekrutacyjnej naj-
większą liczbę punktów zdobyła post. 

Katarzyna Puton-Masiewicz uzyskując 
182 punkty na 220 możliwych. Gratulu-
jemy doskonałego wyniku! Posterunkowy 
Puton-Masiewicz służbę będzie pełniła 
w Laboratorium Kryminalistycznym 
KWP zs. w Radomiu.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjo-
nariuszami sześciomiesięczny kurs przy-
gotowawczy, podczas którego zdobędą 
wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakre-
su przepisów prawa i taktyki policyjnej. 
Będą także doskonalić swoje umiejętno-
ści strzeleckie. Po tym czasie, w ramach 
adaptacji zawodowej, pełnić będą służ-
by patrolowe w praktyce, weryfi kując na-
bytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego 
szkolenia wrócą do jednostek terenowych 
naszego województwa i tam pełnić będą 
dalszą służbę.

Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę 
pełnić będą w 20 jednostkach naszego gar-
nizonu (w Białobrzegach – 1, Garwolinie – 
2, Gostyninie – 1, Grójcu – 2, Łosicach – 1, 
Mławie – 2, Ostrołęce – 5, Przysusze – 3, 
Pułtusku – 1, Radomiu – 11, Siedlcach – 3, 
Sierpcu – 1, Sochaczewie – 3, Sokołowie 
Podlaskim – 3, Węgrowie – 1, Wyszkowie – 2, 
Żyrardowie – 8, SPPP w Płocku – 7, SPPP 
w Radomiu – 8, Laboratorium Kryminali-
stycznym w Radomiu – 1).

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

 ALEKSANDRA CALIK
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Najlepsi 
z najlepszych
Konkurs „Najpopularniejszy Dzielnicowy roku 
2016” jest oceną służby dzielnicowego, która jest 
prowadzona przez mieszkańców w formie ankiety. 
Ma służyć poszerzeniu wiedzy mieszkańców na 
temat roli policjantów pierwszego kontaktu jakimi 
są dzielnicowi. Realizacja konkursu jest istotnym 
elementem pełnego wdrożenia programu „Dzielnicowy 
bliżej nas” oraz „Koncepcji pracy dzielnicowego 
na terenie garnizonu mazowieckiego”.

Dzielnicowy powinien stale 
współpracować z mieszkańca-
mi, przedstawicielami samo-
rządów lokalnych i organiza-
cjami działających na danym 
terenie oraz przedstawiciela-
mi mediów na rzecz podno-
szenia poczucia bezpieczeń-
stwa wśród mieszkańców.

Wszystkie jednostki KMP/
KPP garnizonu mazowieckie-
go zorganizowały oraz prze-
prowadziły konkurs na „Naj-
popularniejszego Dzielnico-
wego Roku 2016”.

Zgodnie z przyjętą formułą 
konkursu, jedynym i najważ-
niejszym elementem oceny, 
wpływającej na wyłonienie 
najpopularniejszego dzielni-
cowego, była opinia społecz-
na wyrażona za pomocą an-
kiety. Komendanci jednostek 
podjęli współpracę z miejsco-
wymi mediami w następstwie 

czego opublikowane zostały 
informacje o konkursie wraz 
z ankietą. Wystąpiono rów-
nież do władz samorządowych 
o wyrażenie zgody na udostęp-
nienie ankiety w budynkach 
użyteczności publicznej wraz 
ze skrzynkami, w których 
mieszkańcy mogli pozostawić 
ankiety.

Na podstawie największej 
liczby oddanych głosów na 
dzielnicowych w garnizonie 
mazowieckim pierwsze trzy 
miejsca zajęli:

 sierż. szt. Izabela Wrzesień 
z KMP w Radomiu – 1640 gło-
sów.

 mł. asp. Wojciech Seweryn 
z KPP w Lipsku – 1561 głosów.

 st. sierż. Łukasz Adamczyk 
z KMP w Radomiu (powiat) – 
1368 głosów. 

 WYDZIAŁ PREWENCJI 
KWP ZS. W RADOMIU

l.p. Jednostka liczba 
głosów Dzielnicowy

1 KMP RADOM – miasto 1640 sierż. szt. Izabela Wrzesień  
2 KPP LIPSKO 1561 mł. asp. Wojciech Seweryn
3 KMP RADOM – powiat 1368 st. sierż. Łukasz Adamczyk
4 KMP OSTROŁĘKA 1281 st. asp. Sławomir Subczyński
5 KPP SOKOŁÓW PODL. 1091 mł. asp. Paweł Kobyliński
6 KPP ŻUROMIN 990 asp. Tomasz Piechota
7 KPP BIAŁOBRZEGI 936 sierż. szt. Katarzyna Pieniąca
8 KPP ZWOLEŃ 815 st. sierż. Anna Posłuszna
9 KPP SIERPC 803 asp. szt. Wiesław Stępkowski
10 KPP WYSZKÓW 724 mł. asp. Edyta Prus
11 KPP ŻYRARDÓW 688 asp. Mariusz Bulzacki
12 KPP CIECHANÓW 637 st. asp. Piotr Pomaski
13 KPP MŁAWA 628 asp. Mariusz Sikora
14 KMP PŁOCK 503 asp. szt. Witold Balczerzak
15 KPP OSTRÓW MAZ. 459 sierż. szt. Grzegorz Radomski
16 KPP SOCHACZEW 424 st. asp. Tomasz Kubiak
17 KPP WĘGRÓW 400 mł. asp. Mariusz Kondraciuk
18 KPP ŁOSICE 387 asp. Mariusz Wróbel
19 KPP SZYDŁOWIEC 326 asp. szt. Piotr Bednarczyk
20 KPP PUŁTUSK 287 st. asp. Paweł Popielarski
21 KPP GOSTYNIN 280 asp. szt. Tomasz Cichocki
22 KMP SIEDLCE 276 asp. szt. Zbigniew Jerzykowski
23 KPP GARWOLIN 261 sierż. szt. Łukasz Rosłaniec
24 KPP GRÓJEC 260 asp. szt. Włodzimierz Wujek
25 KPP MAKÓW MAZ. 245 mł. asp. Cezary Gruda
26 KPP KOZIENICE 207 sierż. szt. Grzegorz Bartosiewicz
27 KPP PŁOŃSK 199 st. asp. Marcin Sztabnik
28 KPP PRZASNYSZ 177 mł. asp. Dariusz Piotrowski
29 KPP PRZYSUCHA 123 asp. szt. Andrzej Miszczyk
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Pierwsza pomoc 
przedmedyczna
W Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu 
ratownicy szkolili przasnyskich policjantów z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Funkcjonariusze mieli okazję utrwalić zasady, których 
znajomość jest niezbędna w codziennej służbie.

