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zowski – Komendant Powiatowy 
Policji w Płońsku, insp. Artur Ry-
fi ński – Komendant Powiatowy 
Policji w Mławie.

Po ceremonii odznaczeń Ko-
mendant Wojewódzki Policji zs. 
w  Radomiu wręczył rozkaz per-
sonalny Komendanta Głównego 
Policji o  powołaniu na stanowi-
sko Zastępcy Komendanta Woje-
wódzkiego Policji zs. w Radomiu 
podinsp. Sebastianowi Strzeżkowi.

 RAFAŁ JEŻAK

GARNIZON

Przywitanie I Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
Insp. Michał Ledzion 
objął obowiązki na 
stanowisku I Zastępcy 
Komendanta 
Wojewódzkiego 
Policji zs. w Radomiu. 
W powitaniu, 
które odbyło się  
2 października na Sali 
Tradycji uczestniczyła 
kadra kierownicza 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji zs. w Radomiu.

Nowego zastępcę przywitał Ko-
mendant Wojewódzki Policji zs. 
w  Radomiu mł. insp. dr hab. Zbi-
gniew Mikołajczyk. Obejmujący 
obowiązki na stanowisku I Zastęp-
cy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji zs. w Radomiu insp. Michał 
Ledzion podziękował za powierzo-
ne mu zaufanie i obiecał, że doło-
ży wszelkich starań by współpra-
ca z  mazowieckimi policjantami 
układała się jak najlepiej.

Insp. Michał Ledzion poprzed-
nio pełnił służbę na stanowisku 
Dowódcy Oddziału Prewencji Poli-
cji w Łodzi.

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP

Ślubowanie i powołanie
10 września był wyjątkowym dniem dla kilkudziesięciu osób. Przed budynkiem Komendy 
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbył się uroczysty apel z okazji powołania na stanowisko 
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu podinsp. Sebastiana Strzeżka, 
ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz wręczenia odznaczeń resortowych.

Podczas uroczystości Ko-
mendant Wojewódzki Policji zs. 
w  Radomiu – mł. insp. dr hab. 
Zbigniew Mikołajczyk przyjął 
ślubowanie od 58 nowych funk-
cjonariuszy Policji, 14 wśród 
nich to kobiety. Podczas powi-
tania, komendant podkreślił, że 
służba w Policji jest trudna i nie-
zwykle odpowiedzialna. Życzył 
wszystkim nowym funkcjona-
riuszom sukcesów zawodowych 
oraz szybkich awansów. Nato-
miast rodzinom nowych stró-
żów prawa – wytrwałości i zro-
zumienia dla trudów tego zawo-
du. Do życzeń komendanta do-
łączył się także Przewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów Województwa Ma-
zowieckiego w Radomiu – pod-
insp. Dariusz Brzezicki. Po uro-
czystym ślubowaniu pierwsze 
szkolenie dla nowych policjan-
tów przeprowadził Zespół Ko-
munikacji Wewnętrznej KWP zs. 
w Radomiu. W czasie szkolenia 
poruszano m.in. kwestie wize-
runku policjantów. Do funkcjo-
nariuszy trafi ły też obrazki z pa-
tronem Policjantów, Michałem 
Archaniołem, które przekazał 
ks. kanonik Mirosław Dragiel.

Teraz przed nowo przyjętymi 
funkcjonariuszami sześciomie-
sięczny kurs przygotowawczy, 

podczas którego zdobędą wiedzę 
teoretyczną i praktyczną z zakre-
su przepisów prawa i taktyki po-
licyjnej. Będą także doskonalić 
swoje umiejętności strzeleckie. 
Po tym czasie, w ramach adapta-
cji zawodowej, pełnić będą służ-
by patrolowe w praktyce, weryfi -
kując nabytą wcześniej wiedzę. Po 
odbyciu szkolenia wrócą do jed-
nostek terenowych naszego woje-
wództwa i tam pełnić będą dalszą 
służbę. Podczas procedury rekru-
tacyjnej największą liczbę punk-
tów zdobył post. Zbigniew Paw-
łowski uzyskując 180 punktów. 
Posterunkowy Pawłowski służbę 
będzie pełnił w  Komendzie Po-
wiatowej Policji w Węgrowie.

W kolejnej części uroczystości 
Komendant Wojewódzki Policji – 
mł. insp. dr hab. Zbigniew Miko-
łajczyk w  towarzystwie zastęp-
ców: podinsp. Sebastiana Strzeż-
ka i  mł. insp. Dariusza Krzesic-
kiego wręczył złote, srebrne 
i brązowe odznaczenia resortowe 
„Zasłużony Policjant”. Odznaczo-
nych w ten sposób zostało 68 po-
licjantów. W gronie tym znaleźli 
się m.in. podinsp. Michał Pawliń-
ski – Zastępca Naczelnika Sztabu 
Policji KWP, podinsp. Krzysztof 
Kapturski – Zastępca Naczelnika 
Wydziału Komunikacji Społecz-
nej KWP, insp. Jarosław Brzo-
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Ku pamięci...
20 września na Rynku w Lipsku odbył się uroczysty apel z okazji 
odsłonięcia tablicy upamiętniającej policjantów ziemi lipskiej 
zamordowanych na Wschodzie i poległych w czasie II wojny światowej 
oraz upamiętnienie postaci generała Kazimierza Młodzianowskiego w 100 
rocznicę powstania Policji Państwowej. W trakcie uroczystości zostały 
wręczone odznaczenia resortowe oraz medale okolicznościowe.

Uroczysty apel poprzedziła msza świę-
ta w  kościele pw. Świętej Trójcy w  Lipsku 
w intencji poległych na służbie funkcjona-
riuszy. Celebrował ją ksiądz kanonik Hen-
ryk Jagieło – dziekan dekanatu lipskiego, 
proboszcz parafi i pod wezwaniem Świętej 
Trójcy w Lipsku i kapelan lipskiej policji.

Następnie pododdziały policyjnej asysty 
honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Po-
licji na czele z kapelmistrzem mł. insp. Ja-
nuszem Trzepizurem przemaszerowały na 
Rynek, gdzie odbył się uroczysty apel.

Po przemówieniach Komendanta powia-
towego Policji – mł. insp. Wojciecha Brand-
ta oraz starosty lipskiego – Sławomira Ro-
berta Śmieciucha nastąpiło odsłonięcie ta-
blicy upamiętniającej policjantów ziemi lip-
skiej zamordowanych na wschodzie i pole-
głych w czasie II wojny światowej. Tablicę 
odsłonił Komendant Wojewódzki Policji zs. 
w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mi-
kołajczyk i Starosta Lipski Sławomir Robert 
Śmieciuch wraz z  Sekretarzem Stanu Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej Wojciechem 
Skurkiewiczem, Posłami na Sejm Rzeczy-

pospolitej Polskiej Anną Kwiecień, Andrze-
jem Kosztowniakiem oraz Dariuszem Bą-
kiem.

