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Policjantki i Policjanci
Pracownicy Policji

Przed nami Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Żegnamy mi-
nione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy 
przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile we wzajemnej bliskości, 
śpiewając kolędy, dzieląc się opłatkiem na dowód więzi i życzliwości. 
Boże Narodzenie to czas, kiedy nasze serca otwierają się dla innych, 
nasza wiara wzmacnia się. Przyjście na świat Jezusa pogłębia naszą 
miłość, napełnia nadzieją.

Dziękując za trud, zaangażowanie i poświęcenie – w imieniu wła-
snym oraz kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji – życzę Pań-
stwu by ten radosny czas w jak największym stopniu był również 
Waszym udziałem. Niech ogrzeje Was ciepło rodzinnego ogniska, 
a choinka rozbłyśnie wszystkimi barwami szczęścia. Niech Was na-
pełnia duma z tego, kim jesteście, i co robicie dla innych.
Szczególne życzenia kieruję do Państwa najbliższych. To ich wspar-
cie motywuje do dalszej, pełnej poświęceń pracy i służby.
Niech przy wigilijnym stole nie zabraknie spokoju, szczęścia i miłości, 
a nadchodzący 2020 rok niech będzie wypełniony ludzką życzliwo-
ścią, niech dopisuje zdrowie, wszelka pomyślność i spełnią się naj-
skrytsze marzenia.
   
   
Komendant Wojewódzki Policji
zs. w Radomiu
mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk
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Przed budynkiem KWP zs. w Radomiu odbył się apel z okazji uroczystych 
obchodów Święta Niepodległości połączony z odsłonięciem pomnika 
upamiętniającego funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych 
na Wschodzie przez NKWD w latach 1939–1945.

11 listopada 1918 r., w  dniu podpi-
sania przez Niemcy zawieszenia 
broni kończącego I wojnę świato-
wą, Rada Regencyjna przekazała 

Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową 
i naczelne dowództwo podległych jej wojsk 
polskich. Po ponad 120 latach Polska wresz-
cie odzyskiwała niepodległość. Ale już wte-
dy za wschodnią granicą istniał Ludowy Ko-
misariat Spraw Wewnętrznych ZSRR czyli 
NKWD – odpowiednik ministerstwa, wcho-
dzący w  skład Rady Komisarzy Ludowych 
– rządu ZSRR. Kiedy Sowieci wprowadzili 
w życie tajne postanowienia paktu Ribben-
trop-Mołotow, wkraczając na ziemie od-
radzającej się II RP17 września 1939 roku, 
nikt jeszcze nie przypuszczał, że funkcjo-
nariusze NKWD dopuszczą się zbrodni na 
kwiecie polskiej inteligencji, duchowień-
stwa, służb mundurowych – w tym Policji 
Państwowej. „Enkawudziści” wiosną 1940 
roku, strzałem w  tył głowy, zamordowali 
ponad 21 tys. obywateli Polski, w  tym po-
nad 10 tys. ofi cerów wojska i Policji, uzna-
nych za „wrogów władzy sowieckiej”.

Poczucie silnej więzi z bohaterami mię-
dzywojennej Policji Państwowej, wyma-
ga od nas kultywowania ich pamięci, cze-
go wyrazem stała się decyzja byłego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Ra-
domiu, insp. Tomasza Michułki oraz Prze-
wodniczącego Zarządu Wojewódzkiego 
NSZZ Policjantów Województwa Mazowiec-
kiego w Radomiu, podinsp. Dariusza Brze-
zickiego o posadowieniu pomnika upamięt-

niającego policjantów II RP pomordowa-
nych na Wschodzie przez NKWD w  latach 
1939–1945 r. 5 listopada 2018 roku ruszyła 
zbiórka publiczna na ten cel.