W zajęciach prowadzonych 
przez ratowników medycz-
nych uczestniczyło 86 funk-
cjonariuszy z KPP w Prza-
snyszu oraz podległych ko-
misariatów. Podczas szkole-
nia policjanci poszerzali wie-
dzę i umiejętności w zakresie 
udzielania pomocy osobie 

poszkodowanej. Wykorzy-
stując fantomy, ćwiczyli spo-
sób udzielania pomocy oso-
bom starszym, dzieciom i nie-
mowlakom np. w przypadku 
omdlenia, braku oddechu lub 
urazu kręgosłupa.

Często się zdarza, że to po-
licjanci są pierwszą służbą na 

Doskonalili umiejętności
Instruktorzy strzelań policyjnych oraz policyjni ratownicy medyczni podczas 
trzydniowego szkolenia, które zorganizował Wydział Kadr i Szkolenia Komendy 
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, podnosili swoje kwalifikacje oraz wymieniali 
doświadczenia. Programy zajęć są tak dobierane, by zdobyta wiedza miała 
zastosowanie w codziennej służbie.

Warsztaty dla instruktorów 
strzelań policyjnych garnizo-
nu mazowieckiego zorganizo-
wano już po raz drugi. Uczest-
nikami szkolenia byli instruk-
torzy z komend powiatowych 
i miejskich, Samodzielnych 
Pododdziałów Prewencji Poli-
cji w Radomiu i Płocku oraz 
radomskiej Sekcji Antyterro-
rystycznej.

Podczas warsztatów oma-
wiane były zagadnienia do-
tyczące organizacji i prze-
prowadzania strzelań progra-
mowych oraz sprawdzianów 
w 2017 roku, zasady użycia 
broni palnej przez policjan-
tów w czasie pełnienia służby 
w odniesieniu do praw czło-
wieka, jak również zasady 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej związanej 
z ranami postrzałowymi.

Prelegentami warsztatów 
byli kom. Zbigniew Siczek, 
asp, Jacek Bryła, mł. asp. To-
masz Łabys z Wydziału Kadr 
i Szkolenia KWP zs. w Ra-
domiu, mł. insp. Zenon Ro-
manek Pełnomocnik Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
zs. w Radomiu, podinsp. Pa-
weł Fidos z Wydziału Kontroli 
KWP zs. w Radomiu oraz star-

szy specjalista Waldemar No-
wak z Sekcji Ochrony Pracy 
KWP zs. w Radomiu.

Dzień później Wydział 
Kadr i Szkolenia KWP zs. 
w Radomiu przeprowadził 
pierwszą z 4 edycji szkoleń 
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy dla policjantów posia-
dających już tytuł ratownika. 
Uczestnikami byli funkcjo-
nariusze pełniący służbę we 

wszystkich komendach miej-
skich i powiatowych garni-
zonu mazowieckiego. W spo-
tkaniu uczestniczyło w sumie 
22 funkcjonariuszy.

Podczas realizacji progra-
mu szkolenia szczególny na-
cisk położono na właściwe 
i jak najlepsze przygotowanie 
policyjnych ratowników do 
udzielania pierwszej pomocy 
podczas pełnienia codziennej 
służby, a także prewencyjnego 
zabezpieczenia imprez maso-
wych, uroczystości lub zgro-
madzeń, odbywających się na 
terenie garnizonu mazowiec-
kiego. Ponadto przygotowy-
wano policjantów do działań 
w sytuacjach nadzwyczajnych 
oraz stosowania form taktyki 
działania podczas zdarzeń 
o charakterze masowym.

Tegoroczne warsztaty, po-
dobnie jak poprzednie, trwały 
dwa dni. W pierwszym dniu 
mł. asp. Tomasz Łabys i Izabe-
la Natorska z Wydziału Kadr 
i Szkolenia KWP zs. w Rado-
miu wraz z sierż. szt. Arkadiu-
szem Królem i st. post. Bartło-
miejem Rybakiem z Samodziel-
nego Pododdziału Prewencji 
Policji w Radomiu prowadzi-
li ćwiczenia i wykłady przy-
pominające zasady udzielania 
pierwszej pomocy. W drugim 
dniu warsztatów policjanci 
biorący udział w recertyfi ka-
cji uprawnień zostali poddani 
weryfi kacji posiadanej wiedzy 
przed komisją egzaminacyjną. 
Egzamin składał się z części 
pisemnej oraz dwóch losowa-
nych ćwiczeń praktycznych.

 OPR.: WYDZIAŁ KADR 
I SZKOLENIA 

miejscu zdarzenia np. wypadku 
drogowego i udzielają pierwszej 
pomocy, reanimując poszkodo-
wane osoby do czasu przyjazdu 
służb medycznych. Ratownicy 

podkreślali, że dla ludzkiego 
życia najważniejsze są pierw-
sze cztery minuty, gdy dojdzie 
do zatrzymania krążenia.

 EWA ŚNIADOWSKA
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Argonauci
Pod mitologiczną nazwą Argonautów kryje się de facto nazwa Projektu, 
który jest realizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Program służy promocji i wzmac-
nianiu współpracy międzynaro-
dowej oraz identyfi kacji dobrych 
praktyk w funkcjonowaniu admi-

nistracji publicznej. Głównym celem pro-
jektu jest przeniesienie najbardziej efek-
tywnych rozwiązań w dziedzinie organi-
zacji, administracji, fi nansowania, zarzą-
dzania do polityk publicznych. Realizacja 
polega na umożliwieniu bezpośrednim 
uczestnikom Programu udziału w krót-
kich, zagranicznych wizytach studyjnych 
lub „job shadowing” w instytucjach part-
nerskich (organizacjach przyjmujących) 
i ich zapoznanie się z rozwiązaniami za-
rządczymi stosowanymi w innych kra-
jach Unii Europejskiej.