Ksiądz kanonik Henryk Jagieło pro-
boszcz parafii p.w. św. Świętej Trójcy 
w  Lipsku poświęcił tablicę, która będzie 
umieszczona na Cmentarzu Parafi alnym 
w Lipsku.

W czasie uroczystości Andrzej Szymań-
ski – wnuk generała Kazimierza Młodzia-
nowskiego przybliżył sylwetkę swojego 
dziadka, który urodził się w Woli Soleckiej.

Naczelnik Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej nadkom. Radosław Cubala odczytał 
Apel Poległych.

Kolejna część apelu było uroczyste wrę-
czenie odznaczeń resortowych przez mł. 
insp. Zbigniewa Mikołajczyka oraz mł. 
insp. Wojciech Brandta. Srebrną odznakę 
Zasłużony Policjant otrzymali: podinsp. 
Hieronim Seta i  kom. Janusz Mularski. 
Medale „Za zasługi dla Policji” otrzyma-
li: bryg. Tomasz Krzyczkowski, ppłk Da-
niel Wojtaszkiewicz, Karol Burek, Mariusz 
Dziuba, Krzysztof Murawski, Aurelia Mi-
chałowska.

Starosta Lipski Sławomir Robert Śmie-
ciuch otrzymał medal za zasługi dla NSZZ 
Policjantów województwa mazowieckie-
go z  rąk Wiceprzewodniczącego Zarządu 
Głównego NSZZ Policjantów podinsp. Da-
riusza Brzezickiego wraz z wiceprzewodni-
czącym ZT NSZZ Policjantów w Lipsku Mi-
chałem Lenartem.

Starosta Lipski wraz z  Przewodniczą-
cym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej 
„Powiśle” Marcinem Łatą wręczyli mł. insp. 
Wojciechowi Brandtowi medal „Za Zasługi 
dla Ziemi Lipskiej”. 

 NORBERT CIBOR

Posterunek reaktywowany
2 września w Regiminie symboliczny klucz do reaktywowanego 
posterunku odebrał jego kierownik – st. asp. Adam Skotnicki. Wśród 
gości byli przedstawiciele parlamentarzystów, władz wojewódzkich 
i samorządowych, kierownictwa Policji oraz służb mundurowych.

To już drugi posterunek Policji, który zo-
stał reaktywowany w  powiecie ciechanow-
ski. O jego przywrócenie zabiegało kierow-
nictwo ciechanowskiej Policji, przy wspar-
ciu lokalnych władz i samych mieszkańców. 
Swoim zasięgiem obejmuje obszar dwóch 
ciechanowskich gmin: Regimin i Grudusk.

Posterunek Policji w Regiminie przestał 
funkcjonować w  listopadzie 2012 roku. To 
jedna z placówek, która rozpoczęła funkcjo-
nowanie między innymi na prośby miesz-
kańców wyrażane w  czasie debat społecz-
nych, organizowanych przez Policję. Aby 
policjanci mogli rozpocząć służbę w odtwo-
rzonej jednostce, konieczna była moderni-
zacja i  wyposażenie obiektu mieszczącego 
się przy ul. Michała Bojanowskiego 2 w Re-
giminie, w czym pomógł lokalny samorząd. 
Na posterunku Policji w  Regiminie służbę 
będzie pełniło pięciu funkcjonariuszy: kie-
rownik posterunku i  czterech funkcjona-
riuszy zespołu do spraw prewencji, w  tym 
dwóch dzielnicowych.

Uroczystość otwarcia Posterunku Poli-
cji w Regiminie rozpoczęła się od złożenia 
przez dowódcę uroczystości meldunku mł. 
insp. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajczyko-
wi – Komendantowi Wojewódzkiemu Poli-
cji zs. w Radomiu. Gości przywitał Komen-
dant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. 

Grzegorz Grabowski, który jednocześnie 
podziękował wszystkim zaangażowanym 
w reaktywację posterunku.

Komendant Wojewódzki Policji z  sie-
dzibą w  Radomiu przekazał symboliczny 
klucz do nowo otwartego posterunku jego 
kierownikowi – st. asp. Adamowi Skotnic-
kiemu. Budynek, w którym pracować będą 
policjanci z Regimina, poświęcił ks. Infułat 
Ludomir Kokosiński – kapelan ciechanow-
skich policjantów wraz z proboszczem pa-
rafi i pw. św. Stanisława Biskupa Męczen-
nika w Lekowie – Franciszkiem Janem Tu-
szyńskim.

 JOLANTA BYM

mazowiecka.policja.gov.pl
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Najlepszy dyżurny pracuje w Ostrołęce

Najlepsi dzielnicowi

18 września w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zakończyły 
się eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej 
Jednostek Organizacyjnych Policji. Konkurs składał się z trzech etapów. 
Najlepszym dyżurnym okazał się podkom. Robert Stypiński, który 
na co dzień służy w KMP w Ostrołęce. Całe przedsięwzięcie zostało 
zorganizowane i przeprowadzone przez funkcjonariuszy Sztabu Policji 
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Zwycięzcą tegorocznych eliminacji wojewódzkich do XII Ogólnopolskich 
Zawodów Policjantów Dzielnicowych – „Dzielnicowy Roku”, 
został asp. szt. Rafał Pastuszka z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. 

Pierwszy etap turnieju przeprowadzony 
został w siedzibach komend miejskich i po-
wiatowych w czerwcu. Do testu przystąpi-
ło 226 funkcjonariuszy: dyżurni, zastępcy 
dyżurnego, pomocnicy dyżurnych komend 
miejskich/powiatowych Policji oraz dyżur-
ni komisariatów Policji. Test składał się 
z  40 pytań z  4 odpowiedziami, z  których 
tylko jedna była prawidłowa. Na podstawie 
osiągniętych wyników wyłoniono przed-
stawicieli jednostek do drugiego etapu 
turnieju.

Kolejny etap turnieju przeprowadzony 
został już w KWP zs. w Radomiu we wrze-
śniu. Konkurencja polegała na rozwiązaniu 
testu składającego się z 60 pytań z zakresu 
wiedzy policyjnej. Spośród uczestników, na 
podstawie osiągniętych wyników, wyłonio-
no 6 fi nalistów.

Podczas finału przeprowadzony został 
sprawdzian praktyczny polegający na: 
symulacji pracy na Stanowisku Kierowa-
nia, obsłudze środków łączności przewo-
dowej i bezprzewodowej, obsłudze Syste-
mu Wspomagania Dowodzenia, systemów 
informatycznych na Stanowisku Kierowa-
nia, sposobie przekazywania i  przesyła-
nia informacji. Policjanci w tej konkuren-
cji wykazali się profesjonalizmem, dużą 
znajomością procedur policyjnych, prze-
pisów prawnych oraz umiejętnością zbie-

rania i  wartościowania informacji o  zda-
rzeniu.

