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Rico - najdzielniejszy "policjant" w Polsce
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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Wrzesień upłynął pod znakiem sportowej rywalizacji stołecznych policjantów. Jednym z największych 
przedsięwzięć były ogólnopolskie Mistrzostwa Służb Mundurowych w konkurencjach wytrzymałościowo-
-siłowych pn. „Ogień na Ogień 2019”, zorganizowane w ramach obchodów 100. rocznicy powołania 
Policji Państwowej. Do rywalizacji o puchar Komendanta Stołecznego Policji przystąpiło 90 zawodni-
ków, reprezentujących Policję, Wojsko Polskie, Państwową Straż Pożarną, Służbę Więzienną, Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Ochrony Państwa. W ten sposób uczestnicy uczcili pamięć 
zmarłych policjantów: asp. Kingi Kęsik (byłej wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy w fitnessie sylwetko-
wym), podkom. Mariusza Koziarskiego ps. „KOZI” (antyterrorysty, który oddał swoje życie w trakcie służby  
„Wiśnia Mała”) oraz podinsp. Piotra Brzezinki (zmarłego w tym roku zastępcy dowódcy SPKP w Warsza-
wie). Stołeczni policjanci rywalizowali również w innych dyscyplinach: biathlonie, jeździe konnej, tenisie 
ziemnym, wędkarstwie i strzelectwie. Jak co roku, po wakacjach, nie mogło też zabraknąć ogólnopol-
skich zawodów dla policjantów ruchu drogowego. Po ubiegłorocznych sukcesach naszych funkcjonariuszy z WRD, turniej odbył 
się w garnizonie stołecznym. O emocjach turniejowych przeczytacie w relacjach z tych zawodów. 
Ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy dla Was, Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy, w tym numerze. Zachęcamy też do 
poznania najdzielniejszego z najdzielniejszych „policjantów”. O kim mowa? Koniecznie zajrzyjcie do środka.
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Przez kilka dni uczestnicy z kraju i zagra-
nicy, zaproszeni do udziału w przedsię-
wzięciu mówili o swoich doświadczeniach 
i wymieniali się dobrymi praktykami w za-
kresie realizacji zadań w obliczu zagrożeń 
chemicznych, biologicznych, radiacyjnych  
i nuklearnych. Partnerami projektu byli: 
Orlen Aviation Sp. z o.o., Prezydium Poli-
cji w Berlinie, Policja Narodowa Hiszpanii, 
Dyrekcja Generalna Policji Chorwacji, Dy-
rektoriat Generalny Policji Francuskiej, Ko-
menda Główna Policji Portugalii.

ĆWICZENIA W REALNYM OBIEKCIE
We wtorek 24 września uczestnicy wzięli 
udział w ćwiczeniach na terenie bazy pa-
liwowej Orlen Aviation, obsługującej Lotni-
sko Chopina w Warszawie, co umożliwiło 
oddanie warunków rzeczywistego zama-
chu na strategiczną przestrzeń publiczną 
w funkcjonującym realnie obiekcie. Służby 
ochrony, ratownicy, strażacy i policjanci 
sprawdzali w ten sposób stan przygotowa-
nia komórek interwencyjnych oraz spraw-
ność koordynacji działań różnych służb 
zaangażowanych w rozpoznanie i neutra-
lizację zagrożeń CBRN oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa.
 
KONFERENCJA EKSPERCKA
Drugiego dnia eksperci CBRN z kraju  
i zagranicy, przedstawiciele służb policyj-
nych z KGP, CBŚP, BOA, komend wo-
jewódzkich Policji oraz szeregu instytucji  
i specjalistycznych jednostek Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Wojska Polskiego 
prezentowali różne aspekty zagrożeń che-
micznych, biologicznych, radiacyjnych i nu-
klearnych podczas międzynarodowej kon-
ferencji eksperckiej w Wojskowej Akademii 
Technicznej. Przedsięwzięcie to było zor-
ganizowane pod honorowym patronatem 
Komendanta Głównego Policji gen. insp. 
dr. Jarosława Szymczyka i realizowane  
w ramach obchodów 100. rocznicy powo-

łania Policji Państwowej. Uczestnicy dzielili 
się swoimi doświadczeniami i prezentowali 
spostrzeżenia dotyczące współczesnych 
wyzwań europejskich służb i instytucji  
w zakresie zagrożeń CBRN.

WARSZTATY PRAKTYCZNE
Kolejnym komponentem realizowanego 
przez KSP przedsięwzięcia były warsztaty 
praktyczne, zorganizowane przy współpra-
cy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska
 
Foto: 
asp. sztab. Krzysztof Chwała 

„Dojrzałe” instytucje budują 
bezpieczny świat
Podsumowaniem wspólnych działań i prezentacją nowoczesnych 
rozwiązań w zakresie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych 
i nuklearnych zakończyło się czterodniowe spotkanie międzynarodowej 
grupy ekspertów z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Portugalii  
i Chorwacji, zorganizowane przez Komendę Stołeczną Policji przy 
wsparciu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Certyfikaty udziału w projekcie 
„Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia 
pierwszych reagujących” w ramach programu UE Internal Security Fund 
– Police wręczył Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Marek 
Chodakowski.



Heleny Chodkowskiej w Warszawie, po-
zwalające na podzielenie się dobrymi prak-
tykami oraz rozwiązaniami stosowanymi  
w swoich krajach. Oprócz praktycznych pre-
zentacji policjantów Samodzielnego Podod-
działu Kontrterrorystycznego KSP, Central-
nego Biura Śledczego Policji, Laboratorium 
Kryminalistycznego KSP oraz przedstawi-
cieli: Przemysłowego Instytutu Automatyki  
i Pomiarów, Wojskowego Instytutu 
Technicznego Uzbrojenia oraz Wojsko-
wego Instytutu Chemii i Radiometrii, 
organizatorzy warsztatów: policjanci sto-
łecznego LK i SPKP oraz pracownicy 
WICHiR opracowali dla biorących udział  
w ćwiczeniach kilka scenariuszy uwzględ-
niających różne typy skażeń oraz spe-
cjalne zestawy pozwalające na działanie  
w warunkach zagrożenia CBRN. W warsz-
tatach uczestniczyła też specjalistyczna 
grupa ratownictwa chemiczno-ekologicz-
nego Państwowej Straży Pożarnej - Jed-
nostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 Komen-
dy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
Na zakończenie uczestnicy projektu 
spotkali się w Przemysłowym Centrum 
Optyki - PCO S.A., by podsumować 
całość przedsięwzięcia i zapoznać się  
z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakre-
sie zagrożeń chemicznych, biologicz-
nych, radiacyjnych i nuklearnych. Pod-
czas spotkania zorganizowanego przy 
współpracy z Polską Grupą Zbrojenio-
wą przedstawiciel PZG zaprezentował  
firmę, która jest wiodącym producentem 
sprzętu dla nowoczesnych armii. Współ-
pracuje w realizacji krajowych i zagranicz-
nych projektów badawczo-rozwojowych  
w obszarze produkcji sprzętu wojskowego  
i dostarcza innowacyjne i kompleksowe 
rozwiązania w ramach oferowanych pro-
duktów lub usług.

Zaproszeni goście usłyszeli też o wie-
lu innowacyjnych rozwiązaniach, w tym 
elementach wyposażenia indywidual-
nego dla służb, opracowywanych i two-
rzonych z myślą o bezpieczeństwie ludzi  
w PCO S.A. oraz o produkowanym przez 
Makpol S.A. sprzęcie ochronnym tj. maski 
przeciwgazowe, hełmy ochronne, kamizelki 
kuloodporne, produkty ochrony przeciw-
chemicznej: maski przeciwgazowe, odzież 
ochronną i sprzęt odkażający oraz wyroby 
ochrony prewencyjnej (tarcze, pałki, ubiory 
przeciwuderzeniowe), którego głównymi 
odbiorcami są: wojsko, policja i straż gra-
niczna.

Ostatni dzień spotkań w gronie eks-
perckim był doskonałą okazją do podsu-
mowań. Hiszpanie i Portugalczycy pod-
kreślili wyjątkową możliwość weryfikacji 
i doskonalenia  szczegółowych sche-
matów działania i procedur w zakresie 
CBRN, co było możliwe dzięki prowa-
dzonej bardzo realistycznie akcji treningo-
wej na  nieznanym sobie obiekcie. Ekipa  

z Niemiec z ogromnym zainteresowa-
niem zapoznała się z bardzo nowocze-
snym wyposażeniem polskiej konstrukcji 
i produkcji. Niemieccy policjanci zapew-
niali też, że uzyskali wiele interesujących 
informacji i mieli okazję  nauczyć się cie-

kawych rozwiązań od polskich specjali-
stów z wojska i policji. Z kolei chorwac-
ki zespól przyznał, że jest zadowolony  
z bardzo profesjonalnego poziomu ćwi-
czeń, wykładów i warsztatów. Było to  
w ich ocenie bardzo efektywne spożytko-
wanie środków europejskich (przedsię-
wzięcie realizowane jest w ramach progra-
mu ISF Police).

Międzynarodowe spotkanie ekspertów 
od zagrożeń CBRN zakończyło uroczyste 
wręczenie certyfikatów uczestnikom pro-
jektu przez Zastępcę Komendanta Stołecz-
nego Policji insp. Marka Chodakowskiego. 
- Trwałym efektem projektu, realizowanego 
przez KSP, będzie między innymi opra-
cowanie nowatorskich, multimedialnych 
materiałów dydaktyczno-instruktażowych, 
dla funkcjonariuszy europejskich organów 
ścigania, którzy w ten sposób będą mogli 
pośrednio skorzystać z wyników naszego 
przedsięwzięcia – mówił komendant.
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Sylwetka nadinspektora dr Leona Na-
glera została przybliżona przez dr. hab. 
Bolesława Sprengela prof. Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu podczas 
sympozjum pn. „100 lat polskiej Policji. 
Historia i współczesność”, które odbyło 
się na początku września br. w Centrum 
Konferencyjnym Ordynariatu Polowego 
przy ul. Długiej.  Członkiem komitetu orga-
nizacyjnego był Komendat Stołeczny Policji 
– To niezwykle wyjątkowa osoba, jedna  
z ciekawszych postaci przedwojennej Po-
licji – tymi słowami rozpoczął swój referat 
dr hab. Bolesław Sprengel i dodał: – ge-
nerał Nagler zasługuje na uwagę nie tylko 
ze względu  na wysoki stopień policyjny, 
ale przede wszystkim na pewne cechy 
osobowości, które wyróżniały go spośród 
innych policjantów i przekładały się na do-
konania zawodowe.

Z wykształcenia był prawnikiem. Przed 
I wojną światową prowadził praktykę ad-
wokacką we Lwowie. Podczas wojny 
walczył na froncie włoskim. Później włączył 
się w tworzenie wojska polskiego, skąd 
został skierowany do policyjnej formacji. 
W 1926 roku objął stanowisko Szefa Se-
kretariatu Komendanta Głównego Policji 
Państwowej. Komendantem  był wówczas 
płk Janusz Zygmunt Jagrym-Maleszew-
ski. Postać niezwykle ważna, dzięki której 
system szkolnictwa policyjnego zmienił się 
zupełnie, został udoskonalony i scentrali-
zowany. Za czasów płk Maleszewskiego 
rozpoczęto też współpracę z policjami kra-
jów europejskich, a jednym z jego bliskich 
współpracowników był właśnie Leon Na-
gler. Nadinsp. Naglerowi powierzono dość 
trudne i zarazem odpowiedzialne zadanie 
z zakresu szkolnictwa. Bowiem u począt-
ków swojego istnienia Policja Państwowa 
była formacją, która dopiero zaczęła się 
kształtować. Na swojej drodze napotyka-
ła różne problemy, jednym z nich był brak 
wyszkolonej kadry oficerskiej, w tym tak-
że szeregowej. W realizacji tego zadania 
niezwykle ważne okazały się umiejętności 
Naglera, jego doświadczenie wojskowe  

i ogromna wiedza. To wszystko złożyło się 
na kolejne awanse. W 1929 roku wyjechał 
na 3 miesiące do Austrii i Francji w związku 
z reorganizacją służby śledczej. W latach 
1929-34 kierował Wydziałem IV, czyli całą 
służbą śledczą Policji Państwowej, zajmu-
jącą się sprawami kryminalnymi, politycz-
nymi i obyczajowymi. W 1935 r. został 
szefem Inspekcji Komendy Głównej PP  
– dzisiejszego Biura Spraw Wewnętrznych.