I właśnie projekt, który złożyłam pt. 
„Nowa perspektywa funduszy unijnych, 
nowe wyzwania”– przeszedł pomyślnie 
ocenę formalną i merytoryczną, a tym 
samym uzyskał dofi nansowanie na ty-
godniową wizytę w Federalnej Policji 
Belgijskiej w Dyrekcji ds. Współpracy 
Międzynarodowej i Funduszy Unijnych 
w celu wymiany doświadczeń i najlep-
szych praktyk przy implementacji projek-
tów europejskich zwłaszcza z komponen-
tem międzynarodowym. Celami pośred-
nimi wizyty były: zdobycie wiedzy na te-
mat zarządzania zespołem projektowym, 
jak również poznanie praktycznych roz-
wiązań przy realizacji dużych projektów 
szkoleniowych.

Poza wspomnianą Dyrekcją ds. Współ-
pracy Międzynarodowej i Funduszy Unij-
nych, Program zawierał również wizy-
tację Centralnego Dyrektoriatu ds. Zwal-
czania Przestępczości Zorganizowanej 
(Jednostka ds. Zwalczania Terroru i klu-
czowy projekt COPPRA belgijskiej Poli-
cji), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
– (prezentacja Funduszu Azylu, Migracji 
i Integracji i Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego) oraz DRF – Centralny Dy-
rektoriat Finansowy.

Należy podkreślić, iż zgodnie z gene-
ralną strategią pozyskiwania funduszy 
unijnych w Federalnej Policji: „Pozyski-
wanie funduszy europejskich nie jest ce-
lem samym w sobie, lecz środkiem do 
osiągnięcia priorytetowych projektów 
belgijskiej zintegrowanej Policji, które od-
powiadają rzeczywistym potrzebom. Jest 
także punktem wyjścia w kwestii przygo-
towania wniosków aplikacyjnych fundu-
szy europejskich.”

Niewątpliwie, Federalna Policja Belgij-
ska posiada niezwykle bogate doświad-
czenie w realizacji projektów współ-
fi nansowanych z funduszy unijnych, 

zwłaszcza z komponentem międzynaro-
dowym. Począwszy od roku 2014 złoży-
ła 17 wniosków aplikacyjnych na ogólną 
kwotę 9.628.136 euro, w tym wartość do-
fi nansowania 7.914.348 euro, będąc jed-
nocześnie partnerem w 38 innych współ-
fi nansowanych ze środków ISEC, CIPS, 
RF, ISF-Police (Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego-Policja), ISF Borders (Fun-
dusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Granice), AMIF (Fundusz Azylu, Migra-
cji i Integracji), Justice Programme, FP7, 
Horyzont 2020 na kwotę opiewającą na 
3.177.809 euro. 

Ponadto, Dyrekcja Międzynarodo-
wej Współpracy Policji posiada duże do-
świadczenie w realizacji wizyt studyj-
nych, goszcząc średnio 30 delegacji za-
granicznych w ciągu roku z innych kra-
jów Unii Europejskiej, jak również trze-
ciego świata.

W trakcie wizyty studyjnej w Fede-
ralnej Policji Belgijskiej w Dyrekcji ds. 
Współpracy Międzynarodowej miałam 
możliwość zapoznania się zarówno ze 
strukturą, jak i sposobem funkcjonowa-
nia belgijskiej Policji, jak również CGI 
wizytowanego Dyrektoriatu, ale przede 
wszystkim ze sposobem aplikowania, im-
plementowania i zarządzania projektami 
pozyskanymi z funduszy unijnych.

Do dobrych praktyk stosowanych 
przez policję belgijską należy opracowy-
wanie na początku każdego roku anali-
zy możliwości aplikacyjnych w ramach 
środków zewnętrznych. Analiza taka za-
wiera najważniejsze informacje dotyczą-
ce danego programu, źródła fi nansowa-
nia, katalog możliwych do zrealizowania 
działań, które mogą być dofi nansowane 
w ramach projektu, wstępne wskazanie 
potencjalnych wydziałów, które mogą re-
alizować projekt. 

Powyższa analiza możliwości apli-
kacyjnych jest bardzo ważnym etapem 
w procesie pozyskiwania dotacji z Unii 
Europejskiej. Polega ona na skonfronto-
waniu koncepcji projektu i sytuacji wnio-
skodawcy – Federalnej Policji Belgijskiej 
z wymaganiami dostępnych programów 
operacyjnych. Etap ten pozwala na pra-
widłowe przygotowanie założeń pro-
jektowych, tak aby uniknąć problemów 
w trakcie opracowywania wniosku apli-

kacyjnego oraz późniejszej realizacji sa-
mego projektu. Implementacja dobrej 
praktyki brukselskiej Policji w posta-
ci analizy możliwości aplikacyjnych na 
grunt mazowieckiej Policji, pozwoli na 
jeszcze lepsze przygotowanie się do da-
nego konkursu pod względem meryto-
rycznym, wskaże kierunek działań dla 
poszczególnych wydziałów i przyczyni 
się w sposób wymierny do optymalizacji 
pozyskanych środków unijnych. 

Ponadto belgijska komórka zajmująca 
się pozyskiwaniem funduszy unijnych 
jest w trakcie opracowywania kompen-
dium wiedzy dla koordynatorów projek-
tów, która ma zawierać najważniejsze za-
sady i wskazówki dotyczące prawidłowej 
realizacji projektów UE. 

Jedną z największych wartości doda-
nych wizyty studyjnej w Federalnej Po-
licji Belgijskiej, poza oczywiście multi-
plikacją wiedzy, są nawiązane kontak-
ty. Zacieśnienie współpracy z belgijskim 
Partnerem zaowocowało przyjęciem za-
proszenia przez generalnego komisa-
rza p. Bertranda Volsa – Naczelnika Wy-
działu dw. z Korupcją Federalnej Policji 
w Brukseli na Seminarium, które zosta-
ło realizowane w ramach projektu „Bez-
pieczeństwo gospodarcze strefy Schen-
gen – walka z korupcją – doskonale-
nie wiedzy i działań Policji Mazowsza” 
(15–18.11.2016r. w Warszawie).