Pierwsze miejsce zajął podkom. Robert 
Stypiński z KMP w Ostrołęce, drugie – pod-
kom. Michał Księżopolski z  KMP w  Siedl-
cach, a  trzecie podkom. Artur Leszczyński 
z KPP w Kozienicach.

Turniej był formą doskonalenia umie-
jętności zdecydowanej i  zgodnej z  proce-
durami realizacji zadań dyżurnego jed-
nostki Policji. Pozwolił na sprawdzenie 
i poszerzenie wiedzy zawodowej oraz obo-
wiązujących przepisów prawnych przez 
dyżurnych jednostek organizacyjnych 
Policji, co niewątpliwie ma bezpośredni 

wpływ na podniesienie jakości obsługi in-
teresantów.

Po zakończeniu eliminacji odbyła się uro-
czysta zbiórka w Sali Tradycji KWP zs. w Ra-
domiu, podczas której p.o. Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu 
–  mł. insp. Dariusz Krzesicki, oraz Zastęp-
ca Naczelnika Sztabu Policji KWP zs. w Ra-
domiu – podinsp. Michał Pawliński, pogra-

W Centrum Szkolenia Policji w Legiono-
wie dzielnicowi, którzy zwyciężyli w elimi-
nacjach na szczeblu powiatowym, a  także 
kierownicy rewirów dzielnicowego przy-
stąpili do rywalizacji o  tytuł, odpowiednio 
– najlepszego dzielnicowego i najlepszego 
kierownika dzielnicowych w KWP zs. w Ra-
domiu.

Startujący w  nim dzielnicowi rywali-
zowali m.in. podczas testu z  wiedzy po-
licyjnej, strzelania i  symulacji przyjęcia 
interesanta. Zadania te wymagały wyka-
zania się znajomością prewencji, prawa 
oraz psychologii. Oceniane były umiejęt-
ności dzielnicowych w zakresie: komuni-
kacji werbalnej i niewerbalnej, tworzenia 
atmosfery życzliwości i  pomocy obywa-
telom, radzenia sobie w  sytuacjach trud-

nych, analizowania i  wyciągania wnio-
sków, wskazywania możliwych do zasto-
sowania rozwiązań zgodnych z  obowią-
zującymi przepisami prawa i  normami 
współżycia społecznego, propagowania 
metod i  sposobów unikania zagrożeń. 
W  zawodach kierowników dzielnicowych 
uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy za-
wodowej.

Rywalizacja podczas zawodów przebie-
gała na bardzo wysokim poziomie, a najlep-
szymi dzielnicowymi okazali się:

1. asp. szt. Rafał Pastuszka z  Komendy 
Powiatowej Policji w Zwoleniu,

2. asp. Damian Papierowski z  Komendy 
Powiatowej Policji w Sochaczewie,

3. asp. szt. Tomasz Karpiński z Komendy 
Powiatowej Policji w Mławie.

Z kolei najlepszymi kierownikami dziel-
nicowych okazali się:

1. asp. szt Krzysztof. Połaski z Komendy 
Powiatowej Policji w Węgrowie,

2. asp. Kornelia Suchodolska-Krysinska 
z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,

3. asp. szt. Anna Gruszka z Komendy Po-
wiatowej Policji w Zwoleniu.

Dzielnicowi, którzy zajęli dwa pierwsze 
miejsca oraz najlepszy kierownik dzielnico-
wych będą reprezentować garnizon mazo-
wiecki podczas zawodów ogólnopolskich, 
które odbędą się w Szkole Policji w Katowi-
cach pod koniec października.

Policjantom biorącym udział w  zawo-
dach pogratulował i  wręczył pamiątkowe 
dyplomy oraz puchary p.o. Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Ra-
domiu mł. insp. Dariusz Krzesicki wspól-
nie z  Zastępca Komendanta ds. Logistycz-
nych Centrum Szkolenia Policji w Legiono-
wie insp. Anną Gołąbek oraz Naczelnikiem 
Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu mł. 
insp. Witoldem Krawczykiem.

 WOJCIECH MADEJ

tulowali wszystkim uczestnikom osiągnię-
tych wyników. Trzem najlepszym funkcjo-
nariuszom służby dyżurnej wręczył puchary. 
Wszyscy uczestnicy fi nału otrzymali dyplo-
my pamiątkowe, a  dla trzech najlepszych 
funkcjonariuszy przewidziane zostały rów-
nież nagrody fi nansowe.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji 
w  Ostrołęce podkom. Robert Stypiński – 
będzie reprezentował garnizon mazowiec-
ki podczas Ogólnopolskiego Turnieju Służ-
by Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Po-
licji organizowanych pod koniec listopada 
w Szkole Policji w Katowicach.

 PAWEŁ KRYCZKA
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Przygotowania 
obronne
W Zakopanem, w Ośrodku 
Konferencyjno-Wypoczynkowym 
„PARZENICA”, 6–9 października 
odbyło się szkolenie obronne dla 
policjantów oraz pracowników 
jednostek i komórek organizacyjnych 
KWP z siedzibą w Radomiu 
realizujących zadania obronne.

Do udziału w  szkoleniu w  charakterze 
prelegentów zaproszono przedstawicieli: 
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie, Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Garwolinie, Głównego Sztabu 
Policji Komendy Głównej Policji oraz Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Podczas szkolenia doskonalono wie-
dzę i umiejętności policjantów i pracowni-
ków oraz omówiono stan przygotowań do 
planowanego w listopadzie ćwiczenia EGI-
DA-19, związanego z  powołaniem rezerw 
osobowych na terenie dziewięciu jednostek 
podległych KWP z siedzibą w Radomiu.

W  trakcie zajęć przedstawione zostały 
tematy z zakresu: osiągania wyższych sta-
nów gotowości do działań, zasad alarmo-
wania w  jednostkach, procedury wprowa-
dzania stanów gotowości obronnej pań-
stwa, procedury uruchomienia stałego dy-
żuru w jednostkach Policji, a także zadania 
operacyjne w WKU.

Szkolenie umożliwiło poszerzenie wie-
dzy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy 
instytucjami na potrzeby wzmocnienia po-
tencjału obronnego państwa w  sytuacji 
wprowadzenia wyższych stanów gotowości.

Dzięki wystąpieniom zaproszonych pre-
legentów uczestnicy mogli spojrzeć na re-
alizacje zadań z zakresu obronności z szer-
szej perspektywy. Przedstawiciel Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w  Warszawie omówił rolę i  zadania Pań-
stwowej Straży Pożarnej w  systemie bez-
pieczeństwa państwa zaś prelegent z Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie 
przedstawił organizację Wojsk Obrony Te-
rytorialnej na obszarze podległości służbo-
wej oraz zasady powołania osób do odbycia 
ćwiczeń w przewidzianych do militaryzacji 
jednostkach organizacyjnych Policji. 