15 listopada, w trakcie uroczystości od-
słonięcia pomnika upamiętniającego poli-
cjantów pomordowanych przez NKWD Ko-
mendant Wojewódzki Policji zs. w  Rado-
miu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, 
który podkreślił:

„Niepodległość to wielki dar, są warto-
ści niezbędne dla bytu Państwa i Narodu to: 
wolność, suwerenność i niepodległość. Na-

sza ukochana Rzeczypospolita na przestrze-
ni wieków była poddawana wielu próbom 
i  zawsze wróg był dużo silniejszy, zawsze 
polski Żołnierz, polski Policjant dawał przy-
kład godnej postawy obrońcy naszych gra-
nic, godnej postawy obrońcy polskości ….”

Komendant wspólnie z  Wicewojewo-
dą Mazowieckim Arturem Standowiczem, 
byłym Komendantem Wojewódzkim Poli-
cji zs. w Radomiu insp. Tomaszem Michuł-
ką, Przewodniczącym Zarządu Wojewódz-
kiego NSZZ Policjantów Województwa Ma-
zowieckiego w  Radomiu podinsp. Dariu-
szem Brzezickim i  Wiceprezesem Stowa-
rzyszenia „Rodzina Katyńska” w  Radomiu 
Grzegorzem Grzechnikiem odsłonili po-
mnik, po czym złożona została urna z zie-
mią z  Cmentarza Wojennego w  Miednoje. 
Ksiądz kanonik, Mirosław Dragiel, kapelan 
mazowieckiej Policji poświęcił odsłonięty 
pomnik.

W  uroczystości uczestniczyli także za-
proszeni goście, sekretarz Radomia Michał 
Michalski, Naczelnik Delegatury IPN w Ra-
domiu Pani Danuta Pawlik, przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” 
w  Radomiu na czele z  Prezesem – Panem 
Tadeuszem Adamczykiem, przedstawicie-
le Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Ra-
domiu na czele z Prezesem Teresą Duszyń-
ską i  Romaną Sokół, Członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” 
w  Łodzi, przedstawiciele NSZZ Policji, 
przedstawiciele duchowieństwa, Pan Paweł 
Łuk-Murawski – Szefa Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej III Okręgu Policji Państwowej 
Komisariat w Radomiu, kadra kierownicza 
garnizonu mazowieckiego Policji, a  także 
czynni i  emerytowani policjanci i  pracow-
nicy Policji oraz przedstawiciele zaprzyjaź-
nionych służb.

Pomnik, którego twórca – Pan Stanisła-
wa Romańczuk, obecny był na uroczysto-
ści, nie pozwoli nam zapomnieć o tych, któ-
rych doczesne szczątki zakopano w zbioro-
wych mogiłach na nieludzkiej ziemi, a czę-
sto w grobach bezimiennych, rozsianych na 
całej arenie zawieruchy wojennej.

 ZESPÓŁ PRASOWY

Pomnik 
obrońców 
polskości
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Powołanie Pierwszego Zastępcy

Ślubowanie i medale

21 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs w. Radomiu odbyła się 
uroczystość powołania na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu – insp. Michała Ledziona, który od 
października 2019 pełnił obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego.

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 
Mikołajczyka, przywitał podinsp. Krzysztof 

Kapturski – z-ca naczelnika Wydziału Ko-
munikacji Społecznej. Naczelnik Wydziału 
Kadr i Szkolenia – mł. insp. Dariusz Zarem-
ba odczytał rozkaz Komendanta Głównego 
Policji – gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka 
o powołaniu na stanowisku Pierwszego Za-
stępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji 
zs. w Radomiu – insp. Michała Ledziona.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Ra-
domiu – mł. insp. dr hab. Zbigniew Miko-
łajczyk pogratulował insp. Ledzionowi i ży-
czył dalszych sukcesów w służbie. Obejmu-
jący stanowisko podziękował za zaufanie 
jakim został obdarzony.

Insp. Michał Ledzion urodził się w 1970 
r. w Łodzi. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 
roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Po-
licji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzy-
skiej w  Kielcach. Dotychczas związany był 
z  pionem kryminalnym i  prewencyjnym. 
Zajmował różne stanowiska w strukturach 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, jak 
i  w  Komendzie Miejskiej Policji w  Łodzi. 
Ostatnio pełnił służbę na stanowisku Do-
wódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.