Last but not least…
Wszystkie osoby które chciałaby wziąć 

udział w podobnej wizycie studyjnej, do 
czego gorąco zachęcam, informuję, iż na 
stronie projektowej Argonautów http://ar-
gonauci.ksap.gov.pl/ trwają obecnie kolej-
ne nabory. Oczywiście, trzeba spełnić kil-
ka warunków, jednym z nich, jest posiada-
nie udokumentowanej znajomości języka 
obcego (angielskiego, niemieckiego, fran-
cuskiego lub innego wymaganego przez 
instytucję przyjmującą) przynajmniej na 
poziomie B2 (w mowie i w piśmie); w przy-
padku braku dokumentu potwierdzające-
go znajomość Krajowa Szkoła Administra-
cji Publicznej dokona weryfi kacji znajo-
mości języka obcego; a także znalezienie 
Partnera – instytucjami przyjmującymi 
mogą być urzędy administracji publicz-
nej w krajach Unii Europejskiej, których 
zadania korespondują z zadaniami reali-
zowanymi przez instytucje wysyłające 
z Polski lub realizują dobre praktyki w za-
rządzaniu. Wszakże, cytując Marcela Pro-
usta „Prawdziwa podróż odkrywcza nie 
polega na szukaniu nowych lądów, lecz 
na nowym spojrzeniu”. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, 
chętnie służę Państwu wsparciem i po-
mocą. (tel. 701 26 18).

 BERNADETTA SZARAN 
– SPECJALISTA ZESPOŁU FUNDUSZY 

POMOCOWYCH KWP ZS. W RADOMIU
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Międzynarodowe 
seminarium
W dniach 15-18 listopada 2016 roku w Hotelu Holiday Park w Warszawie odbyło się semina-
rium dotyczące „Wzmocnienia efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych na szko-
dę interesów finansowych Unii Europejskiej na terenie garnizonu mazowieckiego”, zorgani-
zowane w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – doskonalenie 
wiedzy i działań Policji Mazowsza” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Było 
to już trzecie spotkanie i niestety – ostanie z tego cyklu. Wartość projektu „Bezpieczeństwo 
gospodarcze strefy Schengen” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą 
w Radomiu wynosi 1 243 000 zł.

Całość projektu stanowiły trzy etapy, 
w trakcie których uczestnicy zdobywali 
wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących 
przestępczości korupcyjnej. Dotychcza-
sowe dwa spotkania miały miejsce odpo-
wiednio w grudniu 2015 r. oraz w czerw-
cu 2016 r. 

Tym razem wśród uczestników semi-
narium byli przedstawiciele Wydziału 
dw. z Korupcją Biura Kryminalnego Ko-
mendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie oraz komend woje-
wódzkich Policji w: Białymstoku, Byd-
goszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopol-
skim, Kielcach, Lublinie, Opolu, Łodzi, 
Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu oraz 
Komendy Stołecznej Policji. Komendę 
Wojewódzką Policji z siedzibą w Rado-
miu reprezentowali przedstawiciele wy-
działów: dw. z Korupcją, dw. z Przestęp-
czością Gospodarczą, Dochodzeniowo-
-Śledczego, Kontroli, Laboratorium Kry-
minalistycznego, Wywiadu Kryminalne-
go, Wydziału dw. z Cyberprzestępczością, 
Techniki Operacyjnej, Zespołu Funduszy 
Pomocowych, a także komend miejskich 
i powiatowych Policji garnizonu mazo-
wieckiego. Ponadto w spotkaniu brali 
udział przedstawiciele Policji belgijskiej, 
litewskiej i słowackiej.

Konferencję otworzył Zastępca Naczel-
nika Wydziału dw. z Korupcją Komendy 
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu nad-
kom. Daniel Grylak, który przywitał ze-
branych gości oraz przedstawił planowa-
ny przebieg szkolenia. 

Przygotowanie wspomnianego cyklu 
konferencji to przedsięwzięcie wymaga-
jące długofalowych działań i zaangażo-
wania sporej liczby osób o odpowiednim 
doświadczeniu i przygotowaniu meryto-
rycznym. 

Pierwszy dzień naszego spotkania za-
rezerwowany był na przyjazd, zakwate-
rowanie uczestników oraz wstępne omó-
wienie jego przebiegu.

Drugi dzień seminarium rozpoczę-
ło wystąpienie Pani Bernadetty Szaran 
z Zespołu Funduszy Pomocowych KWP 
zs. w Radomiu. Pani Bernadetta w bardzo 
ciekawy i merytoryczny sposób przedsta-
wiła m.in. założenia projektu, jego gene-
zę, a także syntetyczną charakterystykę 
funkcjonowania Policji, w tym jednostek 
garnizonu mazowieckiego. Szczegółowe 

omówienie struktur Policji, wyposaże-
nia funkcjonariuszy, ich liczby, czy też 
m.in. całokształtu podejmowanych dzia-
łań, pozwoliło w szczególności gościom 
zagranicznym, poznać specyfi kę służby 
polskiej Policji.

 Następnie przedstawiciele Wydzia-
łu dw. z Korupcją Biura Kryminalnego 
Komendy Głównej Policji, podkomisarze 
Grzegorz Saller i Piotr Kowalski, omówi-
li zagadnienie dotyczące pragmatyki zwal-
czania przestępczości korupcyjnej w świe-
tle nowelizacji przepisów KPK, a także po-
ruszyli tematykę prawnych regulacji kwe-
stii odnoszącej się do pracy operacyjnej 
i wynikających stąd możliwości, zarówno 
Policji jak też innych instytucji/służb które 
w ramach swych ustawowych zadań mają 
zwalczanie przestępstw korupcyjnych. 

Również, w trakcie drugiego dnia spo-
tkania, głos zabrali przedstawiciele Wy-
działu do walki z Korupcją KWP zs. w Ra-
domiu, nadkom. Wojciech Bednarski oraz 
podinsp. Michał Szadkowski, którzy przy-
bliżyli zebranym, zagadnienia dotyczące 
struktury organizacyjnej i uwarunkowań 
prawnych zwalczania przestępczości ko-
rupcyjnej w Polsce. Prezentacja pozwoli-
ła uczestnikom na przypomnienie historii 
regulacji prawnych dotyczących korupcji 
(pierwsze wzmianki o korupcji pojawiły 
się w Mezopotamii ok. 2340 p.n.e.), a także 
struktury pionu do walki z korupcją jaki 

obowiązuje w Polskiej Policji, czy też norm 
prawa karnego materialnego regulujących 
odpowiedzialność za popełnianie czynów 
korupcyjnych. 

W tym miejscu warto wspomnieć, 
iż podczas przedmiotowej prezentacji 
w dyskusji z przedstawicielami Policji li-
tewskiej dowiedzieliśmy się, iż na Litwie 
do katalogu przestępstw korupcyjnych 
jest zaliczanych mniej czynów niż ma to 
miejsce w Polsce, a ściślej mówiąc jedna 
norma odnosi się do kilku zachowań ko-
rupcyjnych. W Polskim prawie następuje 
pewne rozbicie czynów i utworzenie tzw. 
lex specialis. 