 OPRACOWAŁ: ZESPÓŁ DS. OBRONNYCH 
SZTABU POLICJI KWP Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Ćwiczenia sztabowe
Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 
oraz Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 11 i 12 września wzięli 
udział w ćwiczeniach sztabowych „Radom 2019”, które zostały 
przeprowadzone w bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
w Radomiu. Ich celem było sprawdzenie gotowości i koordynacji działań 
różnych służb na wypadek zagrożenia.

Samorząd ma obowiązek przeprowa-
dzania tego typu ćwiczeń raz na trzy lata. 
W  tegorocznych udział wzięli policjan-
ci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 
oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. 
w  Radomiu. Scenariusz ćwiczeń zakła-
dał, że doszło do ataku na węzeł komuni-
kacyjny oraz stację paliw. W działaniach 
mających na celu odparcie ataku uczest-
niczyły także siły Wojsk Obrony Teryto-
rialnej, Straży Pożarnej, Straży Granicz-
nej oraz Pogotowie Ratunkowe.

Trening sztabowy daje doskonałą 
sposobność do doskonalenia indywidu-
alnych i zespołowych umiejętności ćwi-
czących. Taka forma pozwala na spraw-
dzenie praktycznych umiejętności in-
dywidualnych w  zakresie wykonywania 
obowiązków na swoich stanowiskach 
funkcyjnych i oceny sytuacji taktycznej. 
Ważnym elementem, podczas tego typu 
treningów jest stworzenie odpowiednich 
warunków, jak najbardziej zbliżonych do 
rzeczywistych.

Według scenariusza, kiedy dyżurny 
z KMP w Radomiu zostaje powiadomio-
ny o zaistniałym zdarzeniu natychmiast 
zgodnie z procedurami powiadamia od-
powiednie służby i wysyła na miejsce pa-
trole policji. Policyjny patrol z KMP w Ra-
domiu podjeżdża na miejsce zdarzenia, 
podejmuje natychmiastowe działanie 
i informuje o całej zaistniałej sytuacji ofi -
cera dyżurnego KMP w  Radomiu. Poli-
cjanci współpracując z  Wojskami Obro-
ny Terytorialnej dążą do zapewnienie 
bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. 
W tym samym czasie na miejsce zdarze-

nia zostają zadysponowane zespoły ratow-
nictwa medycznego Radomskiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego. Ratownicy natychmiast 
przystępują do czynności ratujących życie.

Pojawia się informacja, że grupa uzbro-
jonych osób przemieszcza się pojazdem 
w  nieznanym kierunku. Na ulicach miasta 
trwają działania pościgowo-blokadowe za 
uzbrojonymi napastnikami. Ofi cer Dyżurny 
KMP w Radomiu podejmuje natychmiasto-
wą decyzję o skierowanie na miejsce grupy 
Samodzielnego Pododdziału Kontrterrory-
stycznego Policji w Radomiu. Grupa uzbro-
jonych uciekinierów zostaje namierzona 
w  okolicy ul. Wjazdowej, gdzie do pościgu 
wkraczają policjanci Samodzielnego Podod-
działu Kontrterrorystycznego Policji w Ra-
domiu. Dochodzi do dynamicznego unieru-
chomienia uciekającego pojazdu i  natych-
miastowego obezwładnienia pasażerów. Po-
jazd ze sprawcami zostaje przekazany pa-
trolom policji z KMP w Radomiu. W trakcie 
wykonywania czynności przez policjantów 
z KMP w Radomiu okazuje się, że zatrzyma-
ni to cudzoziemcy dlatego funkcjonariusze 
Straży Granicznej przejmują zatrzymanych 
cudzoziemców. Następnie w eskorcie Samo-
dzielnego Pododdziału Kontrterrorystyczn-
go Policji przewożą zatrzymanych do jed-
nostki.

Ćwiczenia odbywały się pod czujnym 
okiem kierownictwa radomskiej komendy. 
Pokaz służb obserwował Komendant Miej-
ski Policji w Radomiu podinsp. Robert Ho-
dio oraz pełniąca obowiązki Zastępcy Ko-
mendanta Miejskiego Policji w Radomiu mł. 
insp. Monika Sokołowska.

 JUSTYNA LESZCZYŃSKA
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ŚWIATOWY 
DZIEŃ ZWIERZĄT
4 października przypada wyjątkowe święto. Tego dnia właśnie, na 
całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. W Kościele 
powszechnym odbywają się uroczystości związane ze wspomnieniem 
św. Franciszka z Asyżu – patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Miłośnicy 
wszelkich stworzeń świętują oraz uświadamiają innym, że zwierzęta 
to żywe stworzenia, a nie rzeczy, dlatego też należy traktować je 
z szacunkiem i w zgodzie z przysługującymi im prawami. W szeregach 
Policji także znajdują się żywe stworzenia. Są to psy i konie służbowe.
Czworonożni stróże prawa 
na Mazowszu

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą 
w Radomiu wprawdzie koni służbowych nie 
posiada, ale w jej szeregach służą psy. Aktu-
alnie jest ich 30, z czego 4 wraz z przydzie-
lonymi im przewodnikami, szkolą się pod 
czujnym okiem instruktorów w  Zakładzie 
Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Mazo-
wieckie psy to w  większości owczarki nie-
miecki i belgijskie, ale jest też jedna pereł-
ka – owczarek holenderski przydzielony do 
zadań patrolowo – tropiących, który na co 
dzień pełni służbę w  Komendzie Powiato-
wej Policji w Szydłowcu.

Jak zostać przewodnikiem psa 
służbowego?

Policjant pragnący pracować z psem po-
winien sobie uświadomić, że jest to praca 
niezwykle odpowiedzialna i  wymagająca, 
ale też satysfakcjonująca jak żadna inna. 
Przyszli przewodnicy muszą przygotować 
się na dodatkowe obowiązki z  tym zwią-
zane do których przede wszystkim nale-
żeć będzie dbanie o  swojego czworonoż-
nego partnera zapewniając mu odpowied-
nie warunki bytowe, właściwą opiekę we-
terynaryjną oraz systematyczne szkolenie 
psa. Poza tym niezbędna jest także dbałość 
o  stan i  konserwację własnego wyposaże-

nia, ekwipunku psa oraz sprzętu szkolenio-
wego. 