Komórka ta składała się z kilku oficerów 
w stopniu inspektora (odpowiednik puł-
kownika). Każdy z nich musiał  mieć prak-
tykę w kierowaniu jednostkami policyjnymi. 
Doświadczenie to było niezbędne podczas 
przeprowadzanych kontroli. Każdemu  
z inspektorów powierzono jeden z czterech 
obszarów – wtedy na tyle rejonów był po-
dzielony kraj. Leon Nagler kierował nimi do 
końca funkcjonowania II Rzeczpospolitej.

Tekst: 
Ewelina Kucharska
 
Foto: 
NAC

„Historia jest nauczycielką  
życia” 
Słowa słynnego rzymskiego mówcy Cycerona mają szczególny wydźwięk 
w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Dzięki tej niezwykle ważnej 
nauczycielce dowiadujemy się o losach naszych przodków, poznajemy 
sylwetki osób, które swoją postawą oraz kompetencjami zapisały się 
złotymi zgłoskami w dziejach narodu, formacji bądź też rodziny. Także 
Policja ma w swojej 100-letniej historii wiele ciekawych postaci godnych 
naśladowania. Jedną z nich jest przedwojenny generał Policji Leon Nagler.
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Kariera jego nabrała rozpędu w latach 
30. XX wieku, kiedy został wiceprzewod-
niczącym Międzynarodowej Organizacji 
Policji Kryminalnych. Instytucja ta, współ-
cześnie znana jako Interpol, powstała  
w 1923 roku w Wiedniu. Dlaczego tam?  
– W okresie międzywojennym miasto to 
było stolicą małego kraju, ale w czasach 
Austro-Węgier, reprezentowało olbrzymie 
wielonarodowościowe państwo, które po-
siadało najlepsze zbiory kartotek i informa-
cji na temat m.in. organizacji kryminalnych  
i działań terrorystycznych. Stamtąd wywo-
dzili się aktywni działacze terrorystyczni, 
przestępcy kryminalni działający na terenie 
całej Europy – mówił w trakcie wykładu  
dr. hab. Bolesław Sprengel. 

Wiedeń był siedzibą międzynarodowej 
organizacji do 1938 roku. Po aneksji Austrii 
przez III Rzeszę Niemiecką kontrolę nad in-
stytucją przejęli Niemcy. Wtedy Polska, po-
dobnie jak większość państw, wstrzymała 
współpracę w ramach Międzynarodowej 
Organizacji Policji Kryminalnych, jako wyraz 
protestu przeciwko naruszeniu przez Niem-
ców apolityczności tej instytucji. Do tego 
czasu, co roku, odbywały się kongresy, 
podczas których wygłaszano referaty, wy-
mieniano się informacjami i podejmowano 
uchwały. 

Po wybuchu II wojny światowej Leon 
Nagler wyjechał do Lwowa i zaginął w nie-
wyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. 
Nie znamy miejsca jego śmierci. Z doku-
mentacji archiwalnej nie wynika, żeby dostał 
się do niewoli niemieckiej czy sowieckiej. 
Został prawdopodobnie zamordowany. 

Do dzisiaj zachowały się jednak zapiski 
oraz korespondencja Naglera z policjantami 
innych państw, które świadczą o jego bar-
dzo dobrych relacjach, uznaniu i szacun-
ku, jakim się cieszył. Jego wysoka kultura 
osobista i obycie, do tego wykształcenie 
prawnicze i znajomość języków obcych 
powodowały, że umiejętnie poruszał się 
na salonach europejskich. Był konkretny, 
merytoryczny i skromny: – co poniektórzy 
– referował dr hab. Bolesław Sprengel  
– próbowali zyskać jego sympatię i kiero-
wali do niego pisma opatrzone zwrotem: 
Panie Zastępco Komendanta Głównego 
Policji Państwowej, odpowiadał: Nie jestem 
zastępcą, tylko naczelnikiem inspektoratu. 
Innym jego przymiotem był gorący patrio-
tyzm. Każdego roku ofiarowywał jakieś 
kwoty na szczytne cele, stowarzyszenia 
np. Macierz Polską. Poza tym był eleganc-
ki – dodaje dr Sprengel – gdy zapraszano 
go na eventy, zawsze pytał: a ile kosztuje 
wejściówka? I za każdym razem płacił, nie 
przyjmował darmowych wejściówek na 
bale, spotkania. Uważał, że jeżeli inni płacą, 
to także i on, nadinspektor Policji. 

W okresie międzywojennym Nagler 

był szczególnie związany ze środowiskiem 
sztuki (komendant główny gen. insp. Kor-
dian Józef Zamorski był malarzem) oraz 
literackim przez swoją małżonkę, Herminię 
Nagler, która zanim zajęła się pisarstwem 
i poezją, pracowała jako nauczycielka.  
W 1939 roku wraz z mężem Leonem wy-
jechała do Lwowa. Tam w 1940 roku zo-
stała uwięziona przez NKWD w areszcie 
śledczym, a następnie osadzona w łagrze 
w Kazachstanie. Wraz z armią Andersa 
wyjechała na Zachód. Aktywnie działała na 
emigracji w środowisku londyńskim  – była 
wiceprezesem Związku Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie. Zmarła w 1957 roku w Londy-
nie. Niestety nie zachowały się relacje z ży-
cia osobistego małżeństwa Nagler. 

Ale to nie jedyna sylwetka i historia zwią-
zana z przedwojennymi dziejami Policji, któ-
rą omówiono podczas sympozjum. Wykład 
wygłosił też płk dr Jacek Macyszyn, dyrek-
tor Muzeum Ordynariatu Polowego, który 
omówił historię i tradycję kształtowania się 
polskiego systemu bezpieczeństwa we-
wnętrznego. O jednostkach szkoleniowych 
Policji województwa śląskiego w latach 
1922-1939 mówił insp. dr Rafał Kochań-
czyk, Komendant Szkoły Policji w Katowi-
cach, natomiast o Szkole Policji w Słupsku, 
jako nowoczesnej jednostce szkoleniowej  
z bogatą tradycją i historią – insp. Jacek Gil, 
komendant SP w Słupsku. Kierunki rozwo-
ju kryminalistycznych baz danych przedsta-
wił w swoim wystąpieniu prof. Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
dr hab. Jarosław Moszczyński.

Słuchacze sympozjum mieli również 
okazję szczegółowo poznać sylwetki osób, 
które zasłużyły się dla Policji na przestrzeni 
100 lat np. dr Janusz Gmitruk dyrektor Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 
przybliżył postać gen. bryg. Adama Wła-
dysława Gołąbka ps. „Stefan”, „Boryna”. 
Zaprezentowana została również postać 

ostatniego „granatowego” Komendanta 
Głównego Policji Państwowej Kordiana 
Józefa Zamorskiego przez dr Jana Znajdka  
z Fundacji Polonia Semper Fidelis. O gene-
rale Kordianie Józefie Zamorskim i innych 
komendantach głównych, na przestrzeni 
100 lat Polskiej Policji, mówił były Komen-
dant Główny Policji gen. insp. w st. spocz. 
Leszek Szreder. 

W ramach sympozjum z okazji 100. 
rocznicy powstania Policji Państwowej od-
były się również imprezy towarzyszące: po-
kaz umundurowania funkcjonariuszy Policji 
Państwowej zaprezentowany przez Grupę 
Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji 
Państwowej Komisariat w Radomiu, a także 
wystawa pt. „Podinspektor Policji Państwo-
wej Marian Stefan Kozielewski – żołnierz i 
policjant Niepodległej”, ekspozycja doku-
mentów historycznych i elementów wy-
posażenia policjantów PP zgromadzonych 
przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 
1939 r.” w Łodzi, prezentacja specjalnego , 
jubileuszowego wydania Stołecznego Ma-
gazynu Policyjnego i publikacji książkowych 
Stowarzyszenia Muzeum Policji oraz piknik 
w siedzibie  Muzeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego przy al. Wilanowskiej.

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowa-
ne dzięki ścisłej współpracy przedstawicieli 
wielu instytucji: Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego w Warszawie, Funda-
cji Polonia Semper Fidelis w Warszawie, 
Muzeum Niepodległości w Warszawie,  
Komendy Stołecznej Policji, Stowarzysze-
nia Muzeum Policji w Kielcach, a także: 
Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłu-
maczy w Europie (APAJTE), Zakładu Bio-
grafistyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu 
na Obczyźnie w Londynie, Fundacji Sedeka  
w Warszawie, Szkoły Policji w Słupsku, 
Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego.
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Zawody, które rozpoczęły się 17 wrze-
śnia br. w sali konferencyjnej CSP w Le-
gionowie, uroczyście otworzył Zastępca 
Komendanta Stołecznego Policji insp. 
Marek Chodakowski.

W ceremonii otwarcia uczestni-
czyli również: Zastępca Komendanta 
Centrum Szkolenia Policji insp. Marcin 
Szyndler, przedstawiciele Biura Ruchu 
Drogowego KGP na czele z Dyrekto-
rem insp. Zdzisławem Sudołem, Kie-
rownik Zakładu Ruchu Drogowego CSP  
mł. insp. Jarosław Zgierski oraz naczel-
nicy Wydziałów Ruchu Drogowego z ko-
mend wojewódzkich Policji.   

Przez 4 dni 34 policjantów z wy-
działów ruchu drogowego komend 
wojewódzkich w kraju i 2 żandarmów 
rywalizowało w 6 konkurencjach. Zawo-
dy zostały w Warszawie oraz Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie.

