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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Nieważne, ile masz lat, czy jesteś uczniem, studentem czy korzystasz z uroków dorosłego życia. 1 czerw-
ca to ważny dzień dla wszystkich. Tradycja świętowania Dnia Dziecka ma już ponad 50 lat. Dzień zainicjo-
wany w 1949 r. przez Światową Federację Kobiet Demokratycznych jako Międzynarodowy Dzień Dziecka 
miał być świętem ochrony dzieci przed wojną, krzywdą i głodem. Przez kolejne lata ówczesne władze 
nadawały mu pewnych konotacji politycznych, na szczęście dziś święto to ma ciepły, rodzinny charakter.
Nie wszystkie jednak państwa na świecie organizują obchody Dnia Dziecka na początku czerwca.  
W Japonii jest to 5 maja, ale, co ciekawe, świętują wówczas tylko chłopcy. Ojcowie robią wówczas  
z synami flagi w kształcie karpia (jako symbolu siły i odwagi) i wieszają je na drzwiach. Dziewczynki mają 
swój dzień 3 marca, kiedy to przygotowują wystawy lalek w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój 
ryżowy. W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest natomiast 23 kwietnia. Dzieci ubrane w stroje narodowe 
tańczą, śpiewają i puszczają latawce. We Francji z kolei świętuje się Dzień Rodziny. 6 stycznia rodzice  
i dzieci zasiadają do uroczystej kolacji, podczas której jedzą m.in. ciasto z „wróżbami”.
A jak my świętujemy Dzień Dziecka? Wybór imprez i przedsięwzięć organizowanych dla młodych ludzi o różnych zainteresowa-
niach i ich opiekunów jest ogromny. Jak co roku włączyli się w nie również stołeczni policjanci. Relacje z tegorocznych obchodów 
w Warszawie z udziałem KSP znajdziecie, Drodzy Czytelnicy, w bieżącym numerze. Miłej lektury!

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska
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AKTUALNOŚCI

Ceremonia mianowania miała miejsce 
przed południem 3 czerwca 2019 r.  
w obecności zaproszonych gości i kierow-
nictwa Komendy Stołecznej Policji. 

Na początku spotkania Komendant 
Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobro-
dziej przyjął meldunek o rozpoczęciu uro-
czystości od dowódcy nadkom. Radosła-
wa Gosa. Następnie Naczelnik Wydziału 
Kadr KSP podinsp. Agnieszka Sapińska 
odczytała rozkazy personalne z dnia 30 
maja 2019 r. podpisane przez Komendan-
ta Głównego Policji o powołaniu z dniem 
1 czerwca: na stanowisko I Zastępcy Ko-
mendanta Stołecznego Policji  mł. insp. 
Krzysztofa Smeli, na stanowisko Zastępcy 
Komendanta Stołecznego Policji ds. pre-
wencji mł. insp. Marka Chodakowskiego.

Zgodnie z ceremoniałem policyjnym 
mł. insp. Krzysztof Smela i mł. insp. Marek 
Chodakowski złożyli Komendantowi Sto-
łecznemu Policji meldunek o gotowości do 
objęcia stanowisk.

Następnie nadinsp. Paweł Dobrodziej 
pogratulował mianowanym oraz wręczył im 
akty nominacyjne i pamiątkowe pióra. – To 
dla mnie wielki zaszczyt i satysfakcja, że 
mogę pogratulować sukcesów i kolejnych 
awansów dwóm moim zastępcom. (...) 
Na tak wysokich stanowiskach muszą być 
osoby, które swoim przygotowaniem me-
rytorycznym i postawą zapewnią bezpie-
czeństwo i porządek w naszym garnizonie 
na najwyższym poziomie. Takimi osobami 
są z całą pewnością nowo mianowani ko-
mendanci – powiedział generał, po czym 
dodał: – życzę Wam powodzenia i wszyst-
kiego dobrego.

Zastępcy Komendanta Stołecznego 
Policji podziękowali za wyróżnienie oraz po-
zytywną ocenę służby. Przyznali, że powo-
łanie ich na stanowiska zastępców to duży 
zaszczyt, satysfakcja i zarazem zobowiąza-
nie, którego postarają się nie zawieść. 

Do gratulacji i życzeń przyłączył się  
również Kapelan KSP ks. Józef Jachim-
czak.

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

Uroczyste wprowadzenie 
zastępców komendanta 
stołecznego
Zgodnie z decyzją komendanta głównego na stanowisko I Zastępcy 
Komendanta Stołecznego Policji został mianowany mł. insp. Krzysztof 
Smela, a na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji 
ds. prewencji - mł. insp. Marek Chodakowski. Uroczystość odbyła się  
w Białej Sali Pałacu Mostowskich.
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W przestrzeni publicznej  jest wiele organi-
zacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń 
i fundacji, które na różne sposoby wspie-
rają osoby potrzebujące pomocy finan-
sowo bądź poprzez udzielanie porad (np. 
prawnych) czy też prowadzenie działalno-
ści edukacyjno-terapeutycznej. Tę ostatnią 
formę prezentuje stowarzyszenie Wiosna 
w programie pn. Akademia Przyszłości. 
Głównym hasłem i jednocześnie założe-
niem przedsięwzięcia jest „przeprowadze-
nie dzieci od porażki w szkole do sukcesu 
w życiu”. W realizacji tego celu pomaga 
między innymi Komendant Stołeczny Policji 
i podlegli mu funkcjonariusze.

To już drugi raz, kiedy dzieci usiadły 
w fotelu komendanta, tym razem wizy-
ta miała miejsce w gabinecie Zastępcy 
Komendanta Stołecznego Policji ds. pre-
wencji mł. insp. Marka Chodakowskiego. 
Ta chwila była dla najmłodszych, którzy 
mają za sobą trudne przeżycia, szcze-
gólnym wyróżnieniem i jednocześnie im-
pulsem do działania – zmieniania siebie  
i swojego życia. Dużym przeżyciem była dla 
nich również rozmowa z komendantem. To 
doświadczenie utwierdziło podopiecznych 

akademii w przekonaniu, że wytrwałe dą-
żenie do celu przynosi owoce, a jednym  
z nich może być sukces zawodowy. 

W trakcie spotkania mł. insp. Marek 
Chodakowski wymienił się z dziećmi wizy-
tówkami i wręczył im oraz ich opiekunom 
drobne upominki. Po słodkim poczęstunku 
goście wyruszyli na zwiedzanie komendy 
w towarzystwie stołecznej maskotki. Sierż. 
Borsuk podczas wycieczki opowiadał dzie-
ciom, jak bezpiecznie się bawić i unikać za-
grożeń oraz pokazał policyjną pracę od tzw. 
kuchni. Na początku dzieci spotkały się  
z funkcjonariuszami z Samodzielnego 
Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji  
w Warszawie, którzy ubrani w specjali-
styczny mundur odpowiadali o swojej pra-
cy i cechach szczególnych sprzętu używa-
nego przez nich w codziennej służbie. 

Następnie podopieczni akademii zo-
baczyli Stołeczne Stanowisko Kierowania, 
które jest „sercem” stołecznej Policji. To 
tutaj podejmowane są najważniejsze de-
cyzje np. podczas zabezpieczenia imprez 
masowych i zgromadzeń publicznych  
w stolicy oraz monitorowana jest na bieżą-
co sytuacja w mieście. 

Kolejną atrakcję przygotowali dla dzieci 
funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczo-
-Patrolowego KSP, którzy zaprezentowali 
tresurę i posłuszeństwo psa służbowego. 
W trakcie pokazu opowiedzieli o swoich 
zadaniach oraz obowiązkach, jakie mu-
szą wypełniać ich czworonożni przyjaciele,  
a także o prawidłowym zachowaniu się  
w przypadku ataku agresywnego zwierzę-
cia. 

Ostatnim punktem wycieczki było 
Laboratorium Kryminalistyczne KSP,  
w którym dzieci podglądały pracę technika 
kryminalistyki. Zobaczyły m.in. jak należy 
ujawniać i zabezpieczać ślady na miejscu 
popełnienia przestępstwa oraz same prze-
prowadziły badanie daktyloskopijne swoich 
paluszków, a uzyskane odciski zabrały na 
pamiątkę.

Dla podopiecznych Akademii Przyszło-
ści był to dzień pełen wrażeń. Odwiedzili 
miejsca, do których nie każdy może zaj-
rzeć i obserwowali policjantów podczas 
ich codziennej służby. Radość w oczach 
najmłodszych i uśmiech na ich twarzach to 
największe podziękowanie dla stołecznych 
policjantów.

Tekst: 
Ewelina Kucharska
 
Foto: 
kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz 

Dzieci zasiadły w fotelu 
komendanta
Wiele atrakcji przygotowali stołeczni policjanci dla podopiecznych 
Akademii Przyszłości. Była wizyta w gabinecie zastępcy komendanta 
stołecznego, a także pokazy: ujawniania i zabezpieczania śladów, 
specjalistycznego umundurowania noszonego przez antyterrorystów 
oraz posłuszeństwa czworonożnych podopiecznych. To był dzień pełen 
wrażeń, który na długo pozostanie w pamięci młodych gości.



W ogrodach Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów poszczególne ministerstwa,  
a także służby i inne  państwowe jednostki 
organizacyjne przygotowały stoiska z licz-
nymi atrakcjami dla najmłodszych. Zarów-
no u premiera, jak i w Szpitalu Klinicznym 
MSWiA byli policjanci, którzy opowiadali 
o bezpieczeństwie, prezentowali specjali-
styczny sprzęt wykorzystywany w codzien-
nej służbie oraz odpowiadali na pytania 
dzieci i dorosłych.

Na uczestników pikników czekały po-
jazdy służbowe zarówno oznakowane, jak  
i nieoznakowane. Każde dziecko, pod 
czujnym okiem funkcjonariusza, mogło 
usiąść za kierownicą czy to radiowozu, czy 
też motocykla. 

Ponadto funkcjonariusze, ujawniający  
i zabezpieczający ślady na miejscu zdarze-
nia, zaprezentowali umiejętności niezbęd-
ne w szybkim ustaleniu sprawcy przestęp-
stwa. Technicy kryminalistyki opowiadali 
również o niezwykle istotnej regule, którą 
stosują w swojej pracy, a która ściśle wiąże 
się z odpowiedzią na tzw. 7 złotych pytań: 
po pierwsze – co się wydarzyło? po drugie 
– gdzie miało miejsce zdarzenie? po trze-

cie – kiedy zaistniało? a także –  jak prze-
biegało? czym posługiwał się sprawca?  
i dlaczego popełnił przestępstwo? oraz kto 
był uczestnikiem zdarzenia? Ponadto duże 
zainteresowanie i uśmiech na twarzach 
dzieci wzbudziły badania daktyloskopijne, 
po których każdy mógł zabrać do domu 
swoje odciski palców.

Stołeczna „drogówka” także przygoto-
wała atrakcje dla odwiedzających pikniki. 
Najmłodsi mogli sprawdzić swoje umiejęt-
ności w specjalnie przygotowanym mia-
steczku ruchu drogowego. A dorośli mogli 
zobaczyć, jak widzi i porusza się człowiek 
po spożyciu alkoholu oraz, jak trudne jest 
przejście z alkogoglami po wyznaczonej 
ścieżce.

Natomiast policjanci z Wydziału Wy-
wiadowczo-Patrolowego zaprezentowali 
pokaz tresury psów służbowych z kategorii 
patrolowo-tropiących. W trakcie prezenta-
cji policjanci mówili również o prawidłowych 
zachowaniach w sytuacji ataku agresyw-
nego zwierzęcia.  

Przy policyjnym stoisku na najmłod-
szych czekały również gry, warsztaty oraz 
liczne konkursy, których tematem prze-

wodnim było bezpieczeństwo na drodze  
i podczas spędzania wolnego czasu np.  
w sieci, w domu, nad wodą  (np. puzzle 
edukacyjne, gra „Poldobble”). W trakcie  
licznych zabaw dzieciom towarzyszyły 
m.in. maskotki policyjne – Kapitan Wyderka 
i sierż. Borsuk. Każdy kto chciał mógł po-
rozmawiać z policjantami i zgłębić wiedzę 
z zakresu np. postępowania w przypadku 
ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia, 
a także możliwości uchronienia się przez 
zachowaniami niepożądanymi. Ponadto 
funkcjonariusze udzielali chętnym do służ-
by w Policji informacji na temat procedur 
kwalifikacyjnych.