W drugim dniu, jako ostatni ze stro-
ny reprezentującej Polską Policję, głos za-
brali przedstawiciele Wydziału Techniki 
Operacyjnej KWP zs. w Radomiu, na cze-
le z Naczelnikiem Wydziału. Pan Naczel-
nik, z charakterystyczną dla siebie pasją 
i zamiłowaniem do realizowanych przez 
swój pion zadań, wprowadził uczestni-
ków szkolenia w zagadnienia techniki 
operacyjnej, w tym możliwości zastoso-
wania technicznych środków wsparcia 
przy realizacji zadań operacyjnych. 

W tym dniu spotkanie zakończyło się 
wystąpieniami przedstawicieli Federalnej 
Policji Belgijskiej, Komedy Głównej Policji 
w Wilnie i Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Preszowie. Pozwoliło to na wymianę 
wiedzy i doświadczeń oraz promowanie 
najlepszych praktyk pomiędzy organami 
ścigania z Polski, Belgii, Litwy i Słowacji 
w zakresie zwalczania i zapobiegania ko-
rupcji, zapewnienia skutecznej konfi skaty 
mienia przestępczego oraz prowadzenia 
postępowań w sprawach o przestępstwa 
fi nansowe na szkodę Unii Europejskiej.  

Trzeci dzień spotkania należał do 
przedstawicieli poszczególnych komend 
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wojewódzkich Policji oraz komend 
miejskich i powiatowych Policji garni-
zonu mazowieckiego, którzy omawiali 
prowadzone przez siebie sprawy. Oma-
wianie spraw krok po kroku począw-
szy od uzyskania pierwszej informacji 
o przestępstwie, poprzez dokonywanie 
ustaleń, a skończywszy na np. skiero-
waniu aktu oskarżenia, pozwoliło ze-
branym na nabycie wiedzy którą będzie 
można wykorzystać w walce z korup-
cją. Ten model szkolenia dał możliwość 
poznania przez jego uczestników, no-
wych modus operandi sprawców prze-
stępstw korupcyjnych, kierunków pro-
wadzenia czynności operacyjnych jak 
i procesowych, metod pozyskiwania 
źródeł dowodowych, czy też uniknię-
cia chociażby pewnych błędów, czy 
też wykonywania czynności de fac-
to nie istotnych dla sprawy. Również 
w tej części, podczas poszczególnych 
prezentacji, następowała wymiana 
kontaktów na wypadek zaistnienia ko-
nieczności udzielenia niezbędnej po-
mocy w przypadku prowadzenia przez 
innych funkcjonariuszy podobnych 
spraw, ale i nie tylko. 

Czwarty dzień seminarium był nie-
stety ostatnim dniem spotkania. Po pod-
sumowaniu projektu nastąpiło uroczy-
ste wręczenie certyfi katów oraz podzię-
kowanie jego uczestnikom za udział. 

Przeprowadzone szkolenia pozwoliły 
ich uczestnikom na zdobycie i pogłębie-
nie wiedzy z zakresu zwalczania prze-
stępczości korupcyjnej. Poznanie no-
wych metod działania sprawców, sposo-
bów ujawniania i zabezpieczania źródeł 
dowodowych, korzystania z dostępnych 
narzędzi prawnych i technicznych nie-
zbędnych w zwalczaniu przestępczo-
ści korupcyjnej, daje funkcjonariuszom 
możliwość skuteczniejszego wykorzy-
stywania posiadanego potencjału w re-
alizacji swoich zadań.

Począwszy już od pierwszego szko-
lenia, które miało miejsce w grudniu 
2015 r. uczestnicy mieli możliwość 
poznania różnych obszarów z który-
mi możemy się zetknąć prowadząc 
sprawy o czyny korupcyjne. Poznanie 
zasad funkcjonowania podmiotów ze-
wnętrznych, agencji rządowych, insty-
tucji państwowych i samorządowych, 
dało możliwość zrozumienia gdzie 
i w jakich przypadkach możemy zwra-
cać się o pomoc i fachową, specjali-
styczną wiedzę, ale także uzmysło-
wienie w których obszarach działa-
nia tych podmiotów może dochodzić 
do popełniania przestępstw, do walki 
z którymi nasz pion został powołany. 

Bezsprzecznie, na podstawie zarów-
no poczynionych obserwacji, nadzorów, 
ale także rozmów z uczestnikami spo-
tkania, możemy stwierdzić, iż decyzja 
o jego przeprowadzeniu była słuszna 
i w pełni zasadna. Spełniło ono dotych-
czas oczekiwania jakie założono, decy-
dując się na przystąpienie do projektu. 

 OPR. NADKOM. WOJCIECH BEDNARSKI 
– EKSPERT WYDZIAŁU 

DW. Z KORUPCJĄ KWP ZS. W RADOMIU.

Walentynki 
z mazowiecką drogówką
„Z miłości do bezpieczeństwa” – pod takim hasłem policjanci mazowieckiej 
drogówki promowali bezpieczne zachowania na drogach. Zapachowe 
zawieszki w kształcie serca – przypominające o ostrożności, tolerancji 
i kulturalnym zachowaniu na drogach – otrzymali piesi i kierujący na 
ulicach Radomia. Mundurowym towarzyszyła maskotka KWP, czyli Zebra.

Walentynki to święto zakochanych, 
dzień kiedy okazujemy najbliższym to, 
jak nam na nich zależy. Miłość wiążę 
się także z troską o bezpieczeństwo osób 
nam bliskich. Dlatego też warto zawsze, 
nie tylko od święta, przypominać im 
o zachowaniu ostrożności na drogach. 

Chcemy przecież by zawsze bezpiecznie 
do nas wracali z podróży.

Policjanci rozdając serca przypomina-
li kierowcom o zasadach bezpiecznej jaz-
dy, apelując – nie tylko do zakochanych – 
o wzajemną życzliwość na drodze oraz sza-
cunek dla życia.  STANISŁAW POPIEL

Super Świetlik w Kowali
Szkoła podstawowa w Kowali rozbłysła setkami odblasków – to efekt spotkania 
uczniów najmłodszych klas z radomskimi policjantami. Głównym jego tematem było 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Maluchy z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Kowa-
li, odziane od stóp do głów w odblaski, 
wysłuchały prelekcji policjantów Wy-
działu Ruchu Drogowego KWP zs. w Ra-
domiu oraz dzielnicowego z III Komi-
sariatu Policji w Radomiu. Mundurowi 
tłumaczyli im na czym polega prawi-
dłowe poruszanie się po drogach. Ra-
dzili także, jak uniknąć wypadku na 
drodze i jak być widocznym - a przez 
to bezpiecznym-  na drodze po zmierz-
chu. Ponieważ był to ostatni tydzień na-
uki przed feriami nie mogło zabraknąć 
rozmowy o bezpieczeństwie podczas zi-
mowych zabaw 

Spotkanie uatrakcyjnili partnerzy 
przedsięwzięcia, którzy wręczyli uczest-

nikom spotkania elementy odblaskowe 
oraz książeczki edukacyjne „Super Świe-
tlik”. 