KONKURENCJE FINAŁOWE
Zawodnicy rywalizowali w następują-
cych konkurencjach:

K-1 – test ze znajomości przepisów, 
w szczególności ustaw: prawo o ruchu 
drogowym, zagadnień prawa karnego, 
procedury karnej, prawa o wykrocze-
niach, procedury wykroczeniowej oraz 

regulujących transport drogowy, a także 
taktyki pracy policjanta oraz innych prze-
pisów służbowych – najwięcej punk-
tów zdobył mł. asp. Mateusz Strójwąs  
z KWP w Kielcach; 

K-2 – strzelanie z broni służbowej  
z dobiegiem – najlepszym strzelcem 
okazał się asp. Michał Majcher z KWP 
w Krakowie; 

K-3 – kierowanie ruchem drogo-
wym na skrzyżowaniu – zwyciężyło aż 
4 policjantów: mł. asp.  Krzysztof Portas  
z KWP w Rzeszowie, mł. asp. Dariusz 
Nieszporek z KWP w Katowicach, sierż. 
sztab. Dawid Suder w KWP w Krako-
wie oraz asp. Cezary Piotrowski z KWP  
w Olsztynie; 

K-4 – jazda sprawnościowa motocy-
klem służbowym – pierwszy w tej kon-
kurencji okazał się sierż. sztab. Dawid 
Suder w KWP w Krakowie; 

K-5 – jazda sprawnościowa samo-
chodem osobowym po wyznaczonym 
torze oraz przebiegnięcie wyznaczone-
go odcinka – wszystkich zawodników 

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto: 
asp. sztab. Tomasz Oleszczuk 

„Policjant Ruchu Drogowego” 
w 2019 roku – wyłoniony
Organizatorem finału Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu 
Drogowego” była niezmiennie Komenda Główna Policji, natomiast  
w przygotowanie przedsięwzięcia włączyła się w tym roku Komenda 
Stołeczna Policji. Stało się tak dzięki odniesionemu w ubiegłym roku 
zwycięstwu przez policjanta WRD KSP mł. asp. Marcina Sulika. Zdobył on 
wówczas najwyższe trofeum zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak  
i drużynowej razem z mł. asp. Konradem Szpakiem. W tegorocznym 
konkursie najlepszym Policjantem Ruchu Drogowego został asp. Michał 
Majcher z KWP w Krakowie. Drużynowo także zwyciężyli funkcjonariusze 
z Krakowa.
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pokonał mł. asp. Marcin Opałacz z KWP 
w Rzeszowie;

K-6 – test wiedzy oraz sprawdzian 
praktycznych umiejętności udzielania 
pomocy poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych – w tej konkurencji 
pierwsze miejsce zdobyli: sierż. sztab. 
Krzysztof Gajo z KSP, asp. Michał Maj-
cher z KWP w Krakowie i sierż sztab. Da-
wid Suder z KWP w Krakowie.

ODPRAWA SŁUŻBOWA
Równolegle podczas trwania konkursu 
w sali konferencyjnej CSP w Legionowie 
odbyło się spotkanie robocze kierow-
nictwa Biura Ruchu Drogowego KGP  
z naczelnikami wydziałów ruchu drogo-
wego komend wojewódzkich/stołecz-
nej. Tematem przewodnim odprawy było 
szeroko rozumiane bezpieczeństwo ru-
chu drogowego, w tym nadzór nad nim 
i kształtowanie prawidłowych zachowań 
jego użytkowników. 

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD
Uroczystość, podczas której wręczo-
no laureatom nagrody, miała miejsce  
w Centrum Szkolenia Policji w Legiono-

wie. Udział w niej wzięli m.in.: I Zastępca 
Komendanta Głównego Policji nadinsp. 
Dariusz Augustyniak, Komendant Sto-
łeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, 
Komendant Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie insp. Anna Rosół, Dyrek-
tor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. 
Zdzisław Sudoł oraz Zastępca Dyrektora 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Województwa Mazowiec-
kiego Pan Marek Szymański.

Laureaci konkursu, zarówno w ka-
tegorii indywidualnej, jak i grupowej, 
otrzymali puchary oraz nagrody. Ponadto 
funkcjonariuszom, którzy indywidualnie 
zajęli pierwsze trzy miejsca wręczono, 
nadane przez Komendanta Głównego 
Policji, odznaki „Zwycięzca konkursu 
wiedzy i sprawności zawodowej” w kolo-
rze kruszcu odpowiadającego zdobyte-
mu miejscu. Wręczono również puchary 
gościom honorowym zawodów – dwóm 
żołnierzom Żandarmerii Wojskowej.

ZWYCIĘZCY XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU „POLICJANT RUCHU DROGO-
WEGO”

•	 I miejsce – asp. Michał Majcher 

z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie,

•	 II miejsce – sierż. sztab. Łukasz 
Zalewski  z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gorzowie Wielkopol-
skim,

•	 III miejsce – st. sierż. Piotr Ko-
nopko z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Lublinie.

NAJLEPSZE DRUŻYNY W TEGOROCZNYM 
KONKURSIE: 

•	 I miejsce – policjanci z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

•	 II miejsce – policjanci z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Rzeszo-
wie,

•	 III miejsce – policjanci z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji  
w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z regułami konkursu następ-
ne zawody zostaną zorganizowane na 
terenie komendy, którą reprezentował 
tegoroczny zwycięzca. Do zobaczenia  
w Krakowie.

Tegoroczne zawody zorganizowano  
w ramach obchodów 100. rocznicy po-
wołania Policji Państwowej z ramienia 
Komendy Stołecznej Policji. Impreza 
została poświęcona pamięci zmarłych 
policjantów: 

•	 asp. KINGI KĘSIK (byłej wicemi-
strzyni świata i mistrzyni Europy  
w fitnessie sylwetkowym), 

•	 podkom. MARIUSZA KOZIAR-
SKIEGO ps. „KOZI” (antyterro-
rysty, który oddał swoje życie  
w trakcie służby „Wiśnia Mała”),

•	 podinsp. PIOTRA BRZEZINKI 

(zmarłemu w tym roku zastępcy 
dowódcy SPKP w Warszawie).

Otwarcie zawodów miało szczególną 
oprawę, wzorowaną na zawodach KSW.

Organizatorów i zawodników służb 
mundurowych przywitał Zastępca  
Komendanta Stołecznego Policji insp. 
Krzysztof Smela, który podkreślił, że 
turniej zorganizowano, aby uczcić  
pamięć wybitnych funkcjonariuszy Poli-
cji. Komendant podziękował rodzinom 
zmarłych funkcjonariuszy za obecność  
i życzył wszystkim „dużo wrażeń z turnie-

ju, a zawodnikom skuteczności, wytrzy-
małości i walki fair play”.

Organizatorzy zadbali o każdy szcze-
gół. Każda z drużyn została zaprezento-
wana. Czynnym funkcjonariuszom przy-
glądali się uczniowie klas mundurowych, 
a oprawę muzyczną zapewnił występ 
Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

W tym roku zawodnicy rywalizowali  
w czterech konkurencjach wytrzyma-
łościowo-siłowych.  Pierwsza dyscy-
plina polegała na wykonaniu dwóch 
prób siłowych jedna po drugiej: mak-
symalnej liczby podciągnięć na drążku 

Tekst: 
podinsp. Magdalena Bieniak 
Edyta Adamus

Foto:
Marek Szałajski

Zawodnicy z KWP w Gorzowie 
Wielkopolskim zwycięzcami 
zawodów „Ogień na ogień”
Prawie 90 zawodników, 28 ekip i kilkuset widzów – tak ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się ogólnopolskie Mistrzostwa Służb 
Mundurowych w konkurencjach wytrzymałościowo-siłowych pn. „Ogień 
na Ogień 2019”, które odbyły się na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Ząbkach. Do rywalizacji o puchar Komendanta Stołecznego 
Policji przystąpili siłacze reprezentujący Policję, Wojsko Polskie, 
Państwową Straż Pożarną, Służbę Więzienną, Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Służbę Ochrony Państwa.
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z ciężarem 10 kg nachwytem (z po-
wtórzeniami wykonywanymi we wła-
snym tempie) oraz maksymalnej liczby 
pompek pionowych wykonywanych  
z głową w dół, z nogami w górę i stopa-
mi opartymi o ścianę przez cała drużynę   
w określonym czasie.

Druga konkurencja to wyciskanie 
sztangi o wadze 70 kg na ławce pozio-

mej oraz wyciskanie sztangi o wadze 
40 kg nad głowę w staniu. Cała druży-
na musiała kontynuować ćwiczenia do 
momentu  wykonania 100 prawidłowych 
powtórzeń. Po przejściu zespołu na ko-
lejne stanowisko, zawodnicy zmierzyli się 
z burpees, czyli ćwiczeniem padnij, po-
wstań z wyskokiem.

Trzecia dyscyplina to bieg slalomem 

z wymykami. W tej konkurencji każdy  
z zawodników wykonywał powtórzenia 
do utraty sił,  po czym  podmieniał go 
kolega z drużyny. Czas, który  obowiązy-
wał  na wykonanie zadania to 3 minuty.

W ostatniej konkurencji trzyosobo-
we drużyny  wykonywały równocześnie 
na komendę pompki. Na wynik zespołu 
złożyła się suma poprawnie wykonanych 
pompek przez  zawodników. Utrudnie-
niem dla nich był fakt, że przez cały czas 
musieli trzymać się tempa liczenia – ina-
czej byli eliminowani.

Na najwyższym stopniu podium sta-
nęli policjanci reprezentujący Komendę 
Wojewódzka Policji w Gorzowie Wiel-
kopolskim. To w ich ręce trafił Puchar 
Komendanta Stołecznego Policji.  Drugą 
lokatę wywalczyli funkcjonariusze z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 
Na trzeciej pozycji uplasowała się dru-
żyna z Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Opolu.

Oprócz sportowej rywalizacji podczas 
mistrzostw były zbierane również fun-
dusze na Fundację Pomocy Wdowom  
i Sierotom po Poległych Policjantach.

Uczestnicy mogli obejrzeć pokaz 
działania robotów pirotechnicznych i tar-
czy antydronowej oraz pokaz sportów 
walki wręcz defendo.

Tegoroczne mistrzostwa zakończyły 
się wręczeniem najlepszej drużynie pu-
charu Komendanta Stołecznego Policji, 
a także okolicznościowych grawertonów 
dla najlepszych drużyn i zawodników.

Organizatorzy trzeciej edycji Mi-
strzostw Służb Mundurowych w kon-
kurencjach wytrzymałościowo-siłowych 
stanęli na wysokości zadania. Zawod-
nicy chwalili perfekcyjne przygotowanie 
zawodów, profesjonalizm i rywalizację 
przebiegającą w duchu fair play. Wszy-
scy zgodnie przyznali, że już myślą o ko-
lejnych zawodach.
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Punktualnie o 9:00 16 września br. w Sali Rotunda w Muzeum Ko-
lekcji im. Jana Pawła II odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubo-
wania policjantów garnizonu stołecznego oraz wręczenia odzna-
czeń. Na początku uroczystości Komendant Główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk przyjął meldunek o rozpoczęciu zbiórki 
od nadkom. Radosława Gosa. 

Następnie rozpoczynający służbę policjanci wypowiedzieli za 
nadinsp. Pawłem Dobrodziejem słowa roty w obecności komen-
danta głównego, zastępców komendanta stołecznego, kadry kie-
rowniczej stołecznej komendy, kapelana KSP oraz zaproszonych 
gości i członków rodzin ślubujących funkcjonariuszy.

Kom. Inga Opiłka-Jasińska odczytała postanowienia Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń. Brązowy 
Krzyż Zasługi otrzymał Naczelnik Stołecznego Stanowiska Kie-
rowania podinsp. Jan Kędzierski. Krzyż jest nadawany osobom, 
które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny 
przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące 
znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność pu-
bliczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.   

Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wręczył również Medal za 
Długoletnią Służbę Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji 
Włodzimierzowi Pietroniowi oraz 35 policjantom i pracownikom 
Policji. 

W dalszej części uroczystości decyzją ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji wręczono 40 funkcjonariuszom stołecz-
nego garnizonu odznakę Zasłużony Policjant.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej po-
gratulował odznaczonym policjantom i pracownikom oraz ślubują-
cym funkcjonariuszom: – Życzę Wam sukcesów oraz zadowolenia 
ze służby. Niech słowa roty ślubowania, którą wypowiedzieliście 
przed chwilą, będą dla Was drogowskazem, a postawa naszego 
patrona inspiracją i wzorem do naśladowania. Komendant popro-
sił również rodziny ślubujących, by wspierały policjantów w trud-
nych momentach służby. Natomiast odznaczonym podziękował 
za codzienną i mozolną pracę, dzięki której Warszawa jest jedną  
z najbezpieczniejszych stolic, a jej mieszkańcy obdarzają policyjną 
formację zaufaniem.  