Stołeczni policjanci przygotowali rów-
nież wiele niespodzianek z myślą o naj-
młodszych i nie tylko w Multimedialnym 
Parku Fontann oraz Muzeum Wojska 
Polskiego. Goście mogli dotknąć specja-
listycznego sprzętu policyjnego, sprawdzić 
się w grach, zabawach i konkursach, na-
uczyć się zabezpieczać odciski linii papi-
larnych i posłuchać ekscytujących historii  
z policyjnej służby.
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Tekst: 
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Policjanci dzieciom  
na Dzień Dziecka
Jak co roku stołeczni policjanci wzięli udział w obchodach Dnia Dziecka 
organizowanych w Warszawie i okolicznych powiatach. 1 czerwca 
byliśmy m.in. na pikniku w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
oraz na terenie Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W kolejnych 
dniach funkcjonariusze spotkali się z dziećmi w Multimedialnym Parku 
Fontann, a także na placu przy Muzeum Wojska Polskiego. Było kolorowo, 
ciekawie i radośnie.
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Tak niewiele zostało do rozpoczęcia waka-
cji. Czy będą one bezpieczne? To w dużej 
mierze zależy od nas samych. Przestrze-
gając kilku podstawowych zasad, możemy 
ustrzec siebie i swoich bliskich przed tra-
gicznymi wydarzaniami. O podstawowych, 
ale jakże ważnych krokach, które należy 
zrobić, by wyjazd rodzinny był bezpieczny 
mówią stołeczni policjanci podczas licz-
nych akcji profilaktycznych organizowa-
nych przez cały rok: zarówno w sezonie 
jesienno-zimowym (wyjazdy na święta, 
ferie), jak i wiosenno-letnim (wyjazdy na 
tzw. długie weekendy, majówki, itp.). Ale to  
w okresie wakacyjnym wielu z nas decy-
duje się na urlop w kraju bądź za grani-
cą. Najczęściej wybieranymi środkami 
transportu wciąż są: samochód, pociąg i 
samolot. Niezależnie od wyboru, zawsze 
należy pamiętać o bezpieczeństwie swo-
im i innych.

Planując podróż autem sprawdźmy 
stan techniczny pojazdu. Upewnijmy się, 
że posiadamy w samochodzie niezbędne 
akcesoria (kamizelki odblaskowe, aptecz-
kę, gaśnicę, żarówki zapasowe, itp.). Przed 
wyjazdem warto zapoznać się z przepisa-
mi obowiązującymi w kraju, do którego 
zmierzamy. Przykładowo: w Austrii nie 
można używać kamer samochodowych. 
Natomiast podróżując po Czechach mu-
simy mieć w samochodzie tyle kamizelek 
odblaskowych, ile miejsc jest wpisanych  
w dowodzie rejestracyjnym. I najważniej-
sze odpocznijmy, bowiem zmęczony, nie-
wyspany kierowca jest zagrożeniem dla 
siebie i innych użytkowników drogi. Warto 
również zachować ostrożność podczas 
jazdy i dostosować prędkość do warun-
ków atmosferycznych oraz obowiązują-
cych przepisów.

Gdy dojedziemy już do celu, spędzaj-
my czas aktywnie i bezpiecznie. Jeżeli wy-
poczywamy nad wodą, to przede wszyst-
kim korzystajmy ze strzeżonych akwenów 
czy też kąpielisk. Tam bowiem możemy 
być pewni, że woda nie jest zanieczysz-
czona, a w sytuacji zagrożenia pomoże 

nam ratownik. 
Kolejnym ważnym krokiem ku bezpie-

czeństwu jest trzeźwość. Każdego roku 
wielu pijanych kierowców, a także osób 
kąpiących się po alkoholu traci życie. 
Tragedia ta rozlewa się na członków ro-
dzin  – nie tylko ofiary, lecz też sprawców   
– i odciska swoje piętno w ich życiu.

Rozsądek i odpowiedzialność są nie-
odzownym elementem także wycieczek 
górskich. Wielokrotnie w mediach poja-
wiały się komunikaty o turystach, którzy 
wybrali trasę niedostosowaną do swoich 
umiejętności bądź nieodpowiedni strój 
(nieprzemakalna, ciepła odzież i wygodne 
buty trekingowe - to podstawa).

Nieważne, gdzie spędzamy urlop: 
nad jeziorem, nad morzem czy w górach 
oraz, z jakich atrakcji korzystamy (park li-
nowy, skok na bungee, punkt widokowy  
u szczytu góry itp.), stosujmy się do pro-
cedur zawartych w regulaminach po-
szczególnych miejsc i obiektów. Lekce-
ważenie zasad, ryzykowne zachowania, 
szukanie tzw. zastrzyku adrenaliny to świa-
dome narażenie siebie i współtowarzyszy 
na niebezpieczeństwo. Cóż nam po selfie 
wykonanym  na skraju urwiska, gdy nas 

już nie będzie?
Przedstawione zasady bezpiecznego 

odpoczynku to zaledwie część z poru-
szonych przez stołecznych policjantów  
w trakcie pikniku rodzinnego zorganizo-
wanego przed CH Arkadia. Funkcjona-
riusze prezentowali dorosłym i dzieciom 
tematykę odpowiedzialnego zachowania, 
zwłaszcza podczas podróży i aktywnych 
form spędzania wolnego czasu, poprzez 
gry, zabawy i konkursy. Każdy kto chciał, 
mógł sprawdzić, jak widzi i porusza się 
człowiek po spożyciu alkoholu oraz, jak 
trudne jest przejście z alkogoglami po wy-
znaczonej ścieżce. Spotkania tego typu to 
również okazja do rozmowy z policjantami 
i zgłębienia wiedzy na temat np. postępo-
wania w przypadku ujawnienia przestęp-
stwa lub wykroczenia, a także możliwości 
uchronienia się przez zachowaniami nie-
pożądanymi.

Wśród atrakcji przygotowanych przez 
policjantów Komendy Stołecznej Poli-
cji był specjalny pokaz patrolu konnego 
oraz prezentacja umiejętności przewod-
ników psów służbowych i sprzętu wy-
korzystywanego przez mundurowych  
w ich codziennej służbie tj.: mobilny po-

Tekst: 
Ewelina Kucharska
 
Foto: 
podkom. Piotr Świstak 

Policyjny piknik rodzinny 
przed Arkadią
Z myślą o zbliżających się wakacjach stołeczni policjanci zorganizowali 
wspólnie z pracownikami CH Arkadia piknik rodzinny. Przez dwa dni, 
25 i 26 maja br., przed centrum handlowym funkcjonariusze zachęcali 
odwiedzające osoby do bezpiecznego podróżowania i odpowiedzialnego 
spędzania wolnego czasu. Były quizy, konkursy plastyczne, pokaz tresury 
psa policyjnego oraz prezentacja sprzętu wykorzystywanego w codziennej 
służbie przez funkcjonariuszy. 
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sterunek, policyjne motocykle i radiowóz. 
Ponadto technicy kryminalistyki zdradzili 
uczestnikom pikniku kulisy swojej pracy.  
W jaki sposób? Otóż zaprezentowali spo-
soby zabezpieczenia śladów na miejscu 
zdarzenia. Po pokazie każdy kto chciał 
mógł wykonać odciski swoich palców. 

W zabawę, podczas 8. policyjnego 
pikniku rodzinnego, włączyli się również 
strażacy z nowym wozem, strażnicy miej-
scy z torem przeszkód dla najmłodszych 
cyklistów. Obecni byli także, funkcjonariu-
sze lasów państwowych, którzy zorgani-
zowali pokaz sokolnika oraz gry i zabawy 
edukacyjne nt. zachowań w lesie. Dzie-
ci i dorośli mogli również porozmawiać  
z przedstawicielami sanepidu o: zagroże-
niach związanych z ukąszeniem kleszcza, 
zatruciach grzybami i zasadach zdrowego 
opalania. W spotkaniu udział wzięli rów-
nież przedstawiciele sklepów i restaura-
cji działających na terenie Arkadii, którzy 
przygotowali wiele atrakcji: porady na 
temat zdrowego żywienia, strefę relaksu 

oraz pokaz elektronicznych jeździków. Nie 
zabrakło także zajęć z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy, które przygotował 
partner wydarzenia - jedna z korporacji 

zrzeszających taksówkarzy. Organizatorzy 
i partnerzy tegorocznej imprezy zadbali, by 
goście odwiedzający piknik przeżyli nieza-
pomniane chwile. 

W zawodach wzięło udział 18 drużyn dwu-
osobowych z jednostek i komórek orga-
nizacyjnych KSP. Najlepsza okazała się 
drużyna z Komisariatu Rzecznego Policji 
w składzie: st. sierż. Przemysław Wożniak 
i sierż. Katarzyna Pilipiuk. II miejsce zajęła 
drużyna z KRP VII w składzie: sierż. sztab. 
Maciej Jabłoński i st. sierż. Piotr Bandurski. 
Na trzecim stopniu podium stanęła nato-
miast drużyna WWP KSP w składzie  
st. sierż. Bartłomiej Jończak i sierż. Patryk 
Giedyk.

Sprawdzian wiedzy z kwalifikowanej 
pierwszej pomocy najlepiej napisali: sierż. 
Katarzyna Pilipiuk z Komisariatu Rzecznego 
Policji, asp. Krzysztof Maszer z KRP War-
szawa III i asp. sztab. Łukasz Figura z tej 
samej jednostki. Z kolei w klasyfikacji: inter-
wencje policyjne połączone z udzielaniem 
kwalifikowanej pierwszej pomocy najlepsze 
wyniki uzyskali: st. sierż. Bartłomiej Jończak 
i sierż. Patryk Giedyk z WWP KSP, sierż. 
sztab. Maciej Jabłoński i st. sierż. Piotr 
Bandurski z KRP Warszawa VII oraz st. 

sierż. Przemysław Wożniak i sierż. Katarzy-
na Pilipiuk z Komisariatu Rzecznego Policji.

Zwycięzcy będą teraz reprezentowali 
Komendę Stołeczną Policji na VII Ogólno-

polskich Zawodach Ratowników Policyj-
nych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy  
w Słupsku. Gratulujemy!

Tekst: 
podinsp. Rajmund Kania
 
Foto: 
z archiwum WDZ KSP

Zawody Ratowników 
Policyjnych w KSP
15 maja 2019 roku w siedzibie Wydziału Doskonalenia Zawodowego 
Komendy Stołecznej Policji odbyły się eliminacje I stopnia w ramach 
VII Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy. W klasyfikacji łącznej I miejsce zajęła drużyna  
z Komisariatu Rzecznego Policji w składzie: st. sierż. Przemysław Wożniak 
i sierż. Katarzyna Pilipiuk.
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Już tylko miesiąc dzieli nas od tej wyjątko-
wej daty w historii polskiej Policji. Dokładnie 
24 lipca 1919 r. mocą ustawy została po-
wołana Policja Państwowa. Stała się sym-
bolem wolnej Polski, która po dekadach 
zaborów wróciła na mapy świata. Przez 
kolejne dziesięciolecia policyjna formacja 
niezmiennie stoi na straży bezpieczeństwa 
mieszkańców, chroni ład i porządek pu-
bliczny. 

W całym kraju od stycznia poszczególne jed-
nostki Policji świętują stulecie Policji. Włą-
czają się w obchody rocznicowe organizując: 
wystawy, konferencje, zbiórki krwi, konkur-
sy i zawody sportowe. Także w stołecznym 
garnizonie pierwsze jubileuszowe wydarze-
nia za nami. Jedną z najważniejszych była  
z pewnością styczniowa uroczystość?
Dokładnie 9 stycznia w siedzibie Komendy 
Stołecznej Policji odsłonięta została tablica 
Patrona KSP podinsp. P.P. Mariana Ste-
fana Kozielewskiego – żołnierza, policjan-
ta, legionisty, powstańca warszawskiego  
i przez kilka lat komendanta przedwojen-
nej warszawskiej Policji. Tym wydarzeniem 
w historii naszej jednostki rozpoczęliśmy 
stołeczne obchody stulecia Policji. Uro-
czystość styczniowa nadała charakteru 
tegorocznym wydarzeniom związanym 
z jubileuszem. Historia tej nietuzinkowej, 
barwnej i niezwykle ciekawej postaci po-
winna stanowić inspirację dla wszystkich 
współczesnych policjantów. Ta postać 
pokazuje, że wartości, które były istotne, 
gdy tworzyła się policyjna formacja przed 
100 laty, są ważne także i dzisiaj. 

Uroczystościom odsłonięcia tablicy 
towarzyszyła przygotowana wcześniej 
wystawa, poświęcona sylwetce podinsp. 
Mariana Kozielewskiego. Zgodnie z de-
cyzją Komendanta Stołecznego Policji, 
nadinsp. Pawła Dobrodzieja ekspozycja 
jest obecnie dostępna dla wszystkich ko-
mend rejonowych i powiatowych, które 
chcą zaprezentować tę wyjątkową osobę 
podczas lokalnych przedsięwzięć. W ten 
sposób postać stołecznego patrona Policji 
zaczyna żyć wśród policjantów.