 MSZ
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KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Bezpieczeństwo? Przede wszystkim!
Czy istnieje bezpieczny komunikator internetowy, który można 
wykorzystywać do przekazywania informacji bez obaw, że wpadnie 
w niepowołane ręce? Okazuje się, że tak. I nikogo chyba nie trzeba 
przekonywać, jak jest to ważne w Policji. To narzędzie, to Wire. 
Komunikator, który wywodzi się ze Szwajcarii.

Bezpieczna, kompleksowa, ale przede 
wszystkim zaszyfrowana komunikacja – 
to stwierdzenia, które pasują do komu-
nikacji wewnętrznej. Czy jednak istnieje 
sposób, by informacje, które przekazuje-
my trafi ły tylko do osoby, dla której była 
ona przeznaczona? By była ona zarówno 
szybka, co w dzisiejszym świecie jest naj-
ważniejszym wyznacznikiem, a także by 
była bezpieczna?

Postaramy się odpowiedzieć na te py-
tania. WhatsApp i Messenger, to chyba 
dwa najpopularniejsze komunikatory. Ma 
je w telefonie prawie każdy użytkownik. 
Przekazujemy przez nie setki wiadomo-
ści. Nieraz dotyczą one tylko wyjścia do 
kina czy urodzin u cioci. Ale zdarza się, 
że jest to też kanał do przekazywania wia-
domości poważniejszych, a niekiedy służ-
bowych. 

W październiku organy zajmujące się 
ochroną danych osobowych w Unii Euro-
pejskiej przestrzegały właścicieli komu-
nikatora WhatsApp w sprawie ochrony 
danych osobowych. Komunikator może 
udostępniać numer telefonu podmiotowi 
wiodącemu, czyli w tym przypadku Face-
bookowi. Takie działanie zostało uznane 
za niewłaściwe przez 28 organów ochro-
ny danych osobowych na terenie Unii Eu-
ropejskiej. Messenger, który także należy 
do FB, to prawdziwa bestia w pożeraniu 
baterii w telefonie. Są też inne komunika-
tory, jak Signal, Telegram, czy też Thre-
ema. Każdy ma swoje zalety i wady. 

Czy jest zatem alternatywa? Pomocną 
dłoń wyciągnął do osób dbających o swo-
ją anonimowość i bezpieczeństwo współ-
twórca Skypa. Wire powstał w 2014 roku 
i był komunikatorem, który oprócz 
schludnego wyglądu i szyfrowania tek-
stu nie wyróżniał się niczym wśród in-
nych tego typu programów. 

Jednak kolejne wersje zaczęły oferować 
to co sprawiło, że jest to obecnie najbez-
pieczniejszy komunikator. Wire umożli-
wia szyfrowanie end-to-end, czyli odby-
wa się ono na urządzeniu nadawcy, a de-
szyfrowanie na urządzeniu odbiorcy. I to 

w stosunku do wiadomości tekstowych, 
audio, video, rozmów grupowych. Nie ma 
reklam, można kasować wiadomości już 
wysłane np. przez pomyłkę i jest na każ-
de urządzenie: od komputera stacjonar-
nego, do telefonu z androidem, czy iOS-
-em. Wire można używać do komunikacji 
w pracy, jak również celów prywatnych. 
Z ciekawych rozwiązań istnieje też moż-
liwość dzielenia się ekranem. 

Ale główna zaleta to bezpieczeństwo 
przekazywanych informacji. Warto spróbo-
wać i zainstalować Wire na własnym tele-
fonie czy komputerze, a już z niego nie zre-
zygnujecie. I cały czas są dostępne ciekawe 
loginy, które można teraz zająć. I na pewno 
spodoba się wam też szybkość oraz nowo-
czesny interfejs komunikatora. Aplikacja zo-
stała już zauważona przez branżę medyczną 
i motoryzacyjną. Może czas i na nas? 

 RAFAŁ JEŻAK

Rektor z Mazowsza
W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się wprowadzenie na stanowisko Komendanta-
-Rektora WSPol. Nowym szefem policyjnej Uczelni został mł. insp. dr Marek Fałdowski, 
dotychczasowy Komendant Miejski Policji w Siedlcach.

Ceremonia, która odbyła się 11 lutego 
2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczyt-
nie rozpoczęła się od meldunku złożone-
go Zastępcy Komendanta Głównego Poli-
cji i wprowadzenia sztandaru.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Andrzej 
Sprycha – Dyrektor Departamentu Porządku 
Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji reprezentujący Pana Mi-
nistra, który odczytał decyzję Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  oraz pogra-
tulował mł. insp. dr. Markowi Fałdowskiemu 
objęcia stanowiska Komendanta-Rektora Wyż-
szej Szkoły Policji w Szczytnie.

Następnie Komendant-Rektor uro-
czyście powitał sztandar Wyższej Szko-
ły Policji w Szczytnie oraz odebrał z rąk 
przedstawiciela MSWiA insygnia rektor-

skie: łańcuch rektorski oraz buzdygan. 
Mł. insp. dr Marek Fałdowski złożył rów-
nież meldunek o objęciu obowiązków.

Podczas przemówienia Komendant-Rek-
tor podziękował swojemu poprzednikowi 
oraz wyraził nadzieję, że razem z obecną 
na auli kadrą uda się zbudować Uczelnię, 
która będzie chlubą Polskiej Policji.  MSZ
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AKTUALNOŚCI

Wyróżnienia dla policyjnych sportowców
St. post. Jakub Puchała z KPP w Sokołowie Podlaskim został nagrodzony 
przez komendanta głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka. 
W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczystość 
uhonorowania policyjnych sportowców, którzy w ubiegłym roku odnieśli 
znaczące sukcesy na arenach polskich i międzynarodowych.