Od 1 października 2019 pełnił obowiązki 
I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji zs. w Radomiu.  ZESPÓŁ PRASOWY

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste 
ślubowanie przyjętych do służby policjantów. W tej wyjątkowej chwili nowo 
przyjętym funkcjonariuszom towarzyszyli najbliżsi. Komendant Wojewódzki 
Policji zs. w Radomiu – mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk przywitał 
młodych adeptów, życząc im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów 
zawodowych. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, 
po czym trafi ą do jednostek macierzystych. Podczas uroczystości wręczono 
także Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Policji.

Punktualnie o godz. 11 meldunek o roz-
poczęciu uroczystości złożył Komendanto-
wi Wojewódzkiemu Policji zs. w  Radomiu 
mł. insp. dr hab. Zbigniewowi Mikołajczy-
kowi, nadkom. Szymon Duraziński. Na-
stępnie ślubowanie złożyło 55 policjantów, 
w tym 16 policjantek.

Nowi policjanci wypowiedzieli słowa, 
które stanowią bardzo ważne zobowiąza-
nie: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Pol-
skiej, świadom podejmowanych obowiąz-
ków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Na-
rodowi, chronić ustanowiony Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej porządek praw-
ny, strzec bezpieczeństwa Państwa i  jego 
obywateli, nawet z  narażeniem życia. Wy-
konując powierzone mi zadania, ślubuję 
pilnie przestrzegać prawa, dochować wier-
ności konstytucyjnym organom Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny 
służbowej oraz wykonywać rozkazy i pole-
cenia przełożonych. Ślubuję strzec tajem-

nic związanych ze służbą, honoru, godności 
i dobrego imienia służby oraz przestrzegać 
zasad etyki zawodowej."

Słowa gratulacji nowo przyjęci do służby 
policjanci usłyszeli od Komendanta Woje-
wódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr 
hab. Zbigniewa Mikołajczy-
ka. Do życzeń komendanta 
dołączył także Przewodni-
czący Zarządu Wojewódz-
kiego NSZZ Policjantów Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
w  Radomiu – podinsp. Da-
riusz Brzezicki. Do funkcjo-
nariuszy trafi ły też obraz-
ki z  patronem Policjantów, 
Michałem Archaniołem, 
które przekazał ks. kanonik 
Mirosław Dragiel. Po uro-
czystym ślubowaniu pierw-
sze szkolenie dla nowych 
policjantów przeprowadził 

Zespół Komunikacji Wewnętrznej KWP zs. 
w Radomiu. W czasie szkolenia poruszano 
m.in. kwestie wizerunku policjantów. Teraz 
przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami 
sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, 
podczas którego zdobędą wiedzę teoretycz-
ną i praktyczną z zakresu przepisów prawa 
i taktyki policyjnej. 

Uroczystość ta była także doskonałą 
okazją do wręczenia 16 osobom Srebrnych 
i  Brązowych Medali za Zasługi dla Policji, 
który został ustanowiony jako odznaczenie 
za wybitne zasługi w  dziedzinie realizacji 
ustawowych zadań Policji. Medal ten przy-
znaje się również za współpracę polskiej 
Policji z policjami innych państw, nadawa-
ny jest przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na 
wniosek Komendanta Głównego Policji.

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP
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ŚWIĘTO 
PRACOWNIKÓW 
POLICJI

Z okazji swojego święta, które 
przypada 11 listopada, pracownicy 
Policji garnizonu mazowieckiego 
odebrali z rąk Wicewojewody 
Mazowieckiego Artura Standowicza 
oraz Komendanta Wojewódzkiego 
Policji zs. w Radomiu mł. insp. 
dra hab. Zbigniewa Mikołajczyka 
wyróżnienia, nagrody i listy 
gratulacyjne. Wyjątkowa 
uroczystość, bo obchodzona 
w 100 rocznicę utworzenia Policji 
Państwowej, odbyła się w Zespole 
Szkół Muzycznych im. Oskara 
Kolberga w Radomiu.