Z wystawą poświęconą podinsp. Ma-

rianowi Kozielewskiemu chcielibyśmy też 
trafić do placówek muzealnych. Prawdo-
podobnie na przełomie sierpnia i września 
wystawa zagości m.in. w Muzeum Nie-
podległości. 

Ale to nie jedyne przedsięwzięcie organi-
zowane w KSP w związku z setną rocznicą 
powstania Policji? 
Zgodnie z formułą przyjętą przez Ko-
mendanta Stołecznego Policji, na każ-
dy miesiąc tego roku zaplanowane 
zostały wydarzenia w ramach jubileuszo-
wych obchodów, dzieją się one zarów-
no  w Komendzie Stołecznej Policji, jak  
i w całym garnizonie. Szczegółowy har-

monogram znajduje się w specjalnym ser-
wisie poświęconym 100-leciu powstania 
Policji Państwowej na stronie internetowej 
KSP, przygotowanym przy współpracy 
Wydziału Komunikacji Społecznej i Gabi-
netu Komendanta Stołecznego Policji. 

Wśród rocznicowych wydarzeń, które 
już za nami, są m.in.: noworoczny koncert 
Chóru Komendy Stołecznej Policji, roz-
grywki sportowe o Puchar Komendanta 
Stołecznego Policji  w piłce nożnej i pływa-
niu. Przed nami akcja honorowego odda-
wania krwi pod hasłem   „100 litrów krwi na 
100-lecie powstania Policji Państwowej”, 
która odbędzie się 5 lipca przed Pałacem 
Mostowskich. Klub Honorowych Dawców 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
asp. sztab. Krzysztof Chwała

Świętujmy razem 
100-lecie Policji!
Lipiec to kulminacja rocznicowych obchodów związanych z 100. rocznicą 
powstania Policji Państwowej. Stołeczna Policja, podobnie jak pozostałe 
jednostki Policji w kraju, świętuje ten piękny jubileusz, organizując 
różne przedsięwzięcia już od stycznia. O harmonogramie uroczystości 
zaplanowanych w związku z tym na ten rok rozmawiam z naczelnik 
Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji Panią Małgorzatą Dusiewicz.



Krwi, Komenda Stołeczna Policji, IPA, orga-
nizatorzy akcji - chcą zachęcić do udziału 
w niej nie tylko policjantów i pracowników 
Policji, ale także mieszkańców Warszawy. 
Liczymy, że osiągniemy cel, pamiętając  
o tym, że każda ilość jest ważna w idei 
krwiodawstwa. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do włączenia się do 
akcji. Przypomnę 5 lipca  „Korona” przed 
Pałacem Mostowskich. Oczywiście głów-
ne uroczystości związane z obchodami 
Święta Policji w KSP odbędą się w lipcu 
br.

Jak wygląda harmonogram pozostałych wy-
darzeń w stołecznej jednostce związanych  
z obchodami 100-lecia powstania Policji 
Państwowej?
Do tych najważniejszych należy z pewno-
ścią przygotowywany obecnie specjalny 
film nt. dziejów stołecznej Policji Państwo-
wej i współczesnej Komendy Stołecznej 
Policji. Trwają też ostatnie prace związane 
z opracowaniem specjalnego wydania ju-
bileuszowego Stołecznego Magazynu Po-
licyjnego, w całości poświęconego historii 
przedwojennej stołecznej Policji i osób  
z nią związanych.

Dodatkowo w ramach przedsięwzięć 
we wrześniu zaplanowano ciekawe warsz-
taty i konferencję poświęconą zwiększeniu 
gotowości do incydentów CBRN poprzez 
wspólne ćwiczenia. W konferencji weźmie 
udział ponad 30 uczestników, w tym za-
graniczni eksperci. Koordynatorem przed-
sięwzięcia jest Wydział Doskonalenia Za-
wodowego KSP.

Jubileuszowe uroczystości zakończy 
w tym roku Gala Finałowa, podczas któ-
rej zostaną podsumowane tegoroczne 
konkursy tematyczne oraz policyjne ry-
walizacje sportowe, m.in.: Ogólnopolskie 
Zawody Policjantów Prewencji, Turniej Par 
Patrolowych „Patrol Roku” .

Kiedy i gdzie odbędą się te najważniejsze 
uroczystości w garnizonie? Jaki będzie ich 
przebieg?
Ta wyjątkowa data w tym roku dla Komen-
dy Stołecznej Policji przypada na 17 lipca. 
Nad przygotowaniem wszystkich przed-
sięwzięć zaplanowanych na ten dzień 
czuwa powołany decyzją Komendanta 
Stołecznego Policji specjalny zespół pod 
przewodnictwem Zastępcy Komendanta 
Stołecznego Policji ds. logistyki Pana Wło-
dzimierza Pietronia. 

Najważniejsze stołeczne uroczystości 
jubileuszowe rozpoczną się punktualnie  
o 12.00 w miejscu niezwykle ważnym 
dla warszawiaków – w Łazienkach Kró-
lewskich. Na tarasie Pałacu na Wyspie 
odbędzie się uroczysta ceremonia miano-
wania funkcjonariuszy stołecznej Policji na 

wyższe stopnie policyjne oraz wręczania 
odznaczeń państwowych i resortowych. 
Uroczystość z udziałem pocztu sztan-
darowego, Kompanii Reprezentacyjnej 
Komendy Stołecznej Policji oraz wielu 
zaproszonych gości, w tym zagranicz-
nych, zakończy mini-koncert Orkiestry 
Reprezentacyjnej Policji, podczas którego 
uczestnicy wysłuchają m.in. przebojów 
muzyki rozrywkowej. Głównym koordyna-
torem tej części jest Gabinet Komendanta 
Stołecznego Policji.

Oprócz oficjalnych uroczystości stołeczni 
policjanci przygotowują dla mieszkańców 
Warszawy i gości specjalnych piknik poli-
cyjny. Jakie atrakcje czekają na uczestni-
ków?
Za skoordynowanie działań w czasie pikni-
ku policyjnego odpowiedzialny jest z kolei 
Wydział Prewencji KSP, jednak szczegó-
łowe przygotowania wymagają zaanga-
żowania i współpracy wielu komórek i jed-
nostek komendy. I tak tuż po zakończeniu 
głównej uroczystości chcielibyśmy zapro-
sić uczestników, ale nie tylko, także miesz-
kańców i turystów, którzy w tym czasie 
będą w okolicach Łazienek Królewskich, 
na piknik policyjny, który potrwa do 16.00.

Dla uczestników przygotowane będą 
na hipodromie specjalne pokazy umiejęt-
ności jeździeckich, połączone z pokazem 
szyków policyjnych na koniach. Sześciu 
jeźdźców co 30-40 minut będzie prezen-
tować poziom wyszkolenia naszych koni. 
Nie zabraknie pokazów tresury i posłu-
szeństwa psów służbowych. Z pewnością 
zainteresowaniem gości pikniku cieszyć 
się będą, jak zwykle, pokazy policyjnego 
sprzętu minersko-pirotechnicznego oraz 
technik neutralizacji paczki niewiadomego 
pochodzenia. 

Chętni będą też mogli zajrzeć do ra-
diowozów oznakowanych i nieoznako-
wanych, usiąść na policyjnym motocyklu,  
a wkładając alkogogle przekonać się, jaki 
obraz widzi kierowca po spożyciu alkoho-
lu. Pokażemy sprzęt wyposażenia indywi-
dualnego, którym posługują się policjanci 
w czasie służby, stanowisko laboratorium 
kryminalistycznego i ambulans kryminali-
styczny. Przewidujemy, że szczególnym 
zainteresowaniem uczestników cieszyć 
się będzie daktyloskopowanie osób  
i ujawnianie śladów biologicznych.

W trakcie pikniku chcemy również po-
kazać, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy zo-
baczymy osobę, która potrzebuje pomo-
cy. Dlatego też nasi eksperci zaprezentują 
sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej oraz będą służyć fachową 
poradą. Każdy będzie mógł zweryfikować 
swoje umiejętności w tym obszarze. 

Młodsi uczestnicy pikniku sprawdzą się  

z kolei w Mobilnym Miasteczku Ruchu 
Drogowego. Podczas licznych konkursów  
z nagrodami towarzyszyć im będą ma-
skotki policyjne: Borsuk i Kapitan Wyder-
ka. Będzie się działo. 

Niezależnie od stołecznych uroczystości  
z okazji 100-lecia Policji w Warszawie za-
planowane zostały również centralne ob-
chody. Kiedy się odbędą? W jaki sposób 
Komenda Stołeczna Policji włącza się w te 
wydarzenia? 
Podobnie jak każdego roku, Komenda 
Stołeczna Policji włącza się w przygotowa-
nia centralnych obchodów Święta Policji,  
w tym roku wyjątkowych z uwagi na jubile-
usz. Oprócz zabezpieczenia prewencyjne-
go i w zakresie ruchu drogowego stołeczna 
Policja będzie służyć wsparciem również 
podczas zaplanowanych przez KGP wy-
darzeń. Uroczysta akademia odbędzie się 
24 lipca - w dniu Święta Policji, na Placu 
Piłsudskiego w Warszawie. Poprzedzi ją 
uroczysta defilada pocztów sztandaro-
wych i policjantów, którzy tego dnia będą 
ślubowali, otrzymają promocję na pierwszy 
stopień oficerski oraz będą awansowani  
i odznaczani. Na Placu Zamkowym nie 
zabraknie także sprzętu policyjnego wy-
korzystywanego w codziennej służbie. Dla 
zainteresowanych przygotowane zosta-
ną również specjalne stoiska promocyjne  
z wszystkich komend wojewódzkich  
w kraju. 
 
Po raz pierwszy w historii część stołecznych 
policjantów wystąpi w nowym wyjściowym 
umundurowaniu, nawiązującym swoim kro-
jem i kolorem do umundurowania funkcjo-
nariuszy Policji Państwowej. Kogo zobaczy-
my więc w nowym mundurze?
Zgodnie z Decyzją Komendanta Główne-
go Policji, komendanci wojewódzcy Policji 
oraz komendant stołeczny zostali wypo-
sażeni w nowe umundurowanie. W takim 
samym wyjściowym stroju wystąpią też 
rzecznicy prasowi, naczelnicy wydziałów 
prezydialnych i wydziałów komunikacji. 
Swój debiut w nowym sznycie miała już 
kompania reprezentacyjna Komendy Sto-
łecznej Policji podczas defilady wojskowej 
w trakcie uroczystości 3 maja br. W no-
wym umundurowaniu wystąpią również 
członkowie Orkiestry Reprezentacyjnej 
Policji.

Dziękuję za rozmowę.

100-LECIE POLICJI  
TO WYJĄTKOWY JUBILEUSZ.  
NIE DA SIĘ GO POWTÓRZYĆ.  

PRZEŻYJMY TO RAZEM!
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W obecności kadry kierowniczej stołeczne-
go garnizonu odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród 67 policjantkom i policjantom, 
którzy wyróżnili się rzetelnym i wzorowym 
wykonywaniem obowiązków służbowych. 
Komendantowi Stołecznemu Policji nad-
insp. Pawłowi Dobrodziejowi asystowali 
jego zastępcy: mł. insp. Krzysztof Smela, 
mł. insp. Marek Chodakowski  i Włodzi-
mierz Pietroń.

Nagrodzeni funkcjonariusze zostali do-
cenieni za szereg czynności operacyjnych 
i procesowych, dzięki którym zatrzymano 
sprawców m.in.: pobicia, rozboju, usiło-
wania zabójstwa, zabójstwa, kradzieży 
kieszonkowych oraz kradzieży samocho-
dów, oszustw, poświadczenia nieprawdy 
w dokumentacji, wprowadzenia do obrotu 
urządzeń z zastrzeżonymi znakami towaro-
wymi. Wśród nagrodzonych byli również 
policjanci, którzy po dynamicznym pościgu 
zatrzymali sprawców w jednym przypadku 

zabójstwa, w innym – kradzieży auta. 
Kolejnymi nagrodzonymi byli mundu-

rowi, którzy zwalczając przestępczość 
narkotykową zatrzymali osoby podejrzane 
o posiadanie znacznej ilości środków odu-
rzających. W jednej ze spraw zabezpie-
czono narkotyki o czarnorynkowej wartości 
140.000 zł, w drugiej – o wartości 1.750 
000 zł. 