Do wyjątkowości ślubowania nawiązał także gość honorowy 
uroczystości Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław 
Szymczyk: – przed Wami jeszcze wiele policyjnych uroczystości, 
ale zapewniam, że tę zapamiętacie w sposób szczególny. Policja 
to miejsce, gdzie można zrobić wiele, gdzie można się niezwykle 
rozwijać. I wierzę w to głęboko, że ta w pełni świadoma i prze-
myślana decyzja o tym, aby założyć policyjny mundur, to będzie 
decyzja, której nigdy nie będziecie żałować. (…) Na pewno nie 
zabraknie potu i łez, nie zabraknie stresu i nerwów, ale też zapew-
niam Was, że nie zabraknie Wam satysfakcji z tego co robicie. Bo 
nie ma nic piękniejszego niż nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Do gratulacji i życzeń przyłączył się również Kapelan KSP ks. 
Józef Jachimczak. Podczas uroczystości Komendant Stołeczny 
Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej podziękował także Dyrektor Mu-
zeum Kolekcji im. Jana Pawła II Joannie Grzybowskiej za umożli-
wienie przeprowadzenia kolejnego już wydarzenia w tak wyjątko-
wym miejscu. 

W ramach spotkania zaprezentowano wystawę pt. „Podin-
spektor Policji Państwowej Marian Stefan Kozielewski – żołnierz  
i policjant Niepodległej”.

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
Marek Szałajski

Uroczyste ślubowanie 
i nadanie odznaczeń
61 policjantów i 17 policjantek wstąpiło w szeregi stołecznej Policji. 
Teraz rozpoczną półroczne szkolenie podstawowe, po którym będą 
służyć w komórkach i jednostkach organizacyjnych stołecznej komendy.  
W trakcie uroczystości wręczono także policjantom i pracownikom Policji 
odznaczenia państwowe i resortowe.
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W obecności kadry kierowniczej Ko-
mendy Stołecznej Policji listy gratulacyjne 
otrzymało około 100 policjantów i pra-
cowników Policji. Wśród wyróżnionych 
byli funkcjonariusze oraz pracownicy 
cywilni wydziałów, komend rejonowych  
i powiatowych oraz Samodzielnego Pod-
oddziału Kontrterrorystycznego Policji  
i Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

Za wzorowe prowadzenie czynno-
ści operacyjnych i procesowych nagro-
dami uhonorowano m.in. policjantów, 
których profesjonalna praca zaowoco-
wała zatrzymaniem sprawców rozbojów, 
kradzieży oraz oszustów działających 
metodą „na policjanta”. Wśród wyróż-
nionych byli także funkcjonariusze, któ-
rzy zatrzymywali na gorącym uczynku 
osoby podczas uprawy konopi indyj-
skich oraz posiadających znaczne ilości 
narkotyków. Wyróżnienia wręczono też 
policjantom za zatrzymanie pięciu osób, 
u których zabezpieczono znaczne ilości 
podrabianych papierosów oraz funk-
cjonariuszom z Wołomina, którzy ustalili  
i zatrzymali sprawcę wielu przestępstw na 
tzw. „ubera”. Listy gratulacyjne otrzymali 
też policyjni pirotechnicy, których praca 
wykonywana jest w ciszy i spokoju, bez 
mediów, ale należy do tych niezwykle od-
powiedzialnych i niebezpiecznych. 

Stołeczni policjanci nie tylko rozwią-
zują trudne sprawy i zatrzymują prze-
stępców, ratują także ludzkie życie np.: 
zapobiegając próbom samobójczym 
(jak w przypadku policjanta z OPP, który 
udaremnił próbę samobójczą pewnej ko-
biety) i udzielając pierwszej pomocy. Listy 
gratulacyjne z rąk komendanta otrzyma-
li policjanci, którzy wykazali się szybką  
i skuteczną reakcją poza godzinami pracy 
zatrzymując np. nietrzeźwych kierowców 
czy sprawcę kradzieży mienia w jednym  
z warszawskich centrów handlowych.

Komendant stołeczny docenił rów-
nież zaangażowanie, profesjonalizm  
i wzorową postawę policjantów Oddzia-

łu Prewencji Policji podczas uroczysto-
ści państwowych oraz  przygotowanie  
i zaprezentowanie pokazu musztry parad-
nej Kompanii Reprezentacyjnej podczas 
obchodów Święta Policji w garnizonie 
stołecznym i podczas Centralnych Ob-
chodów Święta Policji. - Na szczególne 
uznanie zasługuje Kompania Repre-
zentacyjna, która jest nie tylko chlubą 
Komendy Stołecznej Policji, ale całej 
formacji. Wspaniały pokaz musztry pa-
radnej przygotowywany po raz pierwszy  
w historii Policji wyszedł wspaniale – po-
wiedział podczas uroczystości komen-
dant stołeczny.

Wśród wyróżnionych znalazło się wie-
le osób z pionu logistycznego, czy to za 
rozwijanie i ulepszanie systemów łączno-
ści i teleinformatycznych, reakcje w przy-
padkach mniejszych lub większych awarii 
czy dobrą pracę w obszarze zamówień 
publicznych, finansów i współpracy mię-
dzynarodowej. – Ten rok jubileuszu to też 
szereg inicjatyw, takich jak ta pracowni-
ków Wydziału Komunikacji Społecznej 
KSP, którzy przygotowali specjalne wyda-
nie Stołecznego Magazynu Policyjnego, 
w całości poświęcone przedwojennej 

historii naszej jednostki. Kosztowało to 
wiele wysiłku i miesięcy pracy – dodał ko-
mendant nadinsp. Paweł Dobrodziej. 

Zwracając się do wszystkich nagro-
dzonych komendant powiedział: – Wie-
cie, czym jest misja służby w Policji, bo 
nie tylko osiągacie doskonałe wyniki  
w pracy, ale podejmujecie też interwen-
cje poza godzinami służby lub będąc na 
urlopie. Nie sposób wymienić wszystkie 
Wasze osiągnięcia, to całe spectrum 
działania Komendy Stołecznej Policji. 
Staramy się dostrzegać i wynagradzać 
nie tylko za spektakularne sprawy, ale też 
za te, które wymagają ciężkiej i żmudnej 
pracy, bez fleszów, prasy, radia czy te-
lewizji. (…) Drogie policjantki, policjanci 
i pracownicy Policji. To Wasza postawa 
wpływa na to, że mieszkańcy Warszawy  
i okolicznych powiatów dobrze oceniają 
naszą pracę i cieszymy się ich zaufaniem. 
Wasza obecność dzisiaj oznacza, że Wa-
sze działania są ponadprzeciętne. Bardzo 
serdecznie dziękuję za to, co zrobiliście. 
Gratuluję też Waszym przełożonym takich 
podwładnych. 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
asp. sztab. Krzysztof Chwała

Nagrody dla stołecznych 
policjantów i pracowników
Kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pracowników stołecznego garnizonu 
otrzymało, przyznane przez Komendanta Stołecznego Policji, nagrody 
motywacyjne za rzetelne i wzorowe wykonywanie obowiązków 
służbowych. Uroczystszość odbyła się na dziedzińcu wewnętrznym 
Komendy Stołecznej Policji. Listy gratulacyjne wręczył Komendant 
Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej w  asyście zastępców: insp. 
Krzysztofa Smeli, insp. Marka Chodakowskiego oraz Pana Włodzimierza 
Pietronia. 
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Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
podkom. Paulina Onyszko

Wizyta policjantów z Berlina
35 funkcjonariuszy z Berlina odwiedziło 12 września Komendę Stołeczną 
Policji. Podczas pierwszej części goście zapoznali się ze strukturą  
i funkcjonowaniem północnopraskiej komendy rejonowej Policji  
a podczas drugiej mieli okazję zobaczyć, jak działa „serce” stołecznej 
jednostki, czyli Stołeczne Stanowisko Kierowania.

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkole-
nia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) to 
instytucja, której zadaniem jest budo-
wanie sieci szkoleniowej adresowanej 
do funkcjonariuszy Policji i innych orga-
nów ścigania w UE w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa na terenie unii. Pod-
czas szkoleń prezentowana jest wiedza  
z zakresu badań i technologi oraz sze-
roko rozumianej współpracy między or-
ganami Policji państw członkowskich.  
W ramach działalności CEPOL organizo-
wane są również wizyty robocze, w trak-
cie których funkcjonariusze z UE dzielą 
się doświadczeniem zawodowym.

Podczas jednej z takich wizyt gości-
liśmy w Pałacu Mostowskich policjantkę 
z Biura Współpracy Międzynarodowej 
Zarządu Policji w Szwecji. Funkcjona-
riuszka przyjrzała się z bliska pracy mun-
durowych ze Stołecznego Stanowiska 
Kierowania. Zarówno struktura, jak i spe-
cjalistyczny sprzęt używany na co dzień 
przez policjantów SSK wzbudziły duże 
zainteresowanie policjantki. Z zacieka-

wieniem wysłuchała informacji m.in. na 
temat: Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa, form organizacji i nadzoru 
nad służbami dyżurnych KSP oraz przy-
gotowania i realizacji zadań związanych 
zabezpieczaniem imprez masowych or-
ganizowanych w Warszawie.

Ponadto w trakcie spotkania za-

poznano gościa ze strukturą orga-
nizacyjną stołecznej komendy i ob-
szarem jej działania oraz prowadzoną 
wielotorowo współpracą międzynaro-
dową. Wizyta była również doskona-
łą okazją do wymiany doświadczeń  
w zakresie rozwiązań prawnych w kra-
jach partnerskich.

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
nadkom. Jarosław Florczak

Szwedzka policjantka w KSP
W ramach europejskiego programu wymiany policyjnej CEPOL stołeczną 
komendę odwiedziła policjantka z Biura Współpracy Międzynarodowej 
Zarządu Policji w Szwecji. Wizyta miała charakter roboczy i dotyczyła 
współpracy międzynarodowej realizowanej przez funkcjonariuszy 
warszawskiego garnizonu oraz struktury organizacyjnej KSP. 
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To pierwsza ich wizyta w Warszawie, 
stąd ogromne zainteresowanie tym, jak 
funkcjonują stołeczne jednostki i komórki 
organizacyjne polskiej Policji. Uczestnicy 
z zainteresowaniem słuchali o strukturze 
organizacyjnej komendy rejonowej Po-
licji Warszawa VI i zadaniach poszcze-
gólnych komórek. Członkowie delegacji 
zwiedzili pomieszczenia dyżurnego, dla 
osób zatrzymanych oraz pomieszcze-
nie miejskiego monitoringu. Zapozna-
li się z organizacją wydziału prewencji  
i wywiadowczo-patrolowego. Porów-
nywali sposób funkcjonowania komó-

rek wystawiających służby w rejonie  
i sprzęt wykorzystywany w służbie, pracę 
dzielnicowych oraz zespołu wykroczeń.  
Z uwagą przysłuchiwali się też informacjom  
o projektach z zakresu prewencji krymi-
nalnej, realizowanych na terenie Pragi 
Północ, Targówka i Białołęki. 

Podczas drugiej części wizyty studyj-
nej niemieckich funkcjonariuszy w KSP 
goście odwiedzili Stołeczne Stanowi-
sko Kierowania w Pałacu Mostowskich.  
Z dużym zainteresowaniem obejrzeli jed-
no z najważniejszych miejsc dla funkcjo-
nowania całego stołecznego garnizonu. 

Zapoznali się z procedurami obowiązu-
jącymi podczas zabezpieczenia różne-
go rodzaju imprez masowych w War-
szawie, w tym imprez sportowych oraz 
systemem monitoringu, wykorzystywa-
nym podczas codziennej służby i pracą 
służb dyżurnych. Obejrzeli również Mo-
bilne Centrum Monitoringu, dowiedzieli 
się, jak jest wyposażone oraz jakie ma 
możliwości techniczne. Z uwagą słucha-
li także o współpracy stołecznej Policji  
z innymi służbami odpowiedzialnymi za 
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w mieście.