Pomimo, że jest to służba wyjątkowa, 
nierzadko trudna i  wymagająca ponosze-
nia odpowiedzialności zarówno za siebie, 
jak i za przydzielone zwierzę, chętnych do 
pełnienia tego rodzaju służby stale przy-
bywa. W  garnizonie mazowieckim prze-
wodnikami są tylko mężczyźni, natomiast 
w innych jednostkach na terenie kraju jest 
wiele kobiet, które znakomicie sprawdzają 
się w tej roli. Za przykład podam tutaj cho-
ciażby tegoroczną zdobywczynię II miejsca 
w  indywidualnej klasyfi kacji generalnej – 
sierż. szt. Patrycję Wojtas, która z  psem 
IMPERIAŁ kategorii do wyszukiwania za-
pachów narkotyków reprezentowała Ko-
mendę Wojewódzką Policji w Poznaniu na 
XIX Finale Kynologicznych Mistrzostw Po-
licji w Sułkowicach. Są to coroczne zawody 
policyjnych psów, które mają na celu pod-
niesienie poziomu kwalifi kacji zawodo-
wych przewodników i sprawności użytko-
wej psów służbowych oraz propagowanie 
efektywnego wykorzystania psów w  prze-
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Mistrzostwa 
Kynologiczne 
Policji
W pierwszych dniach września w Zakładzie 
Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji 
z siedzibą w Sułkowicach rywalizowały 
ze sobą najlepsze drużyny przewodników 
psów służbowych do wyszukiwania zapachu 
narkotyków i wyszukiwania zapachu materiałów 
wybuchowych.

W  Finale XIX Mistrzostw Kynologicznych Policji wzięło 
udział 17 drużyn. Drużynę z KWP zs. w Radomiu stanowili st. 
asp. Piotr Daniluk wraz z psem ILONA do wyszukiwania zapa-
chu materiałów wybuchowych z KMP w Siedlcach oraz sierż. 
szt. Rafał Grzegorczyk wraz z psem KOR do wyszukiwania za-
pachu narkotyków z KMP w Ostrołęce.

Zmagania obejmowały test wiedzy policjantów, ogólne po-
słuszeństwo psa, przeszukanie w środkach lokomocji maso-
wej, pojazdach osobowych, bagażach i pomieszczeniach oraz 
udzielanie pomocy poszkodowanym. W klasyfi kacji drużyno-
wej I miejsce zdobyła drużyna z KWP w Poznaniu, II miejsce 
przypadło KWP w Rzeszowie, a III miejsce zajęli reprezentan-
ci KWP w Katowicach.

Dla sierż. szt. Rafała Grzegorczyka były to pierwsze tego 
typu zawody, a  st. asp. Piotr Daniluk poprawił swój wynik 
z ostatnich Mistrzostw, serdecznie gratulujemy, a dzielnym 
psom życzymy odpoczynku i zapału do dalszej pracy oraz cze-
kamy z niecierpliwością na kolejne zawody.

 EDYTA SUŁKOWSKA

ciwdziałaniu i zwalczaniu prze-
stępczości.

Tresura w Sułkowicach
Jedyny w  Polsce Zakład Ky-

nologii Policyjnej mieści się 
w  Sułkowicach, kilkadziesiąt 
km od Warszawy. Pierwszego 
dnia kursu przewodnik otrzy-
muje pod opiekę psa, zakupio-
nego w  ramach Centralnego 
Doboru Psów do służby w Poli-
cji. Wyszukiwaniem, typowa-
niem i  kwalifi kowaniem psów 
do tresury, wycenianiem warto-
ści na podstawie przeprowadzo-
nych prób charakteru oraz oce-
ny zdrowia, zajmuje się specjal-
nie do tego powołany zespół. Po 
okazaniu przez właściciela ofe-
rowanego do sprzedaży psa ko-
niecznych badań i zaświadczeń, 
następuje jego zakup. Po zaku-
pie psa następuje kilkumiesięcz-

na tresura pod okiem doświad-
czonych instruktorów. Wyszko-
lony zespół: przewodnik + pies, 
po powrocie do jednostki pełnią 
dalszą służbę. Niektóre psy pa-
trolują ulice naszych miast, inne 
tropią ślady przestępców i osób 
zaginionych, a jeszcze inne od-
najdują ukryte narkotyki i  ma-
teriały wybuchowe. Psy służą 
w  Policji około 9 lat, następnie 
przechodzą na zasłużoną eme-
ryturę, najczęściej są bezpłat-
nie oddawane swoim dotych-
czasowym opiekunom, którym 
po latach wspólnej służby cięż-
ko się rozstać z czworonożnym 
przyjacielem. W  tym miejscu 
chcę wspomnieć o psie AZMAR 
pełniącym służbę w  Komen-
dzie Powiatowej Policji w  Wę-
growie. Wraz ze swoim prze-
wodnikiem – mł. asp. Sebastia-
nem Domańskim przez wie-

KYNOLOGIA
le lat stanowili zgrany zespół. 
Niestety od ponad roku pogar-
szał się stan zdrowia czworono-
ga, a  opiekujący się nim lekarz 
zdiagnozował chorobę stawów. 
Koniecznym wiec było wyco-
fanie psa z szeregów Policji, co 
niezwykle zasmuciło jego opie-
kuna. Nie rozstają się jednak na 
zawsze, bowiem AZMAR zosta-
nie przekazany pod opiekę swo-
jemu przewodnikowi, który za-
pewnia, że nigdy nie zostawiłby 

swojego wieloletniego przyja-
ciela. Więcej o  AZMARZE prze-
czytać można na stronach ma-
zowieckiej Policji oraz w Komu-
nikatorze Mazowieckiego Gar-
nizony Policji.

Zapraszam serdecznie do ob-
serwowania naszego psiego pro-
fi lu na Instagramie, który współ-
tworzą przewodnicy garnizonu 
mazowieckiego. Profil nazywa 
się policja.mazowsze.k9.unit.

 MŁ. ASP. EDYTA SUŁKOWSKA
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Filmowa profi laktyka
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym ”Kukułka” w Wierzbicy 
w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” realizuje 
projekt „Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję”. 
Przy realizacji scen fi lmowych pomagał personel Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego w Radomiu.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie zjawiskom 
patologii, w  tym zapobieganie i  przeciwdziałanie 
uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Skierowa-
ny jest do funkcjonariuszy z terenu garnizonu ma-
zowieckiego zajmujących się profi laktyką społecz-
ną, ale także do dzieci i  młodzieży, rodziców oraz 
grona pedagogicznego. Przeciwstawia się negatyw-
nym zachowaniom, ale również zachęca do większej 
aktywności podmioty, które są odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo dzieci i  młodzieży. Jednym z  ele-
mentów projektu jest nagranie fi lmu profi laktycz-
no-edukacyjnego dotyczącego problematyki uzależ-
nień od środków psychoaktywnych, który w  przy-
szłości posłuży do edukacji dzieci i młodzieży.

Za realizatorami już kilka planów fi lmowych. 
2  września sceny kręcone były w  Szpitalnym Od-
dziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w  Radomiu, a  obok aktorów wystą-
pił personel, który na co dzień pracuje w  Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przy realizacji 

pomagały pielęgniarki: Jolanta Piorun, Ur-
szula Sucharzewska oraz dr Katarzyna Kar-
czewska.