Policjanci zostali wyróżnieni również 
za podjęcie akcji ratunkowych poprzez 
eskortowanie do szpitala osób wymaga-
jących natychmiastowej pomocy medycz-
nej. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych 
kobieta w ciąży urodziła w bezpiecznych 
warunkach, osoba z podejrzeniem zawa-
łu serca błyskawicznie została hospitali-
zowana, natomiast dziecku po wypadku 
udzielono niezbędnej pomocy lekarskiej. 
Funkcjonariusze pomogli również poszko-
dowanym w trakcie pożaru i strażakom  
w sprawnym przeprowadzeniu akcji ratow-

niczo-gaśniczej.
Listy gratulacyjne otrzymali również 

funkcjonariusze, którzy w czasie wolnym 
od służby zatrzymali osoby łamiące pra-
wo, w tym: pijanych kierowców, poszu-
kiwanych oraz osoby dopuszczające się 
kradzieży. Inni nagrodzeni funkcjonariusze 
wykazali się zaangażowaniem i fachowo-
ścią w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
szkoleń dla rzeczników dyscyplinarnych 
oraz profesjonalną, całodobową koordyna-
cją pracy podległych policjantów podczas 
wydarzeń nadzwyczajnych. 

Komendant stołeczny nagrodził rów-
nież policyjnych sportowców za profe-
sjonalizm i duże zaangażowanie poza 
służbą. Gratulacje otrzymali medaliści VIII 
Mistrzostw Komendy Stołecznej Policji  
w Pływaniu oraz drużyna piłkarek za zajęcie 
II miejsca w II Ogólnopolskim Turnieju Służb 
Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej Ko-
biet i Mężczyzn. 

Na zakończenie spotkania komen-
dant  stołeczny pogratulował i podziękował 
wszystkim nagrodzonym: – po raz kolejny 
mam przyjemność wraz z moimi zastęp-
cami, całą kadrą kierowniczą uczestniczyć  
w nagradzaniu najlepszych policjantów  
w naszym garnizonie. W ostatnim czasie 
to Wy byliście tymi, którzy wybili się ponad 
swoje koleżanki i swoich kolegów wynika-
mi oraz swoją postawą w służbie, jak i poza 
nią.

Generał odniósł się również do spek-
trum rozmaitych, czasami spektakular-
nych działań zrealizowanych w ostatnich 
miesiącach przez funkcjonariuszy całego 
garnizonu począwszy od narkotykowych 
przez pseudokibicowskie, samochodowe 
po sukcesy sportowe. Specyfika policyjnej 
służby sprawia, że nie wszyscy nagrodzeni 
mogli wziąć udział w uroczystości. Decy-
zją komendanta nagrodami wyróżnionych 
zostało łącznie aż 105 funkcjonariuszy, to 
dowodzi dużego zaangażowania i profe-
sjonalnego podejścia do pełnionych obo-
wiązków. – Gratuluję, bardzo serdecznie 
dziękuję i życzę Wam, żebyście na tego 
typu spotkaniach byli jak najczęściej – do-
dał generał.

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

Nagrodzeni za  
ponadprzeciętność
Podczas uroczystej zbiórki we foyer przed Białą Salą komendant stołeczny 
wręczył nagrodzonym policjantkom i policjantom listy gratulacyjne oraz 
podziękował za skuteczną służbę pełną profesjonalizmu i  zaangażowania. 
W spotkaniu uczestniczyli Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji  
i bezpośredni przełożeni nagrodzonych.
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Serdecznie gratuluję awansu. Gdy po-
nad 20 lat temu rozpoczynał Pan służbę  
w warszawskim wydziale ruchu drogo-
wego jako posterunkowy, pewnie nie 
przypuszczał Pan, że nadejdzie taki dzień, 
kiedy to panu przyjdzie zarządzać tą nie-
zwykle ważną komórką w Policji. Jak wy-
glądała Pana droga do najwyższego sta-
nowiska w wydziale? 
Od początku służby w Policji pracuję  
w stołecznym wydziale ruchu drogo-
wego. Zacząłem jako szeregowy po-
licjant. Przez kilka lat pełniłem służbę 
na warszawskich skrzyżowaniach, na 
niemal wszystkich ważniejszych poste-
runkach, w tym na tzw. patelni, czyli na 
skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z ulicą 
Marszałkowską w Warszawie. Później 
dostałem pierwszy radiowóz i młodego 
załoganta, który razem ze mną poznawał 
arkana policyjnej pracy. Z czasem awan-
sowałem, aż doszedłem do momentu, 
kiedy zacząłem zastanawiać się, co dalej 
robić: zostać w Policji czy zupełnie zmie-
nić swoje życie zawodowe. Wydawało 
mi się, że osiągnąłem już wszystko, co 
było do osiągnięcia w danym momen-
cie. Wtedy podjąłem decyzję, jak się 
później okazało kluczową, o podnosze-
niu swoich kwalifikacji. Rozpocząłem 
więc studia magisterskie, a mianowanie 
w tym czasie na stanowisko specjalisty 
otworzyło mi możliwości do dalszego 
rozwoju. Zacząłem więc naukę w WSPol 
w Szczytnie i zdałem egzamin oficerski. 
W czerwcu 2018 r. ukończyłem studia 
MBA.

W czym leży sukces?
Niezwykle cenię sobie pracowitość, za-
angażowanie i determinację. Po wyda-
niu polecenia moja rola się nie kończy. 
Należę do tych przełożonych, którzy 
sprawdzają, czy zostało ono zrealizo-
wane.  Dbam o dyscyplinę i wizerunek 
policjantów wydziału. Mobilizuję ich  
w tym zakresie. Pomagam też stworzyć 
im takie warunki pracy, by mogli w nich 
jak najlepiej funkcjonować. 

Które z Pana zawodowych doświadczeń 
wykorzysta Pan w trakcie pełnienia funk-
cji naczelnika wydziału?
Każde, ale z pewnością najwięcej  
o zarządzaniu tak dużą jednostką do-
wiedziałem się będąc zastępcą naczel-
nika. Wcześniej krok po kroku zajmując 
kolejne stanowiska w hierarchii wydzia-
łowej nabywałem nowych umiejętności  
i zdobywałem szerszy ogląd sytuacji, za-
równo podczas służby na drodze, jako 
kierownik sekcji, specjalista czy ostatnio  
w kierownictwie jednostki. Praca przyno-
si mi satysfakcję i sprawia radość.

Pokonywanie kolejnych szczebli w hierar-
chii daje możliwość zdobycia ogromnej 
wiedzy i doświadczenia. Kolejne lata pra-
cy w „drogówce” z pewnością pozwoliły 
Panu wnikliwie przyjrzeć się tej części 
stołecznej formacji. Jakie według Pana 
zmiany są tu potrzebne?
Nie zamierzam wprowadzać żadnej re-
wolucji. Jak każdy przełożony, mam 
pewien kierunek działania. Po pierwsze 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
podkom. Piotr Świstak

Od szeregowego policjanta 
do naczelnika wydziału  
- to możliwe!
Sukces leży w stanowczości, konsekwencji i dyscyplinie – mówi nowy 
naczelnik stołecznego wydziału ruchu drogowego podinsp. Dariusz 
Ejsmont. Praca dla niego to niekończące się wyzwania. Dlatego tak bardzo 
ceni sobie pracowitość i pełne determinacji dążenie do celu. Wie o tym 
każdy policjant i pracownik wydziału.

•	 obszar działania – Warszawa 
oraz nadzór nad 9 komendami 
powiatowymi Policji garnizonu 
stołecznego

•	 liczba policjantów (etat) – 634
•	 liczba pracowników Policji 

(etat) – 55

Podinspektor Dariusz Ejsmont (l. 45) rozpoczął służbę w Policji 16 lutego 1995 r. Od początku pracował w warszawskim 
Wydziale Ruchu Drogowego. Przeszedł wszystkie szczeble kariery, od aplikanta do naczelnika. Przez pierwsze lata 
służby pracował w sekcji dochodzeń, kompanii motocyklowej, kompanii kontroli, sekcji organizacji służby i sekcji kontroli 

ruchu drogowego. Od 1 maja 2007 r. pełnił funkcję kierownika referatu II. Kilka miesięcy później został kierownikiem sekcji 
kontroli ruchu drogowego II, a następnie kierownikiem sekcji kontroli ruchu drogowego VI. Od sierpnia ubiegłego roku był 
zastępcą naczelnika wydziału, a 5 kwietnia został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KSP. 
Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Warszawie na kierunku orientacja i poradnictwo zawodowe oraz menadżerskie 
studia podyplomowe z zarządzania Master of Business Administration w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu. Jego pasją 
są podróże po świecie, szczególnie bliskie są mu: Azja i Indonezja. Interesuje go też motoryzacja.



12

AKTUALNOŚCI

chcę zapewnić zatrudnionym w wy-
dziale jak najlepsze warunki pracy. Po 
drugie chcę, by w jednostce była jasno 
określona ścieżka rozwoju. Zależy mi, by 
każdy policjant wiedział, że wykazując 
się rzetelną pracą i zaangażowaniem, 
będzie miał szansę awansować. 

Będąc przełożonym niższego szcze-
bla zawsze starałem się traktować ludzi 
sprawiedliwie. Do pracy podchodzę 
profesjonalnie i każdego oceniam rzetel-
nie. Gdyby ktoś zapytał mnie dziś o po-
wód awansu konkretnej osoby, zawsze 
mam argumenty. Patrzę na policjantów 
przez pryzmat tego, jak wywiązują się ze 
swoich obowiązków, czy są zaangażo-
wani i dbają o wizerunek formacji. Nie-
którzy śmieją się, że jestem estetą. Nie 
wstydzę się tego. Zależy mi, by każdy 
policjant prezentował się nienagannie. 
Policjanci ruchu drogowego, podob-
nie jak koledzy z wielu innych komórek 
i jednostek, są wizytówką Policji. To  
z nami przecież mają bezpośredni kon-
takt mieszkańcy, turyści, obcokrajowcy, 
tzw. VIP-y i inni użytkownicy dróg. Poli-
cjant musi wyglądać schludnie i być re-
gulaminowo ubrany. Oceniam też wiele 
innych aspektów jego pracy, oprócz 
spraw merytorycznych liczy się też jego 
zachowanie i dyscyplina.

Jestem niezwykle dumny z moich 
policjantów, którzy od lat startują w ogól-
nopolskim finale Policjant Ruchu Dro-
gowego i zajmują najwyższe miejsca.  
W moim gabinecie na honorowym miej-
scu stoi puchar zdobyty przez funkcjona-
riuszy podczas ostatniego konkursu. Naj-
lepszym policjantem ruchu drogowego  
w kraju został policjant z KSP, który ra-
zem ze swoim kolegą z wydziału wspól-
nie wywalczyli drużynowo pierwsze miej-
sce. Dzięki temu tegoroczne zawody 
odbędą się tym razem w Warszawie.

Jeden z naszych policjantów zajął 
2. miejsce w jeździe zręcznościowej 
motocyklem podczas  Konkursu Mo-
tocyklistów Policjantów w Kulmbach  
w Niemczech. Kolejny sukces to miejsce 
na podium zajęte przez innego naszego 
funkcjonariusza podczas ostatnich ogól-
nopolskich mistrzostw w trójboju siło-
wym służb mundurowych. 

Takich osiągnięć jest więcej, ale nie 
sposób ich teraz wszystkich wymienić.  

Od sportowych osiągnięć policjantów wy-
działu przejdźmy jednak do bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, które od lat sta-
nowi jeden z najważniejszych priorytetów 
Policji. W jaki sposób podlegli Panu funk-
cjonariusze będą o to zabiegać? 
Analizując na bieżąco sytuację na sto-
łecznych drogach łatwo dostrzec, że 

kierujących pojazdami jest coraz wię-
cej, poruszają się coraz lepszymi samo-
chodami po coraz lepszych drogach. 
Niestety przekłada się to często na no-
toryczne przekraczanie prędkości, co 
niesie w konsekwencji tragiczne skutki. 
Wśród ofiar są zarówno sami kierujący, 
pasażerowie, jak i piesi. By temu zara-
dzić, policjanci ruchu drogowego muszą 
być widoczni na drodze, muszą też eg-
zekwować od kierowców i innych użyt-
kowników dróg stosowanie się do prze-
pisów. Profilaktyka i działania centralne 
są w tym przypadku ważnym uzupeł-
nieniem codziennych zadań policjantów 
„drogówki” i ważnym elementem, który 
mam nadzieję, zwiększy bezpieczeń-
stwo na drogach Warszawy i okolicz-
nych powiatów. Jestem zwolennikiem 
wskazywania i systematycznego uświa-
damiania kierowcom potencjalnych za-
grożeń, a nie tylko i wyłącznie karania. 