Tekst i foto: 
kom. Marta Sulowska

„Bezpiecznie w drodze 
do szkoły” na Woli i Bemowie
Wolscy profilaktycy wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 166 we 
współpracy z Sekcją Profilaktyki WRD KSP i wolską Delegaturą Biura 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przeprowadzili zajęcia  
z uczniami pierwszej klasy na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły. 
Wspólne zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznego poruszania się  
w pobliżu pasa ruchu, a następnie praktyczne zajęcia poza terenem 
szkoły cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci.

Pełne emocji spotkanie z udziałem naj-
młodszych uczestników ruchu dro-
gowego, czyli uczniów pierwszej kla-
sy Szkoły Podstawowej nr 166 przy 
ulicy Żytniej 40, zorganizowane przez 
wolskich policjantów we współpracy  
z Sekcją Profilaktyki WRD KSP i wol-
ską Delegaturą Biura Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego, odbyło się  
w piątkowy poranek. Działania, które na 
co dzień prowadzą policjanci z Woli mają 
poprawić bezpieczeństwo pieszych.  
W tym celu organizowane są spotkania  
z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć 
szkolnych.

Tym razem takie spotkanie miało tro-
chę inny przebieg. We współpracy ze 
szkołą znajdująca się „po sąsiedzku”  
z wolską komendą zajęcia rozpoczęły 
się na placu szkolnym. Tam, specjalnie 
przygotowana ulica wraz z przejściem 
dla pieszych, stanowiła część teoretycz-
ną, podczas której zostały przekazane 
dzieciom informacje dotyczące ogólnie 
pojętego bezpiecznego poruszania się  
w pobliżu pasa ruchu, w drodze do szkoły 
i bezpiecznego z niej powrotu do domu. 
To pierwsza część spotkania, którą wol-
scy profilaktycy przeprowadzili wspólnie 
z policjantem z Sekcji Profilaktyki stołecz-
nego wydziału ruchu drogowego asp. 
szt. Robertem Niedbałko. Przy tej okazji 

wolska Delegatura Biura Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego poda-
rowała dzieciom kamizelki odblaskowe, 
w które dzieci natychmiast ubrały się.  
Następnie uczniowie wraz z opiekunami  
i policjantami przeszli w kierunku skrzy-
żowania ul. Żytniej i ul. Karolkowej, by 
zaprezentować swoje umiejętności poru-
szania się w pobliżu drogi.

Uczniowie z pełną powagą pode-
szli do zadania i bezbłędnie pokonali,  
w obecności opiekunów i policjantów, 

ruchliwe skrzyżowanie. Po tym bezpiecz-
nie wrócili na teren szkoły. Wzorowe wy-
konanie zadania zostało wynagrodzone  
i na koniec otrzymały plany lekcji i mogły 
obejrzeć policyjny motocykl.

Dziękujemy serdeczne podziękowa-
nie za współpracę dyrekcji, nauczycielom 
i uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 166, 
stołecznym profilaktykom WRD i wolskiej 
Delegaturze Biura Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego.
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Tekst: 
Edyta Adamus

Grafika:
Wydział Inwestycji i Remontów KSP

Nowa siedziba komendy 
w Mińsku Mazowieckim
Nowoczesny obiekt Komendy Powiatowej Policji powstanie w Mińsku 
Mazowieckim. Na ten cel zostanie przeznaczona działka o powierzchni 
13 000 m² położona przy ul. Łupińskiego. W nowej siedzibie służbę będzie 
pełniło 172 policjantów i 28 pracowników cywilnych.

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 
Mazowieckim staje się faktem. W przetargu została wybrana 
firma architektoniczna, z którą podpisano umowę na opraco-
wanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich. 
Mają one być gotowe do 4 grudnia 2019 roku.

Budynek ma mieć dwie kondygnacje. Na terenie działki 
powstanie garaż wolnostojący wielostanowiskowy oraz kojce 
dla psów służbowych. Dla zapewnienia niezawodnej łączności 
przewidziano budowę masztu antenowego o wysokości 30 m.

W efekcie planowanych działań Policja w Mińsku będzie 
dysponowała nowoczesnym obiektem, który będzie spełniać 
standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych 
Policji oraz zapewni lepsze warunki pracy dla funkcjonariuszy  
i pracowników cywilnych, jak również podniesie poziom obsłu-
gi interesantów.

Z każdym rokiem znają się coraz lepiej. 
Wiedzą, że mogą na niego liczyć w naj-
bardziej niebezpiecznych sytuacjach. To 
Rico często jeździ z policjantami SPKP 
na realizacje, które obarczone są dużym 
ryzykiem. Staje się wtedy ważnym ope-
ratorem w zespole. Trudno zliczyć, ile to 
razy ruszał z policjantami na akcje. 300-
400 razy, a może więcej? To wyjątkowy 
członek zespołu warszawskich antyterro-
rystów. Jak mówią funkcjonariusze: - jest 
świetny w tym, co robi. Z pewnością jest 
najbardziej doświadczonym psem pracu-
jącym w kraju.  Wkraczając do akcji jako 
pierwszy, często to on ponosi największe 

ryzyko. Ryzyko, które zdaniem funkcjona-
riuszy doskonale rozumie. 

Gdy policjanci szykują się do udziału 
w realizacji, Rico czeka już w gotowości 
u boku swojego przewodnika, opiekuna. 
Wyróżnia go nietypowe umundurowanie: 
ochronne słuchawki, gogle, kamizelka 
i specjalne buty. Jeżeli w trakcie akcji po-
dejrzany zaczyna uciekać, przewodnik na 
umówione hasło puszcza psa i ruszają 
do przodu, już po chwili uciekinier zostaje 
obezwładniony. Pies działa tak szybko, że 
sami przestępcy niewiele z tego pamię-
tają.  –  Gdy pytałem jednego z zatrzy-
manych, czy widział psa, odpowiadał, że 

widział jedynie czarną plamę – wspomina 
jeden z policjantów operacyjnych. 

Rico to bardzo dobry „funkcjonariusz”. 
Jest posłuszny. Zawsze można na nim 
polegać. – On zawsze chce wyjść przed 
nas, tak jakby chciał nas bronić – mówi 
przewodnik Rico i dodaje: – dla nas jest 
wyjątkowy, niejednokrotnie dzięki niemu 
łatwiej nam było podejmować decyzje, 
bo wiedzieliśmy, że idzie z nami i jeśli doj-
dzie do kontaktu z przeciwnikiem, będzie-
my mogli na niego liczyć. 

Jest to szczególnie ważne dla po-
licjantów jednostki, którzy nieraz biorą 
udział w najtrudniejszych i najbardziej 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
nadkom. Jarosław Florczak
Marek Szałajski

Rico – najdzielniejszy 
„policjant” w Polsce
Od 7 lat bierze udział w najtrudniejszych realizacjach warszawskiej 
Policji. Często jako pierwszy wkracza do akcji i pomaga zatrzymywać 
najgroźniejszych przestępców: sprawców zabójstw, złodziei 
samochodowych, handlarzy narkotyków i członków zorganizowanych 
grup przestępczych. Rico to pierwszy w Polsce pies biorący udział 
w działaniach realizacyjnych i bojowych. Dla funkcjonariuszy 
Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystecznego Policji w Warszawie, 
z którymi owczarek holenderski pracuje na co dzień, to także wspaniały 
i wierny przyjaciel.



niebezpiecznych akcjach. Każdego dnia 
funkcjonariusze rozpoczynając służbę 
mają świadomość, że mogą z niej nie 
wrócić. W obecności Rico czują się zde-
cydowanie pewniej i choć nikt tu takie-
go scenariusza nie zakłada, wiedzą, że  
w sytuacjach skrajnych pies może zgi-
nąć, ale dzięki temu może przeżyć czło-
wiek. – Kilka lat temu Rico brał np. czynny 
udział w policyjnych działaniach podczas 
zatrzymania podejrzewanego o zabójstwo 
dwóch osób. Zgodnie z planem około 
22.00 zespół bojowy miał wkroczyć do 
domu jednorodzinnego w okolicach Góry 
Kalwarii, a ja z Rico i wydzielonym zespo-
łem zabezpieczenia mieliśmy otoczyć 
teren posesji. Nagle z tyłu domu wybiegł 
pitbull. Padło kilka strzałów w kierunku 
szarżującego psa, który wystraszony za-
wrócił. Zespół błyskawicznie ruszył za 
nim. Na tyle posesji zobaczyliśmy kobietę, 
do której przybiegł pies, a za siatką przy-
ległej posesji uciekającego mężczyznę. 
Gdy ten nie reagował na nasze wezwania 
do zatrzymania, bez chwili wahania prze-
rzuciliśmy Rico przez wysokie ogrodze-
nie, by szukał uciekiniera. Przejście przez 
siatkę zajęło nam kilkanaście sekund. 
Gdy pierwszy z nas znalazł się po dru-
giej stronie, okazało się, że Rico dopadł 
już kilka metrów dalej mężczyznę i unie-
możliwił mu dalszą ucieczkę. W trakcie 
tych działań pies stracił jeden z kłów i od 
tej pory, "podpisywał się" zawsze swoim 
charakterystycznym znakiem – wspomina 
przewodnik policyjnego psa. 

Policjantom trudno sobie wyobrazić, 
że 8,5-letni Rico odejdzie kiedyś na psią 
emeryturę. Wszyscy przyzwyczaili się do 
niego. Jest jednym z nich. Niezwykle ce-
nią jego umiejętności. Gdy towarzyszy im 
podczas realizacji, czują się z nim bez-
piecznie. To nie tylko członek zespołu, ale 
i przyjaciel. Traktują go, jak członka rodziny. 
– Na co dzień mieszka ze mną. Opiekuję 
się nim praktycznie 24 godziny na dobę 
od początku jego służby w Policji. Przez 
pierwsze dwa lata co najmniej 2 godzi-
ny dziennie poświęcaliśmy na szkolenie. 
Rico musiał nauczyć się działać w specy-
ficznych warunkach, a i my policjanci mu-
sieliśmy nauczyć się współdziałać z nim. 
Dziś te zajęcia nie są już tak intensywne, 
jak na początku, nadal jednak nie braku-
je ich w naszym grafiku. To procentuje. 
Jesteśmy zgranym duetem – opowiada 
przewodnik Rico.

Każdy pies kocha przysmaki. Nie ina-
czej jest z Rico. On również ma swoje 
ulubione. Jestem ciekawa, czy zgadnie-
cie, czym zajada się najchętniej? Otóż aż 
uszy mu się trzęsą na widok skrzydełek  
z kurczaka i… bułki z pasztetem.
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Zawody odbyły się na terenie wrocław-
skiego Toru Wyścigów Konnych Par-
tynice. Na organizowany od czterech 
lat międzynarodowy turniej przyjechały 
policyjne drużyny z: Warszawy, Pozna-
nia, Rzeszowa, zespoły Straży Miejskiej  
z Łodzi i Wrocławia oraz funkcjonariusze 
miejskiej Policji z czeskiej Pragi i Ostrawy 
oraz federalnej Policji z Niemiec.

Zawodnicy sprawdzali umiejętności 
współdziałania dwuosobowego patrolu 
konnego, m.in. podczas pokonywania 
przeszkód terenowych, radzenia sobie  
z agresywnym tłumem czy udzielania 
pomocy przedmedycznej. Podczas za-
wodów sprawdzano umiejętności za-
równo konia, jak i jeźdźca.