Już po raz czwarty w tak uroczysty spo-
sób, w garnizonie mazowieckim obchodzo-
ny był Dzień Służby Cywilnej. Uroczystości 
rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewod-
nictwem J.E. Księdza Biskupa Henryka To-
masika w  kościele p.w. św. Stanisława Bi-
skupa w Radomiu.

Policja to nie tylko funkcjonariusze, ale 
także pracownicy cywilni, których w mazo-
wieckim garnizonie Policji jest aż 1 399. To 
ludzie, bez których ciężkiej i  oddanej pra-
cy nie byłoby możliwe realizowanie usta-
wowych zadań Policji, ta uroczystość była 
szczególną okazją do podziękowania im za 
codzienną, rzetelną pracę. Z  okazji Święta 
Służby Cywilnej mł. insp. dr hab. Zbigniew 
Mikołajczyk podziękował za ich poświęce-
nie i zaangażowanie w wypełnianiu swoich 
obowiązków. 

Święto, jak co roku, jest okazją, by wy-
różnić pracowników Policji, którzy, choć 
nie zajmują eksponowanych stanowisk, 
wykonują wiele zadań niezbędnych dla pra-
widłowego funkcjonowania Policji. Pod-
czas uroczystości wyróżnionych zostało 
145 osób.

Wręczono m.in. Medale za Długolet-
nią Służbę, wśród wyróżnionych złotymi 
medalami znalazły się Panie Elżbieta Bo-
gusławska – Paniec z  Wydziału Kontroli 
KWP zs. w Radomiu, Urszula Pałyska z KPP 
w Garwolinie, Maria Pikus z KPP w Ciecha-
nowie, Urszula Stalmach z KPP w Wyszko-
wie, Renata Węglewska z KPP w Gostyninie. 
Ksiądz kanonik Mirosław Dragiel został wy-

różniony srebrnym Medalem za Długolet-
nią Służbę. Medalem Za Zasługi dla Policji 
odznaczone zostały m.in. panie: Katarzy-
na Brodnicka – Naczelnik Wydziału Gospo-
darki Materiałowo-Technicznej i Magdale-
na Siczek Zalewska z  KWP zs w  Radomiu, 
a  także Agata Kopyt i  Monika Marchewka 
z KMP w Radomiu.

Komendant Wojewódzki oraz komen-
danci powiatowi i  miejscy Policji garnizo-
nu mazowieckiego wyróżnili także nagro-
dami pieniężnymi swoich najlepszych pra-
cowników.

Następnie Przewodnicząca Wojewódz-
kiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Ra-
domiu – Anna Kwasiborska i Marek Troja-
nowski wręczyli siedem Medali 100-lecia 
Powstania Policji Państwowej.

Uroczystość zakończył występ orkiestry 
Grandioso.

 KATARZYNA KUCHARSKA
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Wystawa „Na posterunku”

Wystawa „100 lat siedleckiej Policji”

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu insp. Tomasz Łysiak wspólnie 
z Dyrektorem Muzeum Historycznego w Przasnyszu Panią Agnieszką Brykner, 
otworzył wystawę pt. „Na posterunku. Policja Państwowa w powiecie przasnyskim 
w latach 1919–1939”. Wśród zaproszonych gości był mł. insp. Robert Horosz z Biura 
Edukacji Historycznej – Muzeum Policji z Komendy Głównej Policji oraz Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Dariusz Krzesicki.

Komendant Powiatowy Poli-
cji w  Przasnyszu insp. Tomasz 
Łysiak w  swym przemówie-
niu podkreślił, że bez współ-
pracy z Muzeum Historycznym 
w  Przasnyszu, Starostwem Po-
wiatowym w Przasnyszu, Urzę-
dem Miasta Przasnysz, Urzędem 
Miasta i Gminy Chorzele, Urzę-

dem Gminy Jednorożec, Nadle-
śnictwem Przasnysz oraz indy-
widualnymi sponsorami nie by-
łoby możliwe zorganizowanie 
wystawy i wydanie książki upa-
miętniającej Policjantów Policji 
Państwowej pracujących w  la-
tach 1919–1939 na terenie po-
wiatu przasnyskiego.