Przybyli na spotkanie funkcjonariusze 
i pracownicy Policji z całej Polski otrzy-
mali z rąk komendanta głównego Policji 
nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka brą-
zowe Policyjne Odznaki Sprawności Fi-
zycznej i pamiątkowe ryngrafy. Gratu-

lacje wyróżnionym składał także prezes 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego An-
drzej Kraśnicki.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m. in.: ks. biskup Józef Guzdek delegat 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Dusz-

pasterstwa Policji, naczelny kapelan Po-
licji ks. Jan kot, Adam Krzesiński sekre-
tarz generalny Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego, Andrzej Strejlau były selekcjo-
ner reprezentacji Polski, Stefan Majewski 
wielokrotny reprezentant Polski w piłce 
nożnej, obecnie dyrektor sportowy PZPN, 
Dariusz Goździak pięcioboista nowocze-
sny, złoty medalista olimpijski z Barcelo-
ny w 1992 r. oraz Iwona Marcinkiewicz 
łuczniczka, olimpijka z Atlanty, Aten 
i Pekinu.

Po ofi cjalnej ceremonii przyszedł czas 
na wspólne zdjęcia, wymianę doświadczeń 
i zwiedzenie Muzeum Sportu i Turystyki.

Styczniowa uroczystość była drugim 
takim wydarzeniem zorganizowanym 
w siedzibie Centrum Olimpijskiego 
w Warszawie. Pierwsze spotkanie z poli-
cyjnymi sportowcami odbyło się 5 paź-
dziernika 2015 r.

Wśród wyróżnionych policjantów 
znalazł się m.in. st. post. Jakub Pucha-
ła z posterunku w Kosowie Lackim. 
W czerwcu ubiegłego roku został wice-
mistrzem Polski w kickboxingu w cza-
sie IV Mistrzostw Polski Służb Mun-
durowych. Zostały one organizowane 
w Sanoku przez Biuro Kadr i Szkolenia 
Centralnego Zarządu Służby Więziennej 
w Warszawie oraz Polski Związek Kick-
boxingu. Udział w zawodach mogli brać 
funkcjonariusze wszystkich służb mun-
durowych. Walki odbywały się w 3 for-
mułach: pointfi ghting (semi contact), 
kick light oraz K-1.

 ŹRÓDŁO: KGP
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Po latach służby 
pożegnali się z mundurem
W ostatnim czasie, w pięciu jednostkach naszego garnizonu odbyły się uroczystości związane  
z pożegnaniem funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę.

Z mundurem rozstało się dziewięciu 
policjantów z Komendy Miejskiej Poli-
cji w Płocku. Świeżo upieczeni emeryci 
to bardzo doświadczeni funkcjonariu-
sze, którzy służbę pełnili w różnych ko-
mórkach organizacyjnych płockiej ko-
mendy. 

Na emeryturę przeszli też płońscy po-
licjanci: podinsp. Tadeusz Palmowski, 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego oraz asp. szt. Sławomir Gosz-
czycki, Zastępca Naczelnika Wydziału 
Prewencji. Pierwszy z nich pełnił służ-
bę blisko 32 lata. Zawodowo związany 
był zarówno z pionem kryminalnym jak 
i prewencji. 15 lat pracował na stanowi-
sku specjalisty Wydziału Prewencji. Od 
2014 r. pełnił funkcję Zastępcy Naczelni-
ka WRD. Asp. szt. Sławomir Goszczycki 
odszedł na emeryturę po prawie 28 la-
tach służby. Od początku służył w pio-

nie prewencji. Od 2002 r. pełnił funk-
cję dzielnicowego, od 2007 r. kierownika 
Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego Wy-
działu Prewencji. W 2015 r. objął funk-
cję Zastępcy Naczelnika Wydziału Pre-
wencji. 

Na emeryturę przeszli też dwaj funk-
cjonariusze z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Przasnyszu: podinspektor Waldemar 
Toboja, który przepracował ponad 37 lat 
oraz asp. szt. Bogdan Kulesza. Służył on 
prawie 39 lat. 

Na zasłużony odpoczynek przeszedł 
również podinsp. Zbigniew Sawicki, Na-
czelnik Wydziału Prewencji Komendy 
Powiatowej Policji w Żurominie. Służył 
w Policji 29 lat. Funkcję Naczelnika peł-
nił od 2012 r. 

Ze służby odeszli też dwaj funkcjo-
nariusze z Komendy Powiatowej Policji 
w Ciechanowie: podinsp. Mirosław Kę-

sik, Naczelnik Wydziału Prewencji oraz 
asp. szt. Krzysztof Parzychowski, funk-
cjonariusz Wydziału Kryminalnego. Za 
pracę na rzecz bezpieczeństwa podzięko-
wał im mł. insp. Grzegorz Grabowski, Ko-
mendant Powiatowy Policji w Ciechano-
wie. Podinsp. Mirosław Kęsik odszedł ze 
służby po ponad 27 latach. Pracował mię-
dzy innymi w Komisariacie Policji w Gli-
nojecku i Komendzie Powiatowej Policji 
w Ciechanowie. Pełnił służbę w Wydzia-
le dw. z Przestępczością Gospodarczą, Ze-
spole Dyżurnych oraz Kontroli. W 2011 r. 
objął stanowisko Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Kryminalnego. Ostatnio praco-
wał na stanowisku Naczelnika Wydzia-
łu Prewencji. Był odznaczony Srebrnym 
Medalem za Długoletnią Służbę. Asp. szt. 
Krzysztof Parzychowski rozpoczął służ-
bę w 1983 r. Ponad 30 lat związany był 
z pionem kryminalnym. Od 2011 r. pra-
cował jako specjalista Wydziału Krymi-
nalnego. Był odznaczany: Złotym Meda-
le za „Za Długoletnią Służbę”, Brązowym 
„Krzyżem Zasługi” oraz Brązową Oznaką 
„Zasłużony Policjant”.

Wszyscy emeryci zostali uroczyście 
pożegnani przez swoich przełożonych 
i współpracowników.

 OPR. MONIKA DASZKOWSKA
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NSZZ P

Trwają zapisy do piątej edycji 
„Hunt Runa”, czyli polowania na 
biegaczy, która odbędzie się 
w Jura Park Bałtów. W tym roku 
ponownie pojawiła się kategoria 
„służby mundurowe”, a sam bieg 
został objęty patronatem przez 
mazowieckich związkowców 
z Policji i Straży Granicznej.