Konkurencję par patrolowych wy-
grała para: sierż. sztab. Katarzyna Wie-
czorek na koniu Agat i st. sierż. Mateusz 
Lis na koniu Romeo II, policjanci z Sekcji 
Konnej i Przewodników Psów Służbo-
wych Wydziału Wywiadowczo-Patro-
lowego Komendy Stołecznej Policji. 
Kolejne miejsca na podium zajęła para 
z Niemiec: Stefan Pröse na koniu Illiano 
i Marie-Theres Bulllien  na koniu Lenor 

oraz para z Czech: Daniel Orsag na ko-
niu Solo Faga i Mirosłav Holý na koniu 
Sacr. Aurelia.

Najlepszym jeźdźcem turnieju został 
policjant z Czech Miroslav Holý. Drugie 
miejsce w konkurencji indywidualnej 
zajął policjant z Warszawy st. sierż. Ma-
teusz Lis. Na trzecim miejscu podium 
uplasował się Michał Zastawny na koniu 

Lotnik z wrocławskiej Straży Miejskiej.
Najbardziej walecznym okazał się 

policjant z Poznania – asp. Szymon Pia-
skowski na koniu Rapid. Za najlepszy 
przejazd nagrodzono z kolei policjantkę 
z Niemiec Marie-Theres Bulllien.  

Nagrodę główną na wrocławskim 
rynku wręczył Prezydent Miasta Jacek 
Sutryk. Pozostałe nagrody dla najlep-
szych zawodników turnieju przekazali 
natomiast: Konsul Generalny Republiki 
Federalnej Niemiec we Wrocławiu Hans 
Jörg Neumann, komendant wrocław-
skiej Straży Miejskiej oraz przedstawiciel 
dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej 
Policji.

Zawody Służb Mundurowych stano-
wiły część Święta Rekreacji na wrocław-
skim Torze Wyścigów Konnych. Odwie-
dzający mogli również obejrzeć szereg 
innych atrakcji, w tym: bieg inauguracyj-
ny na ścieżce biegowej wokół toru, po-
kazy woltyżerki, przejażdżki bryczką na 
torze, przegląd ras końskich oraz próbę 
siły między drużyną futbolu amerykań-
skiego a koniem zaprzęgowym.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
Agata Władyczka

Policyjni jeźdźcy z KSP 
na podium
Kolejny raz stołeczni jeźdźcy i ich konie dali prawdziwy popis swoich 
umiejętności. Podczas IV Międzynarodowych Zawodów Konnych Służb 
Mundurowych o Szablę Prezydenta Wrocławia zdobyli pierwsze miejsce 
w konkurencji par patrolowych w składzie: sierż. sztab. Katarzyna 
Wieczorek oraz st. sierż. Mateusz Lis. Nasz policjant zajął też drugie 
miejsce w rywalizacji indywidualnej oraz otrzymał puchar Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z okazji 100. rocznicy powstania 
Policji Państwowej dla najlepszego polskiego policjanta turnieju. Brawo 
Wy!
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Policyjna drużyna strzelecka, która 
działa przy KSP odniosła kolejne suk-
cesy. Podczas II etapu Ligi Strzeleckiej 
Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów 
stołeczni policjanci stanęli na podium  
5 razy. Bardzo dobre wyniki zawdzięcza-
ją przede wszystkim ciężkiej pracy, która 
wiąże się z systematycznymi treningami 
specjalistycznymi.

Strzelectwo sportowe – wbrew po-
zorom – jest bardzo wymagające i nie 
wybacza błędów. Istotna jest m.in. koor-
dynacja wzrokowo-ruchowa (ręka – oko) 
i umiejętność ustabilizowania ruchów, 
w czym pomaga tzw. czucie mięśnio-
we i siła – mocne mięśnie pozwalają 
utrzymać prawidłową pozycję strzelec-
ką i chronią przed kontuzjami. Nie bez 
znaczenia są również predyspozycje 
psychiczne: koncentracja uwagi i opa-
nowanie – zawodnik, który nie umie kon-
trolować emocji, po prostu „spala się”. 
To dzięki tym umiejętnością stołeczni 
strzelcy rywalizują z najlepszymi o naj-
wyższe trofea. 

Gospodarzem II etapu Ligi Strze-
leckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i We-
teranów była Komenda Główna Straży 
Granicznej. Na początku zawodów, 
które odbyły się na strzelnicy przy ul. 
Iwickiej, przeprowadzono strzelanie 
dokładne – 10 strzałów oddano do 
tarczy TS-4 w 2 minuty z odległości 

25 metrów. Drugą konkurencją było 
strzelanie szybkie do tarczy TS-10  
z odległości 25 metrów w 20 sekund, 
tym razem należało oddać 12 strzałów  
z obowiązkową zmianą magazynka.

Komendę Stołeczną Policji repre-
zentowało 5 zespołów. Skład drużyn, 
zgodnie z regulaminem, był identycz-
ny, jak podczas I etapu, który odbył się  
w czerwcu br. 

W II etapie ligi stołeczna drużyna po-
licyjnych strzelców uplasowała się na 
drugim miejscu, tuż za mundurowymi   
z Okręgowego Inspektoratu Służby Wię-

ziennej w Katowicach. Trzeci byli funk-
cjonariusze ze Służby Ochrony Państwa. 
Kolejne – czwarte – miejsce zajęła druga 
drużyna z KSP.

W klasyfikacji indywidualnej kobiet 
zwyciężyła Aleksandra Rudnik z KMP 
w Bydgoszczy. Drugie miejsce zajęła 
Agnieszka Szymanik z KSP. Natomiast 
trzecie zdobyła Inga Kołodziej, również  
z KSP.

W klasyfikacji indywidualnej kategorii 
open pierwsze miejsce zajął Maciej Mi-
kołajczuk z KSP, drugie – Grzegorz Or-
łowski z SOP,  trzecie – funkcjonariusz 
SW w Katowicach Grzegorz Hyra.

Wśród weteranów najlepszy okazał 
się Grzegorz Orłowski z SOP, drugi był 
Dariusz Przasnek z KSP, a trzeci Andrzej 
Idzikowski z Żandarmerii Wojskowej.

W trakcie zawodów nie mogło zabrak-
nąć turnieju charytatywnego. Zebrane 
środki tradycyjnie zostaną przekazane na 
rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sie-
rotom po Poległych Policjantach. Ostatni 
już etap tegorocznej ligi odbędzie się 28 
listopada br., a jego głównym organiza-
torem będzie Komenda Główna Policji. 
Wtedy też podsumowane zostaną wyniki  
z wszystkich etapów i wyłonieni zostaną 
najlepsi strzelcy zawodów.

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
z archiwum prywatnego 
sierż. sztab. Kamila Sułka

Stołeczni strzelcy 
wciąż w formie
Za każdym razem, kiedy stratują w zawodach strzeleckich plasują się 
w czołówce. Mimo wytężonej i absorbującej pracy znajdują czas, by 
realizować swoją pasję, doskonalić się w niej i rywalizować z najlepszymi 
o najwyższe miejsca. Mundurowi strzelcy z komórek i jednostek 
organizacyjnych KSP wciąż udowadniają, że są formie.
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Policjanci komendy stołecznej, dbając 
o dobrą kondycję, sprawność i zdrowie 
uprawiają wiele różnych dyscyplin sporto-
wych. Sport pomaga im w wykonywaniu 
zadań służbowych, ale również rozładowu-
je stres i pomaga naładować „baterie”.

Funkcjonariusz 5. kompanii OPP  
w Warszawie od 5 roku życia uprawia tenis 
ziemny. Na tym polu ma swoje  osiągnięcia. 
Na organizowanych od 3 do 8 sierpnia b.r. 
w Gdyni, 35. Narodowych Mistrzostwach 
Polski w Tenisie Seniorów i Amatorów za-
jął drugie miejsce. Tym samym powtórzył 
osiągnięcie z 2014 roku, gdzie również 
zdobył tytuł wicemistrza Polski.

Na starcie gdyńskich zawodów, zamel-
dowało się około 220 zawodników, którzy 
rywalizowali w 12 kategoriach wiekowych, 
oraz w grze pojedynczej, podwójnej i mie-
szanej. Michał Podleśny rywalizował w grze 
pojedynczej w kategorii „open”. Jest to naj-
trudniejsza kategoria, do której zgłosiła się 
największa liczba graczy. W swojej kate-
gorii policjant był najstarszym zawodnikiem 
biorącym udział w rywalizacji.

Turniej rozpoczął się bardzo dobrze, 

szybka wygrana w meczach 1 oraz 2 run-
dy spowodowała, że Podleśny do walki  
o kolejne triumfy przystępował z dużym za-
pasem sił. Etap pucharowy to długie 3-se-
towe mecze, które dodatkowo rozgrywane 
były w zmiennych warunkach pogodo-
wych. Jednak i one zakończyły się zwycię-

stwami, dzięki którym policjant zameldował 
się w wielkim finale.

Tym razem jednak zmęczenie dało  
o sobie znać i funkcjonariusz musiał uznać 
wyższość Pawła Pomiernego, który zwy-
ciężył w dwóch setach wygrywając 6:2  
i 7:6. Zdobywając tytuł wicemistrza Polski 
Michał Podleśny powtórzył wyczyn z 2014 
roku.

Sierżant Michał Podleśny służbę w Po-
licji rozpoczął w lipcu 2016 roku. Pierwsze 
policyjne „szlify” zdobywał na komisariacie 
na Bemowie i w komendzie rejonowej na 
Mokotowie. Aktualnie jest policjantem 5. 
kompanii Oddziału Prewencji Policji w War-
szawie. Kiedy tylko ma możliwość, stara 
się brać udział w różnych zawodach orga-
nizowanych na terenie kraju. Do występów 
przygotowuje się we własnym zakresie łą-
cząc obowiązki sportowca z obowiązkami 
policjanta, męża i ojca.

Michałowi gratulujemy zdobytych  
tytułów, życzymy dalszych sukcesów spor-
towych i satysfakcji w wypełnianiu zadań 
służbowych.

Tekst: 
asp. Marcin Zagórski

Foto:
z archiwum prywatnego
sierż. Michała Podleśnego

Policjant z OPP wicemistrzem 
Polski w tenisie seniorów  
i amatorów
W dniach od 3 do 8 sierpnia b.r. w Gdyni podczas rozgrywanych 35. 
Narodowych Mistrzostw Polski w Tenisie Ziemnym Seniorów i Amatorów, 
policjant Oddziału Prewencji Policji z Warszawy sierżant Michał Podleśny, 
zdobył tytuł wicemistrza Polski. Jest to najważniejsza i najbardziej 
prestiżowa impreza tenisowa w letnim kalendarzu turniejowym. 
Funkcjonariusz w tenisa gra od 5. roku życia. Jest to jego pasja i sposób 
na utrzymanie dobrej kondycji, którą wykorzystuje w codziennej służbie.
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Znają się wiele lat, a od 4 starują razem w Mistrzostwach Polski 
Służb Mundurowych w wędkarstwie spławikowym. Stołeczni poli-
cjanci: kom. Mariusz Wasilewski, asp. sztab. w st. spocz. Mariusz 
Kurek, asp. Przemysław Brożyna oraz asp. Sylwester Tkaczyk (re-
zerwowy zawodnik i trener) każdą wolną chwilę poświęcają swojej 
największej pasji – wędkarstwu. Z tegorocznych mistrzostw, które 
odbyły się na wodach kanałów Śledziowym i Piaskowym, wrócili  
z trzema pucharami. 