Przypomnijmy, że 24 lip-
ca 1919 roku została powoła-
na Policja Państwowa, któ-
rą pierwotnie planowano na-
zwać Strażą Bezpieczeństwa 
i pod taką nazwą funkcjonowa-
ła m.in. w dokumentach infor-
mujących o  powiecie przasny-
skim. Zgodnie z pierwszą Usta-
wą o Policji Państwowej struk-
tury Policji dzieliły się w  tam-
tym okresie czasu na policję 
ogólną tzw. prewencyjną,  po-
licję śledczą czyli kryminalną 
oraz policję polityczną, której 
do końca roku 1926 głównym 
zadaniem było przeciwdziała-
nie zjawiskom godzącym w po-
rządek konstytucyjny państwa. 
Na terenie powiatu przasny-
skiego pod koniec 1919 roku 
pracowało 73 policjantów, któ-
rzy pełnili służbę w Posterunku 
Miejskim i  Komendzie Powia-
towej Policji w Przasnyszu oraz 
w  Posterunkach Policji w  Ba-
ranowie, Chorzelach, Duczy-
minie, Dzierzgowie, Janowie, 
Jednorożcu, Karwaczu, Krzy-

Wystawa została przygotowana na mocy porozumienia zwartego przez 
Komendę Miejską Policji w Siedlcach, Archiwum Państwowe w Siedlcach 
oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach. Po ekspozycji w budynku archiwum 
wystawa została wypożyczona KMP Siedlce. Obecnie jest prezentowana w 
sali konferencyjnej jednostki.

Ekspozycję przygotowało siedleckie Ar-
chiwum z  okazji 100-lecia utworzenia Po-
licji Państwowej, w  ramach projektu „Nie-
podległa”. Jej otwarcie nastąpiło na począt-
ku sierpnia br. podczas uroczystości z oka-
zji Święta Policji, która odbyło się w Centrum 
Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego. 
Dokumenty z  zasobu Archiwum Państwo-
wego w Siedlcach oraz fotografi e ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w  Siedlcach stano-
wią podstawę wystawy zatytułowanej „100 
lat siedleckiej Policji”. Część materiałów do-
tyczących czasów współczesnych dostarczy-
ła siedlecka Policja.

Po obowiązkowej ekspozycji w  budyn-
ku archiwum wystawa została wypożyczo-
na KMP Siedlce. Obecnie jest prezentowa-

na w  sali konferencyjnej jednostki. Dzięki 
temu wszyscy funkcjonariusze, a także pra-
cownicy mają możliwość zapoznania się 
z historią powstania i funkcjonowania Poli-
cji na terenie Siedlec i powiatu siedleckiego.

 AGNIESZKA ŚWIERCZEWSKA

nowłodze Małej, Krzynowłodze 
Wielkiej, Węgrze i w Zarębach.

Po wystąpieniu zaproszo-
nych gości wszyscy uczestni-
cy wystawy mogli obejrzeć pa-
miątki, fotografie i  ekspona-
ty upamiętniające Policjantów 
Policji Państwowej pełniących 
służbę w  dwudziestoleciu mię-
dzywojennym.

Komendant Powiatowy Po-
licji w  Przasnyszu insp. To-
masz Łysiak serdecznie zapra-
sza wszystkich mieszkańców 
Przasnysza i  powiatu przasny-
skiego, na zwiedzanie wystawy, 
która będzie otwarta do końca 
2019 roku.

 ASP. SZT. KRZYSZTOF BŁASZCZAK
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PROFILAKTYKA

Pomoc dzieciom 
dotkniętym przemocą
Wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski przekazał Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 
1000 maskotek z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Maskotki z rąk wicemarszałka odebrał 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Dariusz Krzesicki. 
Będą one wspomagać pracę policjantów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
Akcja fi nansowana jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ze środków z tzw. korkowego.