Pomimo licznych kampanii społecznych 
wielu kierowców dość agresywnie po-
rusza się po drogach. Jak Pan naczelnik 
powiedział, zachęca ich do tego coraz 
lepsza infrastruktura drogowa i szybkie 
samochody. Aby przeciwdziałać takim 
właśnie niebezpiecznym zachowaniom, 
kilka miesięcy temu Komendant Stołecz-
ny Policji powołał specjalistyczną grupę 
„SPEED” do walki z piratami drogowymi. 
Czy sytuacja na stołecznych drogach się 
poprawiła? 
Decyzją Komendanta Stołecznego Policji 
w październiku 2018 r. została powołana 
grupa, która ma na celu przeciwdziała-
nie nielegalnym wyścigom, egzekwo-
wanie od kierujących przepisów ruchu 
drogowego i ujawnianie drastycznych 
przypadków przekraczania prędkości. 
Każdego dnia w miasto wyrusza kilka 
policyjnych załóg. Do dyspozycji mają 

radiowozy oznakowane i nieoznakowane 
z wideorejestratorami. W sezonie letnim 
grupę „SPEED” wspierają także policyjni 
motocykliści. 

W ciągu 7 miesięcy policjanci z tej gru-
py ujawnili ponad 9,5 tysiąca wykroczeń  
i zatrzymali przeszło 1.900 praw jazdy 
za przekroczenie prędkości w obszarze 
zabudowanym o ponad 50 km/h. Każdy 
z tych przypadków to udaremnienie po-
tencjalnej tragedii ludzkiej. Te liczby mó-
wią same za siebie. Dziś kierowcy nie są 
już tak bezkarni. Jestem przekonany, że 
tego rodzaju działania pozwolą także na 
zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych 
ze skutkiem śmiertelnym.

Z jakimi jeszcze grzechami kierowców 
policjanci ruchu drogowego muszą się 
zmierzyć?
Jedną z głównych przyczyn zdarzeń 
drogowych jest również nieprawidło-
we przejeżdżanie przejść dla pieszych. 
Omijanie, wymijanie i wyprzedzanie to 
najbardziej niebezpieczne manewry na 
przejściu dla pieszych. Wielu kierowców 
choć doskonale zna przepisy i dojeżdża 
do przejścia dobrze oznakowanego, lek-
ceważy znaki poziome i pionowe. Swoje 
zachowanie tłumaczy szybkim tempem 
życia: spieszyło mi się, muszę zdążyć na 
samolot, muszę natychmiast odebrać 
dziecko z przedszkola. 

Argumenty nie do pobicia, wydawa-
łoby się, gdyby nie to, że w konsekwen-
cji takie zachowanie może doprowa-
dzić do wypadku. Dlatego też wspólnie  
z Wydziałem Komunikacji Społecznej 
KSP pracujemy nad kolejnym projektem 
spotu informacyjnego, który przestrze-
gać będzie przed konsekwencjami nie-
prawidłowych zachowań.

Innym dość poważnym wykrocze-
niem kierujących jest korzystanie z te-
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lefonów komórkowych podczas jazdy. 
Staramy się uświadamiać kierowcom, 
że nawet chwilowe odwrócenie uwagi 
na wyświetlacz dzwoniącego telefonu, 
leżącego na fotelu obok, wystarczy, by 
doszło do tragedii. 

Aby mierzyć się z różnymi sytuacjami na 
drodze, policjanci „drogówki” potrzebują 
najlepszego sprzętu. Czym możecie się 
pochwalić dziś, jakie pojazdy są częścią 
waszej floty? Do jakich policyjnych dzia-
łań są wykorzystywane?
Naszym nowym nabytkiem są ciężkie 
motocykle marki BMW. Wykorzystujemy 
je podczas codziennej służby, ale nie 
tylko. Maszyny te sprawdzają się dosko-
nale w Motocyklowej Asyście Honorowej 
do zabezpieczania przejazdów VIP-ów, 
w tym kolumny prezydenckiej oraz naj-
ważniejszych uroczystości państwo-
wych i międzynarodowych. Nasz sprzęt 
oraz umiejętności policyjnych motocy-
klistów docenili ostatnio nasi europej-
scy koledzy w Kulmbach w Niemczech,  
z przekonaniem twierdząc, że stołeczna 
Policja ma najlepsze policyjne motocykle 
w Europie i świetnie wyszkolonych poli-
cjantów.

W grupie SPEED z kolei wykorzy-
stywaliśmy użyczony na określony czas 
samochód marki KIA Stinger. Auto nie-
zwykle dynamiczne, o mocy 366 koni 
mechanicznych rozpędza się do setki  
w 4,9 sekundy. Jego prędkość mak-
symalna to 270 km/h. Ale to nie jedy-
ny radiowóz o niezłych osiągach, który 
sprawdza się w służbie policjantów wy-
działu. Dysponujemy np. nowym BMW, 
które wyposażone w wideorejestrator 
jest skutecznym narzędziem do walki ze 

spieszącymi się kierowcami. W ostatnim 
czasie z zakupów centralnych wydział 
ruchu drogowego został też zasilony ra-
diowozami oznakowanymi marki KIA. 

Jeśli chodzi o sprzęt, naprawdę nie 
możemy narzekać. Obserwując jed-
nak nowe rozwiązania technologiczne, 
z których korzystają już niektóre policje 
na świecie (Chiny, Australia), chciałbym, 
aby i nasi policjanci już niebawem mogli 
dysponować w radiowozach np. spe-

cjalnymi systemami do odczytywania 
tablic rejestracyjnych. Szybka analiza da-
nych pozwalałaby na błyskawiczne usta-
lenie w czasie rzeczywistym wszystkich 
niezbędnych informacji o pojeździe oraz 
sprawdzenie, czy nie jest on przypad-
kiem poszukiwany.

Dziękuję za rozmowę.

Moja praca to…
niekończące się wyzwania.
Od pracowników oczekuję…
pełnego zaangażowania, dyscypliny i lojalności.
Nie lubię, gdy...
ktoś kłamie.
Sposób na stres…
basen, siłownia i podróże.
Gdybym nie był w Policji...
pewnie byłbym sportowcem.
Ostatnio czytałem…
Johna Grishama „Więzienny prawnik”, a wcześniej 
książki Toma Clancy’ego „Bez skrupułów”  
i „Patrioci”.
Moim marzeniem jest...
…podróż dookoła świata.

Nauka w szkołach dobiega końca. Okres przedwakacyjny to duża liczba wyjazdów na tzw. zielone 
szkoły. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających z Warszawy, policjanci „drogówki”  
uruchomili punkt kontrolny „TORWAR” przy ul. Łazienkowskiej. 
Każdy autokar, który przyjedzie pomiędzy 6.00 a 9.30 zostanie dokładnie sprawdzony. Kontroli będzie 
podlegać stan techniczny pojazdu oraz trzeźwość i uprawnienia kierowcy. Sprawdzenia będą dokony-
wane na podstawie zgłoszenia do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji pod nume-
rami telefonów:

•	   (22) 603-77-55 (całodobowo);
•	   (22) 603-77-18 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

Również za pośrednictwem strony www.bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzać, czy autokar,  
którym planowana jest podróż, posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.

Kontrole autokarów
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Niezmiennie już od 3 lat Wydział Prewen-
cji Komendy Stołecznej Policji organizuje 
konkurs pt. „Priorytety w służbie dziel-
nicowego”. Jest on realizowany w ra-
mach programu „Dzielnicowy bliżej nas”,  
a jego celem jest stałe podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych i rozbudzanie 
inicjatywy własnej dzielnicowych.

Konkurs składał się  z dwóch części. 
I etap trwał do 15 maja br. i odbywał się 
w poszczególnych jednostkach organi-
zacyjnych stołecznej komendy. Udział  
w rywalizacji mógł zgłosić każdy dziel-
nicowy. Zadaniem konkursowym było 
przygotowanie prezentacji multimedialnej 
przedstawiającej pracę dzielnicowego. 
Każdy materiał musiał zwierać: charak-
terystykę zdiagnozowanego zagrożenia 
występującego na terenie danego po-
licjanta, opis działań wraz z terminami 
realizacji, zakres współpracy z podmio-
tami pozapolicyjnymi, a także sposób 
poinformowania społeczności lokalnej  
o działaniach oraz analizę i ocenę reali-
zacji planu. Prezentacja nie mogła być 
krótsza niż 10 minut i nie dłuższa niż 15.

Najlepsi spotkali się w finale, który 
odbył się  w 27 maja br. w Białej Sali 
Komendy Stołecznej Policji. Komisja, 
w skład której wchodzili: naczelnik oraz 
pracownicy Wydziału Prewencji KSP, 
oceniła przedstawione prezentacje mul-
timedialne i na podstawie przydzielonych 
punktów wyłoniła trzech najbardziej kre-
atywnych dzielnicowych. 

Spośród 23 policjantów i policjantek, 
biorących udział w finale, najwyżej oce-
niony został sierż. sztab. Rafał Rutkow-
ski z Komendy Powiatowej Policji w Miń-
sku Mazowieckim. Drugie miejsce zajął  
st. sierż. Łukasz Kielich z Komendy Re-
jonowej Policji Warszawa VI, natomiast 
trzecie wywalczyła asp. Joanna Wielocha  
z Komendy Powiatowej Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 

Laureatom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
podkom. Piotr Świstak 

Najbardziej kreatywny 
dzielnicowy
Spośród 23 dzielnicowych z komend rejonowych i powiatowych, którzy 
rywalizowali w II etapie stołecznego konkursu „Priorytety w służbie 
dzielnicowego”, najlepszym okazał się sierż. sztab. Rafał Rutkowski z KPP 
w Mińsku Mazowieckim. W pierwszym etapie rywalizacji funkcjonariusze 
walczyli o zwycięstwo w macierzystych jednostkach. Najlepsi spotkali się 
w finale w stołecznej komendzie, gdzie przedstawili swoje konkursowe 
prezentacje multimedialne na temat swojej pracy.
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Dzięki wystawie uczestnicy Powstania 
Warszawskiego mogli poznać najważ-
niejsze fakty z życia patrona Komendy 
Stołecznej Policji. Uroczyste odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej poświęconej Maria-
nowi Stefanowi Kozielewskiemu odbyło 
się 9 stycznia w foyer przed Białą Salą 
Pałacu Mostowskich.

Na specjalnych grafikach w posta-
ci roll-upów zaprezentowano sylwetkę 
żołnierza Legionów, uczestnika wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 r., w la-
tach 1919-1926 organizatora struktur 
i jednostek Policji Państwowej m.in.  
w Kozienicach, Włoszczowej, Opatowie 
i Będzinie, komendanta powiatowego 
PP w Nowogródku i Będzinie, komen-
danta wojewódzkiego PP we Lwowie,  
a w latach 1934-1939 Komendanta 
Policji Państwowej miasta stołecznego 
Warszawy.

Zapoznając się z wystawą weterani 
dowiedzieli się, m.in., że podinsp. Kozie-
lewski podczas swojej służby wspaniale 
budował struktury policyjne, zarówno 
przed wojną, jak i tworząc Państwowy 
Korpus Bezpieczeństwa oraz działal-
ność konspiracyjną Policji. W czasie 

wojny wspólnie ze swoim najmłodszym 
bratem Janem (znanym jako Jan Karski, 
kurier Podziemia) razem opracowywali 
materiały dotyczące sytuacji w okupo-
wanej Polsce. Za działalność konspira-
cyjną został aresztowany przez gestapo 

i spędził rok w obozie w Oświęcimiu. Był 
także uczestnikiem Powstania Warszaw-
skiego. Jego życiorys to dowód, że był 
to człowiek niezwykły, patriota, bohater, 
człowiek bardzo autentyczny. W swoich 
misjach: wojskowej, policyjnej czy kon-
spiracyjnej zawsze kierował się miłością 
do Ojczyzny, był profesjonalistą.

Po obejrzeniu wystawy, wetera-
ni dzieli się swoimi wrażeniami i wzięli 
udział w drugiej części spotkania, po-
święconego bezpieczeństwu z udziałem 
kom.  Joanny Maliny z KRP Warszawa 
IV i Agnieszki Serwaty z wolskiej delega-
tury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy. 
Uczestnicy omówili sposób postępowa-
nia w przypadku kradzieży i zagubienia 
dokumentu. 