Mistrzostwa Polski Policji w Wędkarstwie Spławikowym oraz 
VII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych zostały rozegrane  
w dniach 6-8 września 2019 roku w dwóch turach i klasyfikacjach 
(drużynowej i indywidualnej). W zawodach uczestniczyło 69 funk-
cjonariuszy, emerytów i rencistów ze służb mundurowych z całej 
Polski. Przed oficjalnymi zawodami odbył się obowiązkowy trening. 
Zarówno podczas treningu, jak i samych zawodów uczestników 
wspierali trenerzy. Stołecznej drużynie doradzał przedstawiciel jed-
nej z wiodących firm wędkarskich w Polsce. Jego uwagi okazały 
się niezwykle ważne i skuteczne, doprowadziły bowiem do osią-
gnięcia bardzo dobrych wyników przez naszych funkcjonariuszy.

Podczas tegorocznych zawodów łowisko miało długość około 
kilometra. Odcinek ten podzielono na trzy sektory oznaczone lite-
rami: „A”, „B”, „C”, a te na podsektory. Najpierw przydzielano miej-
sca w sektorach zgodnie z wynikami losowania komputerowego, 
a tuż przed rozpoczęciem rozgrywek zawodnicy losowali miejsca 
w podsektorach. Każdy z uczestników mistrzostw marzył o wylo-
sowaniu jak najlepszego miejsca tzw. „otworka” lub „zamka”, czyli 
rozpoczynającego bądź kończącego sektor. Miejsca te są uprzy-
wilejowane, gdyż z jednej strony zawodnik ma wolną przestrzeń.

Każda wędka używana w czasie zawodów nie mogła być 

dłuższa niż 13 metrów, a maksymalna ilość używanej zanęty na 
zawodnika i jedną turę wynosiła 17 litrów oraz 2,5 litra przynęt po-
chodzenia zwierzęcego. Przekroczenie określonych limitów wiąza-
ło się z dodatkowymi punktami karnymi. Także wyłonienie tzw. nie-
wymiarowej ryby powodowało nałożenie na zawodnika kary. Aby 
osiągnąć jak najlepszy wyniki, uczestnicy dokładali wszelkich sta-
rań, aby odpowiednio dozować zanęty i donęcać rybę, bowiem jej 
przekarmienie miało wpływ na jakość połowu.

I tak, w XVI Mistrzostwach Polski Policji w Wędkarstwie Spła-
wikowym w klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się Mariusz 
Wasilewski z ZW NSZZP KSP, drugi był Marian Masewicz z ma-
zowieckiej Policji, a trzeci Kamil Maciejczyk reprezentujący Mix 
Policyjny Gdańsk Białystok. Natomiast drużynowo najwyższe po-
dium zajęli policjanci z mazowieckiej Policji, kolejni funkcjonariusze 
z Gdańska i Białegostoku, trzeci mundurowi z ZW NSZZP KSP.

W VII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych stołeczny po-
licjant Mariusz Wasilewski był drugi, tuż za Jackiem Kielesińskim  
z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, trze-
ci był Marian Masewicz z mazowieckiej Policji. Najlepszą druży-
ną okazali się policjanci z mazowieckiej Policji, drudzy - z RDLP 
Wrocław, trzeci - Mix Policyjny Gdańsk Białystok, a tuż za podium 
uplasowali się stołeczni policjanci.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zawodach organi-
zowanych dla policjantów KSP, prosimy o kontakt z  kom. Mariu-
szem Wasilewskim tel: 22/ 603-64-46, email: zw@nszzp-ksp.pl.

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
z archiwum prywatnego
kom. Mariusza Wasilewskiego

Niezły połów 
stołecznych policjantów 
Stołeczni policjanci zajęli trzecie miejsce drużynowo podczas 
rozgrywanych w Gdańsku  XVI Mistrzostw Polski Policji w Wędkarstwie 
Spławikowym. W klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się kom. 
Mariusz Wasilewski. Policjant zdobył również II miejsce w rozgrywanych 
równolegle VII Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych. Patronat 
honorowy nad zawodami objął Komendant Główny Policji gen. insp.  
dr Jarosław Szymczyk.



20

WARTO WIEDZIEĆ

Wśród wielu rekomendacji rezolucja 
wzywa do poszerzenia roli i zwiększenia 
udziału kobiet w misjach pokojowych 
ONZ. I choć Polska od wielu lat aktyw-
nie angażuje się w prace organizacji mię-
dzynarodowych, w tym ONZ, NATO, UE 
i OBWE w zakresie realizacji i rozwoju 
Agendy kobiet, pokoju i bezpieczeństwa 
to wdrożenie przez polskie instytucje dzia-
łań z Krajowego Planu Działania umożliwia 
jeszcze bardziej znaczący udział Polski 
na forum organizacji międzynarodowych  
i zwiększenie naszej widoczności  
w przedmiotowej tematyce. Należy za-
znaczyć, że Polska przede wszystkim re-
alizuje postanowienia Agendy w znacznej 
mierze w ramach polityk dotyczących: 
równego traktowania, pomocy humani-
tarnej i rozwojowej. 

Ponadto jednym z priorytetów przy-
jętego Planu Działania jest wzmocnienie 
pozycji kobiet, w służbach mundurowych, 
przede wszystkim poprzez zwiększenie 
udziału kobiet, w procesach, misjach 
zagranicznych i operacjach pokojowych 
oraz wzmocnienie ich roli, w procesach 
decyzyjnych związanych z zapewnieniem 
pokoju. Zwiększony udział kobiet, w reali-
zacji pomocy dla ofiar konfliktów jest nie-
zbędny, ponieważ zaangażowanie kobiet, 
w negocjacje porozumień pokojowych 
zwiększa szanse na ich powodzenie oraz 
wypracowanie trwałego pokoju. 

Od 1925 roku, kiedy to pierwsze 
kobiety przyjęto do polskiej Policji, nie-
ustannie wzrasta liczba kobiet pełniących 
służbę w Policji. Jednak pomimo wielu 
działań zachęcających kobiety do udziału 
w misjach i operacjach pokojowych ONZ 
reprezentacja kobiet jest nadal niska. 

W 2017 roku w siłach zbrojnych RP 
służbę pełniło prawie 6 tys. kobiet, co 
stanowiło 5,7 procent ogólnej liczby żoł-
nierzy. W Policji w 2017 roku odsetek ko-
biet plasował się na poziomie 16 procent 
i pozostawał w 2018 roku na tym samym 
poziomie.

Policjantka zatrzymująca pojazd do 

kontroli drogowej, patrolująca ulice to  
w dzisiejszych czasach widok, który ni-
kogo nie dziwi. Coraz więcej kobiet za-
kłada policyjny mundur i ślubuje stać na 
straży prawa, stawiając czoło wyzwa-
niom. Wśród nich jest wiele takich, które 

brały udział w misjach obserwacyjnych 
organizowanych przez OBWE (m.in. na 
Bałkanach, na Ukrainie) oraz w pracach 
polskich organizacji humanitarnych na 
terenach objętych konfliktami zbrojnymi, 
niejednokrotnie narażając swoje życie. 

Tekst: 
mł. insp. Agata Malinowska

Foto:
Straż Graniczna
UN Photo/ Manuel Elias
A. Roik/ CC DORSZ

Kobiety – Pokój 
– Bezpieczeństwo 
W październiku br. upływa rok od chwili, kiedy Polska przyjęła Krajowy 
Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju  
i bezpieczeństwa na lata 2018-2021. Przyjęty przez Polskę Plan Działania 
wynika z postanowień zawartych w Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 1325 z 2000 roku. Rezolucja kładzie nacisk na znaczenie równorzędnego 
udziału kobiet i ich pełnego zaangażowania we wszystkich wysiłkach 
mających na celu utrzymywanie i promowanie pokoju i bezpieczeństwa. 
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Potrzeba mówienia o roli kobiet w pro-
cesach pokojowych jest tak ważna, że  
9 kwietnia 2019 roku w Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów - Pełnomocnik Rzą-
du ds. Równego Traktowania wspólnie  
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Ministrem Obrony Narodowej 
i Ministrem Spraw Zagranicznych zorga-
nizował konferencję pn. „Udział kobiet  
w misjach zagranicznych”. Celem konfe-
rencji było podkreślenie udziału i roli kobiet 
w misjach i operacjach zagranicznych, 
zwrócenie uwagi na potrzeby ochrony  
i wsparcia ofiar, w tym kobiet i dzieci pod-
czas konfliktów zbrojnych oraz w środowi-
sku pokonfliktowym, jak również dyskusja 
nad sytuacją kobiet powracających z misji 
zagranicznych. 

W konferencji uczestniczyło ponad 
200 przedstawicielek i przedstawicie-
li służb biorących udział w operacjach  
i misjach zagranicznych, środowisk na-
ukowych, administracji publicznej oraz 
organizacji pozarządowych. Wśród 
uczestników konferencji byli również  
reprezentantki i reprezentanci garnizo-
nu stołecznego, którzy brali udział w mi-
sjach zagranicznych. Podczas konferen-
cji wskazano, że Agenda kobiet, pokoju  
i bezpieczeństwa zwraca szczególną 
uwagę na potrzeby ofiar konfliktów zbroj-
nych dotkniętych m.in. zjawiskiem prze-
mocy na tle seksualnym. 

Stąd rola kobiet biorących udział  
w misjach zagranicznych i operacjach po-
kojowych odgrywa szczególne znaczenie 

również w niesieniu pomocy drugiemu 
człowiekowi, szczególnie w obliczu zagro-
żenia, biedy, różnych sytuacji, które po-
wodują, że ludzie w sposób niezawiniony, 
nie potrafią sobie poradzić ze swoim ży-
ciem. Przemoc na tle płciowym oraz prze-
moc seksualna w konfliktach zbrojnych 
stosowana jako instrument prowadzenia 
wojny od wielu lat stanowi coraz bardziej 
niepokojące zjawisko. 

Dlatego działania mające na celu 
ochronę i wsparcie ofiar przemo-
cy ze względu na płeć oraz przemocy  
seksualnej w konfliktach zbrojnych wpi-
sują się we wszystkie cztery filary Agendy 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa: zapo-
bieganie, udział, ochrona i odbudowa.

Elementy odblaskowe, bez względu na 
formę i kolor, zwiększają szanse pie-
szego na bezpieczne poruszanie się po 
drodze i uniknięcie potrącenia. Dlatego 
tak ważne jest ich prawidłowe noszenie. 
Umieszczone w polu działania świateł 
samochodowych, pozwalają kierowcom 
jadącym z obu kierunków zauważyć pie-
szego lub rowerzystę i szybko zareago-
wać. 

Jak pokazują różne eksperymenty, 
przeprowadzane przez osoby zajmujące 
się bezpieczeństwem ruchu drogowe-
go, każdy element odblaskowy może 
kilkukrotnie zwiększyć odległość, z jakiej 
kierujący jest w stanie zobaczyć takiego 
niechronionego uczestnika ruchu drogo-
wego. Pieszy ubrany w ciemny strój jest 
widoczny zaledwie z odległości około 
40 metrów, natomiast ten z odblaskiem 
– nawet ze 150 metrów. Jeśli więc za-
dbasz, by Cię widziano, być może zy-
skasz w ten sposób sekundy, które 
mogą uratować Ci zdrowie lub życie. 
Pamiętaj o tym zwłaszcza teraz, w okre-
sie jesienno-zimowym, gdy widoczność 
na drodze jest coraz gorsza.

Prowadzone systematycznie przez 
policjantów „drogówki” działania kontrol-
no-prewencyjne zwiększają bezpieczeń-
stwo pieszych. W ich trakcie policjanci 
przypominają im o obowiązku noszenia 
odblasków po zmierzchu po drodze 

poza obszarem zabudowanym. Nieprze-
strzeganie przypisu naraża pieszego na 
mandat. Jednak o wiele bardziej dotkli-
wą konsekwencją nieprawidłowych za-
chowań może być utrata życia lub zdro-
wia na skutek zdarzenia drogowego.