Od czterech lat Mazo-
wieckie Centrum Po-
mocy Społecznej i Fun-
dacja Dajemy Dzieciom 

Siłę wspierają działania mazo-
wieckiej policji dotyczące niwe-
lowaniu stresu młodych osób 
dotkniętych przemocą w rodzi-
nie. Jako wsparcie tych dzia-
łań przekazywane są maskot-
ki z  wydrukowanym numerem 
bezpłatnego Telefonu Zaufania 
dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 
i adresem strony: www.116111.pl, 
na której najmłodsi mogą zna-
leźć informacje m.in. o  tym, 
gdzie mają szukać wsparcia 
w  trudnych sytuacjach. Strona 
została pomyślana tak, że dzie-
ci i młodzież znajdą tam odpo-
wiedzi na nurtujące ich proble-
my – adekwatnie do wieku. Po-
moc mogą znaleźć także doro-
śli. Przekazany na maskotkach 
adres strony i  numer telefonu 
są budzącą sympatię wizytówką 
z najważniejszymi danymi.

– Mazowieccy policjanci 
muszą niestety interweniować 
w rodzinach, w których docho-
dzi do przemocy – mówił wice-
marszałek Rafał Rajkowski. – 
Wszyscy wolelibyśmy, żeby ta-
kich sytuacji było jak najmniej. 
Nie da się im często zapobiec, 

natomiast ważne jest, by naj-
młodsi, którzy najbardziej cier-
pią z  powodu przemocy do-
świadczanej od najbliższych, 
wiedzieli, gdzie mogą szukać 
wsparcia i jakie mają prawa.

W tym roku do Wydziału Pre-
wencji Komendy Wojewódz-
kiej Policji z  siedzibą w  Rado-
miu trafi  tysiąc misiów. Dotych-
czas MCPS przekazał już ponad 
dwa tysiące maskotek. Trafią 
one do miejskich i powiatowych 
komend. Dotychczas w  ramach 
akcji policji „Program mają-
cy na celu zniwelowanie stresu 
u osób małoletnich dotkniętych 
problemem przemocy w  rodzi-

wychowują się w rodzinach do-
tkniętych przemocą w rodzinie, 
ale pluszowego przyjaciela ma-
zowieccy dzielnicowi przekazują 
dzieciom podczas wizyt spraw-
dzających poczucie bezpieczeń-
stwa w  rodzinie (w  rodzinach, 
gdzie wszczęta została procedu-
ra „Niebieska Karta”).

– Środki z  tzw. korkowego 
to zasilenie działań profi lak-
tycznych – zwłaszcza dotyczą-
cych zagrożeń wynikających 
z  nadużycia alkoholu – wyja-
śnił Aleksander Kornatowski, 
p.o. dyrektora Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej. – 
Wsparcie działań policji w  tym 
zakresie to jedna z  wielu akcji, 
jaką prowadzimy. Ta jest o tyle 
ważna, że dotyczy dzieci, czyli 
tych osób, którym często naj-
trudniej się bronić.

Maskotki trafi ły dotychczas 
do 16 jednostek policji: w  Wę-
growie, Szydłowcu, Radomiu, 
Siedlcach, Garwolinie, Mławie, 
Pułtusku, Sochaczewie, Przysu-
sze, Sierpcu, Ostrołęce, Ciecha-
nowie, Ostrowi Mazowieckiej, 
Płocku, Płońsku i Kozienicach. 