Tekst i foto: 
podkom. Marta Sulowska
 

Wystawa u weteranów  
poświęcona policyjnemu  
patronowi
Tym razem wystawę poświęconą pamięci żołnierza i policjanta Niepodległej 
podinspektora Policji Państwowej Mariana Stefana Kozielewskiego mogli 
obejrzeć weterani Powstania Warszawskiego. Specjalne spotkanie dla nich 
zorganizowali 14 maja policjanci z Woli i kierownictwo domu weterana.

Więcej o patronie Komendy 
Stołecznej Policji będzie  

można przeczytać  
niebawem w specjalnym  

wydaniu Stołecznego  
Magazynu Policyjnego.
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Program opiera się na 3 najważniejszych 
filarach: edukacji na temat bezpieczeń-
stwa, promocji bezpiecznych zachowań 
oraz certyfikacji produktów i technik za-
bezpieczeń, chroniących dom i domow-
ników przed włamaniem i pożarem. 

Statystyki pokazują, że w Polsce 
skala włamań do mieszkań i domów jest 
rosnąca. Taki obraz skłania do szukania 
skutecznych metod na przeciwstawienie 
się temu zjawisku. Migracja, duża mobil-
ność sprawców, coraz bardziej wyszu-
kane metody włamań to wspólny mia-
nownik problemów polskiej i niemieckiej 
Policji.  

Celem konferencji „Bezpieczeństwo 
bez granic” było zapoznanie  funk-
cjonariuszy polskiej Policji z działania-
mi prewencyjnymi policji kryminalnej  
w Niemczech, których rezultatem był 
spadek liczby włamań.  Podczas spo-
tkania uczestnicy wysłuchali wykładu 
Karola Klosa (przedstawiciel Progra-
mu Dom Bezpieczny), Hansa Joahima 
Rauscha (komisarz policji kryminalnej  

w Niemczech). Ponadto zaprezentowa-
ne zostały testy i symulacje włamań do 
mieszkań. W bardzo przyjaznej atmosfe-

rze przebiegły wspólne dyskusje. 
Zwieńczeniem konferencji będzie 

kampania edukacyjna w zakresie zapo-
biegania włamaniom pn. „Ślad włama-
nia”, organizowana wspólnie z  Domem 
Bezpiecznym i Służbą Więzienną.

Tekst: 
sierż. sztab. Magdalena Strzeżek

Foto:
Piotr Mizerski 

Polscy policjanci  
na konferencji  
„Bezpieczeństwo bez granic”
W dniu 14 maja 2019 r. funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji: 
podinsp. Marcin Zimoń, nadkom. Halina Ryżyk i sierż. sztab. Magdalena 
Strzeżek uczestniczyli w pierwszej polsko-niemieckiej konferencji pn. 
„Bezpieczeństwo bez granic” zorganizowanej przez  Dom Bezpieczny  
w niemieckim ośrodku szkoleniowym Pffafenhein. Dom Bezpieczny to 
jedyny w Polsce, ogólnopolski program społeczny, którego misją jest 
poprawa bezpieczeństwa polskich domów i mieszkań. 

W Polsce w 2018 r. zanoto-
wano 69.058 przypadków 
kradzieży z włamaniem 
do domów i mieszkań  
(w  2017 r. – 65.514).
 
W Niemczech w 2018 r.  
odnotowano ich 97.504 
(w 2017 r. – 116.540 ).
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KONKURENCJE 
Rozegrano dwie konkurencje. Podczas 
pierwszej zawodnicy strzelali z pistoletu 
P-99 z postawy stojącej do dwóch tarcz 
TS-2 i TS-10 (umieszczonych jedna pod 
drugą) z odległości 25 metrów. Każdy  
z uczestników miał do dyspozycji 23 na-
boje (w tym trzy przeznaczone do strza-
łów próbnych do tarczy TS-2). Zgod-
nie z regulaminem należało oddać 10 
strzałów z wymianą magazynka (2x5) do 
tarczy TS-2, następnie po doładowaniu 
kolejne 10 strzałów (również z wymianą 
magazynka) należało skierować do tar-
czy TS-10. Ocenie podlegał także czas 
wykonania strzałów – max. 3 minuty 
(dodatkowo 1 minuta na strzały próbne). 
Punkty przydzielano proporcjonalnie do 
trafień w pierścienie – tarcza TS-2. Nato-
miast w przypadku tarczy TS-10 strzały 
w centralny prostokąt były oceniane na 
7 pkt, pozostałe w tzw. „butelkę” – 5 pkt, 
poza nią – kolejno 4, 3, 2, 0 pkt zgodnie 
z oznaczeniem na tarczy. 

W trakcie kolejnej konkurencji za-
wodnicy strzelali z różnych jednostek 
broni. Na początku należało oddać 10 
strzałów z pistoletu maszynowego PM-
98 do traczy TS-24 oddalonej o 25 
metrów. Następnie z karabinku AKMS 
10 strzałów uczestnicy kierowali w stro-
nę tarczy TS-23. Wszystko w czasie  
3 minut. Punkty były przydzielane na 
tych samych zasadach, co w konkuren-
cji pierwszej (prostokąt – 7 pkt, butelka 
– 5 pkt, poza nią – 3 pkt).

UCZESTNICY, KLASYFIKACJA
Rywalizacje odbywały się na poziomie 
drużynowym i indywidualnym. W skład 
drużyn, jak co roku, wchodziło 3 uczest-
ników, przy czym zespoły mogły być 
żeńskie, męskie lub mieszane.

O końcowej klasyfikacji drużynowej 
decydowała suma punktów uzyskanych 
w strzelaniach przez trzech zawodników. 
W przypadku tej samej liczby uzyska-
nych punktów znaczenie miał wynik ze 
strzelania do tarczy TS-2. W podobny 
sposób przyznawano punkty w kwalifi-
kacji indywidualnej. 

Przewodniczącym komisji był sierż. 
sztab. Kamil Sułek, sędzią głównym za-
wodów był podkom. Tomasz Wołynkie-
wicz.     

PUCHARY I DYPLOMY
W klasyfikacji drużynowej pierwsze 
miejsce zdobyli policjanci z Oddziału 
Prewencji Policji w Warszawie w skła-
dzie: kom. Daniel Grzyb, kom. Krzysztof 
Ogórek, asp. sztab. Dariusz Przasnek, 
drugie - funkcjonariusze z Komendy Re-
jonowej Policji Warszawa I: nadkom. Ma-
ciej Mikołajczuk, st. asp. Marcin Sałbut, 
mł. asp. sztab. Łukasz Wołowski, trzecie 
miejsce zdobył zespół z Komendy Rejo-
nowej Policji Warszawa III – asp. sztab. 
Łukasz Figura, asp. Krzysztof Maszer, 
sierż. sztab. Michał Jankowski. 

Wśród kobiet najlepsza okazała się 
nadkom. Agnieszka Szymanik z Labo-

ratorium Kryminalistycznego KSP, tuż za 
nią uplasowała się mł. asp. Sylwia Lesz-
czyńska z Wydziału Finansów i Budżetu,  
kolejne miejsce na podium zajęła asp. 
Jolanta Łoza z Wydziału Psychologów.
W kategorii mężczyzn zwyciężył kom. 
Krzysztof Ogórek z OPP w Warszawie, 
drugi był nadkom. Maciej Mikołajczuk  
z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 
I, natomiast trzeci wynik osiągnął asp. 
sztab. Łukasz Figura z Komendy Rejo-
nowej Policji W-wa III.

Puchary Komendanta Stołecznego 
Policji i dyplomy za zajęcie miejsca na 
podium wręczył Naczelnik Wydziału Do-
skonalenia Zawodowego insp. Sławomir 
Cisowski. Zawodnicy, którzy zajęli miej-
sca od IV do VI otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy.

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz

Strzelali na 100-lecie Policji
Już po raz trzeci stołeczni funkcjonariusze rywalizowali o puchar 
Komendanta Stołecznego Policji. Mistrzostwa w strzelaniu zorganizowano 
w ramach obchodów 10O. rocznicy powstania Policji Państwowej.  Najlepszą 
zawodniczką okazała się nadkom. Agnieszka Szymanik, w kategorii 
mężczyzn zwyciężył kom. Krzysztof Ogórek. Wśród drużyn pierwsze miejsce 
zajęli funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji.
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W Otwocku na przykład, policjanci zaj-
mujący się profilaktyką społeczną wspól-
nie z oficerem prasowym postanowili 
przybliżyć młodzieży policyjną formację 
w inny sposób – „od kuchni”. W tym celu 
zaprosili do udziału w przedsięwzięciu 
dyrekcję z zespołu szkół w Karczewie 
oraz uczniów z klas mundurowych, któ-
rzy chcieliby związać swoją zawodową 
przyszłość z Policją. 

Zaplanowano więc cykl spotkań  
z doświadczonymi policjantami różnych 
specjalności m.in.: ruchu drogowego, 
kryminalistyki, profilaktyki społecznej, 
wykroczeń, dochodzeniowo-śledczej, 
a także z przewodnikiem psa służbo-
wego.  Oprócz zajęć teoretycznych, 
podczas których poruszono tematykę  
z zakresu funkcjonowania jednostki, wy-
świetlono film promocyjny, prezentujący 
pracę wszystkich policyjnych wydzia-
łów otwockiej komendy. Zorganizowano 
również spotkania praktyczne, młodzi 
ludzie uczestniczyli np. w odprawie służ-
bowej, kontroli drogowej i zabezpiecza-
niu śladów. 

I tak dzień z otwocką „drogówką” roz-
począł się od odprawy z kierownikiem 
Ogniwa II - aspirantem sztabowym Ma-
riuszem Gubą, który przytoczył uczniom 
wiele ciekawych historii z codziennej 
służby oraz opowiedział o używanym 
przez funkcjonariuszy specjalistycznym 
sprzęcie, z którego część została wy-
stawiona na dziedzińcu przed komen-
dą. Najwięcej jednak emocji wzbudziła 
wśród młodzieży możliwość udziału  
w kontroli drogowej. Funkcjonariusze 
zorganizowali dla uczniów prawdzi-
wy punkt kontrolny przy ul. Andriollego  
w Otwocku, gdzie młodzież przeprowa-
dzała, pod okiem policjanta, pomiary la-
serowym miernikiem prędkości.

Kolejnym etapem było spotkanie  
z technikiem kryminalistyki. Policyjnym 
wykładowcą był doświadczony policjant 
i prawdziwy pasjonat technicznej profe-
sji – aspirant Karol Bartczak. Funkcjo-
nariusz opowiedział o swojej codziennej 
pracy, umiejętnościach niezbędnych  
w służbie, a także o tym, jak został tech-
nikiem. Pod jego okiem młodzież pozna-

ła różne techniki ujawniania śladów oraz 
zasady działania skanera linii papilarnych 
i stanowiska sygnalitycznego przezna-
czonego do wykonywania zdjęć oso-
bom podejrzanym. 

Ostatnie zajęcie dedykowane 
uczniom z Karczewa odbyło się z udzia-
łem przewodnika psa służbowego.  
O szkoleniu opiekunów psów patrolo-
wo-tropiących i specyfice swojej pracy 
opowiadał sierżant Przemysław Bereda. 
Policjant przygotował dla młodzieży spe-
cjalny pokaz umiejętności posłuszeń-
stwa podopiecznego – owczarka nie-
mieckiego oraz zainscenizował atak psa 
oraz sytuację obezwładniania ściganego 
przestępcy. W trakcie spotkania jeden  
z uczniów wcielił się w postać pozoran-
ta, zakładając kilkudziesięciokilogramo-
wy strój ochronny. Kolejna część zajęć 
odbyła się na leśnym torze przeszkód, 
gdzie pies pokonywał przeszkody,  

w tym tunel z opon i tropił ukryty przed-
miot. Pokaz wzbogacił fachową narracją 
i ciekawymi historiami asp. sztab. Marek 
Terczyński.

Na zakończenie uczniowie podzię-
kowali policjantom za poświęcony czas. 
Może niektórzy z nich już niebawem 
założą policyjny mundur, tego im życzy-
my. Lokalne działania promocyjne pro-
wadzone przez otwockich policjantów 
będą kontynuowane. W nowym roku 
szkolnym otwoccy policjanci zamierza-
ją promować zawód policjanta wsród 
uczniów kolejnej szkoły.

Tekst i foto: 
nadkom. Daniel Niezdropa

Lokalnie też może być ciekawie
„Promocja zawodu policjanta” - pod takim właśnie hasłem organizowane 
są przedsięwzięcia garnizonowe, w ramach których funkcjonariusze z KSP 
zachęcają młodych ludzi do wstępowania w szeregi Policji. Organizowane 
od kilku miesięcy „Dni ze Stołeczną Policją” to kompleksowe pokazy 
sprzętu, wyposażenia oraz umiejętności wszystkich najważniejszych 
pionów. A jak jest w powiatach?