O tym, jak niezwykle ważne jest no-
szenie odblasków, dowiadują się od 
funkcjonariuszy także najmłodsi podczas 
zajęć w przedszkolach i szkołach. Jesie-
nią i zimą nieraz widzimy ich wracających 

do domów po zmroku. Policjanci zachę-
cają, by elementy odblaskowe nosili nie 
tylko poza obszarem zabudowanym, ale 
i w mieście.  Wyrobienie u dzieci i mło-
dzieży prawidłowych nawyków to pod-
stawa. Z pewnością zaprocentuje póź-
niej, w ich dorosłym życiu. 

Niech odblask stanie się elementem 
Twojego ubrania! Bądź widoczny – noś 
odblaski!

Tekst: 
st. asp. Joanna Wielocha 

Foto:
Wydział Komunikacji Społecznej KSP

Bądź widoczny po zmroku!
Gdy zapada zmierzch, noszenie elementów odblaskowych jest ważnym 
elementem poprawiającym bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. 
Należy je stosować nie tylko, by uniknąć mandatu, ale przede wszystkim, 
by być widocznym dla innych użytkowników ruchu drogowego i dać im 
szansę na odpowiednią reakcję. 
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ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI DLA OSÓB <18
Obecnie regulacje prawne zezwalają na 
uzyskanie świadectwa kwalifikacji, umoż-
liwiającego wykorzystanie BSP komercyj-
nie przez osoby, które nie ukończyły 18 
roku życia oraz bez konieczności uzyska-
nia orzeczenia lotniczo-lekarskiego pod 
warunkiem korzystania z bezzałogowe-
go statku powietrznego, którego waga 
nie przekracza 5 kg w warunkach VLOS  
(w zasięgu wzroku) oraz po uprzedniej 
pisemnej zgodzie rodziców lub opiekuna 
prawnego. Kandydat na operatora UAVO 
do 5kg VLOS po ukończeniu szkolenia 
nie podchodzi również do egzaminu pań-
stwowego, jak było do tej pory. Egzamin 
wewnętrzny kończący szkolenie w pod-
miocie szkolącym jest ostatnim etapem 
drogi do uzyskania uprawnień. Osoby, 
które nie ukończyły 18 roku życia mogą 
wykonywać loty komercyjne tylko pod 
opieką osoby dorosłej.

LOT W ZASIĘGU WZROKU
Nowe przepisy nieznacznie zmieniają 
zasady wykonywania lotów w zasięgu 
wzroku a właściwie doprecyzują niektó-
re kwestie. Wprowadzony został termin 
bezpiecznej odległości, do zachowania 
której zobowiązani są wszyscy operato-
rzy oraz możliwość wykorzystania więcej 
niż jednego obserwatora do lotów VLOS. 
Ustawodawca dopuszcza utratę kontaktu 
wzrokowego z BSP w momencie dokony-
wania przez operatora kontroli parametrów 
lotu przekazywanych przez urządzenie bę-
dące wyposażeniem naziemnym BSP, co 
było kwestią sporną w poprzednim stanie 
prawnym. 

WARUNKI WYKONYWANIA LOTÓW FPV
Po raz pierwszy wprowadzony został zapis 
o warunkach wykonywania lotów FPV (First 
Person View), czyli lotów BSP z założonymi 
goglami wideo. Loty takie mogą odbywać 
się BSP  o masie startowej nie większej 
niż 2 kg, do wysokości nie większej niż 

50 m nad poziomem terenu, w odległości 
poziomej nie większej niż 200 m od opera-
tora oraz w odległości poziomej nie mniej-
szej niż 100 m od zabudowy miejscowo-
ści, miast, osiedli lub zgromadzeń osób 
na wolnym powietrzu. Reszta warunków 
jest tożsama z warunkami dla lotów VLOS. 
Ciekawostką jest wprowadzenie zapisu  
o zachowaniu szczególnej ostrożności 
podczas wykonywania lotów nad rurocią-
gami paliwowymi, liniami energetycznymi 
i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami 
wodnymi i śluzami oraz innymi urządzenia-

mi znajdującymi się na otwartym terenie, 
których zniszczenie lub uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi, środowiska albo spowodować po-
ważne straty materialne. 

WARUNKI WYKONYWANIA LOTÓW 
W STREFIE P
Ukłonem w stronę operatorów jest zapis  
o warunkach wykonywania lotów w stre-
fach P (zakazana). Dodany został wyją-
tek, który ucieszył całe grono operatorów. 
W strefach tych loty BSP są zabronione. 

Tekst: 
st. asp. Rafał Retmaniak

Foto:
z archiwum prywatnego
st. asp. Rafała Retmaniaka

Co nowego w przepisach 
o „dronach”?
Na łamach Stołecznego Magazynu Policyjnego pisałem już o użytkowaniu 
bezzałogowych statków powietrznych oraz o obowiązujących przepisach 
w tym zakresie. Tym razem poruszę kwestię zmian w prawie, które 
następują wraz z rozwojem rynku „dronowego” w Polsce. I tak  
w lutym tego roku doczekaliśmy się nowelizacji przepisów dotyczących 
wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych oraz uzyskania 
świadectwa kwalifikacji operatora UAVO (Unmanned Aerial Vehicle 
Operator) tzw. „prawa jazdy na drona”. 
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Można oczywiście uzyskać zgodę od za-
rządzającego strefą, ale dotychczasowe 
doświadczenia operatorów wykazują, że 
jest to mało prawdopodobne. Dotyczy 
to chociażby strefy EPP 21 Warszawa  
II (dawny ROL 48), którą zarządza Służba 
Ochrony Państwa. Zapis ten umożliwia wy-
konywanie lotów w tej strefie BSP, których 
masa startowa nie przekracza 600 gr bez 
zgody, lecz w odległości większej niż 500 
m od terenów obiektów chronionych strefą 
P. SOP opublikował na swojej stronie inter-
netowej obiekty objęte ochroną oraz 500 
metrowe okręgi wokół nich. Informacja ta 
została przyjęta z uśmiechem na ustach, 
ponieważ otworzyła wiele możliwości nie-
dostępnych do tej pory dla operatorów. 

LOTY BSP POZA ZASIĘGIEM WZROKU
Największą rewolucją jest jednak do-
puszczenie do lotów BSP w warunkach 
BVLOS, czyli poza zasięgiem wzroku. 
Przed wprowadzeniem nowych przepi-
sów, aby wykonać loty BVLOS należało 60 
dni przed planowanym lotem złożyć wnio-
sek do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
o wydzielenie strefy do lotu. Nie były nato-
miast w jasny sposób opisane warunki dla 
wykonania takiego lotu. Obecnie skrócił się 
przede wszystkim czas, bo operację mo-
żemy zgłosić na minimum 7 dni przed datą 
wykonania lotu. 

Wprowadzony został podział na rodzaje 
lotów i tak:

1. Loty operacyjne realizowane są w ra-
mach lub na potrzeby działań:

•	 lotnictwa państwowego (Sił Zbroj-
nych, Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej),

•	 Służby Celno-Skarbowej,
•	 związanych z zapobieganiem lub 

zwalczaniem klęsk żywiołowych 
lub katastrof,

•	 związanych z systemem opieki 
zdrowotnej,

•	 poszukiwawczych lub ratowni-
czych,

•	 związanych z ochroną bezpie-
czeństwa wewnętrznego pań-
stwa,

•	 związanych z rozpoznawaniem za-
grożeń z zakresu bezpieczeństwa  
i ochrony środowiska;

2. Loty specjalistyczne realizowane są  
w ramach lub na potrzeby działań:

•	 dozoru, monitoringu, kontroli lub 
ochrony: obiektów inżynierii lądo-
wej lub wodnej, obszarów leśnych 
lub wodnych, osób lub mienia,

•	 działań: geodezyjnych, związa-
nych z gospodarką rolną lub leśną,

•	 lotów badawczych, testowych, 
próbnych lub demonstracyjnych;

3. Loty automatyczne realizowane są w ra-
mach lub na potrzeby działań:

•	 dozoru, monitoringu, kontroli lub 
ochrony: obiektów inżynierii lądo-
wej lub wodnej, obszarów leśnych 
lub wodnych,

•	 działań agrolotniczych,
•	 dostaw medycznych,
•	 lotów badawczych, testowych, 

próbnych lub demonstracyjnych;

4. Loty szkoleniowe realizowane są ra-
mach działalności szkoleniowej, o której 
mowa w art. 95a ustawy Prawo lotnicze.

Do wykonania powyższych lotów 
uprawnione są jedynie podmioty, które 
otrzymają zgodę Prezesa Urzędu Lotnic-
twa Cywilnego, a zgoda ta będzie udziela-
na jedynie po spełnieniu wymagań zarów-
no przez podmiot, jak i bezzałogowe statki 
powietrzne, które będą używane w ramach 
zgody. Jakie to wymagania? Na przykład 
obowiązkowa „rejestracja” czyli wpis do 
ewidencji statków powietrznych prowadzo-
nej przez Prezesa ULC oraz obowiązkowe 
wyposażenie, które różni się od siebie  
w zależności od rodzaju statku powietrz-
nego. 

Zainteresowanych dokładnym zgłębie-
niem tematu odsyłam do lektury Załącz-
nika nr 6B do Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wy-
łączenia zastosowania niektórych przepi-
sów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych 
rodzajów statków powietrznych oraz okre-
ślenia warunków i wymagań dotyczących 
używania tych statków.

SANKCJE KARNE
Na koniec chciałem przypomnieć, że wy-

konywanie lotów Bezzałogowym Statkiem 
Powietrznym niezgodnie z przepisami pra-
wa grozi karą nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności. Wbrew powszechnej opinii więk-
szości operatorów policjanci mają prawo 
do skontrolowania operatora wykonują-
cego operację lotniczą, chociażby w celu 
sprawdzenia legalności  lotu i czy osoba 
wykonująca taki lot jest do tego upraw-
niona (art. 14 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji). Zważywszy na 
fakt, że nie wolno przeszkadzać operatoro-
wi podczas wykonywania lotu, przed prze-
prowadzeniem kontroli policjanci powinni 
poprosić operatora o sprowadzenie BSP 
w bezpieczne miejsce, zabezpieczenie 
go, a następnie podjąć czynności legity-
mowania. Faktem jest, że żaden przepis 
nie określa dokumentów, jakie powinien 
na wezwanie Policji okazać operator Bez-
załogowego Statku Powietrznego. Jednak 
w celu ustalenia, czy nie zostało popełnio-
ne wykroczenie lub przestępstwo policjant 
musi dążyć do ustalenia, czy operator po-
siada świadectwo kwalifikacji, które upraw-
nia go do wykonywania lotów w mieście 
czy orzeczenia lotniczo-lekarskiego. Oczy-
wiście operator może mu odmówić nie 
popełniając tym samym wykroczenia, ale 
ustalenie, czy dana osoba może wyko-
nywać w tym miejscu operacje lotnicze  
z pewnością się wydłuży. 

Zważywszy na fakt, że liczba operato-
rów BSP i operacji lotniczych, przy ich wy-
korzystaniu, stale rośnie a rynek „dronowy” 
w Polsce rozwija się w zwrotnym tempie, 
istnieje potrzeba przeprowadzania szkoleń 
dla służby patrolowej i dyżurnej w zakresie 
prawa lotniczego i wypracowanie algo-
rytmów przeprowadzania takich kontroli. 
Bardzo ważnym elementem będzie stała 
współpraca z Prezesem Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego w zakresie zmian prawa  i uści-
ślenia tych kwestii.



Ćwiczyli gotowość na incydenty CBRN

foto: asp. sztab. Krzysztof Chwała