 ELIZA ALBRECHCIŃSKA
URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
W WARSZAWIE

nie oraz przełamywanie barier 
w  środowiskach związanych ze 
zjawiskiem, celem rozbudowy 
i  poszerzenia chęci mówienia 
o przemocy” odbyło się 16 szko-
leń prowadzonych przez koor-
dynatora procedury „Niebieska 
Karta”. Podczas spotkań dziel-
nicowi mają okazję poznać skalę 
zjawiska i mechanizmy przemo-
cy w rodzinie. To również przy-
bliżenie specyfi ki rozwoju psy-
chologicznego małego dziecka. 
Maskotki przekazywane są wła-
śnie podczas szkoleń. Następ-
nie dzielnicowi mogą wykorzy-
stać je w swojej pracy. Misie tra-
fi ają do osób małoletnich, które 
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DOSKONALENIE ZAWODOWE

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe

Konie i psy w służbie Policji

6 listopada, na terenie Aeroklubu w Piastowie k. Radomia awaryjnie lądował 
samolot, który został opanowany przez osobę uzbrojoną. Pilot przekazał, że 
część skoczków w panice wyskoczyła z samolotu. Prawdopodobnie osoby są 
w szoku i po wylądowaniu mogły uciec w nieznanym kierunku. Informacja 
o zdarzeniu została potwierdzona przez patrol z Jedlińska. Na miejsce 
skierowano dodatkowe siły Policji.

Na szczęście to tylko kanwa scenariusza 
ćwiczenia dowódczo-sztabowego, którego 
celem było doskonalenie współdziałania 
policjantów z  zespołów bojowych Samo-
dzielnego Pododdziału Kontrterrorystycz-
nego Policji w  Radomiu, Samodzielnego 
Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu, 
Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz 
Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu. Prowa-
dzone na szeroką skalę działania miały na 
celu neutralizację zagrożeń, które zaist-
niały w wyniku porwania statku powietrz-
nego.

W  ćwiczeniu, którego inicjatorem był 
Aeroklub Polski, uczestniczyli również 
przedstawiciele Państwowej i  Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz przedstawiciele służb 
medycznych. W  działania zaangażowani 
zostali również policjanci realizujący na co 
dzień zadania w nieetatowych strukturach 
KWP zs. w Radomiu, tj.: negocjatorzy oraz 
policjanci z  Nieetatowej Grupy Rozpozna-
nia Minersko-Pirotechnicznego.

Ćwiczenie przeprowadzono w  czterech 
etapach: prowadzenie negocjacji, dyna-
miczne zatrzymanie pojazdu i  obezwład-
nienie porywacza, prowadzenie działań 
poszukiwawczych za spadochroniarzami 
oraz realizacja czynności procesowych na 
miejscu zdarzenia. Na uwagę zasługiwał 
element ewakuacji przez Państwową Straż 

Pożarną rannego spadochroniarza uwięzio-
nego w konarach drzewa.

Nadzór nad przestrzeganiem warunków 
bezpieczeństwa oraz przebiegiem policyj-
nych epizodów sprawował kierownik ćwi-
czenia Zastępca Naczelnika Sztabu Policji 
KWP zs. w Radomiu, podinsp. Michał Paw-
liński.

 KOM. PAWEŁ CIECIERSKI

Współdziałanie pododdziału konnego z pododdziałem pieszym w trakcie 
przywracania naruszonego porządku prawnego było jednym z elementów 
ćwiczeń, które odbyły się na terenie Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego 
w Warszawie przy ul. Kozielskiej. Swoje umiejętności podczas manewrów 
szkolili zarówno policjanci jeźdźcy konni, jak i przewodnicy psów służbowych 
z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Praca przewodników psów służbo-
wych opiera się na działaniu zespołowym, 
zwłaszcza gdy w  grę wchodzi utrzymanie 
ładu i porządku publicznego, czyli jednego 
z  podstawowych zadań Policji. Ćwiczenia 
odbywały się pod nadzorem Koordynatora 
ds. utrzymania zwierząt Wydziału Prewen-
cji KSP. Była to okazja do sprawdzenia pre-
dyspozycji psów do działań z pododdziała-
mi zwartymi oraz końmi służbowymi. Prze-
wodnicy natomiast mieli okazję zapoznać 
się z ogólnymi zasadami dotyczącymi for-
mowania szyków psów służbowych oraz 

kontroli i  rozpraszania tłumu. Psy i  konie 
wspólnie wykonywały elementy szkole-
niowe przy huku wystrzałów z  karabinów 
i  petard oraz w  zadymionym od granatów 
ręcznych terenie. A  wszystko po to, by lu-
dzie i zwierzęta coraz lepiej ze sobą współ-
pracowali.

W  zajęciach uczestniczyło: 50 funkcjo-
nariuszy Oddziału Prewencji Policji w War-
szawie, 32 funkcjonariuszy NOP ze stanu 
Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, 
12 jeźdźców wraz z  końmi ze stanu Ogni-
wa Konnego Sekcji Konnej i Przewodników 
Psów Służbowych Wydziału Wywiadow-
czo-Patrolowego KSP, 12 przewodników 
wraz z psami służbowymi ze stanu Komen-
dy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Rado-
miu, 11 przewodników wraz z psami służbo-
wymi z Zakładu Kynologii Policyjnej w Suł-
kowicach.

 MŁ. ASP. EDYTA SUŁKOWSKA
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Najlepiej udzielają 
pierwszej pomocy
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP oraz pracownicy cywilni 
ze Sztabu Policji KWP zwyciężyli w zawodach z udzielania pierwszej 
pomocy o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, które 
zorganizował Wydział Kadr i Szkolenia KWP przy współpracy z Zarządem 
Wojewódzkim NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu 
oraz Wojewódzkim Zarządem Zakładowym NSZZ Pracowników Policji 
w Radomiu.

Pierwszy raz Wydział Kadr i  Szkolenia 
KWP zs. w Radomiu zorganizował zawody, 
w których rywalizowały dwuosobowe dru-
żyny składające się z policjantów i pracow-
ników cywilnych. Główną ideą, która przy-
świecała organizatorom była chęć podno-
szenia umiejętności w  udzielaniu pomocy 
oraz wymiana doświadczeń w  tym zakre-
sie. W  zawodach wystartowało 21 drużyn, 
w  tym 13 zespołów policyjnych oraz 8 ze-
społów składających się  z pracowników cy-
wilnych.

Zawody składały się z testu wiedzy oraz 
zadań praktycznych z udzielania pierwszej 
pomocy. Po kilkugodzinnej rywalizacji wy-
łoniono najlepsze dwójki. Pierwsze miejsce 
wśród policjantów zajęła drużyna Wydziału 
Ruchu Drogowego KWP, druga była druży-
na Sztabu KWP, a trzecie dwójka z Wydzia-

łu Postępowań Administracyjnych KWP. 
Wśród pracowników cywilnych rywalizację 
wygrał Sztab KWP, drugie miejsce zajął Wy-
dział Prewencji KWP, a trzecie Wydział In-
westycji i Remontów KWP. Przyznano także 
dwa wyróżnienia dla najlepiej udzielających 
pierwszej pomocy dla policjanta z Wydziału 
Dochodzeniowo-Śledczego KWP oraz pra-
cownicy z Wydziału Inwestycji i Remontów 
KWP.

W  uroczystym zakończeniu rywalizacji 
uczestniczyli Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji zs. w Radomiu – podinsp. 
Sebastian Strzeżek oraz Zastępca Przewod-
niczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów Województwa Mazowieckiego 
w Radomiu – Wojciech Bieniek i Przewod-
nicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakłado-
wego NSZZ Pracowników Policji w Radomiu 
– Anna Kwasiborska. 

 RAFAŁ JEŻAK



WIGILIJNE
 SPOTKANIE

Funkcjonariusze i pracownicy Policji KWP zs. w Rado-
miu byli gośćmi spotkania wigilijnego zorganizowanego 
17 grudnia przez mł. insp. dra hab. Zbigniewa Mikołaj-
czyka, Komendanta Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, 
podinsp. Dariusza Brzezickiego Przewodniczącego ZW 
NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego oraz 
Annę Kwasiborską Przewodniczącą ZZ NSZZ Pracowni-
ków Policji w Radomiu.

 MAGDALENA SICZEK-ZALEWSKA
FOTO: NORBERT CIBOR/WZZ NSZZ PP

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda spólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie...”


