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nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ
 

Policjantki, Policjanci,
Pracownicy Policji!

WYWIAD

W imieniu kierownictwa Komendy Stołecznej Policji oraz własnym, składam 
Państwu najserdeczniejsze życzenia ciepłych, pogodnych i pełnych radości Świąt 
Wielkiej Nocy.

Wielkanoc w naszej chrześcijańskiej tradycji to szczególne święta. Święta 
odradzania się wiary w siłę człowieka, święta radości i nadziei. Wielkanoc to także 
czas wyciszenia i refleksji. W te świąteczne dni - każdy z nas w swoim sumieniu  
- weryfikuje dotychczasowe  postawy życiowe,  snuje kolejne plany na przyszłe dni. 
 

Życzę Państwu, aby tegoroczne święta Zmartwychwstania Pańskiego były dla 
Was okazją do takich przemyśleń, wyciszenia emocji, odpoczynku od wszystkich 
trosk i wyzwań codzienności. Cieszmy się każdą chwilą spędzoną w otoczeniu 
najbliższych i przyjaciół, pokazujmy bliskim, jak są ważni w naszym życiu, jak bardzo 
potrzebne w naszej trudnej służbie i pracy jest Ich wsparcie. 

           
Tym, którzy w tych świątecznych dniach będą pełnili służbę życzę, by upłynęła 

ona w spokoju. 

Myślami i całym sercem jestem z Rodzinami naszych funkcjonariuszy, którym 
puste miejsce przy stole przypomina o utracie najbliższych.

Wesołych Świąt!



Wielkanoc to czas przepełniony radością płynącą ze Zmartwychwstania 
Pańskiego. Właśnie wtedy zastanawiamy się nad tajemnicą Zbawienia, zgłębiamy 
ją i przeżywamy co roku w szczególny sposób.

Życzę Państwu, aby tegoroczna Wielkanoc umocniła dobro tkwiące w każdym 
z Was, napełniła nadzieją i dała siłę do dalszej służby Ojczyźnie. Głęboko wierzę, 
że Wielkanocny czas będzie źródłem szczęścia i pogody ducha, a chwile spędzone  
w gronie rodziny przyniosą wytchnienie od codziennych zmartwień i trosk.

Na ręce wszystkich Funkcjonariuszek, Funkcjonariuszy i Pracowników 
Cywilnych Stołecznej Policji składam serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych  
oraz radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Proszę, abyście przekazali życzenia także 
swoim rodzinom, które nieustannie wspierają Was w codziennej służbie. 

Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom, którzy w Święta będą pełnić służbę na 
terenie Warszawy i okolicznych miejscowości życzę, aby konieczności interwencji 
było jak najmniej. Świadomość, że czuwacie nad bezpieczeństwem sprawi,  
że Polacy będą mogli przeżywać te Święta w spokoju. Wiem, że możemy na Was 
liczyć i za to należą się Wam szacunek i wdzięczność. Mam nadzieję, że w czasie 
wolnym od służby znajdziecie możliwość do świętowania w gronie najbliższych. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze 
i Pracownicy Cywilni Stołecznej Policji,
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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy

Przed 100 laty do napisania życzeń wykorzystywano pocztówkę z pięknym widokiem miasta w ozdobnej 
winietce, opatrzoną często inskrypcją Wesołego Alleluja, która świadczyła o charakterze święta. Na kartce 
przeczytać można było jednak nie tylko życzenia, ale i o tym, żeby adresat godnie spotkał święto i na jego 
stole starczyło jedzenia. 
Dziś kontynuujemy tradycję składania sobie świątecznych życzeń, choć zazwyczaj w innej trochę formie. 
Przekazujemy je osobiście, za pośrednictwem mediów społecznościowych, wysyłamy smsem czy trady-
cyjnie na kartkach pocztowych. To nieodłączny element Wielkanocy. Czytając je możemy w nich dostrzec 
ciepło, szacunek i pamięć o krewnych i znajomych. Uroku dodają im piękne, ozdobne elementy: pisanki, 
bazie, baranki, kurczaczki czy zajączki.  
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam naszym Czytelniczkom i Czytelnikom, w imieniu własnym i całej  
redakcji Stołecznego Magazynu Policyjnego, z serca płynące świąteczne życzenia. Niech nastrój tych Świąt przybranych wiosen-
ną radością utrwali się w Waszych sercach na długi, długi czas i pozostanie z Wami także w poświątecznej codzienności. Niech 
nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska
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Uroczystą zbiórkę rozpoczęto od złoże-
nia meldunku Komendantowi Stołecz-
nemu Policji nadinsp. Pawłowi Dobro-
dziejowi. Następnie Naczelnik Wydziału 
Kadr KSP podinsp. Agnieszka Sapińska 
odczytała rozkaz personalny podpisa-
ny przez Komendanta Głównego Policji  
o powierzeniu obowiązków służbowych 
z dniem 11 kwietnia 2019 r.  na stanowi-
sku Zastępcy Komendanta Stołecznego 
Policji ds. prewencji mł. insp. Markowi 
Chodakowskiemu.

W spotkaniu uczestniczyli także Za-
stępca Komendanta Stołecznego Policji 
Włodzimierz Pietroń, kierownicy komó-
rek i jednostek organizacyjnych Komen-
dy Stołecznej Policji, kapelan KSP ks. 
Józef Jachimczak oraz przedstawiciele 
policyjnych i cywilnych związków zawo-
dowych.

Komendant stołeczny nadinsp. Paweł 
Dobrodziej przywitał serdecznie zgroma-
dzonych gości i pogratulował mł. insp. 
Markowi Chodakowskiemu: – patrząc 
na osiągnięcia i naszą współpracę, je-
stem przekonany i spokojny o to, że pan 
Komendant będzie wielkim wsparciem 
dla komendy stołecznej. Wszyscy razem 
będziemy się starali poziom naszej pra-
cy stale podnosić. Życzę panu samych 

szczęśliwych dni i dobrej współpracy  
z podwładnymi. Do gratulacji i życzeń 
przyłączył się również stołeczny kapelan 
ks. Józef Jachimczak.

Mł. insp. Marek Chodakowski po-
dziękował za okazane mu zaufanie:  
– przyjęcie obowiązków Zastępcy Ko-
mendanta Stołecznego Policji ds. pre-

wencji to dla mnie ogromny zaszczyt, 
nobilitacja i spełnienie moich zawodo-
wych marzeń. Ale to również świado-
mość ogromu obowiązków, jakie przede 
mną zostały postawione, dużej odpo-
wiedzialności i wielu trudnych zadań do 
zrealizowania. 

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:  
asp. sztab. Krzysztof Chwała 

Wprowadzenie nowego 
Zastępcy Komendanta 
Stołecznego Policji ds. 
prewencji
Obowiązki Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji 
powierzono mł. insp. Markowi Chodakowskiemu, który do tej pory 
zajmował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Uroczystość odbyła się w Białej Sali Pałacu Mostowskich  
11 kwietnia 2019 roku.

Młodszy inspektor Marek Chodakowski ma 43 lata. Służbę w Policji pełni od ponad 24 lat. Do 2003 r. związany był  
z Batalionem Patrolowo-Interwencyjnym stołecznej Policji. Przez kolejne 13 lat pracował w Stołecznym Stanowisku 
Kierowania KSP. Zajmował tam stanowiska służbowe począwszy od referenta w Pogotowiu Policji poprzez kolejne  

w zespole dyżurnych. W styczniu 2010 r. został mianowany na stanowisko zastępcy naczelnika tego wydziału, a od  
7 listopada 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP. 
Od 30 listopada 2016 r. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, a z dniem  
3 lutego 2017 r. został szefem tej jednostki. 11 kwietnia 2019 r. powierzono mł. insp. Markowi Chodakowskiemu obowiązki 
na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji. 
Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Ukończył też studia  
podyplomowe „Pedagogika kryminologiczna: profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej” na wydziale  
zarządzania i logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą i Srebrną Odznaką  
Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się sportem i motoryzacją.
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Tekst i foto: 
Ewelina Kucharska 
 

„Od smutku do nadziei”

Kuratorium Oświaty w Warszawie było 
pomysłodawcą i organizatorem konfe-
rencji metodycznej poświęconej depre-
sji u dzieci i młodzieży, w tym formom 
pomocy młodym ludziom, na różnych 
etapach rozwoju, a także ich rodzi-
com. Konferencja odbyła się 14 marca 
2019 roku w Szkole Menadżerskiej przy  
ul. Kawęczyńskiej 36. Do udziału w spo-
tkaniu zaproszono ekspertów, którzy 
na co dzień spotykają się z problema-
tyką zaburzeń i chorób psychicznych. 
W poszczególnych wystąpieniach spe-
cjaliści przekazywali słuchaczom, z któ-
rych duże grono stanowili nauczyciele, 
wiedzę niezbędną, by po pierwsze do-
strzegać objawy depresji, po drugie jej 
zapobiegać i po trzecie pomagać mło-
dym ludziom dotkniętym tą chorobą  
i ich rodzinom. Ważną rolę w proce-

sie wczesnego reagowania odgrywa-
ją zarówno pedagodzy, jak i rodzice.  
W żadnym wypadku nie należy podej-
mować leczenia na własną rękę, jego 
koordynatorem powinien być psychia-
tra bądź psycholog. Natomiast rodzi-
ce i pedagodzy powinni być aktyw-
nymi uczestnikami procesu leczenia,  
a nie - diagnozy i rozpoznania.