Film ma przestrzegać młodzież przed 
zażywaniem substancji psychoaktywnych. 
Reżyserem i  autorem scenariusza fi lmu 
jest Anna Różycka, a  autorem zdjęć Paweł 
Kudas. Jedna z jego głównych bohaterek –
Dora trafi a do szpitala po zatruciu środkami 
psychoaktywnymi. Czy przeżyje? Tego do-
wiemy się na przełomie listopada i grudnia, 
gdy odbędzie się premiera fi lmu.

 KAROLINA NOWOCIN

Smart Stop
Mazowiecka drogówka kontynuuje kampanię społeczną „Smart Stop”, 
której celem jest zwrócenie uwagi uczestnikom ruchu drogowego, 
jak nierozważne korzystanie z telefonów komórkowych może być 
niebezpieczne i tragiczne w skutkach. W działania mazowieckich 
policjantów włączyli się siatkarze Cerrad Enea Czarni Radom.

Jak podkreślają organizatorzy kampanii, 
wyobraźnia przydaje się nie tylko za kierow-
nicą, ale też na pasach. Policjanci i  siatkarze 
będą promować zasadę: „SMART STOP – patrz 
na drogę”. Adresatami kampanii są przede 
wszystkim niechronieni uczestnicy ruchu dro-
gowego, w tym dzieci i młodzież, ale także ich 
rodzice i dziadkowie. 

Jednym z elementów kampanii będzie przy-
pominanie niechronionym użytkownikom 
dróg o  odpowiedzialnym posługiwaniu się 
smartfonami poprzez informacje, które poja-
wią się przed przejściami dla pieszych. – Chce-
my promować dobre nawyki dla niechronio-
nych użytkowników drogi. Przede wszystkim, 
żeby ludzie, którzy przechodzą przez przej-
ścia dla pieszych nie korzystali w tym samym 
czasie ze swoich urządzeń elektronicznych, 
smartfonów czy tabletów. Będziemy promo-
wali tę akcję przez cały sezon, rozdawali ulot-
ki, kamizelki z  nadrukami oraz będziemy 
chcieli też promować tę akcję w szkołach w ra-
mach Partnerstwa Regionalnego Czarni – mó-
wił Marcin Tomczyk, dyrektor zarządzający 
Stowarzyszenia Czarni Radom.

W  działania mazowieckiej drogówki włą-
czyli się siatkarze Cerradu Enea Czarnych Ra-
dom, którym spodobał się pomysł kampanii 
społecznej. Informacja o  ostrożnym użytko-
waniu telefonów komórkowych m. in. przez 
pieszych pojawi się na meczach rozgrywanych 
przez drużynę z siatkarskiej PlusLidze. Wkrót-
ce wyemitowany zostanie spot promujący ak-
cję z udziałem radomskich siatkarzy.

 EMILIA KOSMA/ADAM KURASIEWICZ
FOT: WRD KWP/CERRAD ENEA CZARNI RADOM
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Edukacja 
antydyskryminacyjna

Czym jest dyskryminacja ze względu na rasę, 
narodowość, pochodzenie etniczne?

Dyskryminacja ze względu na rasę, narodowość lub pocho-
dzenie etniczne ma miejsce, kiedy dana osoba traktowana jest 
gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji ze względu na swo-
ją rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne (dyskryminacja 
bezpośrednia) lub gdy pozornie neutralny przepis, kryterium 
lub praktyka mogą stawiać w szczególnie niekorzystnej sytu-
acji osoby danego pochodzenia rasowego lub etnicznego w po-
równaniu do innych osób (dyskryminacja pośrednia).

Z  dyskryminacją ze względu na rasę, narodowość lub po-
chodzenie etniczne mamy do czynienia również w przypadku 
niepożądanego zachowania związanego z pochodzeniem raso-
wym lub etnicznym, którego celem lub skutkiem jest narusze-
nie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poni-
żającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

(WWW.RPO.GOV.PL)

Aby promować wartości 
i  postawy równościowe oraz 
przybliżyć historię i tradycje 
mniejszości narodowych, et-
nicznych, religijnych, a  tak-
że optymalnie budować wza-
jemne zaufanie, przeprowa-
dzona została kolejna edycja 
edukacji antydyskryminacyj-
nej dla funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu ma-
zowieckiego.

17 października wykłady z zakresu uwarunkowań prawnych, 
historycznych i kulturowych mniejszości islamskiej oraz rom-
skiej w  Polsce przeprowadziły: dr hab. Aldona Piwko religio-
znawca i  islamoznawca oraz dr Agnieszka Caban– Wicepre-
zes Radomskiego Stowarzyszenie Romów „ROMANO WAŚT”. 
Audytorium stanowili policjanci Samodzielnego Pododdziału 
Prewencji Policji w Radomiu oraz przedstawiciele wszystkich 
komórek organizacyjnych KWP z siedzibą w Radomiu.

Poprzednia edycja odbyła się 12 września – były to zajęcia 
mające na celu wzmocnienie pamięci historii Żydów polskich, 
przyczyniając się tym samym do wzajemnego zrozumienia 
i szacunku wśród Polaków i Żydów. Wówczas wykłady wygło-
sili pracownicy naukowi Muzeum Historii Żydów Polskich PO-
LIN w Warszawie: Dagmara Mańka - Wizor i Mariusz Jastrząb. 
Słuchaczami ówczesnego spotkania byli przedstawiciele KWP 
oraz policjantki i policjanci KMP i KPP, którzy realizują zada-
nia w zakresie profi laktyki społecznej oraz dla organizujących 
i nadzorujących służbę dzielnicowych.

Wszystkie prelekcje były kontynuacją realizowanej przez 
Pełnomocnika KWP zs. w Radomiu ds. Ochrony Praw Człowie-
ka mł. insp. dr. Zenona Romanka misji edukacyjnej, prowadzo-
nej także z  wykorzystaniem naukowego narzędzia w  postaci 
tzw. „Żywej Biblioteki”, czyli metody wzmacniającej przekaz, 
a jednocześnie wysoce autorytatywnie podważającej i niwelu-
jącej negatywne stereotypy i uprzedzenia.

 MŁ. INSP. ZENON ROMANEK / OPR. ALEKSANDRA DĄBROWSKA

Coś ci wpadło 
do oka?
To uczucie zna chyba każdy z nas. Zazwyczaj 
odruchowo pocieramy je wtedy, ale jak przeczytacie 
poniżej, to najgorsza rzecz jaką możecie wtedy zrobić. 
Jak zatem poradzić sobie w takiej sytuacji?

Ciało obce w  oku to najczę-
ściej pyłki, małe muszki, piasek 
i  rzęsy, które podrażniają spo-
jówkę. Po dostaniu się ciała ob-
cego do oka, zaczyna ono łza-
wić – jest to reakcja obronna. 
Łzy zawierają bowiem przeciw-
ciała unieszkodliwiające bakte-
rie zlokalizowane w ciałach ob-
cych. Ponadto dzięki łzom dro-
binki znajdujące się w oku mają 
szansę wypłynąć kącikiem oka. 
W  przeciwnym wypadku cia-
ło obce trzeba usunąć samemu. 
Jak to zrobić?