Płońsk najlepszy na hali

Patronat nad turniejem objął Zarząd 
Wojewódzki NSZZP Woj. Mazowieckie-
go w Radomiu. Turniej obserwowali ko-
mendanci powyższych jednostek oraz 
przewodniczący ZW NSZZP Woj. Mazo-
wieckiego w Radomiu Dariusz Brzezic-
ki. Turniej wygrała KPP w Płońsku, w re-
prezentacji której wystąpił m.in. Wice-
przewodniczący Zarządu Wojewódzkie-
go oraz Przewodniczący organizacji te-
renowej NSZZP KPP w Płońsku Robert 
Górczyński.

Serdecznie gratulujemy.
 ZW NSZZ P

W Przasnyszu odbył się halowy turniej piłki nożnej 
Policjantów północnego Mazowsza w którym 
udział wzięli policjanci z Przasnysza, Makowa 
Mazowieckiego, Płońska, Mławy, Ciechanowa.

pod patronatem 
związkowców 
z Policji 
i Straży Granicznej

Pragniesz pobiec w zawodach, które 
pozwolą Ci odkryć Twoje najmocniejsze 
strony? Szukasz biegu, w którym najważ-
niejsze wartości: duch sportowy, rywa-
lizacja i pomoc innym łączą się w jed-
ną całość? Lubisz wyzwania i służysz lub 
pracujesz w Policji, Straży Pożarnej, Stra-
ży Granicznej, Inspekcji Transportu Dro-
gowego, Służbie Więziennej? Zgłoś swój 
udział w „Polowaniu na biegaczy – Hunt 
Run”, który odbędzie się 1 i 2 lipca w Bał-
towie. W tym roku trasy mają odpowied-
nio 13 i 7 km. 

Na wszystkich uczestników, oprócz 
hardkorowego wyzwania biegowego, 
czeka Hawajska Strefa Regeneracji, gdzie 
będą czekać baseny z wodą, leżaki i pal-
my. Zawodnicy oraz ich rodziny będą 
mieli możliwość, jak co roku, puszczenia 
się w tany przy dobrych brzmieniach mu-
zyki elektronicznej, które serwuje znany 
od lat kolektyw GreenHouseEffect.

W tym roku po raz kolejny pojawiła się 
kategoria „służby mundurowe”, którą pa-
tronatem objął Zarząd Wojewódzki NSZZ 
Policjantów Województwa Mazowieckie-
go w Radomiu oraz Oddziałowa Organi-

zacja Związkowa NSZZ Funkcjonariu-
szy Straży Granicznej przy Nadwiślań-
skim Oddziale Straży Granicznej. W roku 
ubiegłym wsparcia w organizacji biegu 
udzielił także ZW NSZZ Policjantów Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Warto przypomnieć, że w 2016 drugie 
miejsce wśród służb mundurowych zajęła 
Karina Kubara-Grabska z Wydziału Kon-
wojowego KWP zs. w Radomiu. W pierw-
szej dwudziestce znaleźli też Wojciech 
Madej z Wydziału Prewencji KWP zs. 
w Radomiu oraz Paweł Grabski Wydzia-
łu Konwojowego KWP zs. w Radomiu, 
a na kolejnych miejscach uplasowali się 
Tomasz Śpiewak i Rafał Bartosiński z Nad-
wiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, 
a także Rafał Jeżak z Zespołu Prasowego 
KWP zs. w Radomiu. Start radomskiej dru-
żyny w biegu wspierał w roku ubiegłym 
POP GYM Sport & Health Club. 

Zaglądajcie i zgłaszajcie się poprzez 
stronę: http://huntrun.pl. Informacje 
o biegu będzie można także znaleźć na stro-
nach związkowych: http://nszzp.radom.pl/ 
oraz www.zonadwislanski.pl.

 RAFAŁ JEŻAK

Ekstremalny 
bieg
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NSZZ P

Pierwsza w tym roku akcja zbiórki krwi wśród 
policjantów i pracowników cywilnych mazowieckiej 
komendy zakończona. Akcję, jak poprzednio, 
zorganizował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów 
Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz 
Zespół Prasowy KWP Radom. Odbyła się ona dzień 
po „walentynkach”, w ramach akcji „Życiodajny 
krwioobieg”.

Na apel Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa im. dr. K. Vietha 
w Radomiu stawili się funk-
cjonariusze m.in. z Wydziału 
Prewencji , Wydziału Ruchu 
Drogowego KWP zs. w Rado-
miu, Samodzielnego Podod-
działu Prewencji Policji oraz 
liczne grono pracowników 
cywilnych. Tradycyjnie, jako 
pierwszy krew oddał Rafał 
Jeżak z Zespołu Prasowego 
KWP zs. w Radomiu. Podczas 
akcji udało się zebrać ponad 
8 litrów krwi. Na wszystkich 
krwiodawców czekały także 
niespodzianki przygotowane 
przez POP GYM czyli najwięk-

szy fi tness klub w Radomiu, 
który obdarował voucherami 
do wykorzystania w siłowni.

Policjanci doskonale zdają 
sobie sprawę z tego, jak ważne 
jest, by krwi nigdy nie brako-
wało, nieraz bowiem są świad-
kami tragicznych wypadków, 
z których do szpitala przewo-
żono rannych wprost na stół 
operacyjny. Praca w Policji to 
służba dla społeczeństwa, dla-
tego też tak licznie odpowie-
dzieli na apel radomskiego cen-
trum krwiodawstwa, bo jedy-
nym źródłem krwi są ludzie, 
którzy rozumieją, że oddanie 
krwi to rodzaj posłannictwa.

 RAFAŁ JEŻAK

Odznaczeni 
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
Województwa Mazowieckiego w Radomiu Dariusz Brzezicki 
oraz Rafał Jeżak z Zespołu Prasowego KWP zs. w Radomiu 
zostali uhonorowani Medalem Pamiątkowym XXV-lecia 
istnienia NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Rafał Kruk, wiceprzewod-
niczący mazowieckich związ-
kowców, otrzymał natomiast 
odznakę Honorową Korpusu 
Ochrony Pogranicza od Sto-
warzyszenia Formacji Gra-
nicznej. Miła uroczystość od-
była się czasie spotkania wigi-
lijnego w ZO NSZZ FSG przy 

Nadwiślańskim Oddziale 
Straży Granicznej. W uroczy-
stościach wziął m.in. udział 
Komendant Nadwiślańskiego 
Oddziału Straży Granicznej 
płk Andrzej Rytwiński.

 ZW NSZZ POLICJANTÓW 
WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO 

Krwawe 
walentynki
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