DEPRESJA - JEDNOSTKA CHOROBOWA 
CZY STAN? CO TO JEST DYSTYMIA?
Najczęściej depresja kojarzy się z obni-
żeniem nastroju, spadkiem aktywności, 
wycofaniem, zaburzeniami snu - są to 
faktycznie symptomy depresji. Czy cho-
rzy jesteśmy więc, gdy czujemy przy-
gnębienie, jesteśmy smutni, ogarnia 
nas rozpacz, bo straciliśmy kogoś bli-
skiego lub spotkała nas inna przykrość 

i mamy problemy ze snem? Według 
psycholog dr Aleksandry Piotrowskiej 
o epizodzie depresyjnym możemy mó-
wić, kiedy stwierdzamy co najmniej dwa 
objawy z trzech podstawowych (obni-
żony nastrój, utrata dotychczasowych 
zainteresowań i zdolności przeżywania 
pozytywnych emocji - tzw. anhedonia 
oraz wzmożona męczliwość) i również 
co najmniej dwa z objawów dodatko-
wych (tj: osłabienie przebiegu procesów 
poznawczych, słabsza koncentracja 
uwagi, załamanie samooceny - cecha 
charakterystyczna w okresie adole-
scencji, poczucie niskiej wartości i winy, 
pesymizm dotyczący przyszłości, myśli 
lub czyny samobójcze, zaburzenia snu, 
zmniejszony czy też wzmożony apetyt). 
Ponadto w przypadku choroby objawy  
utrzymują się przez co najmniej 2 tygo-

Jakie są przyczyny, objawy oraz skutki depresji u dzieci i młodzieży? 
Czy każda nieprawidłowość w zachowaniu to dowód na zaburzenia 
psychiczne? Co pomaga nastolatkom w radzeniu sobie z depresją? Na 
te i inne pytania próbowano znaleźć odpowiedź podczas konferencji 
metodycznej pn. „Od smutku do nadziei - depresja u dzieci i młodzieży, 
jak im pomagać?”, zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty. Jednym  
z prelegentów był podinsp. Marcin Zimoń z Wydziału Prewencji Komendy  
Stołecznej Policji.
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dnie. Natomiast, jeżeli zauważymy, że 
zmiana zachowania jest bardzo nasilona 
i zróżnicowana, to musimy interwenio-
wać zdecydowanie wcześniej. Należy 
tutaj wspomnieć, że depresja u dzieci 
nie jest oddzielną jednostką chorobo-
wą, obowiązują takie same kryteria, jak 
przy diagnozowaniu dorosłych. Wyjątek 
może stanowić jeden z objawów. Otóż  
u dzieci zamiast obniżenia nastroju może 
wystąpić nadmierna drażliwość, złosz-
czenie się i zaburzenia somatyczne. 

Formą depresji jest dystymia, czyli 
tzw. depresja nerwicowa, mniej nasilo-
na, charakteryzująca się przewlekłością 
- trwa minimum rok. Jej objawy może nie 
są mocno nasilone, ale bardzo często 
lekceważone i przez wiele osób trakto-
wane jako typ osobowości. Zwracajmy 
więc uwagę na drażliwość dzieci, łatwe 
wpadanie w złość, wrogie nastawienie 
do otoczenia, pogorszenie wyników  
w nauce, a także regres w rozwoju - np. 
dziecko, które budowało zdania nagle 
operuje pojedynczymi słowami lub do-
maga się potraw, które nie wymagają 
gryzienia. 

Psychiatra dr n. med. Iwona Patejuk-
Mazurek zwróciła uwagę na zwiększa-
jącą się wraz z wiekiem częstotliwość 
występowania zaburzeń, które narastają  
w okresie dojrzewania. – Młody czło-
wiek, gdy dorasta mierzy się z wieloma 
emocjami, buduje swój świat praktycz-
nie od nowa. Jeżeli zniszczy to co złe, 

a nie będzie miał dobrych fundamentów 
do budowania nowego, wówczas obja-
wy będą się nasilać i młoda osoba wej-
dzie w dorosłość z bagażem zaburzeń, 
które będą wymagały interwencji specja-
listy. (...) Depresja może doprowadzić do 
schizofrenii. 

SKRAJNE FORMY ZABURZEŃ I ICH ŹRÓDŁO
Zaburzenia zachowania u dzieci i mło-
dzieży mogą przybierać skrajne formy 
niedostosowania społecznego, na które 
składają się tzw. zachowania eksternali-
zacyjne (czyli słabo kontrolowane) i inter-
nalizacyjne (nadmiernie kontrolowane). 
Pierwsze z wymienionych zachowań 
wynikają z rzutowania problemów na ze-
wnątrz, czego przejawem może być np. 
agresja słowna i fizyczna, w tym nisz-
czenie rzeczy. Z badań przytoczonych 
przez dr n. med. Iwonę Patejuk-Mazurek 
wynika, że zachowania eksternalizacyj-
ne dotyczą około 5% populacji, częściej  
- chłopców. W ostatnich latach jednak 
odnotowuje się wzrost zachowań agre-
sywnych u dziewcząt, dowodem są fil-
my licznie wrzucane do internetu przez 
dzieci i młodzież. Natomiast drugie  
z zachowań (internalizacyjne) charak-
teryzują się: wycofaniem, lękiem, prze-
sadną ostrożnością w nowych, trudnych 
sytuacjach, nieśmiałością w kontaktach 
społecznych, uległością wobec norm re-
gulaminowych. 

Skąd biorą się opisywane zaburze-

nia? Według dr Aleksandry Piotrowskiej 
– depresja jest zjawiskiem,  występuje 
we wszystkich środowiskach. (…) Nie 
ma też jednego czynnika odpowiedzial-
nego za jej wystąpienie. To jest współ-
działanie wielu elementów natury biolo-
gicznej, psychologicznej, środowiskowej 
i społecznej. Oprócz czynników pre-
dysponujących, zwiększających możli-
wość wystąpienia depresji (np. choroby 
przebyte zarówno przez rodziców jak 
i dzieci, forma relacji w rodzinie) poja-
wiają się również czynniki wyzwalające 
(np. krytyczne wydarzenia, utrata kogoś 
bliskiego, zachowania rodziców nie po-
zwalające dziecku dorosnąć, przemoc 
w rodzinie lub grupie rówieśniczej, nad-
używanie substancji psychoaktywnych) 
i podtrzymujące, które ściśle pokrywa-
ją się z czynnikami predysponującymi,  
a poza tym nasilają i utrwalają objawy.  
– Dziecko z zaburzeniami zachowania 
nie jest złym dzieckiem, ono po prostu 
ma trudności w kierowaniu swoim po-
stępowaniem – mówiła podczas wystą-
pienia dr n. med. Iwona Patejuk-Mazu-
rek. Pani doktor wskazała również na 
ogromną rolę rodziców w życiu każde-
go młodego człowieka – nic nie zastąpi 
ciepłego i bezpiecznego domu z dobrą 
komunikacją, żadna instytucja. Słowa 
te nasuwają jeden wniosek: mądrzy ro-
dzice interesują się swoim dzieckiem, 
dostrzegą zmiany w zachowaniu swojej 
pociechy i rozmawiają z nim, a także  
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z nauczycielem, który wie o młodym 
człowieku dużo, na każdym etapie jego 
rozwoju i na tle grupy jest w stanie do-
strzec różnice. Roztropni rodzice nie 
przerzucają odpowiedzialności na wy-
chowawcę, tylko korzystają z jego wie-
dzy, która jest bardzo pomocna w dia-
gnozowaniu.

JAK POMÓC?
Punktem wyjścia jest obserwacja za-
chowań dziecka oraz chęć wysłuchania 
i zrozumienia jego odczuć. Młodzi ludzie 
inaczej widzą i interpretują daną sytuację 
niż my  dorośli. Nie należy bagatelizować 
ich obaw, złego samopoczucia i komen-
tować np: „to nie jest żaden problem,  
„o czym ty mówisz”, „to nic takiego”, 
„inni mają gorzej” itd. Przecież dzieci  
i młodzież nie mniej od dorosłych prze-
żywają swoje szkolne, rówieśnicze lub 
rodzinne problemy, które zdarzają się 
w każdym domu, nawet z prawidłowym 
procesem socjalizacji - tzw. dobrym. Na-
leży jednak pamiętać, że jeżeli będziemy 
przechodzić obojętnie obok trudnych 
sytuacji, umniejszając ich wagę oraz 
pozwolimy  dziecku samodecydować  
– damy tzw. „wolną rękę”, to musimy być 
świadomi konsekwencji.  Na przykład 
mogą pojawić się zachowania buntow-
nicze, które w efekcie spowodują roz-
winięcie się osobowości antysocjalnej. 
Taka osoba nie liczy się z żadnymi nor-
mami, wartościami i najczęściej wkracza 
na drogę przestępczą – dopuszcza się 
np. kradzieży, uszkodzeń mienia, bierze 
udział w bójkach itd. W innym przypadku 
może pojawić się autodestrukcja – sa-
mookaleczenia (czyli  pewnego rodzaju 
wołanie o pomoc), a w najgorszym wy-
padku samobójstwa, o których mówił 
podczas konferencji podinsp. Marcin 
Zimoń z Wydziału Prewencji Komendy 
Stołecznej Policji. 

Policjant przedstawił dane staty-
styczne dla garnizonu stołecznego, 
które obrazowały liczbę popełnianych 
samobójstw przez młode osoby w róż-
nych kategoriach wiekowych. Podinsp. 
Marcin Zimoń nawiązując do wypowie-
dzi przedmówców, podkreślił ważną 
rolę rodziców i nauczycieli w procesie 
rozwoju dzieci i młodzieży. Zaznaczył, że 
nie należy bać się rozmawiać z młodymi 
ludźmi. Zasadę tę na co dzień starają się  
wcielać w życie tzw. policyjni profilaktycy, 
którzy odwiedzają przedszkola, szkoły 
podstawowe oraz średnie i rozmawiają  
z dziećmi na różne tematy, nie tylko 
dotyczące kulis pracy mundurowych. 
Funkcjonariusze mówią przede wszyst-
kim o bezpieczeństwie zarówno na dro-
gach, w środkach komunikacji miejskiej, 

jak również w domu, podczas spędzania 
wolnego czasu, zwłaszcza w Internecie. 
Ponadto uczą młode osoby, jak należy 
postępować, by nie stać się ofiarą prze-
stępstwa. Młode pokolenie jest biegłe  
w obsłudze Internetu i obyte z nowin-
kami technicznymi. Niestety wiedza ta 
nie zawsze przekłada się na prawidłowe 
i bezpieczne korzystanie z nich. Mło-
dzieńczą ufność i wrażliwość wykorzy-
stują przestępcy, którzy podszywają się 
pod rówieśników, uwodzą i manipulują 
nieświadomymi niczego młodymi ludźmi. 
Najpierw zdobywają zaufanie, które bu-
dują poprzez rozmowy, okazywanie zro-
zumienia, wsparcie. Pozornie wsłuchują 
się w potrzeby dziecka, a tak naprawdę 
realizują swój cel, którym może być np. 
zbiorowe samobójstwo.

O  wsłuchaniu się w potrzeby dziec-
ka oraz możliwościach Internetu mówiła 
na spotkaniu z nauczycielami także  psy-
cholog Renata Chronowska z Fundacji 
Zobacz… JESTEM. Pani psycholog 
podzieliła się swoimi spostrzeżeniami  
i doświadczeniami zawodowymi. Wyni-
ka z nich, że dzieci zanim popełnią sa-
mobójstwo, przygotowują się do niego 
m.in.: szukają informacji w sieci na ten 
temat, gromadzą lekarstwa, zostawiają 
w różnych miejscach dziwne karteczki. 
W ten sposób wysyłają rodzicom sygnał, 
że borykają się z poważnym problemem. 

Nie należy tego bagatelizować. Trzeba 
niezwłocznie udać się z dzieckiem do 
specjalisty, a w sytuacji kryzysowej do 
szpitala psychiatrycznego lub wezwać 
pogotowie. Bardzo ważne jest również, 
by nie stygmatyzować. Słowa „jak bę-
dziesz się źle zachowywać, to pójdziesz 
do psychiatry” mogą wyrządzić krzywdę.

W procesie leczenia ważną funkcję 
pełni sen. Dzięki niemu organizm nabie-
ra sił i szybciej się regeneruje, co auto-
matycznie przekłada się na dobre samo-
poczucie, prawidłową kondycję i urodę. 
Najczęściej sen „kradną” nam: wie-
czorne oglądanie telewizji, praca przed 
komputerem czy śledzenie nowinek  
w sieci. Swoje zachowanie tłumaczymy 
stwierdzeniem: „nie mam czasu”. Może 
doba faktycznie jest za krótka, a może 
to my za dużo chcemy i obawiamy się, 
że coś nas ominie? Czy warto? Jeżeli 
nasz sen będzie miał odpowiednią daw-
kę, to sami na tym skorzystamy oraz 
nasze najbliższe otoczenie, przyjaciele  
i koledzy w pracy. Bądźmy także dobrym 
przykładem dla swoich dzieci i nie kładź-
my się spać ze smartfonem. Posłuchaj-
my rady pani dr Aleksandry Piotrowskiej 
i na noc złóżmy urządzenia elektroniczne 
poza naszym zasięgiem np. w pudełku.  
Pozwólmy sobie i dzieciom na odrobinę 
relaksu.
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Tekst: 
Edyta Adamus 
 
Foto: 
asp. sztab. Krzysztof Chwała 

79 nowych policjantów 
złożyło ślubowanie

Po złożeniu meldunku Komendantowi 
Stołecznemu Policji wprowadzono po-
czet sztandarowy. Następnie nowo przy-
jęci policjanci złożyli ślubowanie.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Pol-
skiej, świadom podejmowanych obo-
wiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie 
narodowi, chronić ustanowiony Konsty-
tucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek 
prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa 
i jego obywateli nawet z narażeniem ży-
cia ...” - słowa roty młodzi funkcjonariu-
sze wypowiedzieli za Komendantem Sto-
łecznym Policji nadinspektorem Pawłem 
Dobrodziejem. Po ślubowaniu wszyscy 
otrzymali legitymacje policyjne.

Zwracając się do młodych funk-
cjonariuszy Komendant pogratulował 
im przede wszystkim podjęcia decyzji 
o wstąpieniu w szeregi Policji. – Dziś 

wstępujecie do naszej policyjnej rodzi-
ny, w Waszym policyjnym życiu to jeden  
z najważniejszych dni. Chciałbym, aby 
wypowiedziane przez Was słowa roty 
ślubowania były drogowskazem w czasie 
Waszej służby, podczas której będą się 
zdarzały chwile pełne sukcesów i rado-
ści, ale również bardzo trudne, ponieważ 
nasza służba jest służbą niezwykle trudną 
i wymagającą, ale równocześnie elitarną, 
na co dzień możemy strzec bezpieczeń-
stwa obywateli, ale i im pomagać. I to jest 
to, co daje energię i moc. Złożyliście ślu-
bowanie przed tablicą naszego patrona 
Mariana Kozielewskiego, podkomisarza 
Policji Państwowej, żołnierza Legionów, 
wspaniałego policjanta, osoby działającej 
w konspiracji w czasie wojny, a przede 
wszystkim Komendanta Miasta Stołecz-
nego Warszawy w latach 1934-39. To 

wielka postać, niech będzie dla Was 
przykładem do naśladowania.

Komendant Stołeczny zaznaczył, że 
garnizon stołeczny to najtrudniejszy gar-
nizon w całym kraju: – to tutaj są najpo-
ważniejsze zadania, to tutaj oczekiwania 
są największe, to tu są największe wy-
zwania, ale jeżeli poświęcicie się tej pra-
cy, jeżeli będziecie wykazywać się wła-
ściwą postawą to macie szansę stać się 
najlepszymi policjantami w kraju.

W tym momencie nadinspektor Pa-
weł Dobrodziej wspomniał o niedawnej 
nominacji policjanta wywodzącego się  
z garnizonu stołecznego: – obecny za-
stępca komendanta głównego Policji, 
nasz, a teraz Wasz kolega Tomasz Szy-
mański, całą swoją służbę, blisko 25 lat 
służył w garnizonie stołecznym, to poka-
zuje, że tutaj mogą rodzić się prawdzi-

W obecności Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, 
zastępców Komendanta mł. insp. Krzysztofa Smeli oraz Włodzimierza 
Pietronia oraz kadry kierowniczej KSP ślubowanie złożyło 79 nowych 
policjantów, w tym 12 policjantek. Uroczystość odbyła się w Komendzie 
Stołecznej Policji. Kilka dni później ślubujący policjanci rozpoczęli szkolenie 
w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a po jego ukończeniu trafią do 
jednostek rejonowych i powiatowych garnizonu stołecznego.
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Od wielu lat stołeczni policjanci aktywnie 
uczestniczą w procesie kształtowania 
prawidłowych nawyków, postaw i zacho-
wań u najmłodszych. Zadanie to realizu-
ją zarówno poprzez spotkania profilak-
tyczne organizowane w przedszkolach  
i szkołach, jak również przygotowywanie 
konkursów edukacyjnych. Jednym z nich 
był konkurs „Policjant i Ja”, który zrealizo-
wano w ramach programu „Z Borsukiem 
bezpieczniej” oraz obchodów 100-lecia 
powołania Policji Państwowej. Celem 
przedsięwzięcia było zweryfikowanie,  
w jakim stopniu treści przekazywane 
przez mundurowych zostały właściwie 
odebrane przez dzieci oraz czy potrafią 

we talenty.  Życzę Wam, abyście w tej 
służbie wykazali pełne zaangażowanie, 
ale też aby towarzyszyło Wam policyjne 
szczęście, bo jest ono niezbędne, aby 
osiągnąć sukces.

Pan Komendant podziękował też 
bliskim ślubujących dziś policjantów:  
– dziękuję i proszę Was, abyście na co 
dzień pomagali i wspierali Wasze córki, 
Waszych synów, żony, mężów, rodziców 
– ta pomoc będzie im potrzebna.

Na zakończenie głos zabrał kapelan 
KSP ks. Józef Jachimczak, który zwra-
cając się do nowo przyjętych policjantów 
zaznaczył, że: – każde ślubowanie ma 
swoje zobowiązanie, ma swoje odnie-
sienie, do serca, pamięci, ale także i do 
tych, przed którymi najpewniej staniecie. 
To jest również wielki zaszczyt, że zostali-
ście policjantami, policjantkami, to wielkie 
wyróżnienie, bo to wyróżnienie jest po-
wołaniem, a każde powołanie także ma 
swoje odniesienie.

19 marca ślubujący policjanci roz-
pocznęli szkolenie w Centrum Szkolenia 
Policji w Legionowie, a po jego ukończe-
niu 10 października trafią do jednostek 
rejonowych i powiatowych garnizonu 
stołecznego.

Tekst: 
Ewelina Kucharska 
 
Foto: 
asp. sztab. Krzysztof Chwała
Marek Szałajski 

„Policjant i Ja”
Stołeczni policjanci z Wydziału Prewencji postanowili sprawdzić, czy 
przekazywane przedszkolakom treści podczas spotkań profilaktycznych 
są przez nich prawidłowo zapamiętywane oraz jak dzieci wykorzystują 
zdobytą wiedzę w życiu codziennym. W tym celu zorganizowali konkurs 
pn. „Policjant i Ja”. Efekty były imponujące, o czym świadczy liczba 
nadesłanych prac oraz kilkudniowe obrady komisji. Wysoki poziom 
nadesłanych twórczości spowodował, że jury oprócz miejsc na podium 
przyznało wyróżnienia trzem grupom.
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prawidłowo rozpoznawać zagrożenia. 
Liczba nadesłanych prac grupowych 

zaskoczyła komisję, wpłynęło ich aż 189. 
By każdą obejrzeć, ocenić i wyłonić zwy-
cięzców, jury obradowało przez kilka dni. 
Wszystkie prace reprezentowały bardzo 
wysoki poziom a forma przedstawionych 
treści była niezwykle interesująca. Dla-
tego też komisja (w skład której weszli 
przedstawiciele trzech wydziałów: pre-
wencji, komunikacji społecznej i gabine-
tu) postanowiła wyróżnić dodatkowymi 
nagrodami 3 grupy przedszkolne. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 27 marca br. o godz. 10.00 w Białej 
Sali Pałacu Mostowskich. Po przywita-
niu gości Komendant Stołeczny Policji 
nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Naczel-
nik Wydziału Prewencji KSP podinsp. 
Agnieszka Gajewska-Kosim wręczyli na-
grody (grawerowany dyplom pamiątko-
wy, gąsienicę spacerową oraz maskotkę 
„Borsuka”) zwycięskim drużynom: 
•	 grupa VI - „Szkolniaki” z Przedszkola 

Nr 294 w Warszawie „Promyk Czer-
niakowa” -  I miejsce,

•	 grupa IX - „Jeżyki” z Przedszkola  
Nr 286 w Warszawie - II miejsce,

•	 grupa „Jagódki” z Przedszkola  
Nr 103 w Warszawie  - III miejsce. 

 
Natomiast wyróżnione  grupy otrzymały 
grawerowany dyplom pamiątkowy i chu-
stę animacyjną:

•	 grupa „Kubusie” z Przedszkola  
Nr 100 w Warszawie,

•	 grupa III z Przedszkola z oddziałami 
integracyjnymi Nr 102 w Warszawie,

•	 grupa „Kubusie” z Przedszkola  
Nr 174 w Warszawie.

 
Ponadto wszystkie dzieci otrzymały od-
blask, elementarz i opaskę niezgubkę.

Moment wręczania nagród uatrak-
cyjnił sygnalista, który odegrał na trąb-

ce fanfary (dedykowane nagrodzonym  
dzieciom) oraz pokaz multimedialny, 
prezentujący niesamowite dokonania 
przedszkolaków oraz niełatwą pracę ko-
misji. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
drobnych słodkości i wspólnego zdjęcia 
pamiątkowego.
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W Białej Sali Pałacu Mostowskich  
w obecności kadry kierowniczej stołecz-
nego garnizonu odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród 118 policjantkom i po-
licjantom, w tym 17 pracownikom Policji, 
którzy wyróżnili się rzetelnym i wzorowym 
wykonywaniem obowiązków służbo-
wych. Komendantowi Stołecznemu Po-
licji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi asy-
stowali jego zastępcy mł. insp. Krzysztof 
Smela i Włodzimierz Pietroń.

Najliczniejszą grupę nagrodzonych 
stanowili policjanci z Wydziału Wywia-
dowczo-Patrolowego KSP. Ich praco-
witość, doświadczenie i wiedza dopro-
wadziły do zatrzymania sprawców m.in. 
kradzieży sklepowych i kieszonkowych 
oraz oszustw metodą „na policjanta”. Po-
nadto wykazali się właściwym rozpozna-
niem i prawidłowym typowaniem, dzięki 
którym zaginione dziecko szybko wróciło 
do rodziców. 

Jak ważne jest życie ludzkie, udo-
wodnił także policjant z KPP w Mińsku 
Mazowieckim, który po służbie pomógł 
zaginionemu mężczyźnie cierpiącemu 
na zanik pamięci. Dzięki jego zaangażo-
waniu nie doszło do tragedii – zdarzenie 
miało miejsce przy niskiej temperaturze 
powietrza. Podobnie policjanci z KRP 
Warszawa II wykazali się szybką i sku-
teczną reakcją w sytuacji zagrożenia. 
Uratowali przed utonięciem chłopców, 
którzy weszli na pękający lód i utknęli na 
jednej z taflii. Za postawę godną naśla-
dowania wyróżniony został również funk-
cjonariusz z otwockiej komendy, który 
nie przeszedł obojętnie i zareagował, gdy 
agresywny mężczyzna atakował kontro-
lerów Zarządu Transportu Miejskiego.

Za prawidłowe i skuteczne realizo-
wanie czynności operacyjno-rozpo-
znawczych i dochodzeniowo-śledczych 
komendant stołeczny nagrodził wielu 
funkcjonariuszy z komórek i jednostek 
organizacyjnych. Mundurowi, mimo 
wielu trudności, wytrwale pracowali nad 
wieloma sprawami dotyczącymi m.in.: 
nielegalnej uprawy konopi oraz jej prze-
twarzania i wprowadzania do obrotu, 
paserstwa pojazdów znacznej wartości 
(300 tys zł.), zabójstwa, uprowadzenia, 
kradzieży samochodów, handlu środka-
mi odurzającymi, posiadania broni i amu-

nicji bez wymaganego pozwolenia oraz 
przedmiotów pochodzących z kradzieży, 
napadu rabunkowego na sklep jubilerski, 
oszustw metodą „na policjanta” i „proku-
ratora”, kradzieży z włamaniem do miesz-
kań. Skuteczność ich działań przełożyła 
się na zatrzymanie sprawców wymienio-
nych przestępstw.

Wzorową realizacją zadań zwią-
zanych z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego podczas 
przedsięwzięć organizowanych w ra-
mach obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych wykazali 
się funkcjonariusze z KRP Warszawa I. 
Ich odpowiednie przygotowanie, anali-
za potencjalnych zagrożeń, prawidłowe 
dyslokowanie oraz dowodzenie przy-
dzielonymi siłami policyjnymi skutkowało 
utrzymaniem wysokiego poziomu bez-
pieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant stołeczny docenił rów-
nież policjantów, którzy zajęli I miejsce 
w XXI Międzynarodowych Zawodach 
Strzeleckich „Romków” w kwalifikacji 
drużynowej jednostek policyjnych oraz  
II miejsce w klasyfikacji indywidualnej 

policjantek. Wyróżnieni zostali także pra-
cownicy z Wydziału Teleinformatyki KSP, 
którzy wykazali się profesjonalizmem 
podczas zabezpieczania Konferencji Bli-
skowschodniej. 

Zwracając się do wyróżnionych po-
licjantów i pracowników cywilnych nad-
insp. Paweł Dobrodziej podziękował 
im za wzorową i godną naśladowania 
pracę. Szczególną wdzięczność wyra-
ził funkcjonariuszom, którzy skutecznie 
reagowali także po służbie oraz poli-
cjantom realizującym trudne i wymaga-
jące ponadprzeciętnego zaangażowania 
sprawy, w tym dotyczące przestępstw  
z kategorii najbardziej uciążliwych spo-
łecznie. Zaznaczył, że nie byłoby do-
brych wyników, gdyby nie przygotowanie 
merytoryczne policjantów oraz ich po-
stawa i umiejętność budowania razem 
z przełożonymi odpowiedniej atmosfery, 
bo dzięki zespołowej pracy możliwe jest 
pokonywanie trudności i rozwiązywanie 
skomplikowanych spraw. Na koniec uro-
czystości generał jeszcze raz pogratulo-
wał nagrodzonym i życzył wielu podob-
nych spotkań w tym roku.

Tekst: 
Ewelina Kucharska 
 
Foto: 
asp. sztab. Tomasz Oleszczuk 

Służba godna naśladowania
Komendant stołeczny nagrodził policjantów i pracowników Policji, których 
postawa i służba są wzorem do naśladowania. Wyróżnieni pracują w różnych 
pionach KSP i jednostkach organizacyjnych. Łączy ich zaangażowanie, 
profesjonalizm i skuteczność działania. 
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Wydział Doskonalenia Zawodowego 
KSP od 8 lat organizuje dla funkcjonariu-
szy garnizonu stołecznego Mistrzostwa 
Komendy Stołecznej Policji w Pływaniu, 
które odbywają się na terenie Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii.  
W tym roku było podobnie, jednak  
z małym wyjątkiem. Do policyjnych spor-
towców dołączyło 6 młodych ludzi z klas 
mundurowych z Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. Marszałka Franciszka Bie-
lańskiego w Górze Kalwarii. Rywalizację 
przeprowadzono w kilku konkurencjach 
z podziałem na 3 kategorie: kobiety, 
mężczyźni i młodzież. Najmłodsi rywali-
zowali między sobą w stylu dowolnym na 
50 metrów. Nie brakowało sportowych 
emocji, gorącego dopingu i satysfakcji  
z rezultatów.

Poniżej prezentujemy klasyfikację meda-
lową w poszczególnych konkurencjach  
i kategoriach:

KOBIETY

25 m styl dowolny
1. Jagoda NGUYEN - 15.60
2. Monika KUCHTA - 15.96
3. Katarzyna PILIPIUK - 20.08

50 m styl dowolny
1. Jagoda NGUYEN - 33.21
2. Monika KUCHTA - 37.85
3. Katarzyna PILIPIUK - 48.78

50 m styl grzbietowy
1. Monika KUCHTA - 43.00
2. Jagoda NGUYEN - 47.78

3. Katarzyna PILIPIUK - 55.20

50 m styl klasyczny
1. Monika KUCHTA - 49.03 (wystarto-
wała razem z mężczyznami)

MĘŻCZYŹNI

25 m styl motylkowy
1. Arkadiusz KUSZNIERUK - 13.85
2. Maciej IWOŁA - 14.17
3. Marek WIŚNIEWSKI - 14.47

50 m styl grzbietowy
1. Maciej IWOŁA - 34.25
2. Arkadiusz KUSZNIERUK - 34.58
3. Daniel GRZYB - 43.32

Tekst: 
Ewelina Kucharska 
 
Foto: 
podkom. Piotr Świstak 

Policjanci i młodzież  
w sportowej rywalizacji
To już VIII Mistrzostwa Komendy Stołecznej Policji w Pływaniu. Po raz 
pierwszy w zawodach udział  wzięli uczniowie klasy mundurowej. Uczestnicy 
rywalizowali w kilku konkurencjach. Nad prawidłowym ich przebiegiem 
czuwali sędziowie z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii. Laureaci 
otrzymali medale i dyplomy pamiątkowe. Wyłoniono również najlepszego 
pływaka, który zdobył puchar ufundowany przez burmistrza miasta. Dla 
młodych sportowców przygotowano drobne upominki i ciekawy pokaz. 
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach obchodów 100-lecia powstania 
Policji Państwowej.
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50 m styl klasyczny
1. Arkadiusz KUSZNIERUK - 37.75
2. Maciej IWOŁA - 37.99
3. Marek WIŚNIEWSKI - 39.04

25 m styl dowolny
1. Arkadiusz KUSZNIERUK - 12.14
2. Marek WIŚNIEWSKI - 13.31
3. Wojciech KOS - 13.55

50 m styl dowolny
1. Arkadiusz KUSZNIERUK - 27.66
2. Maciej IWOŁA - 28.03
3. Marek WIŚNIEWSKI - 30.02

100 m styl dowolnym
1. Maciej IWOŁA - 1.05,75
2. Marek WIŚNIEWSKI - 1.13,09
3. Jacek DĄBROWSKI - 1.15,84

SZTAFETA 4x25 m styl zmienny
1. Daniel GRZYB, Kamil DUDEK,  

Jacek DĄBROWSKI, Arkadiusz 
KUSZNIERUK - 1.08,03

2. Monika KUCHTA, Marek WIŚNIEW-
SKI, Wojciech WESOŁOWSKI, Ma-
ciej IWOŁA - 1.08,59

3. Jagoda NGUYEN, Paweł KUMA, 
Łukasz PAWELEC, Piotr SOLIŃSKI 
- 1.16, 71

Zawody uwieńczyła ceremonia dekoracji 
zwycięzców. Medale i dyplomy pamiątko-
we, w imieniu Komendanta Stołecznego 
Policji, wręczył Naczelnik Wydziału Dosko-
nalenia Zawodowego KSP insp. Sławomir 
Cisowski. Zawodnikom pogratulowali tak-
że Komendant Komisariatu Policji w Górze 
Kalwarii podinsp. Tomasz Jeżewski oraz  
I Zastępca Burmistrza  Miasta i Gminy 
Góra Kalwaria Mateusz Baj.

Spośród 22 policjantów i policjantek 
biorących udział w zawodach, najlep-
szym pływakiem okazał się Arkadiusz 
Kusznieruk, któremu specjalny puchar 
wręczył w imieniu fundatora, burmistrza 
Arkadiusza Strzyżewskiego, jego za-
stępca. Dla najmłodszych oprócz upo-
minków policjanci przygotowali niespo-
dziankę - specjalny pokaz umiejętności 
ratowniczych w wykonaniu funkcjonariu-
szy Komisariatu Rzecznego Policji.

W trakcie uroczystości insp. Sławo-
mir Cisowski podziękował dyrektorowi 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze 
Kalwarii Pawłowi Maciejewskiemu za 
udostępnienie obiektu i pomoc w orga-
nizacji. Słowa wdzięczności skierował 
również do pracowników, w tym składu 
sędziowskiego, bez których policyjne 
zawody w pływaniu nie mogłyby się od-
być.

AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI

W piątek 5 kwietnia o godzinie 11.00 na 
terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Sportowych w Pruszkowie odbyła 
się uroczystość poświęcona upamiętnie-
niu polskich oficerów pomordowanych  
w Katyniu, Charkowie, Twerze, Miednoje 
i innych miejscach na terenie dzisiejszej 
Rosji. Posadzone w 2011 roku „Dęby 
Pamięci” poświęcone są: nadkomisarzo-
wi PP Antoniemu Bąkowi z Pruszkowa, 
aspirantowi PP Stefanowi Kaliskiemu Ko-
mendantowi Posterunku Policji w Brwi-
nowie oraz majorowi Wojska Polskiego 
Władysławowi Gomulińskiemu - zamor-
dowanym przez NKWD w 1940 roku.

W uroczystości uczestniczyli przed-
stawiciele władz państwowych i sa-
morządowych, a także przedstawiciele 
samorządów lokalnych, służb i instytucji 
państwowych. Goszczono przedstawi-
cieli Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
członków rodzin ofiar zbrodni katyńskiej, 
członków organizacji społecznych i kom-
batanckich oraz przedstawicieli placówek 
oświatowych i młodzież.

Wartę honorową pełniła kompania re-
prezentacyjna Policji, wystawiona przez 
Oddział Prewencji Policji w Warszawie, 
wraz z pocztem sztandarowym Komen-
dy Stołecznej Policji. Poczty wystawiły 

także: Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Sportowych, Komenda Powiatowa Policji  
w Pruszkowie, Powiat Pruszkowski, Mia-
sto Pruszków, Komenda Powiatowa Stra-
ży Pożarnej w Pruszkowie, Zespół Szkół 
nr 1 w Pruszkowie, Izba Administracji 
Skarbowej w Warszawie, Stowarzysze-
nie Strzelcy Rzeczypospolitej, Światowy 

Związek Żołnierz Armii Krajowej.
Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji 

Komendy Głównej Policji nadkomisarz 
Krzysztof Musielak  odczytał list Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jo-
achima Brudzińskiego, nawiązujący do 
uroczystości, a następnie przekazał go 
na ręce Dyrektora Szkoły Łukasza Bor-
kowskiego.

Cześć poległym bohaterom oddał 
I Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji nadkomisarz Paweł Krauz, który  
w imieniu Komendanta Stołecznego Po-
licji złożył wieniec, symbol pamięci o od-
wadze walczących o naszą wolność.

Podczas uroczystości odczytany zo-
stał  Apel Pamięci, po czym nastąpiła sal-
wa honorowa. Delegacje przybyłych go-
ści złożyły kwiaty i wiązanki przy Dębach 
Pamięci.

Uroczystości uświetniła Orkiestra 
Reprezentacyjna Policji z kapelmistrzem 
mł.insp. Januszem Trzepizurem na czele.

Po uroczystości zaproszeni goście 
oraz młodzież z powiatu pruszkowskiego, 
mogli obejrzeć wystawę poświęconą pa-
tronowi Komendy Stołecznej Policji podin-
spektorowi Policji Państwowej Marianowi 
Stefanowi Kozielewskiemu oraz wystawę  
„Policja Państwowa 1919-1939”.

Tekst i foto: 
podkom. Karolina Kańka 
 

Uroczystość przy  
„Dębach Pamięci”
Dla uczczenia 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 100. rocznicy powstania 
Policji Państwowej, 5 kwietnia 2019 r., odbyła się na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie uroczystość przy „Dębach 
Pamięci”.



16

Z ŻYCIA GARNIZONU

Dzięki determinacji w dążeniu do 
postawionych sobie celów, doszłam 
do miejsca, w którym dziś służę 
swoimi doświadczeniami innym.
 

ˮ 

DOPÓKI ŻYJESZ - NA NIC NIE JEST ZA  
PÓŹNO
– Muszę przyznać, że mówienie o wła-
snych pasjach, nie należy do moich 
mocnych stron. Lubię podziwiać in-
nych. Myślę, że nasze umysły zawierają 
różne ukryte talenty. Nie ma co czekać 
na nadzwyczajne chwile. Wolę zwyczaj-
ne zmieniać w nadzwyczajne. Tak jak  
i rzeczy, które tworzę – mówi Ewa.

Zamiłowanie do rysowania odkryła 
już jako dziecko, gdy godzinami cho-
wała się na strychu i tworzyła własne 
małe dzieła. Jednak nie poszła w tym 
kierunku, bo jak twierdzi, nie miała wte-
dy możliwości rozwijania zainteresowań 
plastycznych. – Tak naprawdę, to dopie-
ro po wstąpieniu do służby otworzyłam 
się na swoje pasje, gdy w Komendzie 
Stołecznej Policji poznałam ludzi, z po-
dobnymi zainteresowaniami. Tworzyłam 
wówczas pracę suchą pastelą, głów-
nie pejzaże, które były wystawiane na 
w Białej Sali oraz w Teatrze Scena 07 
przy Komendzie Głównej Policji  w latach 
2002-2005. 

Niestety jak twierdzi policjantka, pro-
za życia, natłok spraw i obowiązków 
spowodował, że odłożyła ołówek na bok 

na 10 lat. – Tkwiło to we mnie jednak 
tak głęboko, że w 2014 r. znowu kupiłam 
ołówki i ponownie narysowałam, tym ra-
zem portret swojej córki. Lubię rysować 
portrety – twarz ludzka jest pełna tajem-
nic – mówi rozmówczyni. 

Ewa jest samoukiem, nie kończyła 
żadnych szkół w tym kierunku, jednak 
cały czas ma w sobie chęć rozwija-
nia i pogłębiania wiedzy na ten temat.  
W trakcie rysowania kieruje się własnymi 
zmysłami lub tworzy na podstawie foto-
grafii.  – Zwykłam mówić, że nie potrafię 
rysować, że to tylko pasja, która pozwa-
la smakować życie – mówi żartobliwie 
Ewa. 

Obecnie swoje prace przekazuje na 
cele charytatywne, także dla Fundacji 
„Sprzymierzeni z Grom”, której działal-
ność kierowana jest do funkcjonariuszy 
służb mundurowych w służbie czynnej, 
weteranów, i w stanie spoczynku oraz 
ich rodzin, którzy z przyczyn związanych 
z wykonywaną służbą znaleźli się w trud-
nej sytuacji życiowej. Poza rysowaniem 
tworzy inne rękodzieła takie jak: deco-
upage, quilling, a także pracuje z mate-
riałami naturalnymi. 

Tekst: 
asp. sztab. Małgorzata Wersocka 
 
Foto: 
archiwum prywatne 
kom. Ewy Kasprzyk

Policjantka o wielu 
talentach
Żartuje, że choć narysowała, namalowała i wykonała kilkadziesiąt prac, to 
w domu ma ich zaledwie kilka. Większość przekazuje na cele charytatywne. 
To nie jedyna jej pasja. Ćwiczy też sztuki walki i biega.
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NIC NIE DZIEJE SIĘ BEZ PRZYCZYNY
Tak też było w Ewy przypadku.  
– W 2013 r., po ok. 8-letnim okresie „ka-
napowego” marazmu, szarej codzien-
ności, los postawił na mojej drodze, 
obecnie serdecznego przyjaciela (foto-
reportera wojennego), który opowiada-
jąc o swoich dwudziestoletnich, niezwy-
kle trudnych doświadczeniach podczas 
pracy w agencji prasowej „Routers” po-
szerzył moje horyzonty. Powiedział kie-
dyś: „Ewa zrób krok do tyłu, by zrobić 
dwa kroki do przodu, ale cały czas  pa-
miętaj, idź naprzód. Zgłoś się do Motyla” 
powiedział, więc poszłam. 

Ewa zaczęła ćwiczy sztuki walki  
w Krav Maga IAKMW Polska, których 
jak twierdzi uczy się od najlepszych. Jej 
trenerem jest Arek Dembiński  „Motyl”, 
który jest bardzo wymagający a jedno-
cześnie wysokiej klasy ekspert KRAV 
MAGA. To były żołnierz Jednostki Spe-
cjalnej GROM, weteran misji w Afgani-
stanie i Iraku. – Mam ten zaszczyt, że 
mogę uczyć się od niego – mówi Ewa. 
Gdy sobie przypomina pierwsze trenin-
gi na macie, to  mówi, że była to walka  
o przetrwanie, walka z samą sobą i swo-
imi słabościami. Z treningu na trening 
było już tylko lepiej. Sama nawet nie wie, 
skąd przyszła jej moc i energia, które ma 
w sobie dziś. – Chcę być silna i muszę 
być silna, tym bardziej, że od 11 lat wy-
chowuję sama córkę, dlatego też wy-
trwale idę do przodu. Dzięki determinacji 
w dążeniu do postawionych sobie ce-
lów, doszłam do miejsca, w którym dziś 
służę swoimi doświadczeniami innym. 

Policjantka, również biega. Szcze-
gólnie lubi brać udział w biegach pa-
triotycznych na 10 km tj. Bieg Flagi, 
Powstania Warszawskiego, Bieg Nie-
podległości oraz biegach górskich.  
W 2017 roku wystartowała w I Marato-
nie-Selekcji  „Memoriał” im. płk Sławomi-
ra Berdychowskiego. To bieg górski na 
dystansie 30 km w tzw. ”pełnym umun-
durowaniu” i z 10 kg obciążeniem przez 
przeszkody. – Po zakończonym biegu 
czułam ogromną satysfakcję z przeby-
tych kilometrów – dodała Ewa. 

Na tym jednak nie poprzestała  
i w ubiegłym roku wzięła udział w biegu 
„Rzeźnika” (trasa  o profilu górskim na 
dystansie ok. 37 km). Ewa udziela się 
też, jako wolontariusz przy organizowa-
niu imprez biegowych Fundacji „ Sprzy-
mierzeni z Grom” im. Cichociemnych,  
a także angażuje się w przygotowywanie 
biegów, których celem jest upamiętnie-
nie poległych w służbie mundurowych  
- np. „Bieg Nocy Listopadowej”. W 2017 
roku hołd tym biegiem policjantka z in-
nymi kolegami i koleżankami z formacji 

oddała ś.p. podkom. Piotrowi Molakowi 
- z sekcji pirotechnicznej Komendy Sto-
łecznej Policji, który zginął tragicznie 
na służbie. – W tych biegach nie ma 
przegranych, wszyscy są zwycięzca-
mi. Dlatego też zachęcam do udziału 
w imprezach biegowych upamiętniają-
cych poległych w służbie mundurowych  
– mówi rozmówczyni. 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 
Policjantka w przyszłym roku kończy 40 
lat i z tej okazji chciałaby wystartować 
w „Biegu Rzeźnika” i pokonać trasę na 
dystansie około 80 lub 115 km. Jeśli 
tylko zdrowie jej na to pozwoli, spróbu-
je swoich sił w pokonaniu marszobie-
gu Głównego Szlaku Beskidzkiego na 
dystansie około 500 km. Obecnie jest  
w trakcie przygotowania autorskie-
go projektu dla kolegów i koleżanek 
z Komendy Rejonowej Policji War-
szawa V, mającego na celu dbanie  
o kondycję fizyczną, ćwiczenia odde-
chowo-relaksacyjne, a także profilaktykę 
kręgosłupa. Policjantka cały czas chce 
się rozwijać, stawiać czoła nowym wy-
zwaniom. Jak twierdzi, ma wokół siebie 
najlepszych przewodników, a największą 

siłą jest jej córka. – Nikt nie może wrócić  
i rozpocząć od nowa, ale każdy może za-
cząć teraz i stworzyć nowe zakończenie   
– mówi. 

Pasje, dają jej radość przeżywania 
i doświadczania życia. – Nic lepiej nie 
regeneruje umysłu, jak wypocone kilo-
metry czy skupienie się w procesie two-
rzenia. I duma z pokonania codziennych 
trudności połączona z ogromnym wysił-
kiem – mówi policjantka.

Ewa służy w Policji  od 19 lat. Swoje 
pierwsze doświadczenia zbierała w Wy-
dziale Prewencji. Dla niej praca w Policji 
to misja w czynieniu dobra. Jak twierdzi, 
nieważne w jakim pionie się realizujesz, 
zawsze działasz dla dobra całej formacji. 
Komisarz Ewa Kacprzyk obecnie pracuje 
w Zespole Kontroli w Komendzie Rejo-
nowej Policji Warszawa V na stanowisku 
eksperta – koordynatora komórki. – Z ra-
cji zajmowanego stanowiska, staram się 
zawsze słuchać ludzi i umiejętnie z nimi 
rozmawiać. Kierownictwo sobie żartuje, 
że mój pokój to gabinet psychoanalizy,  
a w moim odczuciu tak trzeba – w końcu 
kształtujemy tych, którzy w przyszłości 
będą dbać i o nasze bezpieczeństwo. 
„Co dajesz – dostajesz”– dodaje Ewa.
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Tekst: 
Ewa Kamela

Foto: 
Marek Szałajski 
 

Modernizacja Komisariatu 
Policji Warszawa-Ursynów
Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Włodzimierz Pietroń 
i Prezes Zarządu firmy ZAB-BUD Sp. z o. o. Andrzej Zaboklicki podpisali 
umowę na rozbudowę i przebudowę Komisariatu Policji Warszawa-Ursynów 
przy ul. Janowskiego 7. 

Planowana inwestycja zagwarantuje 
spełnienie wymagań zawartych w obo-
wiązujących przepisach oraz racjonalne 
wykorzystanie planowanej powierzch-
ni użytkowej. Budynek po modernizacji 
zapewni lepsze warunki pracy dla funk-
cjonariuszy oraz możliwość stworzenia 
właściwych warunków obsługi intere-
santów, także z niepełnosprawnością 
ruchową.    

Rozbudowa siedziby Komendy Po-
licji w Warszawie przy ul. Janowskiego 
obejmie przebudowę istniejącej siedziby 
oraz budowę nowego skrzydła. Nowe 
skrzydło komendy będzie przylegać do 
bryły istniejącego budynku. Część do-
budowana będzie posiadać cztery kon-
dygnacje naziemne i jedną kondygnację 
podziemną.

Przebudowa i modernizacja istnieją-
cego budynku polegać będą m.in. na: 

•	 zmianie układu pomieszczeń po-
przez wyburzenie części ścian dzia-
łowych, wykonaniu nowych otworów 
drzwiowych w ścianach istniejących;  

•	 modernizacji posadzek; 

•	 odnowieniu ścian i sufitów; 

•	 sporządzeniu audytu energetyczne-
go elewacji, uzupełnieniu docieple-
nia; 

•	 wymianie i uzupełnieniu instalacji 
elektrycznej i teletechnicznej zgod-
nie z obowiązującymi aktualnymi 
przepisami technicznymi. 

 

Przedsięwzięcie zostanie 
zrealizowane w formule 
,,Zaprojektuj i wybuduj’’  
w terminie do 15 marca 

2022 roku. Wartość 
inwestycji to 24 850 000 zł. 

ˮ 

Koniec inwestycji 
zaplanowano na marzec 

2022 roku. 
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Tekst: 
Edyta Adamus

Foto:
- archiwum Wydziału Inwestycji
  i Remontów KSP 
- archiwum Wydziału Komunikacji
  Społecznej KSP

Termomodernizacja 
budynków i samochody 
hybrydowe z myślą 
o środowisku
Komenda Stołeczna Policji w trosce o ochronę środowiska realizuje zadania 
związane z termomodernizacją obiektów, a także zakupem pojazdów 
z napędem hybrydowym. W tym roku zostanie zakończona inwestycja 
termomodernizacji budynków wydziału transportu przy ul. Jagiellońskiej  
i ul. Karolkowej. W ubiegłym do jednostek garnizonu stołecznego trafiło 47 
samochodów osobowych z napędem hybrydowym. Pieniądze na powyższe 
zadania pochodzą m.in. z Programu Modernizacji Policji.

Ochrona środowiska, zmiany klimatycz-
ne, ograniczenie zużycia nieodnawial-
nych zasobów surowcowych oraz ener-
gii, to podstawowe problemy, których 
rozwiązywanie ma na celu zapewnienie 
lepszej jakości życia obecnym i następ-
nym pokoleniom. Troska o środowisko 
nieobca jest również kierownictwu Ko-
mendy Stołecznej Policji, dlatego w ra-
mach Programu Modernizacji Policji od 
kilku lat są realizowane zadania inwesty-
cyjne polegające na termomodernizacji 
wybranych obiektów. Jest to zadanie, 
które obejmuje projekt, wykonanie ter-
momodernizacji wraz z przebudową  
i modernizacją.  

Obecnie realizowane inwestycje do-
tyczą obiektów wydziału transportu przy 
ul. Jagiellońskiej i obejmują budynek 
stacji obsługi pojazdów wraz z częścią 
biurową (mała i duża hala) oraz budynek 
warsztatowo-biurowy zlokalizowany przy 
ul. Karolkowej.

Inwestycja, której wartość wynosi 
prawie 20 milionów złotych, jest współfi-
nansowana ze środków Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Wspieranie efektywności energetycznej 
w budynkach użyteczności publicznej. 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki  
w ramach projektu pn. „Termomoderni-
zacja wybranych budynków użyteczno-
ści publicznej Komendy Stołecznej Po-
licji”. Dofinansowanie, jakie z tego tytułu 
otrzymała Komenda Stołeczna Policji, 
wynosi ponad 10 milionów złotych.

Budynki, po wykonaniu moderniza-
cji i przebudowy, będą dostosowane 
do obowiązujących przepisów przeciw-
pożarowych oraz techniczno-budowla-
nych i sanitarnych. Znalazły się w nich 
pomieszczenia techniczne, pomocnicze 
i socjalne.
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Termomodernizacji budynków po-
zwoli uzyskać efekt ekologiczny w zakre-
sie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 
w skali roku.

Komenda Stołeczna Policji, w trosce 
o środowisko, w 2018 roku za kwotę 
ponad 4.300.000 złotych zakupiła 47 
samochodów osobowych z napędem 
hybrydowym. Toyoty Auris w wersji Pre-
mium trafiły do wszystkich komend re-
jonowych, kilku komend powiatowych 
oraz komisariatów specjalistycznych 
podlegających pod komendę stołeczną 
oraz wydziału wywiadowczo-patrolowe-
go KSP.

Zakup 37 pojazdów został dofi-
nansowany przez Urząd m.st. Warsza-
wy, który na ten cel przeznaczył kwotę 
1.700.000 złotych.

Do dyspozycji funkcjonariuszy i pra-
cowników cywilnych zostaną oddane 
pomieszczenia biurowe odpowiednie 
do rodzaju służby, pomieszczenia szat-
ni oraz toalety. W projekcie znalazła się 
też strefa techniczna z pomieszczeniami 
serwerowni, rozdzielni oraz magazynem. 
Osobno została wydzielona kotłownia.

Dzięki nowej siedzibie zarówno po-
licjanci i pracownicy cywilni będą mie-
li lepsze warunki pracy. Podniesiony  

zostanie również poziom obsługi intere-
santów.

Nowoczesny obiekt będzie spełniał 
standardy techniczne obowiązujące  
w obiektach służbowych Policji m.in. 
odpowiednie rozwiązania funkcjonalno-
-użytkowe. Ponadto powstaną warunki 
właściwej obsługi interesantów. Nowa 
siedziba policjantów z Prażmowa bę-
dzie kosztowała blisko 4 miliony złotych. 
Działka pod inwestycje została przekaza-

na przez Urząd Gminy w Prażmowie.
W budynku o powierzchni 258 m² 

docelowo służbę będzie pełniło 15 po-
licjantów. Do ich dyspozycji zaprojekto-
wano również budynek garażowy o wiel-
kości 46 m² na 2 samochody służbowe.

Warto wspomnieć, że inwestycje, 
które powstają na terenie garnizonu sto-
łecznego pod nadzorem Komendy Sto-
łecznej Policji  pochłoną  w 2019 roku 
blisko 40 milionów złotych. 

Nowy posterunek Policji   
powstaje w Prażmowie
Nowy posterunek Policji powstaje w Prażmowie. W 2018 roku w ramach 
Programu Modernizacji Policji Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła 
budowę obiektu przy ul. Ryxa 74. Inwestycja pochłonie prawie 4 miliony 
złotych. Działkę pod nowy posterunek przekazał Urząd Gminy w Prażmowie.

Tekst: 
Edyta Adamus 
 

Z ŻYCIA GARNIZONU
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Tekst: 
podkom. Piotr Świstak 
 
Foto: 
Karina Pohoska

Hulajnogą po Warszawie
Elektryczne hulajnogi stają się coraz popularniejsze na polskich ulicach. 
Zdarza się, że ich posiadacze jeżdżą po drogach dla rowerów i uważają, 
że są do tego upoważnieni. Mylą się jednak. Taka jazda może skończyć się 
mandatem. Jak więc poruszać się nimi po mieście?

Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. 
Dz. U. Z 2018 r., poz. 1990), zwanej da-
lej ustawą, nie definiują wprost pojęcia 
osoby poruszającej się przy pomocy hu-
lajnóg. Zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy, 
za pieszego uznaje się osobę znajdują-
cą się poza pojazdem na drodze i nie-
wykonującą na niej robót lub czynności 
przewidzianych odrębnymi przepisami; 
za pieszego uważa się również osobę 
prowadzącą, ciągnącą lub pchającą ro-
wer, motorower, motocykl, wózek dzie-
cięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę 
poruszającą się w wózku inwalidzkim,  
a także osobę w wieku do 10 lat kieru-
jącą rowerem pod opieką osoby doro-
słej. Z kolei za kierującego w myśl art. 
2 pkt 20 ustawy - osobę, która kieru-
je pojazdem lub zespołem pojazdów,  
a także osobę, która prowadzi kolumnę 
pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi 
zwierzęta pojedynczo lub w stadzie. 

Z przywołanych definicji wynika, że 
osoba poruszająca się na rolkach, hu-
lajnodze, wrotkach, deskorolce nie kie-
ruje żadnym pojazdem, lecz znajduje się 
na drodze poza nim i nie wykonuje na 
niej żadnych czynności. Należy zatem 
uznać, że osoba poruszająca  się przy 
użyciu wskazanych „urządzeń” jest pie-
szym uczestnikiem ruchu drogowego, 
którego poruszanie się wspomagane 
jest przy użyciu przytoczonych urządzeń.

Biorąc pod uwagę przepisy Prawo  
u ruchu drogowym zachowanie osoby 
na drodze powinno być zgodne z dys-
pozycją art. 11 ust. 1 ustawy, z którego 
wynika, że pieszy jest obowiązany korzy-
stać z chodnika lub drogi dla pieszych,  
a w razie ich braku z pobocza. 

W przypadku braku pobocza lub gdy 
czasowo nie można z niego korzystać, 
pieszy może poruszać się po jezdni, pod 
warunkiem zajmowania miejsca jak naj-
bliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca 
nadjeżdżającemu pojazdowi.

Korzystanie przez pieszego z dro-
gi dla rowerów jest dozwolone tylko  
w razie braku chodnika lub pobocza albo 
niemożności korzystania z nich. Pieszy, 
z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, 
korzystając z tej drogi, jest obowiązany 
ustąpić miejsca rowerowi.

Obecnie trwają prace legislacyjne 
zmierzające do uregulowania problema-
tyki korzystania z urządzeń typu: desko-
rolka, hulajnoga elektryczna, segway itp. 
na drogach publicznych. W procedowa-
nym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw przewiduje się zmianę 
definicji pieszego oraz dodanie definicji 

„urządzenie transportu osobistego”. Pro-
jektowana ustawa określi również zasa-
dy poruszania się pieszego przy użyciu 
urządzenia transportu osobistego.

Powyższe stanowisko nie stano-
wi źródła interpretacji przepisów prawa  
i nie może być podstawą rozstrzygnięć 
podejmowanych przez inne podmioty 
stosujące prawo.
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Chcesz sprawdzić swoją spostrzegawczość? Interesuje Cię historia polskiej Policji? Jesteś gotowy na za-
bawę z nami? Jeżeli tak, to zaczynamy! W najbliższych numerach Stołecznego Magazynu Policyjnego bę-
dziemy publikować, w formie obrazkowej, zagadki nawiązujące do 100-letniej historii stołecznej Policji.  
W kwietniowym numerze prezentujemy fragment architektury Pałacu Mostowskich. Jeżeli wiesz, w którym miej-
scu na Trakcie Królewskim znajduje sie podobny element, napisz do nas na adres e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.
pl. Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wybierzemy jedną osobę, która otrzyma nagrodę w postaci książki. 
Zwycięzcą marcowego konkursu została podinsp. Agata Malinowska. Serdecznie gratulujemy, a pozostałych Państwa zachę-
camy do udziału w kolejnych konkursach.

Historyczna stopklatka

ZABURZENIA POZNAWCZE

OSOBY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
(czasami określanym jako zaburzenia 
rozwojowe) wolno się uczą. Mają trud-
ności z wykorzystaniem zdobytej wiedzy 
i umiejętności oraz z zastosowaniem ich 
w różnych miejscach i sytuacjach.

•	 Zwracaj się do takiej osoby uży-
wając jasno sformułowanych zdań, 
prostych słów i raczej konkret-
nych, a nie abstrakcyjnych pojęć. 
Pomóż jej zrozumieć złożoną kon-
cepcję, dzieląc na mniejsze części. 

•	 Nie używaj języka dziecięcego, ani 
nie traktuj protekcjonalnie osób  
z upośledzeniem umysłowym. Do-
stosuj tempo, stopień złożoności  
i słownictwo twojej wypowiedzi 
do osoby, z którą rozmawiasz. 

•	 Pamiętaj, że masz do czynienia  
z osobą dorosłą, która sama może 
podejmować decyzje, chyba, że 
poinformowano cię, że jest inaczej. 

•	 Osoby z upośledzeniem umysłowym 
mogą starać się za wszelką cenę 
zadowolić rozmówcę. Podczas roz-
mowy taka osoba może mówić ci 
to, co jej zdaniem chcesz usłyszeć.  
W niektórych sytuacjach, takich jak 
egzekwowanie prawa czy badanie 
lekarskie, może mieć to swoje po-
ważne konsekwencje, jeżeli stoso-
wana przez ciebie technika rozmowy 
nie jest skuteczna. Pytania powinny 
być formułowane w neutralny spo-
sób, aby uzyskać dokładne informa-
cje. Zweryfikuj odpowiedzi, powta-
rzając każde pytanie w inny sposób. 

•	 Osoby z upośledzeniem umysło-
wym mogą mieć trudności z po-
dejmowaniem szybkich decyzji. 
Bądź cierpliwy i daj twojemu roz-
mówcy wystarczającą ilość czasu. 

•	 Przejrzyste oznakowanie z pik-
togramami może pomóc osobie  
z upośledzeniem umysłowym zna-
leźć drogę na terenie obiektu. 

•	 Osoby z upośledzeniem umysło-
wym działają w pracy i w codzien-
nym życiu według ustalonego i zna-
jomego porządku. Miej świadomość 
tego, że zmiana otoczenia lub usta-
lonego porządku może wymagać 
pewnej uwagi i czasu na dostoso-
wanie się.

Praktyczny poradnik  
savoir-vivre wobec  
osób niepełnosprawnych
Niemal każdego dnia zdarza nam się spotykać osoby z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. Tak bardzo nie chcemy sprawić im przykrości, że 
często sami czujemy się niepewnie i mamy tego świadomość, ale to jeszcze 
bardziej nas krępuje. Nie zawsze wiemy, jak się zachować w kontaktach  
z nimi i jak przyjść im ze skuteczną i właściwą pomocą, gdy tego potrzebują. 
Dzięki przychylności autorów i wielu instytucji publikujemy cykl krótkich 
porad, które nam to ułatwią. (red.)

Autor: 
Judy Cohen
ACCESS RESOURCES
Ilustracje Yvette Silver
Publikacja United Spinal Association
Tłumaczenie na zlecenie Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych
Adaptacja Biuro Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
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Akcja Honorowego Oddawania Krwi - 9 maja br.
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Stołecznej Policji serdecznie zaprasza 
wszystkich chętnych na, kolejną już w tym roku, zbiórkę krwi. Krwiobus będzie czekał na Państwa 
przed Komendą Stołeczną Policji 9 maja (czwartek) w godzinach 8-14. Liczymy na Waszą obecność! 
 
Przypomnijmy, że dawcą krwi może zostać osoba, która nie posiada żadnych dyskwalifikują-
cych chorób, mieszcząca się w określonej grupie wiekowej i wagowej, czyli między 18 a 65 
rokiem życia, ważąca nie mniej niż 50 kg.

	28 marca 2019 r.: 
- rozwiązano umowę o pracę z Panią Barbarą Hulbój, naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia KSP. Pełnienie obowiązków służbo-
wych na tym stanowisku od 1 kwietnia 2019 r. powierzono podinsp. Sławomirowi Piklikiewiczowi.
	1 kwietnia 2019 r.:
- nadkom. Mariusz Pawlak został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie.
- nadkom. Zbigniew Walewski został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia KSP.
- mł. insp. Robert Pach został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.
- podkom. Michałowi Kapyś powierzono pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dowódcy Samodzielnego 
Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie.
	9 kwietnia 2019 r.: 
- Pani Martyna Szewczak objęła powierzone obowiązki Zastępcy Naczelnika w Wydziale Finansów i Budżetu KSP. 
- asp. sztab. Robert Zych objął powierzone obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Teleinformatyki 
KSP.

Zmiany w kadrze

Czy wiesz, że...

Jak informuje portal motofakty.pl, prawa jazdy wy-
dawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały 
adresu zamieszkania posiadacza. Zniknie więc obo-

wiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy. 
Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną 
ważne do wskazanego na nich terminu. Dokumenty te 
nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypad-
ku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania.  
Z czasem każdy kierowca, kiedy skończy się termin waż-
ności jego dokumentu, dostanie nowy blankiet. Bezter-
minowe prawa jazdy będą obowiązkowo wymieniane  
w latach 2028-2033 – wtedy uprawnienia będą miały 15 
lat ważności.

Portal Culture Trip zrobił zestawienie miast atrak-
cyjnych kulturalnie na świecie, które są bezpiecz-
ne dla kobiet, decydujących się eksplorować je 

solo. Wśród nich znalazły się: Seul, Kyoto, Los Ange-
les, Warszawa, Cartagena w Kolumbii, Hong Kong, 
Auckland, Berlin, Rio de Janerio i Accra w Ghanie. 
Jak wynika z zestawienia, stolica Polski jest miastem,  
w którym kobiety podróżujące samodzielnie mogą czuć 
się bezpiecznie. Poza tym jest też niezwykle atrakcyj-
na z uwagi na muzea, pomniki i charakterystyczną 
architekturę świadczącą  o burzliwej historii miasta.  
O niezmiennej popularności miasta świadczą też chęt-
nie odwiedzane strefy restauracyjne, tj. Hala Koszyki 
oraz nowe butiki, przyciągające fanki shoppingu. 

Na fasadzie gmachu Komendy Głównej Policji 
12 marca br. zawieszono dekorację okolicz-
nościową upamiętniającą 100-lecie powstania 

Policji Państwowej. Tematyka ekspozycji nawiązuje 
do bogatej tradycji korpusu. Będzie ona ozdabiała bu-
dynek KGP w bieżącym roku, przypominając o jubi-
leuszu formacji. Data odsłonięcia dekoracji zbiega się  
z dniem 20. rocznicy wstąpienia Rzeczpospolitej Polskiej   
w struktury Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
(NATO). Autorami projektu graficznego są: nadkom. 
Krzysztof Musielak i podinsp. Lesław Sztangret z Biura 
Historii i Tradycji Policji KGP.

Baza szkoleniowa Centrum Szkolenia Policji wzboga-
ciła się o kolejny nowoczesny obiekt – symulator-
nię do działań specjalnych. Wśród najistotniejszych 

cech obiektu warto wymienić m.in. dostęp do jego wnę-
trza z kilku stron oraz umiejscowienie budynku w konkret-
nym kontekście topograficznym. Walory te umożliwiają 
wykorzystanie go do szeregu symulacji obejmujących 
oględziny miejsc zdarzeń o charakterze kryminalnym,  
a także ćwiczeń związanych z zabezpieczaniem miejsca 
zdarzenia do chwili oględzin.

WARTO WIEDZIEĆ