Spotkania policjantów  
z uczniami klas mundurowych 

to doskonała okazja do promocji 
zawodu policjanta. Być może już 
niebawem niektórzy z nich założą 

policyjny mundur.
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PLANOWANIE TO PODSTAWA
Aby podróż przebiegła bez zbędnych 
niespodzianek, zaplanuj dokładnie trasę 
przejazdu. Nie zawsze najkrótsza droga 
będzie najszybszą. Zaktualizuj nawigację 
i sprawdź bieżące informacje o remon-
tach. Przed wyjazdem wypocznij, a go-
dziny jazdy dostosuj do swojego rytmu 
dnia.

Upewnij się, że przygotowałeś samo-
chód do podróży. Sprawdź, czy nie wy-
maga naprawy lub wymiany części sa-
mochodowych. Zanim ruszysz w drogę, 
sprawdź opony, poziom oleju i płynów 
eksploatacyjnych, sprawność świateł  
i wycieraczek oraz zrób przegląd klima-
tyzacji, by zapewnić sobie i pasażerom 
komfort jazdy. 

Zabierz ze sobą: kamizelkę odbla-
skową, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, 
apteczkę, zapasowe żarówki do lamp, 
koło zapasowe, podnośnik, klucze do 
kół, linkę holowniczą. samochodowe fo-
teliki (jeśli podróżują z Tobą małe dzieci), 
dokumenty (sprawdź ważność badań 
technicznych i ubezpieczenia OC!).

Jeśli wybierasz się poza granice na-
szego kraju, zapoznaj się z lokalnymi 
przepisami ruchu drogowego. W niektó-
rych państwach nie tylko przekroczenie 
dozwolonej prędkości może być dla Cie-
bie dotkliwe finansowo, ale także korzy-
stanie z kamerki samochodowej.

JEDŹ SPOKOJNIE I ZGODNIE Z PRZEPISAMI
Pogoda zdecydowanie wpływa na sa-
mopoczucie kierowcy.  Weź to pod 
uwagę pokonując kolejne etapy podró-
ży. Zmienne warunki mogą znacznie 
wpływać na Twoje bezpieczeństwo na 
drodze poprzez obniżanie koncentracji 
i osłabienie refleksu. Dodatkowo pod-
czas opadów pogarsza się widoczność  
i znacznie wydłuża droga hamowania 
pojazdów. Niezachowanie odpowied-

niego odstępu, nadmierna prędkość, 
wyprzedzanie w miejscach niedozwo-
lonych czy nieustępowanie pierwszeń-
stwa to najczęstsze przyczyny tragedii 
na drodze. Przestrzegaj więc przepisów 
ruchu drogowego i stosuj zasadę ogra-
niczonego zaufania. Nigdy nie prowadź 
samochodu po alkoholu! 

Podróżując autem po innych kra-
jach pamiętaj, że nieznajomość prawa 
nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za 
złamanie przepisów drogowych. Dla-
tego przestrzegaj obowiązujących tam 
ograniczeń prędkości i wymogów doty-
czących obowiązkowego wyposażenia 
samochodu. Podobnie jak w Polsce, 
również w wielu innych krajach za ko-
rzystanie przez kierującego z telefonu 
komórkowego grozi mandat. W razie 
potrzeby korzystaj więc z zestawu gło-
śno-mówiącego. 

Kilka, a nawet kilkanaście godzin za 
kierownicą to spory wysiłek. Nie zapo-
mnij więc, by po 2-3 godzinach jazdy 
zrobić sobie co najmniej 15-minutową 

przerwę w bezpiecznym miejscu – na 
parkingu lub na stacji paliw. Pamiętaj 
jednak, że nawet kolejna kawa nie po-
może, gdy potrzebny Ci będzie dłuższy 
wypoczynek, a nawet nocleg.

Opuszczając pojazd, nawet na 
krótko, nigdy nie zostawiaj kluczyków  
w stacyjce i wartościowych przedmio-
tów w widocznym miejscu. Potencjalne-
go złodzieja może skusić pozostawiony 
wewnątrz auta np. telefon komórkowy 
lub aparat fotograficzny. 

Długa podróż potrafi dać się we znaki, 
zachowaj więc spokój i prowadź pojazd 
tak, abyś nie musiał nikogo przepraszać 
za swoje błędy. Przestrzegaj przepisów 
nie tylko w obawie przed mandatem. 
Kieruj się rozsądkiem i zachowaj ostroż-
ność, by bezpiecznie dotrzeć do celu. 
Bezpiecznej drogi!

* Artykuł przygotowany dla MEDIAPLA-
NET w ramach kampanii edukacyjnej 
„Jedziemy na wakacje”.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
asp. sztab. Paweł Przestrzelski 

Bezpiecznie do celu 
Niektórzy wyruszą w góry, niektórzy nad morze, a inni spędzą czas wolny 
nad jeziorami. Niezależnie czy w kraju, czy zagranicą, aby dotrzeć na 
upragnione wakacje będą musieli pokonać samochodem setki kilometrów. 
Planowanie podróży, rozsądna jazda i przestrzeganie obowiązujących na 
trasie przepisów ruchu drogowego to klucz do bezpiecznej i bezstresowej 
podróży.

WEZWIJ POMOC  112



20

WARTO WIEDZIEĆ

Co roku policjanci apelują o rozwagę nad 
wodą. Wciąż jednak dochodzi do zbyt 
wielu utonięć, na co wskazują statysty-
ki. Policjanci z Komisariatu Rzecznego 
proponują alfabetyczne przypomnienie 
najważniejszych zasad wpływających na 
poziom bezpieczeństwa podczas letnie-
go wypoczynku.

Aqua czyli woda jest niezbędna do 
życia. Każdy z nas składa się z niej 

w ponad 70%. Pij wodę szczególnie  
w upalne dni by uniknąć odwodnienia. 
Do butelki z wodą nie będą też wlaty-
wały insekty, które zlatują się do słodkich 
soków. Ich ukąszenie jest nie tylko bole-
sne, ale dla tych uczulonych może skut-
kować nawet śmiercią.

Balsam UV używaj, by chronić skórę 
przed szkodliwym i nadmiernym pro-

mieniowaniem. Dzieci powinny używać 
kremów z wysokim filtrem – 30, 50, aby 
nie doszło do poparzeń słonecznych. 
Osoby starsze powinny ograniczać eks-
pozycję na słońcu do minimum. 

Czapkę z daszkiem nakładaj, by 
chronić głowę przed słońcem, aby 

uniknąć udaru cieplnego. Warto korzy-
stać również z cienia i przewiewnych 
miejsc.Dzieci i osoby starsze szczegól-
nie narażone są na przegrzanie, dlatego 
ich przebywanie na słońcu powinno być 
znacznie ograniczone.

Dzieci do 7 roku życia powinny być 
pod stałym nadzorem dorosłych. Na 

kąpieliskach, strzeżonych przez ratowni-
ków WOPR, powinno być wyznaczone 
miejsce do zabawy dla najmłodszych, 
gdzie woda jest bardzo płytka. Dzieci na 
dmuchanych, pływających zabawkach 
powinny być zawsze blisko brzegu i pod 
nadzorem opiekunów.

Ekwipunek. Na wypoczynek nad 
wodę warto zabrać ze sobą sprawny 

telefon komórkowy. Koniecznie należy 
chronić go przed wilgocią, by w razie ko-
nieczności posłużył do wezwania pomo-
cy. Odpowiednie aplikacje pomogą nam 
podczas stresującej sytuacji w trakcie 
udzielania pierwszej pomocy. 

Flagi na kąpielisku strzeżonym wywie-
sza ratownik, w ten sposób informuje 

o możliwości kąpieli. Biała flaga jest ze-
zwoleniem, czerwona zakazem wcho-
dzenia do wody. Należy bezwzględnie 
stosować się do zaleceń ratownika.

Gwizdkiem ratownik informuje plażo-
wiczów np. o konieczności wyjścia 

z wody czy o nadchodzącym niebezpie-
czeństwie. Głośne gwizdanie dla zabawy 
może wprowadzić w błąd i niepotrzebne 
zamieszanie. Gwizdek znajduje się także 
przy kamizelkach ratunkowych i służy do 
wzywania pomocy. 

Help! Wzywanie pomocy powinno 
być zawsze uzasadnione. Nie nale-

ży odwracać uwagi ratownika mało istot-
nymi zdarzeniami czy celowo dla zabawy 
wzywać pomocy.  

Inspektorat sanitarny sprawdza czy-
stość wód na kąpieliskach. Warto więc 

korzystać z plaż i kąpielisk wyznaczo-
nych, które na bieżąco poddawane są 
kontrolom zdatności wody do kąpieli. 
Jeśli przy pięknej pogodzie na kąpielisku 
wywieszona jest flaga czerwona może to 
oznaczać skażenie wody np. bakteriami 
kałowymi, które w konsekwencji mogą 
wywołać stan chorobowy.

Jedzenie w nadmiernych ilościach 
przed kąpielą jest niewskazane. Po 

posiłku należy odpocząć minimum 30 
minut by zacząć myśleć o pływaniu 
wpław. Po spożyciu alkoholu pływanie 
równa się wypadkowi. Na 100 utonięć, 
u 94 osób badania wykazały alkohol we 
krwi. „Pływaj stylem, nie promilem!”

Kamizelka jest niezbędnym środkiem 
ratunkowym podczas pływania na 

łódce, kajaku czy skuterze. Przed zało-
żeniem należy sprawdzić jej stan tech-
niczny oraz rozmiar. Kamizelka powinna 
być dobrze zapięta zgodnie z jej instruk-
cją, która znajduje się po jej wewnętrznej 
stronie. Umiejętność pływania nie jest 
równoznaczna z możliwością pływania 
bez kamizelki. W sytuacji utraty świado-
mości, tylko ona będzie potrafiła unosić 
nas na wodzie.

Lekarstwa. Jeśli przyjmujesz leki nie za-
pomnij wziąć ich na wyjazd. Sprawdź 

czy można po nich prowadzić pojazdy 
mechaniczne (te na wodzie również). 
Przeczytaj uważnie przeciwwskazania  
i efekty uboczne. Poinformuj najbliż-
szych, jakie leki stosujesz, aby w razie 
wypadku mogli poinformować o tym ra-
towników.

Meteorologia. Nie każdy umie prze-
widywać pogodę po rodzaju chmur 

i kolorze zachodzącego słońca. Warto 
jednak sprawdzać prognozę pogody 
przed wypłynięciem na szerokie wody. 
Dzięki temu będzie można odpowiednio 
się przygotować lub przełożyć żeglowa-
nie na inny dzień.

Nenufary czyli roślinność wodna. 
Akweny bogato zarośnięte nie są 

odpowiednim miejscem do kąpieli.  
W trzcinach mogą znajdować się gniaz-
da ptaków wodnych, które broniąc swo-
je potomstwo bywają agresywne. Nie 
należy też zrywać wodnych roślin, gdyż 
większość z nich jest pod ścisłą ochro-
ną.

Obserwator. Będąc nad wodą obser-
wuj nie tylko flagi na kąpielisku, ale 

również najbliższe otoczenie. Może zo-
baczysz jakieś szukające mamy dziec-
ko, lub dziwnie zachowującą się osobę  
w wodzie. Podczas rejsu bacznie patrz 
na wodę i w niebo. Wielu niebezpie-
czeństw można uniknąć na czas, gdy 
zainteresujemy się otaczającymi nas 
ludźmi i zjawiskami przyrody.

Pierwsza pomoc to najczęściej we-
zwanie pomocy. Poinformuj ratow-

nika na plaży lub inne osoby dorosłe. 
Zadzwoń pod numer ratunkowy 112 
(w całej Unii Europejskiej) lub skorzystaj 
z ratunkowego numeru nad wodą 601 
100 100.

Ratowanie w wodzie zostaw fachow-
com. Twoje bezpieczeństwo jest 

równie ważne. Wezwij pomoc, rzuć jakiś 
pływający przedmiotu (koło, dmuchana 
piłka, zakorkowana butelka po wodzie) 
w kierunku osoby wzywającej pomocy, 
dopłyń do niej na łódce/kajaku i podaj 

Tekst i grafika: 
podkom. Kinga Czerwińska

 

Alfabet bezpieczeństwa  
nad wodą 
Przed nami kolejny sezon wypoczynkowy. Warto przypomnieć sobie 
podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą. Tylko wiedza i rozsądek 
mogą uchronić nas i naszych bliskich przed niebezpieczeństwem. Brawura 
i alkohol to najczęstsze przyczyny wypadków nad wodą. Co roku podczas 
miesięcy wakacyjnych tonie ok 500 osób. Warto dołożyć wszelkich starań, 
by wakacje były okresem radosnego i bezpiecznego czasu wolnego.
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linę, koło. Nie wyciągaj ręki, gdyż tonący 
może wciągnąć Cię pod wodę, a łódka 
wywróci się.