Umyj dokładnie ręce. Ko-
niuszkami palców chwyć za 
rzęsy górnej powieki. Następnie 
odchyl ją i  pociągnij ku dolnej. 
W  konsekwencji oko znacznie 
silniej łzawić, co powinno spo-
wodować, że ciało obce samo 
wypłynie.

Jeśli ta metoda okaże się nie-
skuteczna, sprawdź, czy ciało 
obce utkwiło pod górną czy pod 
dolną powieką. W tym celu de-
likatnie wywiń górną powiekę 
i popatrz w dół. Jeśli nic tam nie 
ma, popatrz w  górę i  sprawdź 
dolną część gałki ocznej.

Jeśli ciało obce jest widoczne 
na białej części oka, za pomo-
cą koniuszka czystej chustecz-
ki albo zwilżonego patyczka hi-
gienicznego delikatnie przesuń 

je w  kierunku kącika oka, aż 
znajdzie się poza jego obrębem. 
Usunięcie ciała obcego z oka po-
winno przynieść natychmiasto-
wą ulgę.

Jeśli masz taką możliwość, 
przepłucz oczy letnią, przego-
towaną wodą lub solą fi zjolo-
giczną. 

Pod żadnym pozorem nie 
trzyj powieki – w  ten spo-
sób możesz wetrzeć ciało obce 
w głąb oka, czego konsekwencją 
może być rozszerzenie się stanu 
zapalnego. 

Nie próbuj samodzielnie 
usuwać ciał obcych, które wy-
glądają, jakby utknęły w  gałce 
ocznej, znajdują się na tęczówce 
oka, wbiły się w oko (np. drza-
zga czy odłamek szkła). Wów-
czas należy jak najszybciej udać 
się do lekarza.

Gdy bez skutku próbujesz 
usunąć ciało obce z  oka lub 
w ogóle nie możesz go dostrzec, 
a  czujesz, że masz coś w  oku, 
jak najszybciej udaj się do oku-
listy lub na pogotowie. Zabez-
piecz wcześniej podrażnione 
oko opatrunkiem z jałowej gazy 
i bandaża – dzięki temu powie-
ka nie będzie się poruszała i do-
datkowo podrażniała oka.

 OPR. MSZ (NA PODSTAWIE 
WWW.PORADNIKZDROWIE.PL)

Konstytucja RP w art. 32 stanowi, że wszyscy 
są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do 
równego traktowania przez władze publiczne 
(ust. 1). Nikt nie może być dyskryminowany w życiu 
politycznym, społecznym lub gospodarczym 
z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2).
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Tetris 
z Żyrardowa
Internet słynie z szalonych i często kontrowersyjnych 
wyzwań. Tetris Challenge ma jednak taką przewagę 
nad innymi, że nie jest... niebezpieczny dla zdrowia. 
Ma za to walory edukacyjne – pokazuje jak wygląda 
wyposażenie m.in. służbowych pojazdów policji czy 
straży pożarnej, czyli to co na co dzień jest niewidoczne 
dla przeciętnych oczu.

Pierwsze zdjęcie Tetris Chal-
lenge, które wygląda jak roz-
pakowana zawartość pudełka 
z  zabawką, pochodzi z  listopa-
da zeszłego roku z Nowej Zelan-
dii. Nie zrobiło jednak na nikim 

Biegał, biegał i...wybiegał
Rafał Jeżak z Zespołu Prasowego KWP zs. w Radomiu, 
a zarazem strażak ochotnik i ratownik medyczny, zajął 
trzecie miejsce w kategorii „mundurowej” w czasie 
tegorocznego 23-kilometrowego Mattoni Liberec Run, 
który odbył się w październiku w Górach Izerskich 
otaczających czeski Liberec.

większego wrażenia. Do tej pory 
zdobyło nieco ponad 400 lajków 
na Twitterze. Świat oszalał do-
piero na punkcie na fotografi i 
szwajcarskiej drogówki wrzu-
conej 1 września – ma ponad 

tysiąc udostępnień i  niespełna 
5 tysięcy lajków. 

W  Polsce wyzwanie podjęła 
m.in. Komenda Powiatowa Po-
licji w  Żyrardowie. To właśnie 
ich zdjęcie zdobi naszą okład-

kę, a  przedstawia wyposażenie 
wypadkowego radiowozu ruchu 
drogowego. Oczywiście marku-
jący badanie alkomatem nie jest 
na stałym wyposażeniu radio-
wozu ;)  MSZ

Rafał Jeżak pracę w  Policji 
rozpoczął w  2004 roku na sta-
nowisku rzecznika prasowego 
radomskiej Komendy Miejskiej 
Policji. Od razu zyskał ogrom-
ną sympatię dziennikarzy, bę-
dąc do ich dyspozycji, odbiera-
jąc telefony 24 godziny na dobę, 
nie unikając trudnych tema-
tów. Został przez nich zgłoszo-
ny do „PRotonów”, nagród za 
najbardziej innowacyjne dzia-
łania w  dziedzinie public rela-
tions. Głównym celem konkur-
su było wyróżnianie specjali-
stów wyznaczających standar-
dy w  branży public relations 
i przyczyniających się do sukce-
su fi rm, w których pracują.

Jest współtwórcą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Radomiu, któ-
rej został wiceprezesem. Czyn-
nie też wspiera co roku akcję 
„Paczka dla Bohatera”, pomaga-
jąc weteranom i  kombatantom 
z AK, NSZ, WIN. Oddaje też ho-
norowo krew.

Jedną z  pasji Rafała Jeżaka 
jest bieganie. Osobą, która go 
do niego namówiła była pod-
insp. Alicja Śledziona, obec-
nie rzecznika prasowa KWP 

w  Szczecinie, a  kilka lat temu 
„twarz” KWP zs. w Radomiu. Za-
częło się od 3,5 kilometrowego 
biegu radomskimi ulicami, któ-
ry pomógł zorganizować Zespół 
Prasowy KWP. A  później już 
się samo potoczyło. Były bie-
gi krótsze i dłuższe, po asfalcie 
i  błocie. W  tym te najbardziej 
wymagające, czyli biegi górskie.

Na początku października 
Rafał, reprezentując OSP miasta 
Radomia, wystartował w Matto-
ni Liberec Nature Run. Bieg roz-
począł się w  centrum Liberca. 
Uczestnicy, którzy zdecydowa-
li się na start mogli być pewni 
wymagającego terenu i nowych 
doznań biegowych. Trasa po-
prowadziła w Góry Izerskie ota-
czające Liberec. Biegacze po-
biegli w okolicach tamy, kamie-
niołomu granitu, leśnymi ścież-
kami. Naprzemiennie pod górę 
i w dół. W czasie biegu cały czas 
padał deszcz, a błotne podbiegi 
dawały się we znaki. Tym bar-
dziej gratujemy naszemu ko-
ledze pierwszego „pudła” i  ży-
czymy dalszych sukcesów bie-
gowych.

 MAGDALENA SICZEK-ZALEWSKA
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„RADOM–KIELCE 
– BASKET 2019”
4–5 października w Radomiu odbyły się I Mistrzostwa Służb Mundurowych 
w Koszykówce „Radom–Kielce – Basket 2019” o Puchar Przewodniczącego 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego 
w Radomiu i Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pod patronatem honorowym 
Komendanta Głównego Policji.

Głównym organizatorem turnieju były 
Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów 
Województwa Mazowieckiego i Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, współorganizato-
rem – Zarząd Oddziałowy NSZZ Funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej przy Nadwi-
ślańskim Oddziale Straży Granicznej.

W turnieju rywalizowało 13 zespołów po-
dzielonych na dwie grupy. Startowali poli-
cjanci reprezentujący Komendy Wojewódz-
kie Policji w  Krakowie, Kielcach, Lublinie, 
Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Ko-
mendę Stołeczną Policji w Warszawie oraz 
Komendę Powiatową Policji w  Koszalinie. 
Ponadto funkcjonariusze Nadwiślańskiego 
Oddziału Straży Granicznej w  Warszawie 
oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
w Gdańsku, a także żołnierze z baz wojsko-
wych z Radomia i Dęblina.

Turniej rozpoczął się w  dniu 4 paź-
dziernika na hali sportowej Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w  Radomiu. Otworzył go 
Pierwszy Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Radomiu insp. Michał 
Ledzion W  uroczystości otwarcia turnie-
ju wzięli udział również Przewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjan-
tów Województwa Mazowieckiego Dariusz 
Brzezicki wraz z  Wiceprzewodniczącym 
Robertem Królem oraz Przewodniczący Za-
rządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
Województwa Świętokrzyskiego Jerzy Ka-
niewski z Wiceprzewodniczącymi: Ryszar-
dem Skrzątkiem, Mariuszem Sękiem, An-
drzejem Ścibiszem i  Mariuszem Walczy-
kiem.

Drużyny walczyły o  awans do ćwierćfi -
nałów w czterech grupach na dwóch halach 
sportowych tj. Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Radomiu oraz PSP nr 29 w Radomiu.

Do ćwierćfi nałów uzyskały awans druży-
ny z I i II miejsc w grupach.

W  sobotę, 5 października, zostały ro-
zegrane mecze ćwierćfi nałowe pomiędzy: 

KWP Olsztyn – KWP Lublin (25:14), MOSG 
Gdańsk – NOSG Warszawa (36:21), KMP 
Koszalin – KWP Poznań (39:68) i KWP Opa-
le – KWP Kraków (34:20). Zwycięscy par 
ćwierćfi nałowych rozegrali mecze półfi na-
łowe, w których KWP Olsztyn uległo druży-
nie MOSG Gdańsk (23:36). W drugim półfi -
nale KWP Poznań zostało pokonane przez 
drużynę KWP Opole (38:40).

Przed rozpoczęciem rywalizacji o  III 
i I miejsce został przeprowadzony konkurs 
rzutów za trzy punkty, w  którym udział 
wzięli przedstawiciele drużyn startujących 
w mistrzostwach.

 I  miejsce – Piotr Borowiecki z  KWP 
Kielce – 10 pkt;

 II miejsce – Przemysław Zawrotniak 
z KWP Kraków – 7 pkt;

 III miejsce – Paweł Sumiński z  MOSG 
Gdańsk – 7 pkt.

W meczu o III miejsce spotkały się dru-
żyny KWP Olsztyn i  KWP Poznań. Lepszą 
okazała się drużyna reprezentująca KWP 
Olsztyn wygrywając 44:38.

Mecz o  I  miejsce rozegrany został po-
między drużynami MOSG Gdańsk i  KWP 
Opole. Zwycięzcą I Mistrzostw Służb Mun-
durowych w  Koszykówce „Radom–Kielce 
– Basket 2019” została drużyna Morskie-
go Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, 

która pokonała w fi nale po zaciętej dogryw-
ce drużynę KWP Opole 52:38.

 I miejsce – Morski Oddział Straży Gra-
nicznej w Gdańsku

 II miejsce – Komenda Wojewódzka Po-
licji w Opolu

 III miejsce – Komenda Wojewódzka Po-
licji w Olsztynie

 IV miejsce – Komenda Wojewódzka Po-
licji w Poznaniu

Podczas zakończenia mistrzostw Prze-
wodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów woj. mazowieckiego Dariusz 
Brzezicki wraz z  Wiceprzewodniczącym 
Robertem Królem na podstawie decyzji Pre-
zydium ZW NSZZ P Województwa Mazo-
wieckiego uhonorowali Mariusza Walczyka 
– Wiceprzewodniczącego ZW NSZZ P Woje-
wództwa Świętokrzyskiego oraz Waldema-
ra Nowaka Medalem za Zasługi dla NSZZ 
Policjantów Województwa Mazowieckiego 
w Radomiu.

Puchary, medale, nagrody rzeczowe oraz 
pamiątkowe dyplomy ufundowane przez 
Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów 
Województwa Mazowieckiego oraz Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, dla zwycięz-
ców mistrzostw oraz najlepszych w  kon-
kursie rzutów za trzy punkty zostały wrę-
czone przez p.o. Zastępcę Wojewódzkiego 
Policji w Kielcach mł. insp. Agatę Malasiń-
ską-Nagórny, Dariusza Brzezickiego wraz 
z  Wiceprzewodniczącym Robertem Kró-
lem oraz Przewodniczącego Zarządu Woje-
wódzkiego NSZZ Policjantów Jerzy Kaniew-
ski z  Wiceprzewodniczącymi: Mariuszem 
Sękiem, Andrzejem Ścibiszem i Mariuszem 
Walczykiem. Ponadto zawodnikom zosta-
ły wręczone pamiątkowe nagrody związane 
z mistrzostwami.

Ofi cjalnego zakończenia I  Mistrzostw 
Służb Mundurowych w  Koszykówce „Ra-
dom–Kielce – Basket 2019” dokonał Prze-
wodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów Woj. Świętokrzyskiego Jerzy 
Kaniewski, który zaprosił uczestników na 
II Mistrzostwa Służb Mundurowych w Ko-
szykówce „Kielce–Radom – Basket 2020”, 
które odbędą się w Kielcach.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Or-
ganizatorzy serdecznie dziękują za wspar-
cie i  pomoc w  organizacji turnieju: Zarzą-
dowi Oddziałowemu NSZZ Funkcjonariuszy 
Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Od-
dziale Straży Granicznej, Dyrektorowi Ze-
społu Szkół Ekonomicznych w  Radomiu, 
Dyrektorowi PSP nr 29 w Radomiu, Firmie 
„Wikam” Pracownia Reklamowa w  Kiel-
cach.

 OPR. JK/NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY 
ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW
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