Skok na główkę bez upewnienia się 
co do głębokości, może skończyć 

się kalectwem lub śmiercią. W miejscu 
nieznanym należy wcześniej sprawdzić 
głębokość i ukształtowanie dna. Próbny 
skok należy wykonać na nogi, by ogra-
niczyć niebezpieczeństwo. Podczas 
skoku na główkę należy chronić głowę 
chowając ją między uniesione ramiona.

Tonięcie. Osoby, które toną walczą  
o oddech, nie mają więc szans na to, 

by głośno wzywać pomocy. Charaktery-
styczne dla osoby tonącej jest odchy-
lenie głowy, usta nad poziomem wody 
(często rozchylone), szkliste oczy, nie-
przytomne spojrzenie, opadające włosy 
na twarz, kilkakrotne znikanie pod wodą 

i wynurzanie się. Tonięcie to ciche wy-
darzenie, dlatego tak ważna jest szybka 
reakcja.

Ubezpieczenie. Wyjeżdżając na wa-
kacje zabieramy ze sobą często 

kosztowną elektronikę: telefony, tablety, 
aparaty fotograficzne. Przedmioty te nie 
są odporne na wszechobecną na plaży 
wilgoć i drobiny piachu. Jest też ona bar-
dzo atrakcyjna dla złodziei. Oprócz za-
bezpieczenia i dbania o swoją własność, 
polecamy ubezpieczenie nie tylko kosz-
towności, ale i siebie.                                               

Wędkowanie. Nad wodą można 
spędzać czas w różnoraki sposób. 

Jednym z nich jest wędkowanie. Aby ło-
wić rekreacyjnie, należy posiadać kartę 
wędkarską, znać łowiska, wymiary i ob-
ręby ochronne. Relaks nad wodą wiąże 
się ze znajomością obowiązującego pra-

wa. Warto zapoznać się ze stosownymi 
przepisami przed wyjazdem.

Yachting i sporty motorowodne nale-
ży uprawiać po wcześniejszym zdo-

byciu minimalnej wiedzy i doświadcze-
nia. Powinno zapoznać się z prawnymi 
aspektami kto, kiedy, gdzie i na czym, 
może wyruszyć w rejs. Niewiedza nie 
zwolni nas przed odpowiedzialnością. 

Znaki nad wodą. Znaki dotyczą nie 
tylko żeglarzy i motorowodniaków. 

Skierowane są również do plażowiczów  
i turystów. Piktogramy są czytelne dla 
każdego. Należy stosować się do regu-
laminów ośrodków, kąpielisk i znaków 
nad wodą, gdyż ich nie respektowanie 
może zakończyć się przykrą odpowie-
dzialnością prawną.



22

ZABURZENIA POZNAWCZE
 
Urazowe (lub nabyte) uszkodzenie mózgu

OSOBY Z URAZOWYM USZKODZENIEM 
MÓZGU odniosły obrażenia mózgu, zwy-
kle w następstwie urazu, na przykład 
podczas wypadku lub w wyniku udaru. 

•	 W przypadku osób z urazowym 
uszkodzeniem mózgu zastosowanie 
mają również niektóre czynniki wpły-
wające na osoby mające trudno-
ści z przyswajaniem wiedzy. Osoby  
z uszkodzeniem mózgu mogą nie 
mieć kontroli nad mięśniami lub nie 
mogą wykonywać pewnych ruchów, 
co może nie być oczywiste. Na przy-
kład, dana osoba może nie być w sta-
nie napisać swojego nazwiska, cho-
ciaż może poruszać ręką.

•	 Osoba z uszkodzeniem mózgu może 
mieć słabą kontrolę nad impulsami. 
Taka osoba może czynić nieodpo-
wiednie uwagi i nie rozumieć znaków 
społecznych, albo nie „wychwyty-
wać” oznak tego, że kogoś obraziła.  

W swojej frustracji, aby zrozumieć, lub 
aby przekazać swoje opinie, może 
wydawać się natarczywa. Wszystkie 
tego typu zachowania są wynikiem 
odniesionych obrażeń.

•	 Osoba z uszkodzeniem mózgu może 
nie być w stanie postępować według 
wskazówek z powodu słabej pamięci 
krótkoterminowej, albo słabej orientacji 
kierunkowej. Może poprosić o to, aby 
jej towarzyszyć lub może korzystać  
z pomocy psa przewodnika dla orien-
tacji, chociaż nie wydaje się mieć trud-
ności z poruszaniem.

•	 Jeżeli nie jesteś pewien, czy osoba,  
z którą rozmawiasz cię rozumie, zapy-
taj, czy chciałaby, żebyś zapisał jej to, 
co mówisz.

•	 Osoba ta może mieć trudności z kon-
centracją lub uporządkowaniem myśli, 
w szczególności w otoczeniu, w któ-
rym oddziałuje duża ilość bodźców, 
na przykład w zatłoczonym kinie lub 
na dworcu. Bądź cierpliwy. Możesz 
zaproponować przejście w inne miej-
sce, w którym działa mniej czynników 
rozpraszających.

Zwierzęta pomagające osobom niepełno-
sprawnym 

NIEKTÓRE OSOBY niesłyszące, niewidome 
lub niedowidzące, lub osoby z urazowym 
uszkodzeniem mózgu, padaczką lub po-
siadające inne rodzaje niepełnosprawno-
ści, mogą korzystać z pomocy zwierząt 
towarzyszących im w codziennym życiu. 

•	 Kiedy ustalasz, czy dane zwierzę po-
maga osobie niepełnosprawnej, oso-
ba ta może nie posiadać informacji 
potwierdzającej jego funkcję. Oznacza 
to, że zasadniczo będziesz musiał 
dokonać modyfikacji polityki „zaka-
zu wprowadzania zwierząt”, aby taka 
osoba mogła wejść z towarzyszącym 
jej zwierzęciem.

•	 Zwierzęta pomagające osobom nie-
pełnosprawnym są zazwyczaj bardzo 
dobrze wyszkolone i dobrze się za-
chowują. Jeżeli dana osoba nie może 
zapanować nad zwierzęciem, możesz 
poprosić o jego wyprowadzenie.

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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Od kilku miesięcy w Stołecznym Magazynie Policyjnym pu-
blikujemy, w formie obrazkowej, zagadki nawiązujące do 
100-letniej historii stołecznej Policji. 

W czerwcowym numerze prezentujemy grafikę przedstawia-
jącą element umundurowania przedwojennego policjanta. 
Jeżeli wiesz, jak nazywa się ta część umundurowania oraz 
jaki przepis reguluje umundurowanie Policji Państwowej, na-
pisz 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 majowego konkursu została Anna Kasprowiak. 
Serdecznie gratulujemy, a pozostałych Państwa zachęcamy 
do udziału w kolejnych konkursach.

Historyczna stopklatka
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Czy wiesz, że...

Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej 
przeprowadzonego przez CBOS 89% badanych 
uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, 

zaś 98% badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną. 
Niewątpliwie to również zasługa m. in. coraz skuteczniej-
szych działań podejmowanych przez Policję. Badania 
przeprowadzano od 4 do 11 kwietnia 2019 r. Zdecy-
dowana większość Polaków (89%) uznaje swój kraj za 
bezpieczny. Przeciwnego zdania jest 8% ankietowanych. 
W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania o 3 p.p. 
wzrósł odsetek osób twierdzących, że w Polsce żyje się 
bezpiecznie przy jednoczesnym spadku odsetka bada-
nych wyrażających odmienną opinię – również o 3 p.p.).
Polacy jeszcze wyżej oceniają bezpieczeństwo w okolicy 
miejsca swojego zamieszkania. Niemal wszyscy ankie-
towani (98%) twierdzą, że miejsce, w którym mieszkają, 
można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Odmienne od-
czucia wyraża 2% ankietowanych. Nigdy w historii tego 
badania, tj. od marca 1987 r. odsetek wskazań na poczu-
cie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie 
był tak wysoki.
Badanych zapytano również, czy obawiają się, że mogą 
paść ofiarą przestępstwa. Z uzyskanych wypowiedzi wy-
nika, że dwie trzecie Polaków nie obawia się takiego zda-
rzenia (66%). Lęk przed przestępczością deklaruje jedna 
trzecia badanych (33%). Wyniki wskazują, że ankietowani 
bardziej niż o siebie obawiają się o bezpieczeństwo swo-
ich bliskich. Blisko połowa respondentów (46%) odczuwa 
takie obawy, a 52% nie martwi się, że ich bliscy staną się 
ofiarami przestępstwa.
Jak wynika z deklaracji badanych, w ciągu ostatnich pięciu 
lat, 11% Polaków padło ofiarą kradzieży. W porównaniu do 
ubiegłego roku odsetek ten spadł o 4 p.p. Włamania do 
domu, mieszkania, domku letniskowego itp. doświadczyło 
6% ankietowanych. Na pobicie wskazuje 3% badanych, 
a na napad i rabunek – 1%. 3% respondentów stało się 
ofiarą innego rodzaju przestępstwa. Warto zauważyć, że 
nieuwzględnione w pytaniu przestępstwa to nowe formy, 
wcześniej mniej upowszechnione, tj. oszustwa interneto-
we czy finansowe (metody „na policjanta” czy „na wnucz-
ka”), pojawiają się w spontanicznych wypowiedziach an-
kietowanych.

Prezydent Andrzej Duda powołał Elżbietę Witek na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nowa 
szefowa MSWiA zastąpiła na stanowisku Joachima Brudzińskiego, który otrzymał mandat w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego.

Minister Elżbieta Witek urodziła się 17 grudnia 1957 roku w Jaworze. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym, uzyskując tytuł magistra, a także studia podyplomowe w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej 
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka i dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2, a także Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.
Nowa szefowa MSWiA to posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, jest także członkiem Komitetu Politycznego Prawa  
i Sprawiedliwości. W latach 2015-2017 była ministrem-członkiem Rady Ministrów, Szefem Gabinetu Politycznego Pre-
zesa Rady Ministrów, a także Rzecznikiem Prasowym Rządu.
4 czerwca 2019 r. w Pałacu Prezydenckim minister Elżbieta Witek odebrała z rąk prezydenta Andrzeja Dudy powołanie 
na stanowisko szefa MSWiA i złożyła przysięgę.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie od 1 paź-
dziernika 2019 r. uruchamia 4-letnie studia 
oficerskie na kierunku nauka o Policji. Oferta 

jest skierowana do uczniów klas maturalnych, w tym 
w szczególności uczniów klas mundurowych o profilu 
policyjnym, którzy w bieżącym roku przystąpią do eg-
zaminu dojrzałości. O przyjęcie na studia nauka o Poli-
cji może ubiegać się osoba, która znajduje się na liście 
kandydatów do służby w Policji i złożyła akces podjęcia 
studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Liczba 
miejsc na studia: 120. Limit miejsc dla poszczegól-
nych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji ustala 
Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 
proporcjonalnie do stanu etatowego danego garnizonu. 
Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata. 
Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi 
przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozy-
tywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania 
go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów 
młodszych Policji. Więcej informacji na temat studiów 
na stronie internetowej WSPol w Szczytnie.

Jak informuje portal rp.pl, po wypadkach z udziałem 
elektrycznych hulajnóg Ministerstwo Infrastruktury za-
powiada zmiany w przepisach. Rozważa się wpro-

wadzenie w najbliższym czasie zapisów, zgodnie z któ-
rymi e-hulajnogi przestaną być pieszymi w świetle prawa. 
Mają one być traktowane, jak pojazdy. Kontrowersje wokół  
e-hulajnóg narosły z wielu powodów, u których źródła jest 
rosnąca popularność tzw. UTO (urządzeń transportu oso-
bistego). Elektryczne hulajnogi potrafią rozpędzić się do 
25 km/h, co biorąc pod uwagę masę ciała kierującego  
i pojazdu sprawia, że przy zderzeniu z pieszym, pieszy nie 
ma szans wyjść bez szwanku z takiego wypadku. Co-
raz liczniejsze zdarzenia tego typu dowodzą, że tak jest,  
a może być ich więcej, bo po polskich miastach jeździ już 
6 tysięcy takich urządzeń, z czego połowa w Warszawie. 

WARTO WIEDZIEĆ